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Deze bachelorscriptie is het eindresultaat van een onderzoek dat in het laatste jaar van 
de opleiding Communicatie & Multimedia design, richting Technologie, Design & 
Interactie is uitgevoerd. Deze scriptie is bestemd voor de docenten van de Hogeschool 
van Amsterdam, afdeling management Communicatie & Multimedia Design (CMD).

Het	afstudeerproject	Stichting	Scooterbelang	bestaat	uit	het	ontwikkelen	van	een	nationaal	interactief	platform	voor	de	
scooterijder.	Dit	onderwerp	is	tot	stand	gekomen	in	samenwerking	met	de	opdrachtgever	en	docentbegeleiders.	

Stichting	 Scooterbelang	 is	 een	 initiatief	 van	 Brandambassadors	 (BA).	 BA	 specialiseert	 zich	 in	 het	 ontwikkelen	 van	
community	websites	met	het	content	management	systeem	Drupal.	Na	een	korte	oriënterende	stageperiode	van	april	
tot	en	met	 juni	 2010	ben	 ik	 vervolgens	meteen	 in	dienst	 genomen.	Op	basis	 van	 jarenlange	werkervaring	binnen	en	
buiten	het	bedrijf,	 is	er	besloten	dat	 ik	dit	project	als	officiële	professional,	op	het	gebied	van	CMD,	mocht	uitvoeren.	

In	 dit	 verslag	wordt	 het	 onderzoek	 van	 het	 totale	 proces	 omschreven;	 van	 analyses	 tot	 het	 eindproduct.	 De	 daarbij	
behorende	 procedures,	 statistieken	 en	 conclusies	 zijn	 in	 dit	 verslag	 helder	 in	 kaart	 gebracht.	 De	 hoofdstukken	
omschrijven	de	fases	met	de	daarbij	behorende	procedures	die	gehanteerd	zijn	voor	het	ontwikkelen	van	een	interactief	
platform	voor	Stichting	Scooterbelang.

Met	dank	aan	iedereen	die	betrokken	is	geweest	bij	de	totstandkoming	van	het	afstudeerproject:

Remas	Haverkamp
Shirley	Niemans
Justus	Sturkenboom

Amsterdam,	10	juni	2014
N.E. Rorijs

Voorwoord
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Verklarende woordenlijst

Onder	interactief	platform	verstaan	we	een	online	applicatie	waar	bezoekers	actief	
deel	 kunnen	nemen	aan	het	platform	door	middel	 van	het	 creëren	en	delen	 van	
content.	Een	interactief	platform	waarin	de	geregistreerde	bezoekers	samenkomen,	
wordt	ook	een	community	genoemd.

Open	 source	 is	 ontstaan	 op	 initiatief	 van	 programmeurs	 die	 wereldwijd	 hun	
broncode	 beschikbaar	 stellen.	 Hierdoor	 kunnen	 programmeurs	 meehelpen	 aan	
verdere	 ontwikkeling	 van	 de	 applicatie.	 Het	 CMS	 en	 de	 modules	 van	 Drupal	
vallen	 onder	 de	 zogenaamde	GNU	 (General	 Public	 License),	waarin	 toestemming	
wordt	 gegeven	 om	de	 broncodes	 vrij	 te	 geven,	 te	 verspreiden	 en	 aan	 te	 passen.

Afgekort	 als	 CMS,	 in	 het	 Nederlands:	 inhoud-beheersysteem,	 uitgewerkt	 als	
software	 toepassing.	Dankzij	 de	ontwikkeling	 van	CMS	 is	 het	 beheer	 van	 content	
eenvoudiger	geworden	voor	gebruikers	zonder	al	te	veel	technische	kennis.	In	een	
CMS	is	ontwerp	en	inhoud	van	elkaar	gescheiden.	

In	 het	 Nederlands:	 Inhoud.	 In	 deze	 scriptie	 verstaan	 we	 onder	 (web)content	
gepubliceerde	 artikelen,	 bestaande	 uit	 teksten,	 video’s	 afbeeldingen	 en	 andere	
bestandsformaten.

Na	Wordpress	en	Joomla,	staat	Drupal	op	de	derde	plaats	als	een	van	de	meeste	
gehanteerde	CMS	software	systemen	dat	in	de	web-wereld	wordt	toegepast	[bron 
W3tech].	 Onderstaand	 een	 omschrijving	 van	 Drupal	 7	 door	 Bejnamin	Melançon,	
auteur	van	het	boek	‘The	Definitieve	Guide	to	Drupal	7.
“Drupal is a great content management system, a powerful framework for web 
applications, and a cutting edge social publishing platform. Above all, Drupal is 
more than software—it is a vibrant community of developers, designers, project 
managers, business innovators, technology strategists, user experience 
professionals, standards and accessibility advocates, and people who just mess 
around with stuff until they figure it out.” 

Interactief	platform

Open	Source	software	

Content	management	systeem

Content	

CMS	Drupal
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De	werkelijke	 project	 bestanden	 van	 Drupal’s	 framework	 (skelet).	 Drupal	 Core	 is	
gratis	 te	 downloaden	 op	 www.drupal.org.	 (voor	 de	 techneuten,	 alle	 bestanden	
buiten	de	folder	‘sites’	wordt	beschouwd	als	kernbestanden)	

Een	 module	 bevat	 functionaliteiten	 die	 niet	 in	 het	 core	 systeem	 van	 Drupal	
terugkomen.	Deze	functionaliteiten	zijn	een	uitbreiding	op	het	core	systeem.	

Opvolgend	een	aantal	termen	uit	de	database	terminologie	van	Drupal	7.

Een	stukje	content.	Deze	content	kan	bestaan	uit	een	nieuws	item,	evenement,	
agenda,	informatieve	pagina,	of	een	blog	item. 

Velden.	Drupal	bied	de	mogelijkheid	om	zelf	velden	aan	te	maken	die	zijn	gekoppeld	
aan	een	content	type.	Deze	velden	worden	met	behulp	van	‘views’	uit	de	database	
geimporteerd	om	(overzicht)pagina’s	te	ontwikkelen.

Een	block	voorzien	van	content.	Deze	content	wordt	gegenereerd	vanuit	de	views	
module	of	is	handmatig	samengesteld. 
 
Inhoudstype.	Hier	worden	verschillende	soorten	inhoudstypen	gedefinieerd	bv;	
nieuws,	agenda	en	blog	types.	Elk	inhoudstype	is	voorzien	van	een	titel	en	tekstveld	
en	kan	worden	uitgebreid	met	‘Fields’.	

In	het	Nederlands	Taxonomie,	maakt	Drupal	een	krachtig	een	veelzijdig	systeem	door	
de	inhoud	te	categoriseren.	Taxonomie	is	als	het	ware	een	bibliotheek	van	woorden-
lijsten	die	in	hoofdstukken	met	paragrafen	en	subparagrafen	kan	worden	verdeeld.	
Wegens	gebrek	aan	kennis	wordt	deze	functie	vaak	door	jonge	ontwikkelaars	vermijd.
 
De	views	module	zorgt	ervoor	dat	er	pagina’s	of	blokken	worden	gegenereerd	in	de	
vorm	van	lijsten,	tabellen	of	andere	beschikbare	formaten.
Deze	 gegevens	 worden	 geexporteerd	 vanuit	 de	 database,	 afkomstig	 van	 een	 of	
meerdere	content	types	met	de	daarbij	behorende	velden	(Fields).

Verklarende woordenlijst

Drupal	Core

Drupal	Modules

Drupal	termen

Node

Fields

Block

Content	type

Taxonomy

Views
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Verklarende woordenlijst

Agile	is	een	iteratief	(herhalend)	proces	voor	het	plannen	van	projecten.	
Scrum	valt	onder	de	Agile	methodiek	waar	er	nauw	samenwerking	plaats	vindt	met	
de	opdrachtgever.	SCRUM	volgt	haar	eigen	iteratieve	proces.

Een	sjabloon	waarin	er	instellingen	en	elementen	zijn	vastgelegd.	Deze	instellingen	
bestaan	onder	andere	uit	het	positioneren	van	blokken	en	velden	[Fields]

Een	wireframe	is	een	visuele	weergave	van	een	pagina,	waarin	de	indeling	van	de	
functionaliteiten	 als	 de	 hoofdnavigatie,	 inhoud	 en	 footer	 wordt	 vastgelegd.	 Een	
visuele	wireframe	wordt	door	een	techneut	vertaald	naar	een	template.

De	 ‘voorkant’	 van	 de	 website	 waar	 de	 algemene	 bezoeker	 toegang	 tot	 heeft.	
De	front-end	bestaat	voor	de	gebruiker	alleen	uit	het	visuele	gedeelte	van	de	
website,	ofwel	de	visuele	templates.

De	 back-end	 bestaat	 uit	 een	 deel	 dat	 ‘onzichtbaar’	 is	 voor	 de	 gebruiker.	 In	 de	
back-end	 ontwikkelen	 programmeurs	 de	 functionaliteiten,	 dat	 door	 de	 front-end	
developer	(ontwikkelaar)	naar	de	voorkant	(front-end)	wordt	vertaald.

Data	staat	voor	gegevens,	ofwel	gegevensbank.	Een	database	is	een	verzameling	van	
(elektronische)	gegevens	die	zijn	opgeslagen	in	een	beheer	systeem.

Vraag,	zoekterm.	Een	query	is	een	regel	code	waarin	er	gegevens	vanuit	de	database	
opgevraagd	kan	worden.	(Meervoud	queries)

Tutorials	bevatten	(korte)	lessen	en/of	cursussen	over	een	specifiek	stukje	techniek.	
Deze	tutorials	zijn	vaak	voorzien	van	screenshots	en	video’s	ter	ondersteuning.

Opgestelde	eisen	waarin	een	functionaliteit	en/of	product	aan	moet	voldoen.

Agile	methodiek:	SCRUM	
(softwareontwikkelmethode)

Template

Wireframe

Front-end

Back-end

Database

Query	

Tutorial

Requirements
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Communicatie	&	Multimedia	Design

De	 studie	 Communicatie	 &	 Multimedia	 Design	 richting	
Technologie,	Design	&	Interactie,	is	een	opleiding	van	de	
Hogeschool	van	Amsterdam.	Deze	opleiding	is	
gebaseerd	op	beroepscompetenties.	Voor	dit	afstudeer-
project	 vraagt	 de	 opleiding	 om	 een	 scriptie	 waarin	 de	
competenties	op	minimaal	bachelor	niveau	wordt	
behaald.	

De	 opdracht	 van	 dit	 afstudeerproject	 is	 ontstaan	
vanuit	 mijn	 voormalige	 werkgever	 Brandambassadors	
(BA),	waar	ik	twee	jaar	werkzaam	was	als	allround-devel-
oper.	 BA	 specialiseert	 zich	 in	 het	 ontwikkelen	 van	 inter-
acteve	platforms	in	het	CMS	van	Drupal.	

Ontstaan	van	Stichting	Scooterbelang
Alle	verkeersdeelnemers	zijn	voorzien	van	een	belangen-
vereniging.	De	Fietsersbond,	Anwb,	VVN	en	het	KNMV	zijn	
officiële	belangenverenigingen	en	 ieder	heeft	haar	eigen	
standpunten	 en	 biedt	 lidmaatschapvoordelen	 aan.	 Voor	
de	scooterrijder	ontbrak	echter	een	landelijke	stichting	die	
opkomt	voor	de	belangen	van	de	scooterrijder	en	die	hen	
een	stem	geeft	in	het	verkeer.	Daarom	heeft	
Brandambassadors	 de	 handen	 ineengeslagen	 en	 is	
Stichting	Scooterbelang	opgericht.	Scooterbelang	is	sinds	
juli	2013	een	officiële		stichting.

Om	 de	 wensen	 en	 behoeften	 van	 de	 scooterrijders	 in	
kaart	 te	 brengen	 is	 er	 een	 online	 enquête	 opgesteld	
die	 antwoord	 geeft	 op	 de	 hoofd-	 en	 deelvragen	 van	 dit	
onderzoek.	De	hoofdvraag	luidt;	

Hoe kan er met behulp van Drupal een interactief 
platform voor Scooterbelang worden ontwikkeld, 
waar ruimte is voor discussies, het delen van ervaringen en 
dat de scooterrijder van benodigde informatie op het gebied 
van verkeersveiligheid, wetgeving en techniek voorziet?
 
De	onderzoeksresultaten	zijn	zeer	verrassend	en	maken	
dan	ook	korte	metten	met	het	stereotype	“scooterrijder”.	
De	gemiddelde	scooterrijder	 is	volgens	dit	onderzoek	41	
jaar	en	ouder,	waarvan	86%	van	het	mannelijk	geslacht	is.	
[Bijlage II - Resultaten Online Enquête - vraag 1 en 2].

Uit	de	resultaten	van	het	onderzoek	blijkt	dat	er	71%	van	
de	 respondenten,	 op	 zoek	 is	 naar	 een	online	 interactief	
platform	dat	opkomt	voor	de	belangen	van	de	scooter-
rijder. [Bijlage - Resultaten Online Enquête - vraag 13]. 
Maar	liefst	72%	vraagt	om	een	centraal	interactief	
platform,	waarin	de	doelgroep	vragen	kan	stellen,	
ervaringen	 kan	 delen	 en	 informatie	 uitwisselen	 over	
scooters	zoals	‘Tip’s	‘n	Tricks’.	[Bijlage - Resultaten Online 
Enquête - vraag 11].

Totaal	 hebben	 450	 respondenten	 deelgenomen	 aan	
het	onderzoek.	Dankzij	de	hoge	respons	op	de	enquête,	
heeft	het	onderzoek	zich	ontwikkeld	tot	een	volwaardige	
steekproef	 onder	 de	 scooterrijders.	 De	 enquête	 is	
‘de	hoeksteen’	van	deze	scriptie	geworden.	
De	resultaten	van	het	onderzoek	zijn	geanalyseerd	door	
Service	 Check,	 een	 professioneel	 statistiekenbureau.	
Dit	 bureau	 heeft	 een	 rapportage	 gepubliceerd	 op	 basis	
van	 rechte	 tellingen	 (frequentietabellen),	 bestaande	 uit	
verschillende	variabelen,	die	de	conclusies	van	het	
onderzoek	 ondersteunen. [Bijlage III - Rapport Service 
Check]. 

Managementsamenvatting
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Met	behulp	van	CMS	Drupal	is		vervolgens	het	platform	voor	Scooterbelang	gerealiseerd.	Het	CMS	van	Drupal	biedt	de	
benodigde	functionaliteiten	aan	om	de	doelgroep	te	voorzien	van	haar	wensen	en	eisen.	Drupal	is	een	krachtig	CMS	dat	
ruimte	biedt	om	het	gewenste	platform	voor	Scooterbelang	te	ontwikkelen.	De	functionaliteiten	die	 	Drupal	aanbiedt	
voldoen	aan	alle	kwaliteiten	om	aan	de	eisen,	verwoord	onder	de	hoofdvraag	van	dit	onderzoek,	te	voldoen.	
Scooterbelang	wil	met	het	platform	een	online	scooter	community	oprichten	en	de	scooterrijders	als	het	ware	‘verbinden’	
door	o.a.	het	delen	van	ervaringen,	voorzien	van	actuele	informatie,	het	organiseren	van	evenementen	en	te	belonen	
door	het	aanbieden	van	collectieve	voordelen.	Met	een	paar	duizend	leden	sta	je	immers	sterker	dan	alleen.	
  
Vandaag	de	dag	 (1	 juli	2014)	 telt	Scooterbelang	700	 leden	die	 zich	via	het	 interactief	platform	hebben	geregistreerd.
We	kunnen	dus	concluderen	dat	de	oprichting	van	www.scooterbelang.nl	tot	dusver	een	succes	is	gebleken.	Het	Platform	
heeft	potentie	om	uit	te	groeien	tot	het	landelijke	forum	en	meldpunt	voor	de	Nederlandse	scooterbezitter.	
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De studie Communicatie & Multimedia 
Design (CMD), richting Technologie, 
Design & Interactie (TDI) aan de  Hogeschool 
van Amsterdam, wordt afgesloten met een 
afstudeerproject. 
Het onderwerp van deze scriptie is tot 
stand gekomen in samenwerking met 
Brandambassadors (BA) en 
docentbegeleiders van de studie CMD.

1.1	Achtergrondinformatie	
Brandambassadors

BA	 ontwikkelt	 pull-gedreven	 engagement	 marketing	
strategieën	 voor	 merken	 en	 organisaties.	 Eén	 van	 BA’s	
sterkste	 punten	 is	 het	 verbinden	 van	 mensen	 aan	
merken	en	aan	organisaties	door	het	creëren	van	online	
communities.	 Deze	 online	 communities	 worden	
in	 het	 CMS	 van	 Drupal	 ontwikkeld.	 Naast	 online	
platforms	organiseren	zij	ook	evenementen	buitendeurs,	
die	aansluiten	op	de	online	communities.

1.2	Probleemsituatie

Na	 twee	 en	 een	 half	 jaar	 betrokken	 te	 zijn	 geweest	 als	
front-end	 developer,	 visual	 en	 interaction	 designer	 bij	
scooter	gerelateerde	projecten,	viel	het	op	dat	de	
doelgroep	 nog	 niet	 voorzien	 was	 van	 een	 officiële	
stichting,	die	opkomt	voor	de	scooterrijders	in	Nederland.	

Alle	verkeersdeelnemers	hebben	namelijk	een	
belangenorganisatie		die		hen	vertegenwoordigt.		
Zo	worden	automobilisten	gepresenteerd	door	de	ANWB	
(en	 de	 Telegraaf),	 de	 fietsers	 door	 de	 Fietsersbond,	
de	motorrijders	 door	 de	 KNMV	 (Koninklijk	 Nederlandse	
Motorrijders	Vereniging),	de	O.V.	gebruikers	door	Rovers	
en	de	 voetgangers	 door	Veilig	 Verkeer	Nederland.	Maar	
wie	 neemt	 het	 op	 voor	 de	 scooterrijders?	 Tot	 nu	 toe	
was	 er	 geen	 belangenorganisatie	 die	 de	 scooterrijders	
vertegenwoordigde.	 Daarom	 heeft	 BA	 de	 handen	
ineengeslagen	en	is	de	Stichting	Scooterbelang	opgericht.	

Scooterbelang	 wil	 met	 het	 platform	 de	 scooterrijders	
verbinden	door	evenementen	te	organiseren,	
te	belonen	en	 collectieve	voordelen	aan	 te	bieden.	Met	
een	paar	duizend	leden	sta	je	immers	sterker	dan	alleen.	 
 
Stichting	Scooterbelang	is	sinds	6	juni	2013,	een	officiële	
stichting.

1.3	Vraagstuk/probleemstelling

Stichting	 Scooterbelang	 vraagt	 om	 een	 interactief	
centraal	 platform,	 waar	 de	 aandacht	 voor	 de	 scooter-
rijder	bovenaan	staat.	Op	dit	platform	wordt	het	belang	
van	 een	 spreekbuis	 voor	 scooterrijders	 uitgelegd.	 Er	 is		
ruimte	 nodig	 voor	 discussies,	 het	 delen	 van	 ervaringen
en	 de	 scooterrijder	 moet	 worden	 voorzien	 	 van	 de	
juiste	 content	 op	 het	 gebied	 van	 	 verkeersveiligheid,	
wetgeving	 en	 techniek.	 Aan	 mij	 is	 gevraagd	 om	 voor	
Stichting	 Scooterbelang	 een	 interactief	 platform	 te	
ontwikkelen,	dat	aan	de	wensen	en	belangen	van	de	

1. Inleiding
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doelgroep	voldoet.	Vanuit	dit	oogpunt	is	er	eerst	grondig	
onderzoek	naar	de	doelgroep	verricht	om	te	achterhalen	
wat	zij	verwachten	van	een	stichting	waarbij	de	
scooterrijder	voorop	staat.	

1.4	Doelstelling

Het	doel	van	dit	project	is	om	een	interactief	platform	in	
CMS	Drupal	te	ontwikkelen	voor	stichting	Scooterbelang,	
waar	 ruimte	 is	 voor	 discussies,	 delen	 van	 ervaringen,
	opinies	en	dat	de	scooterrijder	van	benodigde	informatie	
voorziet		op	het	gebied	van	verkeersveiligheid,	wetgeving	
en	techniek.

1.5	Werkwijze	en	verantwoording

Dit	onderzoek	is	uitgevoerd	in	de	periode	van	september	
2012	tot	februari	2013.	Voor	dit	onderzoek	zijn	er	diverse	
onderzoekmethodieken	gehanteerd [figuur 1: deelvragen 
naar onderzoeksmethoden, blz. 19],	die	in	de	opkomende	
hoofdstukken	nader	worden	omschreven.	De	uitslag	van	
het	onderzoek	geeft	antwoord	op	de	hoofdvraag,	 die	 is	
opgesplitst	in	deelvragen.

1.5.1	Hoofdvraag

Hoe kan er met behulp van Drupal een interactief 
platform voor Scooterbelang worden ontwikkeld, 
waar ruimte is voor discussies, het delen van ervaringen 
en dat de scooterrijder van benodigde informatie op het 
gebied van verkeersveiligheid, wetgeving en techniek 
voorziet?
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1.5.2	Deelvragen

1.	Wat	verwachten	scooterrijders	van	Stichting	Scooterbelang?	[doelgroeponderzoek] 
   Hoofdstuk 3. Prognose scooterrijders 

• Naar	wat	voor	soort	informatie	zijn	zij	op	zoek?	[H3.2]
• Op	welke	manier	zouden	zij	een	bijdrage	aan	het	platform	willen	leveren?	[H3.2]
• Zijn	de	scooterrijders	bereid	om	tegen	betaling	lid	te	worden,	wanneer	het	platform	aan	hun	wensen	voldoet?	[H3.3]

2.	Welke	organisaties	en	verenigingen	houden	zich	bezig	met	scooters?	[market	research] 
    Hoofdstuk 4. Vergelijkbare verenigingen

• Hoeveel	nationale-lokale	verenigingen	zijn	er	voor	scooters	en/of	scooterrijders?	[H4.1]
• Hoe	actief	zijn	deze	verenigingen?	[H4.1]
• Zijn	er	vergelijkende	verenigingen	en	hoe	actief	zijn	deze?	[H4.2]
• Zijn	er	verenigingen	met	overlappende	doelstellingen?	[H4.2] 

2B	Welke	service	bieden	de	belangenorganisaties	en	verenigingen	aan	de	leden	en	hoe	geven	zij	dit	vorm?  
    Hoofdstuk 4. Vergelijkbare verenigingen & Hoofdstuk 5. Relatie doelgroep, onderwerp en interactief platform
 
3.	Hoe	bereik	ik	scooterrijders	die	niet	bij	een	club	of	forum	aangesloten	zijn?	 
    Hoofstuk 4. Vergelijkbare verenigingen

• Is	er	een	online	campagne	nodig	om	deze	groep	te	bereiken?
• Wat	is	dan	de	boodschap?
• Welke	online	media	zet	ik	in	en	kan	ik	sociale	media	hierbij	inzetten?
• Met	welke	methode	kan	ik	de	campagneresultaten	volgen?

• Hoe	bereik	ik	de	scooterrijders	offline?

4	Op	welke	wijze	kan	ik	de	doelgroep	betrekken	bij	het	onderwerp	en	de	vereniging? 
     Hoofdstuk 4. Vergelijkbare verenigingen & Hoofdstuk 5. Relatie doelgroep, onderwerp en interactief platform

• Kan	dit	door	middel	van	een	sociaal	interactief	platform?	(Drupal	CMS	community)	[H5]
• Of	een	verenigingssite	met	enkele	sociale	modules?	[H5.1]
• Of	alleen	gebruik	maken	van	bestaande	sociale	media	zoals	Facebook,	Twitter	en	Google+	[H4.3 & H5.2]
• Of	via	online	(gratis)	software	in	de	vorm	van	blogs?

1. Inleiding
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4B.	In	hoeverre	is	Drupal	geschikt	om	een	interactief	platform	te	ontwikkelen? 
    Hoofdstuk 5. Ontwikkeling interactief platform

• Welke	modules	en/of	documentatie	is	er	al	beschikbaar	om	in	Drupal	een	interactief	paltform	(ook	wel	een 
					community	genoemd)	op	te	zetten?	[H5.3]
• Hoe	gebruiksvriendelijk	is	Drupal	om	de	leden	een	platform	aan	te	bieden	waarin	zij	hun	mening	kunnen	 
	 aangeven.	[H5.2 en H5.3]
• Wat	voor	soort	platforms	zijn	er	in	Drupal	gebouwd?	[H5.4]

5.	Wanneer	is	een	website	een	interactief	platform? 
    Hoofdstuk 5. Ontwikkeling interactief platform

• Welke	onderdelen	zijn	cruciaal	om	een	interactief	platform	op	te	starten?	[H5.2]
• Wanneer	is	een	interactief	platform	succesvol	voor	een	vereniging	als	Scooterbelang?

6.	Hoe	komt	het	ontwerp	tot	stand	voor	het	interactieve	platform	van	Scooterbelang? 
    Hoofdstuk 5. Ontwikkeling interactief platform & H6. Ontwikkeling interactief platform

• Welke	design	patterns	zijn	essentieel	voor	het	bouwen	van	een	interactief	platform?	[5.2 & H6.1]
• Zitten	deze	patterns	al	standaard	in	Drupal?	[H5.3 & H6.2.]

• Zijn	er	modules	van	deze	patterns	beschikbaar?	[H5.3 & H6.2.]
• Is	er	maatwerk	nodig?	[H6.1]

1.6	Onderzoeksmethodieken	

Voor	het	tot	stand	komen	van	het	platform	zijn	er	diverse	onderzoeksmethodieken	gehanteerd.	Met	behulp	van	desk-	en	
fieldresearch	is	het	onderzoek	uitgevoerd.	De	deskresearch	bestaat	uit	literatuuronderzoek.	De	fieldresearch	onderscheidt	
zich	op	twee	niveaus	namelijk	kwantitatief	en	kwalitatief	onderzoek.	De	onderzoeksmethodieken	met	de	bijbehorende	
deelvragen	zijn	weergegeven	als	tabel	op	pagina	18.	[Figuur 1: Deelvragen naar methode van onderzoek]
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1. Inleiding

1 Wat verwachten scooterrijders van 
Stichting Scooterbelang?

2 Welke organisaties/verenigingen houden 
zich bezig met scooters?

2B Welke service bieden de belangenorganisa-
ties/verenigingen aan de leden en hoe geven 
zij dit vorm?

3 Hoe bereik ik scooterrijders die niet bij een 
club of forum aangesloten zijn?

4 Op welke wijze kan ik de doelgroep betrek-
ken bij het onderwerp en de vereniging?

4B In hoeverre is Drupal geschikt om een 
interactief platform te ontwikkelen?

5. Wanneer is een website een interactief 
platform?

6 Hoe komt het ontwerp tot stand voor het 
interactieve platform van Scooterbelang?

Deelvragen naar onderzoeksmethoden

desk research
field research

kwalitatief kwantitatief
(enquête)

[figuur 1: deelvragen naar onderzoeksmethoden - blz. 19]

1.6.1	Deelvragen	naar	onderzoeksmethoden

In	onderstaande	tabel	een	overzicht	van	de	deelvragen	van	het	onderzoek,	afgezet	tegen	de	onderzoeksmethodiek.
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1.7	Randvoorwaarden

Door	Brandambassadors	zijn	de	volgende	randvoorwaarden	opgesteld	met	betrekking	tot	het	ontwikkelen	van	het	
interactief	platform:

1.	Het	interactief	platform	dient	op	een	aangewezen	server	waarvan	BA	de	eigenaar	is,	geinstalleerd	te	worden.	
2.	Het	interactief	platform	moet	overdraagbaar	zijn	voor	andere	partijen	(Drupal	ontwikkelaars).	
3.	Het	interactief	platform	dient	in	CMS	Drupal	te	worden	gebouwd.

1.8	Opbouw	rapport

Een	 gedetailleerde	 weergave	 van	 de	 hoofdstukindeling	 in	 dit	 rapport,	 is	 beschreven	 in	 de	 inhoudsopgave	 op	
pagina	 12.	 Het	 eerste	 hoofdstuk	 betreft	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 tot	 stand	 gekomen	 onderwerp	 van	 deze	 scriptie.	
Om	tot	een	antwoord	te	komen	op	de	hoofdvraag,	is	deze	opgesplitst	in	deelvragen.	Het	tweede	hoofdstuk	omvat	een	
toelichting	 	 van	het	onderzoeksdoel,	met	de	daarbij	 behorende	onderzoekmethodieken	en	afbakeningsprocessen	die	
zijn	gehanteerd.	Opvolgend	in	hoofdstuk	3	Prognose	Scooterrijders,	is	er	aan	de	hand	van	de	onderzoeksresultaten	en	
analyses	een	persona	opgesteld	die	de	doelgroep	representeert.	Met	behulp	van	deze	persona	zijn	de	permissies	en	met	de	
daarbij	toebehorende	rollen,	in	combinatie	met	de	inhoudsindeling	van	het	interactief	platform	bepaald.	Onder	het	motto	
beter	goed	gejat	dan	slecht	bedacht,	is	er	voor	Scooterbelang	een	korte	analyse	opgedaan	aan	de	hand	van	de	huidige
verenigingen-belangenorganisaties	betreft	de	andere	verkeersdeelnemers.	Deze	analyses	en	overlappende	doelstellingen	
worden	in	hoofdstuk	4	beschreven.	Aan	de	hand	van	de	MoSCoW	methodiek,	biedt	hoofdstuk	5	inzicht	in	de	
functionaliteiten	met	betrekking	tot	het	interactief	platform.	Deze	functionaliteiten	zijn	ontwikkeld	in	het	CMS	van	Drupal	
met	de	beschikbare	modules	en	cruciale	onderdelen.	Aansluitend	volgt	de	ontwikkeling	van	het	platform	in	hoofdstuk	
6,	waarin	de	ontwikkelingsrichtlijnen	in	combinatie	met	de	Agile	methodiek	van	SCRUM,	wordt	omschreven.	Vervolgens	
worden	de	belangrijkste	conclusies	in	hoofdstuk	7	behandeld.	Als	extra	toevoeging	hoofstuk	8	waarin	aanbevelingen	en	
uitbreidingsmogelijkheden	voor	het	interactief	platform	worden	besproken.
De	bijlagen	omvatten	de	resultaten	van	de	online	enquête,	die	zich	heeft	ontwikkeld	als	steekproef	met	representatieve	
cijfers.	Deze	cijfers	zijn	uitgewerkt	in	diagrammen,	grafieken	en	tabellen	ter	ondersteuning	van	deze	scriptie.	De	persona,	
brainstormsessies,	wireframes	en	visuele	ontwikkeling	van	de	huisstijl,	komen	hier	aan	bod.
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2. Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit desk research 
en field research. Field research maakt 
onderscheid tussen kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek. In dit hoofdstuk 
wordt het onderzoek met de daarbij 
behorende onderzoekmethodiek 
toegelicht. 

2.1	Doel	van	het	onderzoek

Het	 doel	 van	 dit	 onderzoek	 is	 om	 antwoord	 te	 krijgen	
op	 de	 hoofdvraag.	Het	 onderzoek	 is	 opgesplitst	 in	 fases	
om	 inzicht	 te	krijgen	 in	de	doelgroep	en	wat	 zij	 van	het	
platform	 van	 Stichting	 Scooterbelang	 verwachten.	
De	 conclusies	 en	 statistieken	 van	 dit	 onderzoek,	
ondersteunen	 de	 filosofie	 en	 bouwstenen	 van	 de	 nog	
jonge	stichting.	Het	onderzoek	is	een	weerspiegeling	van	
de	 scooterrijder	 waarin	 het	 ‘stereo	 type’	 scooterrijder	
wordt	ontkracht.	

Op	 basis	 van	 de	 conclusies	 en	 statistieken	 van	 het	
onderzoek,	is	het	interactief	platform,	dat	aan	de	wensen	
en	 eisen	 van	 de	 doelgroep	 voldoet,	 voor	 Stichting	
Scooterbelang	opgericht.
 

2.2	Afbakening	onderzoeksgrenzen

Voor	 het	 onderzoek	 zijn	 er	 een	 aantal	 onderdelen	
vastgelegd.	 Deze	 onderdelen	 bestaan	 uit	 BA’s	
bedrijfsfilosofie,	die	in	de	praktijk	gedurende	de	
ontwikkeling	van	het	 interactief	platform,	 is	gehanteerd.	
De	onderzoeksgrenzen	bestaan	uit	richtlijnen	met	
betrekking	 tot	de	doelgroep	en	de	 technologie	voor	het	
interactief	 platform.	 [Zie hoofdstuk 6.1 ontwikkelings-
richtlijnen interactief platform]

2.2.1	Definitie	scooterrijder
Volgens	 de	 RDW	 regeling	 voertuigen	 afdeling	 6,	 artikel	
5.6.8	 is	 een	 bromfiets	 een	 gemotoriseerde	 tweewieler	
met	een	cilinderinhoud	van	minder	dan	50cc	en	een	
constructiesnelheid	van	45	km/uur,	waarbij	het	voertuig	
“bij	 voortduring	 aan	 deze	 snelheid,	 vermeerderd	met	 5	
km/uur”	moet	voldoen.	Op	de	constructiesnelheid	wordt	
dus	een	fabricage-	en	duurzaamheidstolerantie	van	+	5	km	
berekend.	Een	bromfiets	die	50	km/uur	loopt	(werkelijke	
snelheid,	geen	telleraflezing)		wordt	dus	gezien	als	
voldoend	 aan	 het	 reglement	 en	 is	 dus	 niet	 opgevoerd.	
Een	bromfiets	mag	maximaal	4	kW	motorvermogen	
hebben.	De	kentekenplaat	is	geel.

Een	 snorfiets	 is	 sinds	 1985	 voor	de	 Europese	wetgeving	
technisch	 gelijk	 aan	 een	 bromfiets.	 Ze	 verschilt	 van	 een	
bromfiets	 door	 de	 constructiesnelheid:	 “Bromfietsen	
die	 blijkens	 het	 kentekenbewijs	 of	 het	 kentekenregister	
een	maximumconstructiesnelheid	 van	 niet	meer	 dan	 25	
km/h	hebben,	moeten	bij	voortduring	aan	deze	snelheid,	
vermeerderd	 met	 4	 km/h,	 voldoen.”	 Een	 snorfiets	 mag	
dus	constructietechnisch	tot	29	km/uur	kunnen	rijden.	De	
snorfiets	is	te	herkennen	aan	een	blauwe	kentekenplaat.
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2.2.2	Content	Management	Systeem	Drupal
BA	specialiseert	zich	in	het	CMS	van	Drupal.	Een	grondig	
onderzoek	 naar	 ander	 CMS	 is	 niet	 van	 toepassing.	 Er	 is	
echter	wel	een	korte	analyse	omschreven	betreft	de	
verschillen	tussen	het	CMS	van	Wordpress	en	Drupal.	
[Zie hoofdstuk 5.1 Drupal als interactief platform]. 
Daarnaast	is	er	onderzoek	verricht	naar	de	mogelijkheden		
qua	functionaliteiten	binnen	de	beschikbare	modules	van	
Drupal,	 met	 betrekking	 tot	 de	 wensen	 en	 eisen	 van	 de	
doelgroep.	

2.2.3	Agile	methodiek	-	SCRUM
Binnen	 het	 bedrijf	 van	 BA	 wordt	 er	 onder	 de	 Agile	
methodiek	 SCRUM	 gewerkt.	 Het	 toepassen	 van	 de	
SCRUM	methode	 werkt	 in	 de	 praktijk	 goed	 samen	met	
het	systeem	van	Drupal	[Zie hoofdstuk 6.1 de Kracht van 
SCRUM].	 Met	 de	 SCRUM	 methodiek	 wordt	 er	 ruimte	
gecreëerd	 voor	 brainstormsessies,	 ontwikkeling	 van	
wireframes	en	het	ontwerpen	van	templates.	

Het	software	ontwikkelingsproces	van	Agile,	volgt	een	
iteratief	proces	gecombineerd	met	een	lineaire	flow.	
[figuur blz.37]

2.3	Kwantitatief	onderzoek

Het	 kwantitatief	 onderzoek	 biedt	 Scooterbelang	 een	
cijfermatig	inzicht	en	geeft	antwoord	op	de	onderzoeks-
vragen.	Een	van	deze	vragen	bestaat	uit	welke	
onderwerpen	 essentieel	 zijn	 voor	 het	 tot	 stand	 komen		
van	het	 interactief	platform.	 [figuur 3: grafiek resultaten 
online enquête - vraag 16, pag. 25]

2.3.1	Online	enquête
Om	tot	betrouwbare	en	statische	gegevens	te	komen,	is	er	
een	online	enquête	opgesteld.	Eén	van	de	voordelen	van	
het	online	publiceren	van	een	enquête	is	dat	het
onderzoek	 snel	 en	 goedkoop	 kan	 worden	 uitgevoerd.	
De	resultaten	van	een	respondent	zijn	direct	zichtbaar	in	
het	datasysteem.	Deze	enquête	bevatte	een	
gestructureerde	 vragenlijst.	 In	 de	 vragenlijst	 zijn	 de	
onderzoeksvraag	 en	 probleemstelling	 verwerkt	 tot	
korte	 vragen	 voor	 de	 doelgroep.	 De	 vragen	 bestaan	 uit		
meerkeuze	 vragen	 en	 gesloten	 vragen.	 Indien	 relevant	
is	er	een	extra	veld	beschikbaar	voor	een	korte	toelichting	
op	de	desbetreffende	vraag.	De	enquête	is	op	de	meeste	
bezochte	scooterfora	en	sociale	media-pagina’s	
gepubliceerd.	 Binnen	 slechts	 enkele	 dagen	 hadden	

meer	 dan	 honderd	 respondenten	 de	 enquête	 ingevuld	
voorzien	van	positieve	en	negatieve	reacties.	De	enquête	
is	‘de	hoeksteen’	van	dit	onderzoek	geworden,	waarop	de	
conclusies	en	het	tot	stand	komen	van	het	platform,	zijn	
gebaseerd.	

De	 enquete	 is	 zeven	 dagen	 online	 gepubliceerd	
geweest.	 In	 totaal	 hebben	 450	 respondenten	 vrijwillig	
deelgenomen	aan	het	onderzoek.	Ter	compensatie	voor	
het	onderzoek,	is	er	onder	de	deelnemers	een
abonnement	 van	 Magazine	 ScooterXpress	 verloot.

De enquête is 
‘de hoeksteen’
van dit onderzoek 
geworden

“ ‘‘
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2. Onderzoek

2.3.2	Rechte	tellingen
De	uitkomsten	van	de	enquête	zijn	uitgewerkt	in	diagrammen,	grafieken	en	tabellen	voorzien	van	cijfers	en	percentages.	
Op	basis	van	de	uitkomsten	is	er	een	rechte	tellingen	geanalyseerd.	Rechte	tellingen,	ook	wel	frequentietabellen	
genoemd,	presenteert	de	uitslag	in	percentages	van	de	totale	onderzochte	groep.	Met	behulp	van	deze	tabellen	is	er	af	te	
lezen	hoe	de	waarde	van	een	variabele	is	verdeeld. Namens	Stichting	Scooterbelang	is	bureau	Service	Check	ingeschakeld	
om	rechte	tellingen	uit	te	voeren	op	basis	van	leeftijd	en	geslacht	met	de	volgende	variabelen	van	de	enquête:	
[een complete rechte tellingen analyse is omschreven in H3.4]

• Vraag	1		 Wat	is	je	leeftijd?
• Vraag	2		 Wat	is	je	geslacht?	
• Vraag	3	 Voor	welk	doel	gebruik	je	je	scooter?
• Vraag	8	 Voel	jij	je	veilig	op	de	wegen	tussen	de	andere	verkeersdeelnemers?
• Vraag	11	 Heb	je	behoefte	aan	een	scooter	platform	waar	je	vragen	kunt	stellen,	ervaringen	kan	delen	en	 
	 	 	 informatie	over	scooters	kan	uitwisselen	en	bijvoorbeeld	tips	’n	tricks?
• Vraag	13	 Zou	je	overwegen	om	je	aan	te	sluiten	bij	een	vereniging	die	opkomt	voor	de	belangen	van	de	 
	 	 	 scooterrijders? 

De	statistieken	van	de	rechte	tellingen	van	bureau	Service	Check	zijn	representatief	en	betrouwbaar	[Bijlage III - Service 
check]. Dankzij	de	hoge	opkomst	van	het	aantal	respondenten	op	de	enquête,	heeft	het	onderzoek	zich	ontwikkeld	tot	
een	volwaardige	steekproef	onder	de	scooterrijders.	

Ondanks	dat	vraag	11	een	suggestieve	vraag	is,	ondersteunt	deze	het	argument	dat	de	scooterrijder	op	zoek	is	naar	een	
belangenvereniging	die	opkomt	voor	de	scooterrijder.

De	respondenten	die	vragen	11	en	13	met	 ‘Nee’	hebben	beantwoordt	gaven	als	toelichting	dat	zij	al	zijn	aangesloten	
zijn	bij	een	dergelijke	scooterfora	en/of	scooterclub.	Deze	clubs	en	verenigingen	zijn	echter	onofficieel	doordat	zij	niet	
geregistreerd	staan	als	scooter	vereniging.	Het	opvallende	is	dat,	ondanks	dat	42%	van	de	respondenten	al	lid	is	van	een	
scooterclub	[Bijlage II - Resultaten online enquête vraag 12: Ben je bij een scooterclub aangesloten?],	heeft	71,5%	
(het	gemiddelde	van	vraag	11	en	13	met	het	antwoord	‘Ja’)	alsnog	de	behoefte	aan	een	centraal	scooter	platform	en	
overweegt	zich	daarbij	aan	te	sluiten.
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De	leeftijd	van	het	aantal	respondenten,	dat	deel	heeft	genomen	aan	het	onderzoek,	bestaat	grotendeels	uit	50	jaar	en	
ouder.	De	deelname	van	41	jaar	en	ouder	wijkt	daar	slechts	een	paar	procent	van	af.	De	doelgroep	is	vastgesteld	op	de	
leeftijd	van	41	jaar	en	ouder.	Onderstaand	de	uitslag	van	vraag	1:	Wat	is	je	leeftijd?

• 16	-	20	jaar	 	 14.67%
• 21	-	25	jaar	 	 		4.29%
• 26	-	30	jaar	 	 		5.19%
• 31	-	35	jaar	 	 		5.19%
• 36	-	40	jaar	 	 		9.48%
• 41 - 50 jaar  28.67%  staat gelijk aan 129 respondenten
• 50 en ouder  32.51%  staat gelijk aan 146 respondenten

 
Totaal	 450	 respondenten.	 Van	 de	 450	 zijn	 er	 275	 respondenten	 ouder	 dan	 	 41	 jaar	waarvan	 86%	 van	 het	mannelijk	
geslacht.	[Bijlage II - Resultaten online enquête vraag 1: Wat is je leeftijd? En vraag 2: Wat is je geslacht?] Het	Centraal	
Bureau	van	Statistieken	(CBS	)	bevestigd	deze	leeftijd	door	middel	van	een	grafiek.	[Bijlage - Grafiek CBS - Bromfietsen 
naar leeftijd bezitter) 

Het	platform	van	Scooterbelang	biedt	de	doelgroep	de	mogelijkheden	om	content	te	delen	betreffende	scooter
ervaringen,	informatie	op	het	gebied	van	wetgeving	en	techniek	gecombineerd	met	collectieve	voordelen.	
De	respondenten	zijn	op	zoek	naar	een	centraal	interactief	platform	dat	voor	hun	van	waarde	is.	Dit	blijkt	uit	de	antwoorden	
van	de	respondenten	op	de	vragen	11,	13		t/m	16	van	de	online	enquête.	[Bijlage II - Resultaten online enquete blz 57 t/m 64].

• Vraag	11:	Heb	je	behoefte	aan	een	scooter	platform	waar	je	vragen	kunt	stellen,	ervaringen	kan	delen	en	informatie	 
	 over	scooters	kan	uitwisselen	en	bijvoorbeeld	tips	’n	tricks?	[Statistiek vraag 11: 72% antwoordt ‘Ja‘].
 

• Vraag	13:	Zou	je	overwegen	om	je	aan	te	sluiten	bij	een	vereniging,	die	opkomt	voor	de	belangen	van	de	 
	 scooterrijders?	[Statistiek vraag 13: 71% antwoordt ‘Ja‘]. 
 

• Vraag	14:	Als	je	daarvoor	lidmaatschapsgeld	zou	moeten	betalen	hoeveel	zou	je	aan	deze	vereniging	willen	 
	 bijdragen?	[Statistiek vraag 14: 54% is bereidt om lidmaatschapsgeld te betalen]. 

• Vraag	15:	En	als	dank	voor	je	lidmaatschap	kunnen	wij	jou	ledenvoordelen	bieden.	Welke	lidmaatschapsvoordelen	 
	 vind	je	het	meest	interessant?	[Statistiek vraag 15: meerkeuzevraag zie bijlage II - blz. 62] 

• Vraag	16:	Zijn	er	onderwerpen	die	je	graag	terug	zou	willen	zien	op	het	platform	van	Scooterbelang? 
 [Statistiek vraag 16: meerkeuzevraag zie blz. 25 en bijlage II - blz. 63]

3. Prognose scooterrijders
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3. Prognose scooterrijders

3.1	Persona

Op	basis	van	de	resultaten,	van	de	online	enquête,	 is	er	
een	persona	ontwikkeld.	Deze	persona	representeert	zich	
als	een	fictief	persoon	van	de	doelgroep.	Met	behulp	van	
deze	 persona	 ontstaat	 er	 een	 beter	 inlevingsvermogen	
met	 betrekking	 tot	 de	 functionaliteiten	 en	 het	 ontwerp	
van	het	interactief	platform.	De	persona	die	voor	
Scooterbelang	 tot	 stand	 is	 gekomen	 voldoet	 niet	 aan	
de	 stereotype	 scooterrijder,	 die	 in	 het	 nieuws	 wordt	
uitgelicht.	 Deze	 persona	 valt	 niet	 onder	 de	 categorie	
jongeren,	 maar	 veertig	 plussers.	 Voor	 een	 compleet	
overzicht	van	de	persona	met	demografische	gegevens	zie	
[Bijlage IV - Persona].

3.2	Content	is	King

Een	 beroemde	 quote	 van	 Bill	 Gates	 in	 1996.	 Bill	 Gates	
refereert	hier	naar	de	destijds	opkomende	
ontwikkeling	van	een	interactief	netwerk	als	het	internet,	
waar	 bezoekers	 hun	 eigen	 content	 kunnen	 genereren.	
Content	is	een	alomvattende	term	geworden	voor	de	
publicaties	 van	 tekst,	 afbeeldingen,	 documenten,	 audio,	
video	 en	 dergelijke	 bestandsformaten	 op	 het	 wereld-
wijde	web.	De	uitdrukking	Content	is	King	verwijst	naar	de	
unieke	content	(waar	Google	dol	op	is),	die	onder	andere	
met	behulp	van	zoekmachine	optimalisatie	(SEO)	vindbaar	
moet	zijn.	Zoekmachines	baseren	de	resultaten	namelijk	
op	geavanceerde	algoritmen.	Dit	houdt	in	dat	er	een	set	
regels	wordt	gehanteerd	om	de	websites	te	positioneren	
in	 de	 organische	 zoekresultaten.	 Eén	 van	 deze	 regels	
bestaat	 uit	 de	 activiteit	 van	 de	 website.	 Deze	 activiteit	

bestaat	uit	 gepubliceerde	en	bijgewerkte	 content	 items,	
des	te	meer	activiteit,	des	te	hoger	de	positionering	van	
de	 desbetreffende	 website.	 Scooterbelang	 haakt	 hier	
op	 in	 door	 het	 creëren	 van	 unieke	 content	 en	 om	 de
(geregistreerde)	 bezoekers	 aan	 te	 moedigen	 om	 zelf	
content	te	creëren.	Deze	content	bestaat	in	de	beginfase	
alleen	 uit	 forum	 topics	 (onderwerpen)	 en	 reacties.	 Op	
deze	manier	kan	de	doelgroep	een	bijdrage	 leveren	aan	
de	groei	van	het	platform.	Bij	binnenkomst	op	het	
interactief	 platform	 van	 Scooterbelang,	 zijn	 deze
categorieën	 met	 de	 bijbehorende	 onderwerpen,	 in	 één	
oogopslag	waar	te	nemen [figuur 2 - homepagina blokken]. 

Gebaseerd	 op	 de	 resultaten	 van	 de	 enquête	 [figuur 3: 
grafiek resultaten online enquête - vraag 16, pag. 71],	
heeft	de	respondent	haar	prioriteiten,	betreffende	de	
beschikbare	onderwerpen,	aangegeven.	Deze	
onderwerpen	 bestaan	 o.a.	 uit	 verkeersveiligheid,	 tips	 ´n	
tricks	en	evenementen.	De	beschikbare	onderwerpen	van	
tips	‘n	tricks	en	het	forum	blok,	wordt	gegenereerd	door	
geregistreerde	bezoekers	van	het	platform.	
Het	blok	evenementen	en	verkeersveiligheid,	wordt	door	
de	 administrator	 van	 het	 content	management	 systeem	
beheerd.

Inhoudsbepaling
Uit	 deze	 onderwerpen	 is	 een	 selectie	 gemaakt	 die	 in	
diverse	 soorten	 content	 types	 is	 verdeeld.	Deze	 content	
types	 bestaan	 uit	 informatieve	 en	 interactieve	 pagina’s,	
waar	de	doelgroep	deel	aan	kan	nemen.	
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[figuur 2: homepagina blokken verdeeld in categorieën]

3.3	Registratie	en	bijdrage	platform

De	doelgroep	kan	zich	gratis	op	het	platform	registreren	door	het	invullen	van	een	registratieformulier.	Dit	formulier	is	
voorzien	van	de	benodigde	velden	[Fields],	waar	Scooterbelang	waarde	aan	hecht.	Er	wordt	niet	alleen	naar	persoons-
gegevens	gevraagd,	maar	ook	naar	wat	voor	scootermerk	en	type	zij	in	bezit	hebben.	Zodra	het	profiel	is	aangemaakt,	
verleent	het	platform	de	geregistreerde	bezoeker	toegang	tot	het	aanmaken	en	bewerken	van	eigen	content	in	het	forum	
gedeelte.

De	scooterrijder	kan	op	drie	manieren	een	bijdrage	leveren	aan	de	stichting	en	aan	het	platform.	
1. Word	 donateur.	 Voor	 slechts	 €25,-	 per	 jaar	 steunt	 de	 scooterrijder	 de	 doelgroep	 Stichting	 Scooterbelang	 
	 en	 profiteert	 meteen	 van	 voordelen,	 zoals	 korting	 op	 scooteraccessoires	 en	 collectieve	 verzekeringen. 

2.	 Gratis	inschrijven	via	de	website.	Hoe	meer	inschrijvingen,	hoe	meer	Stichting	Scooterbelang	in	staat	is	om	de	 
	 belangen	van	de	doelgroep	te	behartigen. 

3. Word	 vrijwilliger.	 Stichting	 Scooterbelang	 vraagt	 om	 versterking	 in	 het	 bestuur,	 aanwezig	 te	 zijn	 bij	 
	 evenementen	 en	 door	 te	 helpen	 met	 het	 organiseren	 van	 activiteiten.	 De	 doelgroep	 kan	 zich	 telefonisch,	 
	 per	mail	of	per	contactformulier	aanmelden.

FORUMTIPS	‘N	TRICKSVERKEERSVEILIGHEID EVENEMENTEN

italia	a	zandvoortpimp	the	scooterteken	petitie Snorscooters	op	
rijbaan?

5	jaar	dutch	big	scoot4	takt	scooteractieve	veiligheid	
scooters
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3. Prognose scooterrijders

3.3.1	Donateur
Naast	 de	 belangrijkste	 onderwerpen	 voor	 het	 platform,	 heeft	 de	 respondent	 aangegeven	 om	 lid	 te	worden	 van	 het	
platform	 tegen	een	 (kleine)	 bijdrage.	Als	 beloning	 biedt	 Scooterbelang	hiervoor	 collectieve	 voordelen	 aan	bestaande	
uit:	toegang	tot	exclusieve	scooter	evenementen,	korting	op	scooter	accessoires,	collectieve	verzekeringen	en	korting	op	
onderhoud	bij	dealers.	[bijlage: II Resultaten online enquête - vraag 15, blz. 70]. 
Het	platform	biedt	 twee	opties	aan	om	te	doneren.	Met	een	 jaardonatie	van	25	euro	wordt	de	bezoeker	 lid	 van	het	
platform	en	tevens	lid	van	de	Scooterbelang	‘Voordeel	Club’.	In	de	tweede	optie	is	de	bezoeker	vrij	om	zelf	het	bedrag	te	
bepalen	(minimale	bijdrage	is		25	euro).	Beide	betalingsprocedures	worden	via	iDeal	afgerekend.

3.4	Rechte	tellingen	analyse

Het	verschil	betreft	de	betaling	van	een	lidmaatschap	per	geslacht,	is	niet	groot.	[Bijlage III - grafiek - rechte tellingen, 
figuur 10] De	meeste	mannen	spenderen	iets	meer	aan	het	lidmaatschap	dan	de	vrouwen.	Maar	op	enkele	percentages	
na,	zijn	de	vrouwen	daarintegen	wel	meer	bereidt	om	een	bijdrage	voor	hun	lidmaatschap	te	leveren	in	plaats	van	niets.

Van	de	vragen	6,	7	en	8	van	de	online	enquete	die	allen	met	‘Ja’	zijn	beantwoordt,	is	er	een	grafiek	ontworpen	dat	op	basis	
van	de	rechte	tellingen	een	overzicht	weergeeft	per	leeftijdscategorie.	[Bijlage III - grafiek - rechte tellingen, figuur 11]
Het	 opvallende	 is	 dat	 70%	 van	 de	 jongeren	 in	 de	 leeftijdscategorie	 van	 16-20	 jaar,	 op	 de	 hoogte	 zijn	 van	 de	 laatste	
verkeersregels	betreft	bromfietsen/scooters.	Daarentegen	is	het	maar	voor	40%	voor	hen	duidelijk	wat	nou	precies	deze	
verkeersregels	zijn.	Een	reden	dat	deze	groep	wel	op	de	hoogte	is	van	de	verkeersregels	is	mede	doordat	zij	verplicht	zijn	
een	bromfietscertificaat	te	halen.

De	 groep	 van	 21-25	 is	 redelijk	 stabiel	 en	 zijn	 niet	 bang	 tussen	 de	 andere	 verkeersdeelnemers,	 maar	 er	 volgt	 een	
diepe	 daling	 naar	 de	 volgende	 groep	 van	 26-30	 jaar.	 Deze	 groep	 is	 minst	 op	 de	 hoogte	 van	 de	 verkeersregels	 en	
daardoor	 zijn	 de	 verkeersregels	 voor	 hen	 niet	 duidelijk.	 Een	 reden	 hiervoor	 kan	 zijn	 is	 dat	 deze	 groep	 net	 is	
ontkomen	aan	de	verplichte	bromfietsrijbewijs,	dat	in	2006	landelijk	werd	ingevoerd.	Het	bezitten	van	een	
autorijbewijs	is	voldoende	om	op	een	bromfietsvoertuig	te	mogen	rijden.	Daarbij	voelt	deze	groep	zich	het	minst	veilig	in	
het	verkeer	in	vergelijking	tot	de	andere	leeftijdsgroepen.
 
Vanaf	de	grafiek	af	te	lezen	kan	er	geconcludeerd	worden	dat	de	leeftijdsgroep	van	31-35	jaar,	zich	het	meest	thuis	voelt	
op	de	scooter.	Althans,	de	verkeersregels	zijn	voor	hun	het	meest	duidelijk	en	voelen	zij	zich	relatief	veilig	in	het	verkeer.	
Opvolgend	naar	de	leeftijd	van	36-40	jaar	kwakkelt	het	een	beetje	af	en	dan	met	name	de	verkeersregels	zijn	voor	deze	
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groep	minder	helder.	Maar	vanaf	41	jaar	en	ouder	zien	we	een	stijgende	lijn	betreft	de	verkeersregels,	wellicht	doordat	
zij	een	langere	rijervaring	bezitten.

Het	gemiddelde	van	de	 respondenten	dat	niet	op	de	hoogte	 is	 van	de	 laatste	 verkeersregels	 is	 44%.	Dit	 is	 een	hoog	
percentage	 en	 verklaart	 waarom	 de	 respondenten	 hebben	 aangegeven	 dat	 zij	 informatie	 over	 verkeersveiligheid	 en	
wetgeving	graag	terug	willen	zien	op	het	interactief	platform	van	Scooterbelang.

Voor	de	tweede	analyse	zijn	de	vragen	11,	12	en	13	op	dezelfde	manier	als	de	eerste	analyse	gehanteerd.	[Bijlage III - 
grafiek - rechte tellingen, figuur 12]	De	beginnende	scooterrijders	hebben	relatief	behoefte	aan	een	centraal	platform	
waar	de	scooterrijder	voorop	staat.	In	de	tweede	leeftijdscategorie	zien	we	hier	sterke	daling	van	15%.	De	vraag	wordt	
echter	weer	groter	wanneer	de	volgende	groep	wordt	bereikt	met	als	gevolg	een	kleinere	daling.	Vanaf	36	jaar	vindt	er	
een	stijgende	lijn	plaats	naar	een	scooterplatform.	
Ook	is	er	in	de	grafiek	af	te	lezen	dat	de	leeftijdscategorie	van	21-25	jaar	al	grotendeels	zijn	aangesloten	bij	een	dergelijke	
scooterclub	waardoor	zij	minder	behoefte	hebben	aan	een	ander	platform.	De	uitslag	van	de	groep	26-30	jaar	staat	hier	
haaks	tegenover.	Nog	geen	daarvan	30%	is	aangesloten	bij	een	scooterclub	en	meer	dan	70%	heeft	er	vraag	naar	en	
overweegt	zich	op	de	stichting	van	Scooterbelang	aan	te	sluiten.	Naast	de	verschillen	per	leeftijdscategorie	op	deze	vraag,	
zien	we	in	een	grafiek	dat	mannen	meer	behoefte	hebben	aan	scooterplatform.	[Bijlage III - grafiek - rechte tellingen, 
figuur 13]

Het	enige	punt	dat	elkaar	lijkt	te	kruizen	is	tussen	de	leeftijd	van	41-45	jaar,	waarin	we	zien	dat	zowel	de	behoefte	naar	
het	platform	als	het	zich	aansluiten	op	de	stichting,	elkaar	perfect	aanvullen.
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In	Nederland	zijn	er	een	aantal	scooterclubs	waar	de	scooterrijder	 lid	van	kan	worden.	Een	van	deze	clubs	zoals	 ‘The	
Dutch	Lion’	en	Vespa	Club	NL,	organiseren	grotendeels	scooterritten,	waar	de	bezoeker	zich	op	kan	aanmelden.	Deze	
clubs	presenteren	zich	als	groepen,	die	regelmatig	samenkomen	als	in	een	scooter	community.		Aan	informatie	betreft	de	
verkeersveiligheid,	wetgeving	en	techniek	besteden	deze	clubs	geen	tijd.	

4.1	Bereikbaarheid	scooterrijders

Door	alleen	gebruik	te	maken	van	social	media	als	Facebook,	Twitter	en	Google,	kan	Scooterbelang	haar	standpunten	en	
opinies	niet	volledig	ondersteunen.	Het	aanbod	qua	functionaliteiten	van	sociale	media	is	te	beperkt	om	de	stichting	te	
kunnen	voorzien	van	een	volwaardig	interactief	platform.	Social	media	biedt	echter	wel	ondersteuning	voor	het	platform	
met	betrekking	tot	delen	en	‘liken’	van	content	items	en	het	genereren	van	(unieke)	bezoekers.	

Echter	is	er	met	behulp	van	sociale	media	een	kleine	campagne	opgesteld	waarin	dit	onderzoek	werd	aangekondigd.	Op	
de	Facebookpagina	van	Scooterbelang	groeide	het	aantal	 ‘likes’	van	respondenten	die	deel	hadden	genomen	aan	het	
onderzoek	aanzienlijk.	Een	andere	partij	die	is	ingeschakeld	is	ScooterXpress	Magazine.	Op	de	website	van	ScooterXpress	
is	er	een	artikel	over	het	onderzoek	en	een	link	naar	de	enquête	gepubliceerd.	[bijlage IV ScooterXpress Magazine] 
De	 opkomst	 van	 de	 online	 campagne	 was	 boven	 verwachting,	 slechts	 binnen	 drie	 dagen	 hadden	 al	 honderden	
respondenten	deelgenomen	aan	het	onderzoek.	Een	extra	offline	campagne	starten	voor	scooterrijders	die	niet	bij	een	club	
of	forum	zijn	aangesloten,	is	niet	meer	van	toepassing	doordat	het	aantal	respondenten	is	uitgegroeid	tot	450.	Hierdoor		
spreken	we	van	een	steekproef.	Op	de	resultaten	van	deze	steekproef	is	het	platform,	het	ontwerp	en	de	bijbehorende	
functionaliteiten	gebaseerd.

4.2	Analyse	organisaties/verenigingen

Fietserbond
De	Fietsersbond	is	de	grootste	belangenvereniging	voor	13,5	miljoen	fietsers	in	Nederland	meer	ruim	35.000	leden.	
[bron: www.fietserbond.nl] 

Anwb
De	Anwb	zit	bijna	op	4	miljoen	leden	(exacte	cijfers	anwb	ledental	vereniging	1-1-2014:	3.939.820)
[bron: www.anwb.nl ] 

4. Vergelijkbare verenigingen
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Forum	Scooter	Freaks
De	grootste	scootervereniging,	waar	de	meeste	
scooterrijders	geregistreerd	staan,	is	scooter-freaks.nl.	
Scooter	freaks	is	een	onofficiële	website	dat	een	forum	voor	
hun	leden	aanbied.	In	het	forum	staan	meer	dan	200.000	
geregistreerde	 leden.	 Hoe	 actief	 deze	 leden	 zijn	 is	 een	
andere	 vraag.	 Ondanks	 dat	 het,	 het	 grootste	 forum	 in	
Nederland	 is,	 voorziet	 het	 de	 scooterrijder	 niet	 van	 de	
juiste	content	waar	zij	naar	op	zoek	zijn.	Dit	blijkt	uit	de	
onderzoeksresultaten,	waarin	72%	van	de	correspondent-
en	aangeeft	dat	zij	zich	willen	aansluiten	bij	het	platform	
van	 Scooterbelang.	 [Statistieken vraag 11 en 13 van de 
enquête]

4.3	Overlappende	doelstellingen	en	
overeenkomsten	belangenverenigingen

Het	 platform	 van	 de	 Fietsersbond	 is	 eveneens	 in	 het	
content	 management	 systeem	 van	 Drupal	 gebouwd.	
Het	platform	biedt	de	doelgroep	twee	vormen	van	
registraties	aan.	De	bezoeker	kan	zich	registreren	door	het	
invullen	van	een	eenvoudig	 formulier	bestaande	uit	een	
gebruikersnaam	en	email-adres	veld.	Meerdere	gegevens	
worden	er	niet	gevraagd.	De	tweede	optie	is	om	de	
vakbond	 te	 ondersteunen	 door	 middel	 van	 een	
maandelijkse	 bijdrage.	 Als	 dank	 voor	 deze	 bijdrage	
ontvangen	de	leden	kortingen	op	verschillende	producten	
en	diensten.	Deze	kortingen	hebben	niet	alleen	betrekking	
op	de	fiets,	maar	biedt	ook	korting	op	arrangementen	en	
zelfs	op	een	setje	sieraden.	De	vereniging	houdt	zich	actief	
bezig	met	het	organiseren	van	activiteiten,	publicaties	van	
weblog	artikelen	en	het	landelijk	nieuws	op	het	gebied	van	

fietsers.	 Ondanks	 dat	 er	 35.000	 leden	 geregistreerd	
staan	is	het	forum	verre	van	actief.	Het	onderwerp
‘fietsrouteplanner’	bevatte	de	meeste	berichten	verdeeld	
over	117	onderwerpen.

4.3.1	CMS	Drupal
De	website’s	van	de	Fietsersbond,	VVN	en	Scooter-freaks	zijn	
allen	in	het	CMS	van	Drupal	ontwikkeld.	Dit	toont	weer	aan	
dat	Drupal	een	veelzijdig	en	krachtig	systeem	is	dat	uiterst	
geschikt	is	voor	het	ontwikkelen	van	complexe	platforms	die	
zijn	voorzien	van	veel	verschillende	soorten	datagegevens.	 
Het	 forum	 van	 Scooter	 Freaks	 is	 echter	 niet	 in	 Drupal	
gebouwd,	 maar	 met	 de	 software	 toepassing	 VBulletin 
[bron: http://www.vbulletin.com]. De	software	van	
VBulletin	bied	een	compleet	forum	pakket	aan	tegen	een	
jaarlijkse	prijs	van	minimaal	$249,95,	of	tegen	een	
maandelijkse	 prijs	 van	 $19,95	 waarbij	 het	 forum	 door	
vBulletin	 wordt	 beheerd.	 Een	 ander	 nadeel	 van	 deze	
softwaretoepassing	 van	 het	 forum	 Scooter	 Freaks	 is	 dat	
de	geregistreerde	gebruikers,	en	dus	ook	de	gegevens,	los	
staan	 van	Drupal.	Hierdoor	ontstaat	 er	 scheiding	 tussen	
de	geregistreerde	gebruikers	waardoor	de	aanwezige	data	
voor	Drupal	onaantastbaar	is.

Vrijwel	 alle	 officiële	 verenigingen	 als	 de	 Fietsersbond,	
KNMV,	Anwb	en	VVN	bieden	de	bezoeker	minimaal	twee	
vormen	van	registratie	aan,	zowel	gratis	als	betaald.	
Als	dank	voor	het	lidmaatschap	genieten	ook	deze	leden	
van	 allerlei	 kortingen	 en	 voordelen.	 Een	 verschil	 met	
Scooterbelang	 is	 echter	wel	 dat	 Scooterbelang	 zich	 ook	
richt	op	de	doelgroep	als	community.	De	leden	van	
Scooterbelang	worden	juist	uitgenodigd	om	actief	deel	te	
nemen	aan	(politieke)	discussies	en	opinies.
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5. Relatie doelgroep, onderwerp en interactief platform

5.1	Drupal	als	interactief	platform
 

           Drupal is a social and semantic platform
-- Sir Tim Berners-Lee

In	 het	 Nederlands:	 Drupal	 is	 een	 sociaal	 en	 semantisch	 platform.	 Bovenstaande	 quote	 afkomstig	 van	 het	 boek
’The	Definitive	Guide	to	Drupal	7”	bestaat	uit	meerdere	auteurs	die	zichzelf	tot	Drupal	specialist	hebben	gepromoveerd.	
De	 reden	 om	met	 Drupal	 aan	 de	 slag	 te	 gaan	 is	 niet	 alleen	 vanwege	 de	 functionaliteit,	 uitbreidingsmogelijkheden,	
de	kracht,	flexibiliteit	of	zelfs	iets	gerelateerd	aan	code.	De	nummer	een	reden	om	Drupal	in	te	zetten	is	de	breedte	en	
diepte	van	de	actieve	community,	waaruit	Drupal	is	ontstaan.

Drupal	is	een	schaalbaar	systeem	dat	modulair	is	opgebouwd.	Drupal	verleent	zich	perfect	voor	configuratie	als	maatwerk	
ontwikkeling.	 Drupal	 is	 een	 van	 de	meest	 gebruikte	 open	 source	 content	management	 systemen	waar	 applicaties	 in	
ontwikkeld	word.	 In	 vergelijking	 tot	Wordpress	en	 Joomla,	 vereist	Drupal	wel	 een	hogere	 ‘leer	 curve’,	waardoor	 veel		
ontwikkelaars	hier	van	af	zien.	

5.2	Cruciale	onderdelen

Om	de	gewenste	functionaliteiten	in	kaart	te	brengen,	is	de	methode	van	MoSCoW	toegepast.	Met	deze	methode	worden	
de	prioriteiten	van	de	functionaliteiten	vastgelegd.	De	methode	van	MoSCoW	(ook	wel	timebox	genoemd),	bestaat	uit	
vier	onderdelen	waarin	de	funcationaliteiten	worden	verdeeld.	MoSCoW	is	een	acroniem	voor	Must	Have,	Should	Have,	
Could	Have	en	Won’t	Have	This	Time.	Binnen	dit	schema	worden	de	functionaliteiten	met	de	hoogste	prioriteit	als	eerst	
ontwikkeld.	De	requirements	van	Must	Have	moeten	in	het	eindresultaat	van	het	interactief	platform	terug	komen.	Zonder	
deze	eisen	is	het	platform	voor	Stichting	Scooterbelang	niet	bruikbaar.	

Indien	er	tijd	over	is	gaan	we	door	naar	de	fases	Could	Have	en	Won’t	Have	This	Time.	Indien	er	voldoende	budget	en	tijd	
beschikbaar	wordt	gesteld,	worden	de	functionaliteiten	onder	Won’t	Have	This	Time,	in	een	later	stadium	van	het	project	
ontwikkeld.

“

‘‘
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5.2.1	MoSCoW

5.3	Beschikbare	Drupal	modules	en	documentatie	voor	het	interactief	platform

Drupal	 biedt	 veel	 modules	 aan	 voor	 het	 opbouwen	 van	 een	 interactief	 platform	 (community).	 Doordat	 Drupal	 zo	
veelzijdig	is,	is	er	geen	standaard	procedure	voor	het	ontwikkelen	van	een	dergelijk	platform.	Er	zijn	echter	boeken	en	
tutorials	 beschikbaar,	 waarin	 helder	 wordt	 omschreven	 welke	 stappen	 er	 nodig	 zijn	 om	 tot	 een	
bepaald	 stuk	 functionaliteit	 te	 komen.	 Een	 van	 deze	 stappen	 bestaat	 uit	 het	 combineren	 van	 modules	 en	
functies	 om	 tot	 de	 gewenste	 resultaten	 te	 leiden.	 Ondanks	 dat	 Drupal	 een	 complex	 systeem	 is,	 in	 vergelijking	 tot	 
andere	CMS,	merkt	de	gebruiker	daar	weinig	tot	niets	van.	

• hoofdnavigatie
• registratieformulier
• forum
• forum;	publiceren	van	onderwerpen	en	reacties
• informatie	verkeersveiligheid,	wetgeving 

	 en	techniek
• publicatie	nieuws	en	evenementen	
• footer

• donatie	formulier
• betalingsysteem	iDeal
• het	delen	van	content	via	sociale	media
• profielpagina
• aanmelding	vrijwilliger
• inloggen	met	facebook	profiel

• melding	gestolen	scooter
• melding	black	spot
• interactieve	kaart	overzicht	gestolen	scooters
• interactieve	kaart	overzicht	black	spots

• het	zoeken	van	gegevens	van	soorten	profielen
• mailingsysteem	(nieuwsbrieven	voor	 

	 geregistreerde	gebruikers)

MUST	HAVE SHOULD	HAVE

WANT	TO	HAVECOULD	HAVE
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Drupal	 Core	 biedt	 standaard	 een	 aantal	 functionaliteiten	 waar	 het	 platform	 gebruik	 van	 kan	 maken.	 Eén	 van	 deze	
functionaliteiten	 bestaat	 uit	 het	 forum	 gedeelte.	 Als	 uitbreiding	 van	 de	 core	 module	 van	 Drupals	 Forum,	 is	 de	
module	van	Advanced	Forum	voor	het	interactief	platform	van	Scooterbelang	geïnstalleerd.	In	dit	forum	kunnen	de	leden	
onderwerpen,	berichten	en	reacties	plaatsen.

In	onderstaande	afbeelding	een	overzicht	van	de	onderdelen	waar	Drupal	op	gebaseerd	is.	De	community	van	Drupal	leeft	
dankzij	de	actieve	deelnemers	bestaande	uit	ontwikkelaars,	ontwerpers,	project	managers,	informatie	architecturen	en	
soort	vergelijkbare	functies.	Binnen	deze	community	biedt	Drupal	zich	als	Framework	(skelet)	aan	voor	het	ontwikkelen	
van	interactieve	applicaties.	In	het	framework,	dat	is	samengevoegd	tot	een	CMS	biedt	Drupal	een	sociaal	en	semantisch	
platform	aan	voor	ontwikkelaars	aan.

Standaard	 is	 er	 in	Drupal	 Core	 een	 login	 en	 registratieformulier	 beschikbaar.	Met	Drupal	 configureer	 je	 als	 het	ware	
verschillende	functionaliteiten	aan	elkaar	door	gegevens	(data)	uit	de	database	te	importeren.	Deze	configuratie	bestaat	
uit	een	hele	waslijst	die	Drupal	juist	zo	krachtig	maakt;	het	vastleggen	van	soorten	content	types	en	het	toewijzen	van	
permissies	(rechten)	en	rollen,	het	bewerken	en	categoriseren	van	items	en	content	management.	

[Figuur 5: Drupal as the intersection of web content management system, application framework, and social and seman
tic publishing platform—encompassed by a diverse community.]

5. Relatie doelgroep, onderwerp en interactief platform
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Deze	functies	geven	Scooterbelang	de	vrijheid	om	het	platform	zodanig	te	ontwikkelen	dat	de	doelgroep	wordt	voorzien	
van	de	gewenste	functionaliteiten	en	soort	content.	Naast	deze	kern-functionaliteiten	biedt	de	Drupal	community	een	
groot	en	gevarieerd	bod	in	modules	aan.	De	documentatie	van	Drupal	modules	is	echter	om	te	huilen.	De	beschikbare	
modules	omvatten	wel	een	korte	omschrijving	van	de	functie	en	een	opsomming	van	de	functionaliteiten,	maar	er	wordt	
zelden	uitgelegd	hoe	de	module	geconfigureerd	dient	te	worden.	Gelukkig	is	er	wel	andere	documentatie	beschikbaar,	
deze	is	afkomstig	van	persoonlijke	blogs	of	platforms	waarin	techneuten	tutorials,	artikelen	en	tips	omschrijven.	

Eén	van	de	belangrijkste	modules	die	voor	het	interactief	platform	van	Scooterbelang	geïnstalleerd	is,	is	de	Views	module.		
Voor	een	compleet	overzicht	van	de	gebruikte	modules	voor	het	platform,	zie	bijlage VIII: geinstalleerde drupal modules.
Met	deze	module	zijn	er	dynamische	pagina’s	ontwikkeld	bestaande	uit	(overzicht)pagina’s	en	blokken,	die	bestaan	uit	
velden	van	een	of	meerdere	content	types.	Onderstaand	een	visueel	overzicht	van	de	tot	stand	gekomen	pagina’s	en	
blokken.

[Figuur 6: ontwikkeling overzichtspagina’s en blokken met behulp van de Views module]

5.3	Gedefinieerde	content	types

Het	 core	 systeem	van	Drupal	 biedt	 standaard	 twee	 content	 types	 aan;	 een	artikel	 en	een	pagina.	 In	 essentie	 zijn	 de	
content	 types	 gelijk,	 het	 verschil	 is	 echter	 dat	 je	 elk	 type	 kan	 uitbreiden	 met	 verschillende	 soorten	 data	 velden. 
Het	content	type	artikel	is	voor	Scooterbelang	niet	van	toepassing.	In	plaats	van	artikelen	kan	de	content	manager	gebruik	
maken	van	blogs.	In	de	eerste	fase	zijn	de	volgende	content	types	tot	stand	gekomen:	agenda,	basis	pagina,	informatie	
pagina,	blog,	evenement,	faq,	forum,	registratie	en	contactformulier.
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5.4	Drupal	ontwikkelaars	en	bestaande	platforms

Volgens	de	cijfers	van	drupal.org	zijn	er	momenteel	meer	dan	1	miljoen	geregistreerde	Drupal	ontwikkelaars	verdeeld	
over	230	landen.	Dit	is	slechts	een	klein	aantal	in	vergelijking	tot	het	systeem	het	CMS	van	Wordpress.	De	reden	hiervoor	
is	dat	Wordpress	gebaseerd	is	op	een	blog	systeem,	dat	zich	met	allerlei	modules	(in	Wordpress	‘plugins’],	kan	worden	
uitgebreid	zodat	het	systeem	zich	gaat	gedragen	als	een	volwaardig	CMS.	Een	‘simpele’	website	voorzien	van	enkele	
informatie	pagina’s	en	een	contactformuliertje	klik	je	met	Wordpress	binnen	een	of	twee	dagen	bij	elkaar.	Met	Drupal	
werkt	dit	echter	anders.	Drupal	biedt	de	optie	om	complexe	queries	uit	te	voeren	door	onder	ander	relaties	en	
(contextuele)	filters	vast	te	leggen.	 	De	ingevoerde	data	kan	op	meerdere	manieren	worden	uitgedraaid	en	gekoppeld	
worden,	waardoor	er	een	reusachtig	matrix	systeem	van	gegevens	ontstaat.	
Het	 uitwerken	 van	 data	 verschilt	 in	 Wordpress	 en	 Drupal	 op	 een	 dusdanige	 manier	 dat	 een	 Wordpress	
ontwikkelaar	minstens	twee	weken	training	nodig	heeft	om	de	basis	van	het	systeem	te	leren	kennen.
Een	 standaard	 Drupal	 installatie	 bevat	 73	 tabellen	 in	 de	 database	 en	 een	 minimale	 Drupal	 installatie	 waarbij	 er	
minder	modules	zijn	geactiveerd,	bevat	48	tabellen.	[Bron: Built-in installation profiles (Drupal 7)]	In	tegenstelling	tot	een	
standaard	Wordpress	installatie	die	slechts	elf	tabellen	bevat,	tonen	deze	gegevens	aan	dat	het	CMS	van	Drupal	standaard	
aan	meerdere	functionaliteiten	ten	opzichte	van	Wordpress	voldoet.

Doordat	er	minder	specialisten	in	Drupal	zijn	dan	in	Wordpress,	hanteren	Drupal	developers	een	hoger	uurtarief	dan	de	
algemene	Wordpress	developer.	De	vraag	naar	Drupal	ontwikkelaars	groeit	ieder	jaar	en	vraagt	om	technische	
software	ingenieurs	die	Drupal	van	binnen	en	buiten	beheersen.

In	het	CMS	van	Drupal	zijn	vele	verschillende	soorten	platforms	gebouwd.	Zowel	kleinschalige	websites	voor	MKB’ers	als	
voor	Het	Witte	Huis	(www.whitehouse.gov).	Andere	voorbeelden	van	deze	grote	platforms	zijn	MTV.co.uk,	NASA,	National	
Geographic	Channel	-	ad	sales,	Amnesty	International,	Linkedin	Developers	en	de	lijst	gaat	maar	door.	
[bron: webtechster.com]

Om	 het	 verschil	 tussen	 Drupal	 en	 Wordpress	 te	 benadrukken	
voor	non-technische	gebruikers,	is	Wordpress	vergelijkbaar	met	Duplo.	
De	 beschikbare	 modules	 (in	 Wordpress	 ‘plugins’)	 zijn	 kant	 en	 klaar	 voor	
gebruik	 zodra	 deze	 zijn	 geactiveerd.	 In	 Drupal	 dient	 de	 nieuwe	 module	
daarentegen	 	 nog	 geconfigureerd	 te	 wordens,	 tevens	 ook	 mogelijk	 in	
combinatie	 met	 de	 views	 module.	 In	 Drupal	 configureer	 je	 meerdere
bouwstenen	aan	elkaar	om	gebruik	te	kunnen	maken	van	een	dergelijke	en/
of	nieuwe	functionaliteit.

“ ‘‘

“Wordpress is Duplo
Drupal is Lego”

-- N.E. Rorijs

5. Relatie doelgroep, onderwerp en interactief platform
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6. Ontwikkeling interactief platform 

Voor	de	ontwikkeling	van	het	interactief	platform	voor	Scooterbelang,	zijn	er	een	aantal	richtlijnen	opgesteld	waaraan	
het	platform	moet	voldoen.	Een	platform	in	Drupal	ontwikkelen	is	een	doorgaand	proces	dat	veel	concentratie	van	de	
ontwikkelaars	vereist.	Het	is	daarom	van	belang	om	de	bouw	van	de	gewenste	functionaliteiten	zodanig	in	te	plannen	dat	
er	geen	defecten	in	het	systeem	ontstaan.

6.1	Ontwikkelingsrichtlijnen

Om		een	succesvol	platform	voor	Scooterbelang	te	ontwikkelen,	zijn	er	ontwikkelingsrichtlijnen	opgesteld	waar	dit	
platform	aan	moet	voldoen.	BA	hanteert	strikte	richtlijnen	binnen	de	ontwikkeling	van	het	systeem	van	Drupal.	Hieronder	
een	overzicht	van	de	gehanteerde	richtlijnen	voor	het	interactief	platform	voor	Scooterbelang.

Modules geprefereerd boven maatwerk
De	Drupal	community	bevat	afgerond	9.000	modules	voor	Drupal	7,	die	stuk	voor	stuk	gratis	te	downloaden	zijn.	
Er	is	altijd	wel	een	module	beschikbaar	die	aansluit	op	de	wensen	van	de	doelgroep	of	met	enige	aanpassingen	geschikt	
gemaakt	kan	worden.

Geen ‘core’ overschrijvingen / hacks
Bij	BA	is	het	verboden	om	binnen	het	ontwikkelproces	core	hacks	door	te	voeren	binnen	het	systeem	van	Drupal.	
Met	core	hacks	wordt	bedoelt	dat	er	geen	bestanden	van	het	systeem	van	Drupal	mogen	worden	aangepast.	
Het	uitgangspunt	is	dat	de	complete	Drupal	installatie	zonder	probleem	up	to	date	kan	worden	gehouden	zodat	het	
platform	overdraagbaar	blijft.

Stabiele versies
Voor	Scooterbelang	wordt	er	getracht	om	de	stabiele	versies	te	installeren	van	de	beschikbare	modules.	De	beta	versies	
zijn	alleen	toegankelijk	voor	ontwikkelingsfase	en	niet	voor	de	live-gang.

Overdraagbaarheid
Zoals	vermeld	in	bovenstaande	paragraaf,	dient	het	interactief	platform	overdraagbaar	te	zijn.	Zowel	naar	interne	
programmeurs	als	externe	partijen	die	zich	in	Drupal	specialiseren.

Drupal’s standaards -en beveiliginsrichtlijnen 
Deze	worden	strikt	door	BA	gevolgd	bij	de	ontwikkeling	van	maatwerk	modules.
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Ondersteuning browsers
Het	platform	dient	ontwikkeld	te	worden	voor	de	mini-
male	versie	van	de	volgende	browsers:

• Microsoft	Internet	Explorer	8	>
• Mozilla	Firefox	3.6	>
• Google	Chrome	4.0	>
• Safari	4.0	> 

 
Responsive design
Het	 visueel	 ontwerp	 en	 de	 daarbij	 behorende	
functionaliteiten	 dienen	 zich	 aan	 het	 formaat	 van	 het
desbetreffende	 media	 apparaat	 aan	 te	 passen	 voor	 de	
ultieme	 gebruikerservaring	 en	 toegankelijkheid	 van	 het	
platform.

6.2	De	kracht	van	SCRUM

Het	 boek	 ‘De	 kracht	 van	 SCRUM’,	 verteld	 op	 een	
leerzame	en	leuke	manier	hoe	je	het	scrumproces	onder	
de	 knie	 kunt	 krijgen.	 In	 de	 bedrijfsstructuur	 van	 BA	
wordt	 er	 namelijk	 met	 de	 Agile	 methode	 van	 SCRUM	
gewerkt.	 SCRUM	 is	 het	 tegenovergestelde	 van	 de	
waterval	methodiek,	waarbij	 grotendeels	 de	 functionele	
en	technische	requirements	volledig	wordt	uitgeschreven.	
Echter,	in	de	praktijk	blijkt	dat		de	vastgestelde	
requirements	 en	 functionaliteiten	 zelden	 compleet	
kunnen	zijn.	Gedurende	de	testfases	komt	het	vaak	voor	
dat	de	 functie	nog	niet	aan	alle	eisen	voldoet	of	dat	de	
functie	nog	niet	volledig	is	uitgeschreven.	Dit	betekent	niet	
dat	de	SCRUM	methode	het	waterval	proces	probeert	te	
bestrijden,	maar	inzet	zodat	het	eindproduct	voldoet	aan	
de	opgestelde	eisen.	SCRUM	biedt	ruimte	voor	
brainstormsessies,	 het	 ontwikkelen	 van	 wireframes	 en	

besteedt	 aandacht	 voor	 het	 visueel	 ontwerp.	 SCRUM	
vraagt	om	een	stap	voor	stap	aanpak,	waarbij	de	opdracht-
gever	en	(eventueel)	derden	betrokken	zijn	gedurende	het	
bouwproces.	

6.2.1	Requirements,	user	stories	
&	product	backlog
De	 requirements	 voor	 het	 interactief	 platform	 stonden	
vastgelegd	in	een	product	backlog.	In	de	product	backlog	
staan	de	sprints	met	daarin	de	user	stories	verdeeld.	
Deze	 user	 stories	 omschrijven	 als	 het	 ware	 het	 proces	
van	een	functionaliteit,	dat	aan	de	vooraf	gestelden	eisen	
moet	voldoen.	Samen	met	de	opdrachtgever	en	collega’s	is	
het	aantal	uur	per	user	story	vastgelegd.	Deze	user	stories	
zijn	 in	het	systeem	van	scrumwise.com	opgeslagen	in	de	
vorm	van	product	backlog.	De	product	backlog	biedt	een	
overzicht	van	de	sprints	met	daarin	de	status	van	alle	user
stories.	Om	tot	de	complete	realisatie	van	het	platform	te	
komen,	 dienen	 alle	 user	 stories	 stapsgewijs	 afgerond	 te	
worden.

6.2.2	Sprints
Elk	 sprint	 bevat	 een	 aantal	 user	 stories	 dat	 binnen	 een	
tijdsperiode	dient	te	worden	afgerond.	Een	Sprint	 is	een	
korte	 ontwikkelingscyclus	 van	 een	 periode	 van	 twee	 tot	
vier	weken.	De	deadlines	van	de	sprints	zijn	essentieel	
omdat	er	na	oplevering	een	demo	plaats	kan	vinden	van	
de	werkende	applicatie.	Naast	de	oplevering	van	de	demo	
is	het	van	uiterst	belang	dat	het	budget	voor	het	project	
in	de	gaten	wordt	gehouden	samen	met	de	tijdsplanning.	
De	prioriteiten	en	volgorde	van	de	sprints	zijn	in	
samenwerking	 met	 Scooterbelang	 tot	 stand	 gekomen.	
Door	 het	 invoeren	 van	 het	 aantal	 uur	 per	 user	 story,	

6. Ontwikkeling platform
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ontstaat	er	een	opsomming	van	het	aantal	uren	per	sprint.	Op	deze	manier	kan	er	een	calculatie	worden	gemaakt	van	de	
kosten	en	wat	er	daarvoor	gerealiseerd	kan	worden.

6.2.3	Scrum	meetings
De	meeste	bedrijven	hanteren	een	dagelijkse	SCRUM	meeting.	Voor	Scooterbelang	was	dit	echter	niet	nodig.	De	SCRUM	
meetings	vonden	daarom	om	de	drie	dagen	of	wekelijks	plaats.	Tijdens	deze	meetings	werd	er	besproken	wat	er	tot	nu	
toe	was	afgerond,	wat	er	nog	open	stond	en	of	er	technische	problemen	waren	ontstaan.	Tevens	werd	de	planning	voor	
de	volgende	spint	vastgelegd.	

Scrumwise.com	 is	 een	 SCRUM	 software	 systeem	 dat	 tijdens	 dit	 project	 is	 gehanteerd.	 In	 het	 back-end	 systeem	 van	
scumwise	kan	per	user	story	worden	aangegeven,	hoever	deze	 in	het	proces	zich	bevind.	Een	van	de	meeste	cruciale	
fases	 bevind	 zich	 gedurende	 de	 ‘To	 test’	 en	 ‘Done’	 fase.	 In	 de	 testfase	wordt	 de	 functionaliteit	 door	 derden	 getest,	 
die	overeen	moet	komen	met	de	functionaliteiten	van	de	user	story.	

Onderstaand	een	visuele	weergave	van	de	SCRUM	cyclus	procedure,	die	voor	Scooterbelang	is	gehanteerd.
Het	afronden	van	een	user	story	bevat	de	volgende	lineaire	flow	verdeeld	over	vijf	stappen:

To do In process To test DoneUser story

[Figuur 7: de lineaire flow van een user story in een sprint. Bron: De kracht van SCRUM en scrumwise.com]
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In	onderstaande	afbeelding	een	visueel	overzicht	van	de	scrum	methode.

6.3	Templates	en	het	visueel	ontwerp	

Voordat	 er	 kan	 worden	 gestart	 met	 het	 implementeren	 van	 het	 ontwerp	 in	 Drupal,	 moeten	 de	 functionaliteiten	
grotendeels	al	gebouwd	zijn.	Alhoewel	het	mogelijk	 is	om	de	functionaliteiten	en	het	visuele	ontwerp	tegelijkertijd	te	
ontwikkelen	wordt	dit	echter	niet	aanbevolen.	De	reden	hiervoor	 is	dat	de	opdrachtgever	en	betrokkenen,	zich	eerst	
dienen	 te	 richten	 op	 de	 functionaliteiten	 en	 bruikbaarheid	 van	 het	 platform.	 Het	 vroegtijdig	 toevoegen	 van	 visuele	
elementen	zorgt	ervoor	dat	de	opdrachtgever	zich	gaat	richten	op	het	ontwerp	en	verliest	daarbij	het	doel	van	het	platform	
uit	het	oog.	In	de	opkomende	paragrafen	een	omschrijving	van	de	tot	stand	gekomen	templates	en	het	visueel	ontwerp.

Product backlog

Functionaliteiten	in	de	vorm	
van	user	stories	(verdeeld	in	
sprints)

SCRUM 
meeting

Sprint

Sprint
backlog

Duratie
2 weken

Oplevering

Bruikbare
functionaliteiten

[Figuur 8: SCRUM methodiek 
Illustratie door Nathalie Rorijs, geïnspireerd door het boek De kracht van SCRUM en scrumwise.com ]
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6.3.1	User	Centered	Design	(UCD)
De	filosofie	achter	UCD	is	simpel:	user knows best. De	doelgroep	van	Scooterbelang	heeft	haar	eigen	wensen	en	doelen	
en	verwacht	dit	terug	te	zien	op	het	interactief	platform	van	Scooterbelang.	De	wensen	en	doelen	van	de	doelgroep	zijn	
vertaald	naar	wireframes	en	ontwerpschetsen.

Het	 uitgangspunt	 van	 het	 ontwerp	 voor	 het	 platform,	 is	 om	 de	 de	 doelgroep	 centraal	 te	 stellen	 door	 aan	 zijn	
verwachtingen	te	voldoen.	Met	user	centered	design	wordt	het	platform	(product)	ontworpen	naar	de	doelgroep,	in	plaats	
van	andersom.	Industrie	ontwerper	Henry	Dreyfuss,	was	verantwoordelijk	voor	het	ontwerpen	van	‘iconic	500	telephone	
series	for	Bell	Telephones	en	bracht	deze	nieuwe	werkmethode	naar	buiten	in	zijn	boek	Design	for	People,	dat	in	1955	werd	
gepubliceerd.	[Bron: Boek Designing for interaction].

Om	aan	de	doelstellingen	van	de	gebruiker	te	voldoen,	is	het	vaststellen	van	doelen	is	in	UCD	essentieel.	Het	ontwerp	
met	de	bijbehorende	functionaliteiten	bepaald	of	de	gebruiker	ook	daadwerkelijk	zijn	doelen	kan	bereiken.

6.3.1.1	Testcase
Voor	het	interactief	platform	van	Scooterbelang	zijn	er	3	belangrijkste	doelen	voor	UCD	opgesteld,	de	gebruiker	kan:

• zich	aanmelden	(registreren)
• donateur	worden
• informatie	vinden	op	de	belangrijkste	aangegeven	onderwerpen:	verkeersveiligheid,	techniek,	tips	‘n	tricks	en	 

	 evenementen
[het zich aanmelden en donateur worden heeft zich reeds bewezen doordat er minimaal 700 bezoekers geregistreerd in 
het CMS staan, zie H7. Conclusies]

6.3.2	UCD	en	SCRUM
Aangezien	 er	 in	 SCRUM	 met	 user	 stories	 en	 sprints	 wordt	 gewerkt,	 kan	 er	 na	 elke	 sprint	 worden	 bepaald	 of	 de	
functionaliteit	 voldoet	 aan	 hetgeen	wat	 er	wordt	 beschreven	 in	 de	 user	 story.	 Door	 gebruik	 te	maken	 van	 een	 user	
story	wordt	de	gebruiker	 (persona	van	de	doelgroep)	centraal	gesteld.	Het	voordeel	van	deze	werkmethode	 is	dat	de	
functionaliteiten	direct	voor	de	doelgroep	kan	worden	getest [zie figuur 7 voor de vijf stappen, pagina 36]. 
De	combinatie	UCD	en	SCRUM	biedt	ruimte	om	het	ontwerp	en	functionaliteiten	gedurende	het	proces	aan	te	passen.	
Deze	combinatie	verleent	zich	perfect	voor	aanpassingen,	verbeteringen	en	eventueel	aanvullingen	gedurende	de	fases	
van	het	ontwikkelen	van	het	platform.
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6.3.2	Opzet	wireframes

Voor	het	 interactief	platform	van	Scooterbelang	 is	er	 in	de	eerste	 fase	een	opzet	van	de	homepage	ontworpen	 in	de	
vorm	van	een	wireframe.	[Bijlage VIII: Wireframes] Een	wireframe	is	een	visuele	uitwerking	van	een	pagina	dat	naar	de	
opdrachtgever	en	doelgroep	gepresenteert	kan	worden.	De	eerste	feedback	op	de	wireframe	en	Photoshopschets	was	
minder	positief	dan	verwacht.	

Opzet wireframe fase 1
De	beschikbare	onderwerpen	en	functionaliteiten	worden	in	de	schetsen	weergeven	als	blokweergave.	Door	onderscheid	
te	maken	tussen	de	beschikbare	content	met	behulp	van	deze	blokweergaven,	is	het	voor	de	doelgroep	helder	wat	voor	
soort	informatie	er	in	één	oogopslag	voor	hun	beschikbaar	wordt	gesteld.	Voor	het	testpanel	van	de	testcase	zijn	er	vier	
respondenten	en	twee	scooterrijders	die	in	het	database	van	BA	geregistreerd	staan,	opgeroepen	om	deel	te	nemen	aan	
de	testcase.	Niet	alle	doelen	van	de	testcase	werden	eenvoudig	behaald.	
De	 belangrijkste	 onderwerpen	 als	 verkeersveiligheid,	 tips	 ‘n	 tricks	 en	 het	 forum,	 stonden	 niet	 als	 prioriteit	 op	 de	
homepage	gepubliceerd.	Het	gevolg	hiervan	was	dat	bij	binnenkomst	van	het	platform,	deze	onderwerpen	niet	direct	
zichtbaar	waren.	Om	tot	deze	onderwerpen	te	komen	diende	men	eerst	naar	beneden	te	scrollen	of	deze	via	de	hoofd-
navigatie	op	 te	 zoeken.	De	 eerste	 opstelling	 bevorderde	 niet	 de	 ultieme	 gebruikerservaring	 voor	 het	 platform	 [Bron: 
Boek Interaction for Design, UX - User Experience].	Bovendien	bevatte	de	homepage	teveel	navigatiemenu’s	en	links	naar	
diverse	artikelen.	Doordat	er	teveel	informatie	op	de	gebruiker	afkwam,	raakte	de	gebruiker	hierdoor	het	overzicht	kwijt.	

De	header,	het	bovenste	gedeelte	van	de	website	waar	het	logo	en	de	hoofdnavigatie	zich	bevindt,	nam	teveel	ruimte	in	
beslag	met	als	gevolg	dat	de	slideshow-	en	het	aanmeldingsblok	op	kleinere	schermen	wegviel.	Onder	het	blok	van	de	
slideshow	waarin	de	belangrijkste	nieuwsitems	(headlines)	wordt	weergeven,	stonden	vier	laatste	nieuwsitems	
gepubliceerd.	Deze	nieuwsitems	waren	ook	afkomstig	van	de	slideshow	met	als	gevolg	dat	er	dubbele	content	ontstond.	
Door	het	grote	aanbod	in	navigatiemenu’s	en	links	oogde	het	ontwerp	onrustig	en	oudbollig,	 iets	waar	een	nog	jonge	
stichting	niet	naar	opzoek	was.	De	usability	(gebruiksvriendelijkheid)	van	het	interactief	platform	was	onder	de	maat	en	
het	was	aan	mij	de	taak	om	een	tweede	sessie	te	starten	voor	de	opbouw	van	de	wireframes	en	functionaliteiten.

Opzet wireframe homepage fase 2
Terug	 naar	 de	 tekentafel	 met	 de	 uitslagen	 van	 de	 enquête,	 zijn	 er	 in	 de	 tweede	 sessie	 vier	 soorten	 wireframes	
ontworpen.	 Deze	 wireframes	 bestaan	 uit	 de	 homepagina,	 twee	 soorten	 overzichtspagina’s	 en	 een	 inhoudspagina	
(contentpagina).	 [Bijlage VIII: Wireframes]. De	 overzichtspagina’s	 bestaan	 uit	 twee	 categorieën	 namelijk;	 Actueel,	
waarin	het	nieuws,	evenementen	en	agenda-items	worden	gepubliceerd	en	de	tweede	optie	is	voor	overzichtspagina’s	

6. Ontwikkeling platform
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die	zijn	voorzien	van	meerdere	artikelen	behorend	bij	een	bepaald	onderwerp	als	wetgeving	en	informatie	over	de	
vereniging	Scooterbelang.
In	de	nieuwe	opzet	 is	de	header	voor	50%	gereduceerd,	doordat	de	hoofdnavigatie	naast	het	 logo	 is	geplaatst	neemt	
de	 header	 minder	 ruimte	 in	 beslag.	 Hierdoor	 is	 het	 probleem	 verholpen	 dat	 de	 slideshow	 en	 aanmeldingsblok	 bij	
binnenkomst	niet	volledig	zichtbaar	zou	zijn.	 In	het	nieuwe	ontwerp	zijn	de	overbodige	visuele	elementen,	teksten	en	
navigatie’s	 geminimaliseerd,	 zodat	 de	 beschikbare	 content	 in	 één	 klap	 overzichtelijk	 is.	 De	 nieuwe	 opstelling	 en	 de	
aanwezige	onderwerpen	in	de	wireframes	zijn	gebaseerd	op	de	onderzoeksresultaten	en	feedback	van	de	deelnemers	van	
de	testcase.	Het	blok	met	de	laatste	vier	nieuwsitems	is	vervangen	voor	de	essentiële	onderwerpen	waar	de	doelgroep,	
volgens	de	statistieken	van	vraag	16	[Bijlage II - Resultaten Online Enquête - vraag 16]	naar	op	zoek	zijn.	

De	wireframes	dienden	als	ondersteuning	voor	de	ontwikkeling	van	een	prototype	in	Drupal.	Elk	type	wireframe	wordt	in	
Drupal	omgebouwd	tot	een	bruikbare	template.

6.3.2	Responsive	web	design	(RWD)
Zoals	 reeds	vermeld	 in	H6.1	Ontwikkelingsrichtlijnen,	 is	RWD	daar	een	vereiste	van.	Het	platform	voor	Scooterbelang	
dient	 zowel	 op	 de	 desktop	 computer	 als	 op	 laptops,	 tablets,	 smartphone’s	 en	 andere	media	 toepassingen	bruikbaar	
te	zijn.	Dit	houdt	in	dat	het	visuele	ontwerp	zodanig	ingericht	en	opgemaakt	dient	te	worden,	dat	het	ontwerp	met	de	
bijbehorende	functionaliteiten	zich	aanpast	op	het	scherm	van	de	mediatoepassing.	
Een	dergelijke	website	op	een	desktop	computer	bezoeken,	 levert	een	andere	gebruikerservaring	op	dan	wanneer	de	
website	 op	 een	 klein	 scherm	 wordt	 bezocht.	 Door	 de	
indeling	van	de	beschikbare	functionaliteiten	voor	kleinere	
schermen	 te	 herpositioneren,	 ontstaat	 er	 een	 betere	
gebruikerservaring.	 Tijdens	 de	 ontwikkeling	 dient	 er	
rekening	 gehouden	 te	 worden	 met	 de	 laadbaarheid	
op	 kleinere	 media-apparaten.	 Grote	 afbeeldingen	 die	
geschikt	zijn	voor	 laptops	en	desktop	computers	moeten	
worden	vermeden.	Om	de	snelheid	voor	kleine	toestellen	
te	optimaliseren	dienen	de	grote	afbeeldingen	vervangen	
te	worden	voor	kleinere	afbeeldingen.

Drupal	template
De	community	van	Drupal	is	voorzien	van	een	aantal	
templates	 gebaseerd	 op	 responsive	 design.	 De	 template	

[Figuur 9: voorbeeld van responsive design methode, 
toegepast op diverse media apparaten]
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van	het	platform	voor	Scooterbelang	maakt	gebruik	van	de	Omega	theme	(template).	Omega	biedt	een	grote	variëteit	
aan	functionaliteiten,	waardoor	de	configuratie	van	de	template	in	het	begin	complex	oogt.	Het	template	van	Omega	is	
gebaseerd	op	zogenaamde	regions	(gebieden)	gecombineerd	met	kolommen	en	grids.	Het	vergt	enige	tijd	om	een
template	voorzien	van	sub	templates,	te	configureren.	Het	voordeel	van	de	Omega	theme	is	dat	de	blokken	op	
desgewenste	wijze	geconfigureerd	kunnen	worden	wat	in	overeensteming	is	met	de	ontwerpen	van	de	wireframes.

6.3.3	Flat	Design

Flat	design,	oftewel	plat	ontwerp,	is	één	van	de	laatste	design	trends	op	het	gebied	van	interactieve	applicaties	en	website	
development.	De	nieuwe	huisstijl	van	Microsoft	Windows	8,	is	één	van	de	grondleggers	op	het	gebied	van	flat	design.	
[Bron: Windows Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/home]. 
Het	flat	design	wordt	niet	alleen	toegepast	op	desktop	applicaties,	maar	ook	op	kleinere	schermen	als	de	smartphone	en	
tablets.	Deze	ontwerpmethodiek	is	voor	het	platform	van	Scooterbelang	toegepast.	Het	concept	van	flat	design	bestaat	
uit	het	weglaten	van	overbodige	elementen	waardoor	de	beschikbare	content	weer	overzichtelijk	wordt.	
Het	weglaten	van	visuele	effecten	als	slagschaduw,	kleurverloop	en	patronen,	geeft	de	bezoeker	meer	rust	in	het	oog.	
Hierdoor	keert	het	zogenaamde	tweedimensionale	effect	weer	terug	in	het	gebruik	van	interactieve	applicaties.		

Met	Adobe	Kuler	is	er	inspiratie	opgedaan	om	de	kleuren	van	de	huisstijl	voor	Scooterbelang	te	bepalen.		Op	de	website	
van	Adobe	Kuler	kan	er	gezocht	worden	op	basis	van	thema,	populariteit,	meest	gebruikt,	willekeurig	en/of	op	basis	van	
zoektermen.	De	volgende	zoektermen	zijn	voor	Scooterbelang	gehanteerd:	scooters,	scooter	lifestyle,	urban,	city	life	en	
retro	scooter.	Zoals	de	kleurrijke	scooters	is	de	huisstijl	is	voorzien	van	vrolijke	en	heldere	kleuren.	Door	gebruik	te	
maken	van	magenta	een	extraspectrale,	 gecombineerd	met	de	primaire	kleur	blauw	en	grijze	tinten,	ontstaat	er	een	
sfeer	van	warme	en	koude	kleuren.	Magenta	is	een	kleur	dat	warmte	en	liefde	uitstraalt	en	blauw	staat	voor	kalmte	en	
vertrouwen.	
De	belangrijkste	onderwerpen	en	categorieen	zijn	voorzien	van	een	kleur	en	de	content	pagina’s	bevatten	een	wit	vlak	
zodat	de	tekst	goed	leesbaar	is

6. Ontwikkeling platform
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Uit	de	resultaten	van	450	respondenten	die	aan	de	enquête	hebben	deelgenomen	blijkt	dat	er	vraag	is	naar	een	online	
interactief	platform	dat	opkomt	voor	de	belangen	van	scooterrijders	 [Bijlage - Resultaten Online Enquête - vraag 13].
Deze	belangen	zijn	omgezet	in	vraagstellingen	om	dit	argument	te	kunnen	ondersteunen.	Ondanks	dat	42%	al	bij	een	
scooterclub	is	aangesloten [statistieken vraag 12],	overweegt	maar	liefst	71%	[statistieken vraag 11]	zich	aan	te	sluiten	
bij	een	vereniging	die	opkomt	voor	de	belangen	van	scooterrijders.		De	huidige	onofficiële	scooterclubs,	voldoen	niet	aan	
deze	eisen	en	wensen	van	de	doelgroep.	Deze	scooterclubs	bieden	grotendeels	slechts	een	forum	aan	en	zijn	niet	voorzien	
van	de	benodigde	informatie	als	wetgeving	en	techniek.

Onderstaand	een	quote	van	één	van	de	respondenten	die	dit	bevestigt	(o.v.v.	spelfouten):	
“Ik denk wel dat er behoefte is aan centrale vertegenwoordiging van de scooter belangen. De maatschappelijke tendens 
in de grote steden richt zich steeds meer tegen scooters, door het massale gebruik en de overlast, mede van snelheid. De 
politiek wil bekeuren op kenteken mogelijk maken waardoor de politie laserguns kan gaan inzetten om overlast tegen te 
gaan. Kortom er bestaat behoefte aan een centraal overleg orgaan.”

Op	 basis	 van	 de	 onderzoeksresultaten	 is	 het	 interactief	 platform	 voor	 Stichting	 Scooterbelang	 ontwikkeld.
Zoals	in	de	samenvatting	reeds	vermeld	zijn	de	onderzoeksresultaten	zijn	zeer	verrassend	en	maakt	dan	ook	korte	
metten	met	het	stereotype	scooterrijder.	

Ondanks	dat	de	scooterrijder	wel	op	de	hoogte	is	van	de	laatste	verkeersregels	betreft	bromfietsers	en	scooters,	zijn	de	
verkeersregels	voor	54%	niet	helder	in	kaart	gebracht	[Bijlage II - Resultaten Online Enquête - vraag 1 en 2].	Dit	is	een	zeer	
hoog	percentage	dat	serieus	onder	de	loep	moet	worden	genomen.	Het	toont	namelijk	aan	dat	de	verkeersregels	voor	
deze	doelgroep	een	stuk	beter	en	veiliger	kunnen	in	Nederland.	Dankzij	de	resultaten	van	deze	steekproef	kan	Stichting	
Scooterbelang	dit	argument	ondersteunen	en	voorleggen	aan	de	overheid.	

De	respondenten	geven	antwoord	op	de	hoofd	-en	deelvragen.	Uiteraard	zijn	er	niet	alleen	positieve	reacties,	maar	ook	
negatieve	reacties	die	voortkomen	uit	ontevredenheid	of	het	hebben	van	een	andere	interpretatie	van	de	vraagstelling.
Dit	is	te	concluderen	uit	de	antwoorden	en	de	toelichtingen	die	vrijstaan	voor	de	respondent	om	te	beargumenteren.
De	respondenten	die	‘Nee’	hebben	geantwoord	op	de	vraag	of	zij	behoefte	hebben	aan	een	scooter	platform	en	of	zij	
er	lid	van	willen	worden	[vraag 11 en 13],	geven	als	reden	aan	dat	zij	al	aangesloten	zijn	bij	een	dergelijke	scooterclub.	
Echter	zijn	ze	zich	niet	bewust	van	dat	deze	verenigingen	onofficieel	zijn	en	dat	deze	wellicht	niet	voorzien	in	alle	wensen	
en	behoeften.

7. Conclusies
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Lancering	interactief	platform

Stichting	www.scooterbelang.nl	is	sinds	6	juli	2013	online	gepubliceerd	en	biedt	de	doelgroep	een	interactief	platform	
aan	dat	van	de	benodigde	 informatie	 is	voorzien.	Deze	 informatie	bestaat	uit	meerdere	onderwerpen	die	 reeds	 zijn	
besproken	in	hoofdstuk	3.

Vandaag	de	dag	 (1	 juli	2014)	 telt	Scooterbelang	700	 leden	die	 zich	via	het	 interactief	platform	hebben	geregistreerd,	
waarvan	 232	 ‘betalend’.	 De	 Facebookpagina	 van	 Scooterbelang	 heeft	momenteel	meer	 dan	 600	 ‘likes’	 en	 het	 aantal	
groeit	 wekelijks.	We	 kunnen	 dus	 concluderen	 dat	 de	 oprichting	 van	 www.scooterbelang.nl	 tot	 dusver	 een	 succes	 is	
gebleken.	Het	 Platform	heeft	potentie	om	uit	 te	 groeien	 tot	 het	 landelijke	 forum	en	meldpunt	 voor	 de	Nederlandse	
scooterbezitter.		Om	dit	te	realiseren	zijn	er	in	het	volgende	(extra	hoofdstuk)	nog	een	aantal	ideeën	en	aanbevelingen	
uitgewerkt	 die	 het	 platform	 hierbij	 kunnen	 helpen.	 Belangrijk	 onderdeel	 hierbij	 zijn	 de	 commerciële	 aspecten;	
door	 het	 aangaan	 van	 barterdeals	 met	 potentiële	 partners	 is	 het	 mogelijk	 om	 het	 ledenaantal	 op	 korte	 termijn	
exponentieel	 te	 laten	 groeien.	 Hoe	 groter	 het	 ledenaantal,	 hoe	 groter	 de	 commerciële	 mogelijkheden	 en	
winstgevendheid	van	scooterbelang.nl

Persoonlijke	noot

De	opdrachtgever:	Brandambassadors	en	ik	zijn	beide	erg	tevreden	over	het	eindresultaat	van	het	platform.	Gedurende	
dit	project	heb	ik	mijzelf	verder	kunnen	ontwikkelen	en	bewijzen	als	een	professional	op	het	gebied	van	communicatie	
&	multimedia	design.	Ik	heb	met	erg	veel	plezier	en	voldoening	gewerkt	aan	dit	project	en	heb	ik	mijzelf	ontwikkeld	van	
‘Duplo tot Lego’	Drupal	specialist.
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Boete geparkeerde scooters ingetrokken dankzij Scooterbelang.
“Onlangs werden wij geconfronteerd met een boete die een dealer en een scooterrijder hadden ontvangen voor het 
parkeren van een scooter op het trottoir. In Amsterdam mogen scooters gratis op de stoep worden geparkeerd, tenzij ze 
de doorgang beletten. Na een tweet hierover verstuurd te hebben werd het opgepikt door Jan Bert Vroege van D66 en hij 
nam ook contact op met Cition. En zie wat gebeurde: beide boetes zijn ingetrokken!!!”

Figuur 9: Screenshot afbeelding. 13 juni 2014
[bron: http://www.scooterbelang.nl/nl/blogs/boete-geparkeerde-scooters-ingetrokken-dankzij-scooterbelang]

7 Conclusies - Scooterbelang successen
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8. Aanbevelingen en uitbreidingsmogelijkheden

Het	platform	van	Scooterbelang	is	al	enige	tijd	actief,	maar	Drupal	biedt	nog	voldoende	uitbreidingsmogelijkheden	aan.	
Deze	uitbreiding	bestaat	uit	meerdere	onderdelen	dat	het	platform	zal	verrijken.	

Nieuwsbriefsysteem
Het	 platform	 is	 nog	 niet	 voorzien	 van	 een	 nieuwsbriefsysteem.	 In	 het	 nieuwsbriefsysteem	 kan	 de	 content	 manager	
automatisch	nieuwsbrieven	naar	de	 leden	 versturen.	Het	 systeem	dient	 zodanig	 te	worden	opgezet	dat	 er	meerdere	
soorten	nieuwsbrieven	naar	verschillende	rollen	van	het	systeem	kan	worden	verstuurd.	Denkend	aan	donateurs	die	een	
speciale	actie	code	in	hun	mail	ontvangen	om	collectieve	voordelen	te	ontvangen.

Overzicht	registratieleden	voorzien	van	rollen	en	donaties.
Ondanks	dat	de	administrator	al	een	overzichtspagina	van	de	gebruikers	tot	beschikking	heeft,	voldoet	deze	niet	aan	alle	
gegevens	waar	Scooterbelang	naar	op	zoek	is.	Voor	Scooterbelang	kan	er	met	behulp	van	de	views	module,	een	pagina	
worden	opgezet	waarin	de	volgende	gegevens	worden	verstrekt:

• gebruikersrol
• datum	geregistreerde	gebruiker
• datum	geregistreerde	gebruiker	donateur
• melding	verlopingsdatum	rol	donateur
• e-mail	adres	van	geregistreerde	gebruikers
• bedrag	donatie

Tevens	dient	het	systeem	de	mogelijkheid	om	te	sorteren	en	te	zoeken	op	bovenstaande	punten.

Interactieve	kaart
De	interactieve	kaart	is	voorzien	van	twee	functionaliteiten.	

• Gestolen scooters 
	 Op	deze	kaart	kunnen	anonieme	en	geregistreerde	bezoekers	een	formulier	invullen	waarin	zij	hun	gestolen	scooter	 
	 kunnen	aangeven.	Dit	formulier	is	voorzien	van	de	benodigde	velden	zoals;	scooter	afbeelding,	merk,	type,	adres	 
	 en	een	tijdstipindicatie	van	wanneer	de	scooter	gestolen	is.	Mocht	een	bezoeker	de	scooter	herkennen,	dan	kan	 
	 er	een	bericht	worden	achtergelaten	over	de	desbetreffende	scooter.	Dit	bericht	komt	als	mail	terecht	bij	de	 
	 content	manager	en	de	auteur	van	het	bericht.
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• Gevaarlijke verkeersituaties ‘Black spots’ 
	 Op	het	formulier	van	‘black	spots’	kunnen	bezoekers	gevaarlijke	verkeersituaties	aangeven.	Dit	formulier	is	ook	 
	 voorzien	van	een	afbeelding,	omschrijving,	adres	en	tijd.	 

• Dealers 
	 Een	overzicht	van	alle	dealers	in	Nederland.	Op	deze	pagina	kan	er	gezocht	worden	op	basis	van	woonplaats, 
	 postcode,	naam	en	beoordelingen	van	dealers. 
 
 
Commerciële	aspecten

• Uitbreiding	van	ledenbestand	door	middel	van	barterdeal	met	partners.	Bijvoorbeeld	door	gratis	banner	op	 
	 scooterbelang.nl	te	plaatsen	in	ruil	voor	gebruik	klantenbestand	van	de	dealer. 

• Banner	van	een	verzekeringsmaatschappij	in	ruil	voor	korting	voor	afsluiten	verzekering	via	scooterbelang.
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De introductie en opgestelde vragenlijst voor de online enquête.  

Voor mijn afstudeerproject ben ik bezig met het ontwikkelen van een online platform voor stichting Scooterbelang. Op 
dit moment is er in Nederland nog geen belangenorganisatie die opkomt voor de scooterrijder. Voor mijn studie wil ik 
de wensen van de scooterrijder in kaart brengen. Je kunt mij enorm helpen als je een aantal vragen invult. Het duurt 
maar een paar minuten.

Als je alle vragen hebt ingevuld, maak je kans op een proefabonnement (4 nummers ter waarde van € 9,95) van 
ScooterXpress!

1. Wat	is	je	leeftijd?
• 16	-	20	jaar
• 21	–	25	jaar
• 26	–	30	jaar
• 31	–	35	jaar
• 36	–	40	jaar
• 41	–	50	jaar
• 50  en ouder 

2.	 Wat	is	je	geslacht?
• Man	
• Vrouw

3. Voor	welk	doel	gebruik	je	je	scooter?
• Werk
• Hobby	
• School
• Vrije	tijd
• Anders	namelijk;	(plus toelichtingsveld)

4. Hoe	vaak	gebruik	je	je	scooter	gemiddeld	 
					per	week:

• Elke	dag
• 4-6	keer	per	week
• 3-5	keer	per	week
• 1-2	keer	per	week
• minder	dan	een	keer	per	week
• ik	heb	(nog)	geen	scooter

Bijlage I - Online enquête



57Afstudeerproject Scooterbelang door Nathalie Rorijs
HvA CMD AMSTERDAM, juni 2014

5. Vind	je	het	belangrijk	om	informatie	te	 
	 ontvangen	over	allerlei	onderwerpen	op	 
	 het	gebied	van	scooters?

• Heel	belangrijk
• Belangrijk
• Onbelangrijk	
• Helemaal	niet	belangrijk

6. Zijn	voor	jou	de	verkeersregels	voor	 
	 scooterrijders	altijd	duidelijk?

• Ja
• Nee
• Niet	altijd

7.	 Ben	je	op	de	hoogte	van	de	laatste	 
	 verkeersregels	betreft	bromfietsen/ 
	 scooters?

• Ja	
• Nee

8.	 Voel	jij	je	veilig	op	de	wegen	tussen	 
	 de	andere	verkeersdeelnemers?

• Ja	
• Nee 

9. Door	welke	verkeersdeelnemers	voel	jij	je	 
	 het	meest	bedreigend?

• Auto
• Tram
• Vracht-/bestelauto
• Fietser
• Voetganger
• Andere	brom-/scooterrijders
• Anders,.....	(plus toelichtingsveld)

10. Heb	je	een	bromfiets/scooterverzekering?
• Ja	
• Nee

11. Heb	 je	 behoefte	 aan	 een	 scooter	 platform	 
	 waar	 je	vragen	kunt	 stellen,	ervaringen	kan 
	 delen	 en	 informatie	 over	 scooters	 kan	 
	 uitwisselen	en	bijvoorbeeld	tips	’n	tricks?

• Ja
• Nee
• (plus toelichtingsveld)

12.	Ben	je	bij	een	scooterclub	aangesloten?
• Ja	
• Nee

 

Bijlage I - Online enquête
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13. Zou	 je	 overwegen	 om	 aan	 te	 sluiten	 bij	 
	 vereniging,	 die	 opkomt	 voor	 de	 belangen	 
	 van	de	scooterrijders?

• Ja	
• Nee 
(plus toelichtingsveld) 
 

14. Als	 je	 daarvoor	 lidmaatschapsgeld	 zou	 
	 moeten	 betalen	 hoeveel	 zou	 je	 aan	 deze	 
	 verenging	willen	bijdragen?

• 2,00	per	maand	(24	euro	per	jaar)
• 2,50	per	maand	of	25	euro	per	jaar
• 3,00	per	maand	of	30	euro	per	jaar
• 5,00	per	maand	of	50	euro	per	jaar

15. En	 als	 dank	 voor	 je	 lidmaatschap	 kunnen	 
	 wij	 jou	 ledenvoordelen	 bieden.	 Welke	 
	 lidmaatschapsvoordelen	 vind	 je	 het	 meest	 
	 interessant?

• Korting	op	bromfiets/scooterverzekering
• Korting	op	scooterblad
• Verenigingsblad	(	4	x	per	jaar)
• Korting	op	beurstoegang
• Korting	op	scooteraccessoires
• Korting	op	onderhoud	bij	dealers
• Pechhulp
• Korting	op	rijlessen/examen
• Toegang	tot	exclusieve	scooterevenementen

16. Zijn	er	onderwerpen	die	 je	 graag	 terug	 zou	 
	 willen	zien	op	het	platform	van	Scooterbelang?

• verkeersveiligheid
• technische	ondersteuning
• belangenbehartiging
• onderzoeken
• innovaties
• nieuwste	modellen
• duurzaamheid
• elektrische	scooters
• melding	slechte	verkeerssituaties
• tips	en	tricks
• productveiligheid
• reviews	(dealers)
• producten	testen
• forum
• blogs
• (plus toelichtingsveld)

	17.	Vul	je	e-mail	adres	in	om	kans	te	maken	op 
							een	proefabonnement	van	ScooterXpress.

Bijlage I - Online enquête
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Bijlage II 
Uitslag online enquête
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De online enquête is op meerdere fora en social media gepubliceerd. Binnen EEn dag hadden er meer dan 
100 respondenten	de	enquête	ingevuld! 

Een aantal vragen zijn voorzien van een toelichtingsveld en/of meer keuzevakjes. De antwoorden waarvan het percentage 
het hoogst is, is met roze gemarkeerd. De toelichtingen van de respondenten zijn met opzet niet bewerkt en zijn voorzien 
van grove taalfouten!

1:	Wat	is	je	leeftijd?
• 16	-	20	jaar	 14.67%
• 21	-	25	jaar				4.29%
• 26	-	30	jaar	 		5.19%
• 31	-	35	jaar	 		5.19%
• 36	-	40	jaar	 		9.48%
• 41	-	50	jaar	 28.67%
• 50 + 32.51%

Statistieken	voor	vraag	3:	Voor	welk	doel	gebruik	je	je	scooter?

Toelichtingen	vraag	3:
• Eerst	brommer	gebruik	 later	 scooter	nu	 in	bezit	 
	 van	 auto,	 gegevens	 enquêtes	 stammen	 uit	 
	 brommer	scooter	gebruik	periode	en	hetgeen	ik	 
	 nu	vanuit	mijn	auto	zie	
• ben	 in	 het	 bezit	 van	 een	motorscooter,	 dus	 de	 
	 volgende	vragen	zijn	voor	mij	niet	van	toepassing
• Vakantie,	boodschappen
• Woon-werk	verkeer
• Jarenlang	 naar	 de	 Amsterdamse	 Ford	 fabriek	 
	 gependeld.	Omzeilde	daarmee	lange	auto	wacht 
	 tijden	bij	NS	station	Sloterdijk.	

86%

14%
2:	Wat	is	je	geslacht?

Vrouw

Man

Bijlage II - Resultaten online enquête
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• voornamelijk	hobby
• Alles
• Op	de	vrije	zondagen,	met	mooi	weer,	in	de	omgeving	rijden.	En	genieten	van	de	natuur	en	al	wat	niet	meer	enz
• is	mijn	passie
• Werk	en	vrije	tijd
• dagelijks	vervoer
• passie
• Vervoermiddel	
• vervoermiddel	naar	werk	bij	droog	weer
• Voor	het	werk	en	als	hobby,	leuk	er	aan	sleutelen	dus	ook	vrije	tijd	.
• AOW
• Voor de fun
• Bij	mooi	weer
• heb	geen	scooter	maar	zou	voor	mijn	werk	graag	1	hebben
• Sport
• Vervoer	van	andere	mensen
• Woon-werk
• Sprint
• overal	voor

Statistieken	voor	vraag	4:	Hoe	vaak	gebruik	je	je	scooter	gemiddeld	per	week:
• Elke dag    23.65%
• 4-6	keer	per	week	 	 	 14.64%
• 3-5	keer	per	week	 	 	 20.05%
• 1-2	keer	per	week	 	 	 21.40%
• minder	dan	een	keer	per	week	 18.92%
• ik	heb	(nog)	geen	scooter	 	 		1.35%
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Statistieken	voor	vraag	5:	
Vind	je	het	belangrijk	om	informatie	
te	ontvangen	over	allerlei	onderwerpen
op	het	gebied	van	scooters?

Statistieken	voor	vraag	6:	 
Zijn	voor	jou	de	verkeersregels	voor	
scooterrijders	altijd	duidelijk?

Statistieken	voor	vraag	7	:	
Ben	je	op	de	hoogte	van	de	laatste	verkeersregels	
betreft	bromfietsen/scooters? 62%

38%
Ja

Nee

Bijlage II - Resultaten online enquête
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Ja

NeeStatistieken	voor	vraag	8:	
Voel	jij	je	veilig	op	de	wegen	tussen	de	andere	
verkeersdeelnemers?

Statistieken	voor	vraag	9:	Door	welke	verkeersdeelnemers	voel	jij	je	het	meest		bedreigend?								
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Gegeven	Toelichtingen	vraag	9
• Toen	 ik	 scooter	 reed;	 de	 auto	 ...	 Nu	 ik	 auto	 rijd	 
	 vind	 ik	 de	 scooter...	 Lijken	 zich	 aan	 geen	 
	 Enkele	 verkeers	regel	te	houden.	Vrijbrief	in	de	 
	 stad...	Zijn	ze	bewust	van	de	regels?	Is	er	regel	hand 
	 having	controle	voor	scooters	zoals	bij	auto’s	??	
• Overigens	ik	gebruik	een	motorscooter.
• Andere	 scooteraars	 die	 hun	 snor-	 of	 bromscooter	 
	 hebben	opgevoerd.	
• Automobilisten	die	onder	het	rijden	telefoneren
• Verkeerssituaties	 met	 wegversmallingen.	 
	 Wanneer	je	officieel	voorrang	hebt,	dat	je	dat	moet	 
	 afdwingen	met	soms	gevaar	voor	eigen	leven.	
• Grootste	 probleem	 in	 Amsterdam	 waren	 de	 
	 tramrails	vooral	voor	de	Lambretta	die	had	 ik	voor	 
	 mijn	 Vespa.	 Die	 had	 er	 door	 grotere	 en	 smallere	 
	 banden	veel	minder	last	van.	
• ik	 ervaar	 het	 bovenstaande	 niet	 als	 bedreigend,	 
	 grootste	gevaar	ben	jezelf	...
• anticiperen.
• fietsers	die	geen	richting	aangeven	fietser	die	bellen	 
	 of	met	mp3	bezig	zijn	fietsen	met	2	of	3	naast	mekaar
• Als	er	op	de	openbare	weg	gereden	wordt,	houden	 
	 auto’s	 gn	 rekening	 met	 scooters.	 Vaak	 proberen	 
	 de	 auto’s	 je	 van	 de	 weg	 te	 drukken,	 omdat	 je	 te	 
	 langzaam	gaat.
• Soms	willen	 brommerrijders	 je	 perse	 op	 een	 brug	 
	 inhalen	op	het	fietspad,	terwijl	er	geen	inhaalruimte	 
	 is,	wat	gevaarlijk	is,	als	je	met	de	sturen	elkaar	zou	 
	 raken....met	alle	gevolgen	van	dien.	
• Geen	 begrip	 voor	 snelheid	 verschil	 wanneer	 jje	 
	 verplicht	 wordt	 om	 op	 de	 doorgaanse	 rijstrook	 te	 
 rijden.
• eigelijk	alles	waarvoor	je	geen	rijbewijs	nodig	hebt,	 

	 die	mensen	hebben	geen	verkeers	 kennis	 en	doen	 
	 maar	wat.
• Moslims	achter	het	stuurmslechte	ervaring	mee
• door	niets	zelf	goed	uitkijken
• Vooral	 schoolgaande	 kinderen	 die	 echt	 elkaar	 
	 duwen	 en	 alle	 kanten	 opvliegen.	 Maar	 
	 ook	 de	 auto’s	 waarbij	 je	 niet	 mee	 op	 kunt	 
	 trekken	omdat	je	geen	vijftig	mag
• Medeweggebruikers	ervaar	ik	niet	als	bedreigend.
• Fietsers	rijden	te	veel	met	zijn	drieeen	naast	elkaar
• Doordat	 de	 brommers	 niet	 harder	 dan	 50	 mogen	 
	 zijn	ze	een	gevaar	op	de	weg	.	Je	heb	niks	over	om	 
	 ergens	langs	te	kunnen	gaan.	Ook	autos	vinden	het	 
	 hinderlijk	dat	je	niet	net	iets	harder	kan	
• Oude	mensen	in	de	scootmobielen
• Fietsers	 met	 koptelefoon	 op	 en	 de	 telefoon	 in	 de	 
	 hand.	Levens	gevaarlijk!!!
• ik	rij	motor-scooter
• vooral	 de	 scooters	 die	 maar	 35	 mogen	 rijden	 en	 
	 met	85	over	de	weg	en	fierspad	scheuren
• alle	verkeersdeelnemers	die	niet	begrijpen	hoe	het	 
	 verkeer	 werkt,we	 hebben	 namelijk	 allemaal	 een	 
	 rijbewijs	 om	 de	 fouten	 die	 anderen	 maken	 te	 
	 kunnen	 inschatten	 en	 te	 zorgen	 dat	 daar	 geen	 
	 ongelukken	door	ontstaan.	 Ik	hoop	dus	ook	dat	als	 
	 ik	een	domme	fout	maak	iemand	anders	op	de	rem	 
	 trapt	;-))	In	mijn	geval	
• gaat	het	om	een	oldtimer	motorscooter	en	die	gaan	 
	 niet	 zo	 hard	 dus	 snelwegen	 vermijdt	 ik	 om	 te	 
	 voorkomen	dat	ik	anderen	inde	weg	zit	en	daardoor	 
	 mijzelf	niet	op	mijn	gemak	voel.	
• Let	 wel,	 ik	 rij	 een	 motorscooter	 dus	 de	 verkeers- 
	 regels	zijn	voor	mij	veel	duidelijker	dan	bv	een	snor	 
	 of	bromscooter

Bijlage II - Resultaten online enquête
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Statistieken	voor	vraag	10:	
Heb	je	een	bromfiets/	scooterverzekering?

Statistieken	voor	vraag	11:	
Heb	 je	 behoefte	 aan	 een	 scooter	 platform	 waar	
je	 vragen	 kunt	 stellen,	 ervaringen	 kan	 delen	 en	 
informatie	 over	 scooters	 	 kan	 uitwisselen	 
en	bijvoorbeeld	tips	’n	tricks?	

Gegeven	Toelichtingen*
• Geen	scooter	meer	dus	geen	verzekering	scooter	meer	
• Platform	 ook	 welkom	 voor	 andere	 weggebruikers	 om	 
	 gezamenlijk	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 elkaars	 problemen.	 Deze	 
	 enquête	gaat	ervan	uit	dat	scooters	bromfietsen	zijn,	terwijl	een	zeer	groot	aantal	scooters,	motoren	tot	wel	650	cc	 
	 zijn.	De	scooters	zijn	indertijd	als	motoren	ontworpen.	Toen	daar	in	1965	de	klad	in	kwam	is	men	bromscooters	gaan	 
	 fabriceren.	Je	moet	de	scooters	dus	 in	 	3	soorten	verdelen	nl.	1-Motorscooters,	2-bromscooters,	3-snorscooters.	 
	 Voor	elk	van	dit	soort	gelden	totaal	andere	regels.	
• Omdat	ik	niet	veel	gebruik	maak	van	de	scooter
• Omdat	dat	er	al	is	in	de	vorm	van	scooter-freaks.nl
• Ben	al	lid	van	VespaLX	forum
• Ik	gebruik	al	scooter-freaks.nl
• Ben	er	niet	echt	mee	bezig
• die	zijn	er	al	massaal	via	forums

97%

3%

72%

28%

Ja

Nee

Ja

Nee
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• omdat	ik	een	motorrijbewijs	heb
• Ik	heb	een	old	timer	en	daar	zijn	al	een	aantal	forms	voor.
• dergelijk	platform	is	er	al,	vespalxclub.nl
• Ik	 rijd	 de	 scooter	 (als	 ie	 weer	 rijdend	 is;	 staat	 nu 
	 voor	 reparatie)	 als	 recreatie	en	 zo	nu	 en	dan	 voor	 
	 wat	werk...	Maar	dat	is	slechts	sporadisch.	
• ik	 rijd	een	oldtimer	vespa	en	daar	zijn	al	platforms	 
	 voor.
• Uiteraard	 heb	 ik	 daar	 behoefde	 aan,	 maar	 deze	 
	 platforms	bestaan	toch	al	(vespafans.nl)?
• Ik	vind	het	een	ontzettend	fijn	vervoersmiddel	maar	 
	 het	is	niet	meer	dan	dat.
• Beide	Vespa’s	(een	uit	1957	en	de	andere	uit	‘83)	 
	 zijn	verkocht.	
• vespaforum.be
• omdat	het	 eerst	 duidelijk	moet	worden	waar	deze	 
	 enquête	 over	 gaat.	 ik	 ben	 Motorscooter	 rijder	 
	 (vespa)	 tevens	 Technisch	 adviseur	 vespa	 (vcnh)	 
	 het	is	voor	mij	niet	duidelijk	in	dit	verhaal	over	wat	 
	 voor	soort	scooters	dit	gaat.
• Het	 is	een	oude	Vespa,	heb	voldoende	ervaring	en	 
	 een	goed	netwerk	om	zaken	op	te	(laten)	lossen.	
• Forums	geven	vaak	antwoorden	waarbij	men	maar	 
	 wat	verzint	wat	de	oplopssing	is.
• Internet	is	gewillig
• ik	gebruik	momenteel	scooter-freaks.
• SF	is	het	meest	volledige	platform	wat	er	nu	is,	meer	 
	 info	 kun	 je	 niet	 nodig	 hebben,	 want	 alles	 wat	 je	 
	 nodig	hebt	vind	je	daar.
• heb	ik	al	vespalxclub.nl
• ben	niet	zo	 technisch	enn	kennissen	van	mij	werkt	 
	 met	scooters	en	autos
• Het	platform	moet	opkomen	voor	de	scooterrijder.	 
	 Geen	poespas	er	zijn	al	vele	forums.

• Scooterforum	lees	ik	elke	dag
• omdat	ik	met	mijn	autorijbewijs	bezig	ben
• Ik	 gebruik	 mijn	 scooter	 puur	 recreatief	 en	 voor	 
	 ontspanning.	Ben	wel	lid	van	vespafans.nl	omdat	ik	 
	 Vespa	rijdt.
• Er	moet	al	 zoveel	 informatie	opgezocht	worden	op	 
	 internet	dat	ik	het	ws	niet	zal		bekijken
• Ik	rij	een	200cc	vespa,	is	deze	enquête	wel	voor	mij	 
	 bedoeld?
• Ik	heb	er	behoefte	aan,	maar	niet	in	de	zin	van	dat	 
	 het	er	nog	niet	is.
• Wij	zijn	lid	van	Vespaclub	Noord-Holland	en	ben	zelf	 
	 ook	nog	al	handig
• evenementen	zijn	wel	leuk	
• Daar	is	het	motor-forum	voor
• Ja	en	nee	niet	een	met	prietpraat	ben	zelf	lid	van	de	 
	 vespa	club	Nederland	
• is	voor	mij	enkel	een	vervoersmiddel
• Ben	lid	van	kymco-tourclub-nederland.nl	hier	delen	 
	 we	 veel	 info	 met	 elkaar.	 Wel	 ben	 ik	 VOOR	 een	 
	 stichting	 die	 opkomt	 voor	 onze	 rechten	 mbt	 bv	 
	 rollerbanken	en	dergelijke.
• Zijn	al	diverse	forums	en	de	regels	zijn	ook	goed	te	 
	 googlen
• is	er	al.	www.kymco-tourclub-nederland.nl
• ben	 lid	 van	 diverse	 forums	 die	 deze	 onderwerpen	 
	 ook	behandelen.	o.a.	ktn	/stn
• Omdat	ik	me	daar	niet	betrokken	tot	voel
• Nog	 geen	behoefte	 aan	 gehad.	Wellicht	 veranderd	 
	 dit.	Mijn	 scooter	 is	overigens	geen	bromfiets	maar	 
	 een	motorscooter

*De toelichtingen van vraag 11 zijn grotendeels afkomstig 
van correspondenten die de vraag met ‘Nee’ hebben 
beantwoord. (zie crossings Service Check)

Bijlage II - Resultaten online enquête
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Statistieken	voor	vraag	12:	
Ben	je	bij	een	scooterclub	aangesloten?

• Ja	 	 42%
• Nee		 58%

Statistieken	voor	vraag	13:	
Zou	 je	 overwegen	 om	 aan	 te	 sluiten	 bij	 vereniging,	 die	 opkomt	 voor	 de	 belangen	 van	 de	
scooterrijders?

Gegeven	Toelichtingen	vraag	13
• heb	nog	geen	nadelen	ondervonden	betreffende	de	belangen
• ik	vind	het	wel	best	zoals	het	nu	is
• ik	vind	het	goed	hoor	een	belangenorganisatie,	maar	ik	zal	er	 
	 zelf	niet	actief	aan	deelnemen.	
• Te	weinig	dagelijkse	praktijk	ervaring.	
• ben	al	bestuurslid	van	Vespaclub	
• Ben	niet	zo	van	verenigingsleven
• geen	interesse	/	het	is	prima	zo.	Voor	fietsers	meer	noodzakelijk	
• Scooterrijders	moeten	meer	socialer	gedrag	tonen	en	beter	 
	 anticiperen	
• overbodig	in	mijn	geval
• De	Motorscooters	vallen	onder	de	motoren	en	hebben	derhalve	dezelfde	belangen	als	de	motorrijders.	De	brom- 
	 scooters	 vallen	 onder	 de	 bromfietsen	 en	 hebben	 derhalve	 dezelfde	 belangen	 als	 de	 bromfietsrijders.	 
	 De	snorscooters	vallen	onder	rijwielen	en	hebben	derhalve	dezelfde	belangen	als	de	fietsers.	
• Ik	zal	steeds	minder	scooter	rijden	aangezien	ik	inmiddels	ook	mijn	auto	rijbewijs	heb.
• Geen	interesse	in,	gebeurt	toch	wel	en	helpt	weinig
• Omdat	ik	het	vereniging’s	gevoel	achter	de	scooter	voor	mezelf	niet	echt	op	zn	plaats	vind.	Als	ik	rij,	vergeet	ik	 
	 even	alle	stress,	alle	hoofdpijn,	alle	kwaaltjes,	dan	ben	ik	even	Echt	vrij.	
• Dat	heeft	niks	met	de	groep	te	maken	maar	met	de	rit.
• ik	rij	vaak	samen	met	mijn	vriend.	en	soms	maken	we	een	ritje	met	oom	en	tante,	zij	hebben	ook	een	vespa
• Ik	denk	niet	dat	je	er	veel	mee	kunt	bereiken
• Neen,	maar	eigenlijk	mis	ik	een	bolletje	“weet	niet”

71%

29%

Ja

Nee
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• omdat	ik	met	mijn	autorijbewijs	bezig	ben
• Wat	 is	 de	 definitie	 van	 belangen	 voor	 scooterrijders? 
	 Welke	belangen	hebben	scooterrijders	anders	dan	andere	 
	 weggebruikers?
• Ik	 zie	 er	 geen	 meerwaarde	 in.	 Ik	 ben	 snorfietser.	 
	 Zelfse	regels	als	op	de	fiets.
• zie	daar	niet	echt	het	nut	van	in	ik	heb	nl	n	scooter	met	 
	 motorkenteken	 en	 ik	 gok	 dat	 u	 het	 voornamelijk	 heeft	 
	 over	snor/brom	scooters
• geen	zin	in,dan	krijg	je	allemaal	mail	e.d.
• meeste	kilometers	worden	in	Duitsland	en	Belgie	 
	 gereden
• geen	interesse
• ik	vind	het	persoonlijk	niet	zo	nodig.	dat	heeft	 
	 misschien	ook	wel	met	mijn	leeftijd	te	maken	(57)
• Werk	bij	een	scooterzaak
• te	veel	andere	sociale	verplichtingen/	geen	tijd
• Wil	nergens	bij	aangesloten	zijn
• afhankelijk	wat	er	geboden	wordt
• Geen	tijd	voor
• Ik	heb	hier	de	KNMV	al	voor.
• waarom	 wel,	 welke	 scooterclub,	 welke	 belangen	 
	 behartigen	ze,	wat	gaan	ze	doen,voor	wie	zijn	ze	er?
• Geen	behoefte	aan
• Vind	het	wel	prima	zo
• ‘De	 scooterrijder’	 bestaat	 niet.	 Belangen	 verschillen	 te	 
	 veel	om	door	1	organisatie	te	laten	behartigen.	
• als	iedereen	zich	aan	de	regels	houd	is	er	niets	aan	de	hand
• Als	 motorscooter	 rijder	 heb	 ik	 nog	 geen	 situatie	 
	 meegemaakt	 waarin	 ik	 specifiek	 nut	 zou	 hebben	 
	 van	een	dergelijke	vereniging.
• Zo’n	 vereniging	 is	 zinloos.	 De	 overheid	 heeft	 geen	 
	 aandacht	 voor	 de	 belangen	 van	 de	 bestuurders	 van	 
	 gemotoriseerde	tweewielers.

Bijlage II - Resultaten online enquête



69Afstudeerproject Scooterbelang door Nathalie Rorijs
HvA CMD AMSTERDAM, juni 2014

Bijlage II - Resultaten online enquête

• lid	van	1	vereniging	is	voor	mij	al	voldoende
• Ben	bezig	met	mijn	autorijbewijs,	en	aan	het	sparen	voor	een	autootje	wel	voor	een	soort	van	community	gevoel	 
	 als	bv	Vespa	fans,	maar	niet	voor	de	vereniging	die	‘zakelijk’	belangen	vertegenwoordigd.	Dan	zie	ik	het	als	een	 
	 probleemgebied	dat	vanuit	negativiteit	dingen	wil	veranderen.	

Statistieken	voor	vraag	14:	
Als	je	daarvoor	lidmaatschapsgeld	zou	moeten	betalen	hoeveel	zou	je	aan	deze	verenging	willen	
bijdragen?

44%

3%8%

19%

26%

2,00	per	maand	(24	euro	per	jaar)

2,50	per	maand	of	25	euro	per	jaar

3,00	per	maand	of	30	euro	per	jaar

5,00	per	maand	of	50	euro	per	jaar

niets
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Statistieken	voor	vraag	15:	
En	als	dank	voor	je	lidmaatschap	kunnen	wij	jou	ledenvoordelen	bieden.	
Welke	lidmaatschapsvoordelen	vind	je	het	meest	interessant?	(meerdere antwoorden mogelijk)
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Statistieken	voor	vraag	16:	
Zijn	er	onderwerpen	die	je	graag	terug	zou	willen	zien	op	het	platform	van	Scooterbelang? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

265

212

153

102 113

160

92
69

175

226

88

161

196 185

58

Verkeersveiligheid

Technische	ondersteuning 

Belangenbehartiging

Onderzoeken

Innovaties

Nieuwste	modellen

Duurzaamheid

Elektrische	scooters

Melding	slechte	verkeerssituaties

Tips	‘n	Tricks

Productveiligheid

Reviews	(dealer) 

Producten	testen

Forum

Blogs

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

300

250

200

150

100

50

0

aa
nt
al
	s
te
m
m
en

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10        11       12        13        14        15 



72Afstudeerproject Scooterbelang door Nathalie Rorijs
HvA CMD AMSTERDAM, juni 2014

Bijlage II - Resultaten online enquête

Gegeven	Toelichtingen	vraag	16
• Info	nieuwe	verkeer	regels	betreffende	scooters	
• Veilig	weggebruik	begint	bij	jezelf	
• Scooter	routes	
• interessant	techniek
• sorry	hier	kan	ik	je	niet	bij	helpen....	omdat	ik	(voor	 
	 mijzelf)	geen	toevoegde	waarde	zie...	Maar	ik	denk	 
	 dat	een	forum	altijd	goed	is...	dat	mensen	elkaar	 
	 kunnen	informeren/	helpen.
• Rubriek	ter	ontmoediging	fout	gebruik	(lees	 
	 opvoeren	en	onverschillig	rijden)	van	scooters
• Evenementen 

 
 

• Waarom	de	 snelheid	maximaal	 45	 is.	 Aangezien	 je	 
	 op	sommige	60	wegen	tussen	de	auto’s	rijd	met	45.	 
	 En	als	je	maximale	snelheid	maar	45km/uur	is,	met	 
	 iemand	 achtterop	 gaat	 die	 maximaal	 35/40.	 Dit	 

	 vindt	ik	totaal	niet	veilig	met	het	meerijden	met	het	 
	 verkeer..
• Reisverslagen,	campingplaatsen	geschikt	voor	 
	 scooters	en	waar	ze	ook	welkom	zijn.
• Het	 mogelijk	 maken	 met	 een	 B	 rijbewijs	 op	 een	 
	 scooter	 of	 lichte	 motor	 van	 bv.	 125	 cc	 te	 mogen	 
 rijden.
• Einde	Vd	constructiesnelheid!	Net	als	auto’s	en	 
	 motoren	die	hebben	ook	gEEn	constructiesnelheid.
• Scooterbelang,	 zoals	 de	 naam	 al	 zegt	 moet	 
	 opkomen	 voor	 de	 scooterrijders.	 Al	 hierboven	 
	 aangegeven	 ‘extra’s’	 geeft	 niet	 dat	 waar	 het	 voor	 
	 staat:	het	belang	van	de	scooterrijder.	Er	zijn	al	vele	 
	 fora	waar	je	kan	inschrijven	voor	informatie.
• De	 veiligheid	 is	 het	 meest	 belangrijk	 hierin,	 de	 
	 maximale	 snelheid	 van	 45	 km	 is	 te	 langzaam,	 je	 
	 wordt	 door	 auto’s	 ingehaald	 hetgeen	 gevaarlijke	 
	 situaties	opleverd.	
• Het	 streng	 controleren	 met	 rollerbanken	 en	 
	 dergelijke	 vind	 ik	 erg	 overbodig	 en	 zie	 ik	 dan	 ook	 
	 graag	verdwijnen.	(:
• en	misschien	restauratie	projecten	bv
• de	 maximum	 inhoud	 voor	 scooters	 naar	 150cc	 
	 opschroeven	 wanneer	 je	 alleen	 een	 autorijbewijs 
	 hebt.
• Net	als	in	Italië	en	andere	Europese	landen
• Koop/verkoop
• Afstellingen
• Het	 tegengaan	 van	 de	 rollerbank.	 Men	 mag	 een	 
	 auto	 wel	 tunen	 maar	 een	 scooter	 word	 te	 zwaar	 
	 bestraft!
• Rollerbanken	afschaffen,	hier	lopen	veel	scooters	op	 
	 kapot	omdat	ze	niet	benodigde	koeling	krijgen.	ook	 
	 is	45	veel	 te	 langzaam	en	zou	de	grens	naar	60/70	 

Ik denk wel dat er behoefte is aan 
centrale vertegenwoordiging van 
de scooter belangen. 
De maatschappelijke tendens in de 
grote steden richt zich steeds meer 
tegen scooters, door het massale 
gebruik en de overlast, mede van 
snelheid. De politiek wil bekeuren 
op kenteken mogelijk maken 
waardoor de politie laserguns kan 
gaan inzetten om overlast tegen te 
gaan. 
Kortom er bestaat behoefte aan 
een centraal overleg orgaan.

“

‘‘
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	 getrokken	 moeten	 worden	 aangezien	 wij	 ook	 op	 60	 wegen	 deelnemen.	 dit	 zorgt	 alleen	 voor	 gevaarlijke	 
	 situaties	als	wij	maar	45	mogen.
• Een	dergelijk	platform	heeft	voor	mij	niet	zoveel	zin
• Sprinters

Statistieken	voor	vraag	17:	
Vul	je	email	adres	in	om	kans	te	maken	op	een	proefabonnement	van	ScooterXpress!

De e-mail adressen die de deelnemers hebben ingevoerd worden niet in dit verslag gepubliceerd wegens privacy 
schending.
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Bijlage

III Drupal modules

Bijlage III 
Bureau Service Check
rechte tellingen



Hoe	vaak	gebruik	je	je	scooter	gemiddeld	per	week:

Zijn	voor	jou	de	verkeersregels	voor	scooterrijders	
altijd	duidelijk?

Ben	je	op	de	hoogte	van	de	laatste	verkeersregels	
betreft	bromfietsen/scooters?

Voel	jij	je	veilig	op	de	wegen	tussen	de	andere	
verkeersdeelnemers?

Heb	je	een	bromfiets/scooterverzekering?

Heb	je	behoefte	aan	een	scooter	platform	waar	je	
vragen	kunt	stellen,	ervaringen	kan	delen	en	informatie	
over	scooters	kan	uitwisselen	en	bijv.	tips	’n	tricks?

Ben	je	bij	een	scooterclub	aangesloten?

Zou	je	overwegen	om	aan	te	sluiten	bij	vereniging,
die	opkomt	voor	de	belangen	van	de	scooterrijders?

Als	je	daarvoor	lidmaatschapsgeld	zou	moeten	betalen	
hoeveel	zou	je	aan	deze	verenging	willen	bijdragen?

De	rechtentellingen	zijn	gebaseerd	op	geslacht	en	leeftijd.	In	onderstaand	(frequentie)tabel	een	overzicht.	De	hoogste	
percentages	zijn	gemarkeerd	met	een	kleur.

Bijlage III - Rechte tellingen: Resultaten per geslacht

minder	dan	een	keer	p.w.
1-2	keer	p.w.
3-5	keer	p.w.
4-6	keer	p.w.
elke	dag
ik	heb	(nog)	geen	scooter

Ja
Niet	altijd
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

2,00	p.m.	(€24	p.j.)
2,50	p.m.of	€25	p.j.
3,00	p.m.	of	€30	p.j.
5,00	p.m.	of	€50	p.j.
niets

10
10
17
8

13
2

19
33
7

32
28

30
30

57
2

37
22

13
46

33
26

21
8
5
1

25

17%
17%
28%
13%
22%
3%

32%
56%
12%

53%
47%

50%
50%

97%
3%

63%
37%

22%
78%

56%
44%

35%
13%
8%
2%

42%

74
85
73
57
91

4

187
123
74

222
160

248
136

364
12

279
100

172
210

279
103

94
74
29
13

172

19%
22%
19%
15%
24%
1%

49%
32%
19%

58%
42%

65%
35%

97%
3%

74%
26%

45%
55%

73%
27%

25%
19%
8%
3%

45%

Antwoord

n n% %

manvrouwVraagstelling



Antwoord

n %

16-20 jaar

Hoe	vaak	gebruik	je	je	scooter	gemiddeld	per	week:

Zijn	voor	jou	de	verkeersregels	voor	scooterrijders	
altijd	duidelijk?

Ben	je	op	de	hoogte	van	de	laatste	verkeersregels	
betreft	bromfietsen/scooters?

Voel	jij	je	veilig	op	de	wegen	tussen	de	andere	
verkeersdeelnemers?

Heb	je	een	bromfiets/scooterverzekering?

Heb	je	behoefte	aan	een	scooter	platform	waar	je	
vragen	kunt	stellen,	ervaringen	kan	delen	en	informatie	
over	scooters	kan	uitwisselen	en	bijv.	tips	’n	tricks?

Ben	je	bij	een	scooterclub	aangesloten?

Zou	je	overwegen	om	aan	te	sluiten	bij	vereniging,
die	opkomt	voor	de	belangen	van	de	scooterrijders?

Als	je	daarvoor	lidmaatschapsgeld	zou	moeten	betalen	
hoeveel	zou	je	aan	deze	verenging	willen	bijdragen?
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Vraag	14:	Als	je	daarvoor	lidmaatschapsgeld	zou	moeten	betalen	hoeveel	zou	je	aan	deze	vereniging	willen	bijdragen?
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Bijlage III - Rechte tellingen

[Figuur 10: grafiek - rechte tellingen lidmaatschap resultaten per vragen per geslacht]
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Voelt	zich	veilig	tussen	andere	verkeersdeelnemers

[Figuur 11: grafiek - rechte tellingen vragen 6, 7 en 8 per leeftijdsgroep]

Bovenstaande vragen zijn met ‘Ja’ beantwoordt.

Bijlage III - Rechte tellingen
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[Figuur 12: grafiek - rechte tellingen 11, 12 en 13 vragen per leeftijdsgroep]
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[Figuur 13: grafiek - rechte tellingen vraag 11 per geslacht]
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Heb	je	behoefte	aan	een	scooter	platform	waar	je	vragen	kunt	stellen,	ervaringen	kan	delen	en	informatie	over	scooters		
kan	uitwisselen	en	bijvoorbeeld	tips	’n	tricks?

Bijlage III - Rechte tellingen
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[Figuur 3: grafiek CBS - Bromfietsen naar leeftijd bezitter]
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Bijlage IV - CBS Bromfietsen naar leeftijd



84Afstudeerproject Scooterbelang door Nathalie Rorijs
HvA CMD AMSTERDAM, juni 2014

Bijlage V - Screenshot ScooterXpress
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Bijlage VI - Screenshot forum Scooter Freaks
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Naam	 	 	 Marcel	Stam
Geslacht		 	 Man
Leeftijd   45
Woonplaats	 	 Amsterdam	(Zuid)

Beroep	 	 	 Verpleegkundige
Inkomen	 	 €	30,000	Bruto	per	jaar
Status	 	 	 Getrouwd
Kinderen	 	 2	Zoons	(niet	meer	thuiswonend)

Hobby’s 	 	 Scooter	rijden,	vooral	met	mooi	weer
	 	 	 Films	en	documentaires	bekijken

Reist met 	 Scooter,	gemiddeld	4	keer	per	week.	Met	slecht	weer	pakt	hij	de	tram.	 	 	

Scooter merk	 	 Aprilia
Scooter type	 	 Mojito	45	2T

Behaviours 	 Geduldig	persoon
	 	 	 Omschrijft	zichzelf	als	een	levensgenieter
	 	 	 Rijdt	graag	rond	met	zijn	scooter

Bijlage VII - Persona
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Scooterbelang, zoals
de naam al zegt, 
moet opkomen voor de 
scooterrijder.

“ ‘‘
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2e	hands
aanbiedingen
aanrijding
accessoires
advertisment
advies
banden
beleid
benzine
beveiliging
bezorging
binnenstad
boeken
boetes	praktijkexamen
bovag
brands
brochure
campagne
CBR
celebrities
clubs
community
cultuur
dealers
design
diefstal
discussie
electrische	scooters
ervaringen
faq
fashion
garages
garantie
geschiedenis
gespot

handleidingen
how	to
innovatie
jongeren
journalisme
kaart	
kenteken
keuring
klachten
kleding
leasen	verkoop
lening
lifestyle
locatie
marktplaats
materialen
meldingen
mobilitiet
multimedia
museums
nieuws
nieuwsbrief
oldies/vintage
olie
onderdelen
onderhoud
op	weg
openbare	weg
opinie
oplaadpunten
oplaadpunten
opvoeringen/tunen
particulier
pech
pimpen

pittbikes
praktijklessen
prijs
proefirrten
projecten
promotie
reclame
recreatie
reizen
reparatie
rides
rijbewijs
rijders
rijschool
rollerbank
routes
rubriek
schade
scooterbond
scooterpolitie
scooters
service
snorscooters
stalling
statistieken
status
tankstations
taxi
techniek
theorie-examen
tips	´n	tricks
training
veiligheid
verbruik
verenigingen

verkeersborden
verkeersregels
verzamelingen
verzekering
visie
vloeistof
vraagbalk
werk/verkeer
winkels
zakelijk

Scooter	merken
Puch
Vespa
Aerox
Piaggio
Honda
Gilera
A6M
Aprillia
Benelli
Beta
Derbi
Itlajet
Keeway
Beymco
Mallagoti
Peugot
Suzuki
Sym
Tomos
Yamaha

Een verzameling van alle scooterbegrippen op alfabetische volgorde. Deze zijn afkomstig van het tekenbord en 
brainstormsessies op papier. 

Bijlage VIII - Brainstormsessies
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Een  klein overzicht van de 
geïnstalleerde modules voor 
het interactief platform van 
Stichting Scooterbelang.

Core (kern)
• Block
• Blog
• Comment
• Database	logging
• Field
• Field	SQL	storage
• Field	UI
• File
• Forum
• Image
• List
• Menu
• Node
• Number
• Options
• Path
• Search
• System
• Taxonomy
• Update	manager
• User

Administrator
• Admin
• Administration	menu

Chaos Tool Suite
• Chaos	tools

Context
• Context
• Context	layouts
• Context	UI 

Date/Time
• Calendar
• Date
• Date	API
• Date	Popup
• Date	Views

Features
• Features

Development
• Devel

iDeal API
• Features

Fields
• Address	Field
• Email
• Entity	Reference
• Field	Collection
• Node	Reference
• User	Reference

Flexslider 
Flexslider	fields

Bijlage IX - Drupal modules
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Input filers
• Texttile

Other
• AddToAny
• Advanced	Forum
• Anonymous	Publishing
• Backup	and	Migrate
• Block	Class
• Block	Title	Link
• DHTML	Meny
• Empty	Page
• Entity	API
• Entity	Tokens
• Facebook	OAuth
• Geocoder
• geoPHP
• Libraries
• Profile2
• Proj4JS
• Responsive	images	and	styles
• Token	
• Variable	API

Performance
• Core	Library

Performance and scalability
• Entity	Cache

Rules
• Rules
• Rules UI

Scooterbelang
• Scooterbelang	-	Hide	Tabs	on	Registration	page
• Scooterbelang	Registration	-	alter	user	login	form

SEO
• Seo Tools

 
Taxonomy

• TagClouds
• Taxonomy	Manager

 
Taxonomy Menu

• Taxonomy	Menu

Theme Tools
• Delta	API
• Omega	Tools 
 

Ubercart - Core
• Cart
• Order
• Product
• Store

Ubercart - Core (Optional)
• Payment
• Product	attributes
• Reports
• Roles 

Views
• Views
• Views UI
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Bijlage X - Drupal views
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Bijlage X - Drupal drush command line

De	installatie	van	Drupal	Core	brengt	standaard	een	aantal	modules	met	zich	mee.	Deze	modules	zijn	echter	niet	voldo-
ende	om	voor	Scooterbelang	een	waardig	interactief	platform	te	creeëren.

Voor	Scooterbelang	heb	ik	twee	(voor	het	eerst),	twee	Drupal	mini	ontwikkeld.	Deze	modules	zorgen	ervoor	dat	over-
bodige	tabs	en	zogenaamde	´description	velden´,	niet	worden	getoont	op	de	registratie	pagina´s.

Drush
“A	command	line	shell	and	scripting	interface	for	Drupal”.
Drupal	biedt	developers	de	mogelijkheid	om	modules	te	installeren	met	behulp	van	Drush.
Drush	is	een	‘command	line	shell’	en	scripting	interface	voor	Drupal.	Dankzij	de	Zwitserse	Army	Knife	is	het	mogelijk	om	
met	een	aantal	commando’s	onder	andere	modules	te	installeren,	updaten	en	verwijderen.	Als	je	met	Drush	te	werk	
wilt	gaan	moet	je	wel	goed	opletten	en	voorzichtig	zijn	met	wat	je	doet.	Een	verkeerde	commando	kan	ernstige	conse-
quenties	met	zich	meebrengen.

Putty
Ik	gebruik	Putty	om	drush	commands	uit	te	voeren.
Bron: http://www.drush.org/

	drush	--verbos	dl	naam_plugin

--verbos
met	--verbos	krijg	je	feedback	terug	of	de	actie	is	succesvol	is	afgerond,	zo	niet	dan	krijg	je	een	error	met	omschrijving.

dl
staat	voor	download

naam_plugin	is	afkomstig	van	de	URL	van	de	Drupal	module,	bijv.	 
www.drupal.org/project/module_name
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Bijlage XI - Screenshot platform gebruikers
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Bijlage XII - Scrumwise
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Bijlage XII - Scrumwise
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o�cia 
deserunt mollit anim id est laborum
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Bijlage XIII - Wireframes (overzichtspagina 2)
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Bijlage XIII - Wireframes (contentpagina)
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dolores eos qui ratione voluptat 
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12/07/2013
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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt mollit anim id est laborum
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Bijlage XIV - Photoshop Homepage Schetsen
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Bijlage XVII  - Ontwikkeling sitemap (boomstructuur hoofdnavigatie)
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Bijlage XVII  - Ontwikkeling sitemap (boomstructuur hoofdnavigatie)
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Met	Adobe	Kuler	is	er	inspiratie	opgedaan	om	de	kleuren	van	de	huisstijl	voor	Scooterbelang	te	bepalen.		Op	de	website	
van	Adobe	Kuler	kan	er	gezocht	worden	op	basis	van	thema,	populariteit,	meest	gebruikt,	willekeurig	en/of	op	basis	van	
zoektermen.	De	volgende	zoektermen	zijn	voor	Scooterbelang	gehanteerd:	scooters,	scooter	lifestyle,	urban,	city	life	en	
retro	scooter.

Bijlage XVIII  - Huisstijl
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Bijlage XIX  - Huisstijl
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Visitekaartje



Bijlage XIII  - Screenshots Scooterbelang
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Registratieformulier
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Bijlage XII - Screenshots Scooterbelang
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Nawoord
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redigeren	van	deze	scriptie.	Zij	is	snel	en	adequaat	en	heeft	mij	voorzien	van	algemene	tips	om	mijn	werk	te	verbeteren.

De	Hogeschool	van	Amsterdam,	opleiding	Communicatie	&	Multimedia	Design	richting	TDI
(Technologie,	Design	&	Interactie)
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