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Inleiding 
Voor de UX analyse heb ik gekozen voor het platform Nextcloud. 

Nextcloud is een open source Cloud opslag, waarbij het idee is dat alle data niet bij 

bedrijven als Google en Microsoft ligt, maar bij jezelf. De software bestaat onder 

andere uit een desktop en mobiele client, die bestanden tussen elkaar en de server 

synchroniseren. Nextcloud is daarnaast via web te benaderen, zoals dat bij Google 

Drive en OneDrive ook mogelijk is. Daarnaast is er de server-side Nextcloud software, 

maar aangezien ik dit project vanuit een gebruikersperspectief benader, laat ik dit 

onderdeel buiten beschouwing.  

 

Onderzoeksvragen 
Voor ik aan het onderzoek begin, is het van belang om onderzoeksvragen op te 

stellen. 

In hoeverre is Nextcloud op UX vlak gebruiksvriendelijk genoeg voor bestaande 

gebruikers van clouddiensten als tegenhanger voor alternatieven als Google Drive? 

 

Wat maakt Google Drive en OneDrive gebruiksvriendelijk genoeg om door niet-

technische gebruikers effectief te kunnen worden ingezet? 

Welke verbeteringen moet de Nextcloud software nog doorvoeren om net zo 

gebruiksvriendelijk te worden als alternatieven zodat het platform een echte keuze 

is voor niet-technische clouddienst gebruikers? 

 

Door middel van deze vragen test ik in hoeverre de Nextcloud software in staat is een 

alternatief te bieden tegen marktleiders op het gebied van cloudopslag.  

  



Donald Norman – Design Principles 
Volgens de Donald Norman Design Principles zijn er zes belangrijke zaken om op te 

letten. Dit zijn de volgende principles: 

 

Visibility 

De belangrijkste elementen voor de gebruiker moeten onmiddellijk zichtbaar zijn op 

het scherm, zonder de interface daarbij heel erg ‘cluttered’ te maken. 

 

Feedback 

Zodra de gebruiker een actie uitvoert, is het belangrijk om in de interface te laten zien 

of de actie gelukt is en wat er bereikt is. 

 

Constraints 

Door de gebruiker duidelijk te laten weten welke mogelijkheden er zijn in de interface, 

raakt de gebruiker niet overweldigd door oneindige mogelijke opties. 

 

Mapping 

Een duidelijke verbinding tussen de echte wereld en de interface zorgt ervoor dat de 

gebruiker een duidelijke link ziet en beter begrijpt wat bepaalde acties moeten 

bereiken. 

 

Consistency 

Eén duidelijke en consistente stijl is belangrijk voor interfaces zodat het gemakkelijk 

te begrijpen en gebruiken is.  

 

Affordance  

Door hints te geven over het gebruik van een UI begrijpt de gebruiker sneller hoe deze 

werkt.  

 

De volgende stap is het onderzoeken van de Nextcloud interface, bekijken in hoeverre 

Nextcloud voldoet aan bovenstaande principles, en deze vergelijken met 

concurrenten OneDrive en Google Drive. 

 



Visibility 
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Qua visibility gaan de drie concurrenten zeer gelijk met elkaar op. De belangrijkste 

functies, namelijk het zien van bestanden en het uploaden van nieuwe bestanden, zijn 

bij alle drie goed zichtbaar. Bij OneDrive is de floating action button echter alleen voor 

foto’s, en voor andere bestanden moet het plusje worden gebruikt bovenin het 

scherm. Dit maakt het uploaden van bestanden zeer verwarrend voor de gebruiker. 

Wel is de floating action button het meest contrasterend tegen de achtergrond 

vanwege de kleur. Nextcloud is hierin het meest duidelijk, aangezien de knop 

duidelijker is dan Google Drive vanwege de kleur en een duidelijk icoontje.  

De secundaire functies, zoals het delen van bestanden en favorieten, zijn bij 

Nextcloud minder zichtbaar dan bij de andere twee. Nextcloud heeft als enige geen 

bottom navigation bar, en heeft secundaire opties in het hamburger menu geplaatst. 

Google Drive heeft deze ook, maar daar staan geen secundaire functies in, alleen 

tertiair zoals prullenbak en instellingen. Google Drive is met deze interface het meest 

onoverzichtelijk, door de vele opties waarvan een groot gedeelte minder belangrijk is. 

Nextcloud is het meest overzichtelijk, maar mist daarom wat secundaire functies in 

het overzicht. Toch is deze het meest overzichtelijk van alle drie.  



Feedback 
Voor het onderzoeken van de mate van feedback in deze apps doorloop ik onder 

andere het proces van het uploaden van bestanden.  

 

Google Drive 

 

Bij het drukken op de plus-knop komt er meteen een menu naar boven met de upload 

optie. Bij het kiezen van een bestand geeft Drive meteen de feedback dat het bestand 

geüpload wordt. Ook bij het verwijderen is de feedback duidelijk, te zien in 

onderstaande voorbeelden. 



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OneDrive 

Voor OneDrive is de feedback vergelijkbaar met Google Drive. Door op het plus 

icoontje te drukken bovenaan, animeert het uploadmenu vanuit de onderkant van het 

scherm. Tijdens het uploaden geeft OneDrive feedback door de vooruitgang te laten 

zien van het bestand. Vreemd genoeg, zodra het uploaden klaar is, verdwijnt het 

bestand uit de lijst. Pas bij het verversen wordt duidelijk dat het bestand succesvol 

geüpload is. Voor een gebruiker kan dit zeer verwarrend zijn, aangezien er verder ook 

geen melding of toast is dat het uploaden is gelukt. 

 

 

Bij het verwijderen van een bestand vraagt OneDrive om een bevestiging, en als deze 

goedgekeurd wordt, verdwijnt het bestand. Door feedback gebruikmakend van een 

animatie is het voor de gebruiker duidelijk dat het bestand weg is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nextcloud 

Net als de andere twee, geeft Nextcloud duidelijke feedback voor de interacties. Zo is 

er een animatie voor het uploadmenu, en geeft de app duidelijk weer wat er gebeurt 

bij het gebruiken de opties in dit menu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het verwijderen van een bestand vraagt Nextcloud om een bevestiging. Ook is er 

een toast message zodra het bestand verwijderd is, iets dat bij OneDrive niet 

aanwezig was, terwijl het een duidelijk indicatie is voor de gebruiker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Constraints 
Om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet overweldigd raakt, is het van belang om 

geen eindeloze lijst aan opties en menu’s te hebben. Dit is tegenstrijdig met het 

visibility principle. Er moet dus een goede balans in worden gevonden. 

Qua constraints is OneDrive het beste, aangezien de menu’s minimalistisch zijn en 

niet al te overweldigend. Google Drive heeft een complex map-acties menu, en 

Nextcloud een complex zij-menu. Nextcloud heeft echter geen navigatiemenu 

onderaan, wat de andere twee wel hebben. Op dit punt is Nextcloud dus 

overzichtelijker. Google Drive is mogelijk het minst overzichtelijk, met vele menu’s en 

een groot aantal opties die voor een gebruiker niet altijd van toepassing zijn.  

 

Nextcloud 

 

 

 



 

Google Drive 

 

 

 

OneDrive 



Mapping 
Voor OneDrive is het camera-icoontje een duidelijk voorbeeld van mapping. Omdat de 

meeste gebruiker dit onmiddellijk zullen herkennen als een camera, is het duidelijk 

dat dit voor het nemen van een foto is. Daarnaast zijn in alle drie de apps mappen te 

vinden, waarvan het icoontje lijkt op een map in de echte wereld. Dit geldt 

bijvoorbeeld ook voor documenten, met het icoon van een blaadje papier.  

Voorbeelden van dit soort connecties met de echte wereld zijn over de drie apps 

veelvoudig te vinden. Vooral de icoontjes laten deze connectie zien, hoewel deze bij 

Nextcloud minder aanwezig zijn. In deze context doet Nextcloud het dus het 

slechtste, en Google Drive het beste.  
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Consistency 
Consistency is iets dat alle drie de platformen zeer goed onder de knie hebben. Het 

kleurenpallet wordt door de volledige apps consistent gebruikt, en uiteraard blijft het 

font hetzelfde.  

 

 

Zowel Google Drive als Nextcloud nemen Material Design als uitgangspunt. OneDrive 

daarentegen gebruikt een eigen visuele stijl, gebaseerd op Microsoft guidelines. Het 

komt sterk overeen met andere Office apps voor mobiel en is dus ook erg consistent. 

Echter, omdat het niet zo sterk overeenkomt met Material Design, is het minder 

consistent met andere Android apps. 

  



Affordance 
Een duidelijk voorbeeld van affordance is het hamburger menu, welke Nextcloud en 

Google Drive beiden hebben. Voor de meeste gebruikers is het duidelijk dat deze 

knop een zijmenu laat zien. Ook is de floating action button voor Drive en Nextcloud 

duidelijk, voor gebruikers is het duidelijk dat dit voor het uploaden van een bestand of 

het aanmaken van een map is. Bij OneDrive is het duidelijk dat de floating action 

button een foto neemt, vanwege het camera-icoontje. 

Nextcloud           OneDrive      Google Drive 

 

De drie puntjes aan de zijkant zijn een teken dat er meer opties zijn voor een 

bestand/map. Ook is het delen-icoontje duidelijk voor Android gebruikers, aangezien 

deze op Android universeel gebruikt wordt. Zoeken is bij OneDrive duidelijk vanwege 

het icoontje en bij de andere twee vanwege de zoekbalk. Profiel is bij Nextcloud en 

Google Drive rechtsbovenaan te vinden en is een duidelijke indicatie. 
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Dieter rams design principles 
 

Good design is innovative 
De Nextcloud Android app is niet per definitie innovatief. Bij 

innovatie denk ik aan nieuwe designs en een heel andere look 

dan men gewend is bij vergelijkbare applicaties. Nextcloud 

ziet eruit als een cloudapplicatie en is zeer vergelijkbaar met 

andere bestaande cloud applicaties. 

Good design makes a product useful 
Door het ontwerp van de Nextcloud app is het product 

eenvoudig te gebruiken. Uploaden van bestanden, aanmaken 

van mappen en bestanden verwijderen gaat erg makkelijk 

doordat het design gebruiksvriendelijk ontwikkeld is. 

Good design is aesthetic 
Nextcloud is een goed ontworpen applicatie, en is esthetisch door de sterk 

ontwikkelde material design guidelines van Google te volgen. Deze hebben zich na 

jaren ontwikkeling bewezen als esthetisch goed ontworpen guidelines, en daarmee 

dus ook Nextcloud. 

Good design makes a product understandable 
Alle functies in Nextcloud die een material design guideline heeft, worden ook 

opgevolgd. Dit geldt onder andere voor het hamburger menu en de floating action 

button. Dit zijn in ieder geval voor Android gebruikers duidelijke hints naar 

functionaliteit. Deze zullen dan ook zonder uitleg al begrijpen hoe de app werkt. 

Good design is unobtrusive 
Onder andere doordat Nextcloud geen bottom bar heeft, zijn er minder functies direct 

zichtbaar. Wel is het design daardoor subtiel en zit de gebruiker niet in de weg.  

Good design is honest 
Nextcloud heeft een effectieve aanpak met het presenteren van de app. De plus knop 

is voor het uploaden van bestanden, de drie strepen linksboven zijn het hamburger 

menu en de knop met de eerste letter van je profielnaam is voor profielmanagement. 

De stappen die de gebruiker neemt worden logisch opgevolgd door Nextcloud. De 

app doet dat beter dan o.a. OneDrive, waarbij bijvoorbeeld de plus knop niet persé is 

voor bestanden uploaden, en de floating action button voor specifiek de camera. 

Daarmee is die app dus verwarrender en minder ‘eerlijk’. Nextcloud doet dit vele 

malen beter. 

Good design is long lasting 
Nextcloud probeert met het design niet het wiel opnieuw uit te vinden. Alles is 

duidelijk vindbaar en minimalistisch opgebouwd, en het is daarmee dus duurzaam 

design. 

 



Good design is thorough down to the last detail 
Nextcloud is gedetailleerd ontworpen, wat bijvoorbeeld te zien is aan de scroll view 

van de app. Deze is zo gemaakt dat het negende item in de cloud half afgeknipt 

wordt, wat een indicatie geeft dat er gescrolld kan worden.  

Good design is environmentally friendly 
De Nextcloud app is zeer milieuvriendelijk. Door de data weg te nemen bij grote 

datacenters wordt er energie bespaard. Bovendien kan het nieuw leven blazen in 

oude systemen die men nog thuis heeft staan, wat e-waste verminderd. Doordat het 

design van de app de overstap van een grotere cloud provider zo soepel en 

gemakkelijk maakt, is Nextcloud milieuvriendelijker dan de alternatieven.  

Good design is as little design as possible 
Tegenover OneDrive en Google Drive heeft Nextcloud het minste design, en heeft op 

dit punt dus voordelen. Vergeleken met de andere cloud providers heeft Nextcloud 

het minste UI elementen op het scherm. Een kritiekpunt dat ik kan hebben op dit punt 

is dat gedeelde items wat teveel aandacht krijgen op het scherm. Door dit subtieler te 

laten zien kan het nog wat meer minimalistisch zonder functionaliteit weg te nemen. 

  



3 levels of design 
 

Viceral  

Nextcloud heeft op het viceral vlak vooral een kalme uitstraling. Het schreeuwt niet 

om aandacht door middel van scherpe kleuren of vormen, maar heeft afgeronde 

hoeken en een zacht blauw kleurenpallet waardoor het rust uitstraalt. Voor een cloud 

applicatie is dit precies wat het doel is, een heel aanwezig uiterlijk leidt af van wat 

belangrijk is, namelijk bestandenupload en management.  

Ook is het erg bekend terrein voor Android gebruikers. Door de sterke 

overeenkomsten met Google Drive en de Material Design guidelines is de interface 

herkenbaar en voelt alles natuurlijk voor gebruikers van apps met dit soort UI’s. 

 

Behavioural 

Aangezien Nextcloud grote overeenkomsten vertoont met Google Drive, zijn ook een 

aantal van de usability voordelen meegenomen in het design van Nextcloud. Door het 

design te baseren op een app die zichzelf al bewezen heeft, hoeft Nextcloud het wiel 

niet opnieuw uit te vinden maar brengt het verbeteringen aan. Dit is ook te zien in het 

gebruik van de app, waarin alles op een logische plek staat en alle 

gebruikersinteracties een logisch gevolg hebben.  

Door deze usability voordelen maakt de gebruiker ook minder snel fouten. Gebruikers 

raken dus niet snel gefrustreerd door het design. Alle benodigde interacties zijn snel 

te vinden en het gebruik van deze app verloopt vloeiend.  

 

Reflective 

De app van Nextcloud verbindt met gebruikers op een andere manier dan de meeste 

apps. Wat in dit onderzoek bovenal blijkt, is hoe veel de app lijkt op Google Drive. Dit 

is ook het doel, aangezien het een privacy-vriendelijk alternatief moet bieden. 

Nextcloud geeft zo een indruk dat het exact hetzelfde moet werken als Drive, terwijl je 

gegevens beschermd blijven.  

De app is dus zeer geschikt gemaakt voor de doelgroep die het aanspreekt. 

Gebruikers die graag clouddiensten gebruiken, maar privacy een belangrijk 

onderwerp vinden. Met het design benadrukt Nextcloud de doelgroep en wordt het 

doel van de app bereikt. 

 

 

 



Conclusie 
Wat maakt Google Drive en OneDrive gebruiksvriendelijk genoeg om door niet-

technische gebruikers effectief te kunnen worden ingezet? 

Door middel van veelgebruikte en geteste guidelines is het design voor gebruikers 

zowel herkenbaar als minimalistisch. De belangrijkste interacties, zoals verwijderen 

en uploaden, geven feedback waardoor de gebruiker weet of de gewenste actie 

geslaagd is.  

Daarnaast zijn de apps niet overweldigend door grote hoeveelheden UI elementen. 

Door het aantal elementen beperkt te houden is een gebruiker niet snel verdwaald, en 

zijn alle belangrijkste interacties op logisch plekken te vinden.  

 

Welke verbeteringen moet de Nextcloud software nog doorvoeren om net zo 

gebruiksvriendelijk te worden als alternatieven zodat het platform een echte keuze 

is voor niet-technische clouddienst gebruikers? 

Door het verwijderen van de deelknop kan het design nog wat meer minimalistisch 

gemaakt worden. Daarnaast zou het accountmanagement wat soepeler kunnen, wat 

nu nog erg verschilt met de rest van de appstijl.  

 

In hoeverre is Nextcloud op UX vlak gebruiksvriendelijk genoeg voor bestaande 

gebruikers van clouddiensten als tegenhanger voor alternatieven als Google Drive? 

Het belangrijkste om een niet-technisch gebruiker over de streep te trekken is een 

herkenbaar design gebruiken. Dit doet Nextcloud uitstekend, door zeer 

overeenkomstig te zijn met andere clouddiensten, met name Google Drive.  

Daarmee is de Nextcloud app zeer geschikt als cloud-app. Op UX gebied is het vaak 

even gebruiksvriendelijk en prettig gedesigned als Google Drive, en is het in vele 

opzichten beter dan OneDrive.  

Zo is de app minimalistisch ontworpen. Dit doet de app beter dan zowel Google Drive 

en OneDrive, welke beiden meer onnodige zaken op het scherm hebben wat afleidt 

van de kernervaring. Andere voorbeelden van de gebruiksvriendelijkheid zijn het 

gebruik van Material design guidelines en het consistente design. Kortom, gebruikers 

van Google Drive en OneDrive kunnen zonder grote problemen overstappen naar 

Nextcloud.  

 


