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De 10 genomineerde merken

Een initiatief van Mr Koreander

ACHTERGROND

In 2019 organiseerde Mr Koreander
een historisch evenement: de

Vanwege corona zit een spetterende awardshow
er dit jaar niet in. Uitreiking via Zoom? Meh, we
zijn videobellen inmiddels een beetje beu.

uitreiking van ‘s werelds eerste UX

Uitgelezen kans om de diepte in te gaan,

Writing Awards. Het UX writing &

dachten wij. Want waarom verdient een merk

communicatiebureau reikte in 4

nu echt een UX Writing Award? Daar kijken we
naar in deze review-editie.

categorieën prijzen uit voor de
beste UX writing van Nederlandse
bodem.

Ondanks corona zijn ook in 2020 veel merken
beloond voor hun digitale werk. Met nominaties
voor de Spin Awards, DIA’s en Beste Social
Media Awards bijvoorbeeld. Maar hoe staat het
met de UX writing van de genomineerde
merken? Wij bekijken de 10 die het meest in het
oog springen.

WAT IS
UX WRITING?

UX writing is het ontwerpen van het gesprek
tussen een digitaal product en een gebruiker.
Het zijn alle woorden en zinnen die de
gebruiker aan de hand nemen en een duwtje in
de juiste richting geven. We noemen deze
woorden en zinnen ook wel microcopy. Micro,
omdat je op mobiele interfaces weinig ruimte
en dus weinig woorden tot je beschikking hebt.

HOE BEOORDELEN
WE?

Ons team van UX writers beoordeelt de
microcopy van de 10 genomineerde merken. Wij
kijken naar zowel de app als de website van
deze merken. We beoordelen aan de hand van
een aantal criteria; de basisprincipes van UX
writing. Weet de schrijver zijn boodschap kort
en bondig over te brengen? Snapt de gebruiker

Award
door de copy wat hij moet doen of waar-ie

heengaat? Is het merk consistent in haar copy-

keuzes? En ten slotte: klinkt de copy menselijk?

CATEGORIEËN
COPY
IN DE APP
We bekijken alle microcopy in de app om de
gebruikerservaring goed te kunnen beoordelen.
Van error states tot buttons, van empty states
tot de funnel. We zoomen specifiek in op de
onboarding van de app, waarbij we bijvoorbeeld
kijken of de te doorlopen stappen logisch zijn.
Daarbij kijken we o.a. naar button-teksten en of
de copy menselijk aanvoelt.

COPY
OP HET WEB

Tijd om de website eens op de snijtafel te
leggen. Ook hier bekijken we alle microcopy om
de gebruikerservaring goed te kunnen
beoordelen. Bijvoorbeeld de aankoopfunnel, de
contactpagina en de eventuele klantomgeving.
Daar gaan we.

EN DE
WINNAARS
ZIJN…

CRISP
Crisp is dé online supermarkt voor

Voor haar digitale werk is Crisp dit

iedereen die van goed eten houdt.

jaar onder meer genomineerd voor

Of zoals Crisp zelf zo mooi

een Spin Award en een DIA. En ook

verwoordt: ‘de supermarkt-app

bij ons valt het merk in de prijzen,

voor knettervers eten’. Meer dan

en wel in de categorie "Best in app".

1800 kwaliteitsproducten besteld

We leggen natuurlijk uit waarom.

via één app en de volgende dag
bezorgd.

COPY IN
DE APP

KORT EN BONDIG?

Crisp houdt het bij het broodnodige. We kunnen hier met
recht van microcopy spreken. Er staan nooit meerdere
boodschappen in een zin. Dat zorgt dat de copy bijdraagt
aan een soepele UX.

De onboarding vormt een bondig, rond en logisch verhaal.
Dat geldt ook voor de check-out. Alle microcopy is relevant
en draagt bij aan de shopervaring van de gebruiker.

DUIDELIJK?
Crisp schept hele duidelijke verwachtingen. Een goed
voorbeeld is de specifieke button ‘Kies bezorgmoment’.
Verder maakt Crisp veel gebruik van korte, begeleidende
microcopy onder de buttons - waar de gebruiker handige
aanvullende info krijgt. Slim!

Met haar copy weet Crisp de gebruiker een subtiel zetje in
de juiste richting te geven. Zo vraagt Crisp de gebruiker in
de onboarding ‘Wie eet er mee?’ Op basis daarvan geeft
Crisp later in de app slimme tips. Crisp geeft ook duidelijk
aan waarom ze dit vragen, waardoor bij de gebruiker geen
vraagtekens ontstaan.

COPY IN
DE APP

CONSISTENT?

De supermarktketen is enorm consistent in haar keuzes.
Het gebruik van terugkerende termen zorgt voor
herkenbaarheid en is goed voor de gemoedsrust van de
gebruiker die zich kan focussen op wat er toe doet:
boodschappen doen.

VOELT DE COPY MENSELIJK AAN?
De copy in de app is kort en krachtig. Toch voelt het alsof
een mens tegen je praat. Dat is knap. In de onboarding valt
de menselijke button ‘ik ben nieuw hier’ positief op. Lekker
empathisch. Direct na de onboarding krijg je een warm
welkom. En zelfs een cadeautje. Dat goede gevoel gaat niet
meer weg.

Juist omdat de copy zo menselijk aanvoelt vallen de erroren empty states extra op. De copy is daar wat kort door de
bocht. Hier is weinig aandacht aan besteed. Een gemiste
kans! Want dit gaat ten koste van het merkgevoel.

HET EINDOORDEEL

De tekstschrijvers van Crisp hebben
puik werk afgeleverd. De microcopy
in de app is kort, bondig en past
goed bij het merkgevoel. Crisp leeft
zich in, schept duidelijke
verwachtingen en navigeert de
gebruiker soepel door de app. Er is
goed nagedacht over microcopy die
de gebruiker navigeert, bijvoorbeeld
onder CTA-buttons. Helaas is Crisp
niet op ieder scherm consistent. Zo
ontbreekt in de copy in de error- en
empty states menselijk gevoel.

KLM
Het blauwe gevoel. De iconische

De blauwe reus is in 2020

huisjes. KLM is de oudste

genomineerd voor de DIA’s én voor

luchtvaartmaatschappij ter wereld

een Beste Social Media Award. Wij

(met onze koning in de cockpit). En

belonen KLM voor de website, want

één ding is zeker: in die 101 jaar

het merk gaat aan de haal met

heeft KLM niet stilgezeten.

'Best in web'. Lees er gauw meer
over.

COPY OP
HET WEB

KORT EN BONDIG?

Wanneer je een vliegticket boekt zijn er veel zaken nuttig
om te weten. De prijs natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook
reisduur, voor hoeveel passagiers je boekt en of je ergens
moet overstappen. Aan KLM de uitdaging al deze informatie
kort en bondig voor te schotelen.
Daar slaagt de Royal Blue goed in! Zo krijgt de gebruiker in
de funnel een fijne opsomming van zijn of haar reis gepresenteerd in veel losse stukjes microcopy die de klant
op weg helpen.

DUIDELIJK? (1/2)
KLM slaagt er keer op keer in een stapje vooruit te denken.
Wanneer we ons als Flying-Blue deelnemer willen
aanmelden wordt heel duidelijk vermeld dat de naam
overeen moet komen met de naam in het paspoort. Maar
KLM denkt verder: wellicht heeft de gebruiker haast. De
subtiele copy ‘Bespaar tijd en meld u aan met’ speelt daar
slim op in. En ook wanneer we een verkeerde url hebben
ingevoerd krijgen we duidelijke suggesties die ons verder
helpen: contact opnemen of teruggaan naar de vorige
pagina. En de derde optie (‘Vlieg me naar de KLMhomepage)’ tovert zelfs een lach op het gezicht. Lekker
hoor!

COPY OP
HET WEB

DUIDELIJK? (2/2)

Voor onze retourvlucht kunnen we kiezen uit meerdere
pakketten, alle met hun eigen voordelen. Het Flex-pakket
bijvoorbeeld. Alle voordelen op een rijtje is fijn, maar dit is
echt een overkill aan informatie. Door het bij de drie of vier
belangrijkste voordelen te houden kan KLM dit behapbaar
maken voor de gebruiker.
Ook qua woordkeuze kan KLM het de gebruiker een stuk
eenvoudiger maken. Een woord als ‘restitueerbaar’ is lang
niet voor iedereen begrijpelijk.

CONSISTENT?
In woordkeuze en terminologie is KLM zeker consistent.
Deze elementen van UX writing heeft de airliner gewoon
goed voor elkaar. Ook buttonteksten voelen logisch en
intuïtief aan. Qua toon is KLM wel ietwat wispelturig, maar
dat scharen we onder het volgende criterium.

VOELT DE COPY MENSELIJK AAN?

COPY OP
HET WEB

KLM doet haar best een vriendelijke toon aan te slaan. Het
voelt ook wel alsof er een mens tegen je praat. De
meldingen lijkt niet geautomatiseerd - er is zeker aandacht
in de copy gestoken.

Toch heeft de copy iets wispelturigs. De copy in de pop-up
hiernaast is duidelijk en voelt vriendelijk en menselijk aan.
Maar in een eerder voorbeeld in deze review zagen we dat
KLM voor het luchtige ‘Oeps!’ ging. In combinatie met de uaanspreekvorm voelt dat gek.

HET EINDOORDEEL

KLM assisteert de gebruiker kundig
bij het plannen en boeken van een
vlucht. In het gros van de situaties
deelt KLM nuttige reisinformatie. Al
met al geeft KLM veel context en
doen ze slimme suggesties waar de
gebruiker écht iets mee kan. Ook is
er voldoende tijd gestoken in het
menselijk schrijven. Door vaker naar
de gehele flow te kijken (in plaats
van copy schrijven voor losse
schermen) kan KLM dit nóg
strakker trekken.

BOL.COM
Bol.com is ‘de winkel van ons

In 2020 verdiende Bol.com onder

allemaal’. Naast een eigen

meer nominaties voor de Spin

productassortiment biedt deze

Awards en de Beste Social Media

gigant ook producten van andere

Awards – in de categorieën Beste

winkeliers aan. Online onderscheidt

merk en Beste Copywriting. Dus

Bol zich al jaren - onder andere

hoe zit het met de UX copy in de

met chatbot Billie, maar ook door

app en op de website? Nou,

vlijmscherpe reacties via social

behoorlijk goed. Want bol.com

media.

ontvangt dit jaar de Best in Classaward. We leggen uit wat de UX
writing van bol zo goed maakt.

COPY IN
DE APP

KORT EN BONDIG?

Bol.com weet vrijwel alle copy in de app kort en activerend
te houden. Zo wordt de boodschap met weinig woorden
overgebracht. De ‘funnel’ waar de gebruiker product(en)
afrekent is duidelijk. De gebruiker kan er in sneltreinvaart
doorheen lopen. Er zit maar één scherm tussen de
winkelwagen en het betalen. Doordat er weinig copy in deze
schermen staat is er ook weinig afleiding. En van de copy
die in de funnel te vinden is, is elk woord nuttig.

Deze melding bij een mislukte betaling is daar een mooi
voorbeeld van. Lekker compact, functioneel en menselijk zonder de schuld bij de gebruiker te leggen.

DUIDELIJK?
Vrijwel alle stappen die we doorlopen schetsen een
duidelijk plaatje voor de gebruiker. Je snapt waar je bent en
wat je moet doen. Kijk maar eens naar het voorbeeld
hiernaast. De copy in de titel, de bodytekst en de ‘tips voor
op je lijstje’ sluit perfect op elkaar aan. Super verhelderend.
En handig!

COPY IN
DE APP

CONSISTENT?

In de app hebben we mooie voorbeelden van puike UX
writing gespot. Helaas valt op de consistentie van Bol.com
het nodige aan te merken. Juist doordat er veel nuttige,
gidsende copy in de app te vinden is vallen de ‘doodlopende
straatjes’ op. Zo zien we hier de empty state van de
winkelwagen. De copy is passief en brengt de gebruiker niet
vooruit. Hij of zij moet zelf maar uitvogelen hoe met de
winkelwagen via een omweg gevuld kan worden. Jammer,
gezien er wel aandacht aan de animatie van de Kerstman
besteed is.

Ook hier loopt de gebruiker een doodlopend straatje in.
E-mailadres en/of wachtwoord klopt niet. Wat nu? Daar
heeft Bol.com geen antwoord op. De header had weggelaten
kunnen worden. Een link met de copy ‘Wachtwoord
vergeten/herstellen’ zou een mooie toevoeging zijn.
Ten slotte wordt het mandje met producten bij het
afrekenen ‘winkelwagentje’ genoemd, terwijl in de rest van
de app ‘winkelwagen’ wordt aangehouden. Geen enorme
misser, maar ook niet consistent.

VOELT DE COPY MENSELIJK AAN?
Van ‘de winkel van ons allemaal’ verwachten we een
gezellige, ietwat nuchtere toon. Bol slaagt er goed in haar
copy menselijk te verwoorden. We zijn in de app geen
computertaal tegengekomen. Bol is luchtig als het kan en
empathisch als het moet. Het voorbeeld hiernaast
illustreert dat perfect.

HET EINDOORDEEL

De webwinkel blinkt uit in het
schrijven van copy waar de
gebruiker echt iets mee kan. Zo is
alle microcopy in de funnel kort,
bondig en actiegericht. Bol.com
weet de copy vaak heel subtiel een
vleugje menselijkheid te geven –
soms maakt één woordje al het
verschil. Enige minpunt is de
consistentie. Hier en daar ontbreekt
een duwtje in de juiste richting.
Vaak is er dan wél aandacht
besteed aan to"e animaties, wat
het jammer maakt dat de copy het
laat afweten. Maar dit is een
kwestie van puntjes op de i zetten.

COPY OP
HET WEB

KORT EN BONDIG?

De microcopy door de hele website is vlot, kort en bondig.
Nergens vind je lange zinnen. Dat is fijn, want er is veel
tekst te vinden op de pagina’s, maar door de korte zinnen
voelt het niet text-heavy aan. Als gebruiker wil je zonder
afleiding een aankoop doen. Daar is goed rekening mee
gehouden.

Ook de klantomgeving is niet overgeslagen. Zowel de titels,
als de ondertitels en de uitleg van wat er in elke sectie te
vinden is zijn fijn en geven alle info die we nodig hebben.

DUIDELIJK? (1/2)
De microcopy door de hele website is erg duidelijk. De titels
geven - op een paar uitzonderingen na – duidelijk aan wat
ze willen communiceren, waardoor er ruimte overblijft om
nog iets leuks in de ondertitels te zetten. Bij het toevoegen
van artikelen aan je winkelwagentje krijg je een duidelijke
bevestiging. En er is een fijne melding over de
verzendkosten. Ook de copy in de bestelfunnel is
behulpzaam - Bol communiceert helder wanneer je de
bestelling kunt verwachten.

De boodschap van de 404-pagina is wel een beetje vaag.
Doordat er 2 hoofdtitels zijn, heb je niet helemaal door dat
‘We hebben ons best gedaan’ in de uitleg slaat op dat ze de
pagina niet meer kunnen vinden. Hierdoor voelt de
boodschap niet als een geheel. Bol.com kon de boodschap
hier beter volledig functioneel houden. Wél wordt goed
uitgelegd wat je kunt doen.

COPY OP
HET WEB

DUIDELIJK? (2/2)

Het lege winkelwagentje is ook niet heel duidelijk. Er wordt
een (nogal verwijtende) vraag gesteld met een lange call-toaction die vervolgens de vraag niet echt beantwoordt, en
ook nog een grammaticale fout bevat (‘login’ in plaats van
‘log in’).

CONSISTENT?
Bol.com’s copy is merkvast. Hoewel ze onwijs veel content
hebben bevatten de introducties op bijvoorbeeld de
productpagina’s dezelfde elementen: een vraag – een
antwoord – een opsomming van een aantal producten om
een idee te geven van het aanbod én een afsluiting. Dit
werkt erg lekker.

Op de (thema)pagina schrijft de webwinkel alle buttons in
dezelfde stijl. Op andere buttons is de copy niet altijd gelijk,
maar dit maakt de website juist menselijk. Weinig op aan te
merken!

In de titels/subtitels kan Bol.com consistenter zijn. Soms
loopt de titelzin over in de subtitel, en een andere keer
beginnen ze een nieuwe zin. Niet super storend, maar we
zijn van de details.

VOELT DE COPY MENSELIJK AAN?

COPY OP
HET WEB

De teksten op de hele website waar Bol.com controle over
heeft (dus bijvoorbeeld niet productteksten) zijn helder en
vriendelijk. Precies waar het bedrijf voor staat. Soms vallen
ze in herhaling, zoals op de Kerstpagina waar wel erg veel
‘scherp geprijsd’ is. Maar met zoveel microcopy en constant
veranderende content is dat de webwinkel vergeven.

Voor een webshop die vooral functioneel moet zijn weet
bol.com knap een menselijk karakter te houden. Dit doen ze
door vragen te stellen (Wat mag het kosten? Waar ben je
naar op zoek?) en door spreektaal aan te houden (Ze kosten
niets! Nou ja, 1 cent per digitaal boek).

HET EINDOORDEEL

Bol.com besteedt veel aandacht
aan haar teksten en merkbinding.
Ook al moet een webshop vooral
functioneel zijn – bol.com probeert
ook zeker wat persoonlijkheid toe
te voegen. En dat doen ze goed.
Van de about-pagina tot de
klantomgeving: overal blijkt dat een
copywriter er aandacht aan heeft
besteed. Met zoveel content is het
een uitdaging op de gehele website
dezelfde toon en formules te
gebruiken. Maar de belangrijkste
pagina’s zijn consistent, to-thepoint en on-brand.

BOL.COM IS
DE BESTE
OVERALL

‘De winkel van ons allemaal’ krijgt
de hoogste beoordeling als we app
en web bij elkaar optellen. En
terecht. Want zowel in de app als
op het web heeft Bol.com haar UX
writing netjes op orde. Ze scoren
goed op elk basisprincipe van UX
writing. En dat is knap, gezien de
webwinkel veel pagina’s (en dus ook
content) heeft. Zelfs in veel
functionele copy komt een vleugje
menselijkheid terug. En dat biedt
de gebruiker een aangename
ervaring.

JOUW MICROCOPY
LATEN REVIEWEN?

OVER
MR KOREANDER

Goede UX writing doet wonderen voor

Mr Koreander is een creatief

gebruiksgemak en merkgevoel. En het kan ook

communicatiebureau, gespecialiseerd in UX

nog eens je conversie verhogen. Presteert jouw

writing, merkontwikkeling en communicatie en

digitale product niet naar behoren? Dan kan dat

content. We schrijven trouwens ook de

zomaar komen door haperende UX writing.

interacties tussen chatbot en gebruiker,
conversational noemen we dat.

Mag de copy in jouw product wel wat

Bij Mr Koreander geloven we dat je als merk

scherper? Bel, app of mail Manon voor

indruk maakt met je persoonlijkheid. Deze

een goed gesprek.

zetten we centraal in alle communicatie. Of het
nou je app, campagne of blog is.

+31 6 139 26 434
manon@mrkoreander.nl

