
Een gebruiksvriendelijke app voor een kinderlach

CliniClowns

C A S E  S T U D Y

CLINICLOWNS APP ONLINE CONTACT USER TESTS FOCUSGROEPEN

USABILITY KINDEREN 4-12 JAAR OUDERSUX
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Over CliniClowns

CliniClowns brengt jaarlijks een lach op het gezicht van 

meer dan 90.000 zieke en gehandicapte kinderen. Om nog 

meer kinderen te bereiken besloot CliniClowns in 2015 

om de website CliniClownsClub.nl te vervangen door de 

CliniClownsApp. Een app met als doel het contact tussen 

clown en kind op een leuke, makkelijke en intuïtieve manier 

online mogelijk te maken. Een heldere, gebruiksvriendelijke 

app gemaakt op een stevige basis van UX onderzoek.

“UXkids heeft fantastische 
inzichten gegeven in de wensen 

en eisen van onze doelgroep. We 
zijn onderdelen van de app echt 

anders gaan bouwen. 
Aangezien we met (zieke en 

gehandicapte) kinderen werken 
vereist een onderzoek toch 
bepaalde kennis en kunde!” 

Victor v/d Veen
Online Project Manager bij CliniClowns
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De rol van UXkids

CliniClowns realiseerde zich dat het succes van 
het nieuwe product af zou hangen van hoe goed 
het product aansluit bij de wensen, behoeften en 
verwachtingen van de gebruikers. Via deze ambitie 
kwam de stichting bij UXkids terecht. 

UXkids werd gevraagd om:

•  als objectieve partij en UX expert aan te schuiven 
bij het bestaande CliniClowns team, bestaande 
kennis, wensen en ideeën in kaart te brengen en te 
stroomlijnen,

•  advies te geven met betrekking tot een minimal 
viable product (mvp),

•  UX onderzoek te plannen en uit te voeren met de 
verschillende gebruikers en

•  om de gebruiksvriendelijkheid en de gebruikerser-
varing te waarborgen. 

 Gedurende het ontwikkeltraject van de nieuwe app, 
werd UXkids op vijf verschillende momenten betrok-
ken bij het project. In deze case study wordt de rol 
van UXkids nader toegelicht. 

1. Brainstormsessie

In de zomer van 2015 ging het project met een brain-
stormsessie van start. Als experts op het gebied van 
kindvriendelijke digitale media, heeft UXkids deze 
brainstormsessie voor de CliniClowns- App geleid. 
Om alle partijen vanaf het begin te betrekken bij het 
project sloten ook het CliniClowns team, clowns en 
de grafische en technische partij aan bij de brain-
stormsessie. Dit leidde tot een interessante sessie 
met verschillende inzichten. 

Kinderen, ouders en clowns 
zijn het startpunt van de 
nieuwe CliniClowns app

Het appteam aan de slag tijdens de 

brainstormsessie

“In de eerste week na de release  
gebeurde meteen wat we met alle 

betrokkenen hadden gehoopt:  
een kind had onderweg naar het 
ziekenhuis in de auto live contact 

met een clown via de webcam! Wij 
hopen dat de app nog voor veel meer 

lachende gezichten zal zorgen.”

Mijke Das
Senior productieleider bij 

CliniClowns
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Tijdens de middag lag de focus op de verschillende 
gebruikers. Onder leiding van UXkids werkte het 
gehele appteam in groepen aan de opzet van user 
persona’s.  

< Het resultaat > 
Na afloop van de brainstormsessie heeft UXkids 

alle bevindingen verzameld, geprioriteerd en 
gedocumenteerd. Ook kon UXkids op basis van 
alle beschikbare kennis een plan van aanpak aan 
CliniClowns presenteren voor het onderzoek met de 
gebruikers.

 
2. Vooronderzoek

Na een gezamenlijk kick-off met het gehele team 
ging UXkids aan de slag met een uitgebreid vooron-
derzoek. Door middel van focusgroepen en inter-
views met kinderen, clowns en ouders werden de 
wensen en behoeften van de brede doelgroep (4- tot 
en met 12-jarigen met verschillende beperkingen en 
ziektebeelden, mediaclowns en niet-mediaclowns) 
geïnventariseerd. 

< Het resultaat > 
De onderzoeksresultaten heeft UXkids vertaald 
naar definitieve user persona’s. Op deze manier 
werden de wensen en behoeften van de gebruikers 
inzichtelijk gemaakt. In deze user persona’s kwamen 
onder andere persoonlijke informatie, mediagebruik, 
behoeften, frustraties en de verwachtingen van de 
app naar voren. 

Daarnaast heeft UXkids de bevindingen en conclu-
sies uit het inventariserende vooronderzoek, tijdens 
een interactieve sessie met het app team, gepresen-
teerd. Gedurende deze sessie werden de verschillen-
de doelgroepen in kaart gebracht en heeft UXkids 
haar aanbevelingen over de functionaliteiten per 
doelgroep gedeeld.  

Wat zijn user persona’s?
User persona’s zijn vertegenwoordigers 
van de doelgroep en zorgen ervoor dat de 
verschillende gebruikersgroepen een gezicht 
krijgen. Wij maken deze user persona’s aan 
de hand van onderzoek, waardoor we kunnen 
garanderen dat ze nauw aansluiten bij de 
gebruikersgroep. Door de user persona’s bij 
de hand te houden, komt de gebruiker continu 
terug in het ontwerpproces. 

 
3. Featuresessie

Naar aanleiding van de onderzoekspresentatie werd 
er een feature sessie onder begeleiding van UXkids 
georganiseerd. Na de presentatie over de onder-
zoeksresultaten en user persona’s kon de feature 
sessie beginnen. 

Tijdens deze sessie kwamen medewerkers van 
CliniClowns, de grafische partij, de technische partij 
en UXkids samen. Aangezien alle partijen aanwezig 
waren had iedereen met zijn eigen expertise direct 
de mogelijkheid tot inbreng. 

Tekenen tijdens een workshop op de 

clubmiddag.
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< Het resultaat > 
De verschillende meningen kwamen na een creatieve 
discussie uiteindelijk samen en resulteerden in de 
basis van een realiseerbaar concept, waar iedereen 
toekomst in zag. Begeleid door UXkids werden de 
features vastgesteld en werd het MVP geboren. De 
grafische partij kon aan de slag. 

 
4. Expert review

Aan de hand van de user persona’s en de featureses-
sie ontwierp de grafische partij een eerste prototype. 
Voordat de app daadwerkelijk ontwikkeld werd, heeft 
UXkids een expert review uitgevoerd. 

< Het resultaat > 
In een hands-on documentatie heeft UXkids alle 

Wat is een expert review?
Als externe partij hebben we een onafhankelijke 
en objectieve kijk op uw project. Als Child-
Centered Design experts kunnen wij u helpen 
weloverwogen ontwerpbeslissingen te nemen, 
ontwerpfouten te voorkomen en te beslissen 
wanneer UX onderzoek nodig is. Advies geven 
doen wij het liefst op basis van onderzoek met 
de gebruikers, echter kunnen wij op basis van 
onze expertise en ervaring al veel bevindingen 
uit een concept of prototype halen en 
duidelijke aanbevelingen doen.

Wat is de UXkids Clubmiddag?
Op elke laatste woensdag van de maand 
nodigen wij kids (5 -12 jaar) van de UXkids 
Club uit om samen met ons naar leuke apps en 
websites te kijken. De clubmiddagen zijn een 
laagdrempelige manier om in contact te komen 
met de jonge gebruikersgroep. 
Ga naar uxkids.nl/club voor meer informatie 
over de UXkids Club.

bevindingen per scherm verzameld en waar moge-
lijk met aanbevelingen voor het interactie ontwerp 
voorzien. Op deze manier werd het advies van UXki-
ds direct toepasbaar en kon de grafische partij snel 
aan de slag met het verwerken van het advies voor de 
volgende testfase.

 
5. UXkids Clubmiddag

Tijdens de afrondende fase van het ontwikkeltraject 
heeft UXkids een Clubmiddag georganiseerd in het 
teken van iconen en de nieuwe CliniClowns app. Zes 
kinderen van de UXkids Club hebben zich een hele 
middag gebogen over de app en:

1. Meegedaan aan een workshop over app iconen, 

2. Deelgenomen aan mini-usertests en 

3. Zelf app-schermen ontworpen. 

< Het resultaat > 
Aan de hand van de laatste resultaten zette UXkids 
dezelfde avond nog een lijst op met bevindingen, 
waaronder een aantal quick wins. 

Op basis hiervan konden ook de laatste puntjes op 
de ‘i’ gezet worden wat betreft de gebruiksvrien-
delijkheid en gebruikerservaring van de app. De 
overige bevindingen worden meegenomen naar de 
volgende release.
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4. 

Jonge gebruikers zijn objectief en 
eerlijk. Jonge gebruikers hebben 
geen alternatieve agenda of 
politieke belangen. Hun mening 
is 100% puur en gericht op uw 
product.  

Jonge gebruikers staan vaak ver af van de technische en 
conceptuele kant van een product. Toch (en juist daarom) 
zijn zij waardevolle critici en adviseurs als het gaat om het 
optimaliseren van uw product.

1. 

Jonge gebruikers hebben goede 
ideeën en suggesties. Door de 
natuurlijke interactie hebben jonge 
gebruikers een duidelijk beeld bij 
mogelijke tekortkomingen van uw 
product en oplossingen hiervoor.

2. 

Jonge gebruikers weten wat 
belangrijk is. Jonge gebruikers 
weten het beste wanneer, waar 
en voor welk doeleinde zij uw 
product gebruiken. Zo kunnen 
zij functionaliteiten rangschikken 
en prioriteren en weten zij of uw 
concept of pro-duct essentiële 
functionaliteiten mist.

3. 

Jonge gebruikers zijn de expert. 
Jonge gebruikers zijn uniek in 
hun wensen, behoeften en doelen 
m.b.t. uw specifieke product. 
Alleen zij kunnen aangeven of uw 
product aan hun verwachtingen 
voldoet.

4 redenen waarom  
kids en jongeren uw 
beste adviseurs zijn




