
Doelgroep

Nieuwe gestresste mensen op het 
vliegveld

Conclusie

Hoe kunnen we nieuwe bezoekers op het vliegveld naar 
de juiste gates begeleiden om hun stress te verminderen? 
Uit ons onderzoek blijkt dat dit te doen is door middel 
van navigatie. Door de route duidelijk te maken en een 
inzicht te geven in hoeveel tijd het de reiziger gaat kosten 
vermindert de stress van de reiziger. Er is uit verschillende 
experimenten gebleken dat de reizigers rustiger waren en 
zich minder gestresst voelde dan wanneer er geen route 
inzichtelijk was. Ook het aangeven van de tijd die het nog 
gaat duren voordat je bij de gate bent is een belangrijke 
factor. Dit geld zowel voor visuele navigatie als voor audio 
navigatie. Er is uit ons onderzoek gebleken dat er verschil is 
in de stem die de audio navigatie moet gebruiken. Dit moet 
een mannelijke, duidelijke, warme en rustig pratende stem 
zijn. 
 
Uit ons onderzoek is ook het vermoeden naar voren 
gekomen dat audio navigatie meer stress verlagend werkt 
dan de visuele navigatie. Dit kunnen we echter niet helemaal 
concluderen. Hier zou in de toekomst nog een aanvullend 
onderzoek naar moeten worden gedaan. Dit aanvullende 
onderzoek moet dieper ingaan op het verschil tussen visuele 
navigatie en audio navigatie bij verschillende stemmen. Deze 
stemmen groep moet bestaan uit verschillende stemmen 
zowel echte als robot stemmen.
 
Tevens moet er bij een vervolgonderzoek een prototype van 
de stem navigatie worden gemaakt. Deze stem navigatie zal 
de stappen die de reiziger moet doorlopen moeten oplezen. 
Het volume moet ook voor de gebruiker aan te passen zijn. 
Vervolgens zal er nog een interactie test gedaan moeten 
worden op de nieuwe toegevoegde knoppen en features. 

Flight Buddy voor Personeel
 
Voor het personeel van het vliegveld is er een andere versie van de app. 
Deze is vooral voor de stewards en stewardessen. Deze app werkt samen 
met de crownstones. Deze crownstones zijn opgezet in de ruimte waar 
iedereen door heen komt om te boarden. De crownstones kunnen een 
actie uitvoeren op basis van hoe dichtbij iemand is. Als een reiziger de 
boarding ruimte in loopt zal er een trigger uitgevoerd worden door de 
crownstones. Deze zal vervolgens aan de hand van de locatie in de 
applicatie van reizigers kunnen zien wie van de reizigers degene is die 
door de boarding is gelopen. Vervolgens wordt er in de app voor het 
personeel de lijst van de reizigers geupdate. De persoon die net door de 
boarding is gelopen wordt op aanwezig gezet. Zo weten ze wie er wel en 
wie er niet aanwezig is bij de gate. 
 
Als het tijd is voor de vlucht om te vertrekken kunnen de medewerkers een 
aantal dingen doen in de app. Ze kunnen de missende personen opsporen 
omdat hun locatie bekend is bij de app. Ze kunnen pushmeldingen sturen 
naar de missende persoon. Ook kunnen ze zelf een bericht schrijven wat 
de missende persoon dan te zien krijgt. De app wordt dan geforceerd in 
de navigatiemodus en de persoon kan alleen maar de navigatie volgen 
naar de gate. Wat de persoon in de app ook kan doen is aangeven dat hij 
de vlucht niet gaat halen en dat deze zonder hem kan vertrekken. 

Hoe kunnen we nieuwe bezoekers op het vliegveld naar de 
juiste gates begeleiden om hun stress te verminderen

De testen

Bij het eerste test hadden we 2 devices gemaakt die de route naar de gate zal weergeven, en de gebruikers erbij begeleiden. Er waren 3 verschillende test runs, namelijk een blanco test en de test met 
de verschillende devices. De route de de mensen aflegde was vanaf de greenhouse naar de macroom. Dit moest binnen een bepaalde tijd gebeuren en de device moest gebruikt worden als ze er een 
hadden. De test werd gedaan met 4 mensen. De testmethode die hiervoor werd gebruikt was een observatie, interview, enquête,  en een a/b test. De locatie van de test was het schoolgebouw. De 
meetinstrumenten die werden gebruikt waren; Stopwatch, app om hartslag te meten, gedrag beschreven met pen/papier, vragenlijst.
 
Bij het tweede test werd er hetzelfde gedaan als bij het eerste onderzoek, maar dan met een aantal aanpassingen om stress beter in kaart te brengen. Bij deze test gingen we niet kijken naar de luister 
device, maar alleen de app device. Hierdoor konden we ook gelijk kijken of de app duidelijk genoeg wat om mensen te begeleiden naar de bestemming. De bedoeling was voornamelijk om te kijken of 
we de testpersonen gestrest konden krijgen, zodat we data hadden van de stressmomenten. De test werd gedaan met 8 mensen. De testmethode die hiervoor werd gebruikt was een observatie en een 
interview. De locatie van deze test was in dordrecht en rotterdam. De Meetinstrumenten die werden gebruikt waren; Polar watch, stopwatch, website van polar om data zichtbaar te hebben.
 
Bij de derde test gingen we vooral kijken naar de stemmen voor het luister device. Bij de eerste test was namelijk het luister device goed ontvangen. We wilden weten of het nou kwam dat er gewoon 
geluid was die vertelde waar je naartoe moest of een echte persoon je dat vertelde. We hadden 4 verschillende stemmen; Een menselijke vrouwenstem, een menselijke mannenstem, een vrouwelijke 
robot stem, en een mannelijke robot stem. De testpersonen kregen alle stemmen te horen en moesten kiezen welke ze het fijnst vinden. De test werd gedaan met 6 mensen. De testmethode die hiervoor 
is gebruikt was een enquête en interview voor diepgang. De locatie van deze test was in het schoolgebouw. De meetinstrumenten die werden gebruikt waren; enquête, camera.
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Biologie docent

Reizen 

Alleenstaand

Vrijgezel

Coen is een 22 jarige man hij houd van reizen maar tot nu toe 

alleen nog maar met de auto en de trein. Zelf is hij van plan 

om verder dan europa te reizen, want hij heeft het grootste 

gedeelte van Europa wel gezien. Hij zou dus moeten vliegen 

om op verdere plekken te komen.

Sociaal

Spontaan

Reiziger

Ongeduldig

Ik stoor me enorm aan 
drukte en chaos het liefst 
ben ik helemaal een met 
de natuur.

Vaak heb ik haast en moet 
ik lang wachten.

Onvriendelijke personeel.

Bio

Persoonlijkheid

Irritaties

Coen is geintresseerd in gebieden die dicht bij de evenaar liggen. In deze 
gebieden wilt hij zijn kennis verbreden door zijn hobby te combineren 
met zijn werk. Hiervoor heeft hij een blog aangemaakt waar hij zijn 
foto’s op post met informatie voor zijn leerlingen zodat hij de kennis 
gemakkelijk kan delen.

Bij een test hebben we de 
tijd extreem verkort om zo 
meer stress op te wekken, 
hierdoor kregen we bij afloop 
te horen dat de testpersoon 
zeker wel gestrest voelde. 
 

Een opmerkelijk iets was 
het verlies van een teamlid, 
we gingen namelijk van 
4 naar 3 mensen. Dat 
betekend ook gelijk dat er 
meer gedaan moet worden. 
Het had een aantal positieve 
en negatieve gevolgen waar 
we wel goed doorheen zijn 
gekomen.

Toen de device zo goed als 
werkte, was het heel erg cool 
om alles wat we wilde erin 
terug te zien. Het speelde 
vooral af in de developing 
weken.
 

Eerste keer was de device 
met stem van een persoon 
goed en aangenaam, maar 
bij de test daarna met 
meerdere stemmen bleek 
dat de stem van een robot 
man toch beter was.
 

Bij de 2de hartslag test, 
waar we een device hadden 
gebruikt om de hartslag/
ritme te meten. Deze had 
weinig verandering ook al 
hadden de testpersonen wel 
het gevoel dat ze gestrest 
zijn.
 

Een patroon voor ons 
project was dat we in het 
begin alles als laatst gingen 
doen, maar dat veranderde 
eenmaal goed te hebben 
besproken. We zijn vanaf 
dat moment ook hard aan 
de slag gegaan om het 
beste te kunnen halen.
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