
Discover

Om de afstudeeropdracht te kunnen definiëren en een duidelijke
afkadering van de opdracht te kunnen bepalen, is er een projectdocument
(link) opgesteld aan de hand van informatie die verzameld is vanuit het
stagebedrijf en de website van de opdrachtgever en het eerder opgestelde
project proposal.

Om me beter te kunnen verdiepen in de huidige situatie en om de
behoeften en wensen van de opdrachtgever beter vast te kunnen stellen
heb ik een interview (link) afgenomen met de directeur van de afdeling
wonen van Bernheze, Jeroen van Dinther. Hieruit is gebleken dat er binnen
het werkproces rondom huurwoningen erg veel ruis wordt ervaren door
incomplete en kwalitatief slechte aanmeldingen, ondanks de middelen die
het bedrijf momenteel biedt. Het is dan ook als doel gebleken om op alles
wat er tussen het aanmelden van een opdracht en het tekenen van de
huurovereenkomst zit tijd en onnodig werk te besparen, gezien de lage
marge op de huur diensten.

Om het werkproces achter het verwerken van de aanvragen in kaart te
brengen, en de wensen en behoeften te definiëren, heb ik interviews (link)
gehouden met medewerkers van de woonafdeling van Bernheze
Makelaars. Hieruit is gebleken dat de screening van huurders een
belangrijke handeling is in het werkproces, maar dat dit tijdrovend werk is.
Ook blijkt dat er regelmatig onduidelijkheden zijn bij aanvragers die
resulteren in slechte aanvragen en veel onnodig contact. Echter blijkt dat
de wijze waarop Bernheze Makelaars momenteel werkt bijdraagt aan het
creëren van deze onduidelijkheden, dit blijkt uit de manier waarop zaken
worden teruggekoppeld aan huur aanvragers en een aanvraagformulier
wat niet aansluit op de eisen die worden gesteld.

Define

Om te kunnen bepalen hoe low-cod tools automatiseringen kunnen
bijdragen aan het oplossen van het eerder genoemde probleem van
Bernheze makelaars is het werkproces voor huuraanvragen vastgelegd in
een diagram (link). Hieruit blijkt dat er binnen het proces veel
werkzaamheden zijn die gedigitaliseerd / geautomatiseerd afgehandeld
kunnen worden.

Om te bepalen welke low-code tools hiervoor ingezet kunnen is er
onderzoek gedaan naar low-code tools (link). Hieruit is gebleken dat er
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binnen de trend van low-code ontwikkeling veel vergelijkbare tools
beschikbaar zijn die kunnen bijdragen aan de automatisering van het
huurproces. Door deze tools te vergelijken is gebleken dat een stack van
Webflow, Zapier en Airtable. De front-end editor van Webflow heeft zich
binnen M7 branding bewezen als krachtige tool voor het ontwikkelen van
webpagina's, en de door deze te combineren met een stack van andere
tools kunnen er functionaliteiten ontwikkeld worden die vereist zijn voor
de tool voor Bernheze Makelaars.

Om te onderzoeken welke maatregelen er binnen Bernheze getroffen
moeten worden, en de veiligheid van de gekozen tools te toetsen, is er
onderzoek(link) gedaan naar de AVG-richtlijnen omtrent het verwerken
van persoonsgegevens. Hieruit is gebleken dat er veel maatregelen zijn die
bij voorbaat al getroffen moeten worden binnen het huurproces van
Bernheze Makelaars, en dat er ook een aantal maatregelen moeten
worden aangescherpt wanneer dit proces geautomatiseerd wordt.
Daarnaast is gebleken dat de gekozen tools geverifieerd zijn op het gebied
van veiligheid op basis van internationale maatstaven als de GDPR en SOC.

Omdat er een digitale oplossing moet worden ontwikkeld die het huidige
formulier van Bernheze Makelaars moet vervangen heb ik onderzoek (link)
gedaan naar best practices van webforms. Uit het onderzoek zijn bepaalde
vuistregels en richtlijnen voortgekomen met betrekking tot het vragen van
input op een wijze waarop de gebruiker cognitief zo min mogelijk wordt
belast. Het toepassen zal moeten leiden tot het minimaliseren van user
errors.

Develop & deliver

Om een visuele basis te leggen voor de ontwikkeling van de tool voor
Bernheze Makelaars zijn er op basis van de user stories wireframes
ontwikkeld voor de tool voor Bernheze Makelaars. Deze wireframes zijn
vervolgens voorzien van feedback door Sinan Kaya (UX designer) van M7
Branding en Bas Honselaar (Makelaar) van Bernheze Makelaars.

Om te kunnen valideren of het mogelijk is om met de gekozen tools een
prototype (op basis van de wireframes) te realiseren, is er een proof of
concept ontwikkeld (link). Hieruit is gebleken dat de gekozen stack van
tools goed met elkaar kan samenwerken, waardoor de
basis-functionaliteiten voor een prototype gerealiseerd kunnen worden.
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Op basis van de wireframes is er een prototype (link) ontwikkeld met de
gekozen low-code tools. Hieruit is gebleken de gekozen low-code tools veel
mogelijkheden bieden op het gebied van software ontwikkeling, maar
tegelijkertijd limitaties bieden die nadelig zijn voor de gebruikerservaring
en schaalbaarheid van de tool voor Bernheze Makelaars.

Om te onderzoeken of de schaalbaarheid en gebruikerservaring is er een
tweede prototype (link) ontwikkeld wat gebruik maakt van de Webflow
front-end capaciteiten in combinatie met externe back-end laag genaamd
Wized.io. Hieruit is gebleken dat Wized.io veel potentie biedt voor het
ontwikkelen van webapplicaties, maar het platform nog te ‘jong’ is om in
huidige staat te dienen als stabiele ontwikkeltool.

*aanvullen met userstories en adviesrapport


