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CHI Nederland conferentie 2007 - HCI methods: Way to go? 
 
Oproep voor presentaties en andere bijdragen 
 
Deadline: 20 april 2007 
Plaats: Technische Universiteit Eindhoven 
Datum conferentie: 21 juni 2007 
 
Na de succesvolle jubileumconferentie vorig jaar organiseert CHI Nederland 
(voorheen sigchi.nl) dit jaar alweer haar 11e conferentie met een thema dat zich richt 
op HCI’ers in het onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs. De conferentie vindt plaats 
op de Technische Universiteit Eindhoven op 21 juni 2007. 
 
Taakanalyse, persona’s, heuristische evaluatie, usability lab, card sorting, use cases, 
wireframes, gebruikersanalyse, eye tracking, enquêtes, A/B testen, log-analyse, 
storyboards, expert review, etnografie, prototyping, focusgroepen, benchmarking… 
 
Wie zich bezighoudt met usability heeft een groot aantal methodes tot zijn of haar 
beschikking. Tijdens de conferentie HCI methods: Way to go? willen we kijken naar 
hedendaagse usability methodes in drie tracks: HCI onderwijs, bedrijfsleven en 
onderzoek. Naast twee keynotes door bekende sprekers zal het programma bestaan 
uit parallelle sessies rond deze drie tracks. Voorstellen voor presentaties, 
demonstraties, posters en andere bijdragen rondom het thema zijn daarom van harte 
welkom: 
 
HCI methodes in het onderwijs 
Chair: Ingeborg Janssen Reinen, TU/e 
Welke methodes leren studenten tijdens hun studie? Hoe sluit dit aan op de praktijk? 
Wat zijn voorbeelden van geslaagde praktijkopdrachten waarbij usability methodes 
zijn toegepast? Welke rol spelen stages? 
 
HCI methodes in het bedrijfsleven 
Chair: Flip Wegner, partner bij Eden Design & Communication 
Welke methodes hebben zich in de praktijk bewezen en waarom? Welke haken en 
ogen zijn er in de praktijk? Wat zijn voorbeelden van een geslaagde toepassing van 
usability methodes? Hoe vinden usability methodes een plaats in een groter 
ontwikkelproces? Hoe overtuig je klanten van het nut van usability methodes? 
 
HCI methodes in het onderzoek 
Chair: Wijnand IJsselsteijn, TU/e 
Van welke methodes is de werkzaamheid aangetoond? Welke nieuwe methodes zijn 
in ontwikkeling? Welke rol kan nieuwe technologie spelen in nieuwe methodes? 
Welke methodes passen bij ‘user experience design’? 
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Presentaties, demonstraties en posters 
Wilt u een bijdrage leveren aan de conferentie, stuur dan een een korte samenvatting 
(maximaal 300 woorden) van uw presentatie, demonstratie of poster voor 20 april 
2007 naar submissions@chi-conferentie.nl. Op 21 mei laten wij u weten of uw 
bijdrage is geaccepteerd. Het is de bedoeling de samenvattingen van de geaccepteerde 
bijdragen te bundelen in een officiële uitgave. 
 
NB:Wilt u uw bijdrage publiceren als short paper van 1500 woorden, stuurt u deze 
dan mee met uw samenvatting. Bij voldoende geaccepteerde short papers, zullen deze 
abstracts als short paper in de gebundelde uitgave worden opgenomen. 
 
Bijdragen in het Nederlands en Engels zijn welkom. We streven ernaar tijdens de 
parallelsessies een sessie in het Engels aan te bieden. 
 
Vergeet niet te vermelden: 
 
de track waaraan u wilt meedoen, 
 
    * de titel, 
    * uw naam en adres, 
    * in welke categorie de bijdrage valt (presentatie, demonstratie, poster), 
    * de taal (Nederlands, Engels, of geen voorkeur). 
 
Sponsoring en informatiekramen 
Wilt u als organisatie deelnemen door middel van het sponsoren van de conferentie? 
Wilt u een productpresentatie geven of met een informatiekraam aanwezig zijn? 
Neem dan contact op met info@chi-conferentie.nl. De organisatoren informeren u 
graag verder over de mogelijkheden. 
 
Deelnemen 
Wie wil deelnemen aan de conferentie kan zich binnenkort aanmelden via de website 
van CHI Nederland. Houdt u de nieuwsbrief van CHI Nederland in de gaten voor 
meer informatie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website van CHI 
Nederland. 


