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Voorwoord 03

Tegenwoordig is het niet meer voor te stellen dat er zonder internet, telefoon, tablet en laptop 
geleefd wordt. Bijna iedereen maakt hier gebruik van en leeft zelfs gedeeltelijk online. Maar 
mensen krijgen het ook steeds drukker en hebben minder tijd voor de kleinere dingen in het 
leven.

De combinatie van deze twee aspecten, die horen bij een veranderende generatie, spreken ons 
aan. De mogelijkheden voor WAVE Calendar zijn veel groter dan die nu benut worden. Het doel 
is dan ook om WAVE Calendar naar een hoger niveau te tillen en mee te gaan met opkomende 
ontwikkelingen. 

Het mogelijk maken van deze afstudeeropdracht was niet gelukt zonder een aantal mensen. 
Deze willen wij dan ook bedanken. 

Wij willen als eerste E-sites Breda bedanken voor het verlenen van een afstudeerstage binnen 
hun bedrijf. Niet alleen voor de leerzame periode die wij hier hebben gehad, maar ook de 
gezelligheid binnen het bedrijf. 

Binnen E-sites danken wij in het bijzonder Sjoerd van Oosten. Jij bent tijdens deze gehele 
stageperiode onze stagebegeleider geweest. Jij hebt ons geholpen met richting geven aan 
onze opdracht. Jouw enthousiasme voor de opdracht was aanstekelijk en hierdoor hebben wij 
de opdracht tot een succesvol eind weten te brengen.

Tessa, bedankt voor je ondersteuning bij de marketing en communicatie rondom WAVE 
Calendar. Jij hebt er mede voor gezorgd dat WAVE de bekendheid kreeg die het op dit moment 
heeft bereikt. Ook stond jij altijd open om ons te helpen en te voorzien van nuttige feedback. 

Om van het design een goed werkend prototype te maken was ons in zo’n korte tijd niet gelukt 
zonder jou, Bas. In een paar dagen had jij onze uitwerkingen al klaar staan in een prototype, dit 
prototype is van grote waarde geweest tijdens Collision.

Concept & Design team, jullie stonden altijd open om feedback te geven op het werk wat 
wij hebben gemaakt, voor ons is dit heel leerzaam geweest en heeft er toe geleid dat het 
eindproduct er staat. Ook zijn wij blij deel uit te hebben mogen maken van jullie team en de 
gezellige momenten die hierbij hoorden. Bedankt daarvoor. 

Ook bedanken wij Diana Marijnissen, voor de begeleiding vanuit school. Vooral in de beginfase 
hebben wij veel gehad aan jouw begeleiding. De tijd die jij vrij maakte om met ons te kunnen 
discussiëren over de opdracht, heeft ervoor gezorgd dat wij de opdracht vorm hebben kunnen 
geven. 

Verder bedanken wij iedereen die direct of indirect betrokken is geweest bij onze 
afstudeerstage. En hierbij bijdrage heeft geleverd aan het tot een succesvol einde brengen van 
onze opdracht. 

Voorwoord



Samenvatting 04

E-sites is een digitaal bureau, met expertise in creatie, mobile, e-commerce en marketing. 
Halverwege 2014 heeft E-sites een agenda app gelanceerd, genaamd WAVE Calendar. E-sites is 
deze app gaan maken omdat naar hun mening de huidige agenda apps niet de functies boden 
waar zij behoefte aan hadden en er geen agenda apps waren waarbij de focus lag op design. 

Het doel van E-sites is om de app zelfstandig te maken. Er moet meer verdiend worden dan dat 
het kost om te maken, zodat WAVE Calendar een op zichzelf staand bedrijf kan worden. WAVE 
Calendar is echter terecht gekomen in een grote vijver met nog talloze andere agenda apps, 
waarin het moeilijk is om zichzelf te onderscheiden en te winnen van de concurrenten. 

Om hier verandering in te brengen heeft E-sites plannen opgesteld om een personal assistant 
(PA) functie toe te voegen aan de huidige app. Deze functie moet de gebruiker helpen en 
uiteindelijk zijn leven makkelijker maken. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: 

Hoe gaat de personal assistant functie eruit zien qua functionaliteiten en design en hoe kan 
deze geïntegreerd worden in WAVE Calendar?

Om antwoord op deze vraag te geven zijn verschillende onderzoeksmethodes en technieken 
gebruikt, waaronder deskresearch, een enquête en interviews. Er is onderzoek gedaan naar 
personal assistents; wie zijn zij en wat zijn hun dagelijkse werkzaamheden? Op basis van deze 
uitkomsten is door middel van schetsen, wireframing, design en prototyping gekeken hoe deze 
functies geïntegreerd kunnen worden.

Op basis van het doelgroeponderzoek is een duidelijk beeld gecreëerd van de huidige WAVE 
Calendar gebruikers. Binnen die doelgroep is een driedeling gemaakt, waarin de ‘business user’ 
de meest interessante doelgroep blijkt te zijn om aan te spreken. Uit de resultaten van het 
onderzoek is tevens gebleken dat er geen eenduidige definitie gegeven kan worden aan een 
PA functie, omdat een PA van alles kan zijn zolang het doel maar is om de werkdruk van een 
gebruiker te verlichten door taken over te nemen. 

Op basis hiervan zijn drie concepten ontwikkeld, waarvan uiteindelijk gekozen is voor het 
concept waarbij een fysiek persoon, als PA, beschikbaar gemaakt wordt vanuit WAVE Calendar. 
Na uitwerking van het concept is het op twee manier onderzocht; door een presentatie van het 
concept op een grote beurs en door  het afnemen van gebruikerstests. 

Uiteindelijk is WAVE Calendar getransformeerd tot een PA platform dat gebruikers koppelt aan 
hun PA. Vanuit hun agenda kunnen gebruikers taken naar de door henzelf gekozen PA sturen. 

WAVE Personal Calendar. We make personal assistants available for everyone.

Samenvatting
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E-sites is a digital agency with expertise in creation, mobile, e-commerce, and marketing. In 
2014 E-sites launched a calendar app named WAVE Calendar. They created this app because 
they felt there were no other calendar apps available that offered all the functions they craved 
with the design that they wanted.

E-sites wants to make WAVE Calendar an independent app. It is important that E-sites earns 
more money than that the app costs to make. WAVE Calendar has to become a stand-alone 
company. However, WAVE Calendar has found itself in a big pond with numerous other 
calendar apps. It is difficult to differentiate themselves and stand out from the competition.  

To change their odds E-sites has decided to add a personal assistant (PA) function to the 
current app. This feature will help their users and make their lives easier. The main question for 
this research paper is as followed:

How will the personal assistant function look in terms of functionality and design and how can 
it be integrated into WAVE Calendar?

To answer this question different research methods and techniques are used, including 
desk research, a survey, and in-depth interviews. Research has also been done into personal 
assistants; who are they and what does a work day look like? Based on these outcomes 
through sketching, wireframing, design, and prototyping the integration method will be 
determined.

A clear picture has been created of the current WAVE Calendar users by target group research. 
Within this target group three different groups have been determined of which the ‘business 
users’ have the most potential for WAVE Calendar. The results of this research also show that 
there cannot be given a single definition to the PA function as a PA can do anything as long as 
the aim is to alleviate the workload of the user.

Based on this, three concepts have been developed. Ultimately, the concept that was chosen is 
the one in which the PA is a physical person made available from within WAVE Calendar. Once 
the concept was worked out, it was researched in two different ways; by a presentation of the 
concept on a grand tech conference and by conducting user testing.

Eventually, WAVE Calendar is transformed into a PA platform that connects users to their PA. 
Using their agenda, users can send jobs to the PA of their choice.

WAVE Personal Calendar. We make personal assistants available for everyone.

Summary
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Een personal assistant zorgt in de breedste zin van het woord dat 
de persoon waarbij de personal assistant in dienst is optimaal kan 

functioneren en zich geen zorgen hoeft te maken om de bijzaken. Die 
lost de personal assistant namelijk op.

PERSONAL ASSISTANT (PA)
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1. Begrippenlijst

In dit hoofdstuk worden begrippen uitgelegd die belangrijk zijn voor het begrijpen van het 
verdere onderzoek. 

Personal assistant (PA)
Een personal assistant zorgt in de breedste zin van het woord dat de persoon waarbij de 
personal assistant in dienst is optimaal kan functioneren en zich geen zorgen hoeft te maken 
om de bijzaken. Die lost de personal assistant namelijk op.

User Experience (UX)
User Experience omvat het gedrag, attitudes en emoties van een persoon over het gebruik 
van een bepaald product, systeem of dienst. Bij het ontwikkelen/ontwerpen van een nieuwe 
dienst of product wordt hierbij gekeken naar deze aspecten om het aan te laten sluiten bij de 
behoeften van de doelgroep. 

Material design
Material design is een stijl ontwikkeld door Google, gebaseerd op inkt en papier in virtuele 
vorm.  Zo wordt een app bijvoorbeeld opgebouwd uit stukjes virtueel papier, waardoor het 
diepte kan bevatten. Deze informatie kan vervolgens ingezet worden bij het opzetten van een 
animatie. Onderdelen van de lay-out kunnen over of onder elkaar doorschuiven. Met subtiele 
animaties en transities voelt de gebruikerservaring heel natuurlijk en vloeiend aan.

Google Analytics
Google Analytics kan geintegreerd worden bij het bouwen van een bijvoorbeeld een app of 
website. Google analytics is een manier om gegevens over een app of website bij te houden. 
Zo kun je hiermee zien hoeveel gebruikers er op een dag waren, waar ze vandaan komen, hoe 
vaak een bepaalde pagina bekeken is etc.  

Unique Selling Point (USP)
Een Unique Selling Point, ook wel USP genoemd, beschrijft de unieke eigenschappen van een 
product of dienst. Met een USP onderscheidt een product of dienst zich van de concurrentie. 

Eye tracking
Eye tracking is een manier van usability testen waarmee gekeken kan worden wat het 
kijkgedrag is van een gebruiker. Hiermee kan de website/app verbeterd worden om zo de 
conversie te verhogen. 

Application programming interface (API)
Een API geeft toegang tot een bepaalde applicatie, zonder dat er uitgebreide kennis van de 
applicatie nodig is. Het dient als laag tussen verschillende applicaties, waardoor deze kunnen 
communiceren.
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In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom het onderzoek 
wordt uitgevoerd en hoe. De inleiding vormt de rode draad 
tijdens het onderzoek.

2.1 Aanleiding
E-sites is een digitaal bureau gericht op de ontwikkeling van websites, met vier vestigingen in 
binnen- en buitenland en 90+ werknemers. Met expertise in creatie, mobile, e-commerce en 
marketing. 

Halverwege 2014 heeft E-sites een agenda app ontwikkeld genaamd WAVE Calendar. Dit is 
een agenda app, die beschikbaar is voor de twee mobiele platformen Android en iOS. De app 
is gratis te downloaden en te gebruiken voor iedereen over de hele wereld. De gebruiker kan 
zijn bestaande agenda importeren en gebruiken en de gebruiker kan na registratie toegang 
krijgen tot uitgebreidere functies, zoals het toevoegen van bijlagen, reistijd en de lokale 
weersvoorspellingen. Daarnaast biedt WAVE Calendar nog een aantal geavanceerde functies 
aan, die volgens E-sites missen in agenda apps die standaard geleverd worden bij het gebruik 
van Android of iOS. Deze functies verschillen van het duidelijker weergeven van agenda’s tot 
het instellen van meerdere notificaties per afspraak. 

WAVE Calendar is nu een agenda app die bekend staat om zijn uitgebreide functies en 
overzichtelijke design, alleen stijgt het aantal gebruikers nog niet snel genoeg naar de wensen 
van de opdrachtgever. Daarom is het van belang dat WAVE Calendar zich gaat onderscheiden 
en meer gebruikers aantrekt.

2. Inleiding
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E-sites heeft hierover al nagedacht en de oplossing die zij voor ogen hebben is de toevoeging 
van een nieuwe functie; de personal assistant. Omdat E-sites niet exact weet wat deze functie 
moet gaan inhouden en hoe deze precies geïntegreerd moet worden binnen de huidige WAVE 
Calendar app, zouden zij graag inzicht krijgen in de mogelijkheden. 

Om E-sites dit inzicht te bieden wordt onderzoek gedaan naar de markt rondom WAVE 
Calendar en de gebruikers. Al ontwerpend zal ook gekeken worden naar mogelijkheden tot 
integratie van deze nieuwe functie. 

2.2 Probleemstelling
Hoe kan E-sites zijn app, WAVE Calendar, uitbreiden met een personal assistant functie die 
goed aansluit bij de behoeftes van de doelgroep qua functionaliteiten en vormgeving? 

2.3 Doelstelling
Het doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in de markt rondom WAVE Calendar en de 
wereld van de PA’s. Uiteindelijk is het de bedoeling om te visualiseren wat een PA functie 
qua functionaliteit moet gaan inhouden en hoe deze functionaliteit er uit ziet binnen WAVE 
Calendar. Uiteindelijk moet de PA functie - wat nu alleen nog een idee is - tastbaar worden en 
moet het uiteindelijke prototype anderen kunnen overtuigen van het idee. 

2.4 Hoofdvraag
Hoe gaat de personal assistant functie eruit zien qua functionaliteiten en vormgeving en hoe 
kan deze geïntegreerd worden in WAVE Calendar?

2.5 Deelvragen
Wat is WAVE Calendar?
Hoe ziet de huidige WAVE Calendar eruit?
Wat is de visie achter WAVE Calendar? 
Wie is de doelgroep van WAVE Calendar?
Wie zijn de concurrenten? 
Hoe zou WAVE Calendar zich kunnen onderscheiden?

Wat is een personal assistant?
Welke soorten personal assistants zijn er?
Wat doet een personal assistant?
Hoe ziet de personal assistant markt er uit?

Wat zijn de ontwikkelingen?
Welke technologieën worden er gebruikt? 
Hoe staat het met de acceptatie rondom nieuwe technologieën? 
Hoe kan WAVE Calendar inspringen op deze ontwikkelingen?
Wat zijn de ontwikkelingen rondom PA apps en services? 
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3.1 Deskresearch
In de onderzoeksfase van het project wordt deskresearch uitgevoerd. Hiermee zal gekeken 
worden naar de concurrenten van WAVE Calendar, een personal assistant functie en de 
ontwikkelingen rondom technologiegebruik. 

Hierbij zal gelet worden op de bronnen, deze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Dit omdat 
de trends, technologie en markt rondom apps zich in een continue veranderende omgeving 
bevinden. 

3.2 Fieldresearch
Kwalitatief onderzoek

3.2.1 Diepte-interviews
Diepte-interviews zijn er op gericht om te achterhalen wat de gedachten over een bepaald 
onderwerp zijn. Het voordeel van een diepte-interview is dat je goed kan doorvragen naar 
achterliggende motivaties, gedachten en ideeën. Hierdoor komt veel gedetailleerde informatie 
vrij die goed gebruikt kan worden bij de totstandkoming van het eindproduct. Een ander 
voordeel is dat een interview overal plaats kan vinden, waardoor de geïnterviewde zelf een 

3. Methoden en technieken

In dit hoofdstuk zal uitgebreid worden beschreven welke 
methoden van onderzoek er toegepast gaan worden en 
waarom de gekozen methoden het meest geschikt zijn 
voor dit onderzoek.
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locatie kan uitkiezen en zich beter op zijn gemak zal voelen. Het nadeel van een diepte-
interview is dat er geen conclusie getrokken kan worden die voor de gehele doelgroep geldt. 

De diepte-interviews worden afgenomen om zo een beter beeld te krijgen van wat een personal 
assistant is en waar deze zich mee bezig houdt. Om een personal assistant functie te kunnen 
toevoegen, moet eerst duidelijk zijn wat deze functie inhoudt. 

De respondenten voor de diepte-interviews zullen beroepsmatige personal assistants zijn. 
Deze PA’s worden door ons uitgezocht en benaderd. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen 
van een personal assistant zal hierbij gekeken worden naar verschillende soorten en richtingen 
PA’s.

3.2.2 Usability test
Om meer informatie van de gebruiker te krijgen zal er gebruik gemaakt worden van een 
usability test. De usability test wordt gedaan door middel van een eyetracking device. Dit 
omdat het een gemakkelijke en snelle manier is om meer te weten te komen over het gedrag 
van de gebruiker. Het hoofddoel van deze usability test is om te kijken of de gebruiker 
verschillende functies begrijpt en kan vinden. Hiervoor zal aan de gebruiker een scenario 
voorgelegd worden en daarnaast worden er vragen gesteld over zijn bevindingen. 

Kwantitatief onderzoek
Wanneer er behoefte is aan cijfermatige informatie, wordt er kwantitatief onderzoek uitgevoerd. 
Een kwantitatief onderzoek kenmerkt zich door een gestructureerde vragenlijst, met vooral 
gesloten vragen. Om de resultaten te kunnen kwantificeren krijgen alle respondenten in de 
doelgroep in principe dezelfde vragen over hun agenda gebruik, het type gebruiker en de 
behoefte aan een PA. 

3.2.3 Enquêtes
Enquêtes zijn erop gericht om op een makkelijke manier een grotere groep mensen te bereiken.

E-sites heeft achter WAVE Calendar een team van ongeveer 1.000 beta-testers zitten en 
daarnaast 24.000 aangemelde gebruikers. Dit is de groep die benaderd gaat worden voor 
de enquête. De enquête is gericht op twee zaken: inzicht krijgen in de huidige doelgroep en 
de behoefte van de doelgroep voor een personal assistant. Hoe druk is hun agenda? Hoe 
gebruiken zij hun agenda? Welke taken zouden wel overgenomen kunnen worden? Hoever kan 
WAVE Calendar gaan met een personal assistant?

3.2.4 Fasering
In de planning is een fasering opgenomen. Hiermee wordt een duidelijke structuur in het 
project gecreëerd en kan het overzicht behouden worden gedurende het hele project. 
De fases bestaan uit:

• Onderzoeksfase
• Conceptfase
• Ontwerpfase
• Realisatiefase



Onderzoeksfase
4
Voordat daadwerkelijk een personal assistant functie in 
de app geïntegreerd kan worden is het belangrijk eerst 
een overzicht te krijgen in de huidige WAVE Calendar app, 
de markt, de doelgroep, wat is een personal assistant 
en wat zijn de ontwikkelingen rondom technologie. In de 
onderzoeksfase zal hier antwoord op gegeven worden.
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4.1 WAVE Calendar
In dit hoofdstuk zal meer informatie worden gegeven over WAVE Calendar. De volgende vragen 
worden beantwoord: 

• Wat is WAVE Calendar?
• Wie zijn de gebruikers?
• Wat is de visie?

4.1.1 Wat is WAVE Calendar
WAVE Calendar is een agenda app die halverwege 2014 door E-sites is uitgebracht. In eerste 
instantie is de app gestart met alleen een Android versie. Eind 2014 is ook de iOS versie 
uitgebracht. Hoewel de iOS versie later van start is gegaan, is deze wel verder ontwikkeld. 
Hierdoor lopen de Android en iOS versie uiteen op het gebied van functionaliteiten en 
design. Dit resulteert er in dat Android functies heeft die iOS niet heeft en andersom. De app 
is inmiddels meer dan 50.000 keer gedownload en wordt dagelijks gemiddeld door 2.700 
gebruikers gebruikt. De Android versie wordt beoordeeld met een 4.1. De iOS versie scoort iets 
hoger met een 4.4. In bijlage 1 is een overzicht van de huidige WAVE Calendar te vinden. 

De app beschikt over verschillende views, zoals een maandview, weekview, drie dagenview, 
dagview en lijstview. Daarnaast is er voor beide versies een widget beschikbaar waarin onder 
andere de maandview beschikbaar is.  

De unique selling point van WAVE Calendar is het mooie en overzichtelijke design. In het design 
wordt bij de Android versie gebruik gemaakt van material design. De iOS versie heeft hier ook 
elementen van overgenomen.  

Daarnaast heeft WAVE Calendar een aantal speciale features zoals: reistijd toevoegen aan je 
afspraak, bijlagen delen bij een evenement, het lokale weer integreren. De app is beschikbaar in 
verschillende talen ( Nederlands, Engels, Spaans, Zweeds, Italiaans, Portugees, Duits, Chinees 
en Frans).

4.1.2 Wat zijn de missie, doelstellingen en visie?
E-sites is begonnen met het ontwikkelen van WAVE Calendar, omdat de toenmalige agenda 
apps niet de functies boden waar zij behoefte aan hadden en er geen agenda apps waren 
waarbij de focus lag op design. De visie van WAVE Calendar is om balans te creëren in het 
leven van de gebruiker.

Het doel is om de app ‘zelfstandig’ te maken, dat er meer mee verdiend wordt dan het kost om 
te ontwikkelen en uiteindelijk een zelfstandig bedrijf rondom WAVE Calendar kan ontstaan. 

4.1.3 Wat is de doelgroep van WAVE Calendar?
WAVE Calendar heeft in de tijd dat het nu bestaat al een aardige groep gebruikers 
aangetrokken. De app wordt dagelijks door ongeveer 2.700 gebruikers gebruikt. Maar wie is dé 
WAVE gebruiker, waar komt hij vandaan en hoe ziet hij eruit? Binnen E-sites is er weinig bekend 
over de gebruikers van WAVE Calendar. Daarom zal er door middel van gebruikersstatistieken 
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via Google Analytics en een enquête gericht aan de gebruikers meer informatie verzameld 
worden. 

Dit omdat de PA service gericht wordt op de huidige WAVE Calendar gebruikers. Deze 
doelgroep zijn al gebruikers en al bekend met WAVE Calendar. Wanneer je een functie wilt 
toevoegen aan de huidige app hoef je de gebruikers niet meer bekend te maken met de app en 
is het gemakkelijker om deze nieuwe functie te introduceren.

Google Analytics
Tijdens het ontwikkelen van de app is de tool Google Analytics geïmplementeerd. Hierdoor is 
het mogelijk om allerlei statistieken te bekijken over de gebruikers van de app. Waar komen de 
gebruikers vandaan, welke schermen worden het meest bekeken, hoeveel tijd wordt in de app 
besteed en hoe vaak wordt de app geopend?

Dit zegt veel over de manier waarop de app gebruikt wordt en dat kan later in het project 
gebruikt worden om het ontwerp te verbeteren. De belangrijkste resultaten die uit Google 
Analytics gehaald zijn, zijn te vinden op de volgende pagina.

Er is gekeken naar data van de afgelopen maand (februari 2015). Op basis hiervan zijn 
gemiddelden gebruikt om het overzicht op de volgende pagina te maken. 

Google Analytics leent zich er goed voor om statistieken te meten over het gebruik van de 
app. Zo is er gekeken naar het aantal gebruikers die dagelijks de app gebruiken, waar deze 
gebruikers vandaan komen, hoe vaak ze de app gebruiken, hoeveel schermen ze daarbij 
bekijken en hoelang per sessie. Er is naar deze gegevens gekeken omdat dit veel zegt over de 
manier waarop de app gebruikt wordt en dus belangrijk kan zijn voor het verdere concept van 
de app. 
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Enquête
Uit Google Analytics kan veel informatie gehaald worden, maar niet alles. Het is bijvoorbeeld 
niet duidelijk wat de behoefte en motivatie is voor het gebruik van WAVE Calendar. Om daar 
achter te komen is een enquête uitgezet. 

Het doel van de enquête is om een beter zicht te krijgen in de doelgroep (hoe ziet de 
gemiddelde gebruiker er uit?) en de houding van de doelgroep tegenover een PA functie.
Daarom is de enquête gericht aan alle WAVE Calendar gebruikers die zich hebben 
geregistreerd. De enquête is verstuurd vanuit WAVE Calendar’s mailingprogramma MailChimp1, 
waarin een database zit met alle e-mailadressen van de gebruikers. 

De enquête is via het internet afgenomen, omdat WAVE Calendar gebruikers over de hele 
wereld heeft. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, moet er een goede tool geselecteerd worden 
om de enquêtes af te nemen. Voorwaarden voor een goede tool zijn:

• Goed in te vullen op verschillende devices 
Er word verwacht dat veel gebruikers de enquête via een mobile device in zullen vullen. Om 
ervoor te zorgen dat ook deze mensen de enquête goed in kunnen vullen wordt op zoek 
gegaan naar een enquêtetool geoptimaliseerd voor mobiel.  

• Eenvoudig in gebruik 
Als een gebruiker de intentie heeft om de enquête in te vullen, moet het zo goed mogelijk 
gefaciliteerd worden. Als de enquête prettig is om in te vullen, is de kans groter dat de 
gebruiker hem ook helemaal invult.

Op basis van deze criteria is gekozen voor de tool Typeform2. Dit vanwege de prettige manier 
van interactie en goede beschikbaarheid op smartphones.

De enquête moet minimaal 200 deelnemers hebben. Bij minder respons zal de foutmarge te 
groot zijn(>10%) om de resultaten betrouwbaar te noemen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2011). 
Er wordt een respons van ongeveer 1% verwacht, omdat de enquête per mail verzonden word 
en er niet bekend is hoeveel e-mailadressen uit de database nog kloppen en of de mensen 
WAVE Calendar nog gebruiken. Vaak worden veel e-mails niet geopend (22.47% (“Email 
Marketing Benchmarks”, z.j.)) en wordt er nog minder doorgeklikt (2.69% (“Email Marketing 
Benchmarks”, z.j.)). 

Resultaten enquête
Na vijf dagen is de enquête stop gezet. In totaal zijn er 204 volledig ingevulde enquêtes 
verzameld, het doel is dus bereikt. De gehele lijst met vragen in de enquête is te vinden in 
bijlage 2. Op de volgende pagina is een overzicht met resultaten uit de enquête te vinden. 

Er zijn een aantal resultaten die opvallen, de gebruikers;
• zijn voornamelijk mannen (85%)
• die voornamelijk hun smartphone gebruiken om hun agenda te checken (84%)
• bijna geen papieren agenda meer gebruiken (85%)
• geven aan gemiddeld redelijk druk te zijn (3.28/5 punten)
• maar vinden het over het algemeen niet moeilijk hun agenda te beheren (2.43/5 punten)

1 http://www.mailchimp.com/
2 http://www.typeform.com/
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4.2 Concurrentieanalyse 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de huidige markt waarin WAVE Calendar zich bevindt. 
Wie zijn de concurrenten en hoe kan WAVE Calendar zich hierin onderscheiden?

Het doel van de concurrentieanalyse is om in te schatten wat de mogelijkheden zijn op de 
markt en hoe dit ingezet kan worden voor WAVE Calendar. Waar liggen kansen voor WAVE 
Calendar? Hoe ziet het werkterrein eruit?

In de concurrentieanalyse is aan de hand van een SWOT analyse gekeken naar de populairste 
agenda apps (dit is gedaan tot 19 maart 2015, inmiddels zijn er wijzigingen doorgevoerd in de 
app, maar ook is de concurrentie verder ontwikkeld en toegenomen). 

“SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Strengths and 
weaknesses are internal, meaning they are conditions of the company. Either these conditions 
are positive (strengths) or negative (weaknesses). Opportunities and threats are external to 
the company, and could be due to potential or actual actions taken by competitors, suppliers, 
or customers. Opportunities and threats could also be a function of government action or 
changes in technology and other factors.” (Kotler, P., & Armstrong, G, 2011)

Om erachter te komen hoe WAVE Calendar in de huidige markt ervoor staat is er een 
vergelijking in de belangrijkste functionaliteiten gedaan. De populairste agenda apps die zijn 
bekeken, zijn Google Agenda, Sunrise, SolCalendar, Cal, Jorte, UpTo, WeekCal, Fantastical en 
Tempo. 

Deze apps zijn concurrenten van de huidige WAVE Calendar app. Of deze apps ook 
concurrentie zullen zijn voor de nieuwe app zal liggen aan de invulling die WAVE Calendar gaat 
krijgen.  

Een uitgebreide SWOT analyse van deze apps is te vinden in bijlage 3. 
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4.3 Personal Assistant
In deze paragraaf wordt gekeken naar de personal assistant. Wat is een personal assistant, wat 
doet een personal assistant? 

4.3.1 Wat is een personal assistant?
Volgens de nationale beroepengids is een personal assistant een persoon die iemand 
assisteert in dagelijkse werk of bezigheden. Vaak hebben beroemdheden of zakenmensen een 
personal assistant, omdat zij het zelf vaak erg druk hebben. De personal assistant is dan ook in 
dienst om ze van taken te ontlasten. 

Interviews PA’s
Om zicht te krijgen in de werkzaamheden van een PA, worden diepte-interviews gedaan met 
professionele PA’s. Uit onderzoek naar mogelijke respondenten blijkt dat er verschillende 
PA’s zijn, hoofdzakelijk te verdelen in drie categorieën; gericht op zakelijke werkzaamheden, 
gericht op persoonlijke werkzaamheden en gericht op klusjes. Op basis van deze bevinding zijn 
interviews afgenomen met uit elke categorie één PA. Tijdens de interviews is ingegaan op de 
werkzaamheden van de PA’s, de manier waarop zij met klanten omgaan en hoe hun werkdagen 
eruit zien. De vragen die gesteld zijn in het interview zijn te vinden in bijlage 4.

De klant betaalt minder aan 
ons dan aan zijn werkster!“ “

Judith Tacq-Hermus (Betty en Bob)      

Er is een interview gehouden met een PA die zich voornamelijk bezig houdt met zakelijke 
taken bij bedrijven, bedrijven met ongeveer tien man personeel. Hier houdt zij zich bezig 
met administratie, belastingaangiftes en het organiseren van evenementen. Veel van deze 
klusjes kunnen zij zelf doen, maar daar hebben zij simpelweg geen zin in. De tweede PA die 
geïnterviewd is richt zich op privézaken. De klanten die hier komen zijn vaak mensen met 
een druk bestaan en die geen zin hebben in bepaalde klussen. Dit kunnen klussen zijn als 
abonnementen opzeggen/verlengen, pakketjes ophalen en een klachtbrief schrijven. 
Daarnaast is gesproken met een ander soort PA. Deze PA wordt meer gezien als een 
klusjesdienst (ook wel conciërgeservice genoemd). Alles wat je gedaan wilt hebben, kan 
neergelegd worden bij deze dienst. Niets is te gek: van muizen vangen tot surprises maken. 
Als het verzoek goedgekeurd wordt, koppelen zij jouw klus aan een persoon die de klus gaat 
uitvoeren. Het is een dienst op basis van aanvragen per taak. 

Gedetailleerdere inzichten vanuit de interviews zijn te vinden in bijlage 5.



Onderzoeksfase 23

4.3.2 Bestaande PA apps en services
Eerder is al gekeken naar de markt rondom agenda apps, maar om een personal assistant 
functie te integreren is het belangrijk om ook te kijken naar de markt rondom PA apps en PA 
services. In deze paraaf wordt dan ook gekeken naar de personal assistant applicaties en 
personal assistant services die al bestaan. 

Er zijn steeds meer applicaties die zichzelf profileren als een personal assistant. De nieuwe 
start-ups poppen uit de grond, allemaal op zoek naar hun plekje in de markt. Hoewel in 
de uitvoering van de apps veel verschillen zitten, is er een onderscheid gemaakt in twee 
categorieën. De eerste categorie zal je alleen maar helpen door je op een slimme manier 
persoonlijke informatie te geven. Bij de tweede categorie zit er een persoon achter en diegene 
zal ook daadwerkelijk klusjes voor je doen. Los van de apps zijn er nog de personal assistant 
services te onderscheiden, zoals Taskrabbit1.

Een uitgebreid overzicht is te vinden in bijlage 6.

Intelligent informatie aanbieden
Het grootste gedeelte van de PA applicaties biedt alleen op een intelligente manier informatie 
aan de gebruiker aan. Dit kan zijn doordat de gebruiker hierna vraagt of omdat de applicatie 
inspringt op de informatie die hij verzameld. 

Een voorbeeld van een slimme app is Google Now:
Google Now is een app die je kan helpen met dagelijkse bezigheden door persoonlijke 
informatiekaarten te tonen. Op deze kaarten wordt getoond wat op dat moment belangrijk 
is voor de gebruiker, deze informatie wordt verkregen uit onder andere de agenda,gmail en 
zoekresultaten. Zo kan Google Now bijvoorbeeld op basis van een afspraak in de agenda 
vertellen wanneer je moet vertrekken naar die afspraak. 

Uitvoering klusjes
Een kleiner gedeelte van de personal assistant apps voert daadwerkelijk dingen voor jou uit. 
Dit zijn applicaties waar mensen achter zitten en geen robots. Een opdracht versturen kan dan 
bijvoorbeeld door een bericht te sturen via de website of app. Opvallend is dat veel van deze 
services alleen beschikbaar zijn in de VS. 

Een voorbeeld van een uitvoerende PA app is Manus. 
“Manus en zijn getrainde experts staan klaar om aan elke wens te voldoen. Stuur hem een berichtje 
via Whatsapp of Telegram en hij zorgt ervoor dat je krijgt wat je wilt. We staan in contact met 
bezorgers, winkels, restaurants en leveranciers zodat jij alleen maar een wens hoeft te uiten om hem 
te zien uitkomen, zonder enig gedoe aan jouw kant! “2

Personal assistant services
Naast PA apps heb je ook nog PA services. Zij werken niet vanuit een app maar hebben real-life 
contact met hun klanten. 

Een voorbeeld van een PA service is Taskrabbit. 
Bij Taskrabbit voeren ze taken uit waar de gebruiker zelf geen zin in heeft. Je kunt bij hen een 
opdracht neerleggen en zij zoeken dan iemand bij jou in de buurt om deze opdracht uit te 
voeren. Dit kan een kast in elkaar zetten zijn of helpen verhuizen.

1 www.taskrabbit.com
2 www.ikbenmanus.nl
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4.4 Ontwikkelingen
Tijdens het onderzoek vallen bepaalde ontwikkelingen op. Zo is te zien dat er (voornamelijk in 
de Verenigde Staten) steeds meer PA-diensten ontstaan. Is hier een reden voor? In deze paraaf 
zal hier onderzoek naar gedaan worden. 

4.4.1 Gebruik technologie
Te zien is dat er steeds meer mensen gebruik maken van een smartphone en de mogelijkheden 
die daarbij horen. Er zijn in 2014 dan ook 1.3 miljard smartphones verkocht. Consumenten 
besteden meer dan 151 minuten per dag op hun smartphone, dat is meer dan ze besteden aan 
het kijken naar de televisie of werken op de computer (Aarts, 2015).

Ondanks dat er een groei is in het smartphone gebruik, zien we een afname in het downloaden 
van apps. Het aanbod van apps is inmiddels te groot (meer dan 1,2 miljoen voor iOS en 1,3 
miljoen voor Android). Mensen kunnen dus kritisch zijn bij het kiezen van een app. Het komt nu 
aan op onderscheidend zijn (Frankwatching, 2014). 

“70% van de gedownloade apps wordt nooit voor een 2e keer geopend” (Baan, 2014).

Smartwatch
Naast een toename in het smartphonegebruik is er ook toename te zien in smartwatches. 
Binnen nu en een jaar zegt 12% een smartwatch te willen kopen, 41% heeft gepland om voor 
2020 een smartwatch te kopen (Accenture, 2014). Wellicht dat voor WAVE Calendar hier ook 
mogelijkheden in liggen om zichzelf te onderscheiden. 

4.4.2 Acceptatie / vertrouwen in techniek
Uit marktonderzoek is gebleken dat PA apps in steeds grotere getale aanwezig zijn en dan 
voornamelijk in de VS. Hoewel vroeger een personal assistant als een luxe product gezien werd, 
lijkt dat door de komst van deze apps te veranderen. Toch blijkt uit de interviews met de PA’s 
dat dit in Nederland nog niet helemaal het geval is. 

De (huidige) generatie raakt steeds meer gewend aan technologie en krijgt daar ook meer 
vertrouwen in. Vertrouwen is iets wat hoort bij het dagelijkse leven van de mens. Dat 
vertrouwen moeten we ook krijgen in de nieuwste trends en technologieën die steeds meer deel 
gaan uitmaken van ons dagelijks leven. (Detweiler en Broekens, 2013).

Ook worden mensen steeds luier door de economie waar we in leven. Vooral in Europa hebben 
mensen een gehaast gevoel waardoor huishoudelijk klusjes, etc. liever afgeschoven worden 
dan deze zelf te doen, maar in vergelijking met mensen in de VS valt het mee met de drukte. 
Hier worden de meeste werkuren gemaakt en nemen mensen nauwelijks vakantie (The 
Economist, 2014). Dit zou dan ook een reden kunnen zijn dat in de VS meer vraag is naar PA 
services. 
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4.4.3 Groei PA services
Opvallend is dat er een duidelijke groei te zien is in PA services in de Verenigde Staten ten 
opzichte van anderen landen, maar waarom juist daar? 

Al sinds de tweede wereldoorlog regeert de VS op het gebied van technologische 
ontwikkelingen en nog steeds staan zij hierin bovenaan. De VS produceert 38% van alle nieuwe 
en gepatenteerde technologieën (Express, z.j.).
Personal assistant apps en services zijn erg gegroeid in de VS het afgelopen jaar. Dit 
zou verklaren waarom dit in de andere landen nog niet geval is, zij lopen nog achter. 
Langzamerhand zie je de PA apps en services in Nederland ook een opkomst maken.
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4.5 Conclusie onderzoeksfase
De hoofdvraag luidt: “Hoe gaat de personal assistant functie eruit zien qua functionaliteiten en 
design en hoe kan deze geïntegreerd worden in WAVE Calendar?”. Om deze hoofdvraag uiteindelijk 
te beantwoorden, zijn eerst deelvragen opgesteld en beantwoord. De beantwoording van deze 
deelvragen is gebeurd in de onderzoeksfase. 

Wat is WAVE Calendar?
WAVE Calendar is een agenda app die zich kenmerkt door het mooie design en de goede look 
en feel.  

Dagelijks heeft WAVE Calendar gemiddeld 2.700 gebruikers. Opvallend is dat de meeste 
gebruikers van WAVE Calendar; Android gebruiken, man zijn, uit Nederland, de Verenigde Staten 
of Duitsland komen, hun smartphone voornamelijk gebruiken om hun agenda te checken en 
aangeven een redelijk drukke agenda te hebben, maar het over het algemeen niet moeilijk 
vinden om hun agenda te beheren.

Op basis van de enquête resultaten zijn drie soorten gebruikers te onderscheiden:

 Gebruiker Business user Average user Occasional user

Kenmerken Druk
5 - 10 agenda items 
per dag
Moet met veel dingen 
rekening houden
34 - 54 jaar
Managende functie

Niet te druk / niet te 
rustig

2 - 3 agenda items per 
dag

25 - 34 jaar

Rustige agenda

Niet iedere dag een 
item

Checkt ook niet 
dagelijks

Behoeften Zorgen wegnemen
Zaken makkelijker 
maken

Beter over-/inzicht in 
agenda

Makkelijker invoeren

Beschikbaarheid

Hulp voordat je om 
hulp vraagt

Overzicht wanneer 
hij/zij het nodig heeft 

(Niet dagelijks)

Geen hulp nodig

De indeling in deze drie groepen gebruikers zijn gebaseerd op aantallen afspraken per dag en 
hoe druk de gebruikers zijn. 

De meeste gebruikers van WAVE Calendar vallen binnen de groep ‘average user’. Hoewel 
dit de grootste groep is, is deze groep gebruikers in eerste instantie minder interessant om 
aan te spreken met een PA functie. Deze groep past niet bij het beoogde doel van een PA. De 
gemiddelde gebruikers geven aan weinig moeite te hebben met het managen van hun agenda 
(bijlage 2, vraag 2E).

Het doel van een personal assistant om een persoon te ontlasten door taken over te nemen. 
Een persoon kan een personal assistant in dienst nemen omdat deze het zelf te druk heeft om 
bepaalde taken uit te voeren.
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Een interessantere groep is de ‘business user’, zij geven aan het druk te hebben. Wanneer je 
kijkt naar het beoogde doel van een PA, passen zij in het ideaalbeeld. Omdat zij het druk hebben 
zullen zij misschien eerder gebruik maken van een PA. Meer over deze doelgroep zal later in het 
onderzoek terugkomen.  

Hoe ziet de markt eruit?
Op het eerste oog lijken de verschillende agenda apps niet op elkaar, maar wanneer je kijkt 
naar de functies zijn er veel overeenkomsten bij de agenda apps. Zo zijn bijna al deze apps 
beschikbaar op zowel Android als iOS en hebben sommige een desktop versie. De apps 
hebben de mogelijkheid tot verschillende functies. Het is dan ook aan de gebruiker voor welke 
functionaliteiten hij kiest. Of welke look en feel het meeste aanspreekt.

Zoals te zien is heeft WAVE Calender veel functies die de concurrenten ook hebben, maar 
een onderscheidende functie is er niet. Het zal voor WAVE Calendar dan ook lastig zijn om 
zichzelf op het gebied van een agenda app te onderscheiden van de concurrenten. Wil je jezelf 
onderscheiden, dan heb je een USP nodig. Hierbij is een mooi design en een goede look en 
feel niet genoeg, al blijft dit wel belangrijk. Daarnaast is een goede service en support ook 
belangrijk, dit is terug te zien in de reviews. 

Of deze agenda apps in een later stadium ook nog concurrenten zijn van WAVE Calendar, dat 
zal liggen aan de invulling die de PA functie gaat krijgen. 

Wat is een personal assistant?
Na het onderzoek kan er nog steeds geen eenduidige beschrijving worden gegeven over wat 
een PA precies is. Een personal assistant bestaat er in verschillende vormen:

1) Er zijn fysieke PA’s die ook allemaal weer een eigen specialisatie hebben, maar men kan ook 
denken aan een virtuele PA. 2) Deze virtuele PA’s bestaan uit apps die de gebruiker kunnen 
helpen door middel van slimme informatie aanbieden en 3) apps die ook daadwerkelijk taken 
voor je kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk hebben al deze vormen hetzelfde, overkoepelende doel; het voor de gebruiker 
makkelijker maken en tijd besparen. 

De fysieke PA’s kunnen onderverdeeld worden in meerdere categorieën. De ene categorie 
richt zich voornamelijk op zakelijk gebruik. Zij zullen zich dan voornamelijk bezighouden met 
administratieve werkzaamheden, zoals aangiftes doen. De tweede categorie is een PA voor 
privégebruik. Zij kunnen jou helpen met huishoudelijke taken, zoals kleren naar de stomerij 
brengen. Wat voor taken een PA doet ligt aan wat de specialiteiten van de PA zijn. Daarnaast 
zijn er ook nog PA’s te onderscheiden die werken in klusjesverband, waarbij de PA’s hun eigen 
specialisatie hebben. 

In de interviews werd duidelijk dat zij alle drie verschillende klanten hebben, maar toch zijn er 
in de klanten gelijkenissen te ontdekken waardoor er drie type klanten onderscheiden kunnen 
worden: 

• Particulier: drukke mensen, met genoeg geld om kleine dingen waar ze geen zin in hebben 
uit te besteden.

• Zakelijk: kleine bedrijven die net niet genoeg werk hebben voor een conciërge of 
secretaresse.
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• Ondernemers: zij vallen tussen zakelijk en particulier in. Als zij het druk hebben schakelen 
ze een PA in, anders pakken ze het zelf op. 

Deze drie klanten types vertonen overeenkomsten met de ’business users’ uit de WAVE 
Calendar gebruikers, dit is terug te zien in de tabel op bladzijde 28.

Hoewel er door de bovenstaande groepen gebruik wordt gemaakt van een PA, wordt een PA nog 
steeds gezien als een luxe product. De klanten nemen voor ongeveer 50 euro per week af, dit is 
in vergelijking met een schoonmaakster goedkoper. Toch is voor veel mensen de stap naar een 
PA nog groot, dit merken de PA’s in de praktijk. De mensen moeten ervan overtuigd worden dat 
een PA service hun veel voordelen oplevert. Ook wanneer je niet veel geld hebt, maar toch geen 
tijd of zin hebt om een klus uit te voeren. De drempel moet laag zijn. 

Daarnaast is vertrouwen belangrijk bij een PA. Wanneer de gebruikers vertrouwen hebben in 
een PA zullen zij meer opdrachten durven weg te leggen.

Wanneer de klant een opdracht geeft wordt het in eerste instantie verzoek genoemd.  
Opdrachten impliceert dat je het gaat uitvoeren. Door het een verzoek te noemen impliceert dit 
dat het niet direct uitgevoerd gaat worden. Dit verlaagt de drempel en nodigt mensen uit om 
klusjes neer te leggen. 

Wat zijn de ontwikkelingen?
Het smartphone gebruik blijft stijgen en mensen worden steeds afhankelijker van hun telefoon. 
De smartphone wordt meer gebruikt dan de laptop en een tv, dit is gunstig voor WAVE Calendar. 
Een nadeel is dat er teveel aanbod is van allerlei verschillende apps, de mensen hebben te 
veel keus. Omdat er zoveel keus is kunnen mensen dus ook kritischer worden. Wanneer je niet 
opvalt tussen alle concurrenten, zul je verdwijnen in de grote massa. WAVE Calendar moet voor 
mensen echt een aanvulling zijn bij hun dagelijkse leven.

Naast smartphones zijn er ook mogelijkheden op het gebied van smartwatches voor WAVE 
Calendar. Dit is een product in opkomst maar met veel belovende vooruitzichten. Hierin kan 
WAVE Calendar zich op dit moment al onderscheiden. 

Een echte verklaring voor het fenomeen dat er in de VS meer PA apps en services zijn en zich 
snel ontwikkelen is er niet. Hiervoor zouden verschillende verklaringen mogelijk kunnen zijn. 

In de VS zijn de ontwikkelingen rondom technologie verder dan in andere landen, mensen leven 
meer in de wereld van nieuwe ontwikkelingen. PA apps en services is een gebied dat op dit 
moment volop in ontwikkeling is. Het zou dan ook kunnen zijn dat de acceptatie rondom de 
nieuwe producten in de VS groter is. 

Doordat de VS voorloopt als het gaat om nieuwe producten, zou dit kunnen betekenen dat 
andere landen nu langzamerhand pas met deze ontwikkelingen in aanraking komen. 

Daarnaast zou de behoefte in de VS groter kunnen zijn omdat de mensen het daar drukker 
hebben dan in andere landen. 

Volgende fase
Vanuit het onderzoek kunnen de deel- en hoofdvragen deels beantwoord worden en vervolgens 
een opstap bieden naar de volgende fase. 
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Hoe gaat de personal assistant functie eruit zien qua functionaliteiten en design?
De USP van de huidige WAVE Calendar is de goede look en feel door het mooie design wat 
gebruikt wordt. Dit sluit aan bij de visie en missie van WAVE Calendar en zal dus ook behouden 
moeten worden. Ook wordt hiermee een herkenning gecreëerd bij de huidige doelgroep. 

Een personal assistant wordt nog steeds gezien als een luxe product en gedacht wordt dat 
deze alleen is voor rijke mensen. Dit is echter niet zo en dit moet duidelijk terug te zien zijn in 
de app. De drempel moet laag zijn.

Vertrouwen is belangrijk, als een gebruiker een PA niet vertrouwt zal de gebruiker de PA ook 
geen taken laten uitvoeren. Creëer in de app daarom vertrouwen. Hoe dit het beste gedaan kan 
worden zal later onderzocht worden.

Hoe kan deze geïntegreerd worden in WAVE Calendar?
Het overkoepelende doel van een PA is om het voor de gebruiker makkelijker te maken en tijd 
te besparen. Maar er is te zien dat er meerdere soorten PA’s zijn en er dus ook verschillende 
integratiemogelijkheden zijn. Er kan een fysieke PA zijn die helpt met het uitvoeren van klusjes 
of een slim (PA) systeem dat informatie aanbiedt of taken uitvoert. 
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Conceptfase
5
Aan de hand van de conclusies uit het onderzoek 
(hoofdstuk 4.5) wordt onder andere duidelijk dat er nog 
verschillende richtingen mogelijk zijn. In dit hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op deze opties en wordt een keuze 
gemaakt. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door 
de opdrachtgever op basis van het advies dat in deze 
fase gegeven wordt. Het is belangrijk dat zij de knoop 
doorhakken, omdat zij uiteindelijk het hele concept 
moeten gaan uitvoeren.

Ook is te zien dat er verschillende soorten gebruikers zijn, 
die allemaal verschillende behoeften hebben. Daarnaast is 
het nog niet helder wat de PA functie precies in moet gaan 
houden. En zijn er verschillende richtingen binnen het 
fenomeen PA. 
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5.1 Keuze concept
Op basis van het onderzoek (hoofdstuk 4.5) is geconcludeerd dat een PA op meerdere manieren 
geïntegreerd kan worden in WAVE Calendar. Hiervan uitgaande zijn drie concepten uitgewerkt. 
Door middel van deze uitwerkingen is in overleg met de opdrachtgever één concept gekozen, 
waardoor een eenduidig beeld gecreëerd wordt over wat de PA functie is.

Foto: opgehangen conceptuitwerkingen



CONCEPT 1

Koppeling fysieke PA
Een persoon is de personal assistant, via WAVE Calendar kan 
de PA communiceren met de gebruiker en taken uitvoeren:

De PA is te zien in de app, om de gebruiker te laten 
zien wie iets voor hem doet.

PA heeft inzicht in de agenda van de gebruiker.

Dit concept is gebaseerd op de fysieke definitie van 
een PA. Het idee is dat een PA, bijvoorbeeld iemand 
die PA van beroep is, geïntegreerd wordt in de WAVE 
Calendar. Hierdoor kan de gebruiker via de agenda 
app bepaalde taken uitbesteden. 

Deze PA biedt de gebruiker pro-actief hulp aan op 
basis van patronen in de agenda van de gebruiker, 
zoals wanneer de gebruiker veel afspraken gepland 
heeft.  

De PA heeft volledige toegang tot de agenda van de 
gebruiker en dus zicht op wat deze allemaal doet. 
Hierdoor wordt het makkelijker voor de PA om 
bepaalde dingen voor de gebruiker te regelen. 
Bijvoorbeeld het plannen van afspraken, het helpen 
herrinneren aan afspraken of dingen die de gebrui-
ker vergeet. 

Personal assistantPersonal assistant

Betty
Amsterdam 

PA heeft toegang tot de agenda van de gebruiker.

Pro-actief hulp aanbieden.Kan ik je ergens mee helpen? 
Ik zie in je agenda dat je het 
erg druk hebt.

Natuurlijk; ik zal ervoor 
zorgen dat je het wat rustiger 
hebt deze week!

Ja, zou jij voor mij een paar 
afspraken willen verzetten 
naar volgende week?

Dankjewel! STUUR De gebruiker kan op bekende wijze aanvragen 
doen.

CONCEPT 2

Aanbieden relevante informatie

Dit concept is gebaseerd op de virtuele definitie van 
de PA. Het idee draait om het pro-actief aanbieden 
van relevante informatie op basis van zaken in de 
agenda. Met het doel: de gebruiker zich minder 
zorgen te laten maken. 

Dit concept koppelt allerlei functies en diensten aan 
de agenda van de gebruiker, om deze van extra 
informatie te voorzien. 

Moet de gebruiker met de auto; laat op tijd weten 
dat de gebruiker moet vertrekken i.v.m. files of 
wegwerkzaamheden. Moet de gebruiker zo de deur 
uit? Dan wordt de gebruiker vanzelf gewaarschuwd 
dat hij een paraplu mee moet nemen. 

Personal assistant

Kaartje, foto of gerelateerde visuele informatie op 
basis van soort afspraak.

Zakenreis Londen
Woensdag 4 maart - 
Maandag 8 maart

OPENBAAR VERVOER

Vertek 4 maart om 09:00 uur
Schiphol, Amsterdam

Voor het openbaar vervoer heb 
je een chipkaart nodig. Deze 
kun je op elk station kopen.

! Let op: hier is vaak file. Vertrek op tijd

Herkennen wat voor soort afspraak het is.

Geïmporteerd vanuit email of gekoppeld aan 
andere services.

Advies op basis van locatie, reistijd, drukte etc.

Extra advies, verschillend per soort afspraak.
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Concept 3

Managen van de agenda

Dit concept is gebaseerd op de virtuele definitie van  
de PA. De PA functie in dit idee bestaat uit het 
aanbieden van hulp binnen de agenda en in het 
gebruik daarvan.

Afspraken zijn makkelijker in te voeren doordat de 
gebruiker in ‘natuurlijke taal’ zijn afspraak in kan 
voeren, in plaats van dat de gebruiker een formulier 
in moet vullen - zoals op dit moment bij de meeste 
agenda apps het geval is. 

Daarnaast houdt de PA rekening met andere 
afspraken in de agenda en houdt bij hoe druk de 
gebruiker het heeft. Ook kan de PA afspraken 
verzetten en verschuiven op het moment dat de 
gebruiker daar behoefte aan heeft, wanneer 
afspraken dubbel gepland staan of wanneer de 
gebruiker het te druk heeft. De agenda kan dan op 
eigen initiatief de afspraak verplaatsen en een 
bericht sturen naar alle deelnemers.

Makkelijk, natuurlijk invoeren van afspraken. Alsof 
de gebruiker iemand vraagt het even in te voeren.

Personal assistant

Nieuwe afspraak

Volgende week maandag om
twaalf uur een luchmeeting 
met Dave

Automatisch gegenereerd op basis van getypte 
tekst hierboven.

Houdt rekening met afspraken die al in de agenda 
staan.
Naast de mogelijk om tekst in te voeren, is het 
ook mogelijk gesproken afspraken in de agenda te 
plaatsen; zodat het snel en onderweg kan.

maart

17
Reizen Amsterdam

12:00 uur - 13:00 uur
Dave (dave@gmail.com)WQ E R T Y U I O P

SA D F G H J K L

Z X C V B N M

.@space123 return

maart

17

!

Lunch meeting

Hier staat al een afspraak:

12:00 uur - 13:00 uur
Dave (dave@gmail.com)
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5.1.1 Gekozen concept
Uiteindelijk is in samenspraak met de opdrachtgever gekozen voor concept 1, koppeling van 
services. Uit het onderzoek (hoofdstuk 4.3) blijkt dat het koppelen van services de meeste 
mogelijkheden biedt. Het aanbieden van relevante informatie (concept 2) wordt al door 
meerdere apps gedaan (bijlage 5) en zal dus niet heel onderscheidend zijn binnen de markt. 

Het managen van de agenda (concept 3) is eigenlijk iets wat iedere agenda probeert te 
doen, en ook WAVE Calendar houdt zich hier al mee bezig. Dit is dus een functie die niet heel 
vernieuwend is voor WAVE Calendar. Wil WAVE Calendar zich onderscheiden dan zal dit niet de 
meest uitdagende optie zijn.   

Concept 3
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5.2 Conceptuitwerking
Nu de basis van de PA functie duidelijk is, kan er verder gegaan worden met het uitdiepen van 
het concept. Om tot een definitief concept te komen,zijn er een aantal knopen doorgehakt door 
de opdrachtgever. Om inzicht te geven in deze knelpunten, zijn deze uitgewerkt. Vandaar uit 
heeft de opdrachtgever op basis van eigen voorkeur, inzicht en ervaring een keuze gemaakt. 

5.2.1 Koppeling met PA
Omvangt de PA functie één of meerdere PA’s? Hoe gaat WAVE Calendar de gebruiker koppelen 
met een PA? Biedt WAVE Calendar zelf een PA aan en kan de gebruiker zelf een PA kiezen of 
juist niet? Dit is een belangrijk onderdeel voor de opdrachtgever, omdat dit veel meer met zich 
mee brengt dan een keuze in de app, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering (en alles wat 
daarbij komt kijken). 

Aanbod PA’s 
Gekeken naar de geïnterviewde PA’s (hoofdstuk 4.3), is te zien dat een PA ongeveer 30 klanten 
heeft. Hiermee heeft de PA genoeg werk en het soms zelfs druk. Het doel van WAVE Calendar 
is om uiteindelijk een zo groot mogelijk groep gebruikers te creëren. Het is dan voor één PA niet 
meer haalbaar om al deze gebruikers te kunnen helpen. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er verschillende soorten PA’s zijn die hun eigen 
specialiteiten hebben. Zo richt de ene PA zich op privézaken en de de andere op zakelijke taken 
en zo is de één beter in het regelen van feestjes en de andere beter in het afdwingen van een 
voordelig contract. Wanneer er meerdere PA’s beschikbaar zijn vanuit de app, zou het mogelijk 
zijn om deze te selecteren op basis van deze specialiteiten.

Koppelen van gebruiker en PA
Hoe gaat WAVE Calendar de gebruiker koppelen met een PA? Biedt WAVE Calendar zelf een PA 
aan en kan de gebruiker zelf een PA kiezen of juist niet?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de gebruiker met een PA te koppelen. Er is gekozen om 
de gebruiker binnen WAVE Calendar zelf een PA te laten kiezen. Hierin gaat WAVE Calendar 
gebruik maken van aangesloten PA’s. Een overzicht van de andere mogelijkheden is te vinden 
in bijlage 7. 

Keuze PA

PA Platform

WAVEgebruiker

PA 1

PA 2

PA 3

In het begin kies je zelf een PA (of deze wordt toegewezen)
Je wordt ‘persoonlijk’ geholpen door iemand die je ‘vertrouwd’
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Er worden PA’s aangetrokken bij WAVE Calendar. De PA’s zijn zelfstandig en schrijven zich 
in bij WAVE Calendar. Dit is een voorwaarde van de opdrachtgever. Deze wil zo min mogelijk 
verantwoordelijkheid hebben en deze verleggen naar de PA. Daarbij wordt geadviseerd om 
in eerste instantie alleen gebruik te maken van professionele PA’s, zodat zeker is dat de 
gebruikers goede services aangeboden krijgt.  

Daarnaast wordt verantwoordelijkheid gelegd bij de gebruiker zelf door hem de PA te laten 
kiezen. Een andere reden om de gebruiker zelf de PA is te laten kiezen, is vertrouwen.
Vertrouwen vormt een belangrijk onderdeel bij een PA functie (hoofdstuk 4.5). Om te 
voorkomen dat een gebruiker zijn PA wantrouwt, kan hij zijn eigen PA kiezen - iemand die 
volgens de gebruiker betrouwbaar is. Omdat betrouwbaarheid subjectief is en dus voor elke 
individu kan verschillen, biedt de mogelijkheid tot keuze een oplossing.

5.2.2 Communicatie
Hoe moet de communicatie tussen de klant en de PA eruit zien? En hoe past WAVE Calendar 
hier in? 

Nu duidelijk is dat de verantwoordelijkheid bij de PA ligt en deze gaat communiceren met 
de gebruiker moet in kaart gebracht worden hoe deze communicatie verloopt. Hiervoor is 
teruggekeken naar de interviews met de PA’s (hoofdstuk 4.3.1) en daaruit is opgemaakt hoe de 
standaard communicatie er bij PA’s uit ziet tussen de gebruiker en de PA. Op basis daarvan is 
een model opgesteld dat de communicatie weergeeft tussen de gebruiker en de PA. Daaraan is 
toegevoegd hoe WAVE Calendar hierin zou passen. 

Op basis van dit model is een nieuw model gemaakt, waarin te zien is hoe dit in de WAVE 
Calendar verwerkt zou moeten worden.

Vraag

Voorstel uit 
agenda / taak

Uren / kosten 
schatting

Nieuw agenda 
item / taak

Kan een PA 
helpen? Terugkoppeling Uitvoering Feedback

Verloop communicatie gebruiker/PA

Gebruiker

PA

WAVE

PA PAGebruiker Gebruiker

Gebruiker PA PAGebruiker Gebruiker

BevestigingNiet OK

OKJa

“Kun je een afspraak bij de tand-
arts voor mij maken?”

Gebruiker
Nieuwe afspraak om uit eten te gaan; 
maar geen locatie/restaurant ingevoerd

Taak verschoven / uitgesteld
PA
“Je hebt geen restaurant aangegeven 
bij [afspraak], moet ik er een voor je 
reserveren?” Gebruiker: “Ja/Nee”

Check of er iets mist uit een afspraak o.b.v. 
keywords

“Dat kan ik regelen. Dat kost je €10,-.
Is dat goed?”

“Dat kan ik regelen. Dat kost je 1 credit en 
20 euro voor de loodgieter. Is dat goed?”

Duidelijk wat de kosten zijn. Dit kunnen ook 
credits / abbonement zijn.

“Welke tandarts wil je en weet je wanneer 
ongeveer?”

Er kunnen nog vragen terugkomen, die nodig 
zijn om het goed te regelen.

De bevestiging zou ook in de vorm van een 
kaartje kunnen.

“Dankjewel. Top!”

Dit zou samen kunnen vallen met de 
bevestiging.

Het is belangrijk feedback te vragen 
(ook voor een bepaalde PA!)

“OK. Ik heb een afspraak in je agenda 
gezet volgende week vrijdag om 10 uur 
bij Tandarts van Reijn.”

“Jup, is goed!”

“Nee, laat maar.”

Kan ook met een vinkje/kruisje, om het makke-
lijk te maken. Dat je geen ja/nee hoeft te typen.

Dit is een scenario dat we nog moeten checken bij de gebruiker/doelgroep!
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CONCEPT 

WAVE PA

WAVE

USER

PA

APIJob

User input

User input
with context

Accepted
Declined
Done

Notification
Email / SMS / Whatsapp 
Custom system

fixed payment per job

payment per job

In dit model is te zien dat de gebruiker via WAVE Calendar een job kan insturen. Dit moet 
kunnen via een afspraak (user input with context) of op eigen initiatief. Vervolgens stuurt WAVE 
Calendar de job door naar de API, vanuit waar de PA een notificatie krijgt. Deze kan vervolgens 
de afspraak accepteren of weigeren en daaraan een status geven (zoals done).

5.2.3 Aanwezigheid PA 
Hoe moet de PA in de app aanwezig zijn? Zeer aanwezig, aanwezig of op de achtergrond? 
Een belangrijke keuze voor de manier waarop de PA in de app geïntegreerd gaat worden. Nu 
duidelijk is hoe WAVE Calendar onderdeel is bij de communicatie is de volgende stap hoe de PA 
in de app aanwezig moet zijn. 

Hierin zijn verschillende opties mogelijk. De PA kan zeer aanwezig zijn doordat de PA altijd 
zichtbaar is in bijvoorbeeld het agenda overzicht. Een andere optie is aanwezigheid op 
momenten dat het nodig is. De PA zal dan tevoorschijn komen wanneer er een melding is. 
Als laatste is het een mogelijkheid om de PA op de achtergrond te laten terug komen. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een item in het menu. 
Voor deze drie mogelijkheden is een uitwerking gemaakt. Deze uitwerkingen zijn gepresenteerd 
aan de opdrachtgever. Hierin is een adviserende rol aangenomen. De opdrachtgever heeft de 
definitieve keuze gemaakt. 
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AT&T 11:56 am

WAVE

Assistant TakenAgenda

AT&T 11:57 am
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E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

Weekly Kick-off

9:30 am
10:30 am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

10:30 am
11:30 am Conference call with Taylor

TakenAgenda

Restaurant reserveren

Kan ik je hiermee helpen?

Nee, bedankt JALater

Restaurant reserveren

Kan ik je hiermee helpen?

Nee, bedankt JALater

AT&T 11:57 am
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Wednesday 4 March 2015 7 °C

Thursday 5 March 2015 11 °C

9:30 am
10:30 am

10:30 am
11:30 am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

Weekly Kick-off

9:30 am
10:30 am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

10:30 am
11:30 am

10:30 am
11:30 am

Coffee with John
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

Conference call with Taylor

Assistant Taken

Betty
Restaurant aan het reserveren

Agenda

Taken

Personal assistant

Instellingen

PA zeer aanwezig

Opzet waarbij de PA centraal staat en de 
navigatie daar ook op is gericht.

WAVE PERSONAL ASSISTANT

Navigatie en aanwezigheid

PA aanwezig

Chathead -> snel beschikbaar

PA op de achtergrond

PA ‘meldingen’
Beschikbaar / updates in het menu
+-icoontje om een vraag te stellen opent 
chat

Er is voor gekozen om de PA op de achtergrond te integreren. Dit is gedaan aan de hand  van 
een aantal punten.

Een sterk onderdeel van het concept is dat de gebruiker vanuit de agenda zijn taken kan 
regelen. Wanneer er wordt gekeken naar de concurrentie (bijlage 3 en 6) is te zien dat 
concurrenten hier geen gebruik van maken en dat WAVE Calendar zich op dit gebied dus kan 
onderscheiden. Dit is een onderdeel dat dan ook essentieel is om aanwezig te blijven. De 
functies van de agenda moeten functioneel blijven. Wanneer de PA aanwezig en zeer aanwezig 
in de app geïntegreerd wordt zal dit belemmeringen geven in bepaalde agenda views. 
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5.2.4 Waarom is het voor PA’s interessant?
Voor PA’s is het een extra kanaal waarmee zij klanten binnen kunnen halen. Uit het onderzoek 
(hoofdstuk 4.3.1) blijkt dat mensen nog niet snel een PA inzetten. Het wordt nog steeds gezien 
als een luxe product. Dit product maakt het makkelijker en laagdrempeliger om een PA in te 
schakelen, dit zorgt dus voor extra klandizie. Van iedere taak die ze uitvoeren, zal een klein 
percentage naar WAVE Calendar gaan, maar daarvoor krijgen ze promotie en extra klanten 
terug.

Tijdens de interviews (hoofdstuk 4.3.1) is ook aan de PA’s gevraagd hoe zij tegenover het idee 
stonden. Zij waren enthousiast over het idee en zien het als een extra bron van inkomsten. 

Door middel van een inschrijving op de website is in een later stadium (hoofdstuk 7.1) te zien 
hoeveel interesse hiervoor is. Wanneer de backend voor de PA uitgewerkt is (hoofdstuk 7.3) 
zal hiermee naar de PA’s toegegaan worden om zo de PA’s te overtuigen en te testen of het 
aanslaat. 

5.2.5  Voor welke gebruikers is dit interessant?
Uit de definitie van een PA (hoofdstuk 4) kan er worden opgemaakt dat PA’s voornamelijk 
gebruikt worden door mensen die het heel druk hebben. Daarnaast blijkt dat er voor veel 
mensen een drempel is om een PA te gebruiken. Het gebruik van een PA lijkt een luxe; ‘waarom 
geld uit geven, terwijl je het net zo makkelijk zelf kan doen’ (hoofdstuk 4.5)? 

Met het nieuwe WAVE Calendar concept worden naast de ‘ideale gebruiker’ (gebruikers die 
aansluiten op de doelgroep van een PA), ook twee nieuwe gebruikersgroepen aangesproken. 
De ‘luxe gebruiker’, kan op deze manier gebruik maken van een PA wanneer hij deze nodig heeft 
en de ‘mogelijke gebruiker’ kan een PA inschakelen wanneer hij dit nodig vindt en hoeft daarvoor 
geen abonnement te nemen, wat de drempel qua prijs een stuk omlaag brengt.

GENOEG GELD

WEINIG GELD

NIET ZO DRUKHEEL DRUK

Luxe gebruiker`

Gebruiker heeft niet persé een PA nodig, 
maar kan het wel betalen. 

Reden voor gebruik zo gemak kunnen zijn.

Ideale gebuiker

Gebruiker heeft het druk en kan een PA 
betalen. 

Deze gebruiker zou een ideale gebruiker 
zijn. 

Mogelijke gebruiker

Gebruiker heeft weinig vrije tijd maar ook 
niet veel geld. 

Heeft wat overtuiging nodig.

Geen PA nodig

Gebruiker voldoet niet aan de voorwaarden 
om een PA nodig te hebben. 

GEBRUIKER
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5.3 Voorbereiding ontwerpfase
Om het ontwerp goed vorm te kunnen geven, is gebruik gemaakt van persona’s. De persona’s 
worden gebruikt om vanuit de gebruiker te denken in het ontwerpproces (Nielsen, 2012; Nielsen 
2014). 

5.3.1 Persona’s
“The secret of good persona use is pretending to be the user, the way little children do when 
they play with Barbies.” (Wodtke & Govella, 2009, p. 127)

MBTI
Op basis van het MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) model zijn vier persona’s ontwikkeld. Het 
MBTI model is gebaseerd op Carl Jungs ideeën over psychologische types, versimpeld tot 16 
verschillende types (Briggs-Myers & Briggs, 1985). In dit onderzoek wordt uit gegaan van een 
versimpeld model van MBTI, bedacht door R. H. Williams (1998), gebaseerd op twee vragen:

• Beslist de gebruiker snel of langzaam?
• Beslist de gebruiker op basis van emoties of feiten?

Op basis van dit MBTI model wordt er onderscheid gemaakt tussen vier verschillende soorten 
gebruikers; de competitieve (maakt keuzes snel en op basis van feiten), spontane (snel en 
op basis van emotie), methodische (langzaam en op basis van feiten) en humanistische 
(langzaam en op basis van emotie) gebruiker. 

Door het ontwerpprobleem vanuit verschillende perspectieven te benaderen, wordt elke soort 
gebruiker voorzien in zijn behoefte naar informatie. 

Competitieve 
gebruiker

Methodische
gebruiker

Tijd

Emotie

Humanistische
gebruiker

Spontane
gebruiker

Laag

Langzaam

Snel

Hoog
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CARRIÈRE
Functie: Manager van de ICT afdeling

Na zijn studie blijven werken bij zijn stage-bedrijf en 
inmiddels na 10 jaar uitgegroeid tot de manager van 
de afdeling. 
Werkt ongeveer 60 uur in de week.

EIGENSCHAPPEN
Blijft graag op de hoogte van de nieuwste technologische 

ontwikkelingen
Houdt van film kijken en een goed boek lezen

PRIVÉ LEVEN
Woont in Amsterdam
Getrtouwd, geen kinderen

Vrouw werkt parttime

OPLEIDING
HBO Bachelor Business IT & Management

PIJNPUNTEN
Tijd overhouden voor privé zaken

Achter de feiten aan lopen

INFORMATIE BEHOEFTE
Smartphone / Laptop / checkt email regel-

matig  / duidelijk en snelle informatie 
winning/ geen onnodige informatie/ 

voornamelijk onderweg 

DAGELIJKE TAKEN
Voornamelijk zakelijke afspraken

Hoognodige huishoudelijke klussen

WAAROM
"Door mijn drukke baan is het lastig om alles gedaan te krijgen,

wat hulp bij sommige taken zou dan ook fijn zijn"
“Ik sta niet meer op de werkvloer. Daar heb ik mijn mensen voor, 

ik het het veel te druk met mijn eigen taken”
“Tijd is geld, ik kan dus alle tijd gebruiken”

DOELEN
Het bedrijf zo organiseren dat het kan blijven doorgroeien

32
jaar

Bert van Haren
COMPETITIEVE GEBRUIKER

WAVE PA
GEBRUIKER PERSONA

Mirthe de Jonge
SPONTANE BEZOEKER

WAVE PA
GEBRUIKER PERSONA

CARRIÈRE
Functie: Account manager bij een bedrijf dat medische 

hulpmiddelen aan patiënten met een slaapstoornis 
verkoopt
Na haar studie bedrijfskunde direct doorgerold het 
bedrijfsleven in

EIGENSCHAPPEN
Is erg sportief en houdt van hockey

Koken is een grote hobby

PRIVÉ LEVEN
Woont in Amsterdam
Niet  getrouwd, woont alleen

OPLEIDING
HBO-opleiding Bedrijfskunde MER

PIJNPUNTEN
Managen van eigen tijd, de balans vinden 

tussen werk en privé. 

INFORMATIE BEHOEFTE
Smartphone verslaafd / op de hoogte blijven 

van de omgeving/ nieuws  

DAGELIJKE TAKEN
Werk

koken / huishouden

WAAROM
“Ik wil me kunnen focussen op mijn werk. Ik heb geen zin 

om te wachten op de reparateur van de ketel.”
“Soms heb ik het zo druk dat ik eigenlijk geen tijd voor mezelf 

heb. Eigenlijk zou ik dan tegen mezelf moeten zeggen; 
dit en dit kan niet dat doe ik morgen wel.”

DOELEN
Omhoog klimmen ‘op de corporate ladder’, ze wil manager 

sales worden.

27
jaar
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Daan van Herpen
METHODISCH GEBRUIKER

WAVE PA
GEBRUIKER PERSONA

CARRIÈRE
Advocaat Financieel strafrecht

Na zijn studie Rechtsgeleerdheid begonnen aan een 
promovendus, maar tijdens dat een aanbod gekregen 
om te beginnen met werken. Nu al 4 jaar werkzaam 
bij een advocaten-kantoor. 

OPLEIDING
Rechtsgeleerdheid

Nederlands Recht: strafrecht & criminologie

PRIVÉ LEVEN
Woont in Groningen met vrouw, zonder kinderen. 

Zijn vrouw werkt ook full-time als advocaat.

UITDAGINGEN / PIJNPUNTEN
Achter de feiten aan lopen 

Verouderde informatie
Tempo bijhouden, privé leven managen

INFORMATIE BEHOEFTE
Smartphone / checkt email regelmatig  / 

gebruikt het internet ook voor research bij 
zaken

WAAROM
"Soms is het lastig om mijn privé en werk 

afspraken te managen."

"Het komt voor dat ik ergens gewoon echt geen tijd 
voor heb en dan gaat de cliënt toch voor."

DOELEN
De zaak winnen voor de cliënt.

Groeien in het bedrijf
Altijd op de hoogte zijn

36
jaar

Lars Weijermans
HUMANISTISCHE GEBRUIKER

WAVE PA
GEBRUIKER PERSONA

CARRIÈRE
Zelfstandig ondernemer

Heet een eigen bedrijf; horeca-keten.

OPLEIDING
Hotel Management

PRIVÉ LEVEN
Woont in den Haag met zijn vrouw

Tennist graag, maar heeft daar vaak geen tijd voor

UITDAGINGEN / PIJNPUNTEN
Bijhouden waar hij zelf mee bezig is

Genoeg rust nemen is lastig
Geen tijd om lekker te sporten

INFORMATIE BEHOEFTE
Laatste wijn updates

Veelvuldig gebruik van email
Veel telefoontjes per dag

WAAROM
"Ik geniet graag van het leven. Voor een vrije 

avond heb ik heel wat over!"

"Soms heb ik het zo druk, dan heb ik zelf geen zicht 
meer op wat ik eigenlijk allemaal moet doen."

DOELEN
Het uitbreiden van eigen onderneming

Genoeg verdienen om vroeg met pension te kunnen

42
jaar
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5.3.2 Voorbeeld taken
Vanuit de persona’s zijn verschillende voorbeeldtaken gemaakt. De voorbeeld taken zijn 
scenario’s waarvan het mogelijk is dat een persona met deze taak naar de PA gaat. Deze zijn 
ook van belang voor het ontwerpen; zowel de inhoud als de soort taak en welke details daarbij 
nodig zijn. Een voorbeeld in opgenomen hieronder, de rest is te vinden in bijlage 8.

Job: Fiets ophalen van de fietsenmaker
Bert fietst graag naar zijn werk. Als deze kapot gaat brengt hij hem naar de fietsenmaker, want veel 
verstand van techniek heeft hij niet. Wanneer de fiets gerepareerd is, moet deze voor 17:00 uur 
worden opgehaald. Maar dat gaat Bert niet lukken. Toch wil hij het liefst morgen weer met de fiets 
naar zijn werk.

5.4 Definitief concept
Tijdens de conceptfase zijn de benodigde keuzes gemaakt om zo een definitief concept op te 
stellen. Dit concept wordt in de ontwerpfase verder uitgewerkt.  

De hoofdlijn van het concept is de koppeling van de gebruiker met een fysieke PA. In de app 
worden meerdere PA’s aangesloten. Deze PA’s kunnen zich aanmelden bij WAVE Calendar en 
worden zo onderdeel van de app. In eerste instantie zal alleen gebruik gemaakt worden van 
professionele PA’s, om de kwaliteit te waarborgen richting de gebruiker. In een later stadium 
kan er een keuze gemaakt worden om ook niet professionele PA’s aan de app toe te voegen. 

De gebruiker kan zijn eigen persoonlijke PA kiezen op basis van elementen die hij belangrijk 
vindt. Wanneer de gebruiker een PA gekozen heeft kan er direct begonnen worden met het 
verzenden van opdrachten naar de PA. Wanneer er een opdracht verzonden is naar de PA zal de 
verdere communicatie en betaling tussen de PA en gebruiker lopen. WAVE Calendar heeft hier 
zo verder geen verantwoordelijkheid meer voor en fungeert alleen als tussen koppeling, waarin 
de agenda belangrijk is. 

De PA is onderdeel van de agenda en is altijd subtiel aanwezig. De PA kan meldingen geven op 
basis van de agenda activiteiten en de gebruiker zo optimaal helpen. Wanneer een gebruiker 
niet tevreden is over de PA zijn er nog genoeg andere PA’s in de app aanwezig om uit te kiezen. 





Ontwerpfase 48

Ontwerpfase
6
In dit hoofdstuk wordt de overgang van het concept naar 
een tastbaar prototype beschreven. Op basis van de 
conclusies uit de conceptfase krijgt de PA functie inhoud en 
vorm, waarna het tot een eindproduct wordt gebracht. 
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6.1 Ontwerpcriteria
Op basis van eisen vanuit de opdrachtgever en conclusies vanuit de onderzoeksfase zijn een 
aantal ontwerpcriteria opgesteld waar rekening mee gehouden dient te worden : 

• De PA functie moet geïntegreerd worden in WAVE Calendar
• Past in huidige vormgeving van WAVE Calendar
• Past in de huidige manier van interactie
• De PA functie mag geen agendafuncties blokkeren
• Het prototype moet presentabel zijn aan een potentiële investeerder
• Moet vormgegeven worden voor de iPhone 5
• De betaling zit niet in de app / prototype
• Moet reviews en rating bevatten
• Keuze tussen verschillende PA’s
• Mogelijkheid tot verzenden taken (tot aan het daadwerkelijk verzenden)

6.2 Technische verkenning
Er is gekozen voor drie hulpmiddelen, gebruikt in de ontwerpfase. Om wireframes te maken 
is gekozen voor UXPin, voor het uiteindelijke design Adobe Illustrator en voor het prototype 
inVision. Uitgebreidere informatie over de selectie van de juiste tools is terug te vinden in 
bijlage 9.

6.3 Flow/schetsen
Flow
In de conceptfase is het definitieve concept duidelijk geworden. Op basis van het definitieve 
concept is in een sessie met de opdrachtgever een basis voor de flow van de PA functie binnen 
WAVE Calendar geschetst. 
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Schetsen
Op basis van deze flow zijn er meer gedetailleerde schetsen gemaakt. 
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6.4 Wireframes
Vanuit deze schetsen is een nieuwe flow opgezet voor WAVE Calendar, deze is is uitgewerkt in 
wireframes.
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6.5 Design
Uitgaande van de wireframes zijn de eerste ontwerpen gemaakt. Tijdens het maken van 
het design was het belangrijk dat de vormgeving gelijk bleef aan de vormgeving van WAVE 
Calendar. Omdat er geen ontwerpbestanden beschikbaar waren waarop verder gewerkt kon 
worden, is ervoor gekozen een aantal standaard elementen opnieuw te maken binnen de 
huidige ontwerptool. Deze elementen kunnen hergebruikt worden in het gehele design. 
Zo blijft het design ook consistent. 

Bij het ontwerpen van de interface is rekening gehouden met de tien richtlijnen voor 
touchscreen design (Hoober, 2015):

• Gebruikers zijn niet zoals jij (iedereen pakt 
zijn device anders vast)

• Gebruikers vinden het prettig om het 
midden van het scherm aan te raken

• Gebruikers vinden het prettig om naar het 
midden van het scherm te kijken

• Vingers kunnen in de weg zitten
• Verschillende apparaten worden 

verschillend gebruikt

• Het gebruik van aanraking voor interactie 
is onnauwkeurig

• Het gebruik van aanraking in inconsistent
• Gebruikers klikken alleen op wat ze zien
• Apparaten zijn niet ‘plat’
• Werk op ware grootte
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Logo/person

default notification WAVEnotification PA

Logo/person

default inversenotification

Clippy

default

álá Facebook

Personant Assistant Icon

default inverse

1

notification

button-achtig

default inversenotification

WAVE badge

default inversenotification

1
1

1

notification WAVE

3

Voor het PA icoon zijn een aantal variaties gemaakt om een definitieve keuze te kunnen maken. 
Uiteindelijk is gekozen voor de eerste optie, alá Facebok. Bij dit icoon is het duidelijk dat het 
om een persoon gaat en het een menu is, dat uitgeklapt kan worden. En dit icoon past bij het 
huidige icon in de WAVE Calendar
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6.6 Prototype
Met een prototype maak je een concept tastbaar, zonder dat je al daadwerkelijk het product 
maakt. Het is een simulatie van het uiteindelijke product. Een prototype gaat een stuk verder 
dan statische schetsen of wireframes. Je kunt potentiële gebruikers een idee geven hoe het 
product echt zal gaan werken (Warvel, 2009).

Doel
Het prototype dient in dit project voor twee doelen. Het ene doel is om te kunnen testen. 
Dit omdat je natuurlijk nooit in één keer een perfect product realiseert. Men wil aannames 
valideren bij de potentiële doelgroep (Van Moll, 2014) en testen of het aansluit bij de potentiële 
doelgroep, hierbij is de user experience een belangrijk onderdeel. 

Het andere doel is het visualiseren van het concept. De opdrachtgever moet het prototype 
kunnen presenteren aan potentiële investeerders om het concept duidelijk te maken.  

Minimum Viable Product (MVP)
Uiteindelijk moet op basis van het prototype wat uit dit project voortkomt een MVP gebouwd 
kunnen worden. Simpel gezegd is het MVP het minimale werkbare product. Wat kost zo min 
mogelijk moeite, tijd/geld, maar kan uiteindelijk wel antwoord geven op de vraag; wat is de 
behoefte van de gebruiker?

Het idee is dat je zo snel mogelijk in een bouw, meet, leer cirkel komt. Hierdoor kun je inspelen 
op veranderingen nog voordat ze moeilijk omkeerbaar zijn (Ries, 2011).

Het eerste prototype is te vinden op de CD-rom en op: 
www.timonvandreumel.nl/afstuderen/prototype-1/
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6.7 Ingangen persona’s
Op basis van de persona’s zijn keuzes gemaakt in het ontwerpproces. 

Humanistische gebruiker
Beslist langzaam op basis van emotie

Competatieve gebruiker
Beslist snel op basis van feiten

Spontane gebruiker
Beslist snel op basis van emotie

Methodische gebruiker
Beslist langzaam op basis van feiten

PA Overview PA Detail

Voor de competatieve gebruiker zijn korte 
cijfers en samenvattingen belangrijk; zoals 
de prijs in deze lijst. Deze gebruiker zoekt 
bijvoorbeeld de goedkoopste PA met de 
hoogste rating.

Voor de spontane gebruiker is beleving 
belangrijk. Visuele informatie, die een 
bepaald gevoel op wekken. Bijvoorbeeld de 
foto van een PA. Op basis van het gevoel bij 
een PA klikt deze gebruiker door. 

1 2 Voor de methodische gebruiker zijn de 
details belangrijk. Bijvoorbeeld de 
specialiteit van de PA. 

Voor de humanistische gebruiker is bevesti-
ging van andere gebruikers belangrijk. Voor 
deze gebruiker zijn dan ook de rating en 
reviews van andere gebruikers belangrijk. 

3 4

1

2

3

4
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belangrijk. Visuele informatie, die een 
bepaald gevoel op wekken. Bijvoorbeeld de 
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een PA klikt deze gebruiker door. 

1 2 Voor de methodische gebruiker zijn de 
details belangrijk. Bijvoorbeeld de 
specialiteit van de PA. 

Voor de humanistische gebruiker is bevesti-
ging van andere gebruikers belangrijk. Voor 
deze gebruiker zijn dan ook de rating en 
reviews van andere gebruikers belangrijk. 

3 4

1

2

3

4
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Realisatiefase
7
In de ontwerpfase is uiteindelijk een prototype ontwikkelt, 
tijdens de realisatiefase wordt dit prototype op 
verschillende manier getest en aanpast.
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Collision is a meeting place for 
people who are both building 
the companies of tomorrow and 
managing the companies of today.

“
“

collisionconf.com

Foto: Sjoerd van Oosten
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7.1 Collision
Tijdens dit project is door middel van een gewonnen pitch WAVE Calendar uitgenodigd om het 
personal assistant concept te presenteren op een beurs in Las Vegas, genaamd Collision. 

7.1.1 Wat is Collision?
Collision is een zuster event van Web Summit, waar twee dagen lang aan vele start-ups de 
ruimte wordt gegeven zichzelf te presenteren aan bezoekers, media, investeerders en andere 
start-ups. Maar ook zijn er sprekers aanwezig van grote namen, zoals de CEO van Logitech en 
de oprichter van PERL. 

Waarom is Collision belangrijk?
Wil WAVE Calendar de personal assistant functie verder uit gaan werken, dan is het nodig om 
investeerders binnen te halen. Collision is dé plek waar mogelijke investeerders rond lopen.

Collision is niet alleen belangrijk om investeerders binnen te halen maar ook is meteen een test 
met de mogelijkheid om feedback te krijgen van experts. Er komen duizenden bezoekers met 
interesse voor beginnende bedrijven en met ervaring met het beginnen daarvan naar Collision. 
Een goede plek dus om het prototype te testen en te laten voorzien van feedback.

7.1.2 Voorbereidingen Collision
Zoals in het vorige hoofdstuk is te zien, is er een prototype gebouwd dat uiteindelijk gebruikt is 
op Collision.

Website
De website www.wavecalendarapp.com is opgezet toen ook de app is gepubliceerd. Intussen is 
er een hoop aan het veranderen, dus om de gehele marketing rondom WAVE Calendar compleet 
te maken is ook de website aangepast aan de PA functie. Zie bijlage 10.
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7.1.3 Bevindingen
Er kan positief worden teruggekeken naar het verloop van Collision voor WAVE Calendar. Er 
is veel feedback gegeven op het concept en het prototype bleek hierin een belangrijke rol te 
hebben. Door middel van het prototype is voor de bezoekers het PA concept duidelijk geworden. 
Daarnaast waren ook investeerders enthousiast over het concept en zijn hierin belangrijke 
contacten gelegd. Met deze contacten zijn door de opdrachtgever gesprekken ingepland.  

Feedback
Tijdens gesprekken, discussies en presentaties over WAVE Calendar op Collision, is een aantal 
feedback punten gegeven:

1. Het concept wordt nu gepresenteerd als een app, terwijl het veel meer is dan dat. Het is 
geen product, het is een oplossing. Het is geen app, het is een platform. Dit mag meer naar 
voren komen. 

2. In het prototype mist een introductie waar het concept uitgelegd wordt.
3. Het vertrouwen verhogen; alleen een beoordeling op basis van sterren geeft onvoldoende 

informatie.
4. De kosten zijn onduidelijk, dit moet beter gecommuniceerd worden.

7.1.4 Iteraties
Aan de hand van de verkregen feedback zijn er aanpassingen gemaakt in het concept, welke 
aanpassingen dat zijn en waarom deze aanpassingen zijn gedaan is te zien in deze paragraaf. 

Feedback #1: Platform
Op basis van zijn ervaringen heeft de opdrachtgever zelf een aantal iteraties binnen het 
concept gedaan. Op basis van feedback punt 1 is er een duidelijke propositie neergezet:
“We make a personal assistants available voor everyone“. Op basis van die propositie is ook de 
naam van WAVE Calendar omgevormd tot WAVE Personal Calendar. Hiermee moet het voor een 
gebruiker sneller duidelijk worden wat hij met de WAVE Personal Calendar kan. 

Feedback #2: Heldere introductie
Tijdens Collision is naar voren gekomen dat het concept nog niet helemaal duidelijk is voor 
gebruikers die het prototype openen, zonder dat ze er uitleg over hebben gehad. Om dit 
probleem op te lossen is nog eens nauwkeurig naar de flow van het prototype gekeken: 

Tijdens het uitleggen van deze flow bleek dat er een duidelijke introductie ontbrak. In de foto 
hieronder is te zien hoe bedacht is deze erin te verwerken. Op basis van deze schetsen zijn 
wireframes ontwikkeld en van daaruit is het design gemaakt.

Schetsen flow
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What does it cost?

GET STARTED

What does it cost?
You probably didn’t expect it, but an on- 
demand PA can actualy be very cheap.

Although PA’s name their own price, we can 
give you an indication of the costs: 

BEAUTY AND WELLNESS
Schedule your doctors 
appointment

Examples

$10

TIMESAVING
Do your daily grocery 
shopping

$25

ADMINISTRATION
Do your tax return $70

GET STARTED

How does it work?

Pick your PA
Look through our database 
and see which PA suits your 
wishes. 

Start sending jobs
The seamless integration with  
our calendar app allows you 
to easily connect to your PA.

Sit back and relax
Once you've send a job to 
your PA you can sit back and 
relax. No fuss no muss.

AT&T 11:58 am

Getting started is very easy!
What can a PA do for me?

A PA can lighten all kinds of tasks for you, 
so you can continue doing more

valuable things 

Do your dirty laundry

AT&T 11:58 am

GET STARTED

Buy that last minute
gift you forgot

Any special request

We make personal assistants 
available for everyone.

GET STARTED

AT&T 11:58 am

ITERATIE #2

Introductieschermen

Vernieuwde naam en propositie

Voorbeeld taken om de gebruiker zicht te 
geven op de mogelijkheden

In simpele stappen de werking van de app

Voorbeelden van taken en de kosten, om een 
helder beeld te creëren van de kosten

1
2

3

4

1

2

3

4

DESIGN

WIREFRAMES
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Het hoofddoel van de introductie is om in een paar schermen duidelijk laten zien wat WAVE 
Personal Calendar is, wat je ermee kan en hoe het werkt. De gebruiker moet in de introductie 
een duidelijk beeld krijgen over de werking van het platform en overtuigd worden het te gaan 
gebruiken.

Door voorbeelden van taken te laten zien moet het voor de gebruiker duidelijker worden wat ze 
kunnen doen met een PA in WAVE Personal Calendar en aan wat voor soort taken ze moeten 
denken. Gevolgd door een drietal stappen die laten zien hoe gemakkelijk een taak wegleggen 
kan zijn. 

Het laten uitvoeren van taak door een PA hoeft niet duur te zijn. Tijdens de interviews 
(hoofdstuk 4.3.1) is naar voren gekomen dat een PA nog steeds wordt gezien als een luxe 
product en alleen beschikbaar voor rijke mensen. Door een aantal voorbeeldtaken te laten zien 
met hierbij de kosten, wordt aan de gebruiker laten zien dat het niet duur hoeft te zijn. 

Feedback #3: Vertrouwen verhogen
Om deze feedback te verwerken zijn meerdere iteraties gedaan;

• De foto’s van de PA’s zijn aangepast.
• Doordat er in het prototype zwart-wit foto’s gebruikt worden en de foto’s allemaal op 

dezelfde manier genomen zijn, lijkt het alsof dit gefabriceerd is. Hierdoor krijgt de gebruiker 
geen realistisch beeld van de uiteindelijke app. 

• Daarnaast is de rating veranderd. In plaats van een ‘standaard’ beoordeling in de vorm van 
sterren is gekozen voor een ‘positiviteit-’meter. Sterren worden vaak gegeven aan producten 
(dingen), terwijl de PA’s geen producten zijn - maar mensen. Door het positiviteit te noemen, 
moet de rating gebruikers een beter gevoel geven dan de sterren.
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Vertrouwen verhogen

VOORHEEN CONCEPT GEWIJZIGD

Gebruik natuurlijkere foto’s

Rating veranderd van sterren naar een 
positiviteitsmeter

1

1

2

2



Realisatiefase 68

>

Kevin Roberts
90% positive

I specialized on doing administrative work 
because I like it when things are properly 
organised. My previous job as office assistant 
tought me a lot about it and now I want to use 
my skills to help you.

About my speciality

Pricing
Een aantal voorbeelden van taken die een PA voor jou zou 
kunnen doen met de kosten daarvan.

Reviews
32 reviews

AT&T 11:58 am

Personal assistant

Jennifer Taylor

92%
POSITIVE

92%
POSITIVE

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

10 $
PER TASK

From

Pick Jennifer

Las Vegas

Administration 

Grocery
shopping

$25
Grocery

shopping

$25
Book a
Flight

$20

Organize
birthday

$65
Do tax
retun

$50
Docters

appointment

$10

>

Jennifer Taylor
Las Vegas 10 $

PER TASK

From

92%
POSITIVE

Elisabeth Evans
Las Vegas

Administration 

88%
POSITIVE

Micheal Green
Las Vegas

Transportation 
and Travel

86%
POSITIVE

Emma Smith
Las Vegas

Entertainment 
and Parties

86%
POSITIVE

Grace Miller
Downtown Las Vegas

Beauty and Wellness83%
POSITIVE

Daniel Davis
Downtown Las Vegas

Home and Animals80%
POSITIVE

Timesaving
15$

PER TASK

From

10 $
PER TASK

From

20$
PER TASK

From

21$
PER TASK

From

17$
PER TASK

From

AT&T 11:58 am

Personal assistant

Location

More filters

>

My location

Speciality
None

None

>Sort by

ITERATIE #4

Duidelijkere kosten

PA Overview PA Detail

Kosten per taak, op basis van uurtarief PA. 
Door de prijs te tonen als kosten per taak, 
moet het duidelijk worden dat je per taak 
betaalt en niet per uur.

Door voorbeelden te geven van taken (op 
basis van het uurtarief van de PA), wordt het 
voor de gebruiker duidelijker wat hij/zij kan 
doen en wat de kosten kunnen zijn.

1

2

1 2

Feedback #4: Kosten duidelijker maken
Om het duidelijker te maken hoeveel het kost en hoe prijzen werken zijn de volgende 
optimalisaties gedaan :

• Er is één duidelijke term voor prijzen doorgevoerd; de prijs per taak. Dit is wat de gebruiker 
minimaal betaalt per ingezonden taak (dit kan berekend worden op basis van het uurtarief).

• Daarnaast, om het nog duidelijker te maken, worden op basis van de prijs per taak per PA, 
voorbeelden van taken gegeven met een geschatte prijs. Hierdoor moet de gebruiker een 
concreet idee krijgen wat deze voor zijn geld krijgt.

Nieuw prototype
Na deze iteraties is ook het prototype herzien. 

9

10

11

12

13

Mo            Tu           We           Th             Fr            Sa            Su

23       24        25        26        27       28         1

 2          3          4          5          6          7          8

 9         10        11       12        13        14        15

16        17       18       19        20         21       22

23        24       25        26        27        28         1

Wednesday 4 March 2015 7 °C

9:00   am
9:15   am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Netherlands

10:30 am
11:30 am

Weekly Kick-off
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Netherlands

Thursday 5 March 2015 11 °C

2:30   pm
3:30   pm Conference call with Taylor

9:00   am
9:15   am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Netherlands

Februari 2015 1

WAVE Bot
I see you're busy. Want me to 
move some appointments?

Jennifer Taylor
YOUR PERSONAL ASSISTANT

1 HOUR AGO

Move dentist appointment

Get bike from repair shop

WAVE Bot
Task: 'Get bike from shop' is
finished by Jennifer!

3 HOURS AGO

WAITING FOR APPROVAL

Jennifer’s jobs

10MIN AGO

FINISHED 3 HOURS AGO

View all jobs New Job

�



Complete your profile to get the best 
out of your WAVE account

40% Complete

New jobs

Edit profile

View jobs

No, thanks

2

Open jobs3
New client1
New reviews4

Jennifer Taylor
Las Vegas

Administration 

Overview

WAVE Personal Calendar

Klikbare demo
timonvandreumel.nl/afstuderen/pa-demo
of zie CD-ROM

WAVE PA Backend

Klikbare demo
timonvandreumel.nl/afstuderen/pa-backend
of zie CD-ROM

WAVE Personal Calendar website

Website
wavecalendarapp.com
of zie CD-ROM
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>

Kevin Roberts
90% positive

I specialized on doing administrative work 
because I like it when things are properly 
organised. My previous job as office assistant 
tought me a lot about it and now I want to use 
my skills to help you.

About my speciality

Pricing
Een aantal voorbeelden van taken die een PA voor jou zou 
kunnen doen met de kosten daarvan.

Reviews
32 reviews

AT&T 11:58 am

Personal assistant

Jennifer Taylor

92%
POSITIVE

92%
POSITIVE

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

10 $
PER TASK

From

Pick Jennifer

Las Vegas

Administration 

Grocery
shopping

$25
Grocery

shopping

$25
Book a
Flight

$20

Organize
birthday

$65
Do tax
retun

$50
Docters

appointment

$10

>

Jennifer Taylor
Las Vegas 10 $

PER TASK

From

92%
POSITIVE

Elisabeth Evans
Las Vegas

Administration 

88%
POSITIVE

Micheal Green
Las Vegas

Transportation 
and Travel

86%
POSITIVE

Emma Smith
Las Vegas

Entertainment 
and Parties

86%
POSITIVE

Grace Miller
Downtown Las Vegas

Beauty and Wellness83%
POSITIVE

Daniel Davis
Downtown Las Vegas

Home and Animals80%
POSITIVE

Timesaving
15$

PER TASK

From

10 $
PER TASK

From

20$
PER TASK

From

21$
PER TASK

From

17$
PER TASK

From

AT&T 11:58 am

Personal assistant

Location

More filters

>

My location

Speciality
None

None

>Sort by

ITERATIE #4

Duidelijkere kosten

PA Overview PA Detail

Kosten per taak, op basis van uurtarief PA. 
Door de prijs te tonen als kosten per taak, 
moet het duidelijk worden dat je per taak 
betaalt en niet per uur.

Door voorbeelden te geven van taken (op 
basis van het uurtarief van de PA), wordt het 
voor de gebruiker duidelijker wat hij/zij kan 
doen en wat de kosten kunnen zijn.

1

2

1 2
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7.2 Usability test
Om gemaakte aannames te verifiëren is er een usability test gedaan. Doel van deze usability 
test is het verkrijgen van antwoord op deze vragen:

• Begrijpt de gebruiker de UI?
• Begrijpt de gebruiker het PA concept?

Op basis van deze vragen wordt de test gedaan en kunnen ook verbeteringen doorgevoerd 
worden. 

Testgebruikers
De testgebruikers bestaan uit medewerkers van E-sites; zij voldoen aan de eisen. Zij vallen niet 
per se binnen de doelgroep, maar dat doet er niet toe voor deze test. Het is belangrijker dat er 
snel een usability test vaker en door meer gebruikers gedaan wordt dan dat de test gedaan 
wordt door representatieve gebruikers (Krug, 2006).

Volgens Nielsen (2000), is testen zeer belangrijk. 
Hij schrijft: “Elaborate usability tests are a waste of 
resources. The best results come from testing no more 
than 5 users and running as many small tests as you 
can afford.” 

Dit is de reden dat er tijdens dit onderzoek 
maximaal vijf gebruikers getest gaan worden.

Eyetracking als extra
Daarnaast wordt bij de usability test gebruik gemaakt van eye tracking. Er is een eye tracking 
apparaat beschikbaar gemaakt door E-sites. Deze techniek wordt ingezet als extra; het is 
eenvoudig om op te zetten, minimaal extra werk en het levert een aantal extra’s op; 

• Opnames gemaakt van de hele test
• Deze kunnen achteraf gebruikt worden om alle inzichten die over het hoofd gezien zijn nog 

te vinden
• Inzicht in het kijkgedrag van de testgebruiker
• Doordat er gezien kan worden waar de focus van de gebruiker ligt, zouden achteraf usability 

problemen verklaard kunnen worden (Nielsen & Pernice, 2009).

Hardop denken techniek
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de hardop denken techniek; de gebruiker zegt hardop 
wat hij/zij denkt en doet (Nielsen, 1993). Door het gebruik van deze techniek wordt inzicht 
verkregen in de gedachtegang van de gebruiker; het wordt direct duidelijk wanneer de gebruiker 
iets niet snapt of vastloopt. Door middel van deze techniek kunnen ook de eyetracking 
resultaten geverifieerd worden (Gould & Zolna, 2010).

7.2.1 Opzet
Voor de gebruikerstest zijn een aantal taken opgesteld die de testgebruiker moet doorlopen. 
De gebruiker is gevraagd of hij/zij de taken wil uitvoeren en hardop wil zeggen wat hij denkt. De 
complete uitwerking van de opzet is de vinden in de bijlage (bijlage 11). Uitgangspunten van de 
test zijn: 

Number of test users

U
sa

bi
lit

y 
pr

ob
le

m
s 

fo
un

d

100%

0%
0 3 6 129 15

50%
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• Is de interface helder?
• Is het concept helder?

7.2.2 Resultaten
De belangrijkste bevindingen uit de test zijn:

1. Betaling / kosten wordt bij een taak verwacht
2. De gebruiker verwacht dat de ‘chathead’ ze verwijst naar een lijst met alle afspraken, maar 

deze laat alleen een notificatie zien
3. Het is onduidelijk waar een taak terecht komt, nadat de gebruiker deze verzonden heeft
4. De ‘chat lay-out’ van de PA in het event detail scherm is onduidelijk
5. PA knop (rechts bovenin) kan makkelijk mis geklikt worden, waardoor er dingen gebeuren 

die de gebruiker niet bedoeld heeft
6. Spraakopname functie niet helder (is het een bijlage of kun je er echt een taak in versturen?)
7. Achter het menu-item ‘Personal Assistant’ wordt het PA overzicht verwacht, maar toont 

keuzeselectie PA’s

Zoals de zien is aan de bevindingen, is de interface helder genoeg om te gebruiken. Maar er zijn 
wel een aantal verbeteringen door te voeren om de ervaring optimaal te maken. Het concept 
van de PA functie is helder en begrijpen de gebruikers, daar hoeven weinig verbeteringen in 
plaats te vinden.

7.2.3 Iteraties
Op basis van deze resultaten kunnen iteraties gemaakt worden. Omdat dit verslag opgeleverd 
wordt voordat er iteraties gedaan kunnen worden, zijn alleen adviezen voor iteraties gedaan:

Kosten
Tonen van betaling of geschatte kosten per job.

Cheathead
Functie chathead veranderen of de cheathead verwijderen..
De chathead zou ook de manier kunnen zijn om het PA overzicht te tonen

Taken
Een animatie wanneer op verzenden gedrukt wordt, waarbij de gebruiker ziet dat zijn zojuist 
verzonden taak in de lijst met taken terecht komt

Event detail
De PA één keer tonen (niet twee keer) en bij de tekst ballonnetjes duidelijk de interactie 
mogelijkheid laten zien - door bijvoorbeeld een knop toe te voegen

Mis klikken PA icoon
Deze functie zou verplaatst kunnen worden naar de chathead, zie kopje ‘chathead’.
Spraakopname
Gebruiker de keuze laten maken dat hij spraakopname kan versturen OF het tekstueel kan 
versturen

‘Personal Assistant’ menu item
Dit menu item moet het PA overview tonen.
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7.3 PA Backend
Duidelijk is hoe het voor de gebruiker eruit komt te zien, maar hoe ziet het er voor de PA uit? 
Hoe komen opdrachten binnen en wat kan daarmee gedaan worden? Om PA’s nog meer te 
kunnen overtuigen van de PA functie, is het van belang dat zij kunnen zien wat de voordelen 
voor hen zijn en hoe zij interactie kunnen hebben met hun nieuwe klanten.

Tijdens een meeting met de opdrachtgever zijn de belangrijke elementen van de backend 
uitgedacht. Hierin is teruggekeken naar de interviews met de PA’s (hoofdstuk X). Hoe 
communiceren de PA’s met een klant, welke informatie hebben ze daar voor nodig etc.  Dit is 
vervolgens uitgewerkt in wireframes. 

7.3.1 Wireframes
De wireframes zijn terug te vinden op de volgende pagina’s.

7.3.2 Uitwerking
Aan de hand van de wireframes zijn de schermen uitgewerkt. Om een duidelijk beeld te krijgen 
van de werking is een InVision prototype gemaakt, deze is te vinden op:

timonvandreumel.nl/afstuderen/pa-backend of op de CD-ROM

Met dit prototype zal de opdrachtgever langs PA’s gaan om ze zo te overtuigen en testen of het 
prototype voldoet aan de werkwijze van de PA’s. 
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Profile

Jennifer Taylor

10 $
PER TASK

From

Las Vegas

Administration 
92%
POSITIVE

Kevin Roberts
90% positive

I specialized on doing administrative work 
because I like it when things are properly 
organised. My previous job as office assistant 
tought me a lot about it and now I want to use 
my skills to help you.

About my speciality

Reviews
32 reviews 92%

POSITIVE

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

>

Pricing
Een aantal voorbeelden van taken die een PA voor jou zou 
kunnen doen met de kosten daarvan.

Grocery
shopping

$25
Grocery

shopping

$25
Book a
Flight

$20

Organize
birthday

$65
Do tax
retun

$50
Docters

appointment

$10

>

Complete your profile to get the best 
out of your WAVE account

40% Complete

New jobs

Edit profile

View jobs

No, thanks

2

Open jobs3
New client1
New reviews4

Jennifer Taylor
Las Vegas

Administration 

Overview

DESIGN 

PA Backend

WAVE PA manager

Configure your profile

AT&T 11:58 am

Login Become a PA

Email

Password

Login

Login

wavecalendarapp.com

Want to become a PA 
for WAVE?
You can sign up to become a PA 
on our website

Become a PA

Profile

Jobs

Clients

Reviews

100 Overview

Overview

Complete your profile to get the best 
out of your WAVE account

40% Complete

New jobs

Edit profile

View jobs

No, thanks

2

Open jobs3
New client1
New reviews4

Update status

Kevin Roberts
Move my dentst appointment on 
thursday to another day

WQ E R T Y U I O P

SA D F G H J K L

Z X C V B N M

.@space123 return

+ Declined, because:

Jobs

Urgent

New 1 Open Closed

Kevin Roberts
Reschedule meeting with Alex Ke...
As soon as possible

All new jobs

Kevin Roberts
Move my dentist appointment on t...
13.04.15 16:00h - 26.04.15 16:00h

Kevin Roberts
Move my dentist appointment on t...
13.04.15 16:00h - 26.04.15 16:00h

1 hour ago

Kevin Roberts
Move my dentist appointment on t...
13.04.15 16:00h - 26.04.15 16:00h

1 hour ago

1 hour ago

Kevin Roberts
Move my dentist appointment on t...
13.04.15 16:00h - 26.04.15 16:00h

1 hour ago

Clients

New  1  

Kevin Roberts
Las Vegas

Kevin Roberts
Las Vegas

Kevin Roberts
Las Vegas

Kevin Roberts
Las Vegas

Kevin Roberts
Las Vegas

Kevin Roberts
Las Vegas

Client

Contact

Kevin Roberts
Las Vegas

Preferred contact method
0665894756

Secondary contact option
0665894756

All jobs

Client info

OPEN:
Reschedule meeting with Alex Ke...
As soon as possible

See all jobs 

Kevin Roberts
26 years old

7600-7646 W Allano Way
Las Vegas

Kevin Roberts
90% positive

Reviews
32 reviews 92%

POSITIVE

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

Kevin Roberts
90% positive

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

Reviews

Kevin Roberts
90% positive

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

Kevin Roberts
90% positive

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

Kevin Roberts
90% positive

Reviews
32 reviews 92%

POSITIVE

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

Reviews

Kevin Roberts
90% positive

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

Kevin Roberts
90% positive

"I love the service of Jennifer. Fast replies and 
great execution. More than worth the money.

! Report

Job

Job      Move my dentist appointment on
      thursday to another day

Date      
From      Mon 13 Apr 2015 16:00h
Till           Thu  26 Apr 2015 16:00h
      

WAITING FOR APPROVAL 1 hour ago

You can find the adress of my dentist if you 
google them: 'Lasting Smiles Dental Care'.

Notes

CONTACT
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Proof of concept
8
Het proof of concept laat zien hoe WAVE Calendar eruit zou zien met 
een geïntegreerde PA functie. Middels het prototype wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de mogelijkheden zijn en hoe het ontwikkelde concept 
toegepast zou kunnen worden. Het prototype geeft een helder beeld 
van de manier waarop deze functie zou moeten werken, maakt voor de 
gebruiker duidelijk wat het idee is en wat ermee gedaan kan worden. Dit 
is belangrijk, omdat het op deze manier goed gepresenteerd kan worden 
aan een potentiële investeerder om deze te enthousiasmeren voor het 
WAVE Personal Calendar concept. 

Hierin speelt ook de website een belangrijke rol, namelijk; het vertellen 
van het idee aan de wereld. Én het werkt: 125 mensen hebben zich 
reeds ingeschreven voor de bèta en belangrijker; al 31 PA’s hebben zich 
aangemeld om te gaan werken via WAVE Personal Calendar. 

Dit is in essentie genoeg om een eerste bèta uit te rollen en het concept 
proefondervindelijk te testen. Hiervoor zal alleen het concept en 
prototype uitgewerkt moeten worden als werkende bèta versie, waar 
veel uren voor nodig zijn om het technisch gezien te ontwikkelen. 

Het eindresultaat bestaat uit het uitgewerkte concept; in de vorm van 
een prototype en website. Daarnaast zijn nog een aantal aanbevelingen 
gedaan, waar rekening mee gehouden dient te worden wanneer er 
verder gegaan wordt op basis van dit project. 



9

10

11

12

13

Mo            Tu           We           Th             Fr            Sa            Su

23       24        25        26        27       28         1

 2          3          4          5          6          7          8

 9         10        11       12        13        14        15

16        17       18       19        20         21       22

23        24       25        26        27        28         1

Wednesday 4 March 2015 7 °C

9:00   am
9:15   am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Netherlands

10:30 am
11:30 am

Weekly Kick-off
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Netherlands

Thursday 5 March 2015 11 °C

2:30   pm
3:30   pm Conference call with Taylor

9:00   am
9:15   am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Netherlands

Februari 2015 1

WAVE Bot
I see you're busy. Want me to 
move some appointments?

Jennifer Taylor
YOUR PERSONAL ASSISTANT

1 HOUR AGO

Move dentist appointment

Get bike from repair shop

WAVE Bot
Task: 'Get bike from shop' is
finished by Jennifer!

3 HOURS AGO

WAITING FOR APPROVAL

Jennifer’s jobs

10MIN AGO

FINISHED 3 HOURS AGO

View all jobs New Job

�



Complete your profile to get the best 
out of your WAVE account

40% Complete

New jobs

Edit profile

View jobs

No, thanks

2

Open jobs3
New client1
New reviews4

Jennifer Taylor
Las Vegas

Administration 

Overview

WAVE Personal Calendar

Klikbare demo
timonvandreumel.nl/afstuderen/pa-demo
of zie CD-ROM

WAVE PA Backend

Klikbare demo
timonvandreumel.nl/afstuderen/pa-backend
of zie CD-ROM

WAVE Personal Calendar website

Website
wavecalendarapp.com
of zie CD-ROM



Conclusies & aanbevelingen 80

Conclusies & 
aanbevelingen

9



Conclusies & aanbevelingen 81

Tijdens dit project is de hoofdvraag, Hoe gaat de personal assistant functie eruit zien qua 
functionaliteiten en design en hoe kan deze geïntegreerd worden in WAVE Calendar, middels 
onderzoeken en ontwerpen beantwoord. In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan aan de 
hand van de bevindingen. 

Functionaliteiten en design
Voor het toevoegen van een PA functie in WAVE Calendar, is onderzocht hoe de huidige WAVE 
Calendar eruit zag en hoe de verdere stand van zaken was.Vanuit dit onderzoek kunnen 
aanbevelingen gedaan worden. 

Uit onderzoek is gebleken dat er een drempel bestaat voor het gebruiken van een PA. Klanten 
moeten overtuigd worden dat het gebruik van een PA een meerwaarde is. De drempel moet 
laag zijn om de PA te gaan gebruiken en er moet naar voren komen dat het voor iedereen te 
gebruiken en toegankelijk is. Er wordt geadviseerd om dit naar voren te laten in communicatie 
en vormgeving. Daarnaast zou het insturen van een taak naar de PA een verzoek genoemd 
kunnen worden. Hiermee wordt geïmpliceerd dat een opdracht nog niet uitgevoerd gaat 
worden, maar dat het uitgevoerd zou kunnen worden. Zo maak je de drempel lager om iets in te 
sturen naar een PA. 

Samenhangend met het verlagen van de drempel is het luxe probleem. Uit interviews is 
gebleken dat een PA als een luxe wordt gezien en daarom voor veel mensen de drempel te 
groot is om een PA te gebruiken. “Een PA is goedkoper dan een schoonmaker”, laat dit zien 
in de communicatie, maar ook in de vormgeving. Naar voren moet komen dat een en PA niet 
duur is en dus voor iedereen te gebruiken. Wanneer de kosten onduidelijk zijn, zullen reeds 
twijfelende gebruikers al afzien van een aankoop.

Bij de usability test is naar voren gekomen dat de kosten voor de gebruiker nog niet duidelijk 
zijn. De gebruiker wil per taak weten wat het gaat kosten. Dit helpt tevens mee om de drempel 
te verlagen. Wij adviseren daarom om bij iedere taak die ingestuurd wordt, duidelijk te zien is 
wat het precies gaat kosten, zodat de gebruiker achteraf niet voor verrassingen komt te staan. 

Uit de enquête (hoofdstuk 4.1) blijkt dat de gebruikers behoefte hebben aan een goede 
manier om taken bij de houden, naast de agenda. Omdat zij hier aangeven behoefte aan te 
hebben én dit goed aansluit op de PA functie (de taken uit het takenlijstje zouden gemakkelijk 
doorgestuurd kunnen worden naar de gekozen PA), wordt aanbevolen om deze functie dan ook 
toe te voegen aan de WAVE Calendar.

Integratie
Een personal assistant kan op meerdere manieren geïntegreerd worden in WAVE Calendar, 
uit onderzoek is gebleken dat het toevoegen van meerdere professionele PA’s het meest 
onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie en dit concept het beste aansluit bij de 
wensen van de opdrachtgever. 

Gaande weg het proces is erachter gekomen dat WAVE Calendar eigenlijk geen app meer is 
maar een platform, waarin verschillende PA’s zijn geïntegreerd. We adviseren WAVE Calendar 
om dit ook zo naar buiten te communiceren, in naam en vormgeving. 
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Bijlage 1: Schermen huidige WAVE Calendar
De schermen van de huidige WAVE Calendar met de Android (hieronder) en iOS versie(volgende 
pagina). 
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Bijlage 2: Enquête
Hieronder staan de vragen die gesteld zijn in de enquête. Voor alle ingezonden enquêtes wordt 
verwezen naar de bijgevoegde CD-rom.

Hi and thank you for taking the time to fill out this survey!
We are researching the possibility to integrate new features into WAVE Calendar. We would 
love to hear what you value most and what different features you think we should build. This 
will help us make improvements to the existing app.

The survey should only take a couple of minutes, and your response is completely anonymous.

If you have any questions about the survey, please email us: support@wavecalendarapp.com

We really appreciate your input!

Questions:

1. Media Usage
1A. Which devices do you own or use? Multiple choice

1B. Which device do you use the most to check your calendar? Single choice

2. What type of user are you?
2A. How busy would you rate your schedule? Single choice

peaceful           very busy

2B. How many appointments do you have on an average day? Single choice

Computer

Smartphone

Tablet 

Wearable (smartwatch) 

Other, namely: 

Less than 1

1

2-5

5-10

10+

Computer

Smartphone

Tablet 

Wearable (smartwatch) 

Other, namely: 

1    |      2        |         3          |            4   |     5 
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2C. How long is your average appointment? Single choice

2D. What is your average travel time towards an appointment? Single choice 

2E. How hard is it for you to manage your schedule?  Single choice

1

easy                     hard

2F. Does it ever occur that you’re unable to schedule an appointment? Multiple choice

3. The next questions are about WAVE Calendar
3A. Which platform are you using WAVE Calendar on? Single choice

3B. For how long have you been using WAVE Calendar? Single choice    

3C. How often do you use WAVE Calendar? Single choice

3D. For which purpose are you using WAVE Calendar? Single choice

Shorter than 15 minutes

15-30 minutes

30-60 minutes

Longer than 60 minutes 

Shorter than 15 minutes

15-30 minutes

30-60 minutes 

Longer than 60 minutes

Usually no travel needed 

1    |      2        |         3          |            4   |     5   

A few times a week

Once a week

Once every two weeks 

Once a month

Never 

Android iOS Both

Less than 3 months

3 months to 6 months

6 months to a year

I don’t know

Every day

A few times a week

A few times a month

Never 

Business use Private use Both
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3E. What other digital calendars do you use? Multiple choice

3F. Do you also use a paper calendar? Single choice

4. Schedule assistant
4A. Would you like it if someone helped you manage your schedule when occupied?

4B. Would you let WAVE Calendar manage your schedule? Single choice

4C. How concerned are you about apps accessing your personal info?

4D. Do you think this affects the way you use apps?    

4E. What if WAVE Calendar would notice when you are late for an appointment and notifies the 
attendees?    

I wouldn´t like that          I would like that

None 

Outlook 

Google Calendar 

Sunrise 

Thunderbird  + lightning 

iCal 

Tempo

Today Calendar

Jorte    

SolCalendar    

Any.do Cal    

Business Calendar    

Fantastical    

Calendars 5    

Other

Yes No

Yes No Up to a certain point

Yes

No

Maybe

I wouldn´t trust it 

Neutral

Not concerned at all

Slightly concerned

Very concerned

Yes No I don´t know

1    |      2        |         3          |            4   |     5   
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4F. Would you like it when WAVE Calendar notifies you when it is someone’s birthday and you 
can send a birthday card with WAVE?    

1

I wouldn´t like that          I would like that

4G. Would you like it when WAVE Calendar notices that you are busy today and suggests to 
move a few appointments?    

I wouldn’t like that          I would like that

4H. Would you like it if WAVE Calendar sees that you are late with paying your bills and 
suggests to arrange the payment for you?    

I wouldn’t like that          I would like that

4I. Would you like it if WAVE Calendar would schedule your dentist appointment for you?

I wouldn’t like that          I would like that

4J. Would you like it when WAVE Calendar would book a flight and a hotel for your next trip?  

I wouldn’t like that          I would like that

5. Do you have any suggestions or ideas for WAVE Calendar? 

6. Personal information
6A. What is your age?    

1    |      2        |         3          |            4   |     5 

1    |      2        |         3          |            4   |     5       

1    |      2        |         3          |            4   |     5 

1    |      2        |         3          |            4   |     5 

1    |      2        |         3          |            4   |     5       

Under 12 years old

12-17 years old

18-24 years old

25-34 years old

35-44 years old

45-54 years old

55-64 years old

65-74 years old

75 years or older
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6B. Country of origin?

6C. Are you male or female?

6D. Relationship status?

6E. Employment Status? 

6F. Which of the following most closely matches your job title?

6G. What is your occupation?    

Belgium

Canada

China

France

Germany

Italy

Netherlands

United States

United Kingdom

Spain

Sweden

Switzerland

Other

Male Female

Single

In a relationship

Married

Divorced

Widowed

Other

Employed for wages

Self-employed

Out of work but not currently 

looking for work

A homemaker

A student

Out of work and looking for work

Retired

Unable to work

Intern

Junior

Analyst / Associate

Manager

Senior Manager

Director

Vice President

Senior Vice President

C level executive (CIO, CTO, COO, 

CMO, Etc)

President or CEO

Owner

I don’t know
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Bijlage 3: Marktonderzoek
Uitwerking concurrentie analyse aan de hand van de SWOT methode. 

Google agenda
Google agenda is een gratis agenda service van Google. Met je Google-account kun je inloggen 
op deze app en zo meerdere agenda’s tegelijk bekijken. 

Strength Weakness

• Werkt goed samen met andere 
Google-diensten

• Beschikbaar op Tablet, PC en telefoon

• Google account verplicht

Opportunities Threats

• Meer klanten door iOS versie • Privacy

Sunrise
Sunrise is een gratis agenda app, beschikbaar op alle devices.

Strength Weakness

• Beschikbaar voor iPhone, iPad, Android  
en desktop

• Koppeling met Facebook, twitter
• Agenda’s integreren

• Geen zoekveld

Opportunities Threats

• Hevige concurrentie • Niet met nieuwe ontwikkelingen komen

Sol Calendar
SolCalendar is een gratis speelse agenda app. Naast je afspraken toevoegen, kun je je agenda 
ook wat flair geven. 

Strength Weakness

• Sync. met Google taken
• Persoonlijke stickers toevoegen

• Alleen beschikbaar op Android

Opportunities Threats

• Dagoverzicht met relevante informatie • Niet met nieuwe functies komen
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Cal
Cal is een gratis agenda app van de makers van Any.do. De app is beschikbaar voor Android. 

Strength Weakness

• Contextgevoelig invoerveld
• Maakt gebruik van je adresboek

• Agenda’s importeren werkt niet vlekkeloos, 
herkent niet alle agenda’s

• Geen goed weekoverzicht
• Alleen beschikbaar voor Android

Opportunities Threats

• Meer gebruik maken van het slimme 
invoerveld

Jorte
Jorte is een gratis agenda app, beschikbaar op Android. 

Strength Weakness

• Groot aanbod aan agenda’s die je kunt 
toevoegen

• Alleen beschikbaar op Android vanaf 4.0 

Opportunities Threats

• Heel veel geavanceerde functies • Vernieuwing is nodig

UpTo
UpTo is een gratis agenda die de focus legt op het toevoegen van je eigen sociale agenda.

Strength Weakness

• Sync. met social media en andere 
agenda’s

• Weinig andere mogelijkheden

Opportunities Threats

• Grote plus voor mensen die groei in 
sociale agenda belangrijk vinden

• Doel zeer beperkt
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Fantastical 2
Fantastical 2 is een betaalde agenda voor iOS.

Strength Weakness

• Slim invoerveld
• Beschikbaar op desktop

• invoerveld werkt alleen in het engels
• Alleen beschikbaar voor iOS
• Hoog prijskaartje

Opportunities Threats

• Snel met nieuwe / geavanceerde functies • Te veel concurrentie van gratis apps en 
dus klanten verliezen

Tempo

Strength Weakness

• Sterke vormgeving en gebruikerservaring • Alleen beschikbaar voor iPhone

Opportunities Threats

• Integratie met meerdere diensten (nu 
alleen Über)

• Beperkte beschikbaarheid



Bijlage 4: Interview vragen 96

Bijlage 4: Interview vragen
Hierin een overzicht van de interview vragen zoals wij die aan de geïnterviewde gesteld hebben. 
Daarnaast is doorgevraagd op de antwoorden. 

Werkzaamheden
Wat doet een PA precies? 
• Welke taken nemen jullie over? 
• Hoe pak je zo’n taak aan? 
• Hoe ziet de dag van een PA eruit?
• Zijn er werkzaamheden die door een app overgenomen zouden kunnen worden? 
• Kun je een scenario geven hoe zo’n opdracht binnenkomt en het verder in zijn werk gaat?
• Hoelang ben je ongeveer kwijt aan een opdracht/klant?

PA specifiek
• Wat voor soorten klanten huren een PA in?
• Met welke intentie word een PA ingehuurd? Is dit omdat ze een drukke agenda hebben of 

omdat ze gewoon geen zin hebben om het zelf te doen? 
• Komen klanten vaker terug of is het vaak eenmalig?
• Hoe denk je dat een PA er over 10 jaar uitziet? 
 • Bestaat een echte PA dan nog wel of is alles overgenomen door een app?
 • Is er nog steeds evenveel vraag naar een PA of is deze afgenomen?
• Is er een bepaalde branche/groep mensen waar meer vraag uit komt? 

Specifiek gericht op geïnterviewde
• Met hoeveel mensen werken jullie hier? 
• Hoe is de PA service ontstaan?
• Hoe bereiken de klanten jullie en andersom?
• Hoe zien jullie je eigen PA service in de toekomst?
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Bijlage 5: Uitwerking interviews
Een uitwerking van de drie gehouden interviews met PA’s. Op de CD-rom zijn de transcripties  
en opnames terug te vinden. 

EvenMij
Marjolijn Koomans

EvenMij is een PA-service in Den Haag, die een aantal jaar geleden is opgezet door Marjolijn 
Koomans. Hier werkt Marjolijn alleen, met af en toe hulp van freelance PA’s.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die Marjolijn uitvoert zijn voornamelijk gericht op zakelijk gebied, bv. : 
fatsoeneren van de administratie, organiseren van evenementen, subsidietraject afhandelen, 
aangifte inkomstenbelasting doen, verhuizingen uit handen nemen, kerstpakketten regelen, zo 
af en toe privézaken en citytrips plannen.

Samenvatting
Erg opvallend is dat het vooral mannen zijn die gebruik maken van een PA. 
Veel taken die Marjolijn uitvoert zouden ze ook makkelijk zelf kunnen doen of kunnen worden 
overgenomen door ons. Bijvoorbeeld boodschappen bestellen, een adres opzoeken, een 
nummer opzoeken, etc. 

Kleinere bedrijven van minder dan tien man personeel hebben sneller behoefte aan een PA, 
omdat ze dan niet genoeg werk hebben om een secretaresse in te huren, maar wel op aanvraag 
behoefte hebben aan hulp. 
De taken die Marjolijn als PA doet hebben redelijk wat raakvlakken met de taken die een 
secretaresse doet.
 
Betty en Bob
Judith tacq-Hermus

Betty en Bob is een PA-service in Amsterdam. De service bestaat uit vijf werknemers, waarvan 
één het gezicht naar de klanten is en de rest achter de schermen werkt. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden die Betty & Bob doen zijn gericht op het privéleven van mensen. Dit zijn 
taken als administratie doen, abonnementen opzeggen, maar ook een pakketje laten 
bezorgen, etc. 

Conclusie 
De werkzaamheden die ze bij Betty & Bob uitvoeren zijn voornamelijk gericht op privé zaken. 
Met veel klanten hebben ze dan ook een langdurige en persoonlijke relatie. 

De meeste klanten zijn ondernemers. Deze klanten nemen voor ongeveer 50 euro in de week 
aan werkzaamheden af. Opvallend is dat dit voornamelijk singles of single beslissers zijn, dit 
omdat meestal de partner de taak oppakt. 
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Bij Betty & Bob merken ze nog steeds dat een PA wordt gezien als een luxe product, dat alleen 
te gebruiken is door rijke mensen. Maar als je het gaat vergelijken is het eigenlijk goedkoper 
dan een schoonmaakster. Vaak levert de service ook meer op dan dat het kost, door het goed 
uitzoeken van aanbiedingen en abonnementen, waar men anders geen tijd voor zou hebben.

Klanten tasten in het begin erg af. Ze beginnen vaak met kleine klusjes weg te leggen, maar dit 
verandert in de loop der tijd in grotere, persoonlijke klussen. Vertrouwen is erg belangrijk. 

Fetch Amsterdam
Kurt Hamming

FETCH is een klusjesdienst in Amsterdam met een klantenbestand van 1000 mensen. Er 
wordt voor de uitvoering van de klusjes gebruik gemaakt van studenten en vakmensen. Wat 
zei simpelweg doet is het koppelen van een ‘verzoek’ van een klant aan de juiste, betrouwbare 
persoon die het klusje op kan knappen. 

Werkzaamheden
Je kunt het zo gek niet bedenken en FETCH doet het. Een klant legt een verzoek neer bij FETCH 
en FETCH reageert hierop. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, zoekt FETCH de juiste persoon 
om de opdracht uit te voeren. De werkzaamheden kunnen dus variëren van het repareren van 
de gootsteen tot het versturen van de post. 

Conclusie
Het enige dwat FETCH doet is matchen van klanten en partners. Jij legt een verzoek bij heun 
neer en zij zoeken daarbij iemand die het kan uitvoeren. Je betaalt als klant 15 euro per 
verzoek. Daarnaast betaal je nog de kosten van de opdracht zelf. De partners die samenwerken 
met FETCH betalen 15% per klus die ze uitvoeren aan FETCH. Daarvoor krijgen hun werk en 
wordt de administratie door hen geregeld. 

De klanten die bij FETCH komen zijn voornamelijk:
Particulier; drukke mensen (man en vrouw werken), met genoeg geld om kleine dingen waar ze 
geen zin in hebben uit te besteden. 
Zakelijk; kleine bedrijven die net niet genoeg werk hebben voor een conciërge of secretaresse.
Ondernemers; die vallen tussen zakelijk en particulier in. Als ze het druk hebben schakelen ze 
FETCH in, anders dan pakken ze het zelf op. 

Als een klant iets vraagt noemt FETCH het verzoeken. Opdracht impliceert dat het uitgevoerd 
gaat worden. Terwijl als je het verzoeken noemt wordt er geïmpliceerd dat het een vraag is. 
Daarna pas wordt duidelijk gemaakt of het uitgevoerd kan worden en voor welke prijs. Dit 
verlaagt de drempel en nodigt mensen uit om klusjes bij FETCH neer te leggen. 
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Bijlage 6: PA apps en PA services
In het onderzoek naar PA apps kunnen twee categorieën PA apps onderscheiden worden. 
De eerste categorie zal je alleen maar helpen door je op een slimme manier persoonlijke 
informatie te geven. Bij de tweede categorie zit er een persoon achter en deze zal ook 
daadwerkelijk klusjes voor je doen. Los van de apps zijn er nog de personal assistant services 
te onderscheiden. In deze bijlage een overzicht van de PA apps en services.

Intelligent informatie aanbieden
Google Now

Google Now heeft tussen de 1.000.000.000 
- 5.000.000.000 installaties. Deze app 
was in eerste instantie alleen beschikbaar 
voor Android, maar is tegenwoordig ook 
beschikbaar voor iOS.

“Google Now helpt je met je dagelijkse bezigheden door persoonlijke informatiekaarten te 
tonen. Deze kaarten laten zien wat op dat moment belangrijk is voor die specifieke gebruiker. 
Als je een afspraak met de tandarts hebt, krijg je een kaart te zien met de route naar de 
praktijk. Google Now geeft je vervolgens een melding dat je moet vertrekken en kan je, als er 
bijvoorbeeld een file is, waarschuwen dat je eerder van huis moet vertrekken.” (Nu.nl)

Dragon Go

De app heeft ongeveer 100.000- 500.000 
gebruikers en is beschikbaar voor Iphone en 
Ipad.  

“With Dragon Go you can send and receive 
text messages, post Facebook and Twitter 
updates, emails and much more – all hands-
free – using Nuance’s incredibly accurate 

voice recognition technology. Set reminders, make appointments, and search the internet 
without lifting a finger. Be prepared for your day and ask about the weather or your upcoming 
appointments. Turn on Attentive Mode to wake up your assistant at any time, even if your 
screen is locked. Create your own voiceprint so your assistant will be attentive to only your 
commands and no one else and choose a voice and create a name for your assistant.” (Dragon 
mobile apps) 
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Vokul

Vokul is een app die alleen beschikbaar is voor iOS. Hoeveel installaties 
Vokul heeft is niet bekend. 

“With vokul, you can DJ music and podcasts, dictate text messages 
and emails, post to Facebook and Twitter, and call contacts in your 
address book – without pressing any buttons!

Use simple voice commands to interact with vokul, even while audio 
is playing. You can skip backward and forward within a track, navigate 
between tracks, pause/resume playback, and speed up or slow down 
podcasts!”

Sherpa

Sherpa heeft tussen de 1.000.000- 5.000.000 
installaties en is alleen beschikbaar voor 
Android. Is begonnen als een spaanse 
personal assistant en uitgegroeid tot Amerika 
en Engeland. 

“Sherpa Next seamlessly combines a digital 
personal assistant, advanced search technology, and predictive capabilities in an intuitive, 
visual design that delivers the right information for every search. The system can perform a 
number of intelligent tasks such as booking a flight, starting the navigation app to the next 
meeting’s location, playing music, getting relevant information about concerts, displaying in 
depth information related to a public figure or paying via Paypal.”(ubergizmo, 2013) 

Vlingo

Vlingo wordt bestuurd door de stem en is beschikbaar voor iOS, Android, 
Blackberry en Windows. De app heeft ongeveer 100.000-500.000 downloads. 
Het is een gratis personal assistant, voice herkennings app. 

“ You speak commands to Vlingo, like “find First Avenue,” or “Text Jill. 
Message: Are we still going to the movies Saturday, question mark,” and 
Vlingo will initiate the action using the app it thinks can do the job. Part of the 
appeal is that Vlingo is hands-free, although that’s not 100 percent accurate, 
as you do need to tap your iPhone’s screen to start and stop your voice input 
(or you can hold and release the screen)” (Jill Duffy, z.j.)
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Skyvi

De app is heeft ongeveer 5.000.000 - 
10.000.000 installaties. Zoals Skyvi zelf zegt is 
het een Siri like assistant. 

“Skyvi is a fast voice application for Android, 
she knows about everything from Local 
Businesses to Food Nutrition! She makes witty 
remarks and even tells jokes. She has a social 
side, letting you access Facebook and Twitter 
using voice.”

Siri
De app is alleen beschikbaar voor iOS en zit vanaf de iPhone 4s standaard op 
de iPhone en ipad. 

“De spraakassistent Siri helpt je bij het uitvoeren van eenvoudige taken zoals 
weerbericht opvragen, plannen van afspraken en apps starten. Het bijzondere 
van Siri is dat je vragen in natuurlijke taal kunt stellen. Siri begrijpt ook 
algemene kennisvragen, zoals “Wie was president van Frankrijk in 1991?” en 
vormt daarmee een alternatief voor Wikipedia.” (iCulture) 

EasilyDo

Beschikbaar voor Android, iOS en Gmail. De app heeft 
tussen de 100.000 - 500.000 installaties.

“Our mission is to save people time and delight them with 
convenience. EasilyDo takes over a variety of your everyday 
activities. There are about 40 actions that it can take care 
of (you can automate some of them completely). If enabled, 
EasilyDo will tell you how the weather is, directions to work/
home, tell you how long it will take to reach your destination 
and text someone when you leave work/home.” (EasilyDo) 
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Taken uitvoeren

24Me

Beschikbaar voor Android en iOS en heeft 
tussen de 100.000 - 500.000 installaties. 

“24me is a smart personal assistant with 
a calendar, to-do list, and notes built in and 
fully united. It connects to your real life - your 
utilities, service providers, banks, social 
networks and more. Then it automatically tells 
you what you need to do and also helps you 

take care of your things from within the app.  It can even help you with physical tasks; if you 
enter something like “weed the lawn,” you’ll get a button that links to TaskRabbit, where you 
can pay someone to do your physical errands.” (Melanie Pinola, 12-11-2012)( Twenty4me)

Orri

Orri is een app die in maart 2015 pas op de markt gebracht is en beschikbaar 
voor Android en iOS. 

“Orri instantly connects you with people who can solve problems, get you 
answers, and much more. Try it. You’ll see. From last minute reservations, 
to emergency dog walkers, to must have tickets, Orri connects you to one of 
thousands of qualified personal assistants who are all based throughout the 
US and available 24/7” (Getorri.com)

Ikbenmanus
Deze service bestaat sinds in Nederland en is afgeleid van 
vergelijkbare Amerikaanse services. De service is toegankelijk voor 
iedereen en vragen is atlijd gratis. 

“Manus en zijn getrainde experts staan klaar om aan elke wens 
te voldoen. Stuur hem een berichtje via Whatsapp of Telegram en 
hij zorgt ervoor dat je krijgt wat je wilt. We staan in contact met 
bezorgers, winkels, restaurants en leveranciers zodat jij alleen maar 
een wens hoeft te uiten om hem te zien uitkomen, zonder enig gedoe 
aan jouw kant!” (ik ben manus) 
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PA Services
Alfred
“We’re Alfred, the smart way to take care of weekly errands without actually doing them 
yourself. Alfred pairs busy individuals (aka you) with organized, knowledgeable, intuitive people 
who handle all of life’s necessities: from groceries and dry cleaning, to tailoring and sending 
packages. Alfred is an automatic, hands-off service that hums along quietly in the background 
of your life – so you can be free to live yours.” (Venturebeat)

Voor 25€ per week of €100 per maand allemaal basisklusjes voor je doen; boodschappen, naar 
de wasserette, schoonmaken en schakelt daar ook andere diensten voor in. 
Hij leert ook je wekelijkse routine aan.

Odesk admin support
Gespecialiseerde personal assistants, die online voor jou kunnen werken. Odesk is eigenlijk een 
portal die jou verbind met de mensen die jij nodig hebt voor jouw klusje.  De prijs die je betaald 
voor een klusje hangt af van de prijs die de freelancer vraagt die jouw opdracht gaat uitvoeren. 

Zirtual
“Virutal assistants” (in de vorm van een abonnement voor een aantal uren per maand). Zij 
richten zich voornamelijk op mensen met een drukke agenda. Verrichten veel taken die een 
PA ook zou doen, zoals administratieve zaken, vlucht boeken etc. De kosten van zirtual zin erg 
hoog en dus ook niet gericht op de doorsnee mens. 

Jarvis
Regelt dingen voor je via SMS. Ze noemen het tech enabled person. Er zijn twee mensen die 
full time bezig zijn jouw leven te regelen. Wel grappig want zij kunnen ook afspraken regelen via 
Taskrabbit, weer een andere service (hieronder). Prijs 99$, 199$, 599$

Fetch Amsterdam
Bij FETCH koopt u tijd. En die besteden wij aan uw verzoeken. Een conciërge service op afroep. 
Voor alles waar u niet aan toekomt. Waar u geen zin in heeft. Of waarvan u niet weet hoe het te 
organiseren. 

Betrouwbare loodgieter, verhuizers, iemand die wacht op de installateur (“tussen 9 en 15”), 
iemand die de administratie uitpluist of even een pakketje van A naar B brengt. FETCH 
heeft een groot bestand met tried and trusted professionals en studenten. Doorgewinterde 
‘Assistants’ zoeken het uit, reserveren, coördineren maar sturen ook runners de stad in. All you 
have to do is ask.

Taskrabbit
Bij taskrabbit voeren ze taken uit waar je zelf geen zin in hebt. Je kunt bij hen een opdracht 
wegleggen en zij zoeken dan iemand bij jou in de buurt om deze opdracht uit te voeren. Dit kan 
een kast in elkaar zetten zijn of helpen verhuizen. 
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Bijlage 7: Concept definitie presentatie
Om het concept voet aan de grond te laten krijgen, is een presentatie/discussie met het 
designteam en een developer gepland. Hiervoor is een deel van het concept uitgewerkt en zijn 
een aantal opties op tafel gelegd, om hier vervolgens over in discussie te gaan. 

Het belangrijkste was te bepalen wat de meest voor de hand liggende opties waren die 
aansloten bij WAVE Calendar en de richting die E-sites daarmee op wil.

Verschillende uitwerkingen:
• Te maken keuzes
• Koppeling gebruikers - PA
• Flow
• Ideeën
 • Idee: chat interactie
 • Taak intergratie
 • Wearables

Te maken keuzes
Een compact overzicht met opties waar keuzes in gemaakt moeten worden.

WAVE: Personal Assistant

Centrale UI

PA centraal

Spraak

Locatie gebonden taken

Text-based chat Text/cards chat

Niet locatie gebonden taken

Credits Per taak Abbonement

Gebruikers-kant Partner/PA-kant

PA ‘wanneer nodig’ Categorieën

PA integratie met agenda en taken

Devices (Ubiquitous User Experience)

Opt-inKun je de PA ook uitzetten? Opt-out

PA kiezen PA toegewezen / niet zichtbaar

Hoe gaat de centrale UI eruit 
zien? 

Staat de PA centraal - of hoe 
moet dat eruit zien?

Hoe communiceer je met de 
PA?

Welke dingen kun je aan je PA 
vragen? Onderscheid?

Hoe moet je gaan betalen?

Moet er ook een ingang voor 
Pa’s zijn?

Moet het overal beschikbaar 
zijn / hoe ziet het eruit op 
andere devices?
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Koppeling gebruikers met PA
De twee mogelijke manieren waarop WAVE PA’s en gebruikers kan koppelen.

Flow

WAVEgebruiker

PA 1

PA 2

PA 3Koppelen per afspraak

Wie jouw verzoek het beste (specialiteit) of het snelste kan regelen.
Het maakt niet uit wie het regelt; het gebeurd sowieso goed.

Über model

Keuze PA

PA Platform

WAVEgebruiker

PA 1

PA 2

PA 3

In het begin kies je zelf een PA (of deze wordt toegewezen)
Je wordt ‘persoonlijk’ geholpen door iemand die je ‘vertrouwd’

Agenda/taken 
overzicht

Chat PA
Vanuit taak

Voorstel uit
agenda/taak

Taak overzicht

Afspraken Taken

Toevoegen taakAfspraak toevoegen

PA beoordelen

Overzicht PA’s Chat PA

Afspraak overzicht

Welkom scherm

Chat PA
Vanuit agenda
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Chat interactie idee
Een idee om met de PA te kunnen communiceren in de app. Er is uiteindelijk gekozen dat de 
communicatie buiten de app gebeurd tussen de gebruiker en de PA.

Taakintegratie

AT&T 11:56 am

WAVE

What’s your name?

Yes

Hi, I am WAVE. I’m part bot, part human. 

You can select your human later, first I would like to 
set you up. If you would like to continue type yes. 
Type anything else if you want to do this later.

Thursday 5 March 2015 11 °C

9:30 am
10:30 am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, NederlandAssistant TakenAgenda

WQ E R T Y U I O P

SA D F G H J K L

Z X C V B N M

.@space123 return

Typ hier uw vraag

AT&T 11:56 am

Ik zie dat je volgende week uit eten 
gaat, maar er nog geen restaurant 
bij staat. Wil je dat ik er een voor je 
reserveer?

Ik zal het allemaal even op een rijtje 
zetten: 

Marjolein

Ja, graag!

Typ hier uw vraag

Overzicht

CREDITS OVERIG

Restaurant reserveren

Uit eten met Rick
20:00 - 22:00 uur22

april

AKKOORD

1 € 0
annuleren

AT&T 11:57 am

March 2015

Mo Tu We Th Fr Sa Su

9

10

11

12

13

14

23             24            25             26             27             28              1

 2               3               4               5               6               7               8

 9              10             11             12            13             14             15

16             17             18            19             20             21            22

23             24            25             26             27             28            29

30             31              1              2                3              4                5

Wednesday 4 March 2015 7 °C

Thursday 5 March 2015 11 °C

9:30 am
10:30 am

10:30 am
11:30 am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

Weekly Kick-off

9:30 am
10:30 am

Daily Standup
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

10:30 am
11:30 am

Weekly Kick-off
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

10:30 am
11:30 am Conference call with Taylor

Assistant TakenAgenda

AT&T 11:57 am

WAVE

Ik zie dat je volgende week uit eten 
gaat, maar er nog geen restaurant 
bij staat. Wil je dat ik er een voor je 
reserveer?

10:30 am E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland

Marjolein

JA NEE

Of typ het zelf...

AT&T 11:56 am

WAVE

Natuurlijk. Ik mis alleen nog wat 
gegevens. Zou je dit even in 
kunnen vullen?

Kun je volgende week een afspraak 
bij de tandarts maken voor me?

TakenTyp hier uw vraag

annuleren OK

Tandarts afspraak
Benodigde gegevens

Naam tandarts

Telefoonnummer

Adres

WAVE PERSONAL ASSISTANT

Chat Interactie

Voorspelbare antwoorden

Ja / nee vragen geen toetsenbord 
tonen, maar ja/nee knoppen.

WAVE overzicht

Dé WAVE weergave.

Overzichtelijke kaartjes

Voordat iets gedaan wordt een 
overzicht tonen, met kosten en 
details.

Standaard afspraken

Herkenbare taken, automatisch 
herkennen welke gegevens nodig 
zijn. 

Intro / registratie

Kennis maken en de basis opzet-
ten door de tekst-chat om de 
gebruiker kennis te laten maken 
met de PA-interface.

AT&T 11:57 am

Mo Tu We Th Fr

9

10

11

12

13

14

Wednesday 4 March 2015

Thursday 5 March 2015

9:30 am
10:30 am

10:30 am
11:30 am

Daily Standup

Weekly Kick-off

9:30 am
10:30 am

Daily Standup

10:30 am
11:30 am

10:30 am
11:30 am

Coffee with John10:30 am
11:30 am

Coffee with John
E-sites, Reduitlaan 29, Breda, Nederland Assistant

Taak toevoegen

Titel
Omschrijving

Datum en tijd

Locatie

Contacten toevoegen

Bestand toevoegen

Schakel PA in

AT&T 11:57 am

Mo Tu We Th Fr

9

10

11

12

13

14

Wednesday 4 March 2015

Thursday 5 March 2015

9:30 am
10:30 am

10:30 am
11:30 am

Daily Standup

Weekly Kick-off

9:30 am
10:30 am

Daily Standup

10:30 am
11:30 am

10:30 am
11:30 am

Coffee with John
Assistant

Taken Afgerond

Taken

Restaurant reservation

05:00 pm 
06 March

06 March
Tax return

10:30 am

Call Judy

Taken overzicht

Overzicht met de taken die je hebt. En aan 
de andere kant de taken die je al hebt 
afgerond. Als er een eind datum aan is 
gegeven zal deze zichtbaar zijn.

WAVE PERSONAL ASSISTANT

Taak integratie

Taa toevoegen

Bij een taak toevoegen zijn er een aantal 
zaken die je kunt toevoegen om zo beter 
geholpen te worden. Zoals een einddatum 
en tijd, locatie, contactpersonen en een 
bestand toevoegen. 
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Onderdeel beschikbaarheid PA

Can you get me a sandwich as 
lunch at one?

Can I help you?

I’ll get you that chicken sandwich! 
It’ll cost €7,- and where should 

it be delivered?

Open WAVE app

De personal assistant staat klaar om 
jouw hulp in te schakelen. 

Klik om een opdracht in te sturen.

Opdrachtscherm

De vraag die je inspreekt komt op het 
scherm te staan.

Check of wat je ingesproken hebt 
klopt.

Terugkoppeling PA

De PA bevestigd de opdracht en 
geeft de prijs.

Keur de opdracht goed door te 
swipen.

WAVE PERSONAL ASSISTANT

PA altijd beschikbaar
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Bijlage 8: Voorbeeld taken
Op basis van persona Bert:

Fiets ophalen van de fietsenmaker
Bert fietst graag naar zijn werk. Als deze kapot gaat brengt hij hem naar de fietsenmaker, want 
veel verstand van techniek heeft hij niet. Wanneer de fiets gerepareerd is, moet deze voor 17:00 
uur worden opgehaald. Maar dat gaat Bert niet lukken. Toch wil hij het liefst morgen weer met 
de fiets naar zijn werk.

Op basis van persona Mirthe de Jong: 

Lekkende kraan repareren
Mirthe is een alleenstaande vrouw met een drukke baan. Naast haar drukke baan moet zo ook 
nog het huishouden doen, maar sommige klusjes kan Mirthe niet zelf. De kraan lekt al een paar 
dagen en deze moet gemaakt worden. Ze heeft geen tijd om thuis te blijven voor een loodgieter. 

Op basis van persona Daan van Herpen:

Tandarts afspraak maken
Daan loopt vaak achter de feiten aan en vind het lastig om zijn tijd te managen. Hij moet dan 
ook al een tijdje een nieuwe tandarts afspraak maken, maar schuift dit telkens vooruit. 

Op basis van persona Lars Weijermans:

Boodschappen doen
Lars heeft een drukke baan en heeft weinig tijd om rust te nemen. Wanneer hij ‘s avonds thuis 
komt moet dan ook de boodschappen nog gedaan worden. Het zou fijn zijn als dit voor Lars 
gedaan zou kunnen worden, zodat hij rust kan nemen wanneer  hij thuis komt.
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Bijlage 9: Technische verkenning
De technische verkenning staat in het teken van het selecteren van de juiste hulpmiddelen die 
gebruikt kunnen worden in de ontwerpfase.

Wireframes
Voor wireframing is gekeken naar drie verschillende opties: Adobe Illustrator, Axure en UXPin. 
Belangrijkste aan de tool voor wireframes is dat ze gemakkelijk en snel op te zetten zijn, om zo 
een idee snel en makkelijk te kunnen visualiseren. 

Adobe Illustrator de meest ‘vrije’ tool van de drie en van origine bedoeld om illustraties mee 
te maken. Dit betekent dat je er gedetailleerde wireframes mee kunt maken, maar dat heeft 
als nadeel dat het langer duurt, omdat je alle elementen zelf moet maken. Daarmee is Adobe 
Illustrator in dit project minder geschikt om een wireframe mee te maken.

Axure is een populaire tool onder interaction designers, speciaal gemaakt om wireframes te 
maken. Er zit een aantal standaard elementen in, waardoor je heel snel iets neer kan zetten 
zonder eerst zelf afbeeldingen of tekeningen in te voegen. Daarnaast kun je met Axure allerlei 
interacties toevoegen en zelfs een beetje logica inbouwen. Hoewel Axure een goede optie is, is 
het wellicht iets te complex.

UXPin is een web based tool, wat bij E-sites de standaard tool is om wireframes te maken. 
Redenen: hele grote bibliotheek met iconen en illustraties (een stuk groter dan die van Axure), 
makkelijk en goed te presenteren. Uiteindelijk is deze tool gekozen om wireframes mee te 
maken.

Design
Voor het design is gekeken naar drie verschillende tools: Sketch, Adobe Fireworks en Adobe 
Illustrator. Belangrijk voor de keuze van de design tool is dat het werkt met vectoren (wat 
belangrijk is voor de schaalbaarheid naar verschillende devices). Dit heeft de opdrachtgever 
ook als eis gesteld, omdat op deze manier de opdrachtgever  na afloop van dit project verder 
kan op basis van het gerealiseerde materiaal. 

Adobe Fireworks is een ontwerpprogramma dat gebruik maakt van vectoren. Dit werd voorheen 
ook als standaard gebruikt bij E-sites. Helaas wordt dit programma niet meer geüpdatet en is er 
daarom ook besloten dit niet te gebruiken. 

Sketch is een vrij nieuw ontwerpprogramma, speciaal ontwikkeld voor ontwerpen op het 
scherm. Met functies gericht op het ontwerpen en exporteren van apps is het een ideaal 
programma om mee aan de slag te gaan. Helaas is het niet beschikbaar voor het platform 
waarmee in dit project gewerkt wordt (windows) en is het dus uitgesloten als optie. 

Daarnaast is Adobe Illustrator nog een optie. Dit programma biedt de vrijheid die nodig is om 
een ontwerp te maken en kan gemakkelijk geschaald worden door het gebruik van vectoren. 
Daarom is de keuze gemaakt voor Adobe Illustrator om de ontwerpen in te gaan realiseren.
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Prototype
Voor het maken van een prototype zijn er hoofdzakelijk twee keuzes; gebruik maken van een 
hulpmiddel om het prototype snel en eenvoudig in elkaar te zetten of geen gebruik maken van 
hulpmiddelen. Het nadeel van een hulpmiddel is dat men vastzit aan dat specifieke hulpmiddel 
en de beperkingen daarvan - dus ook als dit hulpmiddel aan verandering onderhevig is. Het 
nadeelvan het ontwikkelen van een op zichzelf staande app is dat er meer technische kennis 
nodig is, waardoor het veel meer tijd zal kosten om een prototype te maken. 

Tools
Er zijn ontelbaar veel tools om een statisch prototype te realiseren. Qua functionaliteit 
komen ze op veel vlakken overeen. De meeste stellen de gebruiker in staat om afbeeldingen 
te uploaden en daar klikvlakken naar andere afbeeldingen op te creëren. Na een aantal uit 
geprobeerd te hebben viel er een op; inVision. Deze tool is gericht op het ontwikkelen van 
prototypes voor apps en websites, dus zeer geschikt voor ons doel en deze werkt zeer goed. 

Zonder hulpmiddelen
Voor het maken van een opzichzelfstaand prototype zijn er twee opties: een hybrid app, dit 
gebeurd door het gebruik van webtechnieken en dat in te pakken in een app (bijvoorbeeld 
Apache Cordova). En door een native app te bouwen, dit door code te schrijven voor een 
specifiek platform. 

Een hybrid app was een optie, maar na veel testen bleek dit te veel tijd te kosten voor een (aan 
verandering onderhevig) prototype. Een native app bleek helemaal niet realistisch, omdat de 
leercurve voor het schrijven van de code daarbij te groot bleek en dezelfde nadelen gelden als 
bij een hybride app. Vandaar dat de keuze voor het prototype is gevallen op een simpele optie, 
het gebruik van de tool inVision. 
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Bijlage 10: Website
De gehele wedstrijd is te vinden op:
wavecalendarapp.com
of op de CD-rom
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Bijlage 11: Testrapport usability test
Na een aantal iteraties is het prototype op de proef gesteld door het gebruik van een usability 
test. Door het gebruik van een usability test moeten onduidelijkheden en fouten aan het licht 
gebracht worden, zodat deze verbeterd kunnen worden.

Doel
Het doel van de usability test is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Is de interface helder?
• Aannames gemaakt tijdens het ontwerpen in de praktijk testen
 • Is de PA te vinden?
• Hoe is de usability van de app?
 • Zijn functies te vinden waar gebruikers ze verwachten te vinden?

Is het concept helder?
• Begrijpt de gebruiker doormiddel van de interface dat hij
 • PA’s kan kiezen
 • PA’s switchen
 • Hoe de betaling werkt
 • Wat hij aan de PA zou kunnen vragen
• Zou de testpersoon dit gebruiken?
 • Waarom niet?
  • Wat zou er moeten veranderen?
 • Waarom wel?

Vorm
De test vindt plaats bij E-sites, in een aparte ruimte. Hier wordt het prototype getest op een 
iPhone 5, geplaatst op het eyetracking apparaat. De testgebruiker neemt plaats achter het 
eyetracking apparaat en krijgt een aantal opdrachten, waarbij hij hardop moet vertellen wat hij 
ziet en doet.

Opdrachten
1. Zet de iPhone aan en open de WAVE PA app
 a. Kies een PA uit deze lijst
  I. Waarom zou je deze kiezen?
  II. Kies de bovenste PA (de rest werkt nog niet)

2. Plan een lunch meeting met mij/ons
 a. Vraag je PA of zij een leuke lunchplek kan vinden
 b. Kun je zien wat de status van je vraag is?
 c. Kun je zien wat de kosten zijn?

3. Je bent niet tevreden met je huidige PA; selecteer een andere PA
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Vragen achteraf
• Zou je deze geïmplementeerde manier gebruiken?
 • Waarom wel?
  • Als geld geen rol speelt?
 • Waarom niet?

Benodigdheden
• 5 testgebruikers
• iPhone 5 met het prototype
• Eyetracking apparaat
• Ruimte om te testen

Testresultaten
De belangrijkste bevindingen uit de test zijn:

1. Betaling / kosten wordt bij een taak verwacht
2. De gebruiker verwacht dat de ‘chathead’ ze verwijst naar een lijst met alle afspraken, maar 

deze laat alleen een notificatie zien
3. Het is onduidelijk waar een taak terecht komt, nadat de gebruiker deze verzonden heeft
4. De ‘chat-layout’ van de PA in het event detail scherm is onduidelijk
5. PA knop (rechtsbovenin) kan makkelijk mis geklikt worden, waardoor er dingen gebeuren die 

de gebruiker niet bedoeld heeft
6. Spraakopname functie niet helder (is het een bijlage of kun je er echt een taak in versturen?)
7. Achter het menu-item ‘Personal Assistant’ wordt het PA overzicht verwacht, maar toont 

keuzeselectie PA’s

Verbeterpunten
Om deze usability problemen op te lossen worden de volgende aanpassingen aanbevolen:

Kosten
Tonen van betaling of geschatte kosten per job.

Cheathead
Functie chathead veranderen of de cheathead verwijderen..
De chathead zou ook de manier kunnen zijn om het PA overzicht te tonen

Taken
Een animatie wanneer op verzenden gedrukt wordt, waarbij de gebruiker ziet dat zijn zojuist 
verzonden taak in de lijst met taken terecht komt

Event detail
De PA één keer tonen (niet twee keer) en bij de tekst ballonnetjes duidelijk de interactie 
mogelijkheid laten zien - door bijvoorbeeld een knop toe te voegen

Misklikken PA icoon
Deze functie zou verplaatst kunnen worden naar de chathead, zie kopje ‘chathead’.
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Spraakopname
Gebruiker de keuze laten maken dat hij spraakopname kan versturen OF het tekstueel kan 
versturen

‘Personal Assistant’ menu item
Dit menu item moet het PA overview tonen.

Bevindingen per testpersoon
Testpersoon 1
Naam: Tessa   
Functie: Online Marketeer  
Telefoon: iPhone

• Skipt intro
• Betaling en kosten worden bij taak zelf verwacht

Testpersoon 2
Naam: Steven   
Functie: Stagair UX Design  
Telefoon: iPhone en Android

• Specialisatie wordt als “goed in” gezien
• Voorbeeldtaken worden gezien als “kan dit / goed in”
• Chathead wordt als PA gezien
• Onduidelijk waar de taken naar toe gaan na het versturen naar de PA

Testpersoon 3
Naam: Hester   
Functie: Product Owner
Telefoon: Android

• Skipt intro (vindt het overbodig, is meestal decoratie)
• Niet direct duidelijk dat het op positivity is gesorteerd
• Wil meer informatie over de PA als persoon
• Chathead wordt aangezien als PA functie, maar kan vervolgens wel makkelijk het goede 

menu vinden
• Kan a.d.h.v voorbeeld taken prijs in schatten (wil wel doorklikken naar meerdere 

voorbeelden)
• Alleen grotere dingen uitbesteden (zoals organiseren feestje, boeken vlucht bv minder 

interessant)



Bijlage 11: Testrapport usability test 115

Testpersoon 4
Naam: Sander   
Functie: Account manager
Telefoon: iPhone

• Onduidelijk wat de agenda is en wat het PA deel is en verwacht dat het overlapt.
 • Mensen uitnodigen in PA new job?
 • Wil afspraak plannen via PA?
• PA functie in agenda-detail onduidelijk. (Is het spraakwolkje een knop, is dat een chat 

conversatie?)
• Klikt vaak mis op de PA knop, waardoor de weergave verandert
• Kosten onduidelijk, reminder met kosten
 • Anders als het te duur is, doet hij het zelf wel

Testpersoon 5
Naam: Marco   
Functie: Developer
Telefoon: Android

• Vergeet titel van afspraak in te voeren
• Gebruikt spraakopname bij opdracht
 • spreekt dit in
 • vult vervolgens wél alle velden in, wat dus niet nodig zou zijn wanneer je een voice   
   message stuurt!
• Ziet chathead aan voor PA overzicht
• Verwacht bij het PA overzicht te zien als hij in menu op personal assistant klikt (maar daar 

bevind zich nu de pa selectie)
• Vind na veel zoeken en proberen het icoon rechts bovenin
• Verwacht kosten bij de job
• Zegt dat het onduidelijk is wat het kost, maar kan wel een inschatting maken op basis van 

voorbeeldtaken
• Zou het misschien gebruiken voor een verrassingsfeest, maar niet voor kleine dingen








