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Omschrijving collectie

De collectie bestaat volledig uit afbeeldingen van suikerzakjes. Deze afbeeldingen zijn 
genomen uit een echt bestaande verzameling suikerzakjes. 

Gebruikersgroep

Doordat de collectie volledig uit suikerzakjes bestaat en afkomstig is van een suikerzakjes 
verzamelaar, besloot ik al vrij snel dat mijn gebruikersgroep suikerzakjes verzamelaars 
zou worden. 

Doel van het concept (kennis, houding en gedrag)

Na een klein onderzoek online bleek dat er wel verschillende websites zijn die iets doen 
met suikerzakjes verzamelingen, dit is over het algemeen door en voor verzamelaars. Het 
betreft misschien een kleine doelgroep, (+/- 60 verzamelaars in Nederland, bron: 
Wikipedia.) maar wel een betrokken doelgroep. Over het algemeen zijn de websites van 
amateuristische aard, waardoor ik al snel ideeën kreeg over de behoeftes van de 
doelgroep. 

Het doel van het concept is dan ook om deze gebruikers op een betere manier te 
faciliteren dan tot nu toe is gedaan. Dit gaat bereikt worden door middel van een website 
met daarop alle suikerzakjes die ik tot mijn beschikking heb en de informatie die daarbij 
hoort. Vervolgens kan elke gebruiker zijn eigen afbeeldingen van suikerzakjes toevoegen 
en de bijbehorende informatie invullen. Suikerzakjes met incomplete of foutieve informatie 
kunnen altijd aangepast worden door alle gebruikers. Op deze manier zou de grootste en 
meest complete database van suikerzakjes kunnen ontstaan. Hiernaast wil ik aan de 
gebruikers de mogelijkheid geven om bij te houden welke suikerzakjes ze in hun eigen 
verzameling hebben en zodoende ook makkelijk een overzicht laten generen van de 
missende zakjes. Als laatste toevoeging wil ik verzamelaars de mogelijkheid geven om 
met andere verzamelaars suikerzakjes uit te wisselen via een vraag en aanbod gedeelte.

Hoe de gebruiker de collectie ontsluit (ordening, volgorde)

Via hun eigen profiel kunnen gebruikers instellen hoe de hoofdpagina eruit ziet, een aantal 
opties zouden zijn: 
- De laatst toegevoegde zakjes aan de verzameling. 
- De laatst toegevoegde zakjes aan je persoonlijke verzameling.
- Een random selectie uit de database van de verzameling.
- Een random selectie uit de database van je persoonlijke verzameling.

Via een zoekveld of geavanceerd zoekveld kan er gezocht worden op verschillende 
kenmerken van de verschillende suikerzakjes. Daarnaast zullen er verschillende 
overzichtspaginaʼs zijn van de collectie. Er kan ten alle tijden op de afbeelding van een 
suikerzakje geklikt worden om op de pagina met informatie over dat suikerzakje te komen.

Hoe geef je de collectie betekenis voor de gebruikersgroep (context)

Door middel van een online verzamelplek met potentieel alle informatie over hun favoriete 
hobby: Suikerzakjes. Met daarbij de mogelijkheid om met andere verzamelaars in contact 
te komen om eventueel zakjes uit te wisselen. 
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Hoe gaat de gebruiker interacteren

- Zelf suikerzakjes toevoegen door middel van het uploaden van minimaal één afbeelding 
en optioneel informatie hierover toevoegen.

- Informatie die beschikbaar is bij een suikerzakje kan door elke gebruiker worden 
aangepast, waardoor er meer informatie toegevoegd kan worden of foutieve informatie 
kan worden gewijzigd. door de  en overige informatie kan door gebruikers worden 
toegevoegd. (eventueel informatie moderatten voordat het wordt toegevoegd?)

- Eigen profiel waar je digitaal je eigen verzameling kan bijhouden.
- Vraag en aanbod pagina om met andere gebruikers suikerzakjes uit te ruilen.
- Advanced search om door de collectie te zoeken op verschillende kenmerken.
- Collectie bekijken via overzichtspaginaʼs met eventuele snelkoppelingen naar 

verschillende categorieën en/of eigenschappen.

Look & Feel

De website zal een soort encyclopedie / wikipedia zijn met toegevoegde waarde voor 
suikerzakjes verzamelaars. Hierbij heb ik als feel dan ook de volgende ideeën: 
overzichtelijk, helder, gebruiksvriendelijk en compleet. 

Kern van het project

Een website voor en door verzamelaars van suikerzakjes.

Usecase scenario
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