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1. Samenvatting 
Dit is het design document van Upwards: een organisatie die draait om werkgeluk. Upwards 
is bezig met het ontwikkelen van een mobiele applicatie om magazijnmedewerkers meer te 
motiveren en te betrekken bij hun werk. De app maakt gebruik van spelelementen met als 
doel de arbeidsproductiviteit van magazijnmedewerkers te laten stijgen. 
 
De app maakt gebruik van levels om de progressie van de werknemer inzichtelijk te maken. 
De gegevens worden geupdate door te werken. Deze gegevens worden verkregen via de 
database van het desbetreffende bedrijf. Aan het begin van een werksessie kun je een 
uitdaging instellen waar je die dag aan kan werken. De app presenteert ook doorlopende 
doelen en trofeeën. Als je een werksessie beëindigd en vervolgens de app opent, krijg je een 
scherm met de prestaties van die sessie. Deze is heel uitbundig vormgegeven om de 
gebruiker een gevoel van erkenning te geven.   
 
De geleverde prestaties worden vertaald naar Gold en XP. Gold is de valuta van het spel. Je 
kunt Gold inruilen voor verschillende beloningen in de shop. XP is experience ofwel ervaring. 
Door te werken krijg je meer ervaring. Meer prestaties betekent meer XP. 
 
De plannen voor de volgende iteratieslagen zijn dat we het product willen testen of de 
ontworpen features daadwerkelijk werken. 
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2. Inleiding 
Uit onderzoek volgt dat veel medewerkers in het magazijn ontevreden zijn over hun werk. Dit 
wordt vaak omschreven als eentonig en repetitief. Ook voelt maar een klein deel van de 
werknemers zich gewaardeerd op hun werk. Upwards vindt dat dit anders kan.  
 
Upwards werkt aan een mobiele applicatie om dit te verhelpen. In dit document worden de 
functionaliteiten en designkeuzes toegelicht. Als eerste wordt het doelgroep en het probleem 
uitgelicht, vervolgens wordt er ingegaan op de applicatie, daarna komt de vormgeving aan 
bod, ten slotte zal de technische haalbaarheid worden besproken. 
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3. Doelgroep  
De doelgroep van Upwards bestaat uit mensen die in het magazijn werken. Om deze 
doelgroep beter te begrijpen is er fieldresearch gedaan. Dit is gedaan door een enquête te 
verspreiden over medewerkers in het magazijn. 
 
Uit deze enquêtes blijkt dat ongeveer 60% man is. Daarnaast werkt ongeveer 50% parttime. 
Parttimers zijn vaak studenten die wat extra geld willen verdienen naast hun studie. Ook zijn 
parttimers bijna altijd 25 jaar of jonger. Bij fulltimers liggen de leeftijd veel verder uit elkaar. 
Ongeveer de helft is ouder dan 30 jaar oud.  
 
Werknemers beschrijven hun werk als eentonig, hersendodend of repetitief, waaruit blijkt dat 
zij hun werk niet leuk vinden. Daarnaast voelt een medewerker vaak weinig waardering van 
hun leidinggevende. Daarnaast kiezen mensen voor het magazijn, omdat de taken eenvoudig 
zijn en lage toelatingseisen aan verbonden zijn. Bij parttimers speelt geld een grote rol om 
voor het magazijn te kiezen. 
 
Er zijn een drietal persona’s uitgewerkt. Als eerste is er Bart Smeet, een sportieve student en 
parttime magazijnmedewerker. Daarnaast is er Henk de Laat, een 55 jaar oude fulltimer die 
het niet zo op technologie heeft. Als laatste is er Annemien van de Zanden, een HR manager 
die wat bij wil verdienen voor haar kinderen. Deze persona’s zijn terug te vinden in de bijlage. 
 
Met deze informatie wilt Upwards een applicatie bouwen die de werknemers motiveert, 
zodat zij met meer zin naar hun werk gaan. Het is voor gebruikers mogelijk om een doel te 
stellen en deze af te ronden. Ook zijn er beloningen om magazijnmedewerkers te stimuleren. 
Daarnaast worden goede prestaties uitgelicht. Het gevolg is een verhoging van de 
arbeidsproductiviteit. 
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4. Doelstelling 
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het werken in magazijn als eentonig ervaren. Daarnaast 
voelen de werknemers zich vaak niet gewaardeerd. Dit probleem wilt Upwards aanpakken. 
Wij vinden dat iedereen met plezier naar hun werk moet kunnen gaan.  
 
Het ontwerp moet aan een paar criteria voldoen.  
Om te beginnen moet de  applicatie van Upwards integreerbaar zijn in alle magazijnen van 
Nederland. Het is niet de bedoeling dat voor elke nieuwe klant het ontwerpproces weer bij 
nul gaat beginnen. Dit houdt ook in dat het platform voor de applicatie goed gekozen moet 
worden. Niet elk magazijn werkt met hetzelfde systeem. Sommige magazijnen werken met 
schermen en software, andere doen dat niet. Daarentegen is een mobiel wel beschikbaar 
voor iedereen.  
 
Het probleem is dat niet alle magazijnen het gebruik van telefoons toestaat tijdens het werk. 
Hierdoor is het voor Upwards lastig om een interactieve applicatie te maken die tijdens werk 
wordt gebruikt. Een van de criteria is dat het vóór en na werktijden wordt gebruikt en niet 
tijdens.  
 
Daarnaast moet de applicatie toegankelijk zijn voor iedereen. Het moet niet uitmaken tot 
welke geslacht, leeftijdscategorie, financiële klasse, ras of opleidingsniveau je behoort. 
Iedereen moet de applicatie snel kunnen snappen en mee kunnen doen. Een te hoge 
instapdrempel voorkomt dat gebruikers de applicatie gaan gebruiken. 
 
Vervolgens heeft een applicatie alleen positief effect als gebruikers het programma blijft 
gebruiken. Hierdoor moet het visueel aantrekkelijk zijn, snel te gebruiken. Ook moet het 
openen van het programma een goed gevoel geven. Daarnaast moet er voor de gebruiker 
rede zijn om in te loggen. Dit wordt bereikt door de gebruiker de mogelijkheid te geven van 
het stellen van een eigen doel. 
 
Als laatste moet de applicatie het probleem aanpakken. Werknemers vinden dat zij te weinig 
erkenning krijgen op hun werk. Dit probleem wordt aangepakt door uitdagingen en trofeeën 
toe te voegen en een beloningsysteem toe te passen. 
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5. Game mechanics 

 

Afbeelding 5.0.1 Storyboard interactie app 
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5.1 Dagelijkse uitdaging 

Individuele Uitdaging 

De applicatie wordt vóór en na werktijden gebruikt. Als de applicatie voor werktijd wordt 
gebruikt, dan kan de gebruiker een persoonlijke uitdaging voor zichzelf instellen. 
Deze uitdagingen geldt voor één werkdag. Het behalen van je persoonlijke uitdaging wordt 
beloont met Gold. Hoe lastiger de uitdaging is, hoe hoger de beloning zal zijn. Bij het niet 
halen van je uitdaging worden er geen beloningen uitgekeerd. Deze manier is gekozen om 
werknemers zichzelf uit te laten dagen en steeds naar een nieuw persoonlijk doel te laten 
streven.  
 
Voorbeelden van persoonlijke uitdagingen 

● Pick x orders 
● Wees x seconden sneller dan de gemiddelde tijd 
● Maak minder dan x fouten 

 
 
 

 
Afbeelding 5.1.1 Scherm individuele uitdaging 
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Uitdaging Scenario 

Bart voelt zich niet helemaal fit, als hij aan zijn werkdag begint. Hij opent de Upwards app. 
Een scherm met persoonlijke uitdaging komt tevoorschijn. Bart kiest ervoor om het rustig aan 
te doen, omdat hij zich niet helemaal fit voelt. Wel wil hij geen blok aan het been zijn voor zijn 
team, dus hij kiest voor de uitdaging: Maak geen fouten.  
Na de shift van Bart ziet hij dat zijn prestatie ondermaats is, wel heeft hij zijn persoonlijke 
doel gehaald. Hierdoor krijgt Bart toch een grote beloning, terwijl hij zich niet helemaal fit 
voelt. Hoewel hij niet zijn beste dag had, is hij blij met het behalen van zijn eigen doel. Hierbij 
heeft Bart het gevoel dat hij bij heeft gedragen aan de productiviteit van zijn team. 
 

Groepsuitdaging 

Teams zijn exact hetzelfde idee als de individuele uitdagingen. Je kunt mensen toevoegen aan 
uitdagingen om een gezamenlijk doel in te stellen.  Als je deelneemt aan een teamuitdaging 
krijg je als individu extra XP en Gold als het teamdoel wordt behaald. Deze teams kunnen  
ervoor zorgen dat de teamleden elkaar zullen motiveren om hun gezamenlijke doelen te 
behalen. Hierdoor gaan medewerkers elkaar controleren of iedereen bijdraagt aan het 
teamdoel. Dit kan zorgen voor een hogere productiviteit of een lagere foutmarge en in 
sommige gevallen zelfs beide! 
 
Voorbeelden van team uitdagingen; 

● Pick per persoon  x aantal orders 
● Maak minder dan x fouten met het team 

 
In afbeelding 5.1.2 is het scherm van groeps uitdaging weergeven. Door op de groene plus te 
drukken kunnen er extra personen worden toegevoegd worden aan de groep. Bij beloningen 
is te zien hoe groot de team bonus is.   
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Afbeelding 5.1.2 Scherm groeps uitdaging 

 
Team uitdagingen scenario 

Bart heeft er vandaag niet zoveel zin in, hij pakt daarom een team doelstelling in de hoop dat 
zijn teamgenoten hem motivatie geven om toch een bepaald doel te behalen. 
Ze stellen het teamdoel in op minder dan 3 fouten. Er zijn 4 personen onderdeel van dit team. 
Na de eerste shift komt het team bij elkaar om te kijken hoe ze het gedaan hebben, ze zien 
dat er al 2 fouten gemaakt zijn. Dit wordt besproken in de pauze. Na de pauze gaan de 
teamgenoten elkaar beter controleren om te zorgen dat er geen fouten meer gemaakt 
worden zodat ze de extra beloning binnen kunnen halen. Dit doen ze zo goed dat elk 
teamgenoot extra oplettend is op zijn eigen fouten en maken er in het tweede deel van de 
shift geen meer. De beloning is binnen. Bart heeft gemerkt dat het samenwerken in een team 
een extra stimulans geeft om beter zijn best te doen. Omdat hij niet alleen voor zijn eigen 
beloning speelt maar ook voor de beloning van de andere medewerkers. Deze medewerkers 
wil hij niet teleurstellen dus doet hij extra goed zijn best. Het team is zeer tevreden over het 
resultaat en hebben afgesproken om de volgende keer weer een teamuitdaging te doen.  



 
 

 
Design Document - Pagina 10 

upwardsapp.com 
 

5.2 Prestaties 
Prestaties geven de persoonlijke voortgang weer van de gebruiker. De prestaties zijn 
ingedeeld in twee categorieën: doelen en trofeeën.  
 

Doelen 

Er zijn dagelijkse en wekelijkse doelen. Deze zijn verdeeld in moeilijkheidsgraden. Als je aan 
het eerste niveau voldoet, ga je automatisch verder naar het volgende niveau die een hogere 
moeilijkheidsgraad heeft. Als je het volgende niveau haalt, wordt de beloning erbovenop 
gerekend. Als de dag erop zit en je aan een volgende werksessie begint, zijn de doelen 
gereset. De doelen bepalen hoeveel Gold en XP  je krijgt na een werkdag en worden opgeteld 
bij je persoonlijke level. In tabel 5.2.1 staan een paar voorbeelden van doelen weergeven.  

 Doel Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Dagelijks Items gepickt 800 
80 XP 
4 Gold 

1000 
100 XP 
5 Gold 

1400 
140 XP 
7 Gold 

XP verdiend 100 
20 XP 
1 Gold 

200 
40 XP 
2 Gold 

500 
100 XP 
5 Gold 

Gold verdiend 50 
20 XP 
1 Gold 

100 
30 XP 
2 Gold 

250 
75 XP 
5 Gold 

Foutloze streaks 
van 100+ 

1 
50 XP 
2 Gold 

2 
100 XP 
4 Gold 

4 
200 XP 
8 Gold 

Wekelijks Aantal 3 sterren 
sessies 

1 
200 XP 
10 Gold 

2 
400 XP 
20 Gold 

4 
800 XP 
40 Gold 

Items gepickt 4000 
200 XP 
10 Gold 

6000 
300 XP 
15 Gold 

10.000 
500 XP 
25 Gold 

Foutloze streaks 
van 200+ 

2 
200 XP 
10 Gold 

3 
300 XP 
15 Gold 

5 
500 XP 
25 Gold 

Stel een 
teamuitdaging in 

1 
100 XP 
15 Gold 

2 
200 XP 
10 Gold 

4 
400 XP 
20 Gold 

Tabel 5.2.1 Lijst van doelen 
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Afbeelding 5.2.2 Scherm voor doelen 

 
Doelen scenario 

Bart begint met het picken van zijn batch. Na een foutloze item streak van 145 heeft Bart het 
doel  van 100 foutloze streak gehaald. Hij speelt hierdoor extra XP en Gold vrij. Na het 
behalen van het dagelijkse doel  ziet hij dat hetzelfde wekelijkse doel veel meer Gold waard is 
vergeleken met het dagelijkse doel, waardoor hij gemotiveerd wordt om foutloze sessies  te 
doen en dus ook in dit geval harder werkt en probeert geen fouten te maken. Hij hoopt de 
weekly challenge te halen. 
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Trofeeën 

Trofeeën zijn uitdagingen die van tevoren worden ingesteld en dienen als mijlpaal binnen de 
app. Deze uitdagingen zijn over het algemeen wat moeilijker, maar ze worden niet gereset. 
Trofeeën zijn dus permanent. Je kunt instellen of trofeeën zichtbaar zijn voor andere mensen.  
Elke trofee benadrukt een werk eigenschap en hebben een unieke naam.  
 
In tabel 5.2.4 staan een paar voorbeelden van trofeeën weergeven. Afbeelding 5.2.3 laat een 
scherm van trofeeën zien. Er is een balk die de progressie van de trofee laat zien. Daarnaast 
staat de trofee die al gehaald is voor die categorie. 

 
Afbeelding 5.2.3  Scherm van trofeeën 
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Trofee omschrijving 
Brons 

Aantal: x * 1 

Zilver 

Aantal: x * 25 

Goud 

Aantal: x * 100 

Foutloze orders Perfectionist l 
400 XP 
8 Gold 

Perfectionist ll 
800 XP 
17 Gold 

Perfectionist lll 
1600 XP 
35 XP 

Totale items Gatherer l 
150 XP 
2 Gold 

Gatherer ll 
300 XP 
5 Gold 

Gatherer lll 
600 XP 
10 Gold 

Totaal gewerkte uren Workaholic l 
250 XP 
5 Gold 

Workaholic ll 
500 XP 
10 Gold 

Workaholic III 
1000 XP 
20 Gold 

Totaal aantal 
uitgegeven Gold 

Big spender l 
450 XP 
1 Gold 

Big spender ll 
900 XP 
2 Gold 

Big spender lll 
1800 XP 
4 Gold 

Totaal verdiende Gold Gold digger l 
300 XP 
1 Gold 

Gold digger ll 
600 XP 
2 Gold 

Gold digger lll 
1200 XP 
4 Gold 

Level gehaald Mastery l 
100 XP 
10 Gold 

Mastery ll 
200 XP 
20 Gold 

Mastery lll 
400 XP 
40 Gold 

Aantal challenges 
voltooid 

Challenger I 
400 XP 
10 Gold 

Challenger ll 
800 XP 
20 Gold 

Challenger lll 
1600 XP 
40 Gold 

Aantal trofeeën 
behaald 

Trophy hunter l 
400 XP 
10 Gold 

Trophy hunter ll 
800 XP 
20 Gold 

Trophy hunter lll 
1600 XP 
40 Gold 

Aantal toppers Shiner l 
250 XP 
7 Gold 

Shiner ll 
500 XP 
15 Gold 

Shiner lll 
1000 XP 
30 Gold 

Aantal keren drie 
sterren behaald 

Superstar I 
500 XP 
6 Gold 

Superstar II 
1000 XP 
12 Gold 

Superstar III 
2000 XP 
25 Gold 

Tabel 5.2.4 Lijst van Trofeeën  

 

 
Trofee scenario 

Hij begint met het picken van zijn batch. Na een x aantal foutloze batches krijgt Bart de 
trofee ‘Perfectionist l’. Bart is hier heel erg blij mee, hij unlocked hierdoor namelijk extra XP 
en Gold. Van het Gold kan Bart weer leuke nieuwe spulletjes kopen. Na het behalen van de 
eerste trofee ziet hij dat de zilveren trofee een stuk meer Gold oplevert dan de bronzen 
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trofee, waardoor hij gemotiveerder om foutloos beter te presteren. Hij hoopt uiteindelijk alle 
trofeeën op de applicatie te halen. 
 

Statistieken 

In dit overzicht zijn de statistieken van de gebruiker te zien. 
Deze gegevens worden uit het backend gehaald. Zo is er te 
zien wat je level is en hoeveel Gold je hebt. Waar andere 
schermen veel gebruik maken van iconen, is hier alles in 
tekstvorm te zien. Je ziet je voortgang van jou in een 
overzicht.  
 
Statistieken  scenario 

Daphne kijkt na haar shift uit nieuwsgierigheid naar haar 
statistieken. Zij ziet dat het totaal aantal orders deze week 
al 534 is. Dit had ze niet verwacht en ze is van zichzelf 
onder de indruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

 

Afbeelding 5.2.5 Scherm met statistieken 

over het werk  
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5.3 Pop-ups 

Overzicht 

De pop-up is het eerste scherm dat tevoorschijn komt na 
in te loggen. Hier komen je prestaties van je shift. Er 
wordt weergeven hoeveel tijd er gewerkt is, hoeveel 
orders er in deze tijd gepickt zijn, het  percentage fouten 
dat gepickt is en het aantal Gold die behaald zijn. 
Daarnaast wordt de speler beloont met sterren. Een 
voorbeeld van dit overzicht is afbeelding 5.3.1 te zien. 
 
Er is gekozen dat de prestatie maar 24 uur behouden 
wordt om te voorkomen dat mensen de app te weinig 
gaan openen. Het nadeel van te weinig openen is dat het 
belonend effect achteruit gaat. Om deze reden moet de 
pop-up binnen 24 uur geopend worden om Gold, XP en 
sterren te krijgen voor het werk dat verricht is.  
 
 

 

 

 

 

 
        Afbeelding 5.3.1 Pop-up scherm 

 

 

Hoe worden de aantal sterren bepaald? 

Aantal sterren 
Gemiddelde tijd 

÷Persoonlijke tijd 

Fouten per 100 

orders  

Minimaal aantal 

orders 

0* n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

1* 0,9 <4 25 

2* 1 <2 25 

3* 1,1 <1 25 

Tabel 5.3.2 Eisen voor behalen sterren 
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Tijdsmarge is jouw gemaakte tijd vergeleken met de gemiddelde tijd. Voor 1 ster mag je meer 
tijd over doen dan gemiddeld. Bij 3 sterren moet je sneller zijn dan gemiddeld. De foutmarge 
is het aantal fouten die je mag doen per 100 orders. Voor 3 sterren mag je per 100 items, 
maar 1 fout maken.  Daarnaast moet er minimaal 25 orders gepickt zijn om sterren te kunnen 
verzamelen. Dit om te voorkomen dat mensen tijdens hun werk gaan inloggen om sterren te 
verzamelen.  
 
Overzicht  scenario 

Na Daphne’s eerste shift opent ze haar Upwards app. Zij ziet een pop-up verschijnen. Op dit 
pop-up komt veel informatie naar boven, zoals behaalde XP, Gold, foutpercentage, tijd en 
behaalde orders. Na dit overzicht voelt Daphne zich heel erg blij. Ze is tevreden over haar 
prestatie en krijgt een goed gevoel van de animatie van deze pop-up. Ze heeft eindelijk het 
gevoel dat haar harde werk erkent wordt en ze voelt zich een stuk meer gewaardeerd dan 
hiervoor. 
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5.4 Beloningen 

XP en Gold 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de XP en Gold systeem werkt in de applicatie. Eerst 
wordt een scenario voorgeschoteld over parttimer Bart, daarna zal er inhoudelijk op de 
formule worden ingegaan. Als laatste worden er randvoorwaarden gecontroleerd.  
 
Formule 

Er zijn veel gegevens nodig om dit systeem goed en eerlijk te laten werken. Van de gebruikers 
zijn de volgende gegevens van belang: 

● Gemiddelde tijd van een soortgelijke batch; 
● Tijd dat de gebruiker daadwerkelijk nodig heeft gehad; 
● Welke items er gepickt zijn; 
● Hoeveel fouten er gemaakt zijn; 
● Hoe lastig elk item is; 

De formule voor XP en Gold ziet er als volgt uit; de XP is standaard 10 keer zo hoog als de 
Gold: 

𝑥	 = 10	 ∗ 	𝑇	 ∗ 	𝑁	 ∗ 	*
+

,-.

𝑃,
100

 

𝑔	 = 	𝑇	 ∗ 	𝑁	 ∗ 	*
+

,-.

𝑃,
100

 

x = hoogte van beloning in XP 
g = hoogte van beloning in Gold 
T = tijdbonus 
N = foutcorrectie 
𝑃, = item i 
j = aantal items in deze batch 
 
De gegeven beloning is uit te rekenen aan de hand van 3 factoren, hoe snel was de persoon, 
zijn er fouten aanwezig in de batch en hoe “lastig” was de opdracht. Elk van deze 3 factoren 
heeft een eigen formule. 
 

𝑇	 =
𝑡
𝑡
	 

𝑡 = gemiddelde tijd van een soortgelijke batch 

t = gemeten tijd van gebruiker 
 



 
 

 
Design Document - Pagina 18 

upwardsapp.com 
 

T heeft nog bepaalde voorwaarden. 
T = 1  als T>1 en N<1 
T = 2 als T>2 en N=1 

T= 2
2
	  anders 

 
De tweede factor staat voor een foutmarge, als een speler een batch incorrect inlevert wordt 
hier minder XP aangegeven dan een correcte batch. De formule ziet er als volgt uit: 

     𝑁	 = 	1	 − 	456

+
 

n = aantal fouten 
 

 
Grafiek 5.4.1 Invloed van fouten op je beloningen 

 
Er is een minimum ingesteld gelijk aan 0,01. Hierdoor levert een slechte prestatie nog steeds 
wat beloningen op. 
Ook is er gekozen bij de foutmarge voor de wortel. Hierdoor levert een fout bij een batch 
meteen een grote aftrek op. In de afbeelding is de fout curve te zien bij een batch van 15 
items.  
 
De laatste factor heeft te maken met de items in een batch. Niet elke item is even makkelijk 
te pakken. Een persoon die drie koelkasten heeft gepickt heeft meer werk verricht dan een 
persoon die drie wasknijpers heeft vervoert. In de formule is hier rekening mee gehouden. Elk 
voorwerp heeft een eigen gewicht 𝑞, en het maximum gewicht is 𝑞89:. Hierdoor heeft elk 

voorwerp een weging van 𝑝, = 	
.<	∗	=>
=?@A

. Dit moet gedaan worden voor elk item in een batch. 

Hierop volgt:∑+,-.
C>
.<<
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Voorbeeld 

Bart heeft een batch gepickt, welk bestaat uit 5 telefoons, 3 laptops en 1 boek. Volgens het 
systeem is de gemiddelde tijd die hiervoor nodig is 180 seconden. Bart doet hier echter 175 
seconden over. De weging van elk telefoon is 3, van laptops 5 en een boek 4. Bart maakt 1 
fout in de batch.  
Hieruit volgt: 

T = .DE
.E<

= 1,1 

N = 1 - 4.
6

F
 = 0,67 

∑+,-.
C>
.<<

 = (3+3+3+3+3+5+5+5+4)/100 = 0,34 

Aangezien Bart een fout gemaakt heeft, kan de T niet hoger dan 1 zijn, hieruit volgt T=1. 
x = 1* 0,67 * 0,34 =0,2278 ≈ 0,23 
Hieruit volgt dat er 0,23 Gold en 2,3 XP voor deze batch is bijgeschreven. 
 
Voor deze batch krijgt Bart 2,3 XP. Mocht Bart geen fout hebben gemaakt, was de beloning 
3,7 XP en 0,37 Gold geweest. 
 
Randgevallen 

Er zijn in de formule paar voorwaarden in verwerkt, zodat hier geen misbruik van gemaakt 
kan worden. 
Er ingesteld dat de tijdbonus T alleen een bonus is, als de batch ook goed ingeleverd is. Dit is 
om te voorkomen dat werknemers een batch onvolledig gaan inleveren om de bonus te 
krijgen. 
Daarnaast heeft T een maximum, dit om invoerfouten bij gemiddelde tijden op te vangen, dit 
voorkomt dat zulke fouten gaat leiden tot onrealistisch hoge beloningen.  
Ook is er een minimum waarde ingesteld voor N, dit om te voorzorgen dat een speler altijd 
wat beloningen krijgt, ook bij een wat slechtere dag.  
Als laatste is er bij elk item 𝑝, een vergelijking gemaakt ten opzichte van andere voorwerpen. 
Dit is gedaan omdat niet elk bedrijf dezelfde wegingen hanteert en om te voorkomen dat een 
werknemer de dupe (of gelukkige) wordt bij een ander weging systeem. Een bedrijf dat hun 
voorwerpen een weging tussen 10 en 100 meegeeft krijgt veel hogere beloningen dan een 
bedrijf die wegingen heeft tussen 0 en 1. 
 
XP en Gold scenario 

Bart begint met het picken van een batch. Het systeem houdt bij welke items gepickt zijn, 
hoeveel tijd hiervoor nodig is geweest en het aantal fouten in de batch. Daarnaast weet het 
systeem hoe lang een soortgelijke batch gaat duren. Het systeem  registreert dat Bart er 600 
seconden over gedaan heeft. Gemiddeld is de batch in 590 seconden te doen. Hierdoor krijgt 
Bart iets minder XP en Gold. Ook heeft hij een fout gemaakt tijdens het picken, waardoor de 
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hoogte van de XP en Gold lager uitvalt. Bart is teleurgesteld in zichzelf en besluit om beter te 
gaan werken. 
De volgende batch besluit Bart effectiever te werk te gaan. Hij weet zijn werk foutloos af te 
sluiten binnen de tijd. Hij ziet op zijn scherm dat hij extra veel XP en Gold krijgt. Door dit 
stijgt hij een level, welk op een leuk en uitbundige manier op zijn scherm verschijnt. Bart is blij 
met zijn werkzaamheden en is gemotiveerd om snel zijn beloningen te kunnen innen.  
 

Item Shop 

In de item shop is het mogelijk om verdiend Gold om te zetten naar fysieke producten. Tabel 
5.4.2 geeft een lijst van producten weer die gekocht kunnen worden. Afbeelding 5.4.3 laat 
het scherm zien. Hierbij zijn producten grijs weergeven als de gebruiker nog niet genoeg Gold 
heeft verzameld. 
 

Item Prijs 

Blikje drinken 
(330mL) 

300 Gold 

Flesje drinken 
(500mL) 

400 Gold 

Broodje 500 Gold 

CadeauKaart 
(€10) 

2.000  Gold 

Tosti IJzer 7.000 Gold 

Stofzuiger 8.000 Gold 

Monitor 60.000 Gold 

Laptop 100.000 Gold 

Fiets 150.000 Gold 

E-Bike 300.000 Gold 

Tabel 5.4.2 Voorraad van de winkel         
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Afbeelding 5.4.3 Design van de winkel 
 
Zo zie je dat er goedkopere korte termijn items in de shop staan, maar dat je bijvoorbeeld ook 
lang door kan sparen voor grote items waar je op de lange termijn ook echt iets aan hebt. 
Deze keuze ligt volledig bij de werknemer. 
 
Item Shop Scenario 

Bart heeft nu twee maanden gebruik gemaakt van de applicatie. Hij heeft 45 dagen gewerkt 
en elke dag zijn persoonlijke doel behaald,  hiermee heeft hij 9.000 Gold verdiend. Hij kiest 
ervoor om een Tosti IJzer te kopen voor 7.000 Gold. Hiermee houdt hij nog 2.000 Gold over. 
Bart is zeer blij met zijn Tosti IJzer en heeft het gevoel dat harder werken bijdraagt aan zijn 
eigen belang. Dit motiveert Bart om de volgende keren nog harder te werken om meer Gold 
te verdienen en nog meer Items uit de Shop te kunnen kopen  
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6. Vormgeving 
 
Pop Ups 

Als je de app aan het begin van de dag opent, krijg je een popup te zien die je uitdaagt om 
een uitdaging voor die dag te bepalen. Een dropdown menu geeft verschillende uitdaging 
categorieën weer. Als je er een gekozen hebt kun je de slider daaronder verschuiven. De 
slider beïnvloed waardes die de beloning eronder verandert. Een oranje balk geeft de 
variabele voortgang weer. De groene balk is de voorheen bepaalde voortgang weer. Het 
aantal Gold verandert ook in de vorm van oplopende nummers. 
 

De tweede popup is een van de belangrijkste features van de app. Het doel van de popup is 
om op een spannende manier de prestaties van de werknemer weer te geven. Dit is de 
grootste motiverende factor. Het is belangrijk dat de vormgeving de spanning communiceert. 
We hebben ervoor gekozen om de animaties die afgespeeld worden zo uitbundig mogelijk te 
maken. Dit doen we door er een soort feestje van te maken. De statistieken worden 
weergegeven in de vorm van progressie balken, die interessante animaties nodig hebben om 
betekenis te geven aan de gebruiker. De sterren geven nog een extra boost aan het euforie 
gevoel. De gele kleur contrasteert nog extra. 
 
Het gaat allereerst niet over hoe groot je productiviteit is, maar hoe groot je persoonlijke 
vooruitgang is in de vorm van de animaties. Alle stats moeten geanimeerd worden naar de 
vooruitgang. Er wordt door cijfer gelooped om het resultaat voor een kort moment spannend 
te houden. De Gold die je verdient wordt op het scherm geanimeerd, om de hoeveelheid wat 
extra te communiceren. Elementen bewegen nadat je een level omhoog bent gegaan. De 
spanning spat ervan af! 
 
User Interface 

De user interface communiceert alle informatie van de werknemers op een visuele manier. 
Alle informatie die weergegeven wordt is best wel plat. Het staat allemaal in het teken van de 
progressie en productiviteit van de werknemer. Dit zijn heel veel getallen. Het wordt al heel 
snel een overzicht van statistieken.  Voor het gamification concept is het heel belangrijk dat 
alles speels wordt weergegeven. Dit doen we vooral door zo weinig mogelijk tekst en cijfers 
weer te geven.  
 
De bestaande verhoudingen in cijfers, zoals de verhouding tussen je persoonlijke prestatie en 
de gemiddelde prestatie van de groep, worden weergegeven door middel van progressie 
balken zonder getallen. Deze verhoudingen worden gebruikt bij prestatiedoelen en prestatie 
trofeeën om de voortgang weer te kunnen geven. Als de werknemer voortgang boekt in een 
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van de twee wordt de groei weergegeven in een andere kleur om daar extra nadruk op te 
leggen. 
 
De drie grootste statistieken: tijd, orders en fouten hebben een eigen icoon gekregen. Het is 
belangrijk dat het duidelijk is in een oogopslag waar de icoon voor staat. Het icoon maakt het 
ook wat speelser. Als er tekst gebruikt zou worden, zal de spanning een stuk minder zijn. Gold 
is de munteenheid van de app. Dit element willen we speels houden. Dit is het enige 
gekleurde icoon en tekst. Dat straalt een focus in de app uit. 
 
Op veel pagina’s is ook de profielfoto te zien. Dit is om de ervaring nog persoonlijker te 
maken. Door je statistieken te zien in combinate met je profielfoto wordt het wat 
persoonlijker. Het werkt ook confronterend in de goede zin. Bij de profielpagina zijn ook wat 
statistieken te zien die op een simpele manier zijn weergegeven door icoontjes te gebruiken. 
 
Onder het tabje statistieken vinden we het minder belangrijk om het speels te houden. We 
hebben ervoor gekozen om dit gewoon in tekst te doen, zodat we het overzicht kunnen 
behouden. Deze informatie is complexer, dus dat willen we zo duidelijk mogelijk houden. 
 
Voor alle doelen en trofeeen hebben we een vast ontwerp, daardoor blijft het duidelijk in een 
lijst.  Zo willen we het overzichtelijk houden. Alle doelen hebben een icoon die 
correspondeert met de doelen en trofeeen. De doelomschrijving staat erbij. De voortgang 
wordt weergegeven door een balk met getallen. 
 
In de shop hebben we een kleine preview van het product wat je wil kopen om een visuele 
referentie te geven. Het aantal gold is weergegeven in een andere kleur om het eruit te laten 
springen. Er zijn dropdown menu’s ontworpen om de keuzes van verschillende producten 
weer te geven. Alle producten die niet beschikbaar zijn, worden eruit gefilterd en 
geblokkeerd voor de werknemer. Ze worden grijs weergegeven en de knoppen kunnen niet 
gebruikt worden. 
 
Voor de navigatie hebben we gekozen voor een ‘side menu’. Deze is bereikbaar via een knop 
in de header. De header is op elke pagina te zien met een kop. Het menu zit aan de 
linkerkant. De verschillende links staan in het menu. In het menu is de uitdaging uitgelicht, 
omdat dit de focus is van de app. De belangrijke informatie staat op de startpagina en in de 
twee pop-ups . In het menu is ook een header te zien met een profielfoto en het aantal Gold. 
Dit is er om ten allen tijde je balans te kunnen zien in een oogopslag.  
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Kleurtheorie en Branding 

De leidende kleur in de app is groen. De kleur groen staat in deze context voor voortgang of 
progressie. Het staat voor altijd blijven doorgroeien. Het is een positieve kleur en geeft dus 
een positief gevoel. We willen dat de werknemer altijd vooruit kijkt. Wanneer er in de app 
voortgang geboekt wordt, wordt dat kort weergegeven met een oranje kleur. Deze oranje 
kleur zit tussen rood en geel in. Geel betekent pas op en rood contrasteert met groen. Het 
geeft verandering weer. Het versterkt het idee van progressie in contrast met groen. De app 
is over het algemeen neutraal met veel zwart en wit. De kleuren spatten er daardoor wat 
meer uit.  
 

 
Afbeelding 6.1.1 Ontwerpproces logo en stijl 

 
Het logo bevat een groene pijl omhoog wat Upwards representeert. Wij willen communiceren 
dat we voor vooruitgang zijn en die beleving willen delen met de werknemers. De twee 
driehoeken samen in het logo representeert het bedrijf  als geheel en de kleine driehoek dat 
ben jij. De app focust zich op een individu en de app in groepsverband betekent dat het hele 
bedrijf groeit. Beiden zijn onderdeel van elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. 
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Afbeelding 6.1.2  Ontwerpproces ui elementen 
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7. Technische haalbaarheid 
 

Platform 

De technische haalbaarheid van de applicatie is onderzocht.  Als eerste moet er gekeken 
worden op welk platform de applicatie moet opereren. 

 
Voor het bepalen van de juiste platform moet het platform aan bepaalde eisen voldoen. Zo 
moet de applicatie beschikbaar zijn voor iedereen. Daarnaast moet deze de werknemer niet 
afleiden. Afleiding op de werkvloer kan leiden tot een lagere productiviteit, grotere kans op 
fouten en een minder veilige werkomgeving. Er is gekozen voor een applicatie op mobiele 
telefoon. Iedereen heeft een mobiel, het is deel van het dagelijks leven geworden. 
 
Koppeling met extern systeem 
Upwards wilt de prestaties van werknemers bij houden. Hun prestaties worden omgezet in 
punten, welk ingeleverd kan worden voor fysieke beloningen. Ook kunnen gebruikers 
trofeeën verdienen met hun werk. Hierbij is het nodig dat de applicatie van elk werknemer 
weet hoe zijn prestaties zijn. Dit wordt nu al bijgehouden door het bedrijf. Upwards moet bij 
deze data kunnen en de applicatie moet gekoppeld worden aan het systeem van het bedrijf.  
 

Beloningssysteem 

Een belangrijk onderdeel van de applicatie is het beloningssysteem. Upwards biedt een grote 
variatie van beloningen aan. Dit kan verschillen van een tosti in de kantine tot een nieuwe 
laptop. Hierbij moet Upwards met verschillende instanties samenwerken om de beloningen te 
realiseren. Daarnaast moet er een systeem komen om de beloningen te innen. 
Hierbij is een shop ontworpen, waar alle beloningen in staan. Bij het kiezen van een beloning 
wordt gekeken of de gebruiker genoeg Gold heeft. Als dat het geval is wordt er betaalt met 
Gold en krijgt de gebruiker een eenmalige QR code. Deze code moet gescand worden bij de 
kantine of externe winkel.  
 

Om de applicatie technisch haalbaar te krijgen, moet de kantine of externe winkel beschikken 
over een scanner die de QR code kan lezen. Daarnaast moeten de externe winkels dicht bij 
een magazijn zitten. Een gebruiker die een laptop wilt innen, wilt daarvoor niet het halve land 
afreizen.  
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Software 
Als laatste moet er gekozen worden voor een software, waarop de applicatie ontwikkelt 
wordt. Hierbij is gekozen om het ontwikkelen van software uit te besteden aan een extern 
bedrijf.  
Het bedrijf moet aan paar voorwaarden voldoen. Hierbij heeft de software Unity onze 
voorkeur. Dit programma is gebruiksvriendelijk en veel gebruikt. Daarnaast is het geschikt 
voor het bouwen van programma’s welk afgespeeld worden op een mobiele telefoon. 
Upwards heeft designers die de applicatie ontwerpen. Unity staat eigen creatie toe, waardoor 
het programma naar eigen wens ingevuld kan worden.  
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8. Realisatie 
 
Er zijn een aantal features die wel ontworpen zijn, maar niet in het prototype zitten. De 
volgende ideeën versterken het concept. De volgende functies gaan over multiplayer functies 
die samenwerking versterken. 

8.1 Toppers 
Op dit scherm worden de toppers van de dag weergegeven. Er zijn 5 verschillende 
categorieën zichtbaar waar je het beste in kunt zijn. In tabel x staan een paar voorbeelden van 
toppers weergeven. Bij elke topper wordt de profielfoto, naam, de categorie en de prestatie 
weergeven. De prestatie wordt gemeten over één werkdag. Het verschijnen in de toppers 
geeft een erkennend gevoel voor je werk.  
 

Voorbeelden toppers 

Minste fouten 

Snelst gepickte batch 

Meest tijd onder gemiddelde tijd 

Meest orders gepickt 

Meeste items in een batch 

Meeste koelkasten gepickt 

Zwaarst getild 

Tabel 8.1.1 Voorbeelden van toppers 

 
Toppers scenario 

Na Daphne’s shift opent ze haar app, zij gaat naar de scherm met toppers. Hier ziet Daphne 
dat zij de meeste foutloze orders heeft gepickt vandaag. Zij is erg tevreden over haar 
prestatie, ook weet zij dat haar collega’s dit kunnen zien. Hierdoor voelt zij meer erkenning 
voor haar werk.   
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8.2 Activiteit 
Bij de activiteiten wordt de prestaties van werknemers bijgehouden. Wanneer een gebruiker 
een trofee gehaald heeft wordt dit toegevoegd aan de lijst op deze pagina. Dit geldt ook 
wanneer een gebruiker voor de eerste keer een doel heeft gehaald op een nieuw niveau. 
Deze lijst is in te zien door elke gebruiker en zal voor iedereen hetzelfde zijn. Hierdoor 
kunnen werknemers zien hoe hun collega presteert op de werkvloer. 
 
In deze lijst wordt een profielfoto van de werknemer weergeven, de naam van de persoon, de 
naam van de trofee of doel en wanneer deze behaald is. 
 
Activiteit scenario 

Daphne heeft tijdens haar shift Perfectionist I gehaald. Dit houdt in dat ze veel orders heeft 
afgerond zonder fout. Als Daphne naar het scherm van prestaties gaat ziet zij haar eigen 
naam tussen. Zij is hier trots op en weet dat haar collega’s dit ook kunnen zien. Hierdoor 
wordt haar motivatie hoger en wordt het werk minder eentonig. 
  

 
 
Afbeelding 8.2.1  Activiteitenscherm 
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9. Evaluatie 
 
Het design document is gebaseerd op aannames die zijn gedaan door het team. Door middel 
van marktonderzoek is de probleemstelling gevalideerd. Op basis van gesprekken met de 
directie van logistieke bedrijven is er een oplossing qua design gerealiseerd en een Design 
Document ontworpen. Nu is er een afspraak gemaakt om het ontwerp uit het Design 
Document met een prototype te valideren.  
 
De eerste stap wordt om te testen of beloningen positieve invloed hebben op de 
arbeidsproductiviteit. Dit wordt gedaan door beloningen uit te delen aan 
magazijnmedewerkers en te kijken of dit een positieve invloed heeft op de productiviteit. 
Nadat dit gevalideerd is, worden de vervolgstappen genomen om overige functionaliteiten 
van de mobiele applicatie te testen. Dit wordt gedaan door iteraties uit te voeren en te blijven 
testen totdat het product aansluit bij de wensen van de markt.  
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10. Bijlagen 

10.1 Persona 
 http://app.userforge.com/personas/CX84iWv3nx5HWxyHA  

  



 
 

 
Design Document - Pagina 32 

upwardsapp.com 
 

Persona 2 
http://app.userforge.com/personas/wfroAJXJz4CbuD9zY 
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Persona 3 
http://app.userforge.com/personas/nr54StJ2SHyTHNaqZ 
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10.2 Schetsen 
 

 
Afbeelding 10.2.1 Schets van team uitdagingen (Deel I) 
 

 
Afbeelding 10.2.2 Schets van team uitdagingen (Deel II)  
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Afbeelding 10.2.3 Eerste iteratie van Storyboard 

 

 
Afbeelding 10.2.4 Schets van Storyboard  
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Afbeelding 10.2.5 Eerste iteratie van shop 
 

 
Afbeelding 10.2.6 Ontwerpen normen en persoonlijke gemmidelden.   
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Afbeelding 10.2.7 Concept voor bedrijfsnaam (Deel I) 

 

 
Afbeelding 10.2.8 Concept voor bedrijfsnaam (Deel II) 
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