AGENDA

standigen die UX design tot hun kernactiviteiten rekenen. Dit

Een overzicht met evenementen in binnen- en buitenland is in

overzicht is gericht op studenten en professionals die zich op

de vorm van een kalender ook een onderdeel van DdUX.org. De

de arbeidsmarkt willen oriënteren en op (potentiële) opdracht-

conferenties, seminars of workshops worden gekozen op basis

gevers die inzicht in de markt willen.

van relevantie en nabijheid.

LINKS
Op het Web zijn er talrijke sites, blogs en portals over user
experience design. Op de site is slechts een klein deel hiervan
opgenomen. Gekozen is vooral voor Nederlandstalige informatie en (Engelstalige) sites, blogs en portals van UX designers
uit Nederland en België. Het overzicht bevat ook verplichte
(Engelstalige) kost voor elke UX designer.

BOEKEN
Er bestaat inmiddels behoorlijk wat (Engelstalige) literatuur
over UX design en verwante onderwerpen, zoals interface- en
interactie-ontwerp, informatie-architectuur, vormgeving en
bruikbaarheid. Regelmatig verschijnen er nieuwe publikaties
waarvan hopelijk in de toekomst ook wat meer Nederlandstalige.

Ga kijken en neem deel!

http://www.ddux.org

ddux.org

compleet mogelijk overzicht van bedrijven, organisaties en zelf-

Design for digital User
eXperience (DdUX.org)

DdUX.org is een initiatief van een aantal UX design bedrijven

De hele site is doorzoekbaar, waarbij de eerste zoekresultaten

in Nederland en België. De initiefnemers zijn Humantics, info.

al tijdens het invoeren van de zoektermen verschijnen.

nl, Informaat, Mirabeau, Namahn, Satama Interactive en User
User experience design (kortweg: UX design) is het ontwerp-

Intelligence.

WAT VIND JE OP DDUX.ORG?

gebied gericht op de positieve totaalbeleving van gebruikers
van interactieve applicaties. Specifiek omvat UX design het

DE COMMUNITY

domein van interactie- en interface-ontwerp, visueel ontwerp,

DdUX.org staat open voor iedereen om aan de community bij

ARTIKELEN

informatie-architectuur en -ontwerp en usability en accessibi-

te dragen. De site kent verschillende mogelijkheden voor deel-

Regelmatig verschijnen Nederlandstalige artikelen, korte

lity. Vanzelfsprekend zijn er raakvlakken met marketing/reclame,

name. Na registratie kunnen reacties op artikelen, opleidingen

nieuwsberichten en columns. Vooral de artikelen en columns

business, technologie en content.

of boeken worden geplaatst. De waarde voor de community zit

zijn bedoeld als startpunt voor een conversatie. Voor deelname

vooral in de inhoud. Professionele en kwalitatieve bijdragen in

hieraan is registratie vereist. Zelf een artikel schrijven kan

het Nederlands worden dan ook zeer gewaardeerd. Gezocht

natuurlijk ook.

wordt naar praktische bijdragen over het vakgebied en de
beroepspraktijk.

OPLEIDINGEN
Opleidingen in Nederland en België voor UX design verschillen

Discussies of conversaties die op DdUX.org plaatsvinden

naar niveau en type. Zo zijn er opleidingen in het hoger be-

krijgen een prominente plaats. Iedereen die een reactie op een

roepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs en is er een
diversiteit aan kortlopende en commerciële cursussen. Deze
opleidingsgids is bedoeld voor middelbare scholieren die een
vervolgopleiding moeten kiezen of studenten die een aanvullende studie of onderzoeksplek zoeken.

De community site DdUX.org is er voor de promotie van UX

VACATURES

design in het Nederlandse taalgebied. De site biedt een online

Vacatures in de beroepspraktijk zijn veelzijdig, gevarieerd en

platform voor betrokkenen en belangstellenden in bruikbare,

toegesneden op specifieke taken, verantwoordelijkheden en

zinvolle, geloofwaardige en aantrekkelijke digitale produkten,

rollen. De meest voorkomende zijn die voor interactie-ont-

diensten en omgevingen. Denk daarbij aan beroepsbeoe-

werper, informatie-architect, informatie-ontwerper en grafisch

fenaars, studenten, docenten, opleidingsmanagers, onder-

artikel, column of boek of opleiding instuurt verschijnt promi-

vormgever. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen een

zoekers, opdrachtgevers, pers en publiek. De site bevindt

nent op de site. Vanzelfsprekend is de UX van de site nu al een

vacature plaatsen door deze aan te melden. Dit onderdeel is

zich nog in een beginstadium en richt zich vooralsnog op de

controversieel gespreksonderwerp.

bedoeld voor studenten op zoek naar hun eerste baan en voor

beroepspraktijk. Het is de bedoeling binnen afzienbare termijn

professionals die een nieuwe uitdaging zoeken.

in de specifieke wensen en behoeften van studenten te gaan

Welke faciliteiten biedt de site nog meer? Er zijn voorgede-

voorzien.

fineerde RSS-feeds voor artikelen, vacatures en reacties.

WIE-IS-WIE

Daarnaast zijn er feeds voor thematisch geordende content,

Om de beroepspraktijk beter te etaleren is inzicht in wie ‘de

zoals Uit de praktijk, Methoden & technieken en Bruikbaarheid.

spelers’ zijn belangrijk. Deze sectie biedt een zo juist en

