
Opstart scherm Account maken Empty state

Profiel

Aanpassing locatieAanpassing thema

Lijst aanmaken Selectie omslag Overzicht - Lijsten

Lijst delen

Jouw lijst Overzicht broden Selectie brood Product op lijst

Selectie product

Laadscherm

Oproepen Popup lijst Laadscherm Product op lijst

Error state

Checklist Checklist Afgerond Product op lijst

Check list Check list Afgerond Product op lijst

Annuleren 

Ik wil mijn 
locatie 

aanzetten

Ik wil het 
thema 

aanpassen

Locatie instellingen

Ik wil een lijst 
aanmaken.

Naar mijn 
aangemaakte lijst

Ik wil 
oproepen in 

de buurt 
bekijken. 

Ik wil iemand 
uitnodigen 
aan de lijst.

Naar categorie brood

Neemt ‘opdracht’ aan 

Neemt ‘opdracht’ aan 

Ik wil de lijst 
inzien.

Ik wil een 
product 

wijzigen/
verwijderen.

Boodschappen doen

Ik heb toch 
geen tijd om 

Petra te 
helpen.

Boodschappen doen

Boodschappen 
“afronden”

Chats Plaats oproep Categorieën producten Selectie product Lijst producten

Ik wil een  
oproep 

plaatsen.

Naar categorie brood

Ik wil iemand 
uitnodigen 
aan de lijst.

Ik wil al mijn 
chats 

bekijken.

Chat automatisch bericht Chat - Bevestiging Petra Chat - Locatie Chat - Akkoord locatie

Continuos design: 
De digitale ervaring is een geheel. Bij boodschapje hier en daar 
heb je een sequencer activities flow, door een opeenvolging van 
verschillende activiteiten die allemaal op hetzelfde einddoel 
zijn gericht namelijk boodschappen doen met een 
samengestelde lijst. Het samen stellen van je lijst kun je doen 
op desktop en mobiel dit is de main activity. De functies zoals: 
huishoudens en vrienden uitnodigen voor een lijst kun je 
uitvoeren op de device die daar het meest voor geschikt is, 
namelijk mobiel. Via je mobiel kun je makkelijk linkjes via sms 
of whatsapp sturen.  
 

 

Complementary design: 
Gelijktijdige interactie met meerdere apparaten als een 

verbonden groep. Bij boodschapje hier en daar krijg je 

meldingen binnen wanneer er iemand iets toegevoegd heeft 

op de lijst. Deze notificaties kun je op je mobiel en 

smartwatch zien. Deze komen gelijktijdig binnen. De 

afvinklijst van je boodschappen komen ook gelijktijdig in 

beeld op de app en je smartwatch. 

Zelfde functie, ander device

Volgend - naar

Switch (device)

Losstaand (melding bijvoorbeeld)

Blank state

SCREENFLOW

N
e

e
m

t 
‘o

p
d

ra
c
h

t’
 a

a
n

 

Ik wil de lijst 
inzien.

Loading state Partial state Error state Ideal state

Dit is de “first impression” van de 

applicatie. Hier worden de 

aangemaakte lijsten getoond en de 

oproepen in de buurt. Zoals je kunt 

zien zijn er momenteel nog geen 

lijsten en oproepen.

De applicatie heeft diverse loading 

schermen. Op de loading scherm 

heeft de illustratie een animatie. De 

illustratie zal wat bewegen om de 

gebruiker duidelijk te maken dat de 

applicatie ook daadwerkelijk aan het 

‘laden’ is. Ook wordt er verteld wat 

er gedaan wordt. 

Op enkele schermen zul je gegevens 

of informatie moeten invullen. De 

applicatie geeft de gebruiker al een 

voorsprong door informatie in te 

vullen. 

Hier een voorbeeld van een error. 

De gebruiker heeft geen omslag 

gekozen. De applicatie geeft aan 

door een rode kleur en een 

uitroepteken wat er vergeten is. 

Alles werkt naar toebehoren en 

biedt de informatie aan die de 

gebruiker nodig heeft. De gebruiker 

kan de applicatie gebruiken zonder 

problemen. 

Partial state

Overzicht - Lijsten Melding 
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Consistent design: 
De basis ervaring krijg je op elk device. De functies zijn 
niet gelijk op elk device. Zo kun je op desktop je lijst 
samenstellen, maar wordt er aangegeven dat je in de 
app deze lijst kan afvinken. Dit omdat een lijst 
samenstellen de hoofdfunctie is en dit op desktop ook 
mogelijk is. Het afvinken van producten is makkelijk op 
het moment dat je boodschappen aan het doen bent en 
je je smartphone / Watch bij je hebt. Verder is de 
uitstraling/vormgeving consistent doorgevoerd aan de 
drie devices. 

MOBIEL - DESKTOP - SMARTWATCH

Starten applicatie

Melding nieuwe oproepen

Oproep wordt geplaatst
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Handmatig zoeken

Ik kan een 
product niet 

vinden.



SMARTWATCH - SCREENDESIGN

DESKTOP - SCREENDESIGN

Op startscherm Overzicht lijsten Check List Check List Afgerond Melding - product toegevoegd Toon toegevoegde producten

Inloggen Welkom Locatie inschakelen

Overzicht lijsten - nog geen lijst aangemaakt Maak een lijst aan Error state

Omslag selecteren

Overzicht aangemaakte lijsten

Jouw lijst - categorieën

Categorie brood 

Categorie brood Detail product brood

Categorie brood Overzicht geselecteerde producten Categorie brood Product wijzigen / verwijderen

Categorie brood Ga naar de app

Overzicht oproepen in de buurt

Boodschappenlijst Petra - pop-up

Chat met Petra - Automatisch bericht

Oproep plaatsen

Categorieën producten

Categorie brood

Jouw lijst

Oproep geplaatst

Ideeën voor de volgende keer. 
Als ik meer tijd gehad (genomen) had, dan had ik op de 
desktop versie meer informatie willen plaatsen voor 
een betere totaal ervaring. Ik had eventueel inspiratie 
gerechten, of een map erbij kunnen maken (bij de 
oproepen). Heel jammer dat ik niet meer de tijd had om 
mijn ideeën te kunnen uitwerken. Voor de volgende keer 
heb ik geleerd dat ik wat meer tijd hier aan kon 
besteden! 
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