Whitepaper

Creëer een optimale
gebruikerservaring met UI & UX

In deze whitepaper
behandelen we:

01 De basis van UI en UX
02 De elementen van UI
03 De elementen van UX
04 De weg van UI en UX
naar conversie

Vraag jij je wel eens af hoe je jouw klant een onvergetelijke
online ervaring geeft? In deze whitepaper leggen we je uit
hoe UX en UI (oftewel user experience en user interface)
hier invloed op kunnen hebben. In deze whitepaper nemen
we je mee in de wereld van UI en UX.

Wat is UI?

UI staat voor user interface. Dit betekent gebruiksomgeving.
Hierbij gaat het om alle visuele elementen die op je
website staan zoals afbeeldingen, tekst en knoppen. Ook
de gebruiksvriendelijkheid van de knoppen, invulvelden en
formulieren vallen onder user interface.

Wat is UX?

UX staat voor User experience. Dit heeft als doel een
optimale gebruikservaring te creëren vanaf de eerste
kennismaking naar de aankoop van een product tot
het uiteindelijke binden van een tevreden klant. Het is
belangrijk dat je website zo is ingericht dat een bezoek
geen enkele moeite kost voor je klanten. UX zorgt ervoor
dat je bezoeker makkelijk en snel door je website heen
beweegt. Een heldere structuur van de website draagt
hier bijvoorbeeld aan bij.
Geef nog niet op als het je op dit punt nog niet helemaal
duidelijk is. We beloven dat alle puzzelstukjes na het lezen
van deze whitepaper op zijn plek zullen vallen.
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Wat je moet weten voor je begint met UX en UI

Stap 1: Ken je doelen

Stap 2: Ken je doelgroep

S (specifiek)

Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, woonplaats,
opleidingsniveau, en beroep.

Bij de opzet van een goede user experience en user
interface begin je met het vaststellen van je doelen. Het
is belangrijk om zo concreet mogelijk vast te stellen wat
je gaat doen om de UX en UI te verbeteren en welke
activiteiten daarvoor nodig zijn. Dit doe je door je doelen
SMART te maken.
een concrete beschrijving van wat
je gaat doen.

M (meetbaar)

koppel cijfers aan je doelstelling,
zodat je hem kunt meten.

A (acceptabel)

zorg dat er binnen de organisatie
draagvlak is voor het doel.

R (realistisch)

formuleer een haalbaar doel.

T (tijdgebonden)

zorg voor een tijdsaanduiding in
het doel, zodat je weet wanneer
het af moet zijn.

Om te zorgen voor een optimale gebruikerservaring voor
je doelgroep moet je eerst goed weten wie je doelgroep
nu eigenlijk is. Het maken van een persona kan hierbij
helpen. Een persona is een beschrijving van een persoon
uit je doelgroep. Een persona beschrijft onder andere:

Eigenschappen, zoals
ongeduldig en loyaal.

bijvoorbeeld

enthousiast,

Voorkeuren: Welke merken gebruikt deze persoon
bijvoorbeeld?
Doelen en motivaties.: Wat drijft deze persoon en,
waar streeft hij naar?

Stap 3: Ken de reis van je klant

Nu je een beter inzicht hebt in wie je doelgroep is en
wat hen drijft is het belangrijk om de reis die zij afleggen
in kaart te brengen. Dit wordt ook wel de Customer
Journey genoemd. Een Customer Journey beschrijft
de verschillende fases die een klant doorloopt vanaf de
kennismaking met je bedrijf tot aan het kopen van een
product of dienst. De fases zijn:
- Awareness (aandacht): de klant komt voor 		
		 het eerst in contact met je bedrijf.
- Consideration (vergelijking): de klant vergelijkt
		 jouw bedrijf met alternatieven.
- Purchase (aankoop): de klant gaat over tot 		
		 aankoop.
- Retention (herhalingsaankoop): de klant doet
		 een herhalingsaankoop.
- Advocacy (loyaliteit): de klant is loyaal aan je
		 bedrijf en vertelt er enthousiast over.
Je weet nu welke fases er zijn binnen de customer journey.
De volgende stap is het in kaart brengen van de Customer
Journey van jóúw klanten. Dit doe je door zo genoemde
touchpoints te bepalen. Touchpoints zijn de contact
momenten met je klant per fase in de Customer Journey.
Hieronder zie je een voorbeeld van mogelijke touchpoints
per fase.
- Awareness: een online advertentie, de zoek-		
		 resultaten in Google, een social-media-bericht.
- Consideration: reviews, blogs, social-media-		
		 advertenties, FAQ.
- Retention: bezorgupdates, nieuwsbrieven, 		
		 aftersales.
- Advocacy: social-media-bericht, achterlaten van
		 een review.
Als je weet wat de touchpoints zijn, weet je hoe je de klant
per fase het beste kunt bereiken.
Nu je inzicht hebt in je doelen, je doelgroep en de reis van
je klanten, kunnen we overgaan tot de toepassing van UI
en UX. Na een korte uitleg van de elementen, geven we
voorbeelden van hoe je dit kunt toepassen.
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De elementen van UI (User Interface)

User interface (gebruikers omgeving) gaat over het
uiterlijk van de website, maar vooral ook om het helpen van
de klant bij het bereiken van zijn of haar uiteindelijke doel
met behulp van visuele elementen. Bijvoorbeeld het kopen
van een product of het achterlaten van contactgegevens.
Laten we eens kijken naar een aantal UI-toepassingen.

Call-to-action-knop

Een effectieve call-to-action-knop laat de bezoeker
precies zien wat hij kan verwachten. Als jij wil dat een klant
zich inschrijft voor een nieuwsbrief is een knop met alleen
‘nieuwsbrief’ erin niet genoeg. Er moet dan staan ‘schrijf
je in voor de nieuwsbrief’. Daarnaast is het belangrijk dat
de kleur genoeg contrast heeft met de rest van de pagina.
Hij moet natuurlijktenslotte wel opvallen.

Gaze cueing

Dit is het sturen van de aandacht van de bezoeker naar
een plek op je website. Dit doe je bijvoorbeeld door een
foto bij een call-to-action-knop te plaatsen waarin de
persoon richting de knop kijkt. Ook werkt een simpelere
variant waarbij een pijllijn een bepaalde richting op wijst.

Leg de controle bij de bezoeker

Je bezoeker moet altijd het gevoel hebben in controle
te zijn op je website. Een goede interface is zo ingericht
dat de bezoeker op elk moment weet waar hij is, welke
informatie hij er kan vinden en waar hij naartoe kan. Het
menu en broodkruimelpad zijn hier goede voorbeelden
van. Een broodkruimelpad laat de bezoeker zien via welke
weg hij gekomen is op de pagina die hij voor zich heeft.

Maak formulieren simpel en doeltreffend

Vraag alleen noodzakelijke informatie in een formulier.
Overbodige vragen verhogen de drempel om het
formulier in te vullen. Zorg er ook voor dat ze makkelijk
in te vullen zijn. Bij het invullen van het telefoonnummer
is het bijvoorbeeld handig als automatisch het numerieke
toetsenbord verschijnt.

De betekenis van kleuren

Bij het ontwerpen van een website is het belangrijk
om er goed op te letten welke kleuren je gebruikt. Je
huisstijlkleuren zijn natuurlijk de basis voor het kleurgebruik op je website. Sommige kleuren kunnen als
toevoeging contrasterend of complementair gebruikt
worden.
Daarbij is het goed om te kijken naar algemene associaties
die mensen leggen met kleuren. Door deze associaties
mee te nemen, kun je je boodschap kracht bijzetten met
kleur. Zie hier voorbeelden van een aantal kleuren:
Blauw

stabiliteit, betrouwbaarheid, zakelijk.

Rood

kracht, passie, liefde, warmte.

Oranje

veiligheid, plezier, succes, interactie.

Geel		
		

jeugdigheid, optimisme, geluk, 		
vrolijkheid, vriendelijkheid.

Paars

spiritualiteit, rijkdom, luxe, creativiteit.

Groen

gezondheid, harmonie, rust

Beeldgebruik

Wil je de aandacht trekken van je bezoeker? Focus dan
eerst op beeldgebruik. Dat beelden effectiever zijn dan
tekst heeft te maken met de werking van ons brein.
Onze rechter hersenhelft scant elementen in 0,2 seconden
en geeft zo een eerste gevoel bij een uiting. Onze linker
hersenhelft controleert. Deze gebruik je bij het grondig
lezen van een tekst. Dit proces is zo intensief dat onze
linker hersenhelft vaak niet in actie komt bij het zien van
communicatie-uitingen.
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De elementen van UX (User Experience)

Hoe zorg je in de praktijk nu voor die optimale
gebruikerservaring bij de klant? Hoe speel je in op de
emotie en beleving van de klant? Hier geven we je een
aantal voorbeelden van toepassingen van UX.

Zorg voor een user flow

Een website bezoek moet geen enkele moeite kosten. De
bezoeker moet zo op gaan in het bezoek dat hij andere
dingen om zich heen even vergeet. Dit doe je onder
andere door consistentie toe te passen in de structuur. Als
de bezoeker twee pagina’s van je website heeft bezocht,
moet hij al weten hoe alles werkt en wat hij op de rest van
de website mag verwachten.

Scrollgedrag

Bezoekers zien het liefst zoveel mogelijk informatie in één
oogopslag op de pagina staan. Dit betekent niet dat ze
helemaal niet scrollen, je moet ze alleen een goede reden
geven om dit te doen. Zorg daarom dat de bezoeker al een
deel van de informatie kan zien voor hij gaat scrollen. Als
de bezoeker denkt dat er geen relevante informatie meer
op de pagina staat, zal hij niet verder kijken.

Logische en ondiepe structuur

De menustructuur van je website moet vanzelfsprekend
en simpel zijn. De verdeling van pagina’s die onder een
menu staan, moeten logisch zijn voor de klant. Heb je
bijvoorbeeld een menuknop met de naam ‘producten’,
dan staan daar ‘productcategorieën’ onder en geen ‘over
ons’- pagina. Daarnaast is het belangrijk om de structuur
zo ondiep mogelijk te houden. Hoe meer pagina’s en
menu’s de klant door moet om bij het gewenste doel te
komen, hoe groter de kans is dat hij afhaakt.
Een voorbeeld: Stel een klant zoekt op een website naar
voetbalschoenen van Nike. Als hij eerst naar de pagina
‘schoenen’ moet en dan moet kiezen voor ‘sportschoenen’,
vervolgens via een ander menu ‘voetbalschoenen’ moet
selecteren en dan pas voor ‘Nike’ kan kiezen is de kans
groot dat hij onderweg is afgehaakt. Een menuknop met
‘schoenen’ met daaronder een pagina ‘voetbalschoenen’
waarop alle voetbalschoenen te zien zijn en de klant zelf
het merk Nike kan uitfilteren, zal meer succes hebben.

UX en emotie

Hoe speel je met UX nu in op de emotie van een klant?
Oud-hoogleraar psychologie en marketing Robert Cialdini
beschrijft zeven principes om mensen te beïnvloeden op
het gebied van emotie en gedrag. We leggen ze alle zeven
uit een geven een voorbeeld van online toepassing.
01 Wederkerigheid
Het principe van ‘voor wat hoort wat’. Als we iets van een
ander krijgen, voelen we de sociale druk om iets terug te
geven.
Online toepassingen:
Voor een kortingscode, gratis informatie, of bijvoorbeeld
deelname aan een gratis webinar voelt het als een kleine
moeite om contactgegevens terug te geven.
02 Commitment & consistentie
Het principe van ‘wie A zegt moet ook B zeggen’. We
gedragen ons graag naar eerder genomen keuzes en
veranderen niet zomaar van ingenomen standpunten.
Online toepassingen:
Je kent de meldingen op websites vast wel: Rond nu je
bestelling af, zie je bewaarde producten, de vorige keer
kocht je dit, je hebt een verzendmethode gekozen, ga
door naar afrekenen. Allemaal dingen die je herinneren
aan de acties en keuzes van je vorige bezoek, met als doel
dat je ze afmaakt.
03 Sociale bewijskracht
Het principe van ‘we geloven het pas als anderen het ook
zeggen of doen’. In onzekere situaties doen we wat de
grotere groep doet.
Online toepassingen:
Reviews van klanten. Kreten als: dit product is al vijfhonderd
keer verkocht, 10.000 tevreden klanten gingen u voor,
andere bekeken ook, 95% van onze klanten beveelt dit aan.
04 Sympathie
Het principe van ‘omdat ik je aardig vind’. We gaan het
liefst contact aan met mensen die we aardig vinden.

Online toepassingen:
Het zit hem vooral in de manier waarop je mensen
aanspreekt. Bijvoorbeeld: iemand logt in en krijgt de
melding ‘welkom terug Peter’. Na de bestelling krijg je
een bedankscherm met de tekst: Bedankt dat je voor ons
gekozen hebt, we gaan meteen voor je aan de slag!
05 Autoriteit
Het principe van ‘omdat de expert het zegt zal het kloppen’.
We gehoorzamen graag aan mensen met autoriteit en
gezag.
Online toepassingen:
Het op de website tonen van prijzen en onderscheidingen
of aansluitingen bij een keurmerk. Een overzicht van
bekende klanten waar een dienstverlenend bedrijf voor
werkt.
06 Schaarste
Het principe van ‘ik moet het hebben voor het weg is’.
Als producten en diensten moeilijker te verkrijgen zijn,
worden ze voor ons interessanter.
Online toepassingen:
Termen als: zolang de voorraad strekt, tijdelijke aanbieding,
alleen vandaag nog. Maar ook meldingen als: 24 mensen
bekijken nu dit product, de laatste reservering was 10
minuten geleden.
07 Eenheid
Het principe van ‘we doen het samen’. Mensen laten
zich eerder beïnvloeden door personen met wie ze iets
gemeenschappelijks delen, en waarmee ze een gevoel van
saamhorigheid delen.
Online toepassingen:
Vraag mensen op je website naar hun mening om je service
te verbeteren. Betrek je doelgroep bij het ontwikkelen van
nieuwe producten. Je kent vast nog wel het voorbeeld
van Lays, die hun doelgroep een nieuwe chips smaak liet
bedenken.

04

De weg van UI en UX naar conversie

Het uiteindelijke doel van UX en UI is conversie, je wil dat
een bezoeker je product aankoopt of je dienst afneemt.
Maar hoe dragen UX en UI hieraan bij? Een veel gebruikt
model om de stappen te beschrijven die tot conversie
leiden is het AIDA -model. Dit model lijkt veel op de
Customer Journey waar je eerder in dit whitepaper over
hebt gelezen. Bij de Customer Journey heb je kunnen
lezen wat touchpoints zijn en hoe je deze op een rijtje zet.
Omdat AIDA specifiek de fases beschrijft die tot conversie
leiden, leggen we aan de hand van dit model uit wat de
Do’s en Don’ts van UX en UI zijn op de weg naar conversie.

A = attention (attentie)

Dit is de eerste fase waarin je de aandacht van de bezoeker
moet trekken en vasthouden.
Toepassing:
Zoals je eerder hebt gelezen, scannen mensen heel snel
of ze een pagina waardevol vinden. Trek daarom de
aandacht met duidelijk leesbare koppen en verhelderende
foto’s. Omdat mensen zo snel scannen is de laadttijd van

de pagina van groot belang. Als mensen te lang moeten
wachten op het laden van een pagina ben je de aandacht
kwijt. Vermijdt daarnaast lange teksten op je homepagina
en werk met bulletpoints en tussenkoppen.

I = interest (interesse)

Je hebt de aandacht van je bezoeker, . Nu moet je ervoor
zorgen dat de bezoekerhij geïnteresseerd raakt in je
product of dienst.
Toepassing:
Om interesse te wekken moet je weten wie je bezoeker
is en wat hij wil bereiken. Toepassingen die hierbij horen
zijn: de mogelijkheid bieden tot selectie van producten.
De bezoeker kan zo zelf selecteren wat hij nodig heeft.
Een tweede toepassing is afstemming op je doelgroep.
Geef antwoord op de vraag ‘Waarom is het interessant
voor mijn doelgroep?’. Verkoop je bijvoorbeeld laptops
en bestaat is je doelgroep uit studenten? Focus je dan op
de vriendelijke prijs en de lange accuduur waardoor de
laptops een hele studiedag mee gaan.

D = desire (verlangen)

Je bezoeker is nu geïnteresseerd in je product. Je moet
nu een verlangen opwekken dat ervoor zorgt dat je
bezoeker het product of de dienst per se wil hebben. Voor
de bezoeker ligt in deze fase de focus op onderzoeken,
verdiepen en vergelijken.
Toepassing
Geef in deze fase uitgebreide informatie door middel van
productomschrijvingen, demonstratie video’s en volledige
specificaties van producten. Geef trust signalen door
gewonnen awards en aangesloten keurmerken te laten
zien op je website.

A = action (actie)

In de laatste fase van het model wil de bezoeker je product
of dienst graag hebben. Het enige dat hij nu nog wil, is zo
snel en makkelijk mogelijk afrekenen.
Toepassing
Introduceer in deze laatste fase geen nieuwe informatie.
Laat de bezoeker duidelijk zien waar in het bestelproces
hij zit (bijvoorbeeld met een balk waarin je kunt zien bij
welke stap je bent). Wees beknopt in tekst en vermijdt
visuele afleiding door het gebruik van te veel foto’s.

