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pAppa is een nieuwe digitale tool van Nutricia waarmee vaders geholpen worden in het 
hechtingsproces met hun kindje door middel van tips en challenges. Door het uitvoeren van 
challenges passend bij de ontwikkelingsfase van het kindje wordt de vader gestimuleerd om 

een band te creëren met zijn kindje.
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Ontwerpmethode
Dit project is opgebouwd en voltooid volgens de onderstaande ontwerpmethode (zie Figuur 1) (CMD, J. Evenhuis, z.d.). 
Tijdens dit project zijn alle fases doorlopen om tot een eindproduct te komen. De opbouw van dit document is ook 
opgesteld volgens deze ontwerpmethode.

Betekenis van de fases
Verkennen: het in kaart brengen van het probleem, de huidige situatie en al bestaande oplossingen 
Definiëren: het samenbrengen van de inzichten uit het onderzoek om het probleem te definiëren
Ideegeneratie: mogelijke oplossingen bedenken/onderzoeken
Conceptualiseren: een keuze maken uit de mogelijke oplossingen uit de vorige fase en deze oplossing concreet maken
Valideren: ondervinden of de concrete oplossing voldoet aan de eisen en testen bij de gebruiker
Evalueren: terugkijken op het proces

Figuur 1: ontwerpmethode

Deelvragen
Per fase zijn er deelvragen opgesteld om alle conclusies uit de fase samen te vatten. In deze Design Rationele worden 
deze deelvragen benoemd.
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Persoonlijke professionele reflectie
De persoonlijke reflectie op het proces en wie ik ben als ontwerper.

Bekijk de reflectie van week tot week

Bekijk de volledige reflectie

Prototype
Het eindproduct is verwerkt in een prototype. Met het prototype kan de 
werking van het eindproduct ervaren worden.

Bekijk en probeer zelf het prototype

Bekijk de screenrecording van het prototype (wachtwoord: pappa)

Productbiografie
In deze Design Rationale wordt er verwezen naar de Productbiografie, in de 
verwijzing wordt de afkorting “PB” gebruikt. In de Productbiografie is het hele 
proces in te zien van aanleiding tot eindresultaat. Deze Design Rationale 
geeft een samenvatting van het hele proces. 

Bekijk de productbiografie

https://www.figma.com/proto/zrc4l0gf9hTGMgx9rUipkH/Persoonlijke-Reflectie-Kim-Bakker?page-id=0%3A1&node-id=223%3A59&viewport=15%2C-1163%2C0.3&scaling=min-zoom&hide-ui=1
http://afstudeerproject.kimbakker.nl/docs/reflectie.pdf
https://www.figma.com/proto/2Wk9Njgq3qPw9QPSy8ARFP/Prototype-pAppa?page-id=0%3A1&node-id=230%3A7469&viewport=645%2C664%2C0.15&scaling=scale-down&starting-point-node-id=230%3A7469&show-proto-sidebar=1&hotspot-hints=0
https://www.figma.com/proto/2Wk9Njgq3qPw9QPSy8ARFP/Prototype-pAppa?page-id=0%3A1&node-id=230%3A7469&viewport=645%2C664%2C0.15&scaling=scale-down&starting-point-node-id=230%3A7469&show-proto-sidebar=1&hotspot-hints=0
https://www.figma.com/proto/2Wk9Njgq3qPw9QPSy8ARFP/Prototype-pAppa?page-id=0%3A1&node-id=230%3A7469&viewport=645%2C664%2C0.15&scaling=scale-down&starting-point-node-id=230%3A7469&show-proto-sidebar=1&hotspot-hints=0
https://www.figma.com/proto/2Wk9Njgq3qPw9QPSy8ARFP/Prototype-pAppa?page-id=0%3A1&node-id=230%3A7469&viewport=645%2C664%2C0.15&scaling=scale-down&starting-point-node-id=230%3A7469&show-proto-sidebar=1&hotspot-hints=0
https://www.figma.com/proto/2Wk9Njgq3qPw9QPSy8ARFP/Prototype-pAppa?page-id=0%3A1&node-id=230%3A7469&viewport=645%2C664%2C0.15&scaling=scale-down&starting-point-node-id=230%3A7469&show-proto-sidebar=1&hotspot-hints=0
https://www.figma.com/proto/2Wk9Njgq3qPw9QPSy8ARFP/Prototype-pAppa?page-id=0%3A1&node-id=230%3A7469&viewport=645%2C664%2C0.15&scaling=scale-down&starting-point-node-id=230%3A7469&show-proto-sidebar=1&hotspot-hints=0
https://vimeo.com/717058987
http://afstudeerproject.kimbakker.nl/docs/productbiografie.pdf
http://afstudeerproject.kimbakker.nl/docs/productbiografie.pdf
http://afstudeerproject.kimbakker.nl/
http://afstudeerproject.kimbakker.nl/
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding opdracht
Vanuit Nutricia heb ik een opdracht gekregen om een concept te bedenken zodat de inschrijvingen voor het platform 
omhooggaan en de profielen die daaruit voortkomen ook actief gebruikt gaan worden. Het platform wordt namelijk 
veel gebruikt door moeders, maar een klein percentage registreert zich voor een account en gebruikt dit account actief. 
De opdracht die ik kreeg was om na te denken om iets te ontwikkelen voor een specifieke (andere) doelgroep. 

De oplossing die ik hiervoor ga bedenken heeft te maken met het aanspreken van een nieuwe doelgroep: vaders. Ik wil 
namelijk vaders helpen bij de verzorging van hun baby. Door een concept te ontwikkelen gericht op vaders kan ik mijn 
ambitie om mensen te helpen kwijt en help ik Nutricia met een uitbreiding op hun platform zodat de gebruikers hun 
profiel actief zullen gaan gebruiken.

1.2. Probleemstelling, Opdracht & Design Challenge
Probleemsituatie
Nutricia heeft een platform genaamd Nutricia voor jou dat gemaakt is voor moeders en het 
wordt dan ook veel gebruikt door moeders. Nutricia wil het platform uitbreiden met een specifiek 
onderdeel voor vaders om zo deze doelgroep ook te betrekken bij het platform. Nutricia is niet op de hoogte 
wat er speelt in de doelgroep van vaders en wat hun pijnpunten zijn om de nieuwe doelgroep aan te spreken 
en bij zich te houden.

Door onderzoek te doen naar de nieuwe doelgroep en vanuit de uitkomsten een oplossing specifiek voor 
vaders te bedenken waarbij de gebruiker gemotiveerd wordt om steeds weer terug te komen naar het 
platform, kan Nutricia zorgen voor relevante informatie voor deze doelgroep zodat eventuele pijnpunten bij 
vaders ook opgelost worden.

De opdracht
Aan jou de taak om te achterhalen op welke manieren wij ervoor kunnen zorgen dat vaders ook een actieve 
deelname hebben aan het platform waarmee de pijnpunten van het vaderschap verlicht worden. Één van die 
manieren wordt uitgewerkt tot een getest prototype dat door onze developers gebouwd zou kunnen worden.

Design Challenge
Hoe kan ik door middel van een interactieve uitbreiding aan het Nutricia voor jou platform vaders helpen in 
het verlichten van pijnpunten in het vaderschap en ze motiveren het platform actief te gebruiken?

1.3. Stakeholders
 - Vaders: het product dat ontwikkeld gaat worden is specifiek 
voor vaders. Er moet eerst onderzoek gedaan worden om te 
ondervinden wat het probleem van de vader is waar een oplossing 
voor bedacht gaat worden. Uiteindelijk worden de pijnpunten voor 
vaders opgelost door een interactief product.

 - Nutricia: het probleem van Nutricia is dat gebruikers zich niet 
registreren voor een account of het account niet actief gebruiken. 
Hierdoor kan Nutricia de gebruikers niet voorzien van relevante 
informatie. Nutricia wil weten wat ze kunnen betekenen voor 
vaders zodat zij ook actief deelnemen aan het platform.

 - Moeders: een moeder heeft samen met de vader het kindje 
en daarom is de moeder een belangrijke stakeholder. Er wordt 
onderzocht wat de pijnpunten van de vaders zijn, maar het kan 
ook zijn dat die pijnpunten voor de vaders nog zogenaamde blinde 
vlekken zijn en ze het nog niet inzien. Daarom is de rol van de 
moeder van belang in dit stadium; zo heeft de moeder waarschijnlijk punten in gedachten die ze mist voor de 
vader. Die inzichten zijn belangrijk om mee te nemen.

Figuur 2: Stakeholder Map

1.4 Doelgroep
De doelgroep is gespecificeerd tot vaders* met een kindje van 0-6 maanden (zie PB “6.9. 
Doelgroep Specificering” p. 97). Binnen het eerste half jaar wordt het ouderschapsverlof vaak 
ingezet en heeft de vader tijd voor het hechtingsproces met zijn kindje.

*Met vaders wordt iedereen bedoeld die zich identificeert als ouder die van nature geen band 
heeft met de baby.



Hoe kan ik door middel van een 
interactieve uitbreiding aan het 

Nutricia voor jou platform vaders 
helpen in het verlichten van 

pijnpunten in het vaderschap en ze 
motiveren het platform actief te 

gebruiken?

Design Challenge V1
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2.1. Onderzoek uitvoering

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek in deze fase is opgezet door deelvragen op te stellen. Per deelvraag is bepaald met welke 
onderzoeksmethode er naar een antwoord gezocht wordt en via welke Stepping Stone de conclusie van de vraag 
wordt samengevat om te definiëren. Tijdens het proces zijn de deelvragen steeds weer herschreven, weggehaald of 
toegevoegd. 

Het onderzoek heeft bestaan uit 2 soorten: Field en Library. Het Field onderzoek is ingezet om de doelgroep te leren 
kennen. Door het leren kennen van de doelgroep onstaat er een overzicht van de doelgroep met hun behoeftes en 
wensen. Het Library onderzoek is ingezet om een overzicht te krijgen van de richtlijnen die de opdrachtgever heeft 
en om te achterhalen wat er al beschikbaar is voor de doelgroep. In Figuur 3 zijn de uitgevoerde methodes per soort 
onderzoek te zien.

         Field onderzoek
Tijdens de interviews zijn er vijf vaders geïnterviewd om te achterhalen wat het vaderschap voor hen inhoudt en 
wat de pijnpunten daarin zijn (zie PB “4.1. Interviews” p. 29). Na de interviews heeft er een Focus Group sessie 
plaatsgevonden met 7 deelnemende vaders waar verschillende stellingen voor opgesteld waren (zie PB “6.3. Focus 
Group” p. 70). Om te achterhalen wat een vader allemaal nodig heeft voor de verzorging van zijn kindje is er een 
Bag Tour uitgevoerd (zie PB “4.2. Bag Tour” p. 47). Het laatste onderdeel van het Field onderzoek was de Diary 
Study waar de deelnemende vaders een dagboek bij hielden, om inzicht te krijgen in de dag van de vader en om de 
pijnpunten te achterhalen die niet direct opkwamen tijdens de interviews (zie PB “6.2. Diary Study” p. 69).

         Library onderzoek
Er is een Orienting Expert Interview uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de opdrachtgever en de opdracht (zie PB 
“Orienting Expert Interview” p. 17). Er is Benchmark Creation uitgevoerd om te achterhalen welke producten er al 
bestaan voor de doelgroep (zie PB “6.1. Benchmark Creation” p. 63). Na het field onderzoek werd er al nagedacht 
over mogelijke oplossingen en met Best/good & bad practices is er gekeken wat er al bestaat voor deze mogelijke 
oplossingen (zie PB “6.4. Best, good & bad practices” p. 76). Voor inzichten uit de onderzoeksmethodes is er nog 
bewijs gezocht van experts door het doen van Literature Study (zie PB “6.8. Literature Study” p. 92).

Inzichten onderzoeksmethodes
Alle inzichten zijn samengevat in een visualisatie op de volgende pagina (zie Figuur 4). De visualisatie geeft per 
methode de conclusies in steekwoorden weer en deze steekwoorden hebben een label. De labels geven aan uit welke 
onderzoeken deze conclusie voorkomt. Zo is het ook visueel duidelijk welke conclusies vaker voorkomen, waardoor 
triangulatie ontstaan is. De onderzoeksmethodes die lichter weergegeven zijn in de visualisatie zijn minder belangrijk 
geweest voor de inzichten uit het onderzoek.

Figuur 3: onderzoeksmethodes Field & LibraryVerkennen 
&Definiëren

FASE 1 & 2
2.
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Figuur 4: visualisatie onderzoeksconclusies
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2.2. Beantwoording deelvragen Verkennen & Definiëren
Aan de hand van de onderzoeksresultaten uit het Library en Field onderzoek zijn de deelvragen (zie PB “4.5. 
Deelvragen V2” p. 50)  van de fases Verkennen & Definiëren beantwoord.

1. Wat is Nutricia en wat zijn de richtlijnen voor het product?
Uitgevoerde methodes: Orienting expert Interview & Desk Research 
Stepping Stone: Programma van Eisen

1.1 Waarvoor is Nutricia opgezet?
Het merk Nutricia is opgezet omdat niet elke baby borstvoeding kan krijgen. Het merk is uitgegroeid tot een organisatie 
met veel verschillende voedingsproducten (zie PB “Het ontstaan van Nutricia” p. 18). Als ondersteuning van het 
merk is het Nutricia voor jou platform opgezet. Het platform is opgezet om moeder te helpen en te ondersteunen 
waardoor het merk Top-of-mind wordt (zie PB “Orienting Expert Interview” p. 17).

1.2. Wat zijn de richtlijnen/kaders van Nutricia?
Het nieuwe product moet een handige online tool zijn om vaders te ondersteunen in het vaderschap. Een belangrijke 
eis is dat de voeding van Nutricia absoluut niet gepromoot mag worden in de tool. De tool mag enkel informatie geven 
over de producten. De betrouwbaarheid van Nutricia moet naar voren komen (zie PB “Mogelijke oplossingen” p. 18). 
Het product mag een volledig nieuw concept zijn en dat mag best hip en grappig zijn. De eisen zijn samengevat in het 
Programma van Eisen (zie Figuur 5) en geprioriteerd volgens de MosCow methode (zie PB “7.6 Requirements List / 
MosCoW” p. 114).

2. Wie is de doelgroep en wat beweegt hen omtrent het vaderschap?
Uitgevoerde methodes: Interviews, Focus Group, Bag Tour, Diary Study
Stepping Stones: Profielen en User Requirement List

2.1. Welke pijnpunten komt de doelgroep tegen in het vaderschap?
De grootste pijnpunten die naar voren kwamen vanuit de interviews was het feit dat het voor de vaders lastig is om 
een band te creëren met hun kindje, ze voelen zich in het eerste jaar van hun kindje meer een verzorger en hebben 
geen natuurlijke band met het kindje (zie PB “Conclusies interviews” p. 46). Een deel van de vaders weet niet dat 
er iets is zoals het hechtingsproces en dat dit belangrijk is, dit zijn voornamelijk de vaders die het na 1,5 jaar pas leuk 
gaan vinden (zie PB “Conclusie Focus Group” p. 76) . Het kindje heeft de ruimte om zich aan meerdere personen te 
hechten en dus ook aan de vader (zie PB “Samenvatting Literature Study” p. 97).

Daarnaast zijn er vaders die geen mensen om zich heen hebben die in dezelfde situatie zitten waardoor ze geen 
herkenning kunnen vinden bij andere vaders (zie PB “Conclusie Focus Group” p. 76). Degene die wel die mensen 
om zich heen hebben delen tips en bijvoorbeeld spullen met elkaar (zie PB “Conclusies interviews” p. 46). Er heerst 
een soort taboe om over het vaderschap te praten, terwijl een deel van de vaders veel stress ervaren en hierdoor in 
een depressie komen (zie PB “Samenvatting Literature Study” p. 97).

Naast de communicatie en de bandcreatie zien de vaders door de vele informatie online en in boeken niet meer welk 
advies goed is om op te volgen. De vaders besteden dan ook minder aandacht aan het opzoeken van informatie (zie 
PB “Conclusies interviews” p. 46). 

De doelgroep is samengevat in 2 profielen (zie Figuur 6) en (zie Figuur 7) waar de pijnpunten naar voren komen. In dit 
project komen er twee soorten vaders naar voren in de doelgroep: de afwachtende vader en de betrokken vader. Een 
deel van de vaders weet niet dat het hechtingsproces van belang is en vinden het pas leuk worden na 1,5 jaar omdat ze 
dan pas het idee hebben te kunnen communiceren met het kindje, dat zijn de “afwachtende vaders”. Het andere deel 
van de doelgroep is juist actief bezig in het connecten met zijn kindje, maar weet niet met welke handvaten hij dit kan 
doen, dit zijn de “betrokken vaders”.

Figuur 5: Programma van Eisen MoSCoW

Vanuit de pijnpunten zijn er User Requirements opgesteld die te vinden zijn in het Programma van Eisen (zie Figuur 5).

2.2. Wat zijn de bezigheden van een vader omtrent de verzorging van het kind?
Vanuit de Interviews (zie PB “4.1. Interviews” p. 29) en Diary Study (zie PB “6.2. Diary Study” p. 69) is gebleken 
dat de vaders betrokken zijn in de verzorging van hun kindje en ook af en toe alleen zijn met hun kindje. Vanuit de 
Focus Group (zie PB “6.3. Focus Group” p. 70) is gebleken dat ze tijdens de zwangerschap en de eerste tijd daarna 
vooral veel bezig zijn met het verzorgen van hun baby en hun vrouw en precies doen wat de vrouw zegt. Na hun werk 
nemen ze vaak de verzorgingstaken op zich. De bezigheden van de vader zijn samengevat in een Customer Journey 
(zie PB “7.4 Customer Journey” p. 112).
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Figuur 6: profiel afwachtende vader Figuur 7: profiel betrokken vader
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Communiceren met andere vaders
Een tweede punt dat veel naar voren is gekomen uit het onderzoek is de communicatie tussen de vaders. Een deel 
van de vaders heeft een vriendengroep met gelijkgestemden waar ze tips delen over het vaderschap en bijvoorbeeld 
producten, zij geven aan dit heel fijn te vinden. Een ander deel heeft geen gelijkgestemden gehad en vond dit een 
gemis, die vaders hebben het gemist om herkenning te kunnen vinden bij andere vaders, bijvoorbeeld: je bent niet de 
enige met slapeloze nachten. Er is ook een deel van de vaders die zegt geen anderen nodig te hebben en te doen wat 
hij zelf wil, maar uiteindelijk wil die vader ook herkenning kunnen vinden. Daarnaast worden de connecties met vaders 
ook gebruikt om bijvoorbeeld spullen uit te wisselen.

Op Social Media door vrouwen veel gedeeld over het moederschap, maar het lijkt of er voor vaders een taboe heerst 
om over het vaderschap te praten.

voor zichzelf kan zorgen en daarvoor mensen nodig heeft. Door de zorg voor het kindje en de juiste aandacht ontstaat 
er een wisselwerking tussen ouder en kind waardoor de hechtingsrelatie ontstaat. Vaders kunnen het in het begin 
van hun vaderschap lastig hebben door de grote levensverandering, hierdoor kan stress ontstaan en het kindje is erg 
gevoelig voor die stress. Door stress werkt die wisselwerking niet goed en daardoor kan de hechtingsband niet goed 
ontwikkelen.

2.3. Wat vinden moeders belangrijk van de rol van de vader en wat hebben ze gemist?
De moeders vinden het fijn als de vader hen ondersteunt in de verzorging van hun kindje. Er zit wel verschil in de 
mannen van de geïnterviewde moeders, de een was meer betrokken dan de ander. Ze merkten dat de man een andere 
band heeft met het kindje en het instinct mist om bijvoorbeeld wakker te worden als het kindje huilt (zie PB “5.1. 
Interviews moeders” p. 55)

3. Wat is er al beschikbaar voor de doelgroep? 
Uitgevoerde methodes: Interviews, Diary Study, Benchmark Creation, Best Good & Bad practices 
Stepping Stone: Comparison Chart

3.1. Wat voor apps/platforms bestaan er al voor de doelgroep en wat is goede inspiratie?
Er zijn apps beschikbaar die zich specifiek richten op vaders, deze zijn voor de fase tijdens de zwangerschap. De 
goede punten uit deze applicaties die als inspiratie gelden is voornamelijk de tone of voice, de apps zijn humoristisch 
ingesteld en spreken de taal van de man. Daarnaast bieden platformen zoals 24Baby specifieke content aan voor 
vaders, alleen is dit nog niet heel breed en ook voornamelijk gericht op de zwangerschap (zie PB “6.1. Benchmark 
Creation” p. 63). 

Vanuit de interviews en Diary Study zijn geen specifieke tools ontdekt die vaders veel gebruiken, ze zoeken zo min 
mogelijk op omdat er veel informatie beschikbaar is. Als ze toch informatie nodig hebben dan kiezen ze het eerste 
resultaat op Google (zie PB “Conclusies interviews” p. 46).
 
3.2. Welke voorbeelden zijn er al van mogelijke functies in het nieuwe product?
Goede voorbeelden vanuit de pijnpunten van de vaders zijn apps met een community/forum en apps die opdrachten 
aanbieden aan de gebruiker (zie PB “6.4. Best, good & bad practices” p. 76). Er zijn functionaliteiten ondervonden 
die worden meegenomen in het concept (zie PB “Conclusie opdrachten platformen” p. 88 en zie PB “Conclusie 
community platformen” p. 89).

De resultaten van het Best Good & Bad practises onderzoek is samengevat in een Comparison Chart (zie PB “Figuur 
64” p. 88 en zie PB “Figuur 65” p. 89).

4. Hoe kan de band tussen vader en baby versterkt worden?
Uitgevoerde methodes: Literature Study
Vanuit de Literature Study is er veel ontdekt over het hechtingsproces van een baby. De vader kan hier dan ook 
verschillende dingen aan doen zoals: voeding voor een deel op zich nemen en activiteiten samendoen (zie PB “Wat 
kan een vader doen?” p. 95).

2.3. Onderzoek conclusie
N.a.v. het onderzoek en de beantwoording van de deelvragen is er gekomen tot een onderzoeksconlusie. Er zijn drie 
belangrijke onderwerpen naar voren gekomen, deze onderwerpen zijn samengevat tot een conclusie.

Bandcreatie
Een belangrijk pijnpunt van het vaderschap is het creëren van een band met hun kindje. Een deel van de vaders 
is hier vanaf de geboorte mee bezig en een ander deel niet. Het deel dat er niet mee bezig is heeft in het begin de 
verzorgende/ondersteunende rol en vindt het pas leuk worden als het kindje ongeveer 1,5 jaar oud is, dan kunnen ze 
spelen en communiceren met het kindje. Onderzoekt wijst uit dat de moeder van begin af aan een band heeft met het 
kindje en dat de vader hier moeite voor moet doen. Het kindje heeft ruimte om zich aan meerdere personen te hechten 
en heeft dus ruimte voor een band met de vader. Er zijn diverse tips die de vader kunnen helpen met het creëren van 
de band door bijvoorbeeld voedingsmomenten over te nemen of huid op huidcontact te hebben.

Het kindje heeft mensen nodig om zich aan te hechten: als het kindje geen hechtingsrelatie heeft, kan het zich niet 
goed ontwikkelen op sociaal en mentaal gebied. Een kindje heeft in de eerste levensfase veel stress, omdat het niet 

De band tussen de vader en het kindje is van belang voor de ontwikkeling van het 
kindje en de vaders moeten geholpen worden om tot deze band te komen.

Vaders hebben behoefte aan korte en bondige informatie die ze vertelt wat
 ze moeten doen.

Vaders vinden het fijn om herkenning te kunnen vinden bij andere vaders en 
het idee hebben dat ze niet als enige dingen doormaken.

Informatievoorziening
Een ander onderwerp voor deze conclusie is de manier hoe vaders gebruik maken van informatievoorziening. Volgens 
de vaders is er te veel informatie beschikbaar en weten ze daarom niet wat ze kunnen gebruiken. Daarnaast gaan de 
vaders niet veel op zoek naar informatie, maar kiezen ze meestal het eerste beste zoekresultaat. Vaders zoeken geen 
informatie over de verzorging van hun kindje maar wel over de ontwikkeling.
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2.4. Probleemstelling & Design Challenge
De huidige probleemstelling en de Design Challenge waren nog open en gericht op de mogelijke pijnpunten van 
vaders. Door het onderzoek te doen zijn deze pijnpunten specifiek geworden en komen bandcreatie en communiceren 
met andere vaders naar voren. Met deze bevindingen zijn de Probleemstelling en Design Challenge herschreven.

Probleemstelling
Nutricia heeft een platform genaamd Nutricia voor jou dat gemaakt is voor moeders en wordt dan ook 
veel gebruikt door moeders. Nutricia wil als nieuwe doelgroep vaders betrekken, zodat zij ook een actieve 
deelname aan het platform hebben. Om vaders te betrekken wil Nutricia het platform uitbreiden of een 
nieuwe tool ontwikkelen om vaders te helpen in het hechtingsproces met hun kindje en om contact tussen 
vaders laagdrempelig te maken. 

Design Challenge
Hoe kan een interactief product dat vaders ondersteunt in het hechtingsproces en helpt bij het vinden van 
herkenning bij andere vaders zorgen voor een actieve deelname aan het Nutricia voor jou platform?

Hoe kan een interactief 
product dat vaders 
ondersteunt in het 

hechtingsproces en 
helpt bij het vinden van 
herkenning bij andere 

vaders, zorgen voor een 
actieve deelname aan 
het Nutricia voor jou 

platform?

Design Challenge V2



De literatuurstudie wijst uit dat het belangrijk is dat het kindje 
hechting vindt bij de vader en dat dit mogelijk is. De overheid 
heeft het ouderschapsverlof uitgebreid zodat de band tussen 
vaders en de kinderen versterkt wordt. Er komt uit het Field 
onderzoek dat dit inderdaad een belangrijk onderwerp is en 

daarom ga ik een interactief product maken om vaders te helpen 
met het hechtingsproces met hun pasgeboren kindje tijdens het 

ouderschapsverlof. In het interactief product kan de gebruiker zijn 
behoefte kwijt om herkenning te vinden bij gelijksgestemden. 

Van Verkennen & Definiëren naar Ideegeneratie



26 27

Ideegeneratie
FASE 3
3.

3.1 Opzet ideegeneratie fase
In deze fase zijn er ideeën gegenereerd om de problemen vanuit het onderzoek op te lossen. Er zijn Hoe Kun Je’s 
opgesteld om deze fase mee in te gaan.

Hoe Kun Je’s
De HKJ’s zijn vragen waar je door het genereren van ideeën een antwoord op vindt. De HKJ’s zijn daarom als startpunt 
gebruikt voor de ideegeneratie fase.

 - Hoe kun je vaders bewust maken van het feit dat een band hebben met hun kindje van belang is?
 - Hoe kun je ervoor zorgen dat vaders in het eerste jaar niet alleen een verzorgende rol hebben?
 - Hoe kun je vaders motiveren om moeite te doen voor een band met hun kindje?
 - Hoe kun je vaders helpen een band te creëren met hun kindje?
 - Hoe kun je vaders met elkaar in contact laten komen?
 - Hoe kun je ervoor zorgen dat vaders herkenning bij elkaar kunnen vinden?
 - Hoe kun je vaders tips laten uitwisselen?
 - Hoe kun je ervoor zorgen dat vaders het platform actief gebruiken?

3.2. Ideegeneratie
Brainstorm methodes
Om antwoorden te vinden op de HKJ’s zijn er verschillende brainstorm methodes toegepast. 

Morfologische kaart
De eerste methode is de morfologische kaart, per HKJ zijn er verschillende ideeën gegenereerd. De HKJ’s zijn 
onderverdeeld in 2 categorieën: band (zie Figuur 8) & community (zie Figuur 9).

Figuur 8: morfologische kaart schets bandcreatie
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Figuur 9: morfologische kaart schets community

Ideation Session
Na de eerste ideegeneratie schets is er een Ideation Session gedaan met zes deelnemers. Tijdens deze sessie is 
er geëxperimenteerd met verschillende brainstorm methodes: klassieke brainstorm (zie PB “Klassieke brainstorm” 
p. 130), BrainWriting met Dot Voting (zie PB “Brainwriting & Dot Voting” p. 130) en Crazy 8 (zie PB “Crazy8” p. 
131).

Figuur 10: uitkomsten ideation session

Figuur 11: opzet ideation session

Ideeën schetsen
Naar aanleiding van de brainstorm methodes zijn er drie concepten bedacht en visueel gemaakt met sketching:

Concept 1 | Chat / Challenge roulette
Het concept (zie Figuur 12) bestaat uit 2 kanten: challenge en chat. Door de telefoon de schudden komt er een chat 
of challenge in beeld (zie PB “Concept 1 | Chat / Challenge roulette” p. 141).

Figuur 12: concept 1 | roulette
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Concept 2 | Bewust maken
In dit concept (zie Figuur 13) vult de vader elke dag 
een poll in en op basis van de resultaten kan hij 
informatie lezen of opdrachten uitvoeren (zie PB 
“Concept 2 | Bewust maken” p. 142).

Concept 3 | Events
Dit concept (zie Figuur 15) bestaat uit events 
georganiseerd voor vaders. Er komt een functie waar 
komende evenementen vermeld staan, dit kunnen 
online of fysieke evenementen zijn (zie PB “Concept 3 
| Bonding events” p. 142). 

Figuur 13: concept 2 | bewust maken

Figuur 14: concept schets bonding app

3.3. Uitkomst ideegeneratie | BondingApp
De drie concepten zijn gepresenteerd tijdens de Feedback Frenzy (zie PB “9.5 
Feedback Frenzy” p. 143) en vanuit hier zijn de concepten samengebracht 
naar een gloednieuw concept: de BondingApp (zie Figuur 14). In deze app kan 
de gebruiker challenges “shaken”, uitvoeren en opslaan. Daarnaast krijgt de 
gebruiker regelmatig een melding om terug te keren naar de applicatie (zie PB 
“9.6. Nieuw concept” p. 147) voor de volledige omschrijving.

3.4. Beantwoording deelvragen ideegeneratie
Deelvragen nummering volgens opzet (zie PB “4.5. Deelvragen V2” p. 50).

5. Wat zijn mogelijke oplossingen voor het probleem 
    van de doelgroep?
Methodes: Ideation, Sketching
Stepping Stone: Concept

De mogelijke oplossingen zijn de drie concepten: Chat/Challenge roulette (zie 
Figuur 12),  Bewust maken (zie Figuur 13) & Events (zie Figuur 15) en deze zijn 
samengevoegd in het concept (zie Figuur 14) dat er nu staat. 

5.1. Welke van de mogelijke oplossingen wordt verder uitgewerkt en 
hoe?
Het concept uit Figuur 14 wordt in de volgende fase eerst gevalideerd (zie “4.1. 
Validatie concept ideegeneratie” p. 33) en zal daarna verder uitgewerkt 
worden in een Medi-Fi Prototype (zie “4.2. Concept conceptualiseren | Medi-fi 
Prototype” p. 34).

Figuur 15: concept 3 | events
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Conceptualiseren 
& valideren

FASE 4 & 5

Fase 4 gaat om het conceptualiseren en fase 5 om het valideren van het concept. 
Deze fases zijn samengevoegd in dit hoofdstuk omdat de fase samen een lopend 
proces zijn. Na het conceptualiseren wordt het concept gevalideerd en met de 
inzichten uit de validatie fase wordt er weer opnieuw geconceptualiseerd.

4.

4.1. Validatie concept ideegeneratie
De BondingApp uit de vorige fase is gevalideerd aan de hand van het opgestelde PvE (zie PB “10.2. Concept validatie” 
p. 158). Hieruit bleek dat er nog een aantal aandachtspunten waren: bewust maken & motivatie. Om aan deze 
eisen te voldoen is er Literature Study (zie PB “Literature Study” p. 161) gedaan om manieren te ontdekken om de 
gebruiker te beïnvloeden en motiveren het product te gebruiken en te blijven gebruiken. 

Uitkomsten en verwerking onderzoek
De onderzoekers die naar voren kwamen in het onderzoek waren: B.J. Fogg & Cialdini, aan de hand van hun principes 
en modellen zijn nieuwe ontwerpoplossingen bedacht (zie PB “Ontwerpoplossingen vanuit onderzoek” p. 163) en 
doorgevoerd in een schets (zie Figuur 16).

In de schets is te zien dat de gebruiker eerst een stukje “onboarding” voor de bewustwording krijgt, oftewel uitleg over 
het hechtingsproces en waarom het zo van belang is. Daarnaast is er bij een challenge te zien hoeveel tijd het in beslag 
neemt en wat de moeilijkheidsgraad is. Als de challenge eenvoudig is en weinig tijd in beslag neemt, zal de gebruiker 
eerder geneigd zijn om de challenge uit te voeren en zal de gedragsverandering (actief bezig zijn met de bandcreatie) 
sneller plaatsvinden. Als trigger kan de gebruiker een melding krijgen om naar de applicatie te gaan (zie PB “Conclusie 
B.J. Fogg formule voor mijn product” p. 162). 

Om de gebruiker nog meer te motiveren is er een aantal principes van Cialdini ingezet (zie PB “Conclusie Cialdini voor 
mijn project” p. 163). Zo is er een reward systeem toegevoegd waar de gebruiker door schaarste maar een bepaalde 
tijd heeft om een reward te behalen. Daarnaast is er bij een challenge te zien hoeveel vaders deze al gedaan hebben, 
de gebruiker zal bij een hoog aantal deze challenge sneller doen. Ook heeft de gebruiker nu de mogelijkheid om zijn 
ervaringen te delen in zijn eigen omgeving, om zo ook andere vaders te motiveren om deel te nemen. 

Figuur 16: concept na validatie en onderzoek



34 35

4.2. Concept conceptualiseren | Medi-Fi Prototype
De schets (zie Figuur 16) is omgezet naar een clickable wireframe om te kunnen testen bij de gebruiker. In Figuur 17  
zijn de belangrijkste schermen te zien van dit Medi-Fi prototype.

Figuur 17: belangrijkste schermen Medi-Fi prototype
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4.3. Concept testen | Medi-Fi Prototype
Om het concept te valideren is het prototype getest bij twee vaders. Uit de eerste test (zie PB “11.3. Testen Part 1” p. 
178) kwamen al direct belangrijke inzichten om te verwerken in het prototype (zie PB “Concrete actiepunten test 
Matthijs” p. 180). Na deze test zijn er al direct wijzigingen doorgevoerd vanuit die inzichten, zoals: het vereenvoudigen 
van de onboarding en de structuur/navigatie (zie PB “11.4. Aanpassingen prototype” p. 180). 

Navigatie & pagina’s
De navigatie is vereenvoudigd door het samenvoegen van pagina’s. 

Oude situatie
In Figuur 18 is de oude situatie te zien, er zijn drie pagina’s: tips, challenges en bewaard. Al deze pagina’s zijn te bereiken 
via de navigatie onderaan. Op de pagina “bewaard” kan de gebruiker sliden tussen de opgeslagen challenges en tips.

Nieuwe situatie
In Figuur 19 de nieuwe n.a.v. het testresultaat. Om de navigatie te kunnen vereenvoudigen is het aantal pagina’s 
verminderd. De opgeslagen items zijn nu te vinden op de pagina’s van de challenges en tips zelf. Als de gebruiker 
binnenkomt dan is er onder de populaire items een navigatie te zien om te switchen tussen alle challenges/tips en de 
opgeslagen challenges/tips.

Figuur 18: strucuur en navigatie v1

Figuur 19: strucuur en navigatie v2

Daarnaast had een belangrijk inzicht 
uit deze test betrekking op het behalen 
van een reward (zie Figuur 20). Het 
behalen van een reward is tegenstrijdig 
ten opzichte van het ethische aspect 
van dit concept. 

De reward die de gebruiker zou 
moeten behalen na het uitvoeren van 
challenges is een band met zijn kindje 
en niet een lijst vol medailles in zijn 
profiel. Daarom is er besloten het hele 
reward system uit de applicatie te 
halen.

Figuur 20: reward system
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Figuur 21: aanpassing prototype n.a.v. test

Vervolgens is het aangepaste prototype 
getest bij de tweede deelnemer en hij 
kwam veel beter door de applicatie 
heen (zie PB “11.5. Testen Part 2” p. 
184). 

Naar aanleiding van de laatste test 
is er nog een aantal aanpassingen 
gedaan aan het prototype (zie Figuur 
21) zoals: het kunnen inzien van een 
eigen feed (1) en icoontjes eerder 
weergeven (2) waardoor de gebruiker 
die zal herkennen en de navigatie items 
in de applicatie geen benaming nodig 
hebben (zie PB “Concrete actiepunten 
test Thom” p. 185).
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Figuur 22: moodboard applicatie

Verwerking stijl en vormgeving
Na het definiëren van de stijl is deze stijl toegepast op de vier belangrijkste schermen (zie Figuur 23). Vervolgens zijn er 
op basis van dit ontwerp steeds iteraties gemaakt (zie PB “13.1. Iteratie design” p. 211). Er is geëxperimenteerd met 
ronde hoeken, diverse schaduwen en gradients (zie Figuur 24) .

Figuur 23: stijl doovoering belangrijkste schermen

Figuur 24: ontwerp iteraties

4.4. Stijl & Vormgeving
Door de validatie van het concept door het testen kan het Medi-Fi prototype omgezet worden naar een Hi-Fi prototye. 
Hiervoor is een stijl nodig. Om tot een stijl te komen is er met de onderzoeksmethode Design Pattern Search gekeken 
naar de patronen die terugkomen in materiaal dat specifiek voor mannen gemaakt is (zie PB “Design Pattern Search” 
p. 153). Hier is een sfeer moodboard (zie PB “Figuur 106” p. 153) uit voortgekomen en met deze input zijn de 
kleuren en stijl bepaald voor dit project (zie Figuur 22).
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Figuur 25: ontwerp iteraties nieuwe stijl

Deze iteratieslagen zijn besproken met de belanghebbende (zie PB “13.2. Meeting met belanghebbende 11/05/2022” 
p. 214), hieruit bleek dat de applicatie veel meer rust uit moest stralen waar de focus ligt op de content. Deze 
feedback is verwerkt in een nieuwe ontwerp iteratie (zie Figuur 25).

Om tot rust en focus op de content te komen is de accentkleur weggelaten en zijn er lichtere tinten van de overige 
huisstijl kleuren toegevoegd, daarnaast is de testkleur aangepast zodat alle kleuren een geheel uitstralen (zie Figuur 
26). Ook is er aandacht besteed aan de navigatie, deze is standaard wit en een actieve pagina wordt in blauw 
weergegeven. Er is achter de navigatie een laag toegevoegd zodat de content achter de navigatie niet clickable is 
waardoor er geen misclicks zullen ontstaan.

Dit is de definitieve stijl die verder verwerkt is in het volledige Hi-Fi prototype.

Figuur 26: vernieuwd kleurpalette
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Naam applicatie
Vanuit de Groenlicht presentatie kreeg ik als feedback (zie PB “Feedback” p. 221) dat deze app zelf veel 
inspirerender is dan de naam “Bonding App” doet vermoeden. Om tot een nieuwe passende naam te komen is er een 
brainstormsessie georganiseerd (zie PB “15.3. Naam brainstorm” p. 246) en kwam de naam “pAppa” naar voren (zie 
Figuur 27).

pAppa
In deze naam zijn de woorden “Pappa” en “App” gecombineerd. Pappa verwijst naar vaders 
en App naar het product.

Bij een nieuwe stijl en nieuwe naam hoort een passend logo en na diverse schetsen en iteraties (zie PB “16.2. Logo” p. 
253) is in Figuur 29 het logo te zien voor pAppa. De ringen in het beeldmerk geven de verbondenheid aan tussen 
vader en kind.

Figuur 27: flippover brainstrom Figuur 28: flippover brainstrom

Figuur 29: logo pAppa
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4.5. Hi-Fi Prototype testen
Met diverse feedback sessies zijn er steeds ontwerp iteraties doorgevoerd om te 
komen tot een te testen Hi-Fi prototype. Dit prototype is getest bij vier testpersonen 
uit de doelgroep. De tests zijn opgedeeld in twee testdagen zodat er tussendoor 
ruimte was voor aanpassingen aan het prototype.

Testdag 1
Er kwamen vier belangrijke onderdelen uit de testresultaten die zijn herontworpen. 
Bekijk het uitgebreide testverslag in de Productbiografie (zie PB “16.4. Testen Part 3” 
p. 258).

Geboortedatum
De content in de applicatie is gebaseerd op de ontwikkeling van het kindje, hiervoor is 
het van belang dat de geboortedatum van het kindje bekend is in de database, aangezien de leeftijd een groot deel van 
de ontwikkeling bepaald. Als de gebruiker zich registreert, zal hij het invoerveld tegen komen om de geboortedatum 
achter te laten. Echter is er ook een optie om als gebruiker de app te gebruiken zonder een account en ook hier komt 
de gebruiker dan een pagina tegen om de geboortedatum achter te laten (zie Figuur 30 -1). Vanuit de test bleek dat 
de testpersoon het niet fijn vond om direct gegevens achter te laten: een geboortedatum is direct persoonlijk (zie PB 
“Gebruikerstest 1 | Thom” p. 260). Als oplossing heeft de gebruiker nu een keuze tussen aan aantal maanden van het 
kindje (zie Figuur 30 -2). Dit is veel minder privacygevoelig.

Feed
Voor de testpersonen was het niet duidelijk wat de feed inhoudt (zie Figuur 31 -1) en daarom is er bovenaan extra 
content toegevoegd (zie Figuur 31 - 2) waardoor de het voor de gebruiker duidelijk is dat het een feed is van de 
challenge met posts van andere vaders.

Items opslaan
De gebruiker kan een challenge of tip opslaan en deze terugvinden op de Challenge of Tip pagina. Het was voor de 
testpersoon niet duidelijk waar de opgeslagen items teruggevonden konden worden en daarom wordt er nu met een 
micro-interactie aangegeven waar ze het item terug kunnen vinden. De animatie laat visueel zien dat het bookmark 
icon valt in het desbetreffende menu-item (zie PB “Opgeslagen challenges/tips” p. 266) .

Figuur 30: iteratie geboortedatum zonder account Figuur 31: iteratie feed

Figuur 32: test uitvoering

Testdag 2
Deze testdag bestond uit twee online testen (zie PB “16.7. Testen Part 4” p. 272). Op de punten die n.a.v. van de 
eerste testdag waren aangepast liepen deze testpersonen niet meer vast, de aanpassingen hebben effect gehad op 
de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. N.a.v. de conclusies uit de test zijn er nog twee belangrijke onderdelen 
aangepast.

Onboarding
De onboarding bestond uit een slider van drie slides 
met een uitleg video (zie PB “Figuur 226” p. 274), het 
was voor de testpersonen niet duidelijk dat ze konden 
swipen. Daarnaast zouden ze de video niet gaan kijken 
en doorgaan naar het volgende scherm. Als oplossing is 
er een duidelijke interactie met “volgende” weergegeven 
(zie Figuur 33 -1) en komt de gebruiker op een scherm 
met een tekstuele uitleg waar de zinnen achter elkaar 
zichtbaar worden (zie Figuur 33 - 2). Doordat de knop niet 
direct in beeld is, zal de gebruiker de tekst gaan lezen.

Post plaatsen op feed
Na het uitvoeren van de challenge en het invullen van 
een evaluatie genereert de applicatie een post voor de 
gebruiker die hij kan delen op de feed of in zijn eigen 
omgeving. Voor de testpersonen was het niet duidelijk 
wat er nu gebeurde met zo’n post (zie Figuur 34 - 1) en 
daarom zijn de buttons aangepast. De buttons vertellen 
nu meer waar de gebruiker naar toe gaat navigeren en dat verschilt ook of de gebruiker de openbare deeloptie heeft 
gekozen of niet (zie Figuur 34 - 2/3).

Figuur 34: iteratie button teksten

Figuur 33: onboarding eerste bezoek
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4.6. Beantwoording deelvragen conceptualiseren & valideren
Deelvragen nummering volgens opzet (zie PB “4.5. Deelvragen V2” p. 50).

5.2. Hoe kan de doelgroep gemotiveerd worden om actief deel te nemen?
Methodes: Literature Study
Stepping Stone: Prototype

De doelgroep kan gemotiveerd worden om actief deel te nemen door gedragsverandering/beïnvloeding toe te passen. 
Zo is het van belang dat de gebruiker consistent gebruik maakt van de applicatie, de gebruiker weet dat het afkomstig 
is van een gevestigd merk en de gebruiker kan content met anderen delen. Daarnaast moeten het haalbare challenges 
zijn, zodat de gebruiker ze ook kan uitvoeren waardoor de formule van B.J. Fogg werkt.

De resultaten van de Literature Study zijn verwerkt in een Prototype.

6. Welke stijl is passend bij de doelgroep?

Methodes: Design Pattern Search
Stepping Stone: Moodboard

De stijl die passend is bij de doelgroep is het gebruik van bepaalde kleuren (rood, blauw, groen, geel en oranje), grote 
teksten in hoofdletters en het centraal weergeven van de doelgroep zelf.

De stijl die passend is bij de doelgroep is samengevat in een Moodboard (zie Figuur 22).

7. Is de werking van het product duidelijk voor de doelgroep? 
Methodes: Thinking Aloud & Usability Testing

Op verschillende momenten in het designproces is het prototype getest bij de doelgroep. Naar aanleiding van de 
testresultaten en de aanpassingen die daarna volgden is de werking van het prototype duidelijk voor de doelgroep, ze 
konden goed navigeren. 

8. Is het product een waardevolle toevoeging voor de doelgroep?
Methodes: Usability Testing & Survey

Tijdens de usability testen is er gevraagd naar een reactie op het concept en hieruit is gebleken dat het voor de vaders 
erg fijn is om op deze manier aan de slag te gaan om een band te ontwikkelen met hun kindje. Ze zien het als een fijne 
tool met houvast om aan het hechtingsproces te werken. (zie PB “Conclusie testen part 4” p. 274).

Daarnaast is er een variatie gedaan op de survey namelijk het benaderen van vaders om een challenge uit te voeren 
(zie PB “16.10. Challenges testen” p. 279). Hier kwamen erg positieve reacties op, de vaders vonden het leuk om de 
challenges te doen (zie PB “17.3. Challenges testen” p. 286). Vanuit de reactie uit de test en de deelname aan de 
challenges kan er geconcludeerd worden dat het product een waardevolle en vooral ook een leuke toevoeging is voor 
de doelgroep.

9. Is het concept technisch haalbaar?
Methodes: Expert interview & Literature Study

Om de technische haalbaarheid te valideren is er gesproken met een developer en werd hier aangegeven dat het 
concept te realiseren is door een iOS developer. Daarnaast is er onderzocht of de functie zoals de “shake”, mogelijk 
is en hieruit is ook gebleken dat dit mogelijk is. De conclusie op deze deelvraag is dan ook dat het concept technisch 
haalbaar is (zie PB “17.4. Technische haalbaarheid” p. 290).

10. Voldoet het product aan de waarden van Nutricia?
Methodes: Pitch

Het nieuwe product mocht een handige nieuwe tool zijn om vaders te ondersteunen. Het ondersteunen van ouders 
past bij de waarden van Nutricia. Het is een onderwerp waar Nutricia nog veel meer content voor zou kunnen 
ontwikkelen om zo ook vaders te helpen in plaats van uitsluitend de moeders. Voor Nutricia staat de ontwikkeling van 
het kind natuurlijk ook centraal en die waarde komt terug in de nieuwe tool. 



De applicatie is echt handig, 
er zijn zoveel boeken met 
eindeloos veel informatie 

waar ik geen zin in heb om dat 
allemaal te lezen.

– Hilbert

Uitspraak testpersoon“
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Eindproduct
5.

pAppa is een app van Nutricia waar vaders geholpen worden in het hechtingsproces met hun kindje door middel van 
tips (zie PB “Tips” p. 205)  en challenges (zie PB “Challenges” p. 204) tijdens het ouderschapsverlof. Door het 
uitvoeren van challenges passend bij de ontwikkelingsfase van het kind wordt de vader gestimuleerd om een band te 
creëren met zijn kindje.

pAppa is een volledige nieuwe tool van Nutricia, in app vorm voor eenvoudig en motiverend gebruik. De vraag van de 
opdrachtgever was actieve deelname aan het Nutricia voor jou platform, dit mocht ook een volledig nieuwe tool zijn. 
Voor dit product is er gekozen voor een volledig nieuwe tool. Door een app te gebruiken, is er een mogelijkheid dat de 
gebruiker notificaties ontvangt en hierdoor steeds terugkomt naar de tool. Er is voor een app gekozen en niet voor een 
tool in de browser aangezien een app gebruiksvriendelijker is. Als gebruiker tijdens de challenge de telefoon weg legt 
en later teruggaat naar de tool, dan zal de webbrowser al gerefresht zijn waardoor de gebruiker niet verder kan waar 
hij gebleven was. Het voordeel van een app is dat die informatie wél bewaard kan worden. Daarnaast kan er eenvoudig 
gebruik gemaakt worden van tools van de telefoon zelf zoals de camera.

In dit stadium van het project is er gekozen om enkel te ontwerpen voor iOS (iPhone) device (zie PB 
“Besturingssysteem” p. 214).

Gedragsverandering
Om de vader te helpen tijdens het hechtingsproces zal er gedragsverandering plaats moeten vinden waardoor de 
vader de app actief zal gebruiken en daarmee zijn band met zijn kindje versterkt. Niet alle vaders zijn zich ervan bewust 
dat ze iets aan bandcreatie moeten doen. Om dit voor elkaar te krijgen is het B.J. Fogg model ingezet (zie PB “B.J. Fogg” 
p. 161). Het gedrag dat bereikt wordt met de applicatie is dat de vader door een actieve deelname aan de applicatie 
een band creëert met zijn kindje. Hiervoor is het nodig dat de gebruiker weet waarom dit van belang is, de gebruiker 
activiteiten krijgt om hieraan te werken en dat de gebruiker een trigger krijgt om steeds weer terug te komen naar de 
applicatie. 

De app vertelt de vader tijdens de onboarding waarom de band met het kindje zo belangrijk; daarna krijgt de vader 
de activiteit om challenges uit te voeren met zijn kindje. De vader ontvangt meldingen om deel te nemen aan een 
challenge als trigger om actief deel te nemen.

Naast de gedragsverandering is er voor het ontwerp van de applicatie ook aandacht besteed aan beïnvloeding met 
de principes van Cialdini om ervoor te zorgen dat de app gebruikt gaat worden. Er zijn drie principes toegepast: 
commitment/consistency, social proof en liking. De uitleg van deze principes is te vinden in de Productbiografie (zie PB 
“Cialdini” p. 162). De principes komen terug in de functionaliteiten.
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Figuur 35: flow van startmogelijkheden
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5.1. Functionaliteiten app
Er zijn diverse functionaliteiten beschikbaar in de app. 

Startmogelijkheden
Er zijn drie manieren om de app als gebruiker binnen te treden via het 
startscherm: zonder account, met account of met registratie (zie Figuur 
35).

1. Zonder account
De gebruiker kan zich eerst oriënteren in de applicatie zonder hiervoor 
een account aan te maken. Door te klikken op “starten”, komt de 
gebruiker in de onboarding terecht. Na de onboarding dient de 
gebruiker de leeftijd van zijn kindje in maanden te selecteren zodat de 
content in de applicatie hierop aansluit.

Vervolgens kan de gebruiker starten in de applicatie en zal er op 
plekken dat de gebruiker een actie wil doen waar een account voor 
nodig is een melding bovenaan in het scherm verschijnen. 

De gebruiker kan alle pagina’s in de app bekijken en een challenge 
uitvoeren tot aan het opslaan. De gebruiker komt dan diverse pagina’s 
tegen met zero states aangezien hij zelf geen content heeft toegevoegd 
(zoals profiel gegevens) of items heeft opgeslagen (zie PB “Zero states” 
p. 258).

2. Met account
Als de gebruiker al een account heeft in de app dan klikt hij op 
“inloggen” en komt uit op het inlogscherm. Op dit scherm heeft de 
gebruiker ook nog de mogelijkheid om te switchen naar “registreren”. 
De gebruiker kan de optie gebruiken om zijn wachtwoord in te zien 
(zie PB “Inloggen/Registreren” p. 226) of de “wachtwoord vergeten” 
functie gebruiken. Na het invullen van de invoervelden kan de gebruiker 
starten in de applicatie.

3. Met registratie
Als de gebruiker direct wil starten met een account dat hij nog niet 
heeft, klikt hij op “registreren”. Er is gekozen voor een multi-step form 
zodat de gebruiker steeds korte stukjes informatie kan invullen (zie 
PB “Registreren” p. 240). De gebruiker vult de geboortedatum (zie 
PB “Geboortedatum” p. 227) van zijn kindje in zodat de content zich 
automatisch hierop aanpast.

Na registratie komt de gebruiker in de onboarding en kan hij daarna 
starten in de applicatie.
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Figuur 36: scherm onboarding

Figuur 37: manieren om een challenge te vinden

Onboarding
Als de gebruiker voor het eerst de 
applicatie gebruikt wordt weergeven 
waarom de band met het kindje van 
belang is en wordt de vader bewust 
gemaakt dat hij hier iets aan kan 
doen (zie Figuur 36). De content is 
gebaseerd op Literature Study (zie 
PB “Uitkomsten Literature Study” p. 
92). De content komt achter elkaar 
geanimeerd binnen op de pagina 
zodat het zin voor zin gelezen kan 
worden. De “aan de slag” button komt 
als laatste in beeld zodat de gebruiker 
gemotiveerd wordt de tekst te lezen. 

Challenge uitvoeren
Challenge vinden
Er zijn twee manieren om een 
challenge te vinden om uit te voeren 
(zie Figuur 37) . Via de shake (1) of via 
de challenge pagina (2).

Shake
De hoofdfunctie van de applicatie is 
het “shaken”. Zo heeft een baby een 
rammelaar om mee te spelen en heeft 
de vader een app om te rammelen 
oftewel, shaken. Door het shaken van 
het device verschijnt er een random 
challenge voor vader en kind. De 
challenge die wordt weergeven is 
passend in de fase waar het kindje 
zich in bevindt. Als de vader een 
challenge gedaan heeft zal deze niet 
meer verschijnen na het shaken.

Challenge pagina
Op de challenge pagina kan de 
gebruiker zelf scrollen tussen 
alle challenges en zelf een keuze 
maken.  Bovenaan in de lijst staan 
de populairste challenges. Op deze 
pagina zijn ook opgeslagen challenges 
terug te vinden. 

Als de vader een leuke challenge 
heeft gezien die hij later wil uitvoeren 
dan kan hij deze opslaan door op het 
bookmark icoontje te tappen. Een 
baby is onvoorspelbaar en daarom kan 
het zo zijn dat een bepaalde challenge 
nu even niet kan.

Figuur 38: normale challenge starten en uitvoeren

Challenge uitvoeren
Challenge informatie
Na het shaken of het zelf kiezen van een challenge komt de gebruiker bij het uitleg scherm (zie Figuur 51 -1). Hier staat 
alle informatie over de challenge zoals de factoren om het gedrag van de vader zo te krijgen dat hij een challenge 
uitvoert: duur en moeilijkheid (zie PB “B.J. Fogg” p. 161). Per challenge is er te zien hoe vaak deze al is uitgevoerd, als 
de gebruiker ziet dat de challenge al vaak gedaan is door anderen dan zou hij het sneller ook gaan doen (zie PB “Social 
Proof” p. 162). Ook staat er uitgelegd hoe de challenge werkt, kan de challenge opgeslagen worden en eventueel 
gedeeld worden via de eigen kanalen (zie Figuur 38 - 1/2) van de gebruiker (zie PB “Liking” p. 162). 

Challenge starten/uitvoeren

Standaard challenge
In Figuur 38 is de flow te zien van het starten en uitvoeren van een challenge. Als de gebruiker op “start challenge” 
klikt zal er een timer aflopen (3) tot de challenge begint. Dit zit in de applicatie als game element, bij een autorace spel 
wordt er bijvoorbeeld ook afgeteld voor het begint. Vervolgens krijgt de gebruiker de melding om de telefoon weg te 
leggen (4), hij moet zijn aandacht kunnen richten op het kindje. Bij die melding heeft de gebruiker de mogelijkheid om 
nogmaals te kijken welke challenge hij ook alweer ging doen (5). Als de gebruiker klaar is met de challenge komt hij 
terug naar de applicatie en klikt op “challenge afronden”.

1

2

3 4

5
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Challenge met video begeleiding
Er zijn ook challenges met video begeleiding, zoals de babymassage (zie Figuur 39). Hier heeft de gebruiker zijn 
telefoon wel voor nodig, maar moet hij deze draaien zodat de video goed zichtbaar is. De timer geeft aan wanneer de 
video begint. Er is standaard een grote knop aanwezig om de video te pauzeren, een baby is natuurlijk onvoorspelbaar 
en daarom kan de gebruiker de challenge op elk gewenst moment onderbreken. Door op de pauze knop te klikken (of 
als de video afgelopen is) verschijnt de button om de challenge af te ronden.

Figuur 39: video challenge starten en uitvoeren

Figuur 40: pAppa feedFiguur 41: post privacy instellen

Challenge evalueren
Na de afronding van de challenge kan de gebruiker deze evalueren (zie Figuur 42). 
Het evalueren begint met het selecteren van een smiley en eindigt in een post om 
in de eigen omgeving te delen of op de pAppa feed (zie Figuur 40). De post wordt 
samengesteld door het invullen van de invoervelden. De gebruiker kan er wegens 
privacy voorkeuren zelf voor kiezen om de post openbaar te delen of niet (zie Figuur 41).

Met het invullen 
van de evaluatie 
kan de gebruiker 
ook laten weten 
of hij de challenge 
nog een keer zou 
willen doen. Met 
deze informatie 
kan Nutricia steeds 
bepalen welke 
challenges er 
moeten blijven en 
welke niet.

Figuur 43: pAppa feed en post zonder foto

Figuur 42: challenge evalueren

pAppa feed
De feed is er om vaders herkenning 
te laten vinden bij andere vaders. 
De feed is er voor elke challenge 
en is een verzameling van de 
evaluaties van alle vaders. Zo 
kunnen de gebruikers zien hoe de 
challenge bij anderen is gegaan 
en zien ze dat ze niet alleen zijn in 
het vaderschap. Het is natuurlijk 
ook mogelijk een post te uploaden 
zonder een foto (zie Figuur 43).
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Figuur 44: tips

Figuur 45: zero state tips

Tips
De app heeft ook korte tips met betrekking tot het hechtingsproces (zie Figuur 44). Bovenaan de pagina wordt elke 
dag een tip uitgelicht. De tips kunnen ook opgeslagen worden om later nog eens terug te lezen. In Figuur 45 is het 
opgeslagen scherm te zien als de gebruiker nog niks heeft opgeslagen (zie PB “Zero states” p. 258). Ook is het 
mogelijk om een tip te delen in de eigen omgeving, zo kunnen vaders in vriendengroepen bijvoorbeeld de beste tips 
met elkaar uitwisselen en elkaar uiteindelijk aansporen ook de app te gaan gebruiken.

Challenges en tips toevoegen
De beschikbare challenges/tips zijn opgesteld door Nutricia, maar de gebruikers hebben ook een mogelijkheid om 
zelf een challenge/tip toe te voegen aan de app (zie Figuur 46). Onderaan de lijst met challenges en tips staat een 
interactie om zelf een challenge/tip aan te bevelen (1). Door de mogelijkheid om zelf iets toe te voegen zullen de 
gebruikers zelf nadenken over leuke/goede items voor andere vaders en blijft de app dynamisch. Deze challenges en 
tips worden natuurlijk altijd eerst goedgekeurd door Nutricia voordat ze in de app terechtkomen, en baby is kwetsbaar 
en daarom kunnen natuurlijk niet alle challenges uitgevoerd worden. De ingestuurde challenges/tips zijn zichtbaar in 
het profiel, bovenaan staat de tip/challenge die al live is in de applicatie (2) en daaronder de ingestuurde challenges/
tips die nog in afwachting zijn (3).

Figuur 46: challenges/tips toevoegen
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Profiel
In het profiel (zie Figuur 47) kan de gebruiker zijn voltooide challenges 
zien in een persoonlijke feed, de profiel instellingen wijzigen en zijn 
toegevoegde challenges en tips zien.

Persoonlijke feed
Door de toggle naar boven te sliden (1) komt de gebruiker in zijn 
persoonlijke feed terecht (2). Hier ziet hij alle challenges die hij voltooid 
heeft in een feed. Door op een post te klikken, komt hij op een pagina 
waar er interacties mogelijk zijn naar de challenge zelf, het aanpassen 
van de evaluatie en de openbare (pAppa) feed die bij de challenge hoort 
(3).

Profiel aanpassen
Tijdens de registratie heeft de gebruiker gegevens achtergelaten die 
aangepast kunnen worden in zijn profiel bij de instellingen (4). Ook 
kunnen hier de notificatie voorkeuren aangepast worden (5).

Notificaties
In Figuur 48 zijn verschillende notificaties te zien die de gebruiker 
ontvangt vanuit de app (afbeelding enkel ter illustratie, de notificaties 
komen niet tegelijk binnen). De notificaties zijn onderverdeeld in 
drie categorieën. De gebruiker kan in het profiel zelf kiezen of/welke 
notificaties hij ontvangt.

Challenge reminder
Door de gebruiker een notificatie te 
versturen op de momenten dat hij 
vaak een challenge uitvoert, zal hij 
het op dat moment ook gaan doen 
en daardoor wordt de app consistent 
gebruikt waardoor de vader steeds 
weer terugkomt en het routine wordt 
(zie PB “Commitment/Consistency” 
p. 162). Maar ook als de gebruiker 
al enige tijd geen challenge heeft 
uitgevoerd kan hij hierop geattendeerd 
worden door een notificatie.

Populaire challenge
De gebruiker krijgt een melding 
van een populaire challenge. Een 
challenge is populair als deze vaak 
wordt uitgevoerd. Door het principe 
Social Proof (zie PB “Social Proof” p. 
162) zal de gebruiker dan ook sneller 
geneigd zijn deze challenge ook te 
doen.

Tip van de dag
Elke dag is er een “tip van de dag”, 
deze ontvangt de gebruiker in een 
notificatie. Figuur 47: profielFiguur 48: notficaties vanuit de app
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Ik vind het mooi en knap, leuk gedaan, 
toffe foto’s mooie kleuren rustige 

kleuren. Oogt niet ingewikkeld en je kan 
het je eigen maken als profiel zijnde. 
Ook fijne foto’s je ziet kwetsbaarheid 

van de baby en de vader en tegelijk hoe 
sterk het kan zijn

– Yannick

Uitspraak testpersoon“
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5.2. Vaders aan zet!
Een aantal vader is aan de slag gegaan om een zelfgekozen challenge te testen of een eigen interpretatie te geven van 
de challenge

“Contact maken met mijn 
dochter zit in de kleine 

momenten. De oefeningen 
maken dit een stuk 

makkelijker!” 
- Thom

“Hannah d’r interpretatie 
van een vliegtuig was 
enigszins eigenzinnig, dit 
was the best I could do” 
- Christiaan

“Superleuk om te zien dat 
hij mijn lachen precies 
probeert na te doen!” 
- Matthijs

“Mijn aandacht is altijd gericht 
op mijn zoontje! We gaan er 

graag samen op uit. Vooral een 
challenge met een bal zouden we 

erg leuk vinden!“
- Nick

"Paar keer gedaan en zo vindt dat heel 
leuk dat wiebelen! Ze kon dan ook 
heerlijk naar je lachen omdat ze echt 
genoot! Het is fijn om zo eens wat 
anders te doen met je kleine en toch al 
samen te lachen! Voor hoever ze dit zelf 
als “banding” ervaart geen idee maar ik 
heb het wel goed ervaren!" 
- Sjoerd
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“Ik doe regelmatig aan dit soort activiteiten zoals 
met hem rondlopen met muziek en dan is hij 
redelijk rustig, maar zodra het honger gevoel boven 
komt gaat dat toch voor” 
- Robert

“Ze vindt het geweldig! 
Lekker vliegen door het 

huis en de boel ontdekken! 
En papa vindt het ook erg 

leuk want een lachende 
baby is het mooiste wat er 

is ! En ze leert er ook nog 
wat van!” 

- Hessel

“Een glimlach op je gezicht 
geeft het leven licht”

- Yannick
Fotograaf: Sanne van Huisjevolliefde

“Onze vliegsessie op zolder. 
Tijdens opdrachten let ik altijd 
op de gezichtsuitdrukking van 
mijn kindje om te zien of ze het 
leuk vindt. Nu ze ouder is vraag 
ik dat aan haar! 
- Peter

"Ik had de afgelopen 6 maanden uiteindelijk alle 
challenges al zelfstandig doorlopen, behalve 
Babyzwemmen. Ik vond alle “challenges" zeer waardevol 
in het opbouwen en onderhouden van de relatie met mijn 
zoon."  
- Jens
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5.3. Doelgroep bereiken
Het is buiten de scope van de opdracht, maar er is alvast een opzet gemaakt om de doelgroep te bereiken voor het 
gebruik van deze applicatie. Niet elke vader is bewust dat bandcreatie van belang is. Om ook deze vaders op de hoogte 
te stellen van een applicatie is een flyer ontwikkeld (zie PB “17.2. Doelgroep bereiken” p. 284) die bijvoorbeeld te 
vinden kan zijn bij het consultatiebureau of in een babybox. Een mogelijkheid is ook dat de werkgever de flyer (zie 
Figuur 49) meegeeft bij aanvraag van het ouderschapsverlof.

Figuur 49: flyer
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Conclusie
6.

6.1. Programma van Eisen
Gedurende de loop van het project is er een Programma van Eisen opgesteld en op basis daarvan is het eindproduct 
nogmaals geëvalueerd (zie Figuur 50). Er kan geconcludeerd worden dat het product voldoet aan alle Must Haves (M).

6.2. Overall conclusie
In Figuur 51  is een visual te zien die de samenvatting weergeeft van het project, van onderzoek conclusies, naar design 
en naar de oplossing.

Figuur 50: PvE validatie
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Figuur 51: overall conclusion
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7.1. Technische haalbaarheid
Voor en iOS developer is het mogelijk om deze applicatie te ontwikkelen. De app bestaat voornamelijk uit platte 
content die uit een database gehaald wordt. Een uitdaging is de shake functie, maar ook dit is mogelijk door een 
recente update van Swift en Xcode. Ook kan de developer vanuit het ontwerpprogramma Figma output halen voor het 
programmeren van de applicatie (zie PB “17.4. Technische haalbaarheid” p. 290).

7.2. Wat vindt de opdrachtgever 
“Het afgelopen half jaar heeft Kim het team van Lukkien Digital verrast met haar werk. Vanaf de start van haar 
project is ze doortastend te werk gegaan en heeft ze zich opengesteld voor het aanleren van nieuwe skills en tools. 
Ze is goed thuis in onderzoeksmethodieken en heeft de resultaten daarvan goed vertaald naar wireframes, testbare 
prototypes en een uiteindelijk visual design.

Wij zien de ontworpen app, met mogelijk nog wat kleine aanpassingen (branding, formulieren, fontsizes en mobile 
flow), als een volwaardige toevoeging aan het werk dat wij momenteel voor Nutricia leveren.”

- Matthijs Mali, Lead UX-design 

7.3. Reflectie op het product / Toekomstvisie
Het concept van het nieuwe product is concreet en de eerste versie van het ontwerp en de content staat. Er is nog een 
aantal punten waar in de toekomst aan gewerkt wordt om het product af te ronden en verder te verbeteren. Die punten 
zijn voor de toekomst:

Ontwerp onderdelen
De aandachtspunten voor het ontwerp in de toekomst liggen op branding, fontsizes, mobile flow en de formulieren. 

Branding
Er is een nieuw merk opgezet en met Nutricia moet nog besproken worden of ze dit willen, of dat het uiteindelijk in 
hun eigen huisstijl vormgegeven moet worden. Om deze reden zijn alle elementen in het design gemaakt volgens 
componenten en assets waardoor het eenvoudig om te zetten is in de eigen huisstijl. Mocht Nutricia hun eigen stijl 
willen doorvoeren dan is dat mogelijk. Kiest Nutricia ervoor om de nieuwe stijl (pAppa) te gaan gebruiken, dan kan 
deze branding nog verder geoptimaliseerd worden.

Formulieren
In de applicatie zitten op verschillende plekken formulieren die nog verder geoptimaliseerd moeten worden. Zo moet 
er voor elke state een ontwerp gemaakt worden, denk aan: focus, foutmelding, goed ingevuld veld. 

Fontsizes
In het ontwerp moet er nog een slag gemaakt worden op het gebied van tekstgroottes. Er zijn vragen die gesteld 
moeten worden: welke content is het belangrijkst en moet dus groot worden weergeven. Waar mag het kleiner en 
wordt het niet te klein?

Mobile flow
Een app ontwerpen is anders dan een website en vraagt een uitgebreid denkproces in het uitwerken van de flow. Zo 
zijn er tijdens het designproces steeds iteraties gemaakt op de flow, denk aan de terug knoppen en wanneer is een 
stack klaar en kan die afgesloten worden door het kruisje. Om de applicatie gebruikersvriendelijk te maken, moet er 
nog een iteratie gedaan worden op de flow.

Evalueren
FASE 5
7.
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Content
Meer content
Om het product tot een succes te brengen is het mijn advies om meer challenges en tips toe te voegen aan de 
applicatie zodat de vaders gedurende de zes maanden de app niet te snel “uitspelen”. Doordat de applicatie een 
beperkte tijd (ouderschapsverlof) gebruikt wordt, hoeven er niet oneindig veel challenges en tips in de applicatie te 
staan waardoor de haalbaarheid van het concept bevorderd wordt. Wel moet er voor die zes maanden genoeg content 
zijn en die content moet nog bedacht en gerealiseerd worden.

Omschrijving challenges
Om de gebruikers beter te begeleiden tijdens het voorbereiden op een challenge is het advies om de omschrijvingen 
van de challenges uit te breiden en ook de focus leggen op de reactie van het kindje. Als het kindje een challenge niet 
leuk vindt, dan moet de vader natuurlijk tijdig stoppen. Het is dan van belang dat de vader goed kijkt naar de reactie 
van het kindje en op basis van die reactie verder gaat of niet. 

Naast de uitgebreidere omschrijving gebaseerd op de reactie van het kindje kunnen er voorbeelden gegeven worden 
van de challenge. Bijvoorbeeld welke muziek andere vaders lieten horen aan hun kindje tijdens de “favoriete band 
challenge” of wat voor boekje er een succes was bij de “boekjes voorlezen challenge”.

Besturingssysteem
De applicatie is ontworpen voor een iOS device en kan ook volgens de richtlijnen van een iOS app gerealiseerd 
worden. Voor de toekomst is het advies om ook een ontwerp te maken voor een Android device zodat het gebruik van 
de applicatie niet afhankelijk is van het besturingssysteem en voor iedereen met een smartphone toegankelijk is.

Inclusiviteit
We leven in een inclusieve maatschappij en daarbij bestaat het ouderschap niet enkel uit een vader en moeder die 
samen een kindje krijgen, maar vanwege het tijdsbestek van het project kon alleen die doelgroep onderzocht worden. 
We kunnen wel uitspreken dat het product natuurlijk door iedereen gebruikt kan worden die zich identificeert als vader 
of een ouder is van een kindje die van nature geen band heeft met het kindje. In de toekomst is het wel van belang dat 
deze andere doelgroepen ook onderzocht worden, zodat het product ook beter op hen aansluit.

Voor een ander product / toevoeging huidige platform
Het onderzoek is heel breed opgezet door te zoeken naar pijnpunten van vaders. De uitkomsten die het meeste 
voorkwamen waren drie onderwerpen en daarom heb ik die specifiek gekozen voor een oplossing. Dat neemt natuurlijk 
niet weg dat er nog meer inzichten gekomen zijn uit het onderzoek (zie PB “Andere inzichten” p. 106). Dit zijn 
onderwerpen waar Nutricia in de toekomst verder mee aan de slag kan:

 - Scheiding: hoe pak je dat aan wat betreft het blijven zien van je kindje en eventueel een samengesteld gezin.
 - Opvoeding: overeenstemming krijgen met je partner over de opvoeding van je kindje.
 - Meerdere kinderen: hoe pak je het krijgen van een tweede kindje aan in combinatie met je andere kindje?
 - Spullen kopen: eerlijkheid over wat je nodig hebt voor je kindje. Moeten er zo extreem veel spullen komen? 
 - Omgang met vrouw: de vaders doen alles voor de vrouw tijdens en voor de zwangerschap waardoor ze zichzelf 
wegcijferen, hoe kunnen ze hun vrouw ondersteunen maar toch zelf ook genieten?

 - Borstvoeding: informatie over borstvoeding aan de vader
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Ik vind de challenges erg leuk. De 
meeste heb ik de afgelopen jaren al 

gedaan met mijn dochter.
– Peter

Uitspraak testpersoon na challenge

“
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Dankwoord
8.

Mijn afgelopen 17 weken kan ik in drie woorden omschrijven: papa’s, baby’s & afstudeerproject. Het was een periode 
waar ik veel ups & downs heb ervaren, dan was er ineens heel veel stress en dan kwam het vertrouwen weer terug! 
Tijdens deze periode heb ik heel veel goede leermomenten gehad. Voorafgaand aan deze afstudeerperiode had ik het 
idee dat ik als CMD-er echt nog niet klaar was voor het werkveld, maar door dit project heb ik dat gevoel nu zeker wel. 
Ik heb veel mogen leren op het gebied van onderzoek, design en organisatie. Deze ontwikkeling heb ik natuurlijk te 
danken aan een aantal personen die ik graag wil bedanken.:

Als eerste natuurlijk Lukkien Digital, het bedrijf en afdeling waar ik heb mogen afstuderen. Ik ben dankbaar voor de 
vrije opdracht die ik heb mogen doen. Het was een erg open opdracht aan het begin en ik heb genoten van de vrijheid 
om zelf te bepalen welke kant ik op wilde in mijn onderzoek. 

Ik wil al mijn collega’s uit het Design Team (Aileen, Manon, Roel, Femke, Sarah, Thom en Matthijs) bedanken voor 
het deelnemen aan al mijn georganiseerde brainstormsessies en de inspiratie die jullie mij gegeven hebben. In het 
bijzonder wil ik Matthijs Mali bedanken die mijn begeleider, belanghebbende, expert en ook nog eens doelgroep was 
tijdens dit project. Matthijs, bedankt voor al je goede tips en aanvullingen op het concept die ik tijdens onze wekelijkse 
meeting van je kreeg.

Ook wil ik alle vaders bedanken die hebben deelgenomen aan mijn onderzoeken en testen. Ik vond het lastig om het 
idee te hebben dat ik mensen tot last was met het stellen van mijn vragen, maar uiteindelijk heeft het wel geleid tot 
het eindproduct dat er nu staat. Zonder de eerlijke verhalen van de doelgroep, was ik nooit bij dit mooie onderwerp 
uitgekomen.

Daarnaast wil ik Dirk Bertels bedanken als coach van het afstuderen, ik ben blij dat ik tijdens het speeddaten voor jou 
gekozen heb! Tijdens de wekelijkse coaching sessies met mijn groepje hebben we elkaar steeds een stapje verder 
geholpen door het delen van ons eigen proces. Ook wil ik mijn tweede lezer Annett Huijbregts bedanken voor het 
aanzetten van een stukje zelfvertrouwen bij mij door de feedback die ik heb gekregen tijdens de Feedback Frenzy en 
de Groenlichtpresentatie

Als laatste wil ik de derde lezer bedanken voor het bereiken van het einde van dit verslag!
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