
Bij de eerste vraag om de knop ‘bewaar’ te wijzigen naar ‘upload’ is contact opgenomen met
de designer van ObsIdentify, aangezien in-app teksten onder design vallen. Hij werd om een
advies gevraagd dat dan in eerste instantie doorgesproken zou worden met het ObsIdentify
team (Designer Karel, Lead programmeur Sjaak, Projectcoordinator Martine en
opdrachtgever Hannes). De designer wees ons erop dat het wijzigen van de term ‘bewaar’ in
de app, ook gevolgen heeft voor de beleving van de gebruiker en de betekenis van teksten
in de app. Door het wijzigen van deze term, moesten alle teksten opnieuw bekeken en
geherformuleerd worden. We vonden het als team met deze term lastig om een duidelijke
boodschap naar de gebruiker toe in de app neer te zetten. Ook waren er zorgen dat enkel
de term ‘uploaden’ opnemen alsnog niet duidelijk genoeg zou maken dat waarnemingen ook
publiekelijk zichtbaar worden en liet dit niet de ruimte om extra nuance over pot- en
tuinplanten, selfies en huisdieren te geven.

Voor het willen wijzigen van deze knop werd als reden opgegeven dat er veel ‘onzin’
waarnemingen binnenkwamen, en dat men zich door de voorgestelde wijziging meer bewust
zou worden van het feit dat waarnemingen online publiekelijk beschikbaar komen.
Deze knop wijzigen is echter maar 1 mogelijke oplossing voor dit probleem. Om dit probleem
goed aan te kunnen pakken, hebben we een stapje terug gedaan, het probleem
geanalyseerd en hebben verschillende oplossingsrichtingen beschreven, waaronder het
hernoemen van de knop ‘bewaar’.

De oplossingsrichtingen werden geanalyseerd, de uitkomst was dat er oplossingsrichtingen
waren die meer effect zouden hebben dan het hernoemen van deze knop. Omdat de knop
‘bewaar’ hernoemen ook problemen meebracht (zoals minder duidelijke communicatie naar
de gebruiker toe wat consistentie in de overige in-app teksten betreft en congruentie de
invoerschermen op de website), is deze oplossingsrichting niet geïmplementeerd. Wat er wel
is gebeurd, en nog wordt gebouwd, is:

1. Een pop-up voor nieuwe gebruikers, die aangeeft wat niet als waarneming
doorgegeven mag worden, en dat waarnemingen geupload  worden naar een



website en publiekelijk zichtbaar worden. (reeds geïmplementeerd)

2. Een zelfde pop-up bij de eerste 3 onzekere waarnemingen (reeds geïmplementeerd,
focus op selfies, potplanten, huisdieren). Bij ervaren gebruikers krijg je deze pop-up
maar 1 keer.

3. Een aanpassing van de mails die naar gebruikers gaan
4. Een aanpassing van de tekst die bij registratie meegegeven wordt
5. Lokaal bewaarde waarnemingen worden bij inloggen van de gebruiker niet

onmiddellijk naar de website gestuurd. In plaats daarvan krijgt de gebruiker een
uitleg tekst en moet hij de waarnemingen 1 voor 1 uploaden (of verwijderen). Na
afloop krijgt hij de melding dat vanaf dat moment ook alle bewaarde waarnemingen
onmiddellijk geupload zullen worden naar de website. (reeds geïmplementeerd).





6. Een mechanisme dat op basis van enkele criteria waarnemingen van beginnende
gebruikers verbergt, totdat ze ervaren genoeg zijn om te tonen. (momenteel onder
handen)

Team ObsIdentify maakte met team Waarneming.nl (Hisko, Timo, Martine, Hannes, Dylan)
de afspraak om bovenstaande maatregelen te implementeren en nadien de effectiviteit te
evalueren om te kijken of bijkomstige maatregelen nodig zijn. Sinds de invoering van deze
wijzigingen is het aantal ‘onzin’ waarnemingen drastisch afgenomen.

In deze korte gratis webinar demonstreert Hannes Ledegen deze functies. Dergelijke
instructiefilmpjes en herwerking van de mails zullen in de toekomst ook een grotere rol gaan
spelen bij het opvoeden van de gebruikers over de werking van de app en de link met de
portalen van Observation.org

https://natuuracademie.webinargeek.com/obsidentify-waarnemingen-be-voor-beginners?fbclid=IwAR1nvDRzyGltDdQdHc4KpkZ6RPUH8yDCiBWdAVJUtHsFeueYYcw-NqNh_ok

