
AANLEIDING 
De aanleiding van dit project is dat er 
gebruikers afhaken wanneer er om 
financiële informatie wordt gevraagd door 
APG. Kijkend naar het probleem is er vanuit 
APG een behoefte ontstaan om gebruikers 
van hun services minder snel te laten 
afhaken. Zodoende willen ze dat er 
onderzoek wordt gedaan naar de 
verschillende methodes en technieken.

DOELSTELLING 
Het doel van dit project is opstellen van een 
set vuistregels over hoe APG de 
vertrouwensfactor van gebruikers kan 
vergroten als het gaat om het delen van 
financiële gegevens, zodat gebruikers een 
prettige ervaring krijgen met de innovatieve 
services van de APG GroeiFabriek en 
hierdoor bij geldzaken automatisch gaan 
denken aan APG als vertrouwde gids.

AANPAK 
Gedurende dit project is gebruik gemaakt 
van de Hevner onderzoeksmethodiek. Met 
behulp van deze onderzoeksmethodiek is 
door de projectgroep een professionele 
relevantie gewaarborgd.  

Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van 
andere onderzoeksmethoden, waaronder 
interviews om requirements en zoektermen 
te achterhalen die daarna middels een 
literatuuronderzoek verder zijn onderzocht. 
Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd 
volgens Systematic literature review 
‘Kitchenham’.

Om de requirements te prioriteren is er 
gebruik gemaakt van de MoSCoW-methode.

RESULTATEN 
Tijdens het onderzoek zijn er verschillende 
resultaten gevonden waarbij er op drie 
verschillende onderwerpen verder is 
ingegaan: vertrouwen, beloning en privacy. 
Hieruit zijn meerdere vuistregels ontstaan 

die samen een ‘vuistregeldocument’ 
vormen waar APG gebruik van kan maken 
door de vuistregels toe te passen in hun 
services. Ook zijn er tijdens het onderzoek 
requirements opgehaald bij de 
opdrachtgever en als extra onderdeel 
wireframes gerealiseerd.

Enkele vuistregels:
- Geef de gebruiker een beloning, zodat 

hij/zij gemotiveerd raakt om 
persoonlijke gegevens te delen. 

- Als APG verwerk ik de kleur blauw op de 
website van mijn services, zodat dit een 
gevoel van vertrouwen opwekt bij de 
gebruiker. 

CONCLUSIE 
De resultaten hebben bijgedragen in het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen 
waarbij er enkele vragen zijn aangepast in 
verband met tijdsnood en relevantie met 
betrekking tot de doelstelling. Het 
uiteindelijke artefact ‘het 
vuistregeldocument’ is compleet afgestemd 
op de requirements door per vuistregel te 
checken of deze aan de requirements
voldeed en dit is vervolgens gevalideerd 
met de opdrachtgever.

Vervolgens zijn er ‘voorgestelde vuistregels’ 
opgesteld, waar vuistregels en zoektermen 
in zijn verwerkt, deze kunnen verder 
worden onderzocht in een 
vervolgonderzoek. 

Daarnaast wordt er ook aanbevolen om in 
de toekomst een fieldtest uit te voeren, om 
de vuistregels te testen in relatie tot de 
gebruiker.
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Ontwerp vuistregels

Template van een vuistregel:

 Geef de gebruiker meer controle over 
hoe hun persoonlijke informatie wordt 
gebruikt.

 Beschrijving
 Doelgroep
 Onderbouwing
 Voorbeeld
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