
WEET WAAR JE AAN BEGINT:
EEN BEGINNERS GUIDE
VOOR HET ONTWIKKELEN
VAN EEN GEWOONTE-
VORMENDE APP IN 2019.
Een benadering vanuit behavorial design.

VERWACHT HET ONVERWACHTE: HOE GA JE LEAN?
HOE MAAK JE VAN EENVOUD PRIOTITEIT?
WAT IS EEN GEWOONTE ECHT?
WAT ZIJN DE UX TRENDS VAN 2019?
Deskundig antwoord op deze vragen wordt middels deze
whitepaper gedeeld.



INHOUD.

Samenvatting van whitepaper

Hoofdstuk 1: wat is nou echt een gewoonte?

Hoofdstuk 2: must haves waar je rekenig mee moet houden

voordat je begint

Hoofdstuk 3: de ux trends van 2019

Conclusie

Bronnenlijst

�

3

4

6

8

9

10



SAMENVATTING.

�

Dagelĳks worden er meer dan 5000 apps gelanceerd in de IOS app
store. Dit betekent dat er jaarlĳks ongeveer 1.825.000 nieuwe apps op de
markt komen. Vrĳwel al deze startups mislukken. In veel gevallen waren
de ideeën nooit haalbaar, maar de oprichters investeerden veel tĳd,
moeite en geld in hun projecten voordat ze deze ongemakkelĳke
waarheid ontdekten. In deze whitepaper leer je hoe je in 2019 een
gewoonte-vormende app ontwikkelt die de potentie heeft om in de

enorme app markt een succes te worden. De digitale wereld is een snelle
en dynamische wereld waarin survival of the fittest telt. Ik heb uit bronnen
van hoge kwaliteit geanalyseerd en samengevat hoe je een succesvolle

app ontwikkelt en hoe je gebruikers aan jouw app hecht.

Voor dat we beginnen bedank ik je voor het downloaden van deze
whitepaper en wens ik je veel leesplezier.
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HOOFDSTUK 1:
WAT IS EEN
GEWOONTE
NOU ECHT?
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de reden waarom elke
appontwikkelaar zich bezig moet houden met de gewoontes van de
gebruikers, een aantal veelvoorkomende problemen uit de wereld
helpen, misvattingen over gewoontes en onderzoeken wat ervoor
zorgt dat gewoontes blĳven bestaan in de hersenen.

Ontwikkelaars ontwerpen gewoonten
bĳ gebruikers.

Waarom zouden jĳ en je team om gewoontes van gebruikers geven?
Vaak, als mensen denken aan "gewoontes", denken ze aan
veelvoorkomende gewoontes die mensen hebben. Dieet gewoontes,
sport gewoontes, roken gewoontes en gok gewoontes. "Dingen die we de
hele tĳd doen." Soms gezond, soms minder. Gewoontes zĳn groter dan
dat. Het zĳn onze "standaard" gedragingen. Onze stuurautomaten.

Voor veel mensen die apps ontwerpen, is het misschien vanzelfsprekend
dat hun app iemands gewoonte kan worden. Welke app gebruik je
wanneer je een taxi moet boeken? Om de weg te vinden? Om het nieuws
te lezen? Uit het enorme aanbod aan apps die je kan kiezen, waarom
kies je voor die je nu gebruikt?

Je koos die apps en bleef ze gebruiken omdat de ontwikkelaars
begrepen dat apps leven of sterven door gebruik. Hun succes hangt af
van het feit of gebruikers al dan niet een gewoonte vormen van het
gebruik van hun app. Deze ontwikkelaars begrĳpen dat de
betrokkenheid, retentie en de inkomsten afhangen van het feit of de
gebruiker hun app steeds opnieuw kiest. Ze kĳken naar je "standaard"
gedrag, naar je gewoontes en ze namen bewust ontwerp- en technische
stappen om de kans te vergroten dat je hun app opnieuw gebruikt in
plaats van een andere app.

Ontwikkelaars ontwierpen deze gewoontes bĳ gebruikers, en nu kunnen
jĳ en jouw app hetzelfde doen. Aangezien jĳ in hetzelfde schuitje zit: als
je dit leest, ik durf te wedden dat jouw toekomstig zakelĳk succes voor
een deel afhangt van het feit of jouw app een dagelĳkse of wekelĳkse
gewoonte voor je gebruikers wordt.

Wat is een gewoonte echt?
Een gewoonte is een van die woorden die veel mensen op hun gemak
gebruiken, maar niet stil staan bĳ de technische definitie. Dat is prima in
situaties in het dagelĳkse leven! Maar nu we als ingenieur nadenken over
de gewoontes is een duidelĳke technische definitie nodig: een gewoonte
is een geprogrammeerde reactie op iets dat in onze omgeving gebeurt.
Het is een aangeleerd gedrag dat we onbewust uitvoeren als een reflex
naar iets wat we ervaren. Een standaardactie, om het zo te zeggen,
wanneer we worden gestimuleerd door prikkels.
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Er zĳn drie kritieke dingen die een gewoonte maken die de meeste
mensen missen:

1. Gewoontes zĳn meer dan de actie
Een gewoonte is niet alleen de actie die iemand doet. In plaats daarvan
is een gewoonte een bepaalde stimuli die mentaal geassocieerd wordt
met de uitvoering een bepaalde actie.

Je kan het zien als "Als dit -> dan is dat" koppeling van een prikkel naar
een actie: als zintuiglĳke aanwĳzing, dan actie ondernemen.

Slechte behavorial designers richten zich alleen op de actie als geheel
van de gewoonte. Als we het bĳvoorbeeld hebben over een
rookgewoonte, richten we ons op de actie (bv: roken), maar negeren we
dat de prikkel (bv: na het eten van een maaltĳd) automatisch de trek in
roken veroorzaakt. Bĳ het nadenken over hoe jouw app
gewoontevorming zal creëren zal je uitgedaagd worden om niet alleen na
te denken over welke acties je wilt dat mensen meer uitvoeren, maar wat
voor prikkel je zal associëren met die actie. Prikkel→actie is de manier
om een gewoonte aan te leren.

2. Gewoonten worden gevormd door onze omgeving
Mensen voeren automatisch een gewoonte uit als reactie op iets in hun
omgeving die hen ertoe aanzet die specifieke actie uit te voeren. Als ik
"Milieu" zeg, bedoel ik de directe binnen- en buitenwereld die onze
hersenen kunnen ervaren. Interne gedachten, emoties, gevoelens of de
externe dingen die we onmiddellĳk waarnemen zicht, gehoor, ruik, ect....

Ons zenuwstelsel heeft een aantal aangeboren reflexen. Gewoonten zĳn
- in zekere zin - geprogrammeerde reflexen van complex gedrag dat we
uitvoeren als reactie op onze omgeving. Niet alleen worden ze uit ons
milieu gehaald, ze worden ook aangeleerd vanuit ons milieu.

3. Gewoontes zĳn programmeerbaar
Gewoontes worden aangeleerd: ze worden volledig door ervaring
aangeleerd. We zĳn niet met ze geboren: ze zĳn verworven uit onze
interacties met ons milieu. Op precies te zĳn worden ze aangeleerd door
de onverwacht positieve gevolgen van ons gedrag. In die zin zĳn ze
programmeerbaar: als we de controle hebben over onze omgeving en
het gevolg van ons gedrag (wat er gebeurt in de user experience van
jouw app, nadat iemand je gewenste gewoonte/actie uitvoert), kunnen we
gewoontes opbouwen - of vernietigen. Dit, in de kern, is het
fundamentele idee van Behavioral Design: dat een gebruikersomgeving
en de gevolgen van hun gedrag beheersbaar zĳn, en dat maakt dat hun
gedrag - vooral hun gewoonten – programmeerbaar zĳn.

Een goed voorbeeld van een app die heer en meester is in behavorial
design en het beïnvloeden van het gedrag van haar gebruikers is
Instagram. Instagram gebruikt externe prikkels in de vorm van een
pushbericht om jou een bepaalde actie te laten uitvoeren. Deze actie kan
bĳvoorbeeld het openen van een nieuwe foto van een vriend zĳn. De
beloning is dat de gebruiker up to date is van het leven van zĳn vrienden.
Dit bevredigt weer de interne trigger van de gebruiker namelĳk de fear of
missing out. De tĳd en moeite die de gebruiker in het liken en reageren
op berichten van vrienden steekt is de inverstering die er voor zorgt dat
de gebruiker Instagram zal blĳven gebruiken. Dit principe heet het
"Hooked Model" en is bedacht door de auteur Nir Eyal.
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Het gedrag, voornamelĳk de
gewoontes van je gebruikers
zĳn programmeerbaar.

Een gewoonte is een actie die je
uitvoert als reactie op
een bepaalde prikkel.



HOOFDSTUK 2:
MUST HAVES WAAR
JE REKENING MEE
MOET HOUDEN.
Gewoonte-vormende apps en websites worden snel
ontwikkeld om een overvloed aan verschillende
gedragsverandering activiteiten op te wekken, van
het bevorderen van gezondheid, liefdadigheid en
geluk tot het stimuleren van de verkoop en de
invoering van diensten.
Maar wat werkt? Hier zĳn 4 must haves waar je
rekening mee moet houden voor het ontwerpen van
succesvolle app.

Stel vast of je idee haalbaar is
Elk jaar creëren duizenden mensen met grote overtuiging
startups. Vrĳwel al deze startups mislukken. In veel
gevallen waren de ideeën nooit haalbaar, maar de
oprichters investeerden veel tĳd, moeite en geld in hun
projecten voordat ze deze ongemakkelĳke waarheid
ontdekten. Een manier om dergelĳke kostbare
mislukkingen te voorkomen is het uitvoeren van een
aantal eenvoudige haalbaarheids controles op je ideeën.
Hier zĳn er vier die nuttig kunnen zĳn.

Ten eerste, heb je gecontroleerd of je app een efficiënte
manier is om je doelstellingen te bereiken? Het creëren
van een platform voor gedragsverandering is meestal
moeilĳk en duur. Het is misschien niet de meest
kosteneffectieve oplossing voor een probleem, ook al kan
het de meest uitnodigende oplossing zĳn.

Ten tweede, controleer op 'typische denkfouten'. Ga je
ervan uit dat jouw publiek denkt zoals jĳ? Tuurlĳk, je
houdt van je app-idee. Tuurlĳk, het zou jouw gedrag
veranderen. Maar werkt het ook voor een voldoende
groot publiek van mensen met verschillende levens,
waarden en prioriteiten?

Ten derde, controleer op 'planningsfouten'. Onderschat je
hoe lang het zal duren en onderken je de inherente
complexiteit en uitdaging van het realiseren van jouw
idee niet? Onderzoeken hoeveel tĳd, moeite, expertise
en middelen het opbouwen van vergelĳkbare platforms in
beslag nam, kan een nuttige manier zĳn om dit risico te
verminderen.

Tot slot, heb je nagedacht over de kosten die nodig zĳn
om de aandacht van je publiek te trekken en vast te
houden? Het is een eenvoudige vergissing om je te
concentreren op wat er mogelĳk is als je de tĳd en
aandacht van mensen hebt zonder te bedenken hoe
moeilĳk het kan zĳn mensen hun tĳd en aandacht te
krĳgen en te houden
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Verwacht het onverwachte: ga lean
Gedragsverandering is een vloeiend en opkomend
proces. Contexten en gebruikers veranderen en daarmee
de technieken die effectief zĳn.

Ook de gebruikspatronen van de technologie veranderen
voortdurend. Wat vĳf jaar geleden, of zelfs vĳf maanden
geleden werkte, kan nu achterhaald zĳn.

Om met deze onzekerheid om te gaan, raad ik aan om
een lean aanpak te hanteren bĳ het ontwerpen van je
app.

Kortom; ontwikkel het project in kleine stukjes met snelle
feedback rondes. Stel en bewaak maatstaven en
verwachtingen. Test je vroege ideeën en aannames met
je doelgroep. Indien positief, test een prototype dat de
belangrĳkste dingen doet, op de eenvoudigste manier.

Kĳk of de doelstellingen reageren zoals verwacht. Als je
veronderstellingen worden gevalideerd, verhoog dan de
investering van middelen en test een geavanceerder
prototype. Zo niet, overweeg dan om in een ander idee te
draaien of het project helemaal te stoppen.

�

Test je vroege ideeën en aannames met je doelgroep.
Indien positief, test een prototype dat de belangrĳkste
dingen doet, op de eenvoudigste manier.



Zoek aandacht, maar voorzichtig en duurzaam
In de behavorial design literatuur beschrĳft B.J. Fogg het
concept van Kairos - het optimale moment om te
overtuigen. In de gezondheidszorg wordt een soortgelĳk
concept van Just-In-Time Adaptive Intervention nu
gebruikt om te bespreken waar en wanneer interventies
optimaal zĳn.

Zoals beide suggereren, moeten succesvolle
appontwikkelaars het vragen om aandacht zorgvuldig
plannen; opvallend zĳn wanneer het nuttigst is en
afwezig zĳn wanneer het niet nodig is. Misschien is er
niets belangrĳker voor apps met behavorial design dan
de aandacht van relevante mensen te krĳgen en vast te
houden. Het maakt niet uit hoe goed een app is als
niemand van de doelgroep het kent of gebruikt.

Gelukkig zĳn er nu veel manieren om mensen te
bereiken, waaronder meerdere vormen van media. Deze
opties maken het echter ook gemakkelĳk om potentiële
gebruikers te spamen en overweldigen door meer
aandacht te vragen dan ze willen geven. Als je te veel
aandacht probeert te krĳgen voor het gebruiken van je
app worden je meldingen of e-mails als spam ervaren en
werkt jouw app averechts.

Maak van eenvoud een prioriteit
Binnen gedragsverandering en overtuigende technologie
wordt steeds meer erkend dat behavorial design vaak
gemakkelĳker te realiseren is door vereenvoudiging dan
door motivatie.

Appontwikkelaars onderschatten echter vaak de waarde
van het eenvoudiger maken van dingen. Dit kan deels te
wĳten zĳn aan 'typische denkfouten' - appontwikkelaars
zĳn vaak zowel technischer beter op de hoogte van hun
app dan hun gebruikers en kunnen gemakkelĳk de
dingen die verwarrend of moeilĳk zĳn, niet opmerken.

Sommige benaderingen om de eenvoud te vergroten zĳn
onder andere het opsplitsen van processen in kleinere
stappen, een goed ontwerp en het vereenvoudigen en
opsplitsen van tekst om de verwerking van de informatie
zo eenvoudig mogelĳk te maken.
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Maak van eenvoud prioriteit. Hoe makkelĳker jouw
app te gerbuiken is, hoe sneller gebruikers geneigd
zĳn om je app nog eens te gebruiken.

Als je te veel aandacht probeert te krĳgen voor het
gebruiken van je app worden je meldingen of e-
mails als spam ervaren en werkt jouw app
averechts.



HOOFDSTUK 3: DE
UX TRENDS VAN
2019
In hoofdstuk 1 heb je geleerd hoe een gewoonte
wordt gevormd bĳ een gebruiker. In hoofdstuk 2 heb
ik verteld waar je rekening mee moet houden voor en
tĳdens het ontwikkelen van jouw app. In dit
hoofdstuk ga ik je vertellen wat de huidige trends zĳn
in misschien wel het belangrĳkste onderdeel van
jouw app; de user experience. De manier waarop jĳ
de UX van jouw app vorm geeft heeft grote impact op
het vormen van gewoontes bĳ jouw gebruikers. In dit
hoofdstuk behandel ik een aantal trends en merken
die hier slim gebruik van maken.

Het enorme potentieel van een gepersonaliseerd
design

Met de vooruitgang van Machine Learning en
Kunstmatige Intelligentie richten bedrĳven zich nu op het
bieden van een gepersonaliseerde ervaring aan hun
gebruikers. Gepersonaliseerde UX is een van de cruciale
dynamische UX-trends die een op maat gemaakte
gebruikerservaring creëert die tegemoet komt aan de
behoeften van een specifieke gebruiker.

Netflix is een ideaal voorbeeld van personalisatie.
Wanneer je inlogt op je Netflix-account, kan je de
aanbevelingen van de app voor films en tv-programma's
bekĳken die gebaseerd zĳn op jouw kĳkgedrag. Een
andere gepersonaliseerde UX-functie die Netflix gebruikt
in de app is om te beginnen met streamen precies daar
waar een gebruiker stope met kĳken van een serie.

Ontketen de kracht van storytelling

Een goed UX design is een standaard, niet een bonus in
het huidige digitale tĳdperk. Storytelling is een kritisch
element geworden van de huidige UX ontwerp wereld.
De meeste bekende merken gebruiken nu de kracht van
storytelling om een ervaring te creëren voor hun
gebruikers. Woorden prikkelen de zintuigen en maken
het voor de hersenen gemakkelĳker om zich een
boodschap voor te stellen en uit te werken. Een verhaal
stuurt emoties en genereert een band tussen de
karakters in het verhaal en de lezer. Een goed verhaal
verhoogt de motivatie bĳ een gbruiker om een bepaalde
actie uit te voeren.

Heineken creëerde een interactieve ervaring voor
werkzoekenden die nog steeds beter is dan de
traditionele vacatures van de meeste bedrĳven. De hele
vacature is een voorbeeld van interactieve storytelling
waarbĳ vragen worden gesteld over het werk van de
gebruiker en zĳn persoonlĳke gewoontes. Het koppelde
uiteindelĳk een karaktertype aan de gebruiker dat hem
vervolgens verbond met een relevante functie in het
bedrĳf.
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Gebaren

Stel, je gebruikt de nieuwste iPhone zonder de home
knop. Mis je de homeknop? Waarschĳnlĳk niet omdat een
eenvoudig gebaar het heeft getransformeerd in een
eenvoudige en naadloze gebruikerservaring.

Tikken, vegen, scrollen, scrollen, trekken om een pagine
opnieuw te laden. Alles wat je in principe doet, kan
worden gecategoriseerd als bewegingen.

Vaak heb je als appontwikkelaar zeer weinig ruimte op
een smartphone scherm om veel informatie in te
verwerken. Gebaren helpen om deze uitdaging te
overwinnen. Hoe? Gebaren die gebruikers kunnen doen
vervangen de knoppen en ontdoen van overmatige
ruimte. Ook maakt navigatie gebaseerd op gebaren het
mogelĳk om content in het middelpunt van de aandacht
van de gebruiker te plaatsen.

Meer en meer menselĳke gebaren zullen binnenkort
gedigitaliseerd worden op mobiele ervaringen en maken
het voor gebruikers echt eenvoudiger om deze apps te
gebruiken. Naarmate er meer gebaren in de praktĳk
komen, zullen we een trend zien die zich ontwikkelt in de
ontwikkeling van deze gebaren in verschillende apps.

�

Een trend die we in de toekomst steeds meer gaan
zien zĳn gebaren. Technologie en apps worden
steeds meer gebruiksvriendelĳk door dat de
navigatie sneller is door het gebruik van gebaren.



CONCLUSIE.

�

Hoewel succes nooit gegarandeerd is, stĳgen je kansen om gebruikers
aan te trekken en te behouden als je de UX van je app baseert op

menselĳk gedrag.

Dichter bĳ een golden ticket ga je niet komen, omdat behavorial design
de wetenschap van menselĳk gedrag aanstuurt.

De technieken in deze whitepaper zĳn slechts enkele technieken die
appontwikkelaars gebruiken om een gewoonte-vormende app te creëren.
Alleen door intensief UX-onderzoek en het observeren van het gedrag
van gebruikers kan men een geweldige gebruikerservaring ontwerpen.

Een gevoel van controle is essentieel voor ons allemaal. Daarom moeten
alle UXers tĳdens het ontwerpen altĳd empathisch zĳn naar hun publiek
toe. Soms is het gevoel van controle belangrĳker dan het hebben van de

controle zelf.

- Fabiën Redert
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