WHITEPAPER

11 UX TRENDS
2019
Dé trends waar je dit jaar
rekening mee moet houden

AUTEUR

MARIT VERVAART

INTRODUCTIE

INTRODUCTIE
"HOE BEZORG JE JOUW GEBRUIKERS DE BEST
MOGELIJKE ERVARING?"

Nieuwe apparaten, nieuwe trends, nieuwe inzichten.. . Wat zijn de
laatste ontwikkelingen op het gebied van UX design? In deze
whitepaper bespreken we 11 trends waarmee jij jouw gebruikers een
geweldige ervaring kunt bieden!
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1. TOOLS OM
CONSISTENTIE IN
DESIGNS TE BEWAKEN
Steeds meer processen spelen zich online af. Daardoor hebben veel bedrijven
meerdere websites, verschillende mobile apps en soms ook nog een portal, een
smartwatch app of een smart tv app. Bij grote bedrijven als Uber en Twitter werken
honderden designers en developers. Je begrijpt: in zulke gevallen is het een grote
opgave om consistentie te bewaren in je designs.
Gelukkig zijn er tools die daarop inspelen. Sketch App is een designtool met een
heleboel features die het simpeler maken om samen te werken aan designs.
Door middel van Sketch App kun je gemakkelijk design systems creëren. Een design
system is een soort library van design elementen die als lego blokken in elkaar
kunnen worden gezet. Als je die elementen op een centrale plek verzamelt zijn alle
designers direct op de hoogte als een element wordt aangepast. En doordat je met
losse elementen werkt kunnen deze in één keer overal worden geüpdatet. Dat
maakt het design- en development proces efficiënter en zorgt ervoor dat de
consistentie bewaard blijft.

2

2. PERSONALISATIE

Machine learning en AI brengen nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met
zich mee. Bedrijven als Bol.com, Netflix en Spotify lopen voorop met speciale
algoritmes die jou helpen bij het vinden van de producten, series en nummers die
perfect op jouw interesses aansluiten. Doordat gebruikers aan deze personalisatie
gewend raken wordt het een steeds groter irritatiepunt als zij dingen
voorgeschoteld krijgen die niet op hun profiel aansluiten. Zo verschuift
personalisatie van “nice to have” naar “must have”.
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3. VOICE UI

Voice UI iets van de toekomst? Zeker niet! In Nederland valt het nog mee, maar in
Amerika heeft voice UI een enorme opmars gemaakt. In Q1 van 2018 had al 27%
van de Amerikaanse huishoudens een smart speaker in huis en dat percentage
groeit enorm hard. Door deze trend gaan we steeds meer gebruik maken van onze
stem om online taken uit te voeren. En als we geen touchscreens, muizen en
toetsenborden meer gebruiken moet er ook iets aan onze designs veranderen.
Hoog tijd dus, om nu al rekening te gaan houden met handsfree navigatie.
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4. UX WRITING

We zien dat UX een steeds grotere rol krijgt binnen copywriting. Goede copy kan de
gebruikerservaring maken of breken. Meer en meer bedrijven zien in dat het wat
betreft hun teksten niet om hén gaat, maar om de gebruiker. Dat betekent dat
teksten helder, fijn leesbaar en waardevol moeten zijn voor de lezer. Moeilijk
leesbare teksten vol borstklopperij zijn verleden tijd.
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5. INLOGGEN ZONDER
WACHTWOORD
Dat we steeds meer online kunnen regelen betekent ook dat we steeds meer
accounts hebben. En daarvoor moeten we allemaal goed te onthouden
wachtwoorden bedenken, die dan wel weer lastig te raden moeten zijn. Gedoe en
bovendien niet erg veilig. Daarom zien we dat wachtwoordloos inloggen begint te
groeien in populariteit. Je kunt tegenwoordig al bijna overal inloggen met je
Google-, Facebook- of LinkedIn-account, maar echt wachtwoordloos is dat niet
natuurlijk. Bij Medium kun je tegenwoordig inloggen met een eenmalige
verificatielink via e-mail. Ook stem-, vingerafdruk- en gezichtsherkenning worden
steeds vaker ingezet als inlogmethode.
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6. GESTURES

Om ruimte te besparen op onze schermen worden er steeds meer fysieke
navigatiemogelijkheden geschrapt. Home buttons, pijlen en scrollbars worden
vervangen door gestures. Snapchat zette hier als eerste grote stappen in, tot grote
frustratie van iedereen behalve tieners. Maar oefening baart kunst! Langzaam
komen ze in ons systeem terecht en worden ze een tweede natuur. Daarom durven
Google en Apple het inmiddels ook aan om op hun nieuwste devices een hoop aan
onze gesture capaciteiten over te laten. Aan UX designers de schone taak om die
swipes, drags, clicks en flicks zo intuïtief mogelijk aan te laten voelen.
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7. MULTI-DEVICE
DESIGN
Tablet, smartphone, smartwatch, smart tv, smart speaker… het aantal online
apparaten dat we bezitten is de laatste jaren flink gegroeid en het ziet ernaar uit
dat die trend zich nog wel even voortzet. Termen als “mobile-friendly” en “mobilefirst” krijgen hierdoor een heel andere betekenis. Het is tijd om na te gaan denken
over multi-device design. De klantreis is hierbij belangrijk. Welke experience
verwacht de gebruiker op welk apparaat? En hoe vullen die experiences elkaar aan?
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8. NAVIGATIE
ONDERAAN HET
SCHERM
Smartphones zijn tegenwoordig een stuk groter dan vroeger. Niet gek als je kijkt
wat we allemaal op onze smartphones doen. We kijken er video’s op, we
multitasken en bedienen onze andere apparaten ermee. Die grote schermen
brengen nieuwe uitdagingen met zich mee wat betreft navigatie. Klikbare
elementen zijn daardoor namelijk verder weg van onze duim komen te liggen.
Daarom komt de focus steeds meer te liggen op de onderkant van het scherm en
niet alleen voor de hoofdnavigatie. Bestelprocessen, formulieren, secundaire
navigatiemogelijkheden, alles wordt (met oog op de lengte van onze duimen) zo ver
mogelijk naar onderen verhuisd.
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9. VARIABLE FONTS

In de tijdschriftwereld wordt veel meer afgewisseld met typografie dan in web
design. Dat komt vooral doordat het gebruik van veel verschillende fonts (en
varianten hiervan) in applicaties zorgt voor een verlies van performance. Tot voor
kort bestond elke variant van een font namelijk uit een aparte file die moest
worden ingeladen.
Variabele fonts brengen daar verandering in. Een variabele font bestaat uit 1 file
waarin de font maker allerlei variaties in dikte, grootte, breedte en stijlen kan
opnemen. Zo word je dus een stuk flexibeler in het gebruik van fonts, zonder dat
dit ten koste gaat van de performance. Deze ontwikkeling doet een hoop goeds
voor de leesbaarheid van teksten, zeker in combinatie met responsive design. Het
staat nog redelijk in de kinderschoenen, maar we gaan hier de komende tijd zeker
meer van zien.
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10. 3D GRAPHICS

Browsers worden steeds krachtiger en websites kunnen heftigere graphics aan
zonder in te leveren op performance. Hierdoor maakt 3D, vaak in combinatie met
animatie, een opmars. Zo wordt er een extra dimensie toegevoegd aan je applicatie
of website en worden bezoekers nog meer de experience ingetrokken.
Voorbeelden van websites die hier gebruik van maken:
Experience: http://sahel.elated-themes.com/ogaden/
Functioneel (3D productfoto onder 'Design & specs'): https://www.fitbit.com/enca/ionic
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11. ANIMATIE EN
MOTION DESIGN
Motion design is een discipline die een steeds belangrijkere positie inneemt binnen
UX.
Beweging maakt interacties duidelijker, vloeiender en intuïtiever. Zeker op kleine
schermen, waar veel elementen verstopt zijn om ruimte te besparen, kan animatie
enorm veel doen voor de gebruikerservaring. Door kleine animaties toe te voegen
aan je design kun je frustratie, verwarring en onzekerheid voorkomen. Bijvoorbeeld
door:
Subtiele aanwijzingen te geven
Feedback te geven op een ondernomen actie
De plek van elementen aan te geven, door ze duidelijk in en uit te laten schuiven
Bovendien helpt beweging bij het vertellen van je verhaal. Zoals een mens op een
karakteristieke manier kan bewegen, kan beweging ook karakter toevoegen aan
een merk. Om ervoor te zorgen dat animaties op een consistente manier worden
gebruikt creëren steeds meer bedrijven een motion language. Een soort style
guide, maar dan voor beweging.
In dit artikel vind je mooie voorbeelden.

MEER LEREN?

AAN DE SLAG MET UX
DESIGN?

Bedrijven als Coolblue, Apple en
Facebook zijn er meesters in:
achterhalen waar hun bezoekers
gevoelig voor zijn en hier strategisch op
inspelen met slimme designkeuzes. Ze
laten niets aan het toeval over – van de
navigatie tot de typografie, over alles is
nagedacht. Tijdens de cursus UX Design
kijk je op dezelfde manier naar apps en
websites. Je kruipt in de huid van je
bezoekers en ontdekt met welke
ontwerpelementen je hun gedrag kunt
beïnvloeden.
Meld je aan voor onze UXtraining.

Leer met welke
ontwerpelementen
je het gedrag van
bezoekers kunt
beïnvloeden

OVER ONS

ONLINE MARKETING EN
DIGITAL ART: EEN
STERKE COMBINATIE

Competence Factory is een
trainingsinstituut met locaties in
Amsterdam, Utrecht en
Rotterdam. We geven meer dan
100 verschillende trainingen op
het gebied van online marketing,
contentcreatie en (web)design.
We zijn er trots op dat cursisten
onze trainingen beoordelen met

Iedereen is
creatief, maar
niet iedereen weet
dat van zichzelf.

gemiddeld een 8,5— één van de
hoogste scores uit de branche.

We geloven ook dat er voor
creatieven een grotere rol is

We geloven dat iedereen creatief

weggelegd in het werkveld.

is, en dat bedrijven succesvoller

Daarom leren we ze websites en

zijn wanneer creativiteit serieus

apps te bouwen, maar ook hoe je

genomen wordt.

ideeën kunt presenteren.

Daarom dagen we online

We geloven tenslotte in gewoon

marketeers, ZZP’ers,

doen; in leren door te creëren.

ondernemers en andere

Daarmee kom je tot betere

professionals uit om content en

resultaten, en bovendien geeft

campagnes te ontwikkelen vanuit

maken meer voldoening dan

een creatief concept.

vergaderen ;)

TRAINING
VOLGEN?

ONTWIKKEL JE
VERBORGEN TALENTEN.

Door de jaren heen hebben we
geleerd waar we cursisten blij
mee maken. Dat is onder andere
met:
- kleine groepen
- trainers met veel praktijkervaring
- geen verborgen kosten
- persoonlijk advies

Een training levert
niet alleen kennis
op. Het geeft ook
zelfvertrouwen —
“I got this!”

Onze garantie is dan ook dat je

Onze opleidingsadviseurs helpen

bij ons altijd de juiste training

je bij het vinden van de perfecte

vindt tegen de laagst mogelijke

training. Vrijblijvend

prijs. Op onze site vind je ons

opleidingsadvies? Bel

volledige aanbod. Ook kun je

opleidingsadviseur Juliette:

zien wanneer jouw favoriete

020-522 5227.

training het gunstigst geprijsd
is.

www.competencefactory.nl

