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Inleiding

De Wibautstraat in Amsterdam geldt als een welbekende locatie voor menig student en vormt de 
verbinding tussen verschillende belangrijke locaties van Amsterdam. Het is dan ook goed voor te 
stellen dat deze straat altijd zwart ziet van het verkeer: voetgangers, (brom)fietsers en automobi-
listen concurreren dagelijks met elkaar op deze weg. Dit gaat helaas lang niet altijd goed: op het 
kruispunt ligt het gevaar continu op de loer, en niet altijd zonder gevolgen. In het verleden heb-
ben op het kruispunt enkele fatale ongelukken plaatsgevonden. Zo is op het zebrapad bijvoor-
beeld een student aangereden, omdat het stoplicht voor zowel de student als de automobilist op 
groen stond. 

Wat ons betreft is elk ongeval er eentje teveel, dus hebben we besloten in actie te komen. Met 
behulp van verschillende onderzoeksmethoden willen we dit probleem tot in de kern doorgron-
den en aanpakken. 

In dit document vertellen we stapsgewijs over ons denk- en onderzoeksproces en laten we zien 
hoe we met behulp van een IoT-device het verkeersprobleem in de Wibautstraat willen oplossen.
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Design challenge 

Hoe kun je de automobilist bewust maken 
van het feit dat voetgangers op hetzelfde 
moment groen hebben als de automobilis-
ten, zodat de verkeersveiligheid voor de 

voetganger verbetert?

Voor we ons gaan richten op het oplossen van het probleem, is het handig om dit probleem eerst 
duidelijk te formuleren d.m.v. een Design Challenge, zodat we precies weten waar onze oplos-
sing aan moet voldoen.
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Hoofdvraag en deelvragen

Om deze Design Challenge te kunnen beantwoorden, moeten we deze eerst opsplitsen in ver-
schillende hoofd- en deelvragen.

Hoofdvraag:

Hoe kan je de verkeerssituatie op het kruispunt in de Wibautstraat veiliger maken voor de ver-
keersgebruikers?

Deelvraag 1:
Wie maken deel uit van het verkeer op het kruispunt?

Deelvraag 2:
Wat maakt het verkeer op het kruispunt zo onveilig?

Deelvraag 3:
Hoe hebben de stoplichten op het kruispunt invloed op het verkeer?

Deelvraag 4:
Welke IoT-sensoren kunnen relevant zijn voor ons probleem
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Persona’s

Met behulp van onze onderzoeksresultaten hebben we enkele personas gecreeërd, die onze sta-
keholders representeren. We zijn tot de conclusie gekomen dat we voor ons probleem te maken 
hebben met twee relevante stakeholders: voetgangers en automobilisten. 

Kenmerken 

Loopt vaak dezelfde route over het 
kruispunt.

Combineert school met een baantje.

Doelen 

Wilt naar de overkant.
Wilt naar de Spar.
Moet nadat ze de Spar heeft bezogd 
snel de metro halen.

Gedrag 

Heeft niet door dat auto's ook groen 
hebben.

Let niet op het verkeer als ze door groen 
loopt.

Houding 

Heeft haast.
Heeft honger.
Is ongeduldig.

Frustraties 

Ze moet soms wachten bij het 
stoplicht als het hard aan het regenen 
is. 

Als er een auto op het zebrapad staat, 
moet ze daar omheen lopen.

Fietsers stoppen niet als ze bij een 
zebrapad over het fietspad loopt.

Wachten bij een rood stoplicht terwijl 
er geen verkeer aankomt.

Schrikt er van als autos plots moeten 
remmen voor het zebrapad.

Beau de Groot 
Voetganger

Ja, eigenlijk altijd 
wel. Je kan zien dat 
er geen auto’s 
aankomen, dus dan 
loop ik gewoon door.

Loop jij hier vaak 
door rood?

Persona gebasseerd op AEIOU observaties en interviews met willekeurige voetgangers van de Wibautstraat.

Gender: Vrouw 

Leeftijd: 20 

Educatie: MIC HvA 

Professie: Barista 
 

Q

A " 

" 

" 

" 

Vooral in de spitsuren, 
wanneer het natuurlijk 
het drukst is. Maar 
overdag heb je natuurlijk 
ook drukke kruispunten 
en spits routes, die 
gedurende de dag 
enorm af kunnen 

Kenmerken 

Heeft vaker over het kruispunt gereden 
en komt dan steeds vanuit dezelfde 
weg.

Is er zich niet van bewust dat de 
voetgangers groen hebben als zij dat 
ook heeft.

Doelen 

Wilt veilig de straat en het kruispuint 
kunnen navigeren.

Wilt bekeuringen of ongelukken zien te 
voorkomen.

Gedrag 

Probeert andere weggebruikers goed in 
te schatten.

Moet soms per ongeluk stil staan op een 
zebrapad als ze niet op de juiste plek 
wacht.

Houding 

Word ongeduldig als ze lang moet 
wachten op een rood stoplicht.

Voelt zich nerveus in drukke delen van 
het verkeer (bang voor ongelukken).

Frustraties 

Fietsers die op wegen rijden waar ze 
niet horen te rijden.

Voetgangers die door rood 
oversteken, terwijl ze zelf groen heeft.

Moeten wachten bij een rood stoplicht 
terwijl er geen verkeer aankomt.

Fietsers of scooters die onverwachte 
beslissingen nemen op de weg.

Als automobilist meer moeten letten 
op fietsers en voetgangers dan dat zij 
op haar letten.

Sacha Bartels  
Automobilist

Gender: Vrouw 

Leeftijd: 25 

Educatie: Filosofie UvA 

Professie: 
Bibliothecaresse 

Persona gebasseerd op AEIOU observaties, interview en enquête.

Zijn er bijzondere 
momenten waarop het 
vaakst ongelukken 
gebeuren?

Q

A " 

" 

" 

" 
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Conclusie persona’s

Met behulp van onze onderzoeksresultaten hebben we samenhangende patronen kunnen 
vastleggen in de kenmerken en gedragingen van personen uit onze doelgroepen. Hier zijn onze 
persona’s uit ontstaan. De persona’s hielpen ons enorm bij het vaststellen van de juiste focus-
punten voor ons project. Ook hielpen de persona’s ons bij het bedenken van oplossingen die 
goed aansluiten op onze doelgroepen. Ten slotte hebben we ons door deze onderzoeksmetho-
de beter kunnen inleven in deze doelgroepen.        

Kenmerken van de voetganger
- De voetganger staart naar de grond terwijl hij wacht voor het stoplicht.
- De voetganger is zich er niet van bewust dat auto’s op hetzelfde moment groen hebben als de 
voetgangers.

Kenmerken van de automobilist
- De automobilist rijdt soms te hard richting het zebrapad en weet niet dat er voetgangers over-
steken. Dit heeft als gevolg dat de automobilist onmiddellijk moet remmen om een ongeluk te 
voorkomen.
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Context map

In onze Context Map hebben we de huidige situatie op het kruispunt gevisualiseerd, zodat we 
beter kunnen vaststellen wat de belangrijkste problemen op het kruispunt zijn en waar onze fo-
cuspunten zouden moeten liggen. 
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Onze Customer Journey Maps voor de huidige situatie laten de ‘reis’ zien die onze stakeholders 
momenteel maken terwijl ze interacteren met het kruispunt en proberen over te steken. De Maps 
voor de nieuwe situatie laten de reis zien die onze stakeholders zullen doormaken wanneer onze 
IoT-oplossing op het kruispunt is geïmplementeerd. 

Customer journey maps

Vóór het wachten
bĳ het stoplicht

Tĳdens het wachten
bĳ het stoplicht

Na het wachten bĳ
het stoplicht

Customer Journey 

Bestuurder
 rijdt.

Bestuurder
ziet stoplicht.

Bestuurder
remt af.

Bestuurder 
houdt het 
stoplicht
in de gaten.

Stoplicht
springt op
groen.

Bestuurder nadert
een paar meter
verderop de 
haaientanden.

Bestuurder
wacht.

Bestuurder
wilt niet langer
wachten en
negeert de
haaientanden.

Bestuurder rijdt 
het kruispunt 
over.

Stakeholder - Automobilist
Doel stakeholder - Het kruispunt zo snel mogelijk en zonder problemen passeren.
Situatie - Huidige situatie

Aankomst bĳ
stoplicht nr. 1

Customer Journey 

Voetganger loopt
naar zebrapad.

Voetganger
merkt dat
hij veilig kan 
oversteken.

Voetganger
moet 
wachten.

Voetganger 
moet in het 
midden
wachten.

Stakeholder - Voetganger
Doel stakeholder -  Op een snelle en veilige manier de overkant bereiken.
Situatie - Nieuwe situatie

Wachten bĳ
stoplicht nr. 1 Oversteken Wachten bĳ

stoplicht nr. 2 Oversteken

Voetganger
staat voor het
stoplicht.

Voetganger
ziet tijdens
het over-
steken de 
sto(e)p.

Stoplicht
springt op
groen.

De voetganger
ziet dat de auto
stopt voor het
zebrapad, zodat
de voetganger
veilig kan over-
steken.

= Oude situatie
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Aankomst bĳ
stoplicht nr. 1

Customer Journey 

Voetganger loopt
naar zebrapad.

Voetganger
merkt dat
hij veilig kan 
oversteken.

Voetganger
moet 
wachten.

Voetganger 
moet in het 
midden
wachten.

Stakeholder - Voetganger
Doel stakeholder - Op een snelle en veilige manier de overkant bereiken.
Situatie - Huidige situatie
 

Wachten bĳ
stoplicht nr. 1 Oversteken Wachten bĳ

stoplicht nr. 2 Oversteken

Voetganger
staat voor het
stoplicht.

Voetganger
steekt over.

Stoplicht
springt op
groen.

Een auto rijdt
de voetganger
bijna voor z’n 
voeten, omdat 
de auto ook 
groen licht had.

Vóór het wachten
bĳ het stoplicht

Tĳdens het wachten
bĳ het stoplicht

Na het wachten bĳ
het stoplicht

Customer Journey 

Bestuurder
 rijdt.

Bestuurder
ziet stoplicht.

Bestuurder
remt af.

Bestuurder 
kan op het 
IOT-bord
precies zien
waar hij op
wacht.

Bestuurder
wacht.

Bestuurder kan 
het kruispunt
veilig passeren.

Stakeholder - Automobilist
Doel stakeholder - Het kruispunt zo snel mogelijk en zonder problemen passeren.
Situatie - Nieuwe situatie

= Oude situatie

Stoplicht
springt op
groen.
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Onderbouwing Huidige Situatie - Automobilisten
De automobilist arriveert voor het stoplicht. Hij vindt het vervelend om af te moeten remmen en te 
moeten stoppen. Hij raakt door het wachten lichtelijk geïrriteerd, mede omdat hij niet weet waar
hij precies op wacht. Dan springt het stoplicht eindelijk op groen; tevreden kan de automobilist 
doorrijden. Dan nadert de bestuurder een paar meter verderop al een paar haaientanden. 
Hij wilt absoluut niet langer wachten, omdat hij net al een eeuwigheid heeft moeten wachten: zon-
der te aarzelen rijdt de bestuurder het zebrapad over, maar op het zebrapad loopt ook al een voet-
ganger die op hetzelfde moment groen heeft: de automobilist weet maar net op tijd te stoppen. 

Onderbouwing Huidige Situatie - Voetganger
De voetganger stapt uit het Kohnstamhuis en staat al tegenover het eerste rode stoplicht. Hij raakt
licht geïrriteerd, maar kalmeert zodra het licht op groen springt. Op het middenstuk moet hij op-
nieuw wachten voor het tweede stoplicht, dat ook op rood staat. De voetganger raakt steeds meer 
z’n geduld kwijt. Hij weet ook niet waar hij nou precies op staat te wachten: er staan slechts een 
paar auto’s voor het stoplicht en die staan ook al een tijdje stil. Dan springt het stoplicht eindelijk op 
groen. 

De irritatie neemt af en de voetganger steekt het zebrapad over. Maar dan hoort hij opeens getoe-
ter: een afslaande auto, die ook groen had, kan maar ternauwernood afremmen en komt op het ze-
brapad pas tot stilstand. De voetganger schrikt zich een ongeluk, omdat hij de auto niet aan hoorde 
komen. Geschrokken en gefrustreerd zet de voetganger de laatste stappen naar de veilige overkant.

Onderbouwing Nieuwe Situatie - Automobilisten
Ook in de nieuwe situatie remt de automobilist met lichte tegenzin voor het rode stoplicht: vanaf 
dat moment wordt echter alles anders. Onder het stoplicht hangt nu een IoT-bord. Het bord laat in 
real-time zien hoeveel voetgangers aan het oversteken zijn. Doordat de automobilist precies weet 
waarom hij wacht, neemt het geduld van de automobilist toe. De frustratie van de automobilist is 
daardoor ook afgenomen in vergelijking met de huidige situatie. Dan springt het stoplicht op groen: 
doordat de automobilist op het IOT-bord kon aflezen dat er geen voetgangers meer lopen over het 
kruispunt, kan de automobilist veilig het zebrapad passeren en het kruispunt verlaten. Dit leidt tot 
een tevreden automobilist.

Onderbouwing Nieuwe Situatie - Voetganger
In de nieuwe situatie moet de voetganger, net als in de huidige situatie, nog steeds wachten voor 
het eerste stoplicht. Zodra de voetganger het eerste zebrapad oversteekt en op het middenstuk 
stapt, wordt het interessanter. Op dit middenstuk krijgt de voetganger te maken met onze IoT-oplos-
sing die specifiek voor de voetganger is ontworpen: De Sto(e)p. De Sto(e)p is een miniatuur platte-
grond van het kruispunt in de vorm van een maquette.

Deze maquette waarschuwt de voetganger voor de automobilisten die op hetzelfde moment groen 
hebben als de voetgangers. Het geduld van de voetganger neemt toe, omdat hij tijdens het wach-
ten geïnformeerd wordt door de visueel aantrekkelijke maquette. Zodra het licht op groen springt, 
weet hij dat hij goed uit moet kijken voor afslaande auto’s: zo kan hij veilig en zonder frustraties de 
overkant bereiken.
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Morfologische kaart

Nu we onderzoek hebben gedaan naar de situatie op het kruispunt en de verschillende stake-
holders, kunnen we met behulp van de morfologische kaart bepalen welke functies ons product 
moet bevatten. We brainstormen hierbij over mogelijke ideeën en voegen de beste ideeën 
samen voor onze eindoplossing. Verdere onderbouwing van de morfologische kaart vindt u in de 
Productbiografie op pagina 32.

Automobilisten

Voetgangers
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Conceptueel model

Sto(e)p

Zien van de sto(e)pSto(e)p geeft de 
situatie weer

Bewust worden van
situatie

Veilig oversteken

LED-bord

Bord weergeeft 
een bericht

Situatie inschatten Remmen voor de 
voetgangers

Gebruiker analyseert 
het bord

Ons conceptuele model bouwt voort op de morfologische kaart en laat een visuele weergave 
zien van de oorzakelijke verbanden binnen ons product. 
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IoT-oplossing

Content keuzes iconen

We hebben ook de individuele belangrijke iconen laten testen door de doelgroep. Het is namelijk 
van belang dat er begrepen word wat er op het bord bedoeld wordt. Hier kon worden gekozen uit 
twee versies voor ieder de auto en de voetganger. Na de doelgroep te ondervragen hebben we 
gekozen voor versie B van de auto. Dit kwam omdat versie A te dun was om een auto te represen-
teren. Wat de voetganger betreft, versie A werd gekozen omdat het meer leek dat het poppetje 
aan het lopen is. Versie B kwam dus te statisch over. 

A B A B
Actief

Zodra het systeem geactiveerd is door een voetganger, gaan er verschillende actuatoren af. De 
miniatuur auto’s komen in beweging en de led lampjes gaan branden. Hiermee zorgen we dat de 
situatie bekend word gemaakt voor de voetgangers nog voordat de werkelijke auto’s gaan rijden. 

Deze fase is vooral actief wanneer de voetgangers rood hebben en moeten wachten op de over-
steekplaats. Dit geeft ze de tijd de Stop Stoep te bekijken.

In dit kopje laten we onze IoT-oplossing zien en onderbouwen we onze gemaakte contentkeuzes, 
die gebaseerd zijn op verschillende onderzoeken.
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Inactief

Zodra de druksensor langer dan 5 seconden geen input krijgt, gaan de actuatoren op pauze 
totdat er iemand de druksensor weer activeert.   Op rustige momenten op het kruispunt, zal het 
systeem dus niet constant actief zijn. Zo word er geen energie verspilt en zal het apparaat langer 
meegaan. 
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Scherm device

De eerste weergave van het bord wordt gebruikt om de automobilist er aan te herinneren zijn of 
haar knipperlicht aan te doen. Dit hebben  we op drie verschillende manieren geprobeerd te com-
municeren. Om erachter te komen welke weergave het meest duidelijk is hebben we een deze keu-
ze voorgelegd bij automobilisten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat icoontje C de voorkeur 
had bij de automobilisten. Dit komt omdat het gebruik maakt van het bestaande knipperlicht-icoon 
dat ook gebruikt wordt in de auto zelf. Daarnaast laten we de oranje delen op het bord knipperen 
om zo nog beter aan te geven dat het om een knipperlicht gaat.

A CB

Nadat de automobilist zijn/haar knipperlicht aan heeft gezet kan het systeem door middel van 
een camera bepalen welke weergave er moet volgen. Hierbij kan het icoon van de autobaan naar 
rechts of naar links gebogen zijn. Voor de onderstaande weergaven gebruiken we de bocht naar 
links.

Verder word er op het bord aangegeven hoe druk het op het kruispunt is. Hiervoor gebruiken we 
een strook aan de linkerkant van het bord die voller word als er meer voetgangers op het kruis-
punt zijn. Ook veranderen er een aantal iconen van kleur afhankelijk van het aantal voetgangers.

Voor onze IoT-oplossing hebben we ook enkele schermen ontworpen. Deze hebben we voorge-
legd aan mensen uit onze doelgroepen, zodat we precies weten welke schermen het beste onze 
boodschap kunnen overbrengen.



Product biografie
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Het kruispunt op de Wibautstraat is door het drukke verkeer een gevaarlijke plek. Volgens de 
klant komt dit onder andere door de vele voetgangers die door rood lopen en het gevaarlijke 
rijgedrag van de automobilisten. Wij gaan onderzoeken of dit klopt en wat de eventuele oorzaak 
is van dit probleem. 

Om dit probleem op te lossen, zullen we een prototype ontwikkelen voor een IoT-device die het 
(rij)gedrag van de verkeersgebruikers beïnvloedt en ervoor zorgt dat de huidige verkeerssituatie 
bij het kruispunt verbeterd. Ter ondersteuning van dit prototype zullen we ook een scherm ont-
wikkelen, waarop bekeken kan worden of de oplossing effectief is.

Debriefing
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Om een beter beeld te krijgen van het probleem is het van belang dat we beginnen met een 
bezoek aan de plek van het probleem: het kruispunt zelf. We observeren de locatie en nemen 
vervolgens interviews af met verschillende studenten om tot nieuwe inzichten te komen. 
Door gebruik te maken van het AEIOU-framework zijn we tijdens het observeren enkele opvallen-
de trends tegengekomen. 

Activities (Wat gebeurt er?) 
Tijdens het observeren was het vrij druk. De meeste mensen liepen in groepjes vanaf het Kohn-
stamhuis naar de Spar en het Wibauthuis aan de overkant van de straat. Hierbij wachtten de 
meeste mensen op het eiland op het midden van de weg tot het licht groen zou aanslaan.

Het eerste wat ons opviel was de grote hoeveelheid voetgangers die door rood liepen. Zodra 
het stoplicht op rood sprong, sprintten de meeste mensen snel nog naar de overkant. Ook kwam 
het een aantal keer voor dat automobilisten voor een deel al over het zebrapad reden en ternau-
wernood moesten afremmen, omdat voetgangers groen hadden en aan het oversteken waren. 
Ten slotte viel het ons op dat de voetgangers tijdens het wachten vooral naar de grond zaten te 
staren. 

AEIOU observaties
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Environments (Met wat voor omgeving hebben we te maken?)

Op het kruispunt stikt het uiteraard van de stoplichten, verkeersborden en wegindicatoren op de 
weg. Een groot bord staat langs de weg en toont verkeersinformatie. Het weer was tijdens onze 
observatie niet om over naar huis te schrijven. De regen kwam met bakken uit de hemel en het 
was redelijk koud. Toch was het nog steeds drukbevolkt met voetgangers, fietsers en automobilis-
ten op het kruispunt. 

Het belangrijkste wat ons opviel de afstelling van de stoplichten. De stoplichten staan voor zowel 
de voetgangers als de automobilisten tegelijk op groen. Automobilisten moeten ternauwernood 
remmen op het zebrapad, omdat er nog voetgangers over het zebrapad lopen. Dit leidde een 
aantal keer tot opstoppingen en zelfs tot situaties waarbij de voetganger bijna werd geraakt door 
de auto. Op de weg liggen dan wel haaientanden voor de automobilisten die ervoor zouden 
moeten zorgen dat ze al ruim voor het zebrapad wachten op de voetganger, maar deze werden 
tijdens de observatie vooral genegeerd door de automobilisten.
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Interaction (Wat voor soort interacties vinden plaats en waarom zijn ze relevant?)

Er is bijna geen interactie tussen voetgangers en automobilisten. Ze nemen wel deel aan dezelf-
de verkeerssituatie, maar kunnen niet met elkaar communiceren, waardoor ze afhankelijk zijn van 
elkaars (rij)gedrag. Soms leidt dit tot frustraties aan beide kanten. We zagen bijvoorbeeld een au-
tomobilist gefrustreerd toeteren naar een voetganger, omdat hij ternauwernood moest remmen 
voor deze voetganger, die nog overstak over het zebrapad. 
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Objects (Met wat voor objecten heb je te maken?)

Op de locatie rijden enorm veel auto’s, scooters, bussen en fietsen. Veelvoorkomende voor-
werpen of objecten tijdens de observatie zijn stoplichten, zebrapaden, smartphones, rugtassen, 
paraplu’s en eten van de voetgangers. 
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Users (Wie zijn de mensen die je ziet?)

Bij het kruispunt lopen voornamelijk studenten en docenten. De studenten lopen met hun vrien-
den naar de overkant en volgen elkaar. Ook zijn er voetgangers met honden, fietsers, scooter-
rijders en automobilisten in de auto aanwezig. Het viel ons voornamelijk op dat de voetgangers 
tijdens het wachten naar de grond zaten te staren of de stickers op de stoplichten zaten te lezen.

Conclusie van de observatie

Door alle conclusies samen te voegen, zijn we tot enkele nieuwe inzichten gekomen. Zo zijn de 
stoplichten op het kruispunt zo afgesteld dat zowel de voetgangers als de automobilisten tege-
lijkertijd groen licht hebben. Automobilisten moeten voorrang geven aan de voetgangers, maar 
weten niet dat de voetgangers óók groen hebben. 

Tijdens de observatie deden zich daardoor verschillende gevaarlijke situaties voor: zo moesten de 
automobilisten bijvoorbeeld plots stoppen op het zebrapad omdat voetgangers overstaken. De 
haaientanden vóór het zebrapad die deze situatie zouden moeten voorkomen lijken niet te wer-
ken: ze worden genegeerd door de automobilisten. Ten slotte viel het ons op dat voetgangers 
tijdens het wachten voor het stoplicht nonchalant naar de grond zaten te staren. 
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Interviews 
Bij het kruispunt zijn we voetgangers op het kruispunt in de Wibautstraat gaan interviewen over 
het kruispunt en hoe gevaarlijk deze is.

Enkele quotes
‘[Het gevaarlijkste punt op het kruispunt is] wanneer ik als voetganger mag oversteken en het ver-
keer uit de Eerste Boerhaavestraat opkomt. De automobilisten zien niet dat de voetgangers ook 
groen hebben en dan gaan ze naar je toeteren, terwijl jij voorrang hebt.’
- Voetganger op het kruispunt in de Wibautstraat

‘Ik ben op het zebrapad een keer bijna voor m’n snufferd gereden.’
- Voetganger op het kruispunt in de Wibautstraat

‘Ik ben weleens in een gevaarlijke situatie beland op het kruispunt.’ 
- Voetganger op het kruispunt in de Wibautstraat

‘Wat ik het gevaarlijkste moment vindt op het kruispunt? Zodra ik oversteek en midden op de 
weg sta.’ 
- Voetganger op het kruispunt in de Wibautstraat

‘Ik steek vaak over met m’n telefoon in m’n hand. M’n ogen zijn dan inderdaad gericht naar de 
grond.’ 
- Voetganger op het kruispunt in de Wibautstraat

‘Ik kijk meestal wel om me heen, maar ga er eigenlijk wel vanuit dat ik als enige groen heb op 
een weg.’
- Automobilist 

Conclusie
Met behulp van enkele quotes uit de interviews hebben we een aantal conclusies getrokken die 
in verband zouden kunnen staan met de conclusies uit de observaties en nulmetingen. Een aan-
tal van de geïnterviewde mensen gaf bijvoorbeeld aan weleens in een gevaarlijke situatie te zijn 
beland op het kruispunt. Zo vertelde een voetganger bijvoorbeeld dat hij bijna was aangereden 
door een auto op het zebrapad, terwijl hij zelf groen had. Deze situaties zouden een gevolg 
kunnen zijn van de stoplichten van de voetgangers en automobilisten die tegelijkertijd op groen 
staan. Dit punt werd ook bevestigd door een van de geïnterviewde personen, die deze oorzaak 
de schuld gaf voor de gevaarlijke situaties op het kruispunt.

Verder vertelde een automobilist ons dat hij er niet vanuit gaat dat meer weggebruikers tegelij-
kertijd groen hebben. Op het kruispunt is hier echter geen sprake van en door dit misverstand 
ontstaat er dus miscommunicatie tussen automobilisten en voetgangers, wat kan leiden tot onge-
vallen. Ten slotte vertelden een aantal voetgangers ons dat ze tijdens het wachten voor het stop-
licht op hun mobiel kijken. De ogen van deze voetgangers zijn daardoor gericht naar de grond. 
Dit is een interessant inzicht, omdat tijdens onze nulmeting ook al naar voren kwam dat maar 
liefst een derde van de voetgangers tijdens het wachten voor het stoplicht naar de grond staart. 

Interviews
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Om verdere bevestiging te krijgen dat onze observaties en interviews niet gebaseerd zijn op toe-
val, hebben we nog enkele nulmetingen uitgevoerd. 

Zo wilden we bijvoorbeeld weten hoeveel voetgangers op het middenstuk van de weg naar de 
grond zaten te staren, terwijl ze voor het stoplicht wachtten. We denken dat dit een belangrijk 
aandachtspunt is, omdat we in onze oplossing rekening moeten houden met het gezichtsveld van 
de voetgangers. Waar kijken ze naar tijdens het oversteken en wachten en hoe kunnen we dat in 
ons voordeel gebruiken?

Nulmeting 1: Hoeveel voetgangers staren in een halfuur naar de grond, terwijl ze op het mid-
denstuk van de weg wachten voor het stoplicht?

Tijd van observatie: 11:15 – 11:45
Totaalaantal voetgangers waargenomen: 395 voetgangers
Totaalaantal voetgangers: 126 voetgangers
Percentage van de voetgangers wat naar de grond staart: 32%

Uit deze nulmeting kunnen we dus concluderen dat meer dan een derde van de voetgangers 
tijdens het wachten naar de grond staart. 
Om te achterhalen of dit percentage is gebaseerd op toeval, besloten we dezelfde nulmeting 
nog een keer uit te voeren, op een ander tijdstip. 

Tijd van observatie: 15:30 – 16:00 
Totaalaantal voetgangers waargenomen: 127 voetgangers 
Totaalaantal voetgangers: 44
Percentage van de voetgangers wat naar de grond staart: 34%

Op dit tijdstip bleek het percentage zelfs hoger uit te vallen dan tijdens de vorige nulmeting. Een 
groot deel van de voetgangers blijkt dus naar de grond te staren tijdens het wachten.

Ook wilden we weten hoeveel automobilisten al over het zebrapad rijden, terwijl de voetgangers 
nog groen hebben en oversteken.

Nulmeting 2: Hoeveel automobilisten rijden in een halfuur al over het zebrapad terwijl voetgan-
gers nog groen hebben en oversteken?

Tijd van observatie: 11:15 – 11:45 
Totaal afslaande auto’s: 25 automobilisten
Totaal afslaande auto’s die over het zebrapad rijden, terwijl de voetgangers ook groen hebben 
en nog oversteken: 11 auto’s
Percentage: 44%

Uit deze nulmeting blijkt dus dat bijna de helft van de automobilisten al over het zebrapad rijdt, 
terwijl voetgangers nog groen hebben en oversteken. 
Om er zeker van te zijn dat deze resultaten niet slechts een incident zijn, besloten we dezelfde 
nulmeting nog een keer uit te voeren op een ander tijdstip. 

0-meting
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Tijd van observatie: 15:00 – 15:30
Totaal afslaande auto’s: 19 automobilisten
Totaal afslaande auto’s die over het zebrapad rijden, terwijl de voetgangers ook groen hebben 
en nog oversteken: 9 auto’s
Percentage: 47%

Het percentage ligt op dit tijdstip hoger dan op het tijdstip van de vorige nulmeting. We hebben 
dus niet te maken met een incident. 

Conclusie

Uit deze twee nulmetingen kunnen we dus concluderen dat onze resultaten uit de observaties en 
interviews niet op toeval berusten. Bijna de helft van de afslaande auto’s rijdt al over het zebra-
pad als de voetgangers groen hebben en nog oversteken. Ook kwam naar voren dat bijna een 
derde van de voetgangers tijdens het wachten voor het stoplicht naar de grond staart.

Om de verkeerssituatie te verbeteren, willen we ons dus gaan focussen op die situatie bij het ze-
brapad en denken we dat de constatering dat een grote groep voetgangers tijdens het wachten 
naar de grond staart ons hierbij kan helpen.
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Enquete automobilisten

De enquête automobilisten in het verkeer is beantwoord door 32 personen, waarvan er 8 geen 
rijbewijs hebben. De antwoorden van de personen met rijbewijs heeft prioriteit, aangezien deze 
antwoorden op basis van rijervaring zijn. 

Van de geënquêteerde automobilisten die zich dagelijks in het verkeer bevinden rijdt er 21% da-
gelijks door een drukke stad zoals Amsterdam. 

Wij willen graag weten hoe de dagelijkse automobilisten denken over afslaand verkeer en hoe je 
dit volgens hen moet informeren aan de bestuurder. De automobilisten konden meerdere ant-
woorden opgeven voor de vraag; “Hoe wil u als automobilist geïnformeerd worden over ander 
afslaand verkeer?”. 71% van de dagelijkse automobilisten koos ervoor om borden te gebruiken, 
waarbij 57% indicatie lichten op de weg graag als voorkeur heeft.

Als we kijken naar de antwoorden op basis van voorkeur van informeren, dan zien we dat 10 keu-
zes uitgaan naar borden en 12 voor indicatie lichten op de weg, dit is op basis van de 24 automo-
bilisten die een rijbewijs bezitten. 3 personen kiezen zowel voor borden als de lichten. 

Op basis van deze antwoorden willen wij graag een product maken dat aansluit bij automobilis-
ten die elke dag rijden en maar ook bij bestuurders die misschien 1x in de week op de weg zijn. 

Omdat het voor ons lastiger was om onderzoeksgegevens te verzamelen over automobilisten dan 
over voetgangers, hebben we besloten nog een enquête af te leggen voor enkele automobilis-
ten, zodat we goed weten wat deze doelgroep precies verlangt in het verkeer.
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DIKW piramide

Alle verzamelde onderzoeksresultaten verwerken we in een DIKW-piramide, zodat we deze data 
kunnen omzetten in kennis en wijsheid. 

04 11 2018 1115 1145 25 11 1500 1530 19 9
04 11 2018 1115 1145 395 126 1530 1600 127 44

Vo
et
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33% van alle voetgangers 
steekt het kruispunt over 
terwijl ze naar beneden 
kijken, hierdoor krijgen zij 
wienig mee van het verkeer.

Door 
voetganger 
op de grond 
te waarschu-

wen voor 
aankomend 

verkeer 
kunnen we 
de situatie 
verbeteren. 

Autom
obilisten

Tussen 11:15 en 11:45 rijden er 25 auto’s 
richting het zebrapad. 11 auto’s rijden over het 
zebrapad terwijl voetgangers ook groen 
hebben.  Tussen 15:00 en 15:00 rijden er 19 

auto’s waarvan 9 over het zebrapad gaan.

Ongeveer 45% van alle 
automobilisten rijdt over 
het zebrapad, wat zorgt 

voor gevaarlijke situaties.

Automobilisten 
moeten gewaar-
schuwd worden 
dat voetganger 

ook groen 
hebben om de 
verkeerssituatie 
te verbeteren. 

Tussen 11:15 en 11:45 steken er 126 
voetgangers van de 395 naar beneden 

starend het kruispunt over. Tussen 15:00 
en 15:30 zijn dit er 44 van de 12.
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In de Content-Goal-Matrix laten we zien met welke doelgroepen te maken hebben, brengen we 
de doelen van deze doelgroepen in beeld en bepalen we wat de gewenste acties zijn die de 
doelgroepen moeten uitvoeren. Vervolgens bepalen we in welke vorm we onze boodschap willen 
overbrengen en leggen we de Key Performance Indicators vast, die ons succes zullen meten. 

Content goal matrix

Goal Content KPI

Doelgroep Doel (actie) Boodschap Mogelijke vorm Device KPI's

Automobilisten

Voetgangers

Bewust maken van de 
drukte die zich rondom 
het kruispunt bevindt 
zodat de automobilist 
goed geïnformeerd het 
kruispunt kan 
betreden. 
 

Bewust maken van 
afslaande auto die op 
hetzelfde moment 
groen hebben.

Drukte laten zien aan 
de hand van meter 
rondom het kruispunt.  
 
Auto’s die het 
zebrapad naderen van 
te voren waarschuwen 
over het stoppen voor 
voetgangers die ook 
groen hebben.

Door een miniatuur 
weergave van het 
kruispunt te laten zien 
aan de gebruiker, met 
kleine auto om de 
situatie bij het 
zebrapad te 
benadrukken.

Kaart, iconen en LED 
borden

Maquette, dynamische 
map

Bord # auto's die hebben 
stilgestaan bij het 
bord. 
# hoeveel auto’s 
richting aangeven.

# hoeveel 
overstekende 
voetgangers   
 
# aantal passerende 
auto’s 
 

Dynamische Maquette
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DWI

De Ludic Lens bevat een aantal methodes die proberen het gedrag van de gebruikers aan te pas-
sen op een speelvolle manier. Dat kan bijvoorbeeld via games. 

In deze schets-fase hebben we de eerste versie van het led bord bedacht. In dit idee werd het 
bord gebruikt om een spel te weergeven. Hierbij zou je een slapende virtuele zebra slapend hou-
den door langzaam te rijden. Dit idee hebben we in een vroeg stadium al laten liggen. Wel zijn 
we verder gegaan met het bord zelf en de plaats waar hij zou kunnen staan.

Uiteindelijk is onze oplossing niet gebaseerd op de Ludic Lens, maar het heeft ons wel geholpen 
bij het genereren van nieuwe ideeën.

Ludic lens

Met behulp van de DWI kunnen we ons probleem vanuit verschillende invalshoeken bekijken, wat 
vaak kan leiden tot creatieve oplossingen en een beter begrip van het probleem.

De Cognitive Lens gaat over onderzoek in gedrag en psychologie dat kijkt naar hoe mensen 
beslissingen maken. Als designers weten hoe gebruikers beslissingen nemen, kan deze kennis 
gebruikt worden om de interacties te beïnvloeden.

Bij deze lens hebben we empathie als hoofdonderwerp genomen. Het bericht wat hier aan de 
automobilisten wordt getoond bevat een waarschuwing en een icoon van het ongeluk dat we 
proberen te voorkomen. Ook hier maken we gebruik van een bord om te communiceren met de 
automobilisten. Omdat we twee keer een bord hadden bedacht was dit een indicatie voor het 
team om hier mee verder te gaan.

Cognitive lens
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Morfologische kaart

Automobilisten

Op basis van ons onderzoek en onze testen zijn we met onze IoT-oplossing uitgekomen op een 
LED-bord die verbonden staat met druksensoren op het voetpad en voor het stoplicht. Zodra 
een auto op de druksensor voor het stoplicht staat, zal deze druksensor een signaal naar het 
LED-bord sturen. Het LED-bord is vierkant van vorm en toont de automobilist een versimpeld 
beeld van het kruispunt. Aan de linkerkant van het bord bevindt zich een meter die aangeeft 
hoeveel voetgangers voor het stoplicht staan te wachten. 

We hebben voor een bord gekozen, omdat uit ons onderzoek is gebleken dat bestuurders het 
liefst door middel van dit device worden geïnformeerd over de verkeerssituatie. Om auto’s te 
herkennen leek ons de implementatie van druksensoren onder de weg de beste optie, omdat 
deze het verschil tussen voetgangers, fietsers en automobilisten kan herkennen aan de hand van 
het gewicht. Bovendien kunnen apparaten als bewegingssensoren ook andere signalen oppik-
ken, die ervoor kunnen zorgen dat het bord voor niks wordt geactiveerd. 

Nu we onderzoek hebben gedaan naar de situatie op het kruispunt en de verschillende stake-
holders, kunnen we met behulp van de morfologische kaart bepalen welke functies ons product 
moet bevatten. We brainstormen hierbij over mogelijke ideeën en voegen de beste ideeën sa-
men voor onze eindoplossing.
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Voetgangers

Op het kruispunt worden de twee hoofdwegen van elkaar gescheiden met een tussenstuk waar 
voetgangers wachten op het tweede stoplicht. Terwijl de voetgangers wachten, willen we ze 
waarschuwen over het feit dat zowel de voetgangers als de automobilisten op hetzelfde moment 
groen hebben. 

Wij willen deze voetgangers waarschuwen met behulp van een miniatuurweergave van het kruis-
punt die in het voetpad is verwerkt. Deze maquette zal zich onder een glazen plaat bevinden, 
zodat deze geen extra ruimte in beslag neemt op het tussenstuk. Ook blijkt uit ons onderzoek dat 
meer dan een derde van alle gebruikers op het kruispunt naar beneden staart tijdens het wach-
ten. De ogen van een groot deel van de gebruikers zal dus al naar de grond gericht zijn, waar-
door ze de Sto(e)p direct zien. 

Zodra een voetganger het eerste zebrapad is overgestoken, zal deze voetganger worden gede-
tecteerd door een druksensor in de weg, die dan weer de Sto(e)p activeert. Wanneer er vervol-
gens dan ook nog een auto voor het stoplicht bij het IoT-bord staat, zal het systeem van de Sto(e)
p geactiveerd worden en begint een modelautootje over de maquette te rijden. Dit modelauto-
tje staat symbool voor de afslaande auto’s en dient als een waarschuwing voor de voetganger dat 
hij moet uitkijken voor de afslaande auto’s die op hetzelfde moment groen hebben als de voet-
ganger. Het modelautootje in de maquette wordt aangestuurd door een motor en is bevestigd 
aan een rails.
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Customer journeys

Vóór het wachten
bĳ het stoplicht

Tĳdens het wachten
bĳ het stoplicht

Na het wachten bĳ
het stoplicht

Customer Journey 

Bestuurder
 rijdt.

Bestuurder
ziet stoplicht.

Bestuurder
remt af.

Bestuurder 
houdt het 
stoplicht
in de gaten.

Stoplicht
springt op
groen.

Bestuurder nadert
een paar meter
verderop de 
haaientanden.

Bestuurder
wacht.

Bestuurder
wilt niet langer
wachten en
negeert de
haaientanden.

Bestuurder rijdt 
het kruispunt 
over.

Stakeholder - Automobilist
Doel stakeholder - Het kruispunt zo snel mogelijk en zonder problemen passeren.
Situatie - Huidige situatie

Aankomst bĳ
stoplicht nr. 1

Customer Journey 

Voetganger loopt
naar zebrapad.

Voetganger
merkt dat
hij veilig kan 
oversteken.

Voetganger
moet 
wachten.

Voetganger 
moet in het 
midden
wachten.

Stakeholder - Voetganger
Doel stakeholder -  Op een snelle en veilige manier de overkant bereiken.
Situatie - Nieuwe situatie

Wachten bĳ
stoplicht nr. 1 Oversteken Wachten bĳ

stoplicht nr. 2 Oversteken

Voetganger
staat voor het
stoplicht.

Voetganger
ziet tijdens
het over-
steken de 
sto(e)p.

Stoplicht
springt op
groen.

De voetganger
ziet dat de auto
stopt voor het
zebrapad, zodat
de voetganger
veilig kan over-
steken.

= Oude situatie

Onze Customer Journey Maps voor de huidige situatie laten de ‘reis’ zien die onze stakeholders 
momenteel maken terwijl ze interacteren met het kruispunt en proberen over te steken. De Maps 
voor de nieuwe situatie laten de reis zien die onze stakeholders zullen doormaken wanneer onze 
IoT-oplossing op het kruispunt is geïmplementeerd. 



35

Aankomst bĳ
stoplicht nr. 1

Customer Journey 

Voetganger loopt
naar zebrapad.

Voetganger
merkt dat
hij veilig kan 
oversteken.

Voetganger
moet 
wachten.

Voetganger 
moet in het 
midden
wachten.

Stakeholder - Voetganger
Doel stakeholder - Op een snelle en veilige manier de overkant bereiken.
Situatie - Huidige situatie
 

Wachten bĳ
stoplicht nr. 1 Oversteken Wachten bĳ

stoplicht nr. 2 Oversteken

Voetganger
staat voor het
stoplicht.

Voetganger
steekt over.

Stoplicht
springt op
groen.

Een auto rijdt
de voetganger
bijna voor z’n 
voeten, omdat 
de auto ook 
groen licht had.

Vóór het wachten
bĳ het stoplicht

Tĳdens het wachten
bĳ het stoplicht

Na het wachten bĳ
het stoplicht

Customer Journey 

Bestuurder
 rijdt.

Bestuurder
ziet stoplicht.

Bestuurder
remt af.

Bestuurder 
kan op het 
IOT-bord
precies zien
waar hij op
wacht.

Bestuurder
wacht.

Bestuurder kan 
het kruispunt
veilig passeren.

Stakeholder - Automobilist
Doel stakeholder - Het kruispunt zo snel mogelijk en zonder problemen passeren.
Situatie - Nieuwe situatie

= Oude situatie

Stoplicht
springt op
groen.
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Onderbouwing Huidige Situatie - Automobilisten
De automobilist arriveert voor het stoplicht. Hij vindt het vervelend om af te moeten remmen en te 
moeten stoppen. Hij raakt door het wachten lichtelijk geïrriteerd, mede omdat hij niet weet waar
hij precies op wacht. Dan springt het stoplicht eindelijk op groen; tevreden kan de automobilist 
doorrijden. Dan nadert de bestuurder een paar meter verderop al een paar haaientanden. 
Hij wilt absoluut niet langer wachten, omdat hij net al een eeuwigheid heeft moeten wachten: zon-
der te aarzelen rijdt de bestuurder het zebrapad over, maar op het zebrapad loopt ook al een voet-
ganger die op hetzelfde moment groen heeft: de automobilist weet maar net op tijd te stoppen. 

Onderbouwing Huidige Situatie - Voetganger
De voetganger stapt uit het Kohnstamhuis en staat al tegenover het eerste rode stoplicht. Hij raakt
licht geïrriteerd, maar kalmeert zodra het licht op groen springt. Op het middenstuk moet hij op-
nieuw wachten voor het tweede stoplicht, dat ook op rood staat. De voetganger raakt steeds meer 
z’n geduld kwijt. Hij weet ook niet waar hij nou precies op staat te wachten: er staan slechts een 
paar auto’s voor het stoplicht en die staan ook al een tijdje stil. Dan springt het stoplicht eindelijk op 
groen. De irritatie neemt af en de voetganger steekt het zebrapad over. Maar dan hoort hij opeens 
getoeter: een afslaande auto, die ook groen had, kan maar ternauwernood afremmen en komt op 
het zebrapad pas tot stilstand. De voetganger schrikt zich een ongeluk, omdat hij de auto niet aan 
hoorde komen. Geschrokken en gefrustreerd zet de voetganger de laatste stappen naar de veilige 
overkant.

Onderbouwing Nieuwe Situatie - Automobilisten
Ook in de nieuwe situatie remt de automobilist met lichte tegenzin voor het rode stoplicht: vanaf 
dat moment wordt echter alles anders. Onder het stoplicht hangt nu een IoT-bord. Het bord laat in 
real-time zien hoeveel voetgangers aan het oversteken zijn. Doordat de automobilist precies weet 
waarom hij wacht, neemt het geduld van de automobilist toe. De frustratie van de automobilist is 
daardoor ook afgenomen in vergelijking met de huidige situatie. Dan springt het stoplicht op groen: 
doordat de automobilist op het IoT-bord kon aflezen dat er geen voetgangers meer lopen over het 
kruispunt, kan de automobilist veilig het zebrapad passeren en het kruispunt verlaten. 
Dit leidt tot een tevreden automobilist.

Onderbouwing Nieuwe Situatie - Voetganger
In de nieuwe situatie moet de voetganger, net als in de huidige situatie, nog steeds wachten voor 
het eerste stoplicht. 

Zodra de voetganger het eerste zebrapad oversteekt en op het middenstuk stapt, wordt het interes-
santer. Op dit middenstuk krijgt de voetganger te maken met onze IoT-oplossing die specifiek voor 
de voetganger is ontworpen: De Sto(e)p. De Sto(e)p is een miniatuur plattegrond van het kruispunt 
in de vorm van een maquette.

Deze maquette waarschuwt de voetganger voor de automobilisten die op hetzelfde moment groen 
hebben als de voetgangers. Het geduld van de voetganger neemt toe, omdat hij tijdens het wach-
ten geïnformeerd wordt door de visueel aantrekkelijke maquette. Zodra het licht op groen springt, 
weet hij dat hij goed uit moet kijken voor afslaande auto’s: zo kan hij veilig en zonder frustraties de 
overkant bereiken.
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Job stories

Door gebruik te maken van Job Stories, zijn we meer te weten gekomen over de motivaties en 
doelen van onze stakeholders en kunnen we ons beter focussen op de belangrijkste zaken die 
onderdeel moeten zijn van onze oplossing.

Job Story 1 (Automobilist)

‘’Wanneer ik arriveer op het kruispunt, wil ik zo snel mogelijk door kunnen rijden, zodat ik niet te 
lang wordt opgehouden. ‘’

Job Story 2 (Automobilist)

‘’Wanneer ik voor het stoplicht sta, wil ik weten of het veilig is om door te rijden, zodat ik geen 
ongelukken veroorzaak.’’

Job Story 3 (Voetganger)

‘’Wanneer ik voor het stoplicht sta, wil ik zo snel mogelijk door kunnen lopen, zodat ik niet te lang 
wordt opgehouden.’’ 

Job Story 4 (Voetganger) 

‘’Wanneer ik het zebrapad oversteek, wil ik dat er geen ander verkeer mijn pad kruist, zodat ik 
niet in gevaar hoef te komen.’’
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Three tier model

Het Three Thier Model laat zien hoe we de benodigde data voor De Sto(e)p en IoT-bord verza-
melen en hoe we deze data vervolgens verwerken en presenteren.

A = 2-11-2018 10:09:04, Value = 960 
V = 2-11-2018 10:09:04, Value = 73

De verzamelde data wordt getoond 
in de maquette en op het IoT-bord.

De data vanuit de sensoren wordt 
verwerkt. Wanneer er genoeg ge-
wicht op de sensoren staat zal het 
IoT-bord en/of de maquette geacti-
veerd worden.

De data wordt verza-
meld via de druksen-
soren bij het stoplicht 
en oversteekplaats.

De verzamelde data
wordt door middel
van de real-time
maquette en het IoT-
bord laten zien.
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Details

Met behulp van het DETAILS-model kunnen we ons product beter aanpassen aan verschillende 
soorten context. Door rekening te houden met deze zeven soorten context, ontwikkelen we een 
product dat volledig gebruikersgericht is en beter past bij de behoeften van onze doelgroepen.

Het IoT-bord voor de automobilisten

Device Context – Onze IoT-oplossing voor de automobilisten is een LED-bord. Het bord kan met 
de LED-lampjes een versimpelde plattegrond van het kruispunt tonen. Op het bord kunnen we 
door het beperkte aantal LED-lampjes niet teveel detail kwijt, dus is het van belang dat we onze 
boodschap kort en bondig houden. 

Environmental Context – Logischerwijs staat ons IoT-bord buiten: het heeft dus te maken met 
verschillende soorten weersomstandigheden. Ook zorgt het daglicht ervoor dat de LED- lampjes 
minder goed zichtbaar zijn. We moeten dus zorgen voor heldere kleurcontrasten. 

Time Context – De automobilist kan het IoT-bord alleen bekijken tijdens het wachten voor het 
stoplicht. We moeten de boodschap dus kort en bondig overbrengen. 
Ook kunnen we het bord dus uit laten als er geen automobilisten voor het stoplicht staan. 

Activity Context – De automobilist is bezig met autorijden. Het is dus van belang dat hij zo min 
mogelijk wordt afgeleid, zo min mogelijk extra taken hoeft uit te voeren én de informatie zo dui-
delijk mogelijk binnen krijgt. 

Individual Context – Omdat we de omstandigheden in het verkeer voor alle verkeersgebruikers 
zo gelijk mogelijk willen houden, bevat het IoT-bord geen persoonlijke voorkeursmogelijkheden 
voor individuele weggebruikers. 

Location Context – Het IoT-bord wordt pas geactiveerd als een auto voor het stoplicht staat te 
wachten. Om de locatie van de auto te bepalen maken we gebruik van een druksensor in het 
wegdek.

Social Context – Het IoT-bord staat in het openbaar en de automobilist bekijkt het bord in z’n 
eentje, of met de mensen waarmee hij in de auto zit. 

De Sto(e)p voor de voetgangers

Device Context – Onze IoT-oplossing voor de voetgangers is een miniatuur weergave van het 
kruispunt in de vorm van een maquette, die verwerkt is in het voetpad op het midden van de 
weg. Met behulp van sensoren kunnen modelautootjes aangedreven worden op de maquette. 
Een maquette kan een duidelijk en visueel aantrekkelijk beeld schetsen van een situatie. 

Environmental Context – De maquette is dus verwerkt in het voetpad op het midden van de 
weg, die de twee autobanen scheidt. Op het voetpad is weinig ruimte, waardoor onze IoT-op-
lossing niet in de weg mag zitten. Daarom hebben we ervoor gekozen om de maquette in het 
voetpad zelf te verwerken.
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Op dit voetpad lopen vaak echter grote groepen mensen die het zicht op het voetpad kunnen 
verslechteren. Het is dus van belang om onze maquette groot genoeg te maken, zodat hij, zelfs 
met grote drukte, goed zichtbaar is voor iedereen. 

Activity Context – Uit onze onderzoeken bleek dat meer dan een derde van de voetgangers 
tijdens het wachten naar de grond staart. Het lijkt ons daarom een goed idee om de Sto(e)p in 
het voetpad zelf te verwerken, zodat de ogen van de gebruiker direct op de Sto(e)p gericht zijn.

Individual Context – Omdat we de omstandigheden in het verkeer voor alle verkeersgebruikers 
zo gelijk mogelijk willen houden, bevat het IoT-bord geen persoonlijke voorkeursmogelijkheden 
voor individuele weggebruikers.

Location Context – De maquette wordt pas geactiveerd zodra een voetganger het eerste zebra-
pad oversteekt. Met behulp van druksensoren detecteren we deze voetgangers.

Social Context – De maquette ligt uiteraard in het openbaar, maar wordt door elke voetganger 
individueel bekeken. 
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Governance en workflow

In de Governance en Workflow leggen we ons beleidsplan vast, bepalen we de richtlijnen voor 
ons ontwerpproces en stellen we onze toekomstdoelen vast.

Hoe gaan we het succes van de content meten?

We gaan het succes van zowel de Sto(e)p als het IoT-bord meten met behulp van enkele KPI’s. 
Zo willen we een aantal weken na de lancering van de IoT-apparaten meten wat de verhouding is 
tussen het aantal automobilisten dat op een dag hun richting aangeeft en het aantal automobi-
listen op een dag die dit niet doen. Ook willen we meten hoeveel voetgangers op de maquette 
letten en door middel van observaties en interviews analyseren wat hun reactie op de maquette 
is.

Ook zijn we van plan om onze eerste nulmetingen een paar weken na de lancering van het IoT-
bord nogmaals uit te voeren, zodat we een vergelijking kunnen maken tussen de oude situatie en 
de nieuwe situatie. 

Wie is eigenaar van de data?

De eigenaar van de binnenkomende data is de gemeente Amsterdam. Zij krijgen de data in een 
dashboard en hebben altijd toegang tot deze data. Voor technische problemen en ondersteuning 
zijn wij nog steeds beschikbaar. 

Wie beslist over keuzes met betrekking tot content (presentatie)?

We maken in overleg met de gemeente Amsterdam beslissingen over de content. Wij kunnen de 
gemeente onze expertise bieden en vice versa. 

Wanneer besluit je aanpassingen te doen op basis van analyses?
Samen met de gemeente Amsterdam evalueren we de gegevens uit het dashboard. Op basis van 
die gegevens bepalen we of het nodig is om aanpassingen te doen aan ons product.

Workflow

Op korte termijn (0-6 maanden) willen we de IoT-oplossingen vooral hun werk laten doen en 
zullen we beschikbaar zijn voor de gemeente zodra er zich fouten of technische problemen in het 
systeem voordoen. Na deze 6 maanden gaan we een evaluatiegesprek aan met de gemeente en 
analyseren we in detail de resultaten en data uit het dashboard. 
Vervolgens zullen we de volgende vragen behandelen, die betrekking hebben op de creatie van 
nieuwe content en het onderhouden en evalueren van bestaande content. 

Nieuwe content voor de Sto(e)p

• Kunnen we meer onderdelen of features aan het product toevoegen, die de verkeerssitua-
tie voor de voetgangers nog verder verbeterd?
• Kunnen we onze doelstellingen aanpassen om de verkeerssituatie voor de voetgangers 
nog verder te verbeteren?
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Nieuwe content voor het IoT-bord

• Kunnen we meer onderdelen of features aan het product toevoegen, die de verkeerssitua-
tie voor de automobilisten nog verder verbeterd?
• Kunnen we onze doelstellingen aanpassen om de verkeerssituatie voor de voetgangers 
nog verder te verbeteren?

Onderhouden en evalueren van de bestaande content van de Sto(e)p

• Past het product nog bij onze doelgroep?
• Kunnen we onderdelen van het product aanpassen?

Onderhouden en evalueren van de bestaande content van het IoT-bord

• Past het product nog bij onze doelgroep?
• Kunnen we onderdelen van het product aanpassen?

Vervolgens leggen we op basis van de antwoorden op deze vragen onze toekomstvisie vast. Wat 
we op korte termijn (0-6 maanden) en lange termijn (6+ maanden) bereikt willen hebben, hoe we 
ons werkproces kunnen verbeteren en wat onze nieuwe strategie is om deze zaken te behande-
len.
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Om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen, hebben we onderzoek gedaan naar IOT-producten 
die een probleem willen oplossen die te vergelijken is met het probleem uit onze eigen Design 
Challenge.

Cisco connected roadway

Value proposition

Cisco connected roadways kan zorgen voor betere doorstroom van verkeer, biedt nieuwe dien-
sten en het sneller oplossen van noodsituaties in het verkeer.

Conceptueel model

Infrastructuur zoals stoplichten, camera’s, en verkeersmonitoren zijn verbonden met elkaar via 
een netwerk. Dit word mogelijk gemaakt door radio verbindingen. Deze oplossingen verbinden 
mensen, processen, data en dingen (auto’s, apparaten, gebouwen). Het netwerk bied kansen 
voor nieuwe applicaties waarbij voertuigen en infrastructuur met elkaar verbonden zijn. Deze kan-
sen kunnen gebruikt worden door bedrijven, transport autoriteiten, steden en auto fabrieken.

User input

Door simpelweg deel te nemen in het verkeer met een auto, motor, bus of vrachtwagen worden 
gegevens verwerkt. Als bijvoorbeeld een ambulance richting een stoplicht rijdt kan het stoplicht 
automatisch op groen springen zodat de ambulance door kan rijden. De input wordt dan gege-
ven door de ambulance aan de communicatie radio’s. Deze zijn dan weer verbonden met het 
stoplicht.

Feedback
Een route van een navigatie systeem kan aangepast worden als een route sneller gereden kan 
worden. Ook kan het systeem stoplichten beïnvloeden als een nood situatie zich voordoet.

Iot onderzoek
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Gebruiksgemak

Het Cisco netwerk concept bied oplossingen voor gebruikers die taken in het verkeer makkelijker 
maken of soepeler laten verlopen. Hoe deze oplossingen er uiteindelijk uit komen te zien is nog 
niet bepaald. Omdat het een nog onbekend concept is, zullen gebruikers moeten wennen aan 
de nieuwe manier van input ontvangen. Ze zullen dus niet altijd direct begrijpen hoe iets werkt 
totdat ze het vaker op de weg tegenkomen.

Gebruikservaring (interusability)

Het concept bied vele pluspunten waaronder de rij-ervaring op de openbare weg beter te ma-
ken. Denk bijvoorbeeld aan het betalen voor een parkeerplaats terwijl je nog in de auto zit. Of 
het downloaden van content en online diensten zoals entertainment, online kaarten en live ver-
keer. Dankzij het netwerk op de wegen hebben automobilisten altijd toegang tot een betrouwba-
re verbinding.

Sensoren

Camera’s en nabijheid-sensoren tussen verschillende verbonden componenten worden gebruikt 
om verkeerssituaties op verschillend manieren aan te pakken. 

Actuatoren / feedback

De meest voor de hand liggende actuator is het licht in een stoplicht. Maar ook stem en video 
kunnen gebruikt worden om op nieuwe manieren feedback te geven aan de bestuurders van een 
voertuig. 
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HIKOB WISECOW-T:  voor veiligere wegen

Intro

Het Franse bedrijf Hikob verwerkt sensoren in wegen, die allerlei soorten data kunnen verzame-
len. De sensoren kunnen bijvoorbeeld weersomstandigheden waarnemen en de drukte op de 
weg monitoren en deze terugkoppelen naar slimme auto’s, die zo op tijd gewaarschuwd kunnen 
worden voor eventueel gevaar. 

Value proposition

De sensoren zijn gemakkelijk te installeren, kostenefficiënt en verbeteren de veiligheid op de weg 
voor het verkeer. 

Conceptual model

De Hikob Wisecow-T bestaat o.a. uit draadloze, zeer kleine sensoren, zoals een magnetometer, 
een thermometer en een vochtigheidssensor. Deze zijn dan weer verbonden met een draadloze, 
lokale infrastructuur die data verzamelt en verbonden staat met een netwerk. 
De gebruiker krijgt een sterk versimpeld beeld van het systeemmodel.
De gebruiker ziet alleen een sensor op de grond die verbonden staat met een netwerk. Via dit 
netwerk wordt informatie doorgespeeld naar een apparaat waar de gebruiker de data op kan 
lezen, zoals een smartphone of een laptop. 

De gebruiker hoeft niet te weten hoe de sensoren verbonden zijn met het netwerk of hoe de sen-
soren data meten. 

Interusability

De sensoren verzamelen rauwe data. Het netwerk stuurt deze data naar de gebruiker, die deze 
vervolgens bekijkt op een laptop of smartphone. 
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IOT and Traffic Management

Value proposition

Het verkeer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door stoplichten.

Input

Verkeersgebruikers en het weer zijn inputs voor het systeem, deze waardes worden geanalyseerd 
en vervolgens verwerkt in het verkeerssysteem. Dit kan zijn stoplichten of bepaalde wegen die 
open gaan door drukte.

Feedback

Gebruikers in het verkeer kunnen door middel van stoplichten zien dat zij bijvoorbeeld in een 
groene stroom rijden. Dit wordt door het systeem gedaan om de doorstroming van drukke punt-
en te bevorderen. 

Sensoren

- Camera’s 
- Bluetooth ontvangers
- Hittesensoren

Actuatoren

- Verkeerslicht

Gebruiksgemak

Verkeerslichten worden al gebruikt, efficiëntie is voor gebruik een echte verbetering. 

Gebruikservaring

De ervaring als bestuurder zal niet opmerkelijk verbeterd worden, omdat je als bestuurder ver-
wacht dat je goed door het verkeer kan komen. Als we kijken naar het algemeen, zien we waar-
schijnlijk wel een grote vooruitgang. Per bestuurder is het moeilijk te zeggen of zij een verbeter-
ing ervaren.
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Conceptueel model

In bovenstaande afbeelding is te zien hoe het model van zo’n systeem er uit kan zien. Door mid-
del van een camera wordt er een signaal doorgegeven aan het stoplicht wat als uiteindelijk het 
doel heeft om de verkeerssituatie te bevorderen. 
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The Smart Crossing

Value Proposition

The Smart Crossing zorgt ervoor dat voetgangers veiliger kunnen oversteken.

Conceptueel model

Smart Crossing maakt gebruikt van een ‘responsive’ wegdek. Dit wegdek bestaat volledig uit 
LED-lampjes en maakt gebruik van computervisie technologie. Door die technologie kan The 
Smart Crossing precies zien wat er allemaal op het wegdek gebeurd. Op basis van die data zullen 
de LED-lampjes op de grond zich in real-time aanpassen en nieuwe markeringen maken: denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een zebrapad zodra voetgangers willen oversteken. 

Input van de gebruiker

De gebruiker, in dit geval de voetganger, hoeft alleen maar op het wegdek te staan. Vervolgens 
wordt de voetganger door het systeem gedetecteerd en zal deze gaan berekenen of de voetgan-
ger moet blijven wachten of door mag lopen. 
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Feedback voor de gebruiker

Zodra het dan veilig is voor de voetganger, zullen de markeringen op de weg zich aanpassen, 
waarna de voetganger naar de overkant kan lopen over het zebrapad. 

Sensoren van The Smart Crossing

Hoewel de website van The Smart Crossing niet exact vermeldt welke sensoren worden gebruikt, 
kunnen de functionaliteiten van The Smart Crossing misschien meer informatie verschaffen over 
de gebruikte sensoren. Het IoT-apparaat kan herkennen wanneer iets of iemand zich over de 
LED-lichtjes beweegt en kan onderscheid maken tussen voetgangers, fietsers en automobilisten. 
Het zou dus goed kunnen dat er gebruik wordt gemaakt van druksensoren. Ook vermeldt de site 
van The Smart Crossing dat het zelfs afgeleide voetgangers kan herkennen. Het systeem kan de 
ogen van de voetganger detecteren en hieruit aflezen waar de gebruiker naar kijkt. Hierbij zou 
gebruik gemaakt kunnen worden van camera’s. 
Ten slotte maakt The Smart Crossing natuurlijk gebruik van LED-lampjes op het wegdek, die er-
voor zorgen dat markeringen op de weg in real-time kunnen worden aangepast. 

Actuatoren van The Smart Crossing

The Smart Crossing kan dus detecteren wanneer een voetganger of vervoersmiddel het wegdek 
betreedt en wanneer de voetganger afgeleid is. De meest voor de hand liggende actuatoren 
lijken hiervoor video en de ogen van de voetganger.

Gebruiksgemak

Affordance – De led-markeringen op het wegdek lijken precies op gebruikelijke wegmarkeringen: 
de gebruiker weet hierdoor dat ze alleen maar over het wegdek hoeven te lopen en verder niet 
hoeven te interacteren met het product. 

Mapping – De led-lampjes liggen op de grond, waardoor de led-markeringen  op de grond wor-
den gereflecteerd. Gebruikelijke wegmarkeringen zijn ook altijd op het wegdek geverfd, waar-
door de gebruiker automatisch naar de grond zal kijken om wegmarkeringen te lezen. Er is dus 
sprake van goede mapping. 

Visibility – De led-markeringen hebben exact dezelfde kleuren en vormen als gebruikelijke 
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wegmarkeringen: het is dus gemakkelijk te herkennen. De gebruiker zal precies weten wat alle 
led-markeringen betekenen. 

Constraints – The Smart Crossing lijkt niet gebruik te maken van constraints, omdat de input van 
de gebruiker zelf al vrij beperkt is. De gebruiker hoeft alleen maar op het wegdek te staan, zodat 
de gebruiker gedetecteerd kan worden. Het systeem doet de rest. 

Gebruikservaring

Ondanks dat de led-markeringen dezelfde functie bekleden als gebruikelijke wegmarkeringen, zal 
de gebruikservaring voor de voetganger aanzienlijk verbeterd worden. De led-markeringen pas-
sen zich namelijk in real-time aan, afhankelijk van de verkeersdrukte en veiligheid op een bepaald 
moment. Dit zal ervoor zorgen dat de voetganger met een veiliger gevoel zal oversteken. 



52

Mental notecards

Feedback Loops

Gebruikte kaartUser goal
Ik heb gekozen voor de kaart Feed-
back Loops. Feedback loops zijn een 
proces van oorzaak en gevolg 
binnen een systeem. In een positieve  
Feedback Loop hebben factoren 
constant invloed op elkaar en zorgen 
ze voor een dynamisch systeem.

Het IoT-bord voor de automobilisten maakt gebruik 
van Feedback Loops. Met behulp van deze Feed-
back Loops willen wij het rijgedrag van de automo-
bilisten verbeteren om de veiligheid op het kruis-
punt voor zowel de automobilisten als de voetgan-
gers te verbeteren.

Input automobilist
Wanneer er een auto voor het kruispunt staat, 
wordt deze gedetecteerd door een druksensor 
onder de weg. Deze geeft vervolgens een 
signaal af aan het systeem, die ervoor zal zorgen 
dat het bord aan springt.

Feedback Automobilist
Het bord zal niet alleen de positie van de 
auto en het zebrapad weergeven, maar ook 
de drukte (het aantal voetgangers) op het 
zebrapad. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt 
dat de automobilisten en de voetgangers op 
hetzelfde moment groen hebben en dat 
hierdoor een gevaarlijke situatie kan ont-
staan.
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Duration Effects

Gebruikte kaartUser goal
Ik heb gekozen voor de kaart Durati-
on Effects. Duration Effects zorgen 
ervoor dat de gebruiker denkt dat 
de tijd sneller voortbeweegt dan in 
werkelijkheid het geval is. Dit kan 
bereikt worden door de gebruiker 
constant te vertellen waarom ze 
ergens op wachten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het tonen van een 
aftellende secondewijzer, of het 
visueel uitbeelden van de situatie 
waar de gebruiker zich in bevindt. 

Ik wil dat de automobilisten en voetgangers niet 
ongeduldig worden tijdens het wachten, omdat dit 
gevaren kan opleveren op het zebrapad bij het 
kruispunt. Om het geduld van zowel de automobi-
list als de voetganger te bevorderen wil ik gebruik 
gaan maken van verschillende vormen van 
Duration Effect. Door gebruik te maken van een 
dynamisch IoT-bord voor automobilisten en een 
andere IoT-oplossing voor voetgangers, krijgen 
beide doelgroepen een beter overzicht van de 
verkeerssituatie. Dit is voor mij een belangrijke 
User Goal. 

Input automobilist
De druksensor onder de weg zal detecteren of
er een auto voor het IOT-bord en het stoplicht 
staan. Deze geeft vervolgens een signaal door 
aan het IOT-bord die ervoor zorgt dat het bord 
aangaat.

Feedback Automobilist
Het bord zal niet alleen de positie van de 
auto en het zebrapad weergeven, maar ook 
het aantal voetgangers op het zebrapad. Dit 
aantal voetgangers wordt gevisualiseerd 
door middel van een balk aan de linkerkant 
van het bord. De balk kent drie states in de 
vorm van kleuren: Groen (geen voetgangers), 
Oranje (1 tot 5 voetgangers), Rood (meer 
dan 5 voetgangers). De automobilist kan zo 
live bijhouden hoeveel voetgangers er over 
het zebrapad lopen en begrijpt op die 
manier waarom hij moet wachten. 

Input Voetganger
Net als bij de automobilist zal de voetganger 
gedetecteerd worden door een druksensor. 
Deze druksensor bevindt zich onder het 
zebrapad. Vervolgens geeft de druksensor 
een signaal af aan onze IoT-oplossing, die zich 
bevindt op het middenstuk van de weg, waar 
voetgangers nog een keer wachten op het 
volgende stoplicht.

Feedback Voetganger
Op het middenstuk bevindt zich in de grond een glazen plaat, die een 
miniatuur model van het kruispunt laat zien. Op dit model beginnen 
autootjes te rijden, omdat de voetganger op de druksensor is gaan 
staan. De autootjes slaan linksaf en laten de gebruiker zien dat zowel 
de automobilisten als de voetgangers op hetzelfde moment groen 
hebben. Zo wordt de voetganger gewaarschuwd over het mogelijke 
gevaar en weet hij dat hij geduldig moet wachten en voorzichtig moet 
zijn, zodat hij veilig kan oversteken. 
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Delighters

Gebruikte kaartUser goal
Delighters zijn subtiele toevoegin-
gen aan een ontwerp die de interac-
tie van de gebruiker met je product 
of service plezieriger of leuker 
maken. Vaak zijn deze delighters 
klein, maar kunnen ze zorgen voor 
een aangenaam verrassingseffect, 
wat het humeur van de gebruiker 
kan verbeteren.

Onze IoT-oplossing voor de voetgangers zal 
gebruik maken van Delighters. Met behulp van 
deze delighters willen we ervoor zorgen dat het 
wachten voor het stoplicht en het oversteken naar 
de overkant plezieriger en prettiger wordt voor de 
voetgangers.

Input Voetganger
Wanneer een voetganger over het zebrapad 
loopt en oversteekt naar het middenstuk van de 
weg, zal de druksensor dit detecteren. Vervol-
gens zal onze IoT-oplossing op het middenstuk 
aanspringen.

Feedback Voetganger
Onze IoT-oplossing, die in de grond op het middenstuk is 
verwerkt, toont een plattegrond van het kruispunt in de vorm 
van een maquette. Op deze plattegrond verschijnen ook 
bewegende modelautootjes. Deze autootjes staan symbool 
voor de afslaande auto’s waar de voetganger mee te maken 
heeft. Ze waarschuwen de voetganger voor de gevaarlijke 
situatie op het kruispunt en zijn tegelijkertijd heel aangenaam 
om naar te kijken. 
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Ideale installatie

Nu we onze prioriteiten hebben vastgelegd en een goed beeld hebben van ons product, kunnen 
we de ideale installatie gaan schetsen. In de ideale installatie bepalen we de benodigde compo-
nenten voor ons product en hoe we deze met elkaar gaan verbinden. 

1. De sto(e)p verkrijgt haar informatie door in contact te staan met druksensoren in de auto-
weg. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de NodeMCU zodat dit vervolgens getoond 
kan worden aan voetgangers. De voetgangers activeren tevens de sto(e)p, dit komt door 
druksensoren die zich rondom het kruispunt bevinden. Sto(e)p is een dynamische maquette.

2. Druksensoren in de weg zijn verbonden met de maquette en geven een weergave van de 
auto als hij zich bij het stoplicht bevindt.

4. Matrixbord bij het stoplicht is een weergave van de drukte rondom het kruispunt. Het krijgt 
zijn data van de druksensoren, die in verbinding staan met de sto(e)p. De druksensoren zijn 
bij het voetpad te vinden, die vervolgens een weergave geven op het bord voor drukte. Het 
bord waarschuwt de automobilisten voor het afslaan.

3. Deze druksensoren activeren de sto(e)p en geven de informatie vervolgens door aan het 
matrixbord. De druksensoren meten hoeveel voetgangers er op het kruispunt zijn.

4

2

3

1
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Microinteracties

De ideale installatie is geschetst: het is nu tijd om in meer in detail te treden en te bepalen welke 
micro interacties we voor ons product gaan gebruiken. Ook bepalen we welke triggers worden 
gebruikt, wat de rules zijn en welke feedback we geven. 

Device: Sto(e)p
User goal: Het rij gedrag van de automobilisten aanpassen om de veiligheid op het kruispunt te 
verbeteren

De druksensor wordt ge-
triggerd wanneer de auto 
op de druksensor staat.

1. De trigger kijkt continu of 
er een gewicht op de druk-
sensor komt.

2. Wanneer er een gewicht 
op de druksensor staat wordt 
er gekeken of er genoeg ge-
wicht op staat.

3. Het bord gaat aan wan-
neer er genoeg gewicht op 
de druksensor staat.

4. De sensor meet elke 30 
seconden of er nog genoeg 
gewicht op staat.

5. Wanneer er geen gewicht 
meer op staat gaat het bord 
weer uit.

1. Het bord gaat aan 
wanneer de auto aan 
komt rijden.

2. Het bord toont hoe 
druk het momenteel is 
op het kruispunt.

3. Het bord gaat weer 
uit wanneer de auto 
verder rijdt.
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Device: Sto(e)p
User goal: Het behouden van het geduld van de voetgangers.

De sto(e)p wordt geacti-
veerd door middel van een 
druksensor wanneer er een 
of meerderen personen op 
de oversteekplaats staan.

1. De druksensor meet 
continu of er iemand op 
de oversteek plaats staat.

2. Wanneer er gewicht op 
de druksensor komt, wordt 
er gekeken of er genoeg 
gewicht op staat.

3. Wanneer er voldoende 
gewicht op de druksensor 
staat gaat de real-time 
maquette bewegen.

4. De sensor meet of er 
nog voldoende gewicht op 
de druksensor staat.

5. Wanneer er niet genoeg 
gewicht op de sensor komt 
stopt de sto(e)p met de life 
maquette tonen.

1. De maquette laat de 
real-time situatie zien wan-
neer er voetgangers op de 
oversteekplaats staan.

2. De real-time maquette 
laat de voorspellende situ-
atie zien gebaseerd op de 
auto’s die bij het stoplicht 
staan.

3. Wanneer er geen voet-
gangers meer op de over-
steekplaats staan stopt de 
real-time maquette.
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Device: Sto(e)p
User goal: Overzicht creëeren op het kruispunt.

Wanneer een voetganger 
op de oversteekplaats staat 
wordt de real-time maquet-
te geactiveerd. De auto’s 
in de real-time maquette 
worden getoond wanneer 
er auto’s over de druksen-
soren rijden.

Wanneer de auto bij het 
stoplicht komt wordt het 
led bord geactiveerd. 

Beiden worden geactiveerd 
wanneer er genoeg gewicht 
op de druksensor komt.

1. De druksensoren bij het 
stoplicht en de oversteek-
plaats meten continu of er 
iemand staat. 

2. Wanneer er genoeg ge-
wicht op de druksensoren 
staat gaat het led bord en/
of de real-time maquette 
aan. 

3. Wanneer er een auto bij 
het stoplicht staat wordt 
deze auto getoond in de 
real-time maquette.

4. Wanneer er niet genoeg 
gewicht op de druksensor 
staat bij het stoplicht komt 
er geen auto tevoorschijn in 
de real-time maquette.

5. De druksensoren meten 
of er nog genoeg gewicht 
op de druksensoren staat.

6. Wanneer er niet genoeg 
gewicht meer op de druk-
sensoren komt gaat het 
led bord en/of de real-time 
maquette uit.

1. Wanneer de voetganger 
of de automobilist op de 
druksensor komt te staan 
activeert dat het led bord 
en de real-time maquette.

2. Op het led bord worden 
de automobilisten bewust 
gemaakt van de situatie die 
zich er afspeelt.

3. In de real-time maquette 
worden die voetgangers 
bewust gemaakt van de 
situatie die zich er afspeelt.

4. Wanneer er niet genoeg 
gewicht op de druksenso-
ren komt gaat het led bord 
en/of de real-time maquet-
te uit.
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UX-principes

Om ervoor te zorgen dat ons product gemakkelijk te begrijpen is voor de gebruiker en deze het 
gedrag van die gebruiker op een positieve manier kan beïnvloeden, passen we de UX-principes 
van Norman toe op ons product.

De Sto(e)p

Affordance

Om ervoor te zorgen dat de voetganger weet dat hij alleen maar hoeft te kijken naar de Sto(e)p, 
hebben we hem achter een glazen plaat verwerkt in de stoep. Zo weet de gebruiker dat hij ner-
gens op hoeft te stampen of klikken. Van de druksensor in het zebrapad merkt de gebruiker niks. 

Mapping

We hebben ervoor gekozen om onze oplossing in de stoep te verwerken. Uit ons onderzoek 
bleek namelijk dat veel voetgangers tijdens het wachten voor het stoplicht naar de grond zaten te 
staren. De ogen van de gebruiker zijn dus gelijk gericht op onze oplossing. 

Visibility

Onderstaande afbeelding geeft het middelste oversteekpunt van de voetgangers weer. Om de 
gebruiker zo duidelijk mogelijk onze boodschap over te brengen, hebben we gekozen voor een 
letterlijke plattegrond van het kruispunt, in de vorm van een maquette. Deze maquette is dus in 
de stoep verwerkt. De maquette geeft de huidige positie van de voetganger weer met een knip-
perend blauw lichtje (zie rechterafbeelding). Ook verschijnen op de maquette modelautootjes 

die symbool staan voor de auto’s die van plan zijn om af slaan, maar nog wachten voor het rode 
stoplicht. Zo wordt de voetganger al gewaarschuwd over het feit dat zowel de voetgangers als 
de automobilisten op hetzelfde moment groen hebben, zodat de voetganger hier op tijd op kan 
anticiperen. 
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Constraints

We hoeven de gebruiker geen beperkingen op te leggen in z’n interacties, omdat de interactie 
van de voetganger al beperkt is: hij activeert de druksensor door simpelweg over het eerste ze-
brapad te lopen. Door over deze druksensor te lopen, verschijnt op het IoT-bord van de automo-
bilisten vervolgens een melding, die zal weergeven dat een voetganger het middelste oversteek-
punt benadert. 

Op het middelste oversteekpunt zal de Sto(e)p vervolgens aanspringen en de voetganger waar-
schuwen over eventuele automobilisten die bij het stoplicht staan en op hetzelfde moment groen 
krijgen als de voetganger zelf. Hierbij hoeft de voetganger verder niks meer te doen. 

Persuasion

Om de persuasion van de Sto(e)p uit te leggen, maak ik gebruik van het model van B.J. Fogg. De 
moeilijkheidsgraad voor de voetganger om naar de Sto(e)p te kijken ligt laag: uit ons onderzoek 
blijkt namelijk dat voetgangers tijdens het wachten voor het stoplicht sowieso al nonchalant naar 
de grond zitten te staren. 

Ook zal de voetganger zich vermoedelijk geprikkeld voelen te kijken naar de Sto(e)p: het valt 
direct op en ziet er visueel aantrekkelijk uit. Ook laat de Sto(e)p een boodschap zien die voor de 
voetganger relevant is: dit zal hem alleen maar verder prikkelen om te blijven te kijken. Door de 
hoge motivatie en de lage moeilijkheidsgraad zal de trigger voor de
voetganger slagen. 
 



61

Het IoT-bord

Affordance

Je zou onze oplossing kunnen omschrijven als een ‘dynamisch verkeersbord’: het is een verkeers-
bord die de gegevens op het bord in real-time aanpast aan de hand van het aantal oversteken-
de voetgangers. Een verkeersbord is een veelvoorkomend element in het verkeer, waardoor de 
automobilist het bord direct zal herkennen als een verkeersbord. 

Mapping

Ons bord laat het deel van het kruispunt zien wat voor de automobilist het meest relevant is: de 
weg die afslaat naar links en het bijbehorende zebrapad. Op van het bord verschijnt een druk-
temeter, die laat zien hoeveel voetgangers over het voetpad lopen. Omdat de gebruiker aan de 
linkerkant van de weg te maken krijgt met voetgangers, hebben we ervoor gekozen deze drukte-
meter aan de linkerkant van het bord te tonen. 

Visibility

Het bord laat in real-time zien hoeveel voetgangers staan te wachten voor het stoplicht en pro-
beren over te steken. Ook schetst het bord de situatie waar wij de automobilist voor willen waar-
schuwen. De balk aan de linkerkant van het bord toont de hoeveelheid voetgangers die bij het 
stoplicht staat te wachten. Wanneer de balk rood is, staan er veel voetgangers en is het gevaarlijk 
om door te rijden. Wanneer de balk oranje is, staan er al een stuk minder voetgangers: wel is het 
dan nog steeds gevaarlijk om door te rijden. Wanneer de balk groen is, staan er geen voetgan-
gers en is het veilig om door te rijden. Dit zijn kleuren die een automobilist direct zal herkennen, 
waardoor hij snel kan anticiperen op de situatie. 

Constraints

De interactie van de automobilist, net als die van de voetganger, is al vrij beperkt. We vonden het 
daarom niet nodig om nog meer beperkingen op te leggen in z’n interacties. 
Het IoT-bord dient slechts als een hulpmiddel voor extra informatie en waarschuwt de automobi-
list over de situatie op het kruispunt. Het was voor ons belangrijk om de automobilist zo min 
mogelijk af te leiden, waardoor rijden over de druksensor de enige input is van de automobilist. 
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Persuasion

Om de persuasion van het IoT-bord uit te leggen, maak ik gebruik van het model van B.J. Fogg. 
De moeilijkheidsgraad om naar het bord te kijken, is voor de automobilist laag: het bord staat 
vlakbij het stoplicht, waardoor de ogen van de automobilist vrijwel automatisch al zullen afdwalen 
naar het bord. Ook zal de motivatie voor de automobilist om het bord te bekijken hoog zijn: het 
bord informeert de automobilist over het aantal voetgangers dat wilt oversteken. Deze informatie 
kan enorm van pas komen voor de automobilist, omdat hij op deze manier beter de verkeerssi-
tuatie kan inschatten. De combinatie van de lage moeilijkheidsgraad en de hoge motivatie zullen 
ertoe leiden dat de trigger slaagt. 
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Verantwoording IoT manifesto

Wat hebben we geleerd?
De workshop van Justus Sturkenboom begon met een introductie over de kracht van een IoT-
product en de mogelijke kwaadaardige bedoelingen. 

Als een designer maak je producten niet op basis van aannamens of eigen voorkeuren, maar al-
tijd op basis van onderzoek. Je verantwoordt je product door onderzoek te doen naar de behoef-
te en gedrag van de gebruiker, niet omdat het vanuit jouw oogpunt de beste manier is. 

Om volgens de regels van het IoT Manifesto te designen moeten er een aantal regels gevolgd 
worden:

1. We don’t believe the hype
2. We design useful things
3. We aim for the win-win-win
4. We keep everyone and every thng secure
5. We build and promote a culture of privacy
6. We are deliberate about what data we collect
7. We make the parties associated with an IoT product explicit
8. We empower users to be the masters of their own domain
9. We design things for their lifetime
10. In the end, we are humand beings

De workshop bestond uit een meerdere opdrachten, waarbij het de uitdaging was om een 
slechtste en een extreem idee te maken. Ons idee is sinds de workshop veranderd, waardoor die 
creaties niet meer relevant zijn. Na de workshop zijn we wel gaan ontwerpen met de regels in ons 
achterhoofd. 

De volgende regels hebben wij verwerkt in onze oplossing om toch volgens het manifesto te 
designen.

Ons idee zorgt voor een veiligere verkeerssituatie, waar iedereen in het verkeer profijt van heeft. 
Met de informatie die wij krijgen houden we iedereen veilig en beschermen we de data.

We design useful things We keep everyone and 
everything secure

We aim for the 
win-win-win
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Validatie

Om er zeker van te zijn dat ons product écht nuttig is voor onze doelgroepen, zijn we het product 
gaan valideren. We hebben ons product voorgeschoteld aan verschillende mensen die onze doel-
groepen representeren om te achterhalen of het product een succes zou kunnen worden.

Denk je dat voetgangers op de grond waarschuwen goed werkt en waarom?

“Als ik op straat loop, kijk ik meestal naar voren. In dit geval is naar voren ook naar beneden, waar-
door iets op de weg voor mij m’n aandacht zal trekken.”

“Je hoeft niet direct naar beneden te kijken om voor je op de grond iets te zien, daarom werkt het 
in mijn ogen goed.”

De weg heeft een middenstuk, als je wacht waarschuwen of als je richting het middenstuk loopt?

“Van te voren waarschuwen lijkt mij het vieligste, op het kruispunt kan voor verwarring zorgen om-
dat ik niet weet of het voor mij bedoelt is.”

“Ik denk dat in beide gevallen wel iets te zeggen valt, mijn aandacht groter als ik naar het kruispunt 
toe loop en het op de grond zie.”

“Naar het middenstuk toe lopend is veiliger en geeft al aan dat het voor de aankomende situatie is. 
Als je het ziet bewegen terwijl je wacht, kan je aandacht ook alleen maar zijn bij de maquette.”

Wil je bij het stoplicht gewaarschuwd worden of tijdens het rijden en waarom?

“Wachten bij het stoplicht is voor mij een beter moment om geïnformeerd te worden, dan terwijl ik 
al aan het rijden ben. Op een druk kruispunt kan je misschien informatie op borden minder goed 
lezen waardoor je aandacht nog minder is.”

“Als ik afsla voor die richting is het fijn om een extra zetje in de goede richting te krijgen, vooraf 
waarschuwen werk dan extra goed.”



65

Bronnenlijst

Davis, A. (2017). Smart and responsive Pedestrian Crossing unveiled in London . Highways Today. 
Geraadpleegd op 5 November 2018, van https://www.highways.today/2017/10/10/smart_pedestri-
an_crossing/

Paganini, +., & Pierluigi Paganini is member of the ENISA (European Union Agency for Network and 
Information Security) )Threat Landscape Stakeholder Group. (2014). Hacking traffic light systems, it’s 
so easy. Security Affairs. Geraadpleegd op 5 November 2018, van https://securityaffairs.co/word-
press/27684/hacking/hacking-traffic-light-systems.html

HIKOB WISECOW : wireless sensors by HIKOB. (2018). Hikob. Geraadpleegd op 5 November 2018, 
from https://www.hikob.com/en/product/hikob-wisecow-magnetometer-sensor/

Cisco Connected Roadways – IoT in Roads, Traffic, Transit. (2018). Cisco. Geraadpleegd op 5 
November 2018, van https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/transportation/connec-
ted-roadways.html#~stickynav=1


