
Inspiratie onderzoek 
Goals apps

Strides:
Wat ik goed vind aan deze app is dat je al template doelen hebt die je kunt kiezen. Daar-
naast zijn de opties per doel erg uitgebreid. Zo kun je kiezen hoe vaak je een doel moet 
halen en wanneer je een doel moet halen. Dit is ook goed toepasbaar in onze app, om-
dat de doelen voor de gebruiker zowel eenmalig als dagelijks kunnen zijn. De goal streak 
is ook een extra motivatie om de app te gebruiken.

Way of life:
Ook in deze app zijn er template doelen die je kunt kiezen of aan kunt passen. Verder is 
het een heel simpele en rustige interface, wat goed bij onze doelgroep zal passen. Ook 
vind ik het goed dat je kunt zien hoe vaak je een doel gehaald hebt, en hierdoor je voort-
gang kunt meten. Tot slot krijg je dagelijks meldingen om je doelen in te vullen, zodat je 
dit niet vergeet.



Goals on Track:
Goals on Track is geen mobiele app maar een web app. Wat ik goed vind aan deze web 
app is dat het helpt bij het SMART opstellen van je doelen. Hij probeert de grote doelen 
op te breken in kleine delen zodat het niet te moeilijk of te zwaar wordt. Daarnaast kun je 
met veel kleuren en kleine grafieken zien hoe ver je al bent met een doel en hoe lang je 
er bijvoorbeeld al mee bezig bent.

Coach.me:
Wat ik goed vind is dat je per dag kunt zien welke doelen je nog moet halen. Ook is er 
een functie dat je vrienden kunt toevoegen en hun activiteiten kunt zien, dit is voor ons 
toepasbaar met de begeleiders ipv vrienden. Verder krijg je rewards als je een doel een 
bepaald aantal dagen op rij behaald.



ATracker:
Deze app helpt deels bij het indelen van je dag. Je kunt activiteiten toevoegen, aan-
geven hoe lang deze duren en zo je taken inplannen in je agenda. Ook kun je zien hoe 
vaak je een doel hebt behaald en hoe lang het duurt om die doelen te halen / taken uit 
te voeren.

Conclusie:
In dit inspiratie onderzoek zijn enkele elementen naar voren gekomen die ook graag wil 
meenemen in het ontwerpen van onze eigen app. Zo is de periode kiezen en hoe vaak 
je een doel moet behalen een element wat vaker terugkomt en erg handig is voor onze 
app. Het geeft de gebruikers meer inzicht in hoe ze het doel moeten behalen en wan-
neer ze het doel hebben bereikt. Ook is de streak functie een leuk element, het geeft de 
gebruikers extra motivatie om de dagelijkse doelen steeds te blijven halen. 

Een andere functionaliteit die meerdere keren terug kwam was het inzien van je doelen, 
hoe vaak je ze behaald hebt etc. Met deze informatie kunnen de cliënten zien hoe goed 
ze het doen maar ook de begeleiders krijgen op deze manier een beter inzicht van waar 
de cliënten mee bezig zijn. Daarnaast was de tijd invoeren bij een doel een goede functi-
onaliteit, omdat het de gebruikers zal helpen bij het verbeteren van hun tijdsbesef.

Op het gebied van interfaces zaten er ook een paar goede inspiratiebronnen tussen. De 
meeste apps hadden een rustigen en duidelijke interface, dit is voor onze doelgroep ook 
nodig omdat de doelgroep snel wordt afgeleid. Tot slot is veel met tekst werken ook de 
beste optie, omdat de doelgroep icons ooit verwarrend vind. Vooral in de webapp werd 
dit veel gedaan.

Bron: https://www.lifewire.com/best-goal-setting-apps-3485941


