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Als je op de home knop klikt ga je terug naar de homepagina

Als je op de profiel knop klikt ga je naar de profielpagina

Als je op de zoekbalk klikt kun je een term intypen en zoeken

Als je op het hartje klikt kun je het verhaal terugvinden in je profiel

Als je op de genre balk klikt, klapt deze uit en komen de 
genres waar je uit kunt kiezen tevoorschijn

Als je op de leestijd balk klikt, klapt deze uit en komt de tijd 
hoe lang je met een verhaal bezig bent tevoorschijn

Als je op dit vak klikt ga je verder naar de volledige verhaalpagina
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VRM2
Transavia moodboard



VRM2
Transavia stylesheet

Hoofd kleuren

Transavia gebruikt een combinatie van 3 
kleuren die door elkaar heen worden gebruikt. 
Het gebruik van deze opvallende kleuren maakt 
Transavia goed herkenbaar. De kleuren komen 
terug in buttons en icons, maar ook tekst (bijv. 
in de vorm van kopjes) krijgt vaak een kleur.

Hovers
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VRM2
Transavia stylesheet

Typografie

Transavia gebruikt het lettertype Nexa. Voor 
de broodtekst wordt gebruik gemaakt van het 
lettertype Nexa Regular in 16px. Voor de kopjes 
wordt Nexa Bold gebruikt, variërend van 16px 
tot 54px. De tekst krijgt vaak een kleur, om te 
benadrukken welke stukjes bij elkaar horen.

Broodtekst - 1 em

H1 - 2 em

H2 - 1.5 em

H3 - 1 em



VRM2
Transavia stylesheet

Fotografie

Transavia maakt gebruik van foto’s genomen 
over de hele wereld. Van toeristische attracties 
tot aan witte stranden, Deze foto’s geven een 
bepaalde sfeer aan. Het moet ervoor zorgen 
dat jij zin krijgt om op vakantie te gaan. Foto’s 
worden vaak gebruikt op de achtergrond van 
de pagina, over de gehele breedte. Ook worden 
ze gebruikt in kleinere vakjes.

Sfeer en posture

Op de website hangt een avontuurlijke, warme 
sfeer. Er zijn natuurlijk overal foto’s van reizen 
te zien en je krijgt meteen zin om zelf ook weg te 
gaan. De site er strak en overzichtelijk uit, met 
een aantal speelse elementen zoals de felle 
kleuren en ronde vormen.



DP
Customer journey map

Touchpoints

Actions

Emotions

Motivations

Pain points

Improvement
opportunities

User experience

Onderweg naar 
het vliegveld in 

de trein

Op het vliegveld 
wachten om te 

boarden
In het vliegtuig In het vliegtuig

Onderweg naar 
het hotel op de 

bestemming

Ik speel een 
spelletje op mijn 

telefoon

Ik check al mijn 
social media op 

mijn telefoon

Ik kijk netflix films 
die ik nog snel 

heb gedownload

Ik kijk uit het 
raampje en 
verveel me

Ik ben op zoek 
naar internet 
voor de route

Ik heb niks te 
doen totdat ik bij 

Schiphol ben

Ik heb straks 
geen internet 

meer

Ik heb een lange 
vlucht voor de 

boeg

Ik heb de film 
afgekeken en heb 
verder niks bij me

Ik moet weten 
hoe ik bij mijn 

hotel kom

In de trein is 
verder niks te 

doen

Wachten op 
Schiphol duurt 
vaak erg lang

In het vliegtuig is 
geen wifi

In het vliegtuig is 
geen wifi en ook 
niet veel te doen

Mijn internet doet 
het niet in het 

buitenland

Kranten in de 
trein leggen

Een applicatie 
bedenken voor 

de reizigers

Meer films etc 
downloaden om 
te kunnen kijken

Andere activiteit 
bedenken voor 

de reizigers

Van te voren de 
route opzoeken 
en downloaden



DP
User scenario

Niki, 20 jaar

Niki gaat op vakantie naar Curacao. Ze neemt 
een taxi richting Schiphol, waar haar vliegtuig 
vertrekt. Tijdens de rit checkt ze haar telefoon. 
Ze werkt nog even haar social media bij en 
heeft nog wat contact met vrienden. 

Eenmaal aangekomen op Schiphol checkt Niki 
in en geeft haar bagage af. Nu is het wachten 
tot haar vlucht vertrekt. Ze pakt haar telefoon 
erbij en gaat naar de verhalenwebsite toe van 
Transavia. Ze kiest een aantal filters en zoekt 
een verhaal op wat ze leuk vindt. Dit verhaal 
voegt ze toe aan haar favorieten. Ze download 
het verhaal voor in het vliegtuig.

Als ze in het vliegtuig zit, pakt ze haar tablet 
erbij. Hierop is ze ook ingelogd op de Transavia 
verhalenwebsite. Ze gaat naar haar favorieten 
en klikt op het gedownloade verhaal. Nu kan ze 
rustig lezen in het vliegtuig,

Aangekomen op Curacao zoekt Niki een taxi om 
naar haar appartement gebracht te worden, 
In het appartement heeft ze weer wifi. Ze pakt 
haar laptop en zoekt de verhalenwebsite weer 
op. Ze kan weer nieuwe verhalen opzoeken.



DP
Multi device wireflow

Ze gebruikt haar telefoon op het vliegveld 
tijdens het wachten. Ze kiest filters uit 
(genre en leestijd) en een verhaal uit. 
Hierna klikt ze op een verhaal om verder 
te gaan naar de detailpagina. Op deze 
pagina kun je het verhaal lezen, aan je 
favorieten toevoegen en downloaden. 

Tijdens de vlucht gebruikt ze een ipad 
om de gedownloade verhalen te lezen. 
Ze gaat terug naar haar profiel, waar 
haar favorieten verhalen staan. Nu 
kan ze op een verhaal klikken en deze 
zonder internet lezen.

Eenmaal aangekomen op bestemming 
neemt ze een taxi naar het hotel. Hier 
heeft ze gelukkig weer wifi. Via haar 
laptop gaat ze naar de website om nog 
meer leuke verhalen te lezen. Ze kan 
nog steeds haar favorieten verhalen 
terugvinden in haar profiel.

consistent

continious



DP
Job stories

Als ik zit te wachten op Schiphol wil ik 
een verhaal kunnen zoeken gebaseerd 
op mijn interesses zodat ik een verhaal 
kan lezen wat ik interessant vind

Als ik een verhaal tegenkom wat ik leuk 
vind wil ik dit ergens kunnen opslaan 
zodat ik het later makkelijk terug kan 
vinden

Als ik in het vliegtuig zonder wifi zit wil ik 
mijn opgeslagen verhalen kunnen lezen 
zodat ik me niet de hele reis verveel

1

2

3

Hoe kunnen gebruikers verhalen zoeken 
op basis van hun interesses?

Hoe kunnen gebruikers een verhaal 
opslaan en later terug vinden?

Hoe kunnen gebruikers een verhaal 
lezen zonder internet?

1

2

3

Ontwerp probleem



DP
Patterns

1

Pattern - categorieën

Op bol.com zijn de producten ingedeeld in verschillende categorieën. Deze klappen uit als je 
op het woord categorieën klikt (state 1). Op deze manier kun je snel zoeken naar bepaalde 
producten. Als je klikt op een bepaalde categorie klappen er nog meer opties uit (state 2). 
Hiermee kun je nog specifieker zoeken binnen een categorie.

Dit is handig, omdat je zo gerichter kunt zoeken. Je kunt meteen de categorie aanklikken 
waarbinnen je wil zoeken. Ik denk dat deze manier geschikt is voor de verhalen website, 
maar wel met minder opties (thema, genre) dan in dit voorbeeld.

State 1 State 2

Job story



DP
Patterns

State 1 State 2 State 3

Pattern - filteren op...

Op zalando.nl kun je tijdens het zoeken filters instellen. Als je bijv. naar kleding zoekt kun je 
de maat, kleur, materiaal etc. aangeven waar je naar op zoek bent (state 1). Als je op een 
filter klikt klapt er een menu uit met verschillende opties binnen dit filter (state 2). Binnen dit 
menu kun je deze opties aanvinken en opslaan (state 3).

Deze manier is handig, omdat je zo alleen resultaten krijgt die voor jou geschikt zijn. Je hoeft 
geen hele lijst door te spitten. Voor de verhalenwebsite is dit geschikt, omdat je hierdoor een 
resultaat naar eigen wens krijgt. Je kunt zo bijvoorbeeld op een bepaald genre zoeken.

1Job story
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Patterns

State 1 State 2

Pattern - sorteren op...

Op coolblue.nl kun je de resultaten van je zoekopdracht sorteren op een aantal verschillende 
mogelijkheden. Als je klikt op de input balk (state 1) klappen de mogelijkheden uit (state 2). 
Op deze manier krijg je geschikte geschikte resultaten te zien.

Dit pattern is handig, omdat je de resultaten zo op een specifieke (gewenste) volgorde te 
zien krijgt. Deze methode kan in de verhalenwebsite ook van pas komen, bijvoorbeeld bij het 
sorteren op leestijd. Als je een korte reis maakt, zoek je gemakkelijk het kortste verhaal uit.

1Job story
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Patterns

State 1 State 2

Pattern - opslaan

Op Instagram kun je posts die je tegenkomt opslaan. Onderaan een post staat een opslaan 
icoontje (state 1). Als je hierop klikt wordt het icoontje zwart om aan te geven dat de foto is 
opgeslagen. Via je profiel kun je naar je opgeslagen posts gaan (state 2). 

Deze manier van opslaan is erg handig, omdat je met een simpele actie posts kunt bewaren 
op je profiel. Zo kun je de opgeslagen posts later allemaal bij elkaar terugvinden. Ook dit is 
handig om toe te passen in de verhalenwebsite, zodat je leuke verhalen kunt opslaan.

2Job story



DP
Patterns

State 1 State 2

Pattern - favorieten

Op de website van Albert Heijn kun je zoeken naar recepten. Je kunt een recept toevoegen 
als favoriet door middel van het hart icoontje rechtsbovenin de foto (state 1). Als je hierop 
klikt wordt het hartje blauw en kun je het recept terug vinden onder ‘mijn recepten’ (state 2). 

Dit pattern is erg handig, omdat je recepten makkelijk terug kunt vinden tijdens het koken of 
boodschappen doen. Het is speelser dan een lijst, omdat je met het hartje en het concept 
‘favorieten’ werkt. Daarom denk ik dat dit leuker is om te gebruiken in de verhalenwebsite.

2Job story
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Patterns

State 1 State 2 State 3

Pattern - bewaren/pinnen

Op pinterest.com kun je allerlei afbeeldingen vinden. Je kunt deze afbeeldingen pinnen naar 
een bepaald bord die je aanmaakt. Rechtsbovenin de afbeelding staat een button om te 
‘bewaren’ (state 1). Als je hierop klikt komen jouw verschillende borden tevoorschijn en kun je 
een keuze maken waar je de afbeelding aan toevoegt (state 2). Hierna kun je de afbeelding 
terugvinden in het gekozen bord (state 3).

Deze optie is handig, om allerlei afbeeldingen te bewaren per categorie. Voor de verhalen-
website is dit niet handig denk ik, omdat je niet perse hoeft op te slaan per categorie.

2Job story
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Patterns

State 1 State 2 State 3

Pattern - offline kijken

Via netflix kun je bepaalde films en series downloaden. Je zoekt een serie die beschikbaar is 
als download (state 1) en klikt op het download icoon. De aflevering begint met downloaden 
(state 2) en geeft de voortgang aan. Als de download klaar is verschijnt het telefoon icoon 
met vinkje (state 3). Je kunt nu offline kijken.

Deze optie is handig voor apps die vaak offline gebruikt worden. Voor de verhalenwebsite is 
dit erg handig, omdat je op deze manier ook onderweg (zonder wifi) gebruik kunt maken van 
de service.

3Job story
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Patterns

State 1 State 2 State 3

Pattern - offline luisteren

Bij spotify kun je playlists downloaden om offline te beluisteren. Je gaat naar de gewenste 
playlist toe (state 1) en klikt op de toggle om de download te starten. De playlist begint nu 
met downloaden (state 2) en laat de voortgang per nummer zien. Als de playlist helemaal 
gedownload is wordt dit bovenaan weergegeven (state 3).

Dit pattern is handig om muziek zonder wifi te kunnen beluisteren. Via spotify kunnen alleen 
premium gebruikers gebruik maken van deze service. Dit is niet handig om in de verhalen-
website toe te voegen, omdat je geen mensen wil uitsluiten. 

3Job story
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Patterns

State 1 State 2

Pattern - iBooks downloaden

Apple heeft een applicatie genaamd iBooks waar je boeken in kunt downloaden en opslaan. 
Je kunt via internet of email een boek of ticket downloaden via iBooks waarna deze terecht 
komt tussen je boeken (state 1). Je kunt dit boek hierna altijd zonder internet aanklikken en 
lezen (state 2).

Deze manier is erg bruikbaar voor in de verhalenwebsite, aangezien je een overzicht krijgt 
met al je gedownloade producten en hier altijd zonder internet bij kunt.

3Job story
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Iteraties

1Job story

Onderbouwing

Uit mijn pattern onderzoek heb ik deze 3 iteraties bedacht voor filters. Elke iteratie geeft 
aan wanneer je door kunt gaan met zoeken als je de filters hebt ingesteld. Bij iteratie 1 kleurt 
het filter menu groen als je een keuze hebt gemaakt. Bij iteratie 2 kleurt de zoek balk van 
blauw naar groen als je de filters hebt ingesteld. Bij iteratie 3 komt er een vinkje tevoorschijn 
als je de filters hebt ingesteld. 

Ik kies ervoor om iteratie 2 uit te werken, omdat ik dit de meest heldere feedback vind van 
het instellen van de filters. Ook sluit het mooi aan op de huisstijl van Transavia.

1 2 3
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Iteraties

2Job story

Onderbouwing

Uit mijn pattern onderzoek heb ik deze 3 iteraties bedacht voor favorieten. Deze iteraties 
beelden uit hoe je een verhaal aan je favorieten toevoegt. Bij iteratie 1 vult een klein hartje 
zich langzaam met de kleur rood als je erop klikt. Bij iteratie 2 klik je op een plusje, waarna 
deze omdraaid naar de vorm van een kruisje. Hieruit ontstaat een vinkje. Bij iteratie 3 vliegt 
er een punaise naar het verhaal toe, als een soort pin. 

Ik kies ervoor om iteratie 1 uit te werken, omdat ik dit een duidelijke, herkenbare interactie is 
voor het toevoegen aan favorieten. Het sluit ook aan op mijn vorige keuze.

1 2 3
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Iteraties

3Job story

Onderbouwing

Uit mijn pattern onderzoek heb ik deze 3 iteraties bedacht voor downloaden. Deze iteraties 
geven de voortgang weer van het het downloaden van verhalen. Bij iteratie 1 klik je op de 
download button. Je ziet de voortgang van het downloaden doordat de balk zichzelf vult 
met de kleur blauw. Bij iteratie 2 klik je op het pijltje. Hier komt langzaam een rondje omheen. 
Bij iteratie 3 heb je juist een rondje waar je op klikt, waarna er langzaam een pijltje in zakt. 

Ik kies ervoor om iteratie 1 uit te werken, omdat dit een speelse manier van weergeven is. Je 
ziet duidelijk de voortgang van het downloaden. Ook sluit dit aan bij mijn vorige keuzes.

1 2 3
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Job stories wireflow

1Job story

Op de homepagina van de website 
kun je zoeken naar een verhaal op 
basis van filters. Je kunt filteren 
op genre en leeftijd. De zoekbalk is 
blauw.

Als je de filteropties hebt gekozen 
veranderd de kleur van de zoekbalk 
van blauw naar groen. Er verschijnt 
ook een vinkje ter bevestiging. Je 
kunt nu zoeken naar verhalen.

Als je op de filteropties klikt, klapt 
er een menu met opties uit. Bij 
genre kun je kiezen uit stemming, 
bekende namen en overig. Leestijd 
heeft de opties 5 min, 10 min en 15+ 
min. De zoekbalk is nog blauw.

State 1 State 2 State 3

Empty state

Loading state

Error state
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Uitleg

2Job story

Trigger Feedback LoopsRules

Je klikt op het dropdown 
menu en kiest gewenste 
filteropties uit voor het 
verhaal wat je zoekt

Als je de filteropties hebt 
ingesteld kun je op de 
zoek button klikken en 
krijg je resultaten

De kleur van de zoek 
button veranderd van 
blauw (je kunt nog niet 
zoeken) naar groen (je 
kunt zoeken)

De kleur van de zoek 
button is standaard 
blauw, elke keer als je op 
de website komt > pas 
als je filteropties kiest 
wordt de button groen 
en kan je zoeken
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Job stories wireflow

2Job story

State 1 State 2

Op een verhalen kaartje staat 
rechtsboven een hartje. Als je op 
dit hartje klikt voeg je een verhaal 
toe aan je favorieten.

Nu is het hartje rechtboven op je 
verhalen kaartje helemaal gevuld. 
Je kunt dit verhaal nu terugvinden 
in je profiel, onder favorieten. 

Als je op hierop klikt begint het 
hartje zichzelf te vullen. De roze 
kleur loopt langzaam van beneden 
naar boven vol totdat het gehele 
hartje gevuld is.

Empty state

Loading state

Error state
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Uitleg

2Job story

Trigger Feedback LoopsRules

Je klikt op het hartje om 
een verhaal aan jouw 
favorieten te voegen

Als je op het hartje hebt 
geklikt en deze is rood 
gekleurd, is het verhaal 
toegevoegd aan jouw 
favorieten

Het hartje vult zichzelf 
langzaam met de kleur, 
rood om aan te geven 
dat het verhaal wordt 
toegevoegd aan jouw 
favorieten

Als je een verhaal hebt 
toegevoegd aan jouw 
favorieten dan blijft het 
hartje rood gekleurd > 
zo niet, dan is het hartje 
leeg
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Job stories wireflow

3Job story

State 1 State 2 State 3

Onderaan een verhaal staat een 
download button. Als je hierop klikt 
kun je het verhaal downloaden om 
later terug te kunnen lezen zonder 
internet.

Als je het verhaal is gedownload is 
het hele balkje blauw. Er komt nu 
naast de button en op het verhalen 
kaartje een       icoontje, waaraan je 
ook nog kunt zien dat het verhaal 
gedownload is.

Als je op de download button klikt 
begint het downloaden van het 
verhaal. Je kunt de voortgang van 
het downloaden zien, de balk vult 
zich met blauw. Als er niet genoeg 
ruimte is krijg je een        icoontje. 

Loading stateEmpty state

Error state

40% 100%
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Uitleg

3Job story

Trigger Feedback LoopsRules

Je klikt op de download 
button om een verhaal 
te downloaden

Als je op downloaden 
klikt begint het verhaal 
met downloaden > je 
kunt het proces volgen 
omdat de button lang-
zaam blauw wordt

De button vult zich met 
blauw gedurende het 
download proces en is 
volledig blauw als het 
verhaal gedownload is

De download button 
is leeg bij verhalen die 
niet gedownload zijn en 
blauw bij verhalen die 
wel gedownload zijn

20% 40% 100%


