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AANLEIDING 
De opdrachtgever heeft in samenwerking met de Provincie Limburg een platform laten
ontwikkelen met als doel de verbinding te ondersteunen tussen zowel professionals als
particulieren in Limburg. Binnen het platform is een agenda, zoekmachine en een podium
functie ontwikkeld. Via deze functies wilt de opdrachtgever op het platform verschillende
handvaten aanrijken om gebruikers via platform met elkaar te verbinden.

DOELSTELLING
Om te achterhalen op welke wijze het huidige platform laagdrempeliger en intuïtiever
gemaakt kan worden zal de projectgroep een advies uitbrengen. Dit advies zal informatie
bevatten over de huidige status van het platform en welke verbeteringen aan het platform
kunnen worden toegevoegd. Dit wordt vervolgens vertaald naar een of meerdere
ontwerpen. Hiermee moeten Limburgers verleid worden om via KiekLimburg opzoek te
gaan naar activiteiten en ondernemingen in de eigen provincie.

AANPAK
De bestaande problemen zijn onzekerheden met betrekking tot inuïviteit en
laagdrempeligheid van het huidige ontwerp. Hiervoor zal de projectgroep als basis het
ontwerp nemen en via de 'relevance cycle' requirements met betrekking tot het ontwerp
opstellen en via een field test deze requirements testen. Hieruit zullen bevindingen naar
voren komen over de intuïviteit en laagdrempeligheid van het huidige ontwerp. Deze
bevindingen worden onderzocht en vervolgens zal op basis van resultaten uit dit onderzoek
een ontwerp worden opgesteld door de projectgroep en geëvalueerd worden door de
opdrachtgever in de 'design cycle’

RESULTATEN
Een tweetal prototypes zijn ontwikkeld op basis van bevindingen. Hierbij is zowel een
“traditioneel” ontwerp en een “out-of-the-box” ontwerp ontworpen. Dit zijn een social
media applicatie en een website.
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CONCLUSIE
In een relatief kort tijdsbestek is een 
nieuwe/verbeterde oplossing te realiseren op basis 
van het traditionele ontwerp. Het prototype is 
gebaseerd op de huidige website, wat het voor 
KiekLimburg eenvoudiger maakt om de voorgestelde 
aanpassingen door te voeren. Op de lange termijn 
adviseert de projectgroep een mobiele applicatie te 
ontwikkelen op basis van een social media concept. 
De projectgroep is overtuigd dat deze oplossing 
bijdraagt aan de het intuïtief gebruiken van het 
platform en de laagdrempeligheid, doordat de 
informatie wordt aangeboden zonder dat de 
gebruikers “actief” moeten zoeken.

Figuur 1 Website ontwerp

Figuur 2 Social media applciatie ontwerp


