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1.4 Functioneel ontwerp

Stel, je gaat een website voor een opdrachtgever maken. Je maakt dan eerst een functioneel
ontwerp voor de website. Het functioneel ontwerp is een schets waarin je functionaliteiten
opneemt. Hierin schets en beschrijf je precies welke functionaliteiten de website moet
hebben. Functionaliteiten zijn taken die je op een website kunt uitvoeren. Dus de
mogelijkheden die de website heeft.
Samen met de opdrachtgever bespreek je welke functionaliteiten nodig zijn om het doel
van de website te behalen. De afspraken die jullie maken, leg je vast in het functioneel
ontwerp. Daarin laat je stap voor stap zien hoe een gebruiker straks door de website kan
klikken. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de website er precies uit gaat zien. En wat
de website kan.
Het functioneel ontwerp wordt later als basis gebruikt bij de technische ontwikkeling van
de website.

In het functioneel ontwerp geef je de knoppen in de menubalk aan. Dit zijn de
standaardfunctionaliteiten van een website. Bijvoorbeeld de volgende knoppen:
• ‘Over ons’

Via deze knop kom je op een webpagina waarop informatie over het bedrijf staat.
• ’Onze producten’

Via deze knop kom je op een webpagina waarop informatie staat over de producten
die het bedrijf aanbiedt.

• ’Nieuws’
Via deze knop kom je op een webpagina met alle nieuwtjes. Bijvoorbeeld dat je bedrijf
zijn vijfjarig jubileum heeft gevierd. Of dat je bedrijf in de lokale krant stond vanwege
een bijzondere actie.

• ’Agenda’
Via deze knop kom je op een webpagina waarop activiteiten en evenementen staan.
Bijvoorbeeld: ‘Op 26 januari komt een bekende Nederlandse schrijver voorlezen in de
bibliotheek.’

Het logo van het bedrijf zet je altijd linksboven. Dat logo is aanklikbaar.

Er zijn nog veel meer andere knoppen die je in het menu van de website kunt opnemen.
Dit overleg je met de klant. Denk daarbij aan de gebruiksvriendelijkheid van de website.
De bezoeker van de website moet altijd gemakkelijk kunnen vinden wat hij zoekt.
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In het functioneel ontwerp zet je ook de extra functionaliteiten die je de website gaat
geven. Bijvoorbeeld:
• een sitemap

Dit is een overzicht van alle pagina’s op een website.
• een login voor een afgeschermd gedeelte voor klanten of leden
• een zoekvenster

Bezoekers kunnen hiermee met trefwoorden zoeken op de website.
• een contactformulier

Dit is een formulier dat een bezoeker kan invullen om bijvoorbeeld een vraag aan het
bedrijf te stellen.

• een webshop om producten via de website te verkopen
• een weblog

Dit is een soort dagboek dat je kunt bijhouden.
• foto’s

Je plaatst een fotogalerie of een slideshow die een beeld geeft van het bedrijf.
• video’s

Je zet filmpjes op de website om een indruk te geven van het bedrijf.
• een forum

Hier kunnen bezoekers van de website hun mening geven. Dit is eigenlijk alleen geschikt
voor websites met veel bezoekers.

• een routeplanner
De klant of bezoeker vult hierin zijn adres in en krijgt vervolgens de routebeschrijving
vanaf zijn adres naar het bedrijf.

• meertaligheid
De website kan in meerdere talen weergegeven worden.

• een voorleesfunctie
Met deze functie leest een (computer)stem de teksten op de website voor.

• een functie om de leesbaarheid te vergroten, zoals letters en het contrast groter maken.

Je kunt op de website ook links opnemen naar social media, zoals Facebook en Twitter.
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Deze website heeft verschillende functionaliteiten, zoals een link naar Facebook, foto’s, film en een

webshop.

De extra functionaliteiten bespreek je uitgebreid met de klant. Samen besluiten jullie welke
functionaliteiten de website moet hebben. Deze neem je op in het functioneel ontwerp.
Natuurlijk is het belangrijk om ook bij de extra functionaliteiten het gebruikersgemak goed
in de gaten te houden.

1.5 Vormgeving

De vormgeving is erg belangrijk voor de uitstraling van de website. De vormgeving is de
vorm en stijl die je aan de website geeft. Bijvoorbeeld plaatjes, kleuren, vormen en het
lettertype. De vraag is wat je met de website wilt uitstralen. Het is goed als je hiervoor
creatieve ideeën hebt. Maar houd wel met een paar zaken rekening:
• De huisstijl van het bedrijf moet in de vormgeving verwerkt zitten. De huisstijl is de

manier waarop een bedrijf zich presenteert aan een klant of bezoeker. Deze huisstijl
heeft te maken met het beeld dat een bedrijf bij de klant wil achterlaten. De huisstijl
tref je bijvoorbeeld aan op folders en flyers, advertenties, briefpapier of vrachtwagens
van het bedrijf. Door één duidelijke stijl te gebruiken, wordt het bedrijf herkenbaar
voor de klant. Stel dat de huisstijl van een bedrijf de kleuren wit en blauw heeft. Dan
is het goed om die kleuren terug te laten komen op de website en niet voor compleet
andere kleuren te kiezen. Gebruik daarom in de vormgeving van de website de kleuren
(of een van de kleuren), de vormen en het logo van de huisstijl.
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Blauw en rood zijn de huisstijlkleuren van HEMA.

• Houd het doel en de doelgroep van het bedrijf en de website voor ogen.
• Probeer te bedenken wat voor uitstraling bij de doelgroep past. Ga dus ook niet te ver

in je eigen creatieve ideeën.
• Een simpele, rustige vormgeving is beter voor de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Maak het geheel dus niet te druk.
• Probeer niet per se anders te zijn. Het is leuk om een originele vormgeving te bedenken,

maar overdrijf niet door alles anders te doen. Het is allang bewezen dat dit niet werkt
voor websites. Want als je alles anders doet dan mensen gewend zijn, kunnen ze niet
meer snel vinden wat ze zoeken. De website is dan niet gebruiksvriendelijk meer.

• De tekstkleur is altijd zwart of donkergrijs.

1.22 Uitgaande post verzendklaar maken

Ieder bedrijf krijgt dagelijks te maken met een grote hoeveelheid uitgaande post. Deze
post moet gesorteerd, geregistreerd en verzonden worden.

SORTEREN
Uitgaande post kun je op verschillende manieren sorteren. Bijvoorbeeld op grootte, gewicht,
manier van verzenden of postcode.
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REGISTREREN
De uitgaande post registreer je, net als de ingekomen post, in een brievenboek. Op die
manier weet je altijd wie je wanneer een brief of pakket hebt gestuurd. In het brievenboek
zet je de volgende gegevens:
• het volgnummer
• de verzenddatum
• de naam van de afzender
• de naam van de ontvanger
• het onderwerp
• aan wie je eventueel een kopie stuurt.

Uitgaande post.

UITGAANDE POST CONTROLEREN
Let bij het versturen van post op de volgende dingen:
• Is de brief ondertekend?
• Heb je kopieën gemaakt?
• Heb je alle bijlagen toegevoegd?
• Heb je de brief geregistreerd in het brievenboek?

Als je een vensterenvelop gebruikt, controleer dan ook altijd of het adres wel zichtbaar is.

VERZENDEN
Er zijn in Nederland verschillende postbedrijven. De twee grootste zijn PostNL en Sandd.
Het betalen voor de verzending van poststukken noem je frankeren. De kosten voor het
versturen van post noem je portokosten. Portokosten zijn afhankelijk van:
• het gewicht van het poststuk
• de afmeting van het poststuk
• de bestemming
• de gewenste bezorgsnelheid
• eventuele aanvullende diensten, bijvoorbeeld aantekenen, verzekeren, rembours.

Als je zeker wilt weten dat het poststuk bij de juiste persoon terechtkomt, verstuur je het
aangetekend. De geadresseerde moet tekenen voor ontvangst van het poststuk. De
verzendkosten van aangetekende post zijn wel hoger.

Als je iets waardevols verstuurt, kun je het poststuk het beste verzekeren. Als het poststuk
tijdens de verzending beschadigt of kwijtraakt, krijg je een vergoeding van het postbedrijf.
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Je kunt een poststuk of pakket ook onder rembours versturen. Meestal gaat het dan om
een bestelling. In dat geval moet de geadresseerde een aan de afzender verschuldigd
bedrag betalen aan de postbode. Deze manier van verzenden komen we steeds minder
vaak tegen. Bestellingen via internet worden tegenwoordig meestal via iDEAL betaald.

FRANKEREN
Voor het frankeren van post kun je postzegels gebruiken. Omdat bedrijven meestal veel
post versturen, gebruiken zij een frankeermachine. De frankeermachine zet een stempel
in plaats van een postzegel.

Je kunt grote hoeveelheden post frankeren met een port-betaald-stempel. Om dit te
mogen gebruiken moet het bedrijf waar je werkt een contract hebben met het postbedrijf.

Frankeermachine. Port betaald-stempel.

Let op! voor het sturen van post naar een antwoordnummer hoef je geen portokosten te
betalen.

TRACK & TRACE
Tegenwoordig wordt steeds meer via internet besteld. Bijvoorbeeld bij een webshop.
Webshops versturen veel pakketten per dag. De pakketten worden door het postbedrijf
geregistreerd en voorzien van een barcode. Deze barcode wordt bij elke stap van het
verzendproces gescand. Op die manier weet het postbedrijf precies waar een pakket is.
De ontvanger kan dit ook zien als hij een track & trace-nummer heeft. Hij kan met dit
nummer inloggen op een speciale webpagina van het postbedrijf. Daarop wordt precies
weergegeven waar het pakket op dat moment is. Ook kan de ontvanger zien hoe laat het
ongeveer bezorgd wordt.
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Barcode.

Omdat dit allemaal automatisch gaat, heb je hier als medewerker niet mee te maken. De
enige keer dat je ermee te maken krijgt, is als er iets misgaat. Een klant kan bellen of mailen
met de vraag waar zijn bestelling blijft. Je hebt dan het track & trace-nummer nodig om
uit te zoeken waar het pakket is gebleven. Je kunt dan controleren of het inderdaad niet
afgeleverd is. Meestal volstaat het dan om de klant te vertellen hoe hij het track &
trace-nummer moet gebruiken. Soms moet je contact opnemen met het postbedrijf om
te vragen waarom er vertraging is. Door het digitaal registreren en volgen komt het
kwijtraken van postpakketten nog maar zelden voor.
De volgende poststukken kun je met track & trace volgen:
• postpakketten
• brievenbuspakjes
• aangetekende brieven
• rouwpost in een verzamelenvelop
Poststukken zonder barcode – zoals brieven en kaarten – kunnen niet gevolgd worden.

Afbeeldingen die verduidelijken hoe Track & Trace werkt.
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3.12 De goederen opslaggereed maken

De goederen staan in het magazijn en zijn gecontroleerd. Nu ga je ze vervoeren naar de
locatie waar ze worden opgeslagen. De goederen moeten opslaggereed worden gemaakt.
Daarna zet je ze op de juiste manier op de juiste plek in het magazijn of in de winkel.

OPSLAGGEREED MAKEN
Vaak kun je de goederen niet meteen opslaan in het magazijn of in de winkel. Je moet
eerst nog wat werk doen, zoals:
• goederen uit de dozen halen en opnieuw verpakken
Dit heet ompakken.
• goederen sorteren, zodat je ze makkelijk per gangpad in de winkel kunt neerzetten
• een sticker met artikelnummer of een streepjescode opplakken
• een sticker met de verkoopprijs of andere productinformatie op de goederen

aanbrengen
• een product of kortingsbon toevoegen aan de doos.

Wat precies met de goederen moet gebeuren, hangt natuurlijk af van het soort winkel waar
je werkt.

Elk artikel krijgt een eigen streepjescode. De goederen zijn goed verpakt voor transport.

OMPAKKEN
Goederen die binnenkomen, hebben meestal een stevige verpakking. Zo raken de goederen
tijdens het transport niet beschadigd. Zo’n verpakking heet een transportverpakking of
opslagverpakking.

De goederen moeten in de winkel natuurlijk aantrekkelijk gepresenteerd worden aan de
klant. Daarvoor is de consumentenverpakking. Hierop zit een etiket met de voedingswaarde
en een mooie afbeelding van het product. De consumentenverpakking kan aangevuld
worden. Zo ontstaat de presentatieverpakking. Dit is een speciale verpakking, een
cadeauverpakking.
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