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Levendige kleuren
en verlopen
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Toen Instagram in
2016 hun app logo
veranderde naar een
grover en meer gelikt logo
waren miljoenen gebruikers
overstuur. De nieuwe richting
huisstĳl werd afgekeurd omdat het te
algemeen en minder aantrekkelĳk zou
zĳn (Mindsea, 2019). In de jaren daarna
zĳn veel merken meegegaan in deze
trend en ook levendige kleuren en
kleurverlopen gaan gebruiken in hun
digitale ontwerpen. In designs van
2021 worden veel sterke paarse,
rode en oranjekleuren
gebruikt, kĳk naar Airbnb,
Tinder en Snapchat.
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Animaties

Digitaal of met de hand getekend,
2D of 3D, aangepaste illustraties,
noem maar op. De vrĳe vormen,
nietuitgelĳnde
ontwerpen
en
enorme asymmetrie helpen niet
alleen platforms om zich te
onderscheiden van de generieke,
maar
ze
creëren
ook
een
vriendelĳke
en
uitnodigende
omgeving en bieden gebruikers
een betere ervaring. Om deze
pagina's nog meer te laten
opvallen, komen deze illustraties
vaak tot leven met complexe
bewegingen.
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Inclusive
design

UX design moet ernaar streven om
gebruikerstevredenheid constant te
verbeteren (Venkatesan, 2020).
Design moet aangepast zĳn aan de
unieke
behoeften
van
elke
consumentengroep.
User
Experience
Design
moet
focusgroepen met een handicap
bevatten die traditioneel buiten de
digitale revolutie zĳn gehouden.

Less is more
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De ingewikkeldheid
van een app gaat vaak
ten koste van hoe
relevant en bruikbaar
het is voor de doelgroep
Bedrĳven hechten in
2020 minder waarde
aan hoeveel nieuwe
functies een app heeft
maar meer aan het
oplossen van het
probleem. De focus ligt op
de eindgebruiker. Welk
probleem zal worden
opgelost en hoe wordt dit
geoptimaliseerd.
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Storytelling

Net als illustraties,
animaties en enkele andere
populaire trends, trekt verhalen
vertellen de aandacht van de
gebruiker op de boodschap die via de
app wordt overgebracht . Een verhaal
vertellen kan bĳvoorbeeld bĳ het eerste
gebruik van een app. In een verhaal
onderbouwd met illustraties kan je
de gebruiker meenemen in
verhaal en het probleem die
de app oplost.
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