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Inleiding 
Om de kwaliteit van de gebruikerservaring te garanderen voor de klanten van Profix, is het van 

belang om te testen hoe de app tijdens gebruik is voor de doelgroep. Daarom voer ik tijdens dit 

onderzoek meerdere user tests uit, om er zo achter te komen waar de UX al op orde is en waar nog 

verbeterpunten zijn.  

Doel 
Het doel van dit onderzoek is de UX testen en concluderen wat er nog beter kan.  

Onderzoeksvraag 
Is de app gemakkelijk te begrijpen en gebruiken? 

Hypothese 
Mijn hypothese voor dit onderzoek is dat de Profix app op usability en UX gebied al redelijk op orde 

is. Aangezien ik vrijwel elk semester aan een UI werk, weet ik intussen, mede dankzij eerdere 

usability tests, waar vaak de pijnpunten liggen en wat een gebruikerservaring prettig maakt. Echter 

weet ik dankzij deze ervaringen ook dat ik als designer en ontwikkelaar nooit een volledig plaatje heb 

van hoe een gebruiker de app ervaart. Mijn verwachting is daarom dat de grote lijnen in orde zijn, 

maar dat er nog wel details zijn die ik over het hoofd zie.  

  



Onderzoek 
Het belangrijkste om te testen is het gebruiksgemak. Het moet zeer eenvoudig te gebruiken zijn en 

informatie moet niet lastig te zien zijn. Ik geef gebruikers dus een paar simpele opdrachten. 

Verander de taal naar Nederlands. 

Log in. 

Verander de tweede dock naar nummer 3B. 

Pauzeer een werkopdracht die momenteel status ‘oogsten’ heeft. 

Log uit. 

Het aantal opdrachten is beperkt, vooral omdat de app niet erg uitgebreid is. Toch denk ik de 

usability van de app met deze test goed te kunnen beoordelen. Omdat ik de test redelijk abstract heb 

opgeschreven, zoals beschrijven dat de gebruiker een werkopdracht moet pauzeren zonder veel 

uitleg of context, maakt dat de gebruiker zelf moet ontdekken wat hij/zij moet doen.  

 

Resultaten 
De test is uitgevoerd op vier personen. Hieruit bleek dat er weinig UX problemen zijn met de app 

zoals deze momenteel in elkaar zit. Het was erg verrassend om te merken dat het inlogscherm niet 

voor problemen zorgde. Mogelijk maakt het automatisch aanvullen dat aanstaat voor 

gebruikersnaam en wachtwoord het gemakkelijker om het inlogsysteem te gebruiken.  

Over het algemeen heb ik geen grote UX problemen waargenomen in de test. Kleine problemen zijn 

wel aanwezig, zoals het feit dat één gebruiker het niet duidelijk vond waar op geklikt moest worden 

in het werkopdrachten overzicht. Het is namelijk een lijst, zonder duidelijke knop of call to action. Dit 

is iets dat ik echter al wist, wat de reden is dat ik de eerdere designs heb gemaakt, met vakken in 

plaats van een minder overzichtelijke lijst. Profix heeft echter aangegeven de voorkeur te hebben 

voor de lijst. Deze aanbeveling neem ik op in het adviesrapport. 

Een ander lastig punt waar de app irritatie mee veroorzaakte, is de lange wachttijd. Hoewel de 

wachttijd met ongeveer 50% is verminderd t.o.v. de start van het project, is er voornamelijk bij 

laaddocks nog een grote wachttijd. Het duurt tussen de 15 en 25 seconden om het scherm te laden, 

iets dat uiteraard niet acceptabel is voor gebruikers die hard aan het werk zijn en daardoor 

vertragingen oplopen. Dit is echter wel een technisch probleem dat op API niveau opgelost moet 

worden. Mogelijk is het veel werk om op te lossen, maar het is wel een belangrijk struikelpunt. 

 

 

 

 

  



Conclusie 
De app is in grote lijnen al op niveau qua UX. Tijdens de testen zijn er geen grote verrassingen 

geweest. Zaken zoals de lange laadtijd en de onduidelijkheid van de lijst zijn dingen waar ik al van op 

de hoogte was.  

Wat mij verbaasde was dat het inlogsysteem soepel verliep. Hierin had ik redelijk wat problemen 

verwacht, omdat het via de browser verloopt. Wat waarschijnlijk helpt is dat de login automatisch 

ingevuld wordt en dat er geen standaardapp geselecteerd hoeft te worden voor het openen van 

laaddock, wat bij eerste gebruik wel moet.  

Met deze resultaten duidelijk, was mijn hypothese grotendeels correct. De app was in grote lijnen 

inderdaad op orde, en er zijn details die ik heb gemist. Echter had ik wel verwacht dat er wat meer 

details niet op orde waren. Met deze test is gebleken dat ook de meeste details in de app al duidelijk 

zijn, en daarmee zijn er minder UX problemen dan ik had verwacht. 

Het antwoord op de onderzoeksvraag, is de app gemakkelijk te begrijpen en gebruiken, is dus redelijk 

gemakkelijk te beantwoorden. De app is in gebruik erg duidelijk, en over het algemeen is te 

verwachten dat de meeste gebruikers de app kunnen gebruiken zonder problemen. Het enige kleine 

punt waar men tegenaan kan lopen, is de onduidelijkheid van de lijst en de lange wachttijd bij het 

openen van de dashboards.  

 

 

 

 

 

 


