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Concept

Inleiding

Eurostar is het bedrijf dat comfortabele, luxe en snelle reizen door middel van hogesnelheid-
streinen mogelijk maakt tussen Nederland, België, Groot-Brittanië en Frankrijk van stadscentrum 
tot stadscentrum. Om deze reis comfortabeler te maken is nu de verhalenwebsite van Eurostar 
ontwikkelt. Een website met 99 originele verhalen die de lezer meesleept in het verhaal door mid-
del van creatieve vormgeving en interacties.

Opdracht

Deze verhalenwebsite moet toegankelijk zijn op elk soort device dus is responsive ontworpen. Ook 
moet er rekening gehouden worden met de voorkeuren van elke individuele reiziger, waardoor 
functies zoals filteren, sorteren, liken, toevoegen aan favorieten, etc. van belang is.
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Customer Journey

Hieronder is de Customer Journey Map weergegeven. Dit is een overzicht van de gebruikelijke reis 
van de Eurostar gebruiker zonder verhalenwebsite. Om goed te kunnen inspelen wordt er goed 
gekeken naar de context van de reiziger, de activiteiten, de motivatie voor zijn acties, het device 
wat gebruikt wordt en tot slot de emoties.

Er ontstaan duidelijke verbeterpunten:
- Voor de reis: wilt voldoende entertainment voor tijdens de reis
- Tijdens de reis: zodra entertainment op is wordt hij gestrest en ontstaat er verveling
- Na de reis: heeft ontspanning nodig na gespannen reis

Edwin van Houten

Touchpoint

Activiteiten

Motivatie

Device

Emotie

Leeftijd: 28 jaar
Werk: Commercial 
 Director
Hobby’s: Reizen

Lezen

Edwin moet vaak binnen Europa reizen voor zijn 
werk. Dit doet hij met Eurostar. De secretaresse 
boekt de tickets, die vervolgens in zijn mail 
staan. 

- wilt tijdens de reis verhalen lezen
- wilt een leuk verhaal kunnen vinden
- wilt aanbevolen/ verrassende resultaten 
   aangeboden krijgen
- wilt zijn input geven zodat anderen 
   betere verhalen kunnen vinden

Scenario Doelen

- Koffer inpakken
- Ticket zoeken in mail
- Ticket afdrukken

Wilt voldoende entertainment van te voren 
opzoeken en eventueel downloaden.

Gestrest, hopelijk geen 
vertraging, geen zin om te 
reizen...

Rustig, alles 
staat klaar

Zichzelf vermaken met ged-
wonloade entertainment

Gespannen en geirri-
teerd door de reis

Rustig, laatste 
minuten ontspannen 
in hotel

VOOR TIJDENS NA
Edwin zoekt de exacte vertrektijd op en kijkt 
of er vertragingen zijn op zijn laptop.

- Boeken/ tijdscriften 
  inpakken
- Film downloaden

- Mails lezen en beant
  woorden
- Bellen met collega’s

Wilt zich niet vervelen tijdens de reis en zijn 
gedachtes verzetten zodat hij niet meer ge- 
strest is.

- Film kijken, (online) 
  boeken lezen...
- Vertraging checken

- Boekingsgegevens 
   erbij pakken (mobiel)
- Inchecken in hotel

Wilt bijkomen van de reis, installeert zich in 
het hotel en neemt nog een moment rust 
voordat de meeting begint.

Edwin komt aan op het hotel en gaat nog 
even op bed rusten. Hij pakt zijn tablet en 
scrolt op zijn social media.

- Koffer uitpakken
- Social media checken
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MOTIVATIE

- Gespannen: last van zenuwen
- Enthousiast
- Heeft geen zin in de reis
- Zodra film/ boek... uit is geen inspiratie voor 
  entertainment

OMGEVING

- Wifi in de trein
- Drukte om zich heen
- Ruimte voor bijvoorbeeld laptop

User Scenario

Edwin neemt vandaag de trein van Eurostar naar Berlijn vanuit Rotterdam voor een belangrijke 
meeting. Hij is erg gestrest en heeft geen zin in de lange reis.

VOOR
Edwin houdt ervan om voorbereid de trein in te gaan. Hij wilt genoeg films, boeken, etc. down-
loaden zodat hij zich niet verveeld tijdens de reis en niet zal stressen over de belangrijke meeting. 
Nadat hij zijn spullen heeft gepakt, zorgt hij voor alle entertainment. Op dit moment kan Edwin 
gebruik maken van de verhalenwebsite van Eurostar. Hier komt hij door de reclame in zijn mail bij 
het ticket of het afgedrukte ticket zelf. Hij kan door de verhalen scrollen en alvast een aantal verh-
alen liken zodat deze in zijn profiel staan en later makkelijk terug te vinden zijn.

TIJDENS
In de taxi checkt Edwin zijn email op zijn tablet. Zodra alle e-mails bantwoord zijn kan Edwin ge-
bruik maken van de verhalenwebsite. Hij kan alvast beginnen met lezen van één van de verhalen 
die in zijn favorieten staan. Wanneer hij bij het station aankomt, slaat de website automatisch op 
waar hij is gebleven. Hierdoor kan hij in de trein meteen doorlezen waar hij was gebleven zelfs 
wanneer hij wisselt van device (naar laptop). Eenmaal het eerste verhaal uit, wilt hij een nieuwe 
beginnen. Uit gemak en nieuwsgierigheid kiest hij voor de suggestie.

NA
Zodra Edwin in het hotel is, gaat hij verder met het lezen van het verhaal op zijn mobiel. Hij vond 
het verhaal erg spannend en heel indrukwekkend weergegeven een goede aanrader en wilt dit 
graag delen met anderen. Dit kan hij gelukkig makkelijk doen door een reactie te plaatsen. Door-
dat hij compleet in de verhalen werd gezogen is hij zijn stress voor de belangrijke meeting com-
pleet vergeten.
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Favorieten

1. Overzichtspagina

Favorieten

Favorieten(1)

2. Filterfunctie

Wireflow

VOOR

Pad na actie

Tap 1 keer

Swipe naar links

Swipe naar rechts

Scrollen naar boven en onder

Horizontaal swipen

Edwin bereidt zich voor op zijn reis en bewaart enkele verhalen in zijn favorieten.

1. Thuis opent hij de verhalenwebsite op zijn laptop en komt direct bij de overzicht-
spagina. Hier staat als eerste een suggestie op basis van alle dis-/likes en reacties. 
Dan alle verhalen die Edwin nog aan het lezen is, met progressiebalk om te zien 
hoever hij het verhaal uit heeft. Helemaal onderin staan alle verhalen gecatagori-
seerd per genre.

2. Om specifiekere verhalen te vinden gebruikt hij de Filterfunctie, zo krijgt hij een 
geselecteerde keuze en verfijnt hij de content. Zodra hij deze filterfunctie toepast 
komt hij op dezelfde overzichtspagina terecht, alleen zullen er minder contentele-
menten weergegeven worden.
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Wireflow

TIJDENS

Pad na actie

Tap 1 keer

Swipe naar links

Swipe naar rechts

Scrollen naar boven en onder

Horizontaal swipen

Edwin zit in de taxi en begint met het lezen van een van de bewaarde verhalen.  

3. In de taxi opent hij de verhalenwebsite op zijn tablet en komt direct bij de over- 
    zichtspagina. Hij wilt beginnen met een van zijn bewaarde verhalen en klikt op het  
    boekje dat staat voor ‘mijn verhalen’. 
4. Hier staan zowel zijn verhalen bewaard als favoriet in als alle verhalen waar hij nog  
    mee bezig is. Om te kiezen uit zijn bewaarde verhalen kan Edwin naar links en  
    rechts scrollen om een verhaal te kiezen.
5. Zodra Edwin drukt op de knop ‘lezen’, komt hij uit op de detailpagina van het ver- 
    haal en kan hij beginnen met lezen. Wanneer hij uit het verhaal gaat of de app sluit,  
    wordt er vanzelf opgeslagen waar hij in het verhaal gebleven is.

5. Detailpagina3. Overzichtspagina
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Wireflow

TIJDENS

Pad na actie

Tap 1 keer

Swipe naar links

Swipe naar rechts

Scrollen naar boven en onder

Horizontaal swipen

Na het overstappen op de trein wilt Edwin het verhaal verder lezen op zijn laptop. 

6. De verhalenwbsite opent zich standaard op de overzichtspagina. Hier kan hij  
    direct op het juiste verhaal op verder te lezen klikken of via het menuabalk naar  
    verder lezen gaan. 
7. Het verhaal springt naar waar Edwin is gebleven. Zodra hij het verhaal uit heeft kan  
    hij zijn mening delen door het verhaal een like of dislike te geven. Als de lezer een  
    dis-/like te weinig vindt zeggen kan hij een reactie plaatsen om zijn emotie  
    specifieker te uiten.

6. Overzichtspagina 7. Detailpagina
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Wireflow

TIJDENS

Pad na actie

Tap 1 keer

Swipe naar links

Swipe naar rechts

Scrollen naar boven en onder

Horizontaal swipen

8. Als Edwin klaar is met het verhaal wilt hij een nieuwe beginnen. Uit nieuwsgierig- 
    heid en gemakszucht kiest hij voor de suggestie.
9. Door op de knop te drukken gaat hij naar een detailpagina van een nieuw verhaal.

9. Detailpagina8. Overzichtspagina
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Wireflow

NA

Pad na actie

Tap 1 keer

Swipe naar links

Swipe naar rechts

Scrollen naar boven en onder

Horizontaal swipen

Na de reis wilt Edwin zicht ontspannen in het hotel. Hij wilt een van zijn begonnen 
verhalen uitlezen op zijn tablet.

10. De contentelementen op de overzichtspagina zijn veranderd naar gelang de 
acties die de gebruiker heeft uitgevoerd. Om een van zijn verhalen verder te lezen 
kan hij scrollen door de ‘verder lezen’ verhalen op het overzichtsscherm of naar mijn 
verhalen waar zowel favorieten als verder lezen staat.
9. Door op de knop te drukken gaat hij naar een detailpagina van een nieuw verhaal.

10. Overzichtspagina 10.1 Mijnverhalen 11. Overzichtspagina
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User Goals

1. De gebruiker wilt een leuk verhaal kunnen vinden.

Filteren
De gebruiker kan de overzichtspagina ver-
fijnen door bepaalde verhalen uit te sluiten 
door onderstaande filterfuncties.

Sorteren
De gebruiker kan de overzichtspagina verfij-
nen door alle verhalen op een bepaalde vol-
gorde te rangschikken door onderstaande 
sorteerfuncties.

Zoeken
De gebruiker kan een specifieke zoekterm 
intypen, waardoor er gerelateerde verhalen 
teruggevonden worden.

Suggestie
De gebruiker wordt verrast door een sugges-
tie die bepaald wordt op basis van het aantal 
likes (populariteit). 
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User Goals

2. De gebruiker wilt input geven zodat anderen beter leuke verhalen kunnen vinden.

Like - Dislike
De gebruiker kan na het lezen van een ver-
haal zijn mening delen door middel van een 
like of dislike. De mensen die een verhaal 
niet leuk vinden kunnen ook hun mening 
uiten door een dislike te geven, waardoor 
een zo eerlijk mogelijke beoordeling ont-
staat.

Job Story:
Wanneer ik een verhaal uitgelezen heb, wil 
ik mijn mening kunnen delen, zodat anderen 
hun keuze daarop kunnen baseren.

Onderzoek

Waarom niet emoticons zoals facebook?
Om de emotie specifiek te kunnen uiten 
maakt facebook gebruik van 6 emoticons 
met ieder een andere emotie. Zo zijn de me-
ningen specifieker dan gewoon leuk/ niet-
leuk. Maar voor de verhalenwebsite is dit 
te veel. De gebruiker wilt eenvoudig en snel 
kunnen zien hoeveel mensen het verhaal 
wel leuk vinden en hoeveel niet. Wanneer ze 
echte meningen willen weten, zullen ze een 
persoonlijke, getypte reactie lezen.

Waarom niet rating?
Een ratingsysteem geeft aan de hand vaan 
een aantal sterren weer hoe goed de lezer 
een verhaal vond. Hierdoor kan de lezer ook 
neutraal invullen. De verhalenwebsite ge-
bruikt mening van de lezer om suggesties op 
te stellen en om de lezer en snel overzicht te 
geven van leuk of niet-leuk. Een rating kan 
neutraal gebruikt worden en is geeft niet 
specifiek weer of een lezer het verhaal leuk 
vindt of niet.

Waarom wel like en dislike?
Een like of dislike geven aan een verhaal is 
een simpele en snelle handeling die de ge-
bruiker kan doen wanneer hij bijvoorbeeld 
in een drukke omgeving zit, op een klein 
device zit... De lezer heeft 2 opties leuk of 
niet-leuk en hoeft daardoor niet dieper na te 
denken over de emoties van het verhaal.

De micro-interactie:

De gekozen duim vergroot, beweegt van 
links naar rechts, wordt blauw en verkleind 
weer. Ook het cijfer van aantal dis/likes ver-
andert.

65 leuk 4 niet-leuk

66 leuk

66 leuk

4 niet-leuk

4 niet-leuk

4 niet-leuk

66 leuk 4 niet-leuk

65 leuk

66 leuk
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User Goals

2. De gebruiker wilt input geven zodat anderen beter leuke verhalen kunnen vinden.

Reageren
De gebruiker kan een reactie achterlaten 
zodra hij een like of dislike te weinig emotie 
vindt uiten. Dit kan zowel zijn uit enthousi-
asme als teleurstelling.

Job Story:
Wanneer ik een verhaal uitgelezen heb, wil 
ik mijn mening kunnen delen, zodat anderen 
hun keuze daarop kunnen baseren.

Onderzoek

Bij elk onderzocht patroon komt reageren 
terug. Reageren staat bij bijvoorbeeld likes/ 
disliken of raten omdat dit een extra toev-
oeging geeft met een specifieke mening. 
Lezers plaatsen alleen een reactie wanneer 
ze het gevoel hebben dat like/dislike niet 
genoeg zegt of wanneer een verhaal zo goed 
of slecht was dat de lezer zijn gevoel duide- 
lijk willen maken.

De micro-interactie:

Doordat het reageer-formulier veel plaats 
in neemt en onnodig is voor mensen die 
niet willen reageren is deze ingeklapt. Het 
formuliertje zal uitklappen zodra iemand op 
reageer klikt.
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User Goals

3. De gebruiker wilt aanbevolen/ verrassende resultaten aangeboden krijgen.

Suggestie
De gebruiker wordt verrast door een sug-
gestie die bepaald wordt op basis van het 
aantal likes (populariteit). 

Rangschikking alle verhalen
Alle verhalen staan standaard per genre ge-
catagoriseerd op de home pagina. De eerst 
weergegeven verhalen per genre zijn die 
met de meeste likes. Ook op deze manier 
kan de gebruiker een goed beeld krijgen van 
de populairste verhalen zonder te filteren of 
sorteren.

Sorteren
De gebruiker kan de overzichtspagina verfij-
nen door alle verhalen op een bepaalde vol-
gorde te rangschikken door onderstaande 
sorteerfuncties.
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User Goals

4. De gebruiker wilt tijdens de reis verhalen kunnen lezen.

Favorieten
De gebruiker kan zich voorbereiden op zijn 
reis door mogelijk leuke verhalen te be-
waren in een favorietenlijst. Zo kan de ge-
bruiker tijdens de reis direct beginnen met 
lezen.

Job Story:
Wanneer ik bijna vertrek naar het station, 
wil ik verhalen in een aparte lijst kunnen be-
waren, zodat ik ze efficiënt terug kan vinden.

Onderzoek

Waarom laatst bekeken?
Onder ‘laatst bekeken’ komen alle geopende 
verhalen te staan ongeacht wat de gebruiker 
hiervan vindt. Een gebruiker opent meer-
dere verhalen om te kijken of die hem leuk 
lijken. Hij wilt zelf kiezen welke verhalen 
apart gezet worden op basis van zijn eerste 
indruk, maar dat kan hij niet met laatst 
bekeken doordat dit patroon alles vanzelf in 
een aparte lijst alle bekeken verhalen be-
waart.

Waarom niet downloaden?
Downloaden wordt vaak gebruikt voor grote 
producten die regelmatig gebruik wordt. Een 
verhaal moet bewaard kunnen worden om 
deze enkele keren te kunnen openen, maar 
zodra het verhaal uitgelezen is, zal deze 
niet meer bekeken worden. Daarnaast kost 
downloaden geheugen van het device.

Waarom wel bewaren in favorieten?
De gebruiker heeft de vrije keuze om te 
kiezen welke verhalen wel in een aparte lijst 
bewaart worden en welke niet. Daarnaast 
kost het geen geheugen van het device 

De micro-interactie:

Mobiel - Tablet
Het hartje vult in het wit en het boek-icoont-
je vergroot zodat de gebruiker weet waar hij 
het bewaarde verhaal kan terugvinden.

Desktop
Het hartje vult in het wit en achter favoriet-
en komt het cijfer van het aantal bewaarde 
verhalen te staan.

Favorieten Favorieten Favorieten(1)
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User Goals

4. De gebruiker wilt tijdens de reis verhalen kunnen lezen.

Verder lezen
Zodra de gebruiker een verhaal opent die hij 
reeds voor een deel gelezen heeft, springt 
de website automatisch naar het deel waar 
hij gebleven is.
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Responsive Website

Desktop           2560x1600

Major breakpoint:
- Menubalk verandert compleet
- Verhalenkolom verandert van 1 naar 3

Tablet                   2048x1536

Mobiel - Tablet: Minor breakpoint:
- Indeling verhalenblok verandert

Laptop - Tablet: Major breakpoint:
- Verhalen staan in 1 kolom 
- Swipefunctie om meer verhalen te bekijken
- Menubalk

Mobiel                  1334x750

Minor breakpoint:
- Verhalenblokken standaard  
   indeling
- Minder margin

Breakpoint
width: 800px

Breakpoint
width: 600px
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Responsive Verhaal

Desktop           2560x1600

Indeling van het verhaal wordt nog meer chaotisch omdat dit op groot scherm wel nog 
te volgen is, maar te druk wordt voor kleinere schermen. Ook is er aan beide kanten 
genoeg marge die groter/ kleiner wordt naarmate de grootte van het scherm

Tablet                   2048x1536

Meer rekening gehouden met leesbaarheid van 
het verhaal: tekst staat minder chaotisch, 12 woor-
den per regel, font-grootte, etc. Marge aan beide 
kanten, zelfde regel als desktop.

Mobiel                  1334x750

Zinnen staan opgebroken 
onder elkaar en zijn iets verg-
root. Margin is weggenomen 
voor leesbaarheid.

Breakpoint
width: 600px

Breakpoint
width: 800px


