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2.1 Managementsamenvatting

Aanleiding en hoofdvraag
In opdracht van ACME Corporation hebben wij, ProductSquad, een applicatie-
assessment (ProductSqan) uitgevoerd voor de ACME Instant Product Catalog. 
Dit hebben we gedaan omdat er binnen ACME onduidelijkheid bestond over 
de gebruiksvriendelijkheid en de stand van techniek van de Instant Product 
Catalog. Hierover zijn eerder vragen gesteld door het managementteam nadat uit 
gebruikersfeedback bleek dat er bepaalde onderdelen veel minder presteerden dan 
verwacht. De belangrijkste reden om de ProductSqan uit te voeren is om een helder 
beeld te creëren van de productstatus en dus te bepalen waar het product staat en in 
welke richting(en) gedacht kan worden voor ontwikkeling in de nabije toekomst.

Aanpak assessment
In samenwerking met de product owner hebben we in 3 dagen de ProductSqan 
uitgevoerd. Aan de hand van vragenlijsten, werksessies, geautomatiseerde tests en 
handmatige checks zijn verschillende onderdelen doorgelicht en beoordeeld. De 
assessment is uitgevoerd op basis van zes kernpunten (Techniek, UX & Design, Content, 
Security, Privacy en Proces) en aan de hand van diezelfde zes kernpunten is het 
adviesrapport opgebouwd. Hieronder is een high-level overzicht weergegeven van de 
huidige applicatiestatus.

8. 9.
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Advies

Op basis van de bevindingen die voortkomen uit de ProductSqan 
adviseren wij ACME Corporation om met name focus aan te brengen 
op het reduceren van de technische schuld, en daarnaast actie te 
ondernemen op de onderdelen waarin de privacy niet voldoende 
gewaarborgd is.

Aanbevelingen

• Dit betekent praktisch dat er op korte termijn moet worden gewerkt aan het 
centraliseren en versimpelen van (interne) API’s en het explicieter vastleggen van 
business logica.

• Daarnaast raden we aan om te upgraden naar een modern frontend framework. 
Daar is al wat voorwerk voor gedaan, het is raadzaam om dit verder af te maken. 
Daarmee wordt namelijk de accessibility en performance van de frontend sterk 
verbeterd. Er is ook behoorlijk wat ‘laaghangend fruit’ op het vlak van accessibility 
dat snel kan worden opgepakt. Dit is nog onafhankelijk van het implementeren van 
een nieuwe frontend framework.

• Wat betreft de gebruiksvriendelijkheid is er winst te behalen door het versimpelen 
van de user interfaces voor producten filteren,selecteren, vergelijken en 
aanschaffen.

• Development inzetten op bovengenoemde onderdelen levert een stabiele codebase 
op waaraan met hoge snelheid op een toekomstvaste manier doorontwikkeld 
kan worden. En daarnaast wordt de applicatie gebruiksvriendelijker, en beter 
toegankelijk.

• Hier zullen zowel de gebruikers, het Scrum team en de product owner mee geholpen 
zijn. Op termijn brengt dit een betere uitgangspositie met zich mee op de markt, 
zoals ook te zien is in de benchmark ten opzichte van de concurrentie.

Resultaten 
Onderstaande scores zijn tot stand gekomen door de 
antwoorden op de vragenlijsten en de uitkomsten van de 
tests te combineren en te wegen. De eindscores worden 
weergegeven op een schaal van 1 tot 5. Een score van 0 
betekent een negatieve status, waarbij onderdelen zeer 
onder de maat zijn en/of dat er grote risico’s bestaan. 
Een score van 5 geeft aan dat op een onderdeel ‘alles 
op orde en onder controle’ is, en dat de risico’s nihil zijn. 
Rechtsonder in het vlakje staat het gemiddelde van de 
markt (benchmark).

Techniek –  De codebase staat er weliswaar 

netjes bij, maar er is toch in de loop van de jaren 

behoorlijk wat technische schuld ontstaan.

Privacy –  Er is een aantal onderdelen in de applicatie waarvoor niet voldoende 

is nagedacht over het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Hier wordt 

de wet- en regelgeving rond de AVG overtreden, en dat is niet gewenst. Hier zal 

op korte termijn actie op ondernomen moeten worden.

Proces –  De processen zijn goed gedefinieerd, en voor alle stakeholders is 

duidelijk wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Er wordt regelmatig 

overlegd over hoe het beter kan, dat is erg waardevol, maar veranderingen 

daadwerkelijk doorvoeren blijft nog wel eens hangen.

Security –  Zowel uit de semi-automatisch uitgevoerde penetratietests, een 

scan van de codebase, en een vragenlijst die door de security officer ingevuld 

is, blijkt dat de security goed op orde is. Het belangrijkst is het beheersen van 

risico’s, en dat wordt voortvarend gedaan door alle betrokkenen.

Content –  De geautomatiseerde Web Vitals scores laten een rooskleurig beeld 

zien, maar uit de expert review blijkt dat er nog wel veel verbeterpunten zijn. De 

accessibility is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

UX & Design –  De geautomatiseerde Web Vitals scores laten een rooskleurig 

beeld zien, maar uit de expert review blijkt dat er nog wel veel verbeterpunten 

zijn. De accessibility is hierbij een belangrijk aandachtspunt.2.8
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content

admin

content

search

content

prijsalerts

profiel

leveranciers

bestellen

product
vergelijking

zoeken

product API

import / export

Publieke website

Klanten & prospects

Productsite

Klanten

Beheer

ACME

informatie

bestellingen

analytics

dashboard

zoeken evenementen

Leveranciersportaal

Leveranciers

content APICMS accounts

OIDC koppelingen

Productoverzicht

KleursystematiekBij het creëren van het productoverzicht zijn de volgende 

onderwerpen meegenomen in de bespreking:

• ‘product value’
• gebruiksvriendelijkheid
• onderhoudbaarheid
• uitbreidbaarheid
• complexiteit
• zit het ‘op de juiste plek’?
• zouden we het nu precies weer zo bouwen?

Voldoende tot goed

Matig tot onvoldoende

Onvoldoende tot  slecht

product admin 
(+ leveranciers-admin)

leveranciers

producten

2.2



Productsquad • Voorbeeldrapport

6. 

Algemeen –  Het ontwerp is over het algemeen degelijk maar 

sterk verouderd. Dit betekent dat voor gebruikers zelden in een 

oogopslag duidelijk is welke actie zij moeten uitvoeren.

Accessibility –  Wanneer gebruikers met een beperking werken met de Instant 

Product Catalog  blijkt er nog veel te ontbreken op het vlak van toegankelijkheid. 

Hoewel er enkele alt-attributen zijn, kan men door contrast-problemen het systeem op 

sommige locaties nauwelijks gebruiken, laat staan met een schermlezer.

Esthetiek –  De eerste indruk van het ontwerp is in orde. Het is niet slecht maar 

springt ook niet in het oog. Het ontwerp oogt verzorgd maar is niet aantrekkelijk 

doordat het hier en daar consistentie mist. Ook ontbreekt het aan volledige 

responsiveness van de pagina’s voor gebruik op mobiel en tablet.

UX panel survey –  De gebruikers van het panel ervaren de functionaliteiten 

als dusdanig gebruiksvriendelijk en intuïtief dat er op dit onderdeel een 

bovengemiddelde score is behaald. In een aantal edge cases kwam een 

doodlopend proces naar voren, dit is laaghangend fruit.

Expert review –  De UX expert heeft een gemiddelde 

score afgegeven voor de Instant Product Catalog omdat het 

oorspronkelijke ontwerp niet langer aansluit bij de beoogde 

ervaring van de huidige gebruikersdoelgroep.

Scantools –  De automatische tools hebben uitgewezen dat 

ondanks het verouderde ontwerp, de functionaliteit logisch 

vindbaar is en consistent is ingericht. Foutdiagnostiek en 

foutpreventie zijn maar ten dele ondervangen.
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User Experience (UX) 
& Design

In dit onderdeel beoordelen we het ontwerp van de Instant 
Product Catalog en de gebruikservaring. Er is met tooling 
en handmatig — op basis van Usability Heuristics — 
onderzoek gedaan naar gebruiksvriendelijkheid, navigatie, 
vindbaarheid, esthetiek en validatie/foutmeldingen. De 
belangrijkste gebruikersgroep voor de Instant Product 
Catalog zijn externe gebruikers die regelmatig interactie 
hebben met het systeem, op verschillende devices. Er kan 
enigszins verwacht worden dat ze de applicatie moeten 
leren kennen, maar deze drempel mag niet te hoog worden.

14. 15.
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9. Privacy

In dit onderdeel beoordelen we de manier 
waarop wordt omgegaan met persoonlijke 
informatie in de Instant Product Catalog. 
Met behulp van automatische scans en 
handmatig onderzoek van de documentatie 
die voorhanden is, wordt de privacy 
beoordeeld.

Analytics – Google Tag Manager wordt hiervoor ingezet. Er wordt meer dan 

nodig gelogd, en het schort aan bruikbaarheid omdat door het gebrek aan 

funnels, doelen en filters één grote brij van data ontstaat.

Wettelijke eisen – Op papier voldoet de Instant Product Catalog grotendeels 

aan de AVG-eisen. Het verwerkingsregister is bijna helemaal op orde, maar er 

ontbreekt een aantal belangrijke onderdelen. Juist met die onderdelen gaat het 

mis, er worden onder andere (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt zonder 

dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Overeenkomsten – Ondanks dat er aan veel eisen intern is voldaan, kunnen 

sommige subverwerkers nog doen en laten wat ze willen. Daar ligt een 

aanzienlijk risico voor datalekken of onrechtmatig gebruik van gegevens. Met 

deze partijen dient een duidelijke verwerkersovereenkomst te worden gesloten.

Processen / Privacy by design – van de 7 ‘foundational principles’ worden 

er 6 herkend en gevolgd. Er is nog winst te halen bij de awareness voor alle 

betrokkenen, met name bij de onboarding van nieuwe teamleden.

Dataverwerking – Op de meeste plekken wordt de data verwerkt conform de 

zelf opgelegde eisen. Hier wordt echter ook wel eens van afgeweken omwille van 

gemak (‘lokaal testen met live data’ / ‘de klant heeft nu dit exportje nodig, kan 

wel even via de mail’), maar dat wordt wel herkend als risico en ook als zodanig 

hersteld.

Cookies & Trackers – Er wordt een beperkte hoeveelheid cookies en trackers 

ingezet om geanonimiseerde data te verzamelen. Gebruikers worden hier over 

het algemeen op het juiste moment en op de juiste manier van op de hoogte 

gebracht.
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Onderdeel Huidige situatie Advies

Techniek Er zijn behoorlijk wat outdated frontend 

dependencies, die mogelijk in de 

toekomst problemen kunnen gaan 

opleveren.

Voer updates uit voor alle frontend 

dependencies (waar mogelijk).

Techniek De accessibility en performance van de 

frontend is onder de maat, en er is geen 

eenduidige manier om nieuwe frontend-

functionaliteit te bouwen.

Schrijf frontend code om naar een modern 

frontend framework (waarschijnlijk Vue, 

omdat er in het dev team al wat voorwerk 

voor gedaan is). Het is een grote klus, maar 

het zorgt er al snel voor dat je veel sneller 

bestaande functionaliteit kunt wijzigen, en 

nieuwe functionaliteit erbij kunt bouwen.

Techniek Er is technische schuld ontstaan doordat 

nieuwe functionaliteiten gaandeweg 

‘bovenop’ en ‘naast’ de bestaande 

applicatie gebouwd zijn. Hierdoor is de 

business logica versnipperd, en zijn er 

veel impliciete afhankelijkheden tussen 

de verschillende onderdelen van de 

applicatie.

Reduceer technische schuld door het 

maken, centraliseren en versimpelen van 

(interne) API’s en het explicieter vastleggen 

van business logica.

UX & Design De accessibility valt tegen, waardoor een 

belangrijk deel van de doelgroep de site 

niet optimaal kan gebruiken.

Het contrast verbeteren van figuren en op 

pagina’s tussen de voor- en achtergrond is 

een must-have. Een vervolgstap voor het 

verbeteren van de toegankelijkheid ligt bij 

het herzien van het visueel ontwerp om 

de de inhoud helder over te brengen voor 

iedere gebruiker.

UX & Design Het ontwerp is over het algemeen degelijk 

maar sterk verouderd. Dit betekent dat 

voor gebruikers zelden direct duidelijk is 

welke actie zij moeten uitvoeren.

Versimpel de user interface voor de 

volgende belangrijke flows in de applicatie:

 • product filteren & selecteren

 • product vergelijken

 • product aanschaffen

Onderdeel Huidige situatie Advies

Privacy Er zijn een aantal onderdelen in de 

applicatie waarvoor niet voldoende 

is nagedacht over het verwerken van 

(bijzondere) persoonsgegevens. Hier 

wordt de wet- en regelgeving rond de 

AVG overtreden, en dat is niet gewenst.

Breng op korte termijn in kaart welke 

bijzondere persoonsgegevens verwerkt 

worden, op welke plaats en waarom. 

Bepaal vervolgens waar dit niet nodig is en 

stop daar met het verwerken van gegevens. 

Verzorg voor alle overige gevallen 

toestemming van de persoon in kwestie, 

vermelding in het verwerkingsregister en 

bij betrokkenheid van derden een gesloten 

verwerkersovereenkomst.

Privacy Aan de vereiste ISO-certificeringen is 

voldaan voor de Instant Product Catalog. 

Ook is het verwerkingsregister op orde. 

Alleen In het privacy statement is een 

aantal verouderde elementen gevonden 

die opnieuw bekeken moeten worden.

Het is nodig om privacy statements 

en verwerkingsregisters  actueel te 

houden. Het kan goed helpen om dit 

onder te brengen in een rol of functie 

en daar ten minste één persoon of team 

verantwoordelijk voor te maken.

Proces De scan maakt zichtbaar dat in de loop 

der tijd functionaliteit en ontwerpen 

zijn gestapeld door een groot aantal 

verschillende ontwikkelaars, waarbij 

een consistent proces ontbrak. Het 

gevolg is onduidelijkheid over locaties, 

verbindingen en kwetsbaarheden.

Maak heldere keuzes voor processen zodat 

duidelijkheid ontstaat en afhankelijkheid 

afneemt. Door principes van security 

by design en privacy by design te 

implementeren in bijvoorbeeld een Agile 

proces, worden systemen ontwikkeld die 

zo vrij mogelijk zijn van kwetsbaarheden en 

ongevoelig(er) zijn voor aanvallen. Praktisch 

betekent dit simpele maatregelen rondom 

bijvoorbeeld de omgang met informatie, 

voortdurend testen en user centricity.

6. Aanbevelingen

Voor gewogen scores van 3,0 of minder, en voor laaghangend fruit zijn hieronder 
aanbevelingen opgeschreven die richting geven voor vervolgstappen. Door een 
aanbeveling te implementeren wordt de score op dat vlak aanzienlijk verbeterd en zullen 
zowel de gebruikers, het productteam en de product owner geholpen zijn. Op termijn 
brengt dit ook een betere uitgangspositie met zich mee op de markt.

24. 25.


