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In dit document vindt u de voortgang van het bedenken, onderzoeken, uitwerken, valideren en verbe-
teren, van ons eindproduct. Tijdens het project hebben we vier fases doorlopen: 
Fase 1: Quick  & Dirty
Fase 2: Creating the Design Challenge
Fase 3: Iteratief ontwerpen & onderzoeken
Fase	4:	Valideren	&	fi	ne-tunnen.	

We zullen het eindproduct laten zien, toelichten en onze (ontwerp)keuzes onderbouwen. 

Divercity 
Het Divercity team bestaat uit Soraya Ibrahim, Arnout van Eeuwijk, Natália Hartgers en Lauranne
van Wijk.

Inleiding

Divercity
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De briefing
Project 4: Retail Reinvented
Gedurende een periode van vijftien weken werken jullie in teamverband 
aan het design van een webshop voor een bedrijf dat ook een fysieke 
winkel heeft in Amsterdam.

De nadruk ligt op het ontwerp van een user experience die aansluit bij de 
merk- dan wel productbeleving van de doelgroep, en die een meerwaarde 
biedt voor de fysieke winkel.

Denk na over de waarde die het bedrijf en de producten voor de doelgroep 
vertegenwoordigt. Waarom koopt men deze producten hier? Zorg voor 
een zinvolle koppeling tussen online (webshop) en offline (winkel). Hoe 
voegt de webshop iets toe aan de bestaande klantervaring en de waarde 
van de fysieke winkel en producten?

Voorwaarden aan de case
•	 Fysieke winkel in Amsterdam. Deze hoeft niet per se al een webshop 

te hebben.
•	 Assortiment van minstens 50 producten in minstens 5 categorieën.
•	 OF kleiner assortiment maar het team kan dit uitbreiden naar deze 

grootte (dit is dan deel van de opdracht).
•	 Een werkgever is bereid jullie vaste aanspreekpunt te zijn.
•	 Deze persoon gaat akkoord met de regels in de documenten op Moodle 

in het mapje “Cases”.
•	 Deze persoon is bereid aanwezig te zijn bij de presentaties 2, 3 en 4 en 

geeft feedback op de verslagen.
•	 Er bestaat een “probleem” binnen de organisatie dat als uitgangspunt 

van de opdracht geldt. Dit probleem bestaat niet enkel uit het vergroten 
van de verkoop.

•	 Alle beroepsrollen kunnen aan de slag binnen deze case.

Samenvatting van het project
Het uitgangspunt van het project is de probleemstelling die door een 
bedrijf wordt aangedragen. In blok 1 is de probleemstelling door middel 
van vooronderzoek, conceptontwerp en feedback hierop vertaald naar de 
zogenaamde “Design Challenge”.

De Design Challenge en een conceptontwerp worden gepresenteerd aan 
de opdrachtgever en teamcoach. Die zullen overleggen of het voorgestelde
zowel voor opleidingsdoeleinden als voor het bedrijf acceptabel is. Dit 
resulteert in een GO of een NO GO voor voortgang in blok 2.

In blok 2 gaan we aan de slag met de volledige uitvoering van het 
voorgestelde concept. Dit resulteert in een volledig functionele webshop, 
die word gepresenteerd aan het eind van het project.
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De DOTshop - Betaalbaar design en maatwerk door professionals
DOTshop, staat voor ‘Design On Textile’. 
DOTshop is ontstaan toen de oprichters hun 
liefde voor textiel en dessins verenigde in 
een ontwerpbedrijf. DOTshop ontwikkelde 
zich steeds meer in de richting van een 

gordijn speciaalzaak met een hele eigen visie en stijl op het gebied van 
raambekleding & interieur inrichting.

DOTshop heeft momenteel drie inspi-
rerende woonwinkels in Amsterdam 
en 1 in Haarlem. Hier wordt een brede 
collectie op woongebied aangeboden, 
en versterkt met een eigen gordijn 
budgetstoffen collectie. Deze stoffen 
worden rechtstreeks bij de weverijen 
besteld in Italië, Spanje en Turkije.

Naast het stofferen en inrichten van 
privé woningen, wordt de DOTshop ook 
door architecten ingeschakeld voor 
het stofferen en inrichten van boutique 
hotels, modelwoningen voor makelaars & 
projectontwikkelaars en andere bijzondere 
opdrachten. DOTshop streeft ernaar elke 
klant en elk project het beste advies voor hun desbetreffende situatie te 
brengen.

De opdrachtgever

dotshop
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Fase 1: Quick & Dirty
Na het vinden van een geschikte winkel in Amsterdam, zijn we begonnen 
met heb maken van een projectvoorstel. In deze eerste fase was ons idee 
om een “normale” webshop te maken, hierin kan de klant gordijnen be-
stellen en op maat laten maken. In de fotografie zou duidelijk naar voren 
moeten komen dat de stoffen uniek en van goede kwaliteit zijn, maar wel 
betaalbaar.

Projectvoorstel: 22 september 2015
Projectbeschrijving
DOTshop is momenteel bezig met het invullen van hun nieuwe webshop. 
In deze webshop kunnen meubels en woonaccessoires gekocht worden. 
Een groot onderdeel hierin wordt het bestellen van gordijnen. DOTshop wil 
een aparte webshop voor het bestellen van op maat gemaakte gordijnen. 
Zij willen overbrengen dat het betaalbare gordijnen zijn, maar wel van een 
goede kwaliteit stof.

De opdracht is dus: een gebruiksvriendelijke webshop creëren voor nieu-
we huis eigenaren, die houden van een industriële inrichting. Zij moeten 
zich goed kunnen oriënteren op de verschillende mogelijkheden van soor-
ten gordijnen en stoffen.

Beschrijving van de organisatie
DOTshop, staat voor ‘Design On Textile’. DOTshop is ontstaan toen de 
oprichters hun liefde voor textiel en dessins verenigde in een ontwerpbe-
drijf. DOTshop ontwikkelde zich steeds meer in de richting van een gordijn  
speciaalzaak met een hele eigen visie en stijl op het gebied van raam-
bekleding & interieur inrichting.

DOTshop heeft momenteel 4 inspirerende woonwinkels in Amsterdam en 
1 in Haarlem. Hier wordt een brede collectie op woongebied aangeboden, 

en versterkt met een eigen gordijn budgetstoffen collectie. Deze stoffen 
worden rechtstreeks bij de weverijen besteld in Italië, Spanje en Turkije.
Naast het stofferen en inrichten van privé woningen, wordt de DOTshop 
ook door architecten ingeschakeld voor het stofferen en inrichten van 
boutique hotels, modelwoningen voor makelaars & projectontwikkelaars 
en andere bijzondere opdrachten. DOTshop streeft ernaar elke klant en 
elk project het beste advies voor hun desbetreffende situatie te brengen.

Aanleiding voor het project
De huidige website is momenteel alleen een oriëntatiepunt voor klanten. 
De klanten kunnen hier informatie vinden over, wat bijvoorbeeld wave gor-
dijnen, geplooide gordijnen of vouwgordijnen zijn. Ook is er informatie te 
vinden over de gordijnstoffen, roedels en rails.

Er is nog geen assortiment op de website beschikbaar. Door een aparte 
webshop te maken voor de op maat gemaakte gordijnen, kunnen klanten 
daadwerkelijk bestellen. DOTshop wil de koopervaring van klanten verbe-
teren, door hun ook de kans te bieden om de producten achteraf online te 
bestellen.	Nadat	ze	een	filiaal	bezocht	hebben.

Vraagstelling (de opdracht)
Hoe kan de DOTshop met behulp van een webshop een gebruiksvriende-
lijke ervaring creëren, bij het bestellen van op maat gemaakte gordijnen, 
waarbij naar boven komt dat deze uniek en van goede kwaliteit zijn, maar 
wel betaalbaar?

week 37 
t/m 38
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De webshop - Quick & Dirty

Homepagina |  versie 1.0
Op de homepagina zal een slideshow komen met een aantal 
sfeerafbeeldingen ge-maakt van een interieur met de gordijnen van 
Dotshop. Deze sfeerafbeeldingen zullen prijzen bevatten, zodat de 
bezoekers gelijk een inzicht in de prijzen krijgen. Ook kunnen er in de 
slideshow aanbiedingen of bestsellers te zien zijn. 

Onder de slideshow zal een korte omschrijving van DOTshop komen, over 
de soorten gordijnen en stoffen, en het op maat maken van de gordijnen. 

Vouwgordijnen |  versie 1.0
Op de vouwgordijnenpagina zal een overzicht van stoffen te zien zijn.  
Deze	kunnen	gefilterd	worden	op	soorten	stof	en	kleur.

De afbeeldingen van de gordijnen zullen beschikken over een close-up 
van de stof en een beeld van de gordijnen voor een raam in een interieur.
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Fase 2: Creating the Design Challenge
Na de eerste fase zijn we bezig geweest met het onderzoeken van onze 
doelgroep. We hebben interviews afgenomen, een empathy map, HKJ’s,   
een waardepropositiecanvas, PvE & MoSCoW gemaakt. Door het maken 
hiervan, hebben wij de probleemstelling, Design Challenge en Raison 
d’Etre kunnen samenstellen. 

Probleemstelling, Design Challenge & Raison d’Etre 
De probleemstelling  - 26 oktober 2015
Hoe kan DOTshop, met een gordijnen webshop voor op maat gemaakte 
gordijnen, nieuwe huiseigenaren, die van Scandinavisch modern interieur 
houden, persoonlijk online advies geven, om er voor te zorgen dat klanten 
een soortgelijke ervaring beleven als in de winkel en zorgen dat ze 
zich goed kunnen oriënteren naar de beste mogelijkheden van soorten 
gordijnen en stoffen in hun eigen woonomgeving?

Design Challenge - 26 oktober 2015
De Design Challenge is om een webshop te ontwerpen die het mogelijk 
maakt om de klant te tonen hoe de gordijnen er in de gewenste omgeving 
uit gaan zien. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de klanten online te 
adviseren, zodat de designers in de winkel zich voornamelijk kunnen gaan 
richten op klanten die daadwerkelijk een product gaan afnemen.

Het doel is om de gebruiker een impressie te geven van het op maat 
gemaakte gordijn in zijn eigen woonomgeving. Daarnaast zal de gebruiker 
hetzelfde persoonlijke advies en goede service als vanuit de DOTshop 
winkel moeten ervaren. Hiermee willen wij voorkomen dat de gebruiker 
ontevreden is of andere verwachtingen had van zijn gordijnen. Ook neemt 
de webshop een gedeelte van het oriëntatieproces over, wat tijdbesparend 
werkt voor designers. Dit zorgt ervoor dat de designers zich kunnen 
richten op klanten die daadwerkelijk een product gaan afnemen.

week 39 
t/m 44

Om dit doel te bereiken, laat DOTshop de gebruiker een korte visuele 
vragenlijst invullen over hun interieurstijl. Hierbij zullen dan verschillende 
bijpassende soorten gordijnen te zien zijn. Op de afbeeldingen van de 
gordijnen moet de textuur goed naar voren komen, omdat de stof niet te 
voelen is zoals in de winkel. Ook zal de gebruiker een foto van zijn raam 
moeten uploaden, zodat het gordijn in zijn omgeving te zien is. 

Raison d’Etre - 26 oktober 2015
Deze Design Challenge zal ervoor gaan zorgen dat klanten een nieuwe 
ervaring zullen beleven met het shoppen naar gordijnen. We brengen de 
lokale winkel meer naar de webshop. De klanten hoeven niet meer per sé 
in de winkel of telefonisch om advies te vragen. Maar kunnen een gratis 
persoonlijk advies in de webshop krijgen. Omdat de mens steeds meer 
online bezig is, zal dit invloed hebben op de DOTshop en hun klanten.

Klanten worden online goed ingelicht over gordijnen, gordijnstoffen, rails 
en roedes en het op maat maken ervan. Ook krijgen de klanten ondanks 
dat ze online shoppen, toch een persoonlijk advies voor de gordijnen in 
hun eigen interieur en het raamtype. 

De	 DOTshop	 zal	 hierdoor	 profiteren	 van	 meer	 naamsbekendheid.	 De	
DOTshop kan hierdoor ook hun missie naar voren laten komen. Daarbij 
hoeven de werknemers ook minder tijd te besteden aan het ondervragen 
en adviseren van de klanten in de lokale winkel. 
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De doelgroep bestaat uit nieuwe inwoners van voornamelijk koophuizen, 
af en toe ook huurhuizen. Het zijn tweeverdieners tussen de 30 en 60 jaar, 
uit de omgeving Groot Amsterdam (Diemen, Amstelveen) of Haarlem.

Doelgroep: tweeverdieners van een koophuis
Gemiddelde leeftijd:   30 tot 60 jaar
Geslacht:    Vrouw / man
Burgerlijke staat:   Relatie / gehuwd
Woonomgeving:   Noord-Holland
Vrijetijdsbesteding:   Muziek, reizen, boeken/magazines lezen,  
    passie voor interieur.
Aankoopgedrag:   Woonmeubels, woonaccessoires, kleding.
Budget voor gordijnen:  1 kamer: €1.500 tot €2.000
    Hele huis: €6.000 tot €10.000
 
Interviews met de doelgroep
Om een beter beeld te krijgen van onze doelgroep en hun kijk op het 
uitzoeken van gordijnen, hebben wij interviews afgenomen. Deze 
interviews zijn terug te vinden in de bijlage (zie blz. 13).
 
Uit de interviews hebben wij een persona gehaald, genaamd Jonas. Deze 
hebben wij in een Empathy Map uitgewerkt om zo een goed inzicht te 
krijgen in de doelgroep. De Empathy Map is terug te vinden in de bijlage 
(zie blz. 18).

De doelgroep - conclusie
Uit ons onderzoek door middel van interviews, blijkt dat de doelgroep bij 
het aanschaffen van de gordijnen veel aandacht schenkt aan de lengte, 
prijs/kwaliteit verhouding, kleur, textuur en het patroon van gordijnen. Zij 
laten zich hierbij zowel online informeren, als in de winkel, over het op 
maat	maken	van	gordijnen.	Er	is	dus	geen	specifieke	voorkeur	voor	online	
of face to face advies. 

Echter is het is voor de klanten wel belangrijk dat ze de gordijnen in 
de winkel kunnen bekijken en voelen, voordat ze de gordijnen online 
aanschaffen.	Bij	het	maken	van	de	definitieve	keuze	viel	het	op	dat	vooral	
andere gezinsleden invloed hebben, dit is voornamelijk de partner. 

De doelgroep gaf aan dat zij hun woonstijl omschrijven als: industrieel, 
klassiek, modern, Scandinavisch, natuurlijk en minimalistisch. Het is dan 
ook van groot belang dat de omschrijving en sfeer van deze woonstijlen 
terug te vinden zijn in de webshop. 

Ook hebben wij een klein onderzoek gedaan naar klanten van de Hema. 
Dit hebben wij gedaan door klanten vragen te stellen tijdens het bestellen 
van gordijnen in de winkel. Hieruit kwam naar voren dat zij graag goed 
geadviseerd willen worden, en de stof van de gordijnen willen kunnen 
voelen, maar toch liever de gordijnen zelf via internet bestellen. Zo kunnen 
zij er thuis nog over nadenken en eventueel op een gewenste tijd de 
gordijnen thuis bestellen. Zonder daarvoor naar de winkel te hoeven. Dit 
vindt	de	klant	fijn,	omdat	dit	minder	moeite	kost.

Doelgroeponderzoek
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Het concept bestaat uit een visuele vragenlijst en gordijnenwebshop tool 
die het om potentiële klanten te tonen, hoe de gordijnen eruit komen te 
zien in hun persoonlijke omgeving. Klanten worden door middel van een 
visuele online vragenlijst geadviseerd over de verschillende woonstijlen 
van DOTshop met de daarbij passende producten. Als de klant de vragen-
lijst heeft beantwoord kan de klant beginnen met het samenstellen van de 
gordijnen en hiervan een staal sample bestellen. 

Link offline online
De webshop maakt het mogelijk om klanten tijdens het online oriëntatie 
proces te adviseren welke DOTshop woonstijl het beste bij hen past met 
de daarbij passende producten. De webshop is daarnaast ook bedoeld 
om de werkdruk van de designers te verlichten, door klanten gebruik te 
laten maken van de online product builder tool met daarbij een prijs in-
dicatie. Met deze tool kunnen klanten de foto van de gewenste ruimte 
uploaden en het gordijn naar keuze plaatsen. In de winkel wordt het online 
advies	door	de	designers	aangevuld	en	vervolgens	een	defi	nitieve	offerte	
samengesteld.

Social media
Wanneer de gebruiker een foto heeft geüpload en het gordijn ziet in zijn/
haar context, is het mogelijk om deze afbeelding te delen op social media. 
Zo kan de gebruiker zijn/haar partner, familie en vrienden laten zien wat 
voor gordijn/gordijnsysteem hij/zij gaat kopen of interesse in heeft. 

Met name de mening van de partner is vaak erg belangrijk bij het ma-
ken van een keuze. Op deze manier kan de gebruiker zijn/haar partner 
een goed beeld geven van het resultaat. Dit is vooral handig wanneer één 
iemand naar de winkel gaat, maar wel zijn/haar partner wilt inlichten.

Het concept - 26 oktober 2015
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Om ons concept meetbaar te maken, hebben wij doelstellingen voor 
DOTshop opgesteld. Deze geven aan of je op de goede weg bent om 
je doelstellingen te verwezenlijken doordat ze specifiek, meetbaar,  
acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn. Wij hebben onze 
doelstellingen opgesteld door ons vast te houden aan drie categorieën 
die relevant zijn voor de webshop. Vanuit deze categorieën hebben we de 
doelstellingen bedacht. 

Conversieratio
Ons vooraf opgestelde doel is dat de klanten van DOTshop gordijnen 
daadwerkelijk bestellen op de webshop, en dat de webshop niet alleen als 
oriëntatiepunt dient. Wij willen dat de conversieratio verhoogt en daarom 
hebben wij doelstellingen opgesteld binnen deze categorie. 

1. Wij verwachten binnen 6 maanden dat 10% van de bezoekers op de 
webshop ook daadwerkelijk gordijnen besteld.

2. Wij verwachten binnen een jaar dat 20% van de bezoekers op de 
webshop aangeeft in de toekomst nog een product aan te schaffen.

Bezoekduur
Om gordijnen te bestellen op de webshop van de DOTshop moet de klant 
zich eerst kunnen oriënteren, daarna moet hij/zij geadviseerd worden. 
Wanneer de klant een keuze heeft gemaakt moet hij/zij de gordijnen naar 
zijn/haar wensen samenstellen. Dit alles is een lang traject en hoe langer 
de gebruiker op de site zit hoe groter de kans dat hij/zij het hele traject 
afgaat en de bestelling afrondt. 

3. Wij verwachten dat binnen een halfjaar bezoekers 3 minuten langer op 
de webshop blijven.

Commentaren
Wanneer klanten gordijnen hebben besteld bij de webshop, zullen zij 
positieve commentaren achterlaten op de site en social media, zo zullen 
potentiële klanten meer gemotiveerd raken om ook gordijnen te bestellen 
bij de DOTshop.

4. Wij verwachten dat binnen een halfjaar 10% van de klanten die gordijnen 
via de webshop hebben besteld, positief commentaar achterlaten op de 
webshop of op social media.

Doelstellingen - 26 oktober 2015
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Fase 3: Iteratief ontwerpen & onderzoeken week 47 
t/m 50

Na het presenteren van ons concept voor de opdrachtgever en teamcoach 
kregen wij een GO. Het concept was goedgekeurd en de komende weken 
zullen we dit concept gaan uitbreiden en verbeteren. en. 

In de derde fase zijn we dieper ingegaan op de gebruiksvriendelijkheid 
van het visuele concept. Ook hebben we gekeken wat haalbaar is om (in 
korte tijd) technisch uit te werken.

Productflow: 16 november 2015

Sitemap: 30 november 2015
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Arnout is bezig geweest met een nieuwe iteratie op de wireframes voor de 
webshop. Voor de ‘vragenlijst pagina’ heeft hij interacties onderzocht die 
goed van pas komen en deze geïmplementeerd in de wireframes.

Van wireframes naar prototype - 23 november tot 8 december 2015

Deze wireframes heeft Natália uitgewerkt in Adobe Photoshop, zodat 
Soraya dit kon uitwerken in de webshop.

Prototype in InVision - 8 december 2015
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Justin is een werknemer bij de Hema, hier werkt hij al 8 jaar. Hij is gespecialiseerd in gordijnenen. Hij staat vast op de 
gordijnenafdeling en besteld gordijnen samen de klant. Hierbij geeft hij ook advies. Justin heeft veel ervaring en is in die jaren 
opgeleid bij de Hema zelf.

Vraag 2: Om wat voor woonruimte gaat het?
1. Net als bij de vorige vind ik die selectiebolletjes niet heel duidelijk. Het 

is handiger wanneer je op een kamer klikt, en er komt een kader om-
heen waardoor je weet welke je hebt geselecteerd.

2. De rest op deze pagina is wel logisch.

Vraag 1: Wat is uw woonstijl?
1. Misschien hier ook nog een direct bestellen button aan toevoegen, bij-

voorbeeld onder ‘meer info’.
2. Ik vind de kaders mooi, alleen denk ik dat het misschien beter is om ze 

naast elkaar te doen ipv. onder elkaar. Zo kunnen klanten de woonstij-
len vergelijken, want ze kunnen alle soorten in een keer zien.

Testresultaat van gordijnexpert: Justin
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Vraag 4: Welke contexten zijn bij uw raam van toepassing?
1. Dit is een vierkantje en geen bolletje meer.
2. Contexten vind ik een vreemd woord. Misschien is een term als ‘aan-

vullende wensen’ of ‘bijzonderheden’ beter
3. Klanten begrijpen zelf heus wel wanneer ze last hebben van straat-

verlichting of inkijk van voorbijgangers. Daarom denk ik niet dat het 
nodig is om dit te verduidelijken met een plaatje. Ik zou dit menu iets 
beknopter maken.

4. Ik zie niet hoe een achtertuin of een hoge verdieping een speciale si-
tuatie is voor een gordijnmaakservice. Wel mis ik: bescherming tegen 
verkleuring, (warmte)isolatie en zonsverduistering.

Vraag 3: Om welk raamtype gaat het?
1. Groot raam of smal raam zijn niet echt handige termen. Sommige 

mensen vinden misschien een raam smaller dan 1 meter een smal 
raam, en sommige andere vinden dat pas wanneer een raam smaller 
is dan bijvoorbeeld 80 centimeter. Ik zou deze twee samenvoegen, en: 
“Recht raam” noemen.
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Tot slot
Ik vind het er allemaal wel goed uitzien! Dat mintgroene samen met dat 
oudroze geeft een rustig beeld. De volgorde is logisch van stijl, naar ka-
mer, naar soort raam en uiteindelijk de bijzonderheden. Wel vind ik som-
mige elementen er erg groot uitzien, maar dat is niet storend. Wat ik wel 
minder vond was dat ik erg veel moest scrollen om naar de volgende pa-
gina te kunnen komen. Een meescrollende verder-button (als dat mogelijk 
is) zou top zijn!

Stap 5: Advies van verschillende modellen
1. Stel: een klant vind de voering van dit gordijn mooi, maar het gordijn 

zelf niet. Ik mis hier een button waar bijvoorbeeld staat: Klik hier voor 
alle gordijnen gevoerd met deze stof. 

2. Of een button die zegt: Bekijk hier de andere kleuren van deze stof.
3. Ik	weet	niet	of	je	dat	nog	van	plan	was,	maar	het	zou	fi	jn	zijn	als	je	hier	

kan terug navigeren om je keuzes aan te passen.
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Fase 4: Valideren en fi ne-tunen
Na de 90% presentatie waarin wij onze webshop hebben gepresenteerd, 
zijn we samen met de opdrachtgever gaan zitten om te kijken naar mis-
sende antwoorden in de DOT-advisor. We zijn er achter gekomen dat we 
nog veel woonstijlen en raamtypes misten. Ook hebben we gezamenlijk 
een enquête opgemaakt, zodat we het prototype kunnen testen om de 
doelgroep en meer experts. 

In de laatste fase hebben we nieuwe antwoorden van de DOT-advisor toe-
gevoegd in het prototype. Zodat de doelgroep en de experts wel een vol-
ledig prototype kunnen testen. 

week 51 
t/m 02

Prototype in InVision - 15 december 2015
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Validatieplan - 16 december tot 11 januari 2015

Onderwerp (wat gaan we valideren?)
Wat wij hier gaan valideren is ons meest recente digitale prototype van de 
DOTshop gordijnen webshop. Dit is gemaakt in Adobe Photoshop en in 
InVision gezet zodat het als website kan worden gesimuleerd. 

Het doel van het valideren
Tijdens het valideren willen wij feedback krijgen over de inhoud van 
de DOT-advisor: kloppen de antwoordmogelijkheden of missen er 
antwoorden, is de DOT-advisor gebruiksvriendelijk en snapt de klant het 
doel? Wij willen weten of de experts en/of klanten de DOT-advisor volledig 
vinden en wat er verbeterd kan worden. In plaats van alleen te testen op 
de gebruiksvriendelijkheid van de webshop, willen wij het eindproduct zo 
volledig mogelijk maken.

Methode (hoe gaan we valideren?)
Onze opdrachtgever zal de testpersonen via mail benaderen. Dit zijn 
experts in de gordijnenbranche en/of klanten van de DOTshop. Aan de 
hand van het prototype vult het testpersoon de enquête in. Het is aan de 
testpersonen om hun weg te vinden binnen het prototype. 

Vorm van gegevens (wat voor gegevens verzamelen we?)
Wij willen voornamelijk gegevens verzamelen van de missende content 
in de DOT-advisor. Ook willen we weten of de DOT-advisor wel of niet 
gebruiksvriendelijk is. Wat ook belangrijkste is om te weten of de experts/
doelgroep ons eindproduct begrijpt, snappen ze het doel? 

Analyse (hoe worden de gegevens geanalyseerd, en wat voor type conclu-
sie kunnen wij verwachten?)
De enquête is gemaakt in SurveyMonkey en deze website zal ook de 
antwoorden online voor ons verzamelen. 

Planning (wanneer wordt alles uitgevoerd?)
Op 16 december zullen de mails verzonden worden. Tussen 16 december 
begin januari verwachten wij resultaten te zien in SurveyMonkey.
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Wij hebben een enquête samengesteld die vooral gericht is op de inhoud 
van de DOT-advisor. De vragen uit de enquête zijn:

Testresultaten - 4 januari tot 11 januari 2015

1. Heeft u ervaring met gordijnen bestellen op maat?
2. Zijn de woonstijlen volledig voor u? Of must u nog een woonstijl (zo ja, 

welke)?
3. Zijn de kamertypes volledig? Of mist u nog een kamertype (zo ja, welke)? 
4. Hebben de raamtypes toelichting in tekst nodig? En zijn de dopties van 

de raamtypes volledig?
5. Zijn de aangeboden situaties van het raam volledig? Of mist u er nog 

een paar (zo ja, welke)?
6. Is de DOT-advisor gebruiksvriendelijk voor u? Zo nee, wat kan er verbe-

terd worden?
7. Zou u aan de hand van de informatie die u krijgt van de DOT-advisor een 

gordijn online bestellen?
8. Wat is volgens u het doel van de DOT-advisor?
9. Zou de DOT-advisor een kennis aanbevelen?
10. Welke van deze social media zou u gebruiken om iemand te tippen over 

het bestaan van de DOT-advisor?

Resulaten te zien op: https://nl.surveymonkey.com/results/SM-PJ5QWYKQ/

Belangrijke feedback uit de enquête van experts/de doelgroep
Vraag 2
“Als interieur professional kan ik beamen dat dit de woonstijlen zijn. Ik mis 
misschien alleen nog een modern-klassiek en nieuw landelijke woonstijl 
(denk VT wonen.) Ik ben zelf al acht jaar werkzaam als interieur styliste 
voor de bladen en ben dus dagelijks met woonstijlen en woonsferen be-
zig. Ik vind de beelden die jullie er bij hebben gezocht goed gekozen, die 
de stijlen goed visualiseren, maar zou nog even naar beter beeldmateri-
aal (via Pinterest) zoeken voor Landelijk en Klassiek, deze beelden zijn zo 
gedateerd. Tip om misschien nog even verder te zoeken, als deze website 
echt live zou gaan.”

“Een mix van stijlen mis ik. Mijn interieur is een mix van modern, natuurlijk. 
Tegenwoordig zie je veel mixjes in het interieur. Retro met modern etc.” 

Vraag 3
“Een beetje overdadig. Kan je meerdere types tegelijk kiezen? Het voelt 
alsof je al heel goed/precies van tevoren moet weten wat je wilt wat lang 
niet altijd zo is.”

“De entree misschien? Of valt gang/overloop daaronder?” “Nee, hal”

Vraag 4
“Overtreffende trap van antwoord 3. Hebben al deze raamtypes echt al-
lemaal een ander advies nodig? Zo ja, kan je dan niet beter in het eind 
meerdere adviezen geven? Dat maakt de tocht naar het antwoord minder 
langdradig.”

“Ik mis geen toelichting. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een combi-
natie van raamtypes kan hebben: smalle, hoge ramen bv.”

Vraag 6
“Lijkt mij zeer gebruiksvriendelijk op deze manier. Ik zou alleen nog goed 
naar de beeldkeuzes van de stijlen kijken, die moeten echt aansluiten op 
de DOTshop doelgroep. Dus i.p.v. een heel oud klassiek interieur te kiezen, 
zou je beeld van een modern-klassiek interieur kunnen gebruiken en zo 
ook voor landelijk. Ook in de landelijk stijl heb je weer veel substijlen, die 
beter aansluiten bij de DOTshop doelgroep.”

“Het idee is prettig, maar de uitvoering vrij langdradig en niet iets om even 
rustig op je gemak te doen. Mijn advies is om de route korter te maken en 
op het eind advies te geven voor meerdere situaties.”
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Laatste wireframes - 28 december 2015

Personaliseren van het gordijn Offerte downloaden

Knipstaal bestellen - stap 2 Knipstaal bestellen - stap 3

Knipstaal bestellen - stap 1



23

Laatste schermen - 8 januari 2016

Productpagina Het samenstellen van een gordijn Samenstellen pop-up
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Het eindproduct
De probleemstelling
Hoe kan DOTshop, met een gordijnen webshop voor op maat gemaakte 
gordijnen, nieuwe huiseigenaren, een persoonlijk online advies geven, om 
er voor te zorgen dat klanten een soortgelijke ervaring beleven als in de 
winkel en zorgen dat ze zich goed kunnen oriënteren naar de beste moge-
lijkheden van soorten gordijnen en stoffen in hun eigen woonomgeving? 

De Design Challenge
De Design Challenge is om een webshop te ontwerpen die het mogelijk 
maakt om de gebruiker online een passend & professioneel advies te geven, 
voor het meest geschikte gordijn. De gebruiker moet uiteindelijk het meest 
geschikte gordijnen kunnen samenstellen naar zijn/haar woonstijl en een 
prijsindicatie krijgen. 

Het doel is om de gebruiker hetzelfde passend en professionele advies 
als vanuit de DOTshop winkel moeten ervaren. Hiermee willen wij voor-
komen dat de gebruiker ontevreden is of andere verwachtingen had van 
zijn gordijnen. Ook neemt de webshop een gedeelte van het oriëntatiepro-
ces over, wat tijdbesparend werkt voor designers. Dit zorgt ervoor dat de 
designers zich kunnen richten op klanten die daadwerkelijk een product 
gaan afnemen.

Om dit doel te bereiken, laat de DOTshop de gebruiker een visuele vragen-
lijst invullen over hun woonstijl, woonruimte, raamtypes en raamcontext. 
Hierbij zal een advies gegeven worden over een aantal geschikte gordijnen.
 
Het eindproduct
Het eindproduct bestaat uit een online visuele vragenlijst met samenstel-
tool, genaamd de DOT-advisor. Door middel van de vragen wordt de klant 
geadviseerd over een gordijn dat het meest geschikt is bij hun woonstijl, 

raamtype, woonruimte en context van het raam. Na het invullen van deze 
vragen, krijgt de klant een aantal geschikte gordijnsoorten te zien. 

Wanneer de klant een gordijnkeuze gemaakt heeft, kan hij/zij nog kiezen 
voor een andere stofkleur, de voeringstof en ophangmethode. Door ver-
volgens de maten in te vullen, zal er een prijsindicatie te zien zijn. Ook 
krijgt de klant de optie om een knipstaal te bestellen van de stof, zodat 
deze beter gezien en gevoeld kan worden. Het gehele overzicht (een of-
ferte) kan gedownload worden. Vervolgens kan de offerte in een DOTshop 
filiaal	besproken	worden	met	een	medewerker,	voor	een	aanvullend	ad-
vies en het afronden van de bestellen. 

Link offline/online
De webshop maakt het mogelijk om klanten tijdens het online oriëntatie 
proces te adviseren over het meest geschikte soort gordijn, net als in de 
DOTshop winkels. De webshop is daarnaast ook bedoeld om de werkdruk 
van de designers te verlichten, door klanten gebruik te laten maken van de 
online product tool, met daarbij een prijs indicatie. In de winkel wordt het 
online	advies	door	de	designers	aangevuld	en	vervolgens	een	definitieve	
offerte samengesteld.

Social media
Wanneer de gebruiker een keuze heeft gemaakt en zijn/haar gordijn heeft 
samengesteld,  is het mogelijk om deze afbeelding te delen op social me-
dia. Zo kan de gebruiker zijn/haar partner, familie en vrienden laten zien 
wat voor gordijn/gordijnsysteem hij/zij gaat kopen of interesse in heeft. 
Met name de mening van de partner is vaak erg belangrijk bij het maken 
van een keuze. Op deze manier kan de gebruiker zijn/haar partner een goed 
beeld geven van het resultaat. Dit is vooral handig wanneer één iemand 
naar de winkel gaat, maar wel zijn/haar partner wilt inlichten.
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Keuze onderbouwing
Content manager - Lauranne van Wijk

Het eerste concept bestond uit een visuele vragenlijst 
en gordijnenwebshop tool, die potentiële klanten toont 
hoe de gordijnen eruit komen te zien in hun persoonlijke 
omgeving. In het proces hebben we de keuze gemaakt 
de vragen niet op één pagina te tonen, we konden 
op die manier niet makkelijk tekst toevoegen bij de 
afbeeldingen.

Tijdens het uitwerken van het concept kwam ik er ook achter dat niet alle 
afbeeldingen een uitgebreide omschrijving nodig hebben. Weinig tekst 
zorgt er voor dat de klant sneller door de vragenlijst heen gaat, en ze meer 
afbeeldingen zien in de viewport: de klant hoeft minder te scrollen en kan 
afbeeldingen met elkaar vergelijken.

Het gedeelte van het gordijn in de eigen woonomgeving zien was technisch 
niet haalbaar, maar ook voegt het niet veel toe voor de klant. Het doel is 
om een passend advies te krijgen over het meest geschikte gordijn, dit 
gebeurd ook zonder het zien van het gordijn in de eigen woonomgeving.
 
Bij de woonstijlen heb ik ervoor gekozen een duidelijke omschrijving van 
de woonstijl en een fotocollage toe te voegen. Zo weet de klant zeker dat 
dit zijn/haar woonstijl is. Ook geven de afbeeldingen in de DOT-advisor 
duidelijk aan waar het om gaat zonder de titel te hoeven lezen. De klant 
ziet bijvoorbeeld gelijk om wat voor kamer het gaat.
De afbeeldingen zijn helder, in dezelfde sfeer, en zien eruit als professionele 
foto’s. Ik heb er op gelet dat er wel gordijnen te zien zijn in de afbeeldingen. 
Een raam zonder een gordijn ervoor is veel te zien in interieurfoto’s, maar 
dit past natuurlijk niet bij een gordijnenwebshop.

Interaction Designer - Arnout van Eeuwijk 
Op basis van ons concept ben ik eerst gaan nadenken over de structuur 
van de webshop. Wat voor pagina’s zullen er allemaal nodig zijn? Hoe 
worden ze ingedeeld? Wat komt er allemaal op die pagina’s te staan? Etc. 

Hieruit is er een sitemap ontstaan, het was gebaseerd op een vrij 
standaard webshop: een navigatiebalk met alle categorieën gordijnen, 
rails & roedes, contact en een ‘hoe werkt het’ pagina. Het werd al snel 
duidelijk dat ons concept hier niet goed naar boven kwam en daar draait 
het ten slotte om. Ik had besloten een flowchart te maken met daarin het 
‘bestelproces’ van de gebruiker (hoe zal de eindgebruiker navigeren door 
onze website?). Toen kwam ik tot de conclusie dat de gebruikers 2 wegen 
kunnen doorlopen: 
Zelf navigeren door de collectie, een product selecteren, bewerken en 
knipstaal bestellen (afronden bij de lokale winkel).
De ‘DOT-advisor’ gebruiken, het geadviseerde product bewerken en 
knipstaal bestellen (ook afronden bij de lokale winkel).

Hierdoor kwam er een totaal nieuwe iteratie op de sitemap en de structuur 
van de website. Met maar vier items in de navigatie balk (collectie, dot 
advisor, woon advies en contact) kwam het al een stuk minder druk over 
en is het makkelijker te navigeren voor de gebruikers. Om de gebruiker 
bewust te maken van de 2 wegen die ze kunnen nemen, geeft de home 
pagina dat kort en krachtig aan met metro tiles (grote vlakken met tekst 
en afbeeldingen).

Bij het maken van de wireframes heb ik ervoor gekozen om de interactie 
van de Dot advisor zo visueel mogelijk te houden. De gebruiker moet 
namelijk niet het idee krijgen dat ze een saaie enquete lopen in te vullen en 
bovendien, een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Deze visuele 
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stijl heb ik zo veel mogelijk meegenomen naar de rest van de pagina’s 
zodat we een zo consistent mogelijke website krijgen. Overige interactie 
keuzes op gebied van bestellen heb ik gebaseerd op bestaande webshops 
als hema.nl, bece.com en bax-shop.nl.

Front-End Developer - Soraya Ibrahim
Als Front-End eveloper heb ik gekeken eerst gekeken naar wat de 
mogelijkheden waren voor het maken van de webshop. Al gauw kwam ik 
op de open source mogelijkheden als wordpress met woocommerce en 
opencart terecht. Ik heb uiteindelijk besloten om te kiezen voor wordpress 
met woocommerce omdat dit een gebruiksvriendelijke oplossing was. Ik 
vond dit belangrijk omdat ik rekening hield met dat de eindgebruiker iets 
minder technisch onderlegd is en op deze manier toch heel veel dingen 
zelfstandig kan aanpassen. Daarnaast hadden we een concept bedacht 
dat om veel aanpassingen van de standaard vormgeving en functionaliteit 
ging vragen. Het was daarom belangrijk dat het systeem flexibel was 
en makkelijk aan te passen zou zijn. We hadden hier niet veel tijd voor. 
Ik heb ook voor woocommerce gekozen omdat ik naar aanleiding van 
verschillende recensies en tutorials de indruk kreeg dat we hiermee op de 
meest	efficiënte	manier	ons	concept	konden	konden	uitwerken.

Visual Designer - Natália Hartgers
Het probleem dat wij wilden oplossen is dat klanten op de webshop, niet het 
advies die in de winkel gegeven wordt, kunnen krijgen. Om dit op te lossen 
dachten wij aan een visuele vragenlijst en een tool waarbij de gebruiker een 
foto kan uploaden van zijn/haar raam en daar de geselecteerde gordijn kan 
inplakken zodat te zien is hoe dit in haar.zijn woonruimte staat. Op basis 
van deze ideeën heb ik schermen ontworpen. Deze waren meer gebaseerd 
op de fototool dan op de vragenlijst. Bij het scherm met de fototool kon 
je ook het gordijn aanpassen naar de voorkeuren van de gebruiker, denk 
aan kleur, maten en ophangsysteem. Alles wat de gebruiker aanpast werd 
live ge update op de foto van de fototool. Bij de vragenlijst stonden alle 
visueel vormgegeven vragen op een pagina. 

Later is besloten het concept te focussen op de vragenlijst en niet de 
fototool. De vragen waren opgedeeld over meerdere pagina’s. In eerste 
instantie had ik bij elke vraag maximaal twee keuze opties naast elkaar 
gedaan zodat het niet te druk zou worden. Maar dit was lang navigeren 
voor de gebruiker dus heb ik dit bij het laatste prototype veranderd naar 
drie keuzeopties naast elkaar.

Om tot de vormgeving te komen die ik heb toegepast op de schermen 
voor het prototype heb ik gekeken naar concurrenten als Hema.nl, 
Bece.nl en Wehkamp.nl. Ik heb hier gekeken naar indeling, kleuren en 
typografie.	 Ik	 heb	 gekozen	 om	 de	 kleuren	 oud	 roze	 en	 een	 soort	mint	
groen te gebruiken. Zodat het warmte uitstraalt maar dat het ook modern 
oogt.	Voor	de	 typografie	heb	 ik	Roboto	gekozen,	dit	 is	een	google	 font.	
Het is een strak sans serif lettertype wat goed leesbaar is. Verder heb 
ik inspiratie opgedaan op Pinterest en gekeken naar andere commerce 
websites. Hiervan heb ik wat ideeën opgedaan over hoe ik bijvoorbeeld 
hovers, buttons en de navigatiebalk wilde vormgeven.
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1. Homepage 2. Vraag - woonstijl 3. Vraag - woonruimte
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6. Vraag - advies5. Vraag - raamcontext4. Vraag - raamtype
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7. Gordijn samenstellen 8. Productpagina 9. Samenstellen pop-up
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Advies aan DOTshop
Feedback van de testresultaten
De feedback uit de testresultaten is nuttig, en in de toekomst zou dit ver-
werkt kunnen worden. Van een interieurstylist kregen we als feedback dat 
een modern-klassiek en nieuw landelijke woonstijl missen, de afbeeldin-
gen die we nu gebruiken voor klassiek en landelijk zijn te gedateerd. Ook 
een tip was om nog goed naar de beeldkeuzes van de stijlen kijken, deze 
moeten echt aansluiten op de DOTshop doelgroep. 

Ook een mix van woonstijlen is niet mogelijk, of dit echt nodig is zou met 
een interieurstyiliste besproken moeten worden. De interieurstyliste waar 
we de bovenstaande feedback van hebben gekregen zei namelijk: “Als in-
terieur professional kan ik beamen dat dit de woonstijlen zijn.”

Bij de woonruimtes mist de entree/hal, er staat nu overloop/gang. Dit is 
volgens anderen dus niet hetzelfde als een entree/hal.  

Verder kregen we kritische feedback van een eigennaar van een van de groot-
ste gordijn ateliers van Nederland. ““Een beetje overdadig. Kan je meerdere 
types tegelijk kiezen? Het voelt alsof je al heel goed/precies van tevoren 
moet weten wat je wilt wat lang niet altijd zo is. Hebben al deze raamtypes 
echt allemaal een ander advies nodig? Zo ja, kan je dan niet beter in het eind 
meerdere adviezen geven? Dat maakt de tocht naar het antwoord minder 
langdradig. Het idee is prettig, maar de uitvoering vrij langdradig en niet iets 
om even rustig op je gemak te doen. Mijn advies is om de route korter te 
maken en op het eind advies te geven voor meerdere situaties.”

Met de DOTshop doelgroep zijn wij ervan uitgegaan dat ze al ervaring 
hebben met het bestellen van gordijnen. Ze zijn tussen de 30 en 60 jaar, 
en wij denken dat de doelgroep goed onze vier vragen kan beantwoorden. 
Ze hoeven bijvoorbeeld niet zelf een keuze te maken welke kleur/soort 
stof het meest geschikt is, dit wordt gebaseerd op de woonstijl. De DOT-

advisor geeft als advies een aantal raamsystemen, wat in ons prototype 
misschien niet helemaal goed naar voren kwam. Één van deze raamtypes 
kan aangepast worden qua stofkleur, stofvoering en rails & roedes. 

Advies
Wij adviseren de DOTshop om ons eindproduct te gebruiken nadat de 
interieurwebshop van DOTshop live is. Als de webshop met meubels, 
woonaccessoires enz. goed loopt, kan de aparte gordijnenwebshop hier 
ook op gepromoot worden. 

Wat is er nog nodig?
Voordat de gordijnenwebshop live zou kunnen moeten er nog veel foto’s 
gemaakt worden. De afbeeldingen die nu gebruikt worden in de webshop, 
heeft de DOTshop geen auteursrechten op. Er zouden dus foto’s gekocht 
of zelf gemaakt moeten worden. Denk aan foto’s voor de homepagina van 
een interieur met gordijnen die mooi naar voren komen, de interieurstijlen, 
woonruimtes, raamtypes en de raamcontexten.

Ook moeten er foto’s gemaakt worden van alle stoffen, rails en roedes. 
Wanneer er nieuwe producten zijn, moeten deze worden bijgewerkt in de 
webshop. De stoffen hebben een beschrijving en gegevens van stofde-
tails nodig, deze moeten geschreven worden en in de webshop ingevuld 
worden. Bij de producten zijn ook prijzen nodig, zodat er een prijsindicatie 
gemaakt kan worden. Daarnaast is er ook een uitleg met meetinstructies 
nodig, zodat de klant de juiste maten kiest.  

Bij de laatste stap van de DOT-advisor is er een adviespagina, deze is nog 
niet compleet. Er moet worden besproken welke uitkomsten bij de ge-
kozen keuzes horen. Welke raamsystemen, omhangsystemen en stoffen 
zijn het meest geschikt voor een Scandinavisch interieur, in een woonka-
mer met grote ramen en een zeer zonnige kant? Dit moet voor elke optie 
worden uitgewerkt. 
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Verder zijn er nog een aantal taken die wij niet technisch hebben uitkun-
nen werken. Er zou met een Front-End Developer naar de gordijnensa-
menstelpagina gekeken moeten worden. Hoe gaat het systeem van het 
invullen van de meters werken en het aanklikken van een stof, rails of 
roede, zodat er een andere prijs uitkomt? Bij het downloaden van de of-
ferte moet er een PDF gemaakt worden waar een overzicht van de keuzes 
en prijzen in staan.

Financieel plaatje
Het is lastig in te schatten hoeveel foto’s er gemaakt moeten worden, 
en of deze niet makkelijk gekocht kunnen worden. De foto’s kunnen ook 
zelf gemaakt worden, wat wel veel tijd kost. Ook het gordijnsamenstel 
systeem kan misschien gekocht worden, of moet zelf gebouwd worden. 
Wie alle gegevens  in het systeem gaat zetten kan zelf gedaan worden of  
door een ander bedrijf.

Uiteindelijk zal het afbouwen van de gordijnenwebshop veel tijd en geld 
kosten. Maar als klanten het eenmaal gebruiken, is de kans heel groot 
dat	als	ze	naar	een	DOTshop	filiaal	gaan,	ze	ook	echt	gordijnen	kopen.	
De DOTshop werkgevers zullen dus eerder klanten helpen, die ook 
daadwerkelijk een klant willen zijn.
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1. Bijlage: Interviews
Interview 1 - Annemieke (38 jaar)
Shopervaring
•   Waar let u op tijdens het zoeken naar gordijnen?
Voornamelijk op assortiment en prijs/kwaliteit. Zijn er gordijnen in hoogte 
of breedte. 

•   Hoe laat u zich informeren over het op maat maken van gordijnen?
Zelf meten of laten meten? Dubbele plooit of enkele plooi.  

•   Welke informatie vindt u belangrijk bij het shoppen naar gordijnen?
Prijs, kleur of patroon, gordijn verkrijgbaar op hoogte. 

•   Heeft u slechte ervaringen met het aanschaffen van gordijnen? Zo ja, wat 
zijn die slechte ervaringen?
Nee geen slechte ervaringen.  

•   Vind u het belangrijk om de gordijnstof te voelen?
Eigenlijk wel. Dus wil wel een fysieke winkel niet alleen online. 

•   Bestelt u liever online gordijnen of in de winkel zelf, en waarom?
Online bestellen is prima als ik de gordijnen in een winkel kan zien. Vooral 
omdat gordijnen een aanschaf zijn voor langere tijd. 

Sociale invloed
•   Hebben andere personen invloed op de keuze van uw gordijnen?
Alleen gezinsleden.

•   Welke personen hebben invloed op de keuze? Zo ja, hoeveel invloed 
hebben die personen dan?
Ik heb de meeste invloed, omdat ik vind dat ik er verstand van heb. Maar 
de andere gezinsleden kunnen wel invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de 
kleur of het patroon.

Woonstijl
•   Heeft u thuis een bepaalde woonstijl? Zo ja, hoe zou u uw woonstijl 
omschrijven?
Vrij neutraal. Niet modern, niet ouderwets. Bijna ikea stijl ;-)

•   Hoe houdt u daar rekening mee met het aanschaffen van een gordijn?
Ja het moet wel passen bij de rest van de indeling.  Het is mij wel vaker 
gebeurd dat ik iets koop en dat de rest er dan op aangepast moet worden. 
Dan krijg je hoge kosten.

Keuze doorslag
•   Wat geeft u de uiteindelijke doorslag om het gordijn aan te schaffen?
Service!

•   Maakt u een keuze van wat voor gordijnen u wil op basis van de ophang 
methode (rails & roedes)? 
Ja die keuze telt ook mee in mijn overweging. Ik wil op maat gemaakte 
gordijnen en geen standaard zoals bijvoorbeeld gordijn op een band met 
ringen.
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Interview 2 - Tiffany (26 jaar)
Shopervaring
•   Waar let u op tijdens het zoeken naar gordijnen?
Ik kijk naar de stof, kleur, het soort gordijn en vervolgens de manier van 
bevestigen.

•   Hoe laat u zich informeren over het op maat maken van gordijnen?
Meestal kijk ik op de website naar de mogelijkheden van het op maat ma-
ken maar als ik in de winkel ben dan vraag ik het aan een medewerker.

•   Welke informatie vindt u belangrijk bij het shoppen naar gordijnen?
Ik wil weten wat de maten zijn, welke uitvoeringen er van een bepaalde 
stof zijn en welke andere kleuren er beschikbaar zijn. 

•   Heeft u slechte ervaringen met het aanschaffen van gordijnen? Zo ja, wat 
zijn die slechte ervaringen?
Nee tot nu toe eigenlijk niet.

•   Vind u het belangrijk om de gordijnstof te voelen?
Dat ligt er aan als ik bekend ben met de stof dan hoeft dit niet, maar als ik 
de	stof	nog	nooit	eerder	gebruikt	heb	is	dat	wel	fijn.	

•   Bestelt u liever online gordijnen of in de winkel zelf, en waarom?
Dat verschilt per situatie want als ik precies weet wat ik wil dan koop ik 
het meestal online. Als ik twijfel dan ga ik liever eerst naar de winkel en als 
ik het dan vervolgens wil kopen bestel ik het direct in de winkel. 
 
Sociale invloed
•   Hebben andere personen invloed op de keuze van uw gordijnen?
Ja, mijn partner en goede vriendin. 

•   Welke personen hebben invloed op de keuze? Zo ja, hoeveel invloed 
hebben die personen dan?
Mijn partner heeft veel invloed op de keuze van de inrichting, maar vaak 
laat ik ook wel even aan een goede vriendin zien die verstand heeft van 
wooninrichtingen om te kijken wat zij er van vindt.

Woonstijl
•   Heeft u thuis een bepaalde woonstijl? Zo ja, hoe zou u uw woonstijl 
omschrijven?
Ja, ik houd van een natuurlijke/landelijke woonstijl. Het is een stijl met 
veel natuurlijke kleurtinten als bruin, groen en bruin. Er wordt ook gebruik 
gemaakt van de natuurlijke structuren van bijvoorbeeld hout of bamboe. 

•   Hoe houdt u daar rekening mee met het aanschaffen van een gordijn?
Ik let heel erg op of de kleuren en structuur passen bij mijn inrichting. 

Keuze doorslag
•   Wat geeft u de uiteindelijke doorslag om het gordijn aan te schaffen?
Als ik het idee heb dat de gordijnen passen bij mijn interieur qua kleur en 
stof. Daarnaast moet mijn partner het ook eens zijn met de keuze van de 
gordijnen.

•   Maakt u een keuze van wat voor gordijnen u wil op basis van de ophang 
methode (rails & roedes)? 
Ja vaak wel, want ik heb meestal ik nog roedes of rails liggen. Ik zorg dan 
dat de gordijnen die ik koop hier op afgestemd zijn.
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Interview 3 - Heine (32 jaar)
Shopervaring
•   Waar let u op tijdens het zoeken naar gordijnen?
De lengte, de kleur, de textuur, de mate van verduistering en de prijs.

•   Hoe laat u zich informeren over het op maat maken van gordijnen?
In de winkel en via internet.

•   Welke informatie vindt u belangrijk bij het shoppen naar gordijnen?
Info over de lengte, kleur, textuur, mate van verduistering en de prijs/ 
kwaliteit verhouding.

•   Heeft u slechte ervaringen met het aanschaffen van gordijnen? Zo ja, wat 
zijn die slechte ervaringen?
Nee geen slechte ervaringen.  

•   Vind u het belangrijk om de gordijnstof te voelen?
Ja. 

•   Bestelt u liever online gordijnen of in de winkel zelf, en waarom?
In de winkel, ik wil ze zelf graag eerst zien en voelen. 

Sociale invloed
•   Hebben andere personen invloed op de keuze van uw gordijnen?
Ja.

•   Welke personen hebben invloed op de keuze? Zo ja, hoeveel invloed 
hebben die personen dan?
Mijn vrouw. Veel, 90%.

Woonstijl
•   Heeft u thuis een bepaalde woonstijl? Zo ja, hoe zou u uw woonstijl 
omschrijven?
Ja, gezellig/industrieel.

•   Hoe houdt u daar rekening mee met het aanschaffen van een gordijn?
Of het past binnen deze stijl.

Keuze doorslag
•   Wat geeft u de uiteindelijke doorslag om het gordijn aan te schaffen?
De prijs.

•   Maakt u een keuze van wat voor gordijnen u wil op basis van de ophang 
methode (rails & roedes)? 
Ja ook.
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Interview 4 - Astrid (28 jaar)
Shopervaring
•   Waar let u op tijdens het zoeken naar gordijnen?
Ik let meestal op de prijs/kwaliteit verhouding, kleur, service.

•   Hoe laat u zich informeren over het op maat maken van gordijnen?
Aanbeveling van andere mensen of door medewerkers van de winkel waar 
ik al vaker ben geweest.

•   Welke informatie vindt u belangrijk bij het shoppen naar gordijnen?
Ik let voornamelijk op de stof, kleur en prijs/kwaliteit verhouding.

•   Heeft u slechte ervaringen met het aanschaffen van gordijnen? Zo ja, wat 
zijn die slechte ervaringen?
Nee ik heb tot nu toe geen slechte ervaringen gehad.

•   Vind u het belangrijk om de gordijnstof te voelen?
Ja in de eerste instantie wel, maar als ik al bekend ben met de stof bestel 
ik het gewoon online.

•   Bestelt u liever online gordijnen of in de winkel zelf, en waarom?
Ik bestel mijn gordijnen het liefst in de winkel, omdat ik dan persoonlijk 
advies heb van een mede-werker. 

Sociale invloed
•   Hebben andere personen invloed op de keuze van uw gordijnen?
Nee ik maak de keuze zelf. Ik heb namelijk vaak al iets in gedachte voordat 
ik ga shoppen.

Woonstijl
•   Heeft u thuis een bepaalde woonstijl? Zo ja, hoe zou u uw woonstijl 
omschrijven?
Ja,  semi modern klassiek. Een beetje modern niet te strak, maar ook niet 
ouderwets.

•   Hoe houdt u daar rekening mee met het aanschaffen van een gordijn?
Ik let dan op de kleuren, stoffen en de motieven van de gordijnen.

Keuze doorslag
•   Wat geeft u de uiteindelijke doorslag om het gordijn aan te schaffen?
Uiteindelijk geven prijs/kwaliteit verhouding en de stof bij mij de doorslag.

•   Maakt u een keuze van wat voor gordijnen u wil op basis van de ophang 
methode (rails & roedes)? 
Ja, want ik kijk wat het beste bij mijn huidige methode past zodat ik niet 
veel hoef aan te passen voor de nieuwe gordijnen.



36

Interview 5 - Erik (30 jaar)
Shopervaring
•   Waar let u op tijdens het zoeken naar gordijnen?
Prijs, mooi, dat je de rails niet goed ziet, ophangsysteem (hoe het werkt, 
hoe je het kan bevestigen), is het makkelijk?, is het makkelijk af te halen 
om te wassen?

•   Hoe laat u zich informeren over het op maat maken van gordijnen?
De winkel in lopen en vragen.

•   Welke informatie vindt u belangrijk bij het shoppen naar gordijnen?
Hoe zit het er in het echt uit als het hangt? Wat kost het voor mijn situ-
atie (totaal prijs). 
 
•   Heeft u slechte ervaringen met het aanschaffen van gordijnen? Zo ja, wat 
zijn die slechte ervaringen?
Nee geen slechte ervaringen.  

•   Vind u het belangrijk om de gordijnstof te voelen?
Ja.

•   Bestelt u liever online gordijnen of in de winkel zelf, en waarom?
In de winkel, om te kunnen zien hoe het eruit ziet in het echt! 

Sociale invloed
•   Hebben andere personen invloed op de keuze van uw gordijnen?
Ja.

•   Welke personen hebben invloed op de keuze? Zo ja, hoeveel invloed 
hebben die personen dan?
Mijn vriendin. Aanzienlijke hoeveelheid.

Woonstijl
•   Heeft u thuis een bepaalde woonstijl? Zo ja, hoe zou u uw woonstijl 
omschrijven?
Ja, Scandinavisch / minimalistisch.

•   Hoe houdt u daar rekening mee met het aanschaffen van een gordijn?
Het moet er wel bij passen.

Keuze doorslag
•   Wat geeft u de uiteindelijke doorslag om het gordijn aan te schaffen?
Budget.

•   Maakt u een keuze van wat voor gordijnen u wil op basis van de op-
hang methode (rails & roedes)? 
Ja, afhankelijk van waar ik gordijnen wil, wil ik een andere gordijn. 
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2. Bijlage: Empathy Map
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3. Bijlage: Productflow
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4. Bijlage: HKJ’s
HKJ’s (Hoe kan je’s), deze vragen breken het probleem. HKJ-vragen 
zijn korte vragen die brainstorms lanceren. HKJ’s komen voort uit de  

probleemstelling. Wij hebben de HKJ’s gemaakt om de probleemstelling 
op te delen en ideeën te genereren. Een goede HKJ zorgt voor inspiratie.

De probleemstelling
Hoe kan DOTshop, met een gordijnen webshop voor op maat gemaakte 
gordijnen, nieuwe huiseigenaren, die van Scandinavisch modern interieur 
houden, persoonlijk online advies geven, om er voor te zorgen dat klanten 
een soortgelijke ervaring beleven als in de winkel en zorgen dat ze zich 
goed kunnen oriënteren naar de beste mogelijkheden van soorten gordij-
nen en stoffen in hun eigen woonomgeving.

Versterk het goede
•	 Hoe kun je de klant een goed persoonlijk online advies geven? 
•	 Hoe kun je ervoor zorgen dat de gordijn soorten en stoffen passen bij 

de persoonlijke voorkeur van de klant?

Verwijder het slechte
•	 Hoe kun je een kleine selectie maken uit een breed assortiment?
•	 Hoe kun je de duur van het bestellen van gordijnen verminderen?
•	 Hoe kun je in minder dan 3 clicks gordijnen bestellen?
•	 Hoe kun je stress van het inrichten van je woning verminderen?
•	 Hoe kun je nieuwe huizen eigenaren online persoonlijk advies geven?

Onderzoek het tegenovergestelde
•	 Hoe kun je een volledige assortiment bekijken?
•	 Hoe kun je de klant een slecht onpersoonlijk advies geven?
•	 Hoe kun je het bestellen van gordijnen heel lang laten duren?

Gebruik een analogie voor de behoefte of context
•	 Hoe kun je bij het online bestellen van gordijnen goed advies krijgen? 

Net zoals dat je dit in de winkel krijgt.
Breek probleemstelling op in stukjes
•	 Hoe kun je in een webshop gordijnen op maat laten maken?
•	 Hoe kun je klanten online advies geven over het op maat maken van  

gordijnen?
•	 Hoe kun je er voor zorgen dat de gebruiker zich goed kan oriënteren 

op de webshop?
•	 Hoe kun je online persoonlijk advies geven?
•	 Hoe kun je er voor zorgen dat online klanten een soortgelijke ervaring 

beleven als in de winkel?

Aanname in twijfel trekken
•	 Hoe kun je ervoor zorgen dat de klant geen goed advies krijgt?
•	 Hoe kun je ervoor zorgen dat de klant een slechte ervaring krijgt  

tijdens het bestellen van gordijnen?
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