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Bijlage 1
Bijlage 2 bevat het goedgekeurde onderzoeksopzet m.b.t. het onderzoek
over het gebruik van digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen. Hierbij
zijn sommige teksten aangegeven met een rode kleur. Dit betekend
dat hier aanpassingen aan zijn gedaan na de goedkeuring van het
onderzoeksopzet.

H1 - PROJECTKADER
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de opdracht is en welke vraag de opdrachtgever heeft. Verder
wordt er gekeken naar de doelgroep van het onderzoek, eerdere projecten en eventuele mogelijke
oplossingen.
1.1 HET PROJECT

Voor de zorgorganisatie De Zijlen wordt er een onderzoek uitgevoerd over het gebruik van digitale
cliëntencommunicatie. Digitale cliëntcommunicatie is de communicatie tussen de organisatie en de cliënten
door middel van intranet, internet, website en apps. Een werkgroep wil een veilige en gebruiksvriendelijke
website of app voor haar cliënten, zodat de organisatie met de cliënten kan communiceren. De cliënten van
De Zijlen zijn mensen met een verstandelijke beperking.
De Zijlen maakt m.b.t. cliëntcommunicatie weinig gebruik van het internet en apps. De organisatie richt zich
meer op nieuwe systemen voor haar medewerkers en de organisatie. Hierdoor is digitale cliëntcommunicatie
niet hun eerste prioriteit. Op het moment wordt er gecommuniceerd met de cliënt door middel van
begeleiders, ouders/verwanten en printwerk zoals folders. Veel informatie komt niet aan bij de cliënt
vanwege onregelmatigheid in begeleiding
Het is belangrijk voor de organisatie om hun cliënten mee te laten doen aan de samenleving. Dit betekend
ook het gebruik maken van internet, dat veilig en gebruiksvriendelijk is voor de cliënten. Hierdoor krijgt de
cliënt meer regie over hun eigen leven.
De hoofdvraag voor dit onderzoek is:
Van welke nieuwe vormen kan De Zijlen gebruik maken op het gebied van eenvoudige, duidelijke en
veilige digitale cliëntcommunicatie voor hun cliënten met een verstandelijke beperking, en wat wordt er
gecommuniceerd naar de cliënten toe.

1.2 PROBLEEMSTELLING

De Zijlen heeft als motto: ‘Met de zorg in de samenleving’. Internet is een belangrijke communicatiekanaal
in de samenleving. Toch heeft de organisatie nog geen veilige internet omgeving voor hun cliënten. Op het
moment worden cliënten geïnformeerd door begeleiders, waar door niet alle informatie terecht komt bij de
cliënten en zij niet zelfstandig informatie kunnen opzoeken.
De meeste websites zijn te ingewikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze websites
geven te veel prikkels aan mensen met een verstandelijke beperking en navigeren binnen de website is
onoverzichtelijk. Cliënten die gebruik maken van het internet kunnen op ongewenste websites belanden.
De organisatie is verantwoordelijk voor een veilige omgeving van de cliënt.

1.3 DOELGROEP

De Zijlen geeft zorg aan mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast zijn
er ook cliënten met een meervoudige beperking. Hierdoor is de doelgroep voor dit onderzoek erg groot. Om
het onderzoek hanteerbaar te maken binnen de planning van de stage is er gekozen voor een afbakening
van de doelgroep. Dit onderzoek richt zich op cliënten van De Zijlen met een licht tot matige verstandelijke
beperking. Voor deze groep zijn verschillende informatieve websites gemaakt. De locaties waar het
onderzoek uitgevoerd gaat worden zijn het Synagogeplein, Rodenburg en de Zandumerweg.
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Onder deze doelgroep vallen cliënten die gebruik maken van het internet, maar ook cliënten die nog geen
internet gebruiken. De leeftijd van de doelgroep is tussen de 16 en 80 jaar oud. Bij de uitvoering van het
onderzoek worden cliënten en ouders/verwanten als co-onderzoekers betrokken.

1.4 EERDERE PROJECTEN

Het project, digitale cliëntcommunicatie, is al 10 jaar aan de gang binnen de organisatie. Eerdere ideeën
die in het kader van het project zijn bedacht, zijn niet uitgevoerd omdat de prioriteit bij de digitale
managementsystemen en de medewerkerscommunicatie lag. De organisatie heeft in het verleden gekeken
naar het samenwerken met andere organisaties op gebied van digitale cliëntcommunicatie, tablets en een
veilige internetomgeving.

1.5 EEN VEILIGE INTERNET OMGEVING VANUIT DE ORGANISATIE

De organisatie richt zich meer op de preventie van problemen dan de veiligheid op het internet. Vaak komen
ouders of begeleiders met een probleem die zij tegen komen bij de cliënt op het internet. Samen met de
cliënte wordt er gekeken welke problemen dit zijn, en hoe zij dit kunnen voorkomen. Hierdoor komen veel
cliënten vaak in ongewenste situaties. De organisatie heeft geen kinderslot op het internet voor hun cliënten
maar geven voorlichting over de risico’s op het internet.

1.6 EEN VEILIGE INTERNET OMGEVING VOOR DE CLIËNT

Een cliënt ziet het internet als een realistische wereld. Wanneer zij op het internet bezig zijn hebben zij geen
drempel. Hierdoor komen de cliënten vaak problemen tegen op het internet. Zij kennen niet het verschil
tussen privé of niet privé. Nadat een cliënt een gesprek heeft gehad over de risico’s op het internet begrijpen
zij de situatie en weten ze wat ze moeten doen als ze weer in dezelfde situatie belanden. Toch komt het vaak
voor dat de cliënten dit koppelen aan één situatie. Risico’s die de organisatie tegen komt bij de cliënten op
het internet zijn vooral financieel gericht, pop-ups met een virus, reclame op de desktop en ongewenste
seksuele contacten.

1.7 AFBAKENING

Het uiteindelijk advies wordt gebaseerd op de onderzoeken en interviews. De organisatie kan direct aan de
slag gaan met het adviesrapport om dit in werking te zetten. Het advies bestaat uit een ontwerp van een
digitale platform die gebruikt kan worden als website of app. Met de onderzoeksresultaten van de usability
test, dat zich richt op de vormgeving van een website (kleuren, lettertypes, afbeeldingen enz.), wordt er een
ontwerp gemaakt die aansluit op de wensen van de cliënten.
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H2 - DE ORGANISATIE
Bij dit hoofdstuk wordt de opdrachtgever beschreven. Op basis van het 7s model worden bepaalde
onderwerpen behandeld. Er wordt gekeken naar het bedrijfscultuur, missie en visie en de doelen van de
organisatie. Het 7s model is te vinden in de bijlagen.
2.1 DE ZIJLEN

De Zijlen biedt zorg aan 1400 mensen met een verstandelijke beperking, verdeelt over 34 locaties in de
provincie Groningen. Bij De Zijlen zijn op het moment ruim 1.200 medewerkers en 600 vrijwilligers aan het
werk.
De organisatie wil uitblinken in complexe zorg en aan participatie van cliënten in de samenleving.
De Zijlen biedt hun cliënten een eigen appartement aan met de gezelligheid en bescherming van de zorg. De
cliënt houdt zoveel mogelijk zijn eigen regie in handen.
Voor de organisatie zijn alle mensen, met en zonder beperking, uniek en van grote betekenis. Elk mens heeft
zijn eigen kwaliteiten en talenten. De organisatie wil zich meer richten op het betekenisvol zijn voor anderen.
Hierdoor is hun missie: “Betekenis boven beperking.” (De Zijlen, 2016)
De organisatie heeft jarenlange expertise opgebouwd waardoor zij de cliënten hierin kunnen ondersteunen.
Er wordt samengewerkt met gemeenten, welzijn aanbieders, organisaties en bedrijven. De visie van De Zijlen
luidt als volgt: ‘Een eigen plek voor iedereen’.
(Strategische schets, 2012)

2.2 BEDRIJFSCULTUUR

De organisatie richt zich op een bottum up management. Hierdoor kunnen de verschillende werklocaties zelf
aangegeven wat zij nodig hebben van de organisatie. Hierdoor haalt de organisatie het maximale uit haar
medewerkers. Dit heeft allemaal te maken met regie op locatie. Samen met de cliënten en de medewerkers
wordt er gekeken waar zij aan willen werken op hun locatie.

2.3 HUIDIGE COMMUNICATIE BINNEN DE ORGANISATIE

Huidige communicatiemiddelen die worden gebruik door de organisatie zijn vooral flyers, posters, video’s,
social media en mondelinge communicatie. De medewerkers worden geïnformeerd door de locatiehoofden,
intranet, de organisatie hun website en social media. De cliënten worden mondeling op de hoogte gebracht
door de begeleiders of hun ouders/verwanten. Daarnaast maakt de organisatie gebruik van pictogrammen.
Door deze pictogrammen kunnen zij communiceren met de cliënten die niet kunnen lezen of de gesprekken
niet begrijpen. Deze pictogrammen worden gebruikt bij enquêtes voor de cliënten en in de woon- en werk
omgeving van de cliënt.
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H3 - THEORETISCH KADER
In dit hoofdstuk wordt er beschreven welke theorieën gebruikt worden tijdens dit onderzoek. Naast
het vooronderzoek, dat bestaat uit verschillende modellen, wordt er ook onderzoek gedaan naar drie
theorieën.
3.1 BEGRIPPEN

Hieronder staan de begrippen beschreven die gebruikt worden tijdens bij de onderzoeksvraag.
Cliënten – Mensen met een verstandelijke beperking
Digitale communicatie - Digitaal contact met anderen via digitale middelen
Digitale middelen - Middelen die gebruikt worden in de digitale wereld, zoals een website, app, video
en animaties.
App - Applicatie voor tablets en smartphone
Usabilitytest - Gebruiksvriendelijkheid van een website testen

3.2 VOORONDERZOEK

In het vooronderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de doelgroep, de organisatie en concurrenten.
Door middel van verschillende modellen zullen hier conclusies uitkomen. Er wordt bij het vooronderzoek
gebruikt gemaakt van het 7s model van McKinsey om inzicht te krijgen in de organisatie. Daarnaast wordt in
het vooronderzoek gekeken naar vergelijkebare producten die andere organisaties hebben. Hierbij worden
positieve en negatieve aspecten behandeld. Verder worden er gesprekken gehouden met medewerkers en de
cliënten van De Zijlen.
Waarom?
Het vooronderzoek wordt gebruikt om een indruk te krijgen van de organisatie. Je kijkt naar de externe en
interne factoren die belangrijk zijn voor het project. Om basis van deze factoren kun je onderbouwd advies
geven. Ook is het belangrijk dat na voren komt welke doelgroep je gaat kiezen voor het project. Daarnaast is het
belangrijk om te kijken wat andere organisaties hebben gedaan op gebied van cliëntcommunicatie. Hierdoor
voorkom je dat de organisatie geld en tijd in een project steekt, terwijl er al goede alternatieve projecten op de
markt zijn.
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3.3 THEORIE CLIËNTCOMMUNICATIE

Het is belangrijk voor het onderzoek om na te gaan hoe in een digitale omgeving communicatie met de cliënt
optimaal is. Dit is een cruciaal punt in het onderzoek en zeker voor het advies. Mensen met een verstandelijke
beperking kunnen een andere manier hebben van communiceren en het is belangrijk dat deze manier van
communiceren begrepen wordt. De keuzes die gemaakt worden m.b.t. inhoud, vorm en techniek worden
expliciet beschreven.
De theoretische kader wordt door middel van literatuur en een expert behandeld. Bij dit onderzoek wordt
er gebruikt gemaakt van het boek, Communiceren met mensen met een verstandelijke handicap.(Boschman,
2005). Daarnaast wordt er een gesprek gevoerd met een expert op gebied van cliëntcommunicatie, dit zijn
mensen met een verstandelijke beperking. Verder wordt er informatie van de organisatie Noxqs gebruikt. Zij
richten zich op het vergroten van de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking door visuele
communicatie en technologie.(Noxqs,2012)
Ook wordt er gebruik gemaakt van het onderzoek ‘Maakt internet ons asociaal?’ dat ingaat op de methoden
en technieken van cliëntcommunicatie met mensen met een verstandelijke beperking. (Garcia, Smets, Penders,
Nouwen & Swers (2011). Als laatste wordt het onderzoek ‘Online sociale interactie’ gebruikt dat ingaat op het
cognitief vermogen van iemand met een verstandelijke beperking.(de Grave, 2012)
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3.4 THEORIE EEN VEILIGE INTERNET OMGEVING VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING.

Veiligheid en privacy is een belangrijke aspect op het internet. Ook mensen zonder verstandelijke beperking
worden door de overheid gewaarschuwd voor fraude-aktiviteiten als bijv ‘phishing’. Voor mensen met een
beperking zijn de internet-valkuilen nog onoverzichterlijker. Zij zien de gevaren niet en denken niet na over
mogelijke gevolgen. Daarom is het belangrijk voor dit project om onderzoek te doen naar de veiligheid en
privacy van het internet.
Met behulp van andere organisaties en uitgevoerde onderzoeken kan er een beeld geschetst worden van de
gevaren op het internet. Bij het ontwerpen en uitvoeren van het project zal er rekening gehouden moeten
worden met deze gevaren. Noxqs is een organisatie die veel informatie heeft over internet en mensen met
een beperking. Door hiervan gebruik te maken komen veel gevaren en risico’s van het internet naar voren.
(Noxqs, 2013) Daarnaast worden verschillende onderzoeken gebruikt die ingaan op de gevaren en de risico’s
van het internet. Denk hierbij aan pesten, tracking, ongewenste seksuele contacten, onbekende mensen en
intimidatie(Mediawijsheid, 2015). Noxqs heeft veel onderzoek gedaan naar het internet gebruik van mensen
met een verstandelijke beperking. Hier zijn ook de risico’s en gevaren naar voren gekomen van het internet
(van der Geest, Roctus & Tas (2014). Verder wordt er gekeken naar verschillende risico’s zoals agressie op het
internet, commercie, seksuele contacten en de waarden van een persoon op het internet (Wiebenga, 2011).
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3.5 THEORIE USABILITY

Communicatie met mensen met een verstandelijke beperking verloopt op een eigen wijze. Het taalgebruik,
de symbolen, en andere beeldkenmerken moeten afgestemd zijn op een cognitief niveau van mensen van
2-6 jaar, terwijl de content ook moet aansluiten op actuele emotionele – en belevingsniveau. Vaak zijn
de websites die zij bezoeken te druk en onduidelijk. Om inzicht te krijgen hoe een optimale website voor
mensen met een beperking eruit ziet, wordt er gebruik gemaakt van een usability test.
Hierbij worden verschillende websites en apps getest bij mensen met een verstandelijke beperking. De
cliënten worden behandeld als normale mensen, en niet als mensen met een verstandelijke beperking.
Er is hiervoor gekozen om niet betuttelend over te komen bij de cliënten. De cliënt voert bepaalde taken uit.
Deze taken worden geobserveerd om de valkuilen naar voren te halen. De taken die zij moeten uitvoeren
zijn vooral informatiegericht. Hiermee wordt bedoelt dat de cliënt door middel van grafische aspecten de
informatie op een website onthoud en hierdoor zelf de taak kan uitvoeren. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van het boek Focus op de webbezoeker (Vroom, 2012). Met behulp van dit boek wordt er gekeken
naar de vormgeving van een website en de pagina inrichting. Deze wordt meegenomen en getest bij de
doelgroep om de vormgeving en de pagina inrichting vervolgens te optimalizeren.
Ook wordt het onderzoek ‘Maak het eenvoudig’ gebruikt om een inzicht te krijgen in de richtlijnen, op
gebied van vormgeving, van websites voor mensen met een verstandelijke beperking.(Buursink, 2005)
Uiteindelijk worden er bestaande websites getest op hun vormgeving en layout. Zo moeten cliënten direct
kunnen zien waar het over gaat en dit ook onthouden.
Verder wordt er gekeken naar welke voorwaarden de grafische vormgeving en technische ondersteuning moeten
voldoen om de content goed over te laten komen bij de doelgroep. Hierbij wordt gekeken naar de fonts, kleur gebruik,
pictogrammen, contrast, animatie, buttons, geluidsondersteuning, zinsbouw en de belevingswereld van de cliënt.
Door deze onderdelen te behandelen wordt er ingespeeld op de gebruikersvriendelijkheid voor mensen met een
verstandelijke beperking.

12
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H4 - DOEL VAN HET ONDERZOEK
In dit hoofdstuk wordt de interventiecyclus van het onderzoek besproken. Hier wordt gekeken wat
voor soort onderzoek uitgevoerd gaat worden. Verder worden het (a en (b deel van de doelstelling
uitgeschreven.
4.1 INTERVENTIECYCLUS

Uit de opdracht van De Zijlen komt naar voren dat zij advies willen op gebied van digitale
cliëntcommunicatie. Dit onderzoek zal een praktijk gericht onderzoek zijn, aangezien er een probleem in de
praktijk afspeelt.
Omdat het advies een ontwerp opleverd van een website of applicatie, en niet een prototype, valt dit
onderzoek tussen de diagnose en ontwerpgericht onderzoek in. Op basis van de theorieën worden de
onderzoeksobjecten ondervraagd met behulp van een topiclijst en een ontwerp. Op basis van het onderzoek
wordt er een adviesrapport gemaakt waarin een onderbouwende advies wordt gegeven aan de organisatie.

4.2 DOELSTELLING
A) Een advies geven aan de directie van De Zijlen met betrekking op de vormgeving en richtlijnen voor

een veilige digitale cliëntcommunicatie en hoe dit kan worden ingezet bij mensen met een lichte tot matige
verstandelijke beperking.
door…

B) Op basis van theorieën over cliëntcommunicatie, een veilige internet omgeving voor mensen met
een verstandelijke beperking en usability, een passend digitale communicatie middel te vinden en deze te
ontwerpen voor het implementeren van digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen.

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
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H5 - ONDERZOEKSMODEL
Het onderzoeksmodel laat zien hoe het onderzoek in elkaar zit. Deze is ingedeeld in het (A, (B, (C en
(D deel. Als eerste wordt het (A deel uitgevoerd. Vervolgens ga je verder met het B t/m D deel. Op de
volgende bladzijde kun je de onderbouwing van dit model lezen.

VOORONDERZOEK

De Zijlen
Medewerkers
ANALYSE
RESULTATEN
OUDERS/VERWANTEN

THEORIE
CLIËNT
COMMUNICATIE
THEORIE
INTERNET
VEILIGHEID

*

CONCEPTUEEL ONTWERP
&
TOPICLIJST

ANALYSE
RESULTATEN
PROFESSIONALS

THEORIE
USABILITY

(vormgeving
aspecten)

ADVIES

ANALYSE
RESULTATEN

DOELGROEP

Afbeeling 1.0 Onderzoeksmodel - Bijlage 1
*Topiclijst: Dit zijn vooral vragen die gesteld gaan worden aan de medewerkers en ouders/verwanten op gebied van internet
gebruik van de cliënt en als deze aansluit op het conceptueel ontwerp.

12
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5.1 ONDERBOUWING
(A) Het project start met een vooronderzoek waarbij gekeken gaat worden naar de interne factoren

van de organisatie. Verder wordt hier onderzoek gedaan naar de doelgroep en soortgelijke projecten.
Daarna worden de theorieën over cliëntcommunicatie, veilige internet omgeving voor mensen met een
verstandelijke beperking en usability op gebied van vormgeving onderzocht. Op basis van deze onderzoeken
wordt er een topiclijst opgesteld die vervolgens gebruikt gaat worden bij de onderzoeksobjecten. Deze
topiclijst heeft betrekking op het conceptueel ontwerp dat getoond en getest gaat worden bij de cliënten.

(B) De topiclijst die bestaat uit een lijst met vragen waar je antwoord op wil hebben, zal in de B fase

worden voorgedragen aan de onderzoeksobjecten (Medewerkers van De Zijlen, de doelgroep, professionals
en ouders/verwanten). Dit wordt gedaan door middel van een kwalitatief onderzoek namelijk, interviews.
De onderzoeksobjecten worden besproken in het hoofdstuk Onderzoeksstrategieën.

(C) In de C fase zullen de resultaten die uit de interviews komen, worden gesorteerd en geanalyseerd. Op
basis van deze resultaten wordt het advies aangepast.

(D) Uiteindelijk worden de resultaten uit fase C gebruikt om een definitieve adviesrapport op te zetten.

Hierin staat beschreven welke digitale hulpmiddelen de organisatie kan gebruiken om de cliënten digitale
communicatie aan te bieden.

15
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H6 - CENTRALE EN DEELVRAGEN
In dit hoofdstuk worden de centrale en deelvragen beschreven. Centrale vragen zijn gericht op het
onderzoeksmodel. Deze geven weer wat er precies gedaan gaat worden per onderdeel van het
onderzoeksmodel.
6.1 CENTRALE VRAGEN
C1 – Hoe ziet mijn topiclijst en conceptueel ontwerp eruit gebaseerd op de theorieën over cliëntcommunicatie,

een veilige internet omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking en usability.

DEELVRAGEN:

Medewerkers, Professionals en Ouders/verwanten:
Hoe communiceert de organisatie met haar cliënten
Wordt deze vorm van communicatie begrepen door de cliënten
Welke problemen kom je tegen op het gebied van internet gebruik door de cliënten
Is er vraag naar digitale cliëntcommunicatie van de cliënt zelf
Wordt er gebruik gemaakt van website voor mensen met een verstandelijke beperking
Is er in de zorg tijd voor het begeleiden op gebied van digitale communicatie van de cliënten
De doelgroep:
Welke risico’s zijn er op het internet
Wat wordt er gedaan op het internet
Hoe is de communicatie tussen de organisatie en de cliënt
Wordt er veel gebruik gemaakt van het internet
Welke websites en apps worden gebruikt door de cliënten
Worden deze websites en apps begrepen
Welke valkuilen komen zij tegen bij deze websites en apps

C2 – Wat zijn de meningen van de onderzoeksobjecten, medewerkers van De Zijlen, de doelgroep en

professionals, op basis van de topiclijst.

DEELVRAGEN:

Medewerkers, Professionals en Ouders/verwanten:
Zijn de pictogrammen begrijp baar voor de cliënten
Wordt er op de juiste manier gecommuniceerd met de cliënten
Wordt alle informatie behandeld
Is deze informatie duidelijk en eenvoudig beschreven voor de cliënten
Spreekt het kleurgebruik de cliënten aan
De doelgroep:
Zijn de pictogrammen begrijp baar
Worden de teksten begrepen
Kunnen de cliënten informatie vinden
Welke valkuilen komen zij nog tegen

14
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-

Is het ontwerp duidelijk voor de doelgroep
Welke onderdelen mist de doelgroep aan het ontwerp (op gebied van informatie en vormgeving)

C3 – Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen van de meningen van de onderzoeksobjecten
(medewerkers van De Zijlen, de doelgroep en professionals), en hoe komt mijn advies er op basis van deze
resultaten eruit te zien.
DEELVRAGEN:

Medewerkers, Professionals en Ouders/verwanten:
Komen de meningen van de doelgroep overeen met de andere onderzoeksobjecten
Is de informatie die de doelgroep heeft gegeven correct en bruikbaar
Welke onderdelen zijn nog niet genoemd door de doelgroep

17
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H7 - ONDERZOEKSSTRATEGIEËN
Bij onderzoeksstrategieën worden de onderzoeksstrategieën beschreven die gebruikt gaan worden
tijdens het onderzoek. Verder worden de onderzoeksobjecten beschreven.
7.1 ONDERZOEKSSTRATEGIEËN

Er zijn een vijftal belangrijke onderzoeksstrategieën die tijdens een onderzoek uitgevoerd kunnen worden.
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee onderzoeksstrategieën, namelijk:
Casestudy, door middel van interviews kun je doorvragen en meer informatie krijgen.
Bureauonderzoek, er wordt bureauonderzoek uitgevoerd bij het vooronderzoek.
Deze twee onderzoeksstrategieën worden gebruikt omdat ze veel informatie geven. Bij de casestudy kun
je door vragen naar de achterliggende gedachte van een persoon. Daarnaast kun je veel informatie met
bureauonderzoek naar voren halen, bijvoorbeeld over de organisatie.
Er wordt gebruikt gemaakt van een usability test. Hierbij worden verschillende bestaande websites voor
mensen met een verstandelijke beperking getest. De cliënten voeren een aantal taken uit op de website.
Hierbij wordt de uitvoering van deze taken geobserveerd om de valkuilen naar boven te halen. Hieruit komt
uiteindelijk een conclusie over de gebruiksvriendelijkheid van het testobject (website).
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van interviews. Er worden medewerkers van verschillende diensten
binnen de organisatie geïnterviewd. Ook worden de cliënten en hun ouders/verwanten geïnterviewd over
het gebruik van het internet.
Omdat het gaat om mensen met een verstandelijke beperking wordt er gebruik gemaakt van andere
technieken. De doelgroep wordt op een speelse manier geinterviewd, door middel van een spel met
pictogrammen. Er is hiervoor gekozen omdat veel cliënten niet kunnen lezen of praten. Hierdoor kunnen zij
ook hun antwoord geven door middel van de pictogrammen.

7.2 ONDERZOEKSOBJECTEN

De onderzoeksobjecten bestaan uit drie verschillende groepen. Deze groepen hebben elk hun eigen insteek
en behoefte aan dit onderzoek. De volgende onderzoeksobjecten worden tijdens dit onderzoek gebruikt:

7.2.1 MEDEWERKERS VAN DE ZIJLEN

De medewerkers van De Zijlen zijn elke dag bezig met de doelgroep. Zij weten veel over de zorg en behoeftes
van de doelgroep. Hierdoor kunnen zij veel informatie geven over de doelgroep, waarin de doelgroep
zelf niet in staat is. Ook kunnen de medewerkers hun mening geven omdat zij de cliënten goed kennen.
Daarnaast worden verschillende diensten binnen de organisatie geïnterviewd. Zij kunnen aangeven wat
de organisatie wil communiceren naar de cliënten toe. Uit deze groep worden minimaal 8 medewerkers
geïnterviewd. Er worden interviews gegeven tot er geen nieuwe informatie naar voren komt.
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7.2.2 PROFESSIONALS

De professionals werken al jaren lang met mensen met een verstandelijke beperking. Per cliënt weten zij het
beste, hoe zij met hun kunnen communiceren. Ook weten zij hoe je vragen moet stellen en welke cliënten
meer ondersteuning nodig hebben op gebied van communicatie. De professionals kunnen veel vertellen
over de manier van communiceren met de cliënten. Er wordt één professional geïnterviewd omdat zij veel
kennis door de jaren hebben opgebouwd. Hierdoor is de informatie die zij geven vooral gebaseerd op kennis.

7.2.3 DE DOELGROEP

De doelgroep zijn cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Deze cliënten verschillen veel van
elkaar. De één kan alleen een lichte verstandelijke beperking hebben terwijl de ander ook een lichamelijke
beperking heeft. Het is voor het onderzoek erg belangrijk dat de cliënt aangeeft welke behoeftes zij hebben
op gebied van digitale cliëntcommunicatie.
De doelgroep wordt op een andere manier geïnterviewd dan de andere onderzoeksobjecten. Door middel
van pictogrammen en makkelijke vragen wordt de doelgroep geïnterviewd. De pictogrammen worden in een
spel vorm voor ze neer gelegd. Spellende wijze worden zij geïnterviewd en krijg je informatie die je zoekt.
Er worden binnen de doelgroep minimaal 8 personen geïnterviewd. Dit heeft te maken met de drukte en de
grote van de doelgroep. Wanneer er geen nieuwe informatie naar voren komt, zullen de interviews afgerond
zijn.

7.2.4 OUDERS/VERWANTEN

De ouders of verwanten van de cliënten kunnen veel vertellen over de behoefte van de cliënt. Verder
kunnen zij antwoord op de vraag waar de cliënt zelf geen antwoord op heeft gegeven.
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H8 - PLANNING & HAALBAARHEID
Voor het onderzoek heb je een goede planning nodig. Hieronder is de planning verdeeld in
verschillende onderwerpen. Per onderwerp wordt er beschreven wat er wordt gedaan en welke
datums hieraan vast zitten.
ONDERWERP

OMSCHRIJVING

DATUM

Onderzoeksopzet

Start onderzoeksopzet
Vooronderzoek
Projectkader & organisatie
Theoretische kader
Doelstelling
Onderzoeksmodel
Centrale en deelvragen
Onderzoeksstrategieën
Planning
Indeling
Ontwerp onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet concept
Onderzoeksopzet inleveren

12 feb 2016
8 feb - 4 maart 2016
8 feb 2016
12 - 15 feb 2016
15 feb 2016
15 feb 2016
15 feb 2016
12 - 15 feb 2016
15 feb 2016
15 feb 2016
16 feb 2016
19 feb 2016
4 maart 2016

ONDERWERP

OMSCHRIJVING

DATUM

Onderzoek

Vooronderzoek
Theorie cliëntcommunicatie
Theorie internet security
Theorie user experience design

12 feb - 4 maart 2016
4 - 11 maart 2016
12 - 18 maart 2016
21- 25 maart 2016

ONDERWERP

OMSCHRIJVING

DATUM

Onderzoeksobjecten

Professionals
Medewerkers
Doelgroep
Analyse resultaten

30 maart 2016
1 - 8 april 2016
11 - 15 april 2016
20 - 22 april 2016
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ONDERWERP

OMSCHRIJVING

DATUM

Adviesrapport

Informatie verzamelen
Indeling
Implementatieplan
Concept adviesrapport
Adviesrapport inleveren

25 april 2016
25 april 2016
28 april - 3 mei 2016
4 mei 2016
27 mei 2016

ONDERWERP

OMSCHRIJVING

DATUM

Afspraken

Afstudeerbegeleider

2 feb 2016

Afstudeerbegeleider

23 feb 2016

Opdrachtgever

Wekelijks

Werkgroep
Afstudeerbegeleider bezoek
Feedback onderzoeken en analyse
resultaten

1x per maand
maart 2016
april 2016
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CONCLUSIE
Dit onderzoeksopzet is de basis van het onderzoek naar de digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen.
Alle delen van het onderzoeksmodel worden behandeld tot er uiteindelijk een goed en duidelijk advies voor
de opdrachtgever uitkomt, die past bij hun wensen.
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Bijlage 2
Bijlage 2 bevat de enquête die gestuurd is naar Zonnehuisgroep m.b.t.
het gebruik van Familienet. Deze enquête is ook telefonisch doorgenomen
met de desbetreffende persoon.

Voor mijn onderzoek over digitale cliëntcommunicatie ben ik op zoek naar andere organisaties die al
gebruik maken van digitale cliëntcommunicatie. De reden hiervoor is om te kijken welke positieve en
negatieve kanten andere organisaties zijn tegen gekomen en deze te analyseren. De antwoorden op
deze vragen worden vergeleken met andere organisaties, waaruit een conclusie ontstaat op gebied
van digitale cliëntcommunicatie bij andere organisaties.

Familienet
Wat is familienet?
Communicatie binnen de organisatie, Zorg gerelateerd.
Activiteiten begeleiders met foto’s

Hoe werkt familienet?
Dagelijks mail van familienet me overzicht berichten. Gebruikersnaam
en ww. Cliënten in beeld met nieuwe berichten. Overzicht nieuws, 2 de
plaats soms. Als comm. Middel voor activiteiten doel 80% gebruik
familienet. De hoogte van familieavonden. Groepsbericht, op reageren.
Agenda, verwanten en begeleiders. Na de medewerkers toe, niet veel
gebruikt.

Wat zijn de positieve kanten die u bent tegen gekomen bij dit project?
Veel waardering van familie. Handig comm. Middel lezen wnneer
zij tijd hebben. Elkaar helpen, foto’s doen het goed.

Wat zijn de negatieve kanten/valkuilen die u bent tegen gekomen bij dit project?
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Mensen niet reageren of laat reageren, door drukte.
Activiteitenbege alle berichten. Niet voorhaar zelf.
Tijdverspilling.Overvolle mailbox, kosten eenmalig 25
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Af en toe updates vind ik leuk, menu

Veel waardering van familie. Handig comm. Middel lezen wnneer
zij tijd hebben. Elkaar helpen, foto’s doen het goed.

Wat zijn de negatieve kanten/valkuilen die u bent tegen gekomen bij dit project?
Mensen niet reageren of laat reageren, door drukte.
Activiteitenbege alle berichten. Niet voorhaar zelf.
Tijdverspilling.Overvolle mailbox, kosten eenmalig 25
Af en toe updates vind ik leuk, menu

Welke reacties geven de cliënten op het gebruik van familienet?
Weten niet hoe het eruit ziet. Niet heel enthousiast, gewoonlijk.
Communicatie tussen kinderen en medewerkers

Waarom is er gekozen om gebruik te gaan maken van familienet?
4,5 jaargeleden zonnehuisgroep noord. Hadden al familienet en is
daar ingevoerd. Communicatiemiddel lastig.

Op welke platformen werkt familienet (mobiel, computer/tablet)?
Smartphone. Computer op de organisatie.

Welke doelgroep maakt gebruik van familienet?
x

Hoeveel cliënten maken actief gebruik van familienet?
Meer dan 50% maakt gebruik van familienet 45/65. Vooral
familie.

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

Zijn er dingen die missen binnen familienet? (video bekijken enz)
Persoonlijke berichten. Verschillende huishoudelijke dienst en
keuken enz.
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x

Hoeveel cliënten maken actief gebruik van familienet?
Meer dan 50% maakt gebruik van familienet 45/65. Vooral
familie.

Zijn er dingen die missen binnen familienet? (video bekijken enz)
Persoonlijke berichten. Verschillende huishoudelijke dienst en
keuken enz.
Persoonlijk bericht verschillende diensten niet alleen zorg

Hoe is familienet geïmplementeerd bij de medewerkers?
Moet ermee doen. Was er al.

Hoe is familienet geïmplementeerd bij de cliënten?

Welke obstakels zijn er tijdens de implementatie naar boven gekomen?

Bedankt voor je antwoorden!
-
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Niet meer tijd over. Laten zien aan familie. Positieve tijd kleine dingetjes zoals wandelen.
Familie communiceren is belangrijk
Thuis situatie.
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Bijlage 3
Bijlage 3 bevat de enquête die gestuurd is naar Reik m.b.t. het gebruik van
Jouwomgeving.

Voor mijn onderzoek over digitale cliëntcommunicatie ben ik op zoek naar andere organisaties die al
gebruik maken van digitale cliëntcommunicatie. De reden hiervoor is om te kijken welke positieve en
negatieve kanten andere organisaties zijn tegen gekomen en deze te analyseren. De antwoorden op
deze vragen worden vergeleken met andere organisaties, waaruit een conclusie ontstaat op gebied
van digitale cliëntcommunicatie bij andere organisaties.
Jouwomgeving
Wat is jouwomgeving?
JO is een online platvorm die speciaal ontwikkeld is voor mensen
die therapie, begeleiding of een behandeling volgen. Naast alle
moderne communicatie-functionaliteiten als veilig
berichtenverkeer, chat en beeldbellen is Jouw Omgeving breed
inzetbaar als cliëntportaal en platform voor blended
hulpverlening. Jouw Omgeving is te integreren met ieder ECD en
realiseert daarmee voor cliënt en hulpverlener een soepel
werkproces.
Jouw Omgeving is speciaal ontwikkeld voor blended hulpverlening
op een eigentijdse manier: ‘jouw hulp, op jouw moment, op jouw
plek’
Hoe werkt jouwomgeving?
Cliënten kunnen inloggen vanaf elk device met een
internetverbinding op JO en hebben daar inzicht in behandeling
en kunnen gebruik maken van allerlei faciliteiten binnen het
online platvorm.
ieder ECD en realiseert daarmee voor cliënt en hulpverlener een
soepel werkproces
Wat zijn de positieve kanten die u bent tegen gekomen bij dit project?





transparantie
Regieverschuiving.
Positieve reacties cliënt.
Kwaliteitsinjectie

Wat zijn de negatieve kanten/valkuilen
die u bent tegen
gekomen
dit project?
digitale cliëntcommunicatie
binnen
De bij
Zijlen



Weerstand
Vooroordelen
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internetverbinding op JO en hebben daar inzicht in behandeling
en kunnen gebruik maken van allerlei faciliteiten binnen het
online platvorm.
ieder ECD en realiseert daarmee voor cliënt en hulpverlener een
soepel werkproces
Wat zijn de positieve kanten die u bent tegen gekomen bij dit project?





transparantie
Regieverschuiving.
Positieve reacties cliënt.
Kwaliteitsinjectie

Wat zijn de negatieve kanten/valkuilen die u bent tegen gekomen bij dit project?




Weerstand
Vooroordelen
Iedereen wil wel verandering maar niet veranderen.

Welke reacties geven de cliënten op jouwomgeving?
Wisselend. Het overgote aandaal omarmt het platvorm. Met
name nu we de rapportage van behandelaren online transparant
hebben gezet is er een enorme meerwaarde voor cliënten en
ouders om in loggen. Zijn allen enorm tevreden met de nieuwe
transparantie. JO geeft daarnaast houvast en kaders welke
cliënten met een LVB zeer prettig vinden.
Worden de gebruikte pictogrammen en afbeeldingen begrepen door de cliënten?
Ja, Zie Jouwomgeving.nl

Geven het kleurgebruik van jouwomgeving extra informatie aan de cliënten, bijvoorbeeld dat aan
bepaalde dagen kleuren zijn gekoppeld voor herkenning?
Nee.

Waarom is er gekozen om gebruik te gaan maken van jouwomgeving?
Reik is ontwikkelingspartner en samen met andere partijen
gestart met de bouw. JO biedt inmiddels een gebruiksvriendelijk
platvorm voor cliënten, ouders en behandelaren. Daarnaast is JO
bV een innovatieve partner in ontwikkeling.
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Op welke platformen werkt jouwomgeving (mobiel, computer/tablet)?
digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
Alle apparaten met een internetverbinding.

gestart met de bouw. JO biedt inmiddels een gebruiksvriendelijk
platvorm voor cliënten, ouders en behandelaren. Daarnaast is JO
bV een innovatieve partner in ontwikkeling.

Op welke platformen werkt jouwomgeving (mobiel, computer/tablet)?
Alle apparaten met een internetverbinding.

Welke doelgroep maakt gebruik van jouwomgeving?
IN eerste instantie mensen met een LVB. Inmiddels iedereen. Er
lopen pilots in de ouderenzorg. Diverse GGZ instellingen. Zie
Jouwomgeving.nl

Hoe loggen de cliënten in en komen hier problemen bij voor?
Zie Jouwomgeving.nl voor werkwijze.
Inloggen met gn en ww. Lastigheid is dat ww aan eisen moeten
voldoen. Hierdoor moeilijker te onthouden, via email nieuwe aan
te maken.
Hoeveel cliënten maken actief gebruik van jouwomgeving?
Bij Reik:

Zijn er dingen die missen binnen jouwomgeving? (video bekijken enz)
Wensen zijn er altijd. We willen graag nog meer gamification en
fun elementen binnen JO.
Kijk Jouwomgeving.nl voor alle toepassingen.

Hoe is jouwomgeving geïmplementeerd bij de medewerkers?






eerste fase pilot
vervolgens volledige implementatie
Oude programma’s vervangen door JO en ook deze niet
digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
meer beschikbaar gemaakt.
JO deel uitgemaakt van Primair proces.
JO onderdeel in alle activiteiten van Reik
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Hoeveel cliënten maken actief gebruik van jouwomgeving?
Bij Reik:

Zijn er dingen die missen binnen jouwomgeving? (video bekijken enz)
Wensen zijn er altijd. We willen graag nog meer gamification en
fun elementen binnen JO.
Kijk Jouwomgeving.nl voor alle toepassingen.

Hoe is jouwomgeving geïmplementeerd bij de medewerkers?









eerste fase pilot
vervolgens volledige implementatie
Oude programma’s vervangen door JO en ook deze niet
meer beschikbaar gemaakt.
JO deel uitgemaakt van Primair proces.
JO onderdeel in alle activiteiten van Reik
Intensieve 3 daagse traingin hulpverleners.
Volledige intensieve backup en suppport
Monitoring en toetsing.

Hoe is jouwomgeving geïmplementeerd bij de cliënten?
Door de hulpverleners zelf.
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Welke obstakels zijn er tijdens de implementatie naar boven gekomen?
Weetstand. Haperende randvoorwaardelijke techniek zoals Wifi
en netwerkverbindingen.
Moeite met transparantie. Tijdsdruk. Vooroordelen.

Bedankt voor je antwoorden!
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29

Bijlage 4
Bijlage 4 bevat het onderzoek die uitgevoerd is bij de cliënten. Hier wordt
de samenvatting van de onderzoeken getoond.

Onderzoek Zandumerweg Niekerk
Bij dit onderzoek zijn we bezig geweest met het
internet. Aan het onderzoek deden zes cliënten
mee. Verrassend was het gebruik van de computer
en een tablet. Namelijk twee cliënten gebruiken
een tablet en vier cliënten een laptop of computer.
Vier cliënten gebruiken internet en twee cliënten
geven aan geen internet te hebben of deze niet te
mogen gebruiken. Zelf doen zij spelletjes, kijken ze
filmpjes en luisteren ze muziek. Zij geven aan meer
foto’s van activiteiten, zoals het carnaval willen
bekijken. Ook vinden zij beeldbellen interessant
en willen zij een eigen agenda hebben waar alle
activiteiten instaan.
Tijdens dit onderzoek moesten cliënten
afbeeldingen koppelen aan een pictogram. Dit
betekend bijvoorbeeld een afbeelding koppelen
van iemand die muziek luistert met een pictogram
van muziek. Met hulp van de begeleider kwamen
de meeste cliënten eruit. Toch blijkt de combinatie
van afbeeldingen en pictogrammen erg lastig
voor cliënten. Afbeeldingen kunnen verschillende
betekenissen hebben. Hierdoor kan er ruis is de
communicatie ontstaan.

vrije tijd kunnen doen en veel van reizen houden
en dit vaker willen doen. Alle cliënten geven aan
dat zij steffie.nl een leuke website vinden. Maar zij
kunnen geen reden geven over waarom het een
leuke website is.
De cliënten kregen de tijd om zelf te gaan
ontdekken op steffie.nl. Na vijf minuten kregen zij
de vraag: Waar ging deze website over?
Cliënten hadden dit onthouden en gaven aan dat
de website over ongezond en gezond leven ging.
Zij vonden vooral de spelletjes leuk op steffie.nl.
Deze waren leerzaam en de website had de functie
om alles uit te spreken. Hierdoor wordt de website
gemakkelijker om te gebruiken.
Veel cliënten geven aan dat zij steffie.nl vaker
willen gebruiken om meer te leren. Zij vinden het
uitspreken van de tekst erg handig en vinden de
manier van leren erg leuk.

Daarnaast hebben wij gekeken naar de website
steffie.nl. Eén cliënt geeft aan steffie.nl te kennen
van school. De rest van de cliënten kent deze
website niet. Zij willen op deze website meer te
weten komen over vrije tijd en reizen. Omdat zij
het belangrijk vinden om te weten wat zij in hun
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Rodenburg/ Synagogeplein
Er hebben twee vergaderingen plaatsgevonden
met de cliënten van Rodenburg en het
Synagogeplein. De laatste vergadering zal
plaatsvinden met meer cliënten van deze locaties.
Jan, Jantina en Amanda zullen zelf twee tot drie
cliënten vragen die mee willen doen aan dit
onderzoek.
Tijdens onze vorige vergadering is duidelijk
geworden dat Amanda wel een laptop heeft maar
geen internet. Jantina en Jan hebben haar laten
zien wat zij doen op het internet en waarom het
zo leuk is om op het internet te zitten. Amanda
geeft aan dat zij facebook leuk vindt en dit wel zou
willen doen.
Bij onze eerst ontmoeting hebben Jan, Jantina en
Amanda huiswerk meegekregen. Zij moesten gaan
nadenken over wat zij nog missen op het internet.
Zij geven aan dat zij graag foto’s van De Zijlen
willen bekijken van bijvoorbeeld evenementen
en activiteiten. Daarnaast willen zij ook zelf het
activiteiten programma van De Zijlen in kijken.
Tijdens de vergadering hebben wij een spel
gedaan waarbij zij afbeeldingen moesten koppelen
aan pictogrammen. Dus bijvoorbeeld een
afbeeldingen van iemand die muziek luistert, hoort
bij een pictogram van muziek. Hieruit kwamen
verschillende antwoorden. Zo had Jantina gekozen
voor video’s kijken bij een plaatje iemand die
bezig was op zijn tablet met foto’s/video’s. Jan
en Amanda hadden hierbij foto’s kijken gekozen.

Hierdoor kun je zien dat afbeeldingen andere
betekenis kunnen hebben voor iedereen.
Voor dit onderzoek heb ik de website steffie.nl
uitgekozen. Jan, Jantina en Amanda gingen zelf
ontdekken op de website. Jan kent steffie.nl van
school en heeft hiermee les gehad. Amanda en
Jantina kennen de website nog niet. Nadat zij zelf
op de website hebben gekeken, kwam de vraag:
Waar ging deze website over? De cliënten gaven
aan dat de website over gezond eten en beweging
ging.
Zij geven aan dat zij op de website meer willen
weten over gezondheid, vrijetijd en computeren.
Zij kozen hiervoor omdat zij gezond willen leven,
kijken welke activiteiten zij kunnen doen in hun
vrije tijd en hoe je goed kunt werken met een
computer.
Alle drie geven zij aan dat ze de website steffie.nl
interessant vinden. De website is niet moeilijk te
begrijpen en je kunt er veel leren. Met spelletjes
en uitgesproken informatie is deze website handig
voor veel cliënten.
Voor onze laatste vergadering heb ik Jan, Jantina
en Amanda gevraagd om drie cliënten te zoeken
die mee willen doen aan het onderzoek. Bij dit
onderzoek worden dezelfde vragen gesteld aan
de cliënten als tijdens onze vergaderingen. Dit
onderzoek wordt door Jan, Jantina en Amanda
uitgevoerd en zullen hierbij hulp van mij krijgen.
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Afwezig:
Aanwezig: Jan, Jantina, Amanda en Cynthia
vergaderen

Er hebben twee vergaderingen plaatsgevonden met de cliënten van Rodenburg en
het Synagogeplein. De laatste vergadering zal plaatsvinden met meer cliënten van
deze locaties. Jan, Jantina en Amanda zullen zelf twee tot drie cliënten vragen die
mee willen doen aan dit onderzoek.

computer

Tijdens onze vorige vergadering is duidelijk geworden dat Amanda wel
een laptop heeft maar geen internet. Jantina en Jan hebben haar laten zien wat zij doen op het
internet en waarom het zo leuk is om op het internet te zitten. Amanda geeft aan dat zij facebook
leuk vindt en dit wel zou willen doen.
foto

Bij onze eerst ontmoeting hebben Jan, Jantina en Amanda huiswerk meegekregen. Zij moesten gaan
nadenken over wat zij nog missen op het internet. Zij geven aan dat zij graag foto’s van De Zijlen
willen bekijken van bijvoorbeeld evenementen en activiteiten. Daarnaast willen zij ook zelf de
activiteiten programma van De Zijlen in kijken.
spel

Tijdens de vergadering hebben wij een spel gedaan waarbij zij afbeeldingen moesten
koppelen aan pictogrammen. Jantina had gekozen voor video’s kijken bij een plaatje iemand die
bezig was op zijn tablet met foto’s/video’s. Jan en Amanda hadden hierbij foto’s kijken gekozen.

Voor dit onderzoek wordt de website steffie.nl gebruikt. Jan kent steffie.nl van school
en heeft hiermee les gehad. Amanda en Jantina kennen de website nog niet. Nadat zij zelf op de
website hebben gekeken, kwam de vraag: Waar ging deze website over? Jan, Jantina en Amanda
gaven aan dat de website over gezond eten en beweging ging.
Jan, Jantina en Amanda geven aan dat ze de website steffie.nl interessant vinden. De website is niet
moeilijk te begrijpen en je kunt er veel leren.
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Bijlage 5
Bijlage 5 bevat het onderzoek die uitgevoerd is bij de organisatie. Hier
wordt de enquete behandeld die gestuurd is naar verschillende afdelingen
binnen De Zijlen.
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Bijlage 6
Bijlage 6 bevat een ontwerp met de gekozen pictogrammen van de
doelgroep. Dit is een voorbeeld van hoe een website of app voor cliënten
eruit zou kunnen zien.

Lauren Zwier

Samen Online

Rodenburg
1

Er is een nieuw bericht.
Dit zie je aan het rode rondje.

Klik op de button met de envelop
om je bericht te lezen.

Foto’s

Video

Jouw laatste bericht
13

14

1

Gisteren 19:00
Vandaag ben ik naar de dierentuin geweest is Emmen.
Het was erg leuk! Ik heb ook foto’s gemaakt.

Agenda

Berichten

Lauren
Zwier

Vandaag 9:30

Muziek

Vrienden

Roy
Tuiner

Leuke foto’s Lauren!
Zullen we morgen jouw foto’s
bekijken?

Geavanceerde website voor cliënten die al (intensief) gebruik maken van het internet.
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Lauren Zwier

Samen Online

Zandumerweg

1

Er is een nieuw bericht.
Dit zie je aan het rode rondje.

Klik op de button met de envelop
om je bericht te lezen.

Foto’s

Video

1

Berichten

13

Muziek

14

Agenda

Eenvoudige website voor cliënten die weinig of geen gebruik maken van het internet
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Lauren
Zwier

Vandaag ben ik naar de dierentuin geweest is Emmen.
Het was erg leuk! Ik heb ook foto’s gemaakt.

Gisteren 19:00

Laatste berichten

Bekijk vorige notificaties...

Familie Zwier heeft gereageerd op je bericht

Er is een activiteit toegevoegd aan je agenda

Lauren heeft je een nieuw bericht gestuurd

Notificaties

Samen Online

25
Wandelen Lauren
April

24
Vrij
April
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Famlie
Zwier

Verwanten

Lauren
Zwier

Boodschappen Lauren

Lauren Zwier
Pagina bewerken
Activiteiten toevoegen
Media toevoegenCliënt

April

Gekoppelde pagina’s
26

Media
Foto’s
Video’s
Muziek

23
Mijn Agenda
Afspraak Familie Zwier
April
Activiteiten en evenementen
agenda

Agenda

Mijn berichten
Nieuwe berichten22
Foto’s bekijken Lauren
Opgeslagen berichten
April

Jouw profiel
Roy Tuiner
Begeleider Rodenburg

Roy Tuiner

Website voor de begeleider met opties.
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Nieuw bericht maken

Je bent nu vrienden met
Patrick Wagenaar

Elsa Beuker wil vrienden
met je worden

Roy Tuiner heeft je
een bericht gestuurd

Berichten

Samen Online

1

Een bericht
terug sturen

Lauren
Zwier

Roy
Tuiner

Leuke foto’s Lauren!
Zullen we morgen jouw foto’s
bekijken?

Vandaag 9:30

Vandaag ben ik naar de dierentuin geweest is Emmen.
Het was erg leuk! Ik heb ook foto’s gemaakt.

Gisteren 19:00

Terug

Rodenburg

Lauren Zwier

Geavanceerde website, pagina berichten
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Terug

Begeleider

Roy Tuiner

Berichten

Samen Online

1

Verwanten

Familie Zwier

Klik op de berichten om ze te lezen

Bekijk je berichten

Zandumerweg

Lauren Zwier

Eenvoudige website, pagina berichten

Bijlage 7

1
9
13

14

Welke pictogram is volgens jou : Agenda ?

1

Gekozen door de doelgroep:

1

3

Bijlage 7 bevat de pictogrammen waar de doelgroep uit kon kiezen. Hier
worden de scores per onderdeel getoond.
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Welke pictogram is volgens jou Berichten bekijken ?

1

Gekozen door de doelgroep:

1

8
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Welke pictogram is volgens jou Foto’s?

7

Gekozen door de doelgroep:

1

2
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5

Welke pictogram is volgens jou Muziek ?

5

Gekozen door de doelgroep:

4

6
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4

Welke pictogram is volgens jou Video kijken ?

1

Gekozen door de doelgroep:

2

6
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2

Gekozen door de doelgroep:

Welke pictogram is volgens jou Vrienden zoeken ?

5

3
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6

Gekozen door de doelgroep:

4

1. Welke kleuren vindt jij mooi ?
2. Welke pictogrammen zijn niet duidelijk?

1

3

1
5
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