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AANLEIDING EN DOEL

Aanleiding

> Het coronadashboard van de Rijksoverheid is een belangrijk 

informatiemiddel naar onder andere burgers, experts en beleidsmakers. 

Het dashboard geeft inzicht in cijfers rondom de verspreiding van het 

coronavirus in Nederland. 

> Het coronadashboard is continu in ontwikkeling; er komt nieuwe 

informatie bij en designs worden doorontwikkeld. Om deze 

doorontwikkeling aan te laten sluiten bij de doelgroep, wil het ministerie 

van VWS per ontwikkelsprint usability onderzoek inzetten. Op deze 

manier kunnen gebruikerservaringen direct worden meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van het dashboard.

> Het ministerie van VWS heeft Ruigrok NetPanel gevraagd tweewekelijks 

usability onderzoek uit te voeren. In deze onderzoeken staan burgers 

centraal.

Doel 

> Het doel van de verschillende onderzoeken is afhankelijk van de 

bijbehorende ontwikkelsprints. Het globale doel van de onderzoeken is 

om te testen of het coronadashboard, ook na updates in indicatoren en 

designs, begrijpelijk is en blijft aansluiten bij de doelgroep burgers met 

verschillende taal- en denkniveaus. 

> De bijbehorende onderzoekvraag is: In hoeverre is informatie (cijfers, 

grafieken en toelichting) in het coronadashboard voor burgers 

toegankelijk in gebruik en begrijpelijk? En wat zijn aanknopingspunten 

ter verbetering? 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Methode en doelgroep

> Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van 

kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele diepte-interviews met 8 

Nederlanders. 

> Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van 

kwalitatief onderzoek. De waarde van kwalitatief onderzoek zit in de 

breedte en diepte van de uitkomsten, en niet in de cijfermatige verdeling 

ervan. De uitkomsten lenen zich dan ook niet voor generalisaties naar de 

hele doelgroep.

Deelnemers

> De burgers die wij gesproken hebben, noemen wij in dit rapport 

‘burgers’. 

Resultaten

> Wij werken de onderzoeksresultaten uit aan de hand van een ‘stoplicht’ 

methode:

Rood voor aandachtspunten die een volledig begrip of effectief gebruik 

in de weg staan

Geel voor aandachtspunten die voor ongemak zorgen, maar gebruikers 

niet verhinderen in het bereiken van hun doel 

Groen voor aandachtspunten die positief bijdragen aan het gebruik van 

het coronadashboard
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HET CORONADASHBOARD BIEDT DE REGIONALE INZICHTEN WAAR BURGERS NAAR OP ZOEK ZIJN, HOEWEL DE

CIJFERS SOMS LASTIG TE DUIDEN ZIJN

Informatiebehoefte ten tijden van corona 

> Uit de interviews komt naar voren dat burgers veel informatie ontvangen en/of opzoeken over corona. Vergeleken met de start van de coronacrisis geven 

burgers aan dat hun informatiebehoefte wat aan het afnemen is. De ontwikkelingen rondom corona zijn niet meer zo nieuw en spannend als in het begin. 

Sommige burgers ervaren de hoeveelheid informatie met betrekking tot corona als te veel. Zij willen vooral weten of iets erger wordt, of juist beter gaat. 

> Over het algemeen kijken burgers bij het opzoeken van informatie over corona, naar de bron van de informatie. Een aantal burgers noemt expliciet dat zij 

kijken naar sites van de overheid, zij verwachten hier betrouwbare informatie te vinden. Andere burgers hebben weer weinig vertrouwen in de informatie 

die de overheid geeft over corona. Zij hebben het gevoel dat de overheid, om wat voor reden dan ook, niet altijd eerlijk en transparant is over de cijfers. 

Informatie over eigen regio spreekt meest tot de verbeelding

> De informatie die burgers op dit moment tot zich nemen geeft vaak inzicht over corona op landelijk niveau. Dit komt bijvoorbeeld van landelijke 

nieuwssites en persconferenties. Binnen het coronadashboard zien we met name de behoefte om meer inzichten te krijgen over de eigen leefomgeving. 

Burgers reageren positief verrast wanneer ze ontdekken dat ze cijfers over hun eigen veiligheidsregio en gemeente kunnen opzoeken in het 

coronadashboard. 

Impact van de cijfers laag door gebrek aan duiding

> Uit de reactie van burgers maken we op dat de cijfers relatief weinig indruk op hen maken. We zien dat dit enerzijds te maken heeft met de presentatie 

van de cijfers in het dashboard, waardoor burgers de cijfers niet altijd goed kunnen duiden (Is een bepaald getal nou hoog of laag? Betekent dit dat ik mij 

zorgen moet gaan maken of doen we het juist goed?). Anderzijds speelt mee dat burgers over het algemeen al zo goed op de hoogte zijn van de situatie, 

dat de cijfers in het dashboard weinig verrassen.

Positieve ervaringen wat betreft usability

> Afgezien van een aantal specifieke aandachtspunten, lijken burgers hun weg in het dashboard goed te kunnen vinden. Zij voelen redelijk intuïtief aan waar 

ze bepaalde informatie kunnen vinden en hoe zij daar moeten komen. 
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AANDACHTSPUNTEN VOOR VOLGENDE ONDERZOEKEN

Wie is je doelgroep?

> Opvallend is dat we in dit onderzoek enkele mensen hebben gesproken die vrij negatief tegenover 

de informatievoorziening vanuit de overheid staan met betrekking tot corona. Uit deze gesprekken 

blijkt dat het lastig kan zijn hen te overtuigen van de bedoelingen van het dashboard en een goede 

verantwoording van de cijfers te geven. Hoewel ook dit Nederlanders zijn voor wie het 

coronadashboard toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, roept het wel de vraag op: is dit de 

doelgroep van het dashboard (of van het onderzoek)? 

Indien wenselijk: apart onderzoek onder sceptici

> Indien het ministerie van VWS het als taak ziet ook deze burgers te betrekken bij het 

coronadashboard en in feite te ‘overtuigen’ van de juistheid en waarde ervan, denken wij dat dit 

apart onderzoek behoeft. 

> Met apart onderzoek kunnen wij dieper ingaan op waar dit wantrouwen vandaan komt, en wat het 

ministerie van VWS kan doen om deze doelgroep beter te betrekken. 

Sceptici uitsluiten voor tweewekelijks onderzoek

> Voor de komende tweewekelijkse onderzoeken raden wij aan burgers die de overheid wantrouwen 

en achterdochtig tegenover corona staan uit te sluiten. Zo kunnen we in de komende interviews 

blijven focussen op constructieve feedback om de toegankelijkheid en het begrip van het 

dashboard te verbeteren. 
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Landelijk (29-10-2020)

LANDELIJK

Burgers vinden de verschillende risiconiveaus, zoals weergegeven op de 

kaart, duidelijk. 

De extra uitleg over de risiconiveaus weet men gemakkelijk te vinden bij 

‘Meer over de risiconiveaus’ en beantwoordt eventuele vragen die 

burgers hebben, zoals het verschil tussen ‘Ernstig en ‘Zeer ernstig’

Er zijn burgers die het opvalt dat er bij de kaarten roze en blauwe 

kleuren gebruikt worden, terwijl er bij de informatiesliders vaak gebruik 

wordt gemaakt van groen, oranje en rood. De kleuren groen, geel en 

rood geven volgens hen beter de ernst van de verschillende niveaus 

weer. 

Het is voor burgers niet altijd duidelijk op welk niveau ze aan het kijken 

zijn, wanneer ze op een indicator hebben doorgeklikt. Kijk ik nu naar een 

specifieke gemeente of veiligheidsregio of gaat het hier om cijfers op 

landelijk niveau? 
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Landelijk (29-10-2020)

LINKERMENU (1/2)

Het is voor burgers duidelijk dat ze kunnen doorklikken op de 

onderdelen aan de linkerkant van de pagina (onder Medische indicatoren, 

Vroegsignalering en Verpleeghuiszorg) en deze als een ‘menu’ kunnen 

gebruiken om door de website te gaan. 

Het gebruik van de kleuren groen, oranje en rood bij de informatiesliders 

helpt burgers om de ernst van de situatie in te schatten.

Aan het kopje ‘Laatste ontwikkelingen’ besteden burgers weinig 

aandacht. Dit krijgen zij veelal via andere bronnen mee. 

De signaalwaarden van de medische indicatoren zijn allemaal 

overschreden. Dit valt burgers op en vinden zij alarmerend. Wat dit 

precies betekent is echter niet altijd duidelijk:

• Sommige burgers geven aan dat het overschrijden van een 

signaalwaarde betekent dat de overheid maatregelen gaat nemen

• Anderen zien het als een signaal dat ze mogelijk zelf strengere 

maatregelen moeten gaan nemen. Al geven zij ook aan het gevoel te 

hebben zich al aan de maatregelen te houden, en niet weten wat ze 

dan nog meer kunnen of moeten doen. 

Doordat veel indicatoren ‘in het rood staan’ vragen sommige burgers 

zich af of er binnen dit rode deel van de slider ook nog gradaties zitten. 

Het onderwerp ‘Vroegsignalering’ krijgt weinig aandacht van burgers. 

Burgers die het wel zien vinden de cijfer hieronder moeilijk te duiden, 

omdat zij niet weten wat ‘Virusdeeltjes’ inhoudt en zegt over het aantal 

besmettingen. 
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Landelijk (29-10-2020)

LINKERMENU (2/2)

Hoewel het linkermenu goed gebruikt wordt, zijn er burgers die niet 

goed weten welke informatie ze hier precies achter kunnen verwachten. 

Het is duidelijk dat ze de getoonde indicator zullen zien, maar niet welke 

informatie hier nog meer te vinden is.

Burgers hebben soms moeite met het interpreteren van de 

informatiesliders. Dit heeft meerdere oorzaken: 

• In de blauwe informatiesliders vinden burgers het lastig bepalen of 

een waarde hoog of laag is. Dit kan komen door het gebrek aan 

visuele cues. 

• Dat er bij de medische indicatoren verschillende schalen worden 

gebruikt (bijvoorbeeld het daadwerkelijke getal tegenover een getal 

per 100.000 inwoners), roept verwarring op. 

• De eindwaardes van schalen voelen soms arbitrair. Waarom is het 

maximaal aantal positief geteste mensen bijvoorbeeld 100? Dit gevoel 

wordt versterkt wanneer men per gemeente en veiligheidsregio weer 

andere maximale waardes tegenkomt. 

• De verschillende en veranderende schalen op de slides zorgen voor 

een vertekend beeld, omdat een bepaald getal hierdoor soms hoog, en 

soms laag lijkt te zijn.

• De eindwaardes van de schalen zorgen ook voor interpretatiefouten, 

met name wanneer men de eindwaarde verkeerd kan lezen als ‘100%’. 

Zij vragen zich dan af of het gaat om 59,1 positief geteste mensen per 

100.000 inwoners, of per 100 inwoners.

• ‘Aantal besmettelijke mensen’ wordt soms gelezen als ‘aantal 

besmette mensen’. 
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Landelijk > Positief geteste personen per 100.000 inwoners per dag (29-10-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE PERSONEN PER

100.000 INWONERS

Burgers die de pagina’s bekijken geven aan hier niet uit op te kunnen 

maken hoe ernstig de gevallen zijn

De manier waarop de huidige grafiek de verdeling naar leeftijd [1] 

visualiseert zorgt voor interpretatiefouten. Deelnemers realiseren zich 

niet dat de grootte van een leeftijdsgroep invloed kan hebben op het 

aantal positief geteste mensen. 

Deelnemers vinden de zin ‘Dit is gebaseerd op alleen de nieuwe gevallen 

die bekend zijn gemaakt ten opzichte van de dag ervoor’ [2] moeilijk te 

begrijpen. Zij weten niet zeker hoe ze dit moeten interpreteren. Overal 

het algemeen gaat men ervan uit dat de grafiek de leeftijdsverdeling 

toont van alle besmette personen op dit moment. 

Indien men dit wel opmerkt geven burgers aan het niet logisch te vinden 

dat de grafiek slechts het aantal positief geteste mensen van één dag 

toont. Het aantal besmettingen per leeftijdsgroep per dag kan sterk 

variëren en geeft hierdoor geen goed beeld van het gemiddelde aantal 

positief geteste mensen per leeftijdsgroep, wat voor burgers meer tot de 

verbeelding zou spreken.

De twee alternatieve grafieken (zie volgende twee pagina’s) geven 

burgers beiden ook niet voldoende informatie om de data op de juiste 

manier te interpreteren. Burgers hebben meer houvast nodig om de 

grafieken op de juiste manier te lezen. Een suggestie is om een tekstueel 

voorbeeld te bieden waarin de data van één van de leeftijdsgroepen 

geïnterpreteerd wordt weergegeven. 
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LANDELIJK - VERDELING NAAR LEEFTIJD

Grafiek A 

Doordat de bevolkingsopbouw en het percentage positieve test zijn losgetrokken van elkaar, zijn 

burgers meer geneigd om de informatie in de grijze balken en de blauwe balken te zien als aparte 

gegevens. 

Deze splitsing, en de gekozen x-as, zorgt ervoor dat de balken lastig te vergelijken zijn. Zo denken 

burgers in eerste instantie dat beide balken voor de leeftijdsgroep 20-29 van vergelijkbare grootte 

zijn. 

Net als bij de huidige grafiek wordt de tekst ‘Dit is gebaseerd op alleen de nieuwe gevallen die 

bekend zijn gemaakt ten opzichte van de dag ervoor’ verwarrend gevonden. Eén deelnemer dacht 

hierdoor dat de grijze balken de positieve test van gister en de blauwe balken de positieve test van 

vandaag lieten zien. 

Grafiek B

Deelnemers vinden het fijn dat ze de mogelijkheid hebben om de informatie aan en uit te vinken [1]. 

Doordat de blauwe en grijze balkjes onder elkaar staan, hebben veel burgers het gevoel dat blauwe 

balk direct gerelateerd is aan de grijze balk. Een voorbeeld: wanneer zij kijken naar de 

leeftijdsgroep 10-19 jaar gaan burgers er vanuit dat bijna alle mensen in deze leeftijdsgroep 

positief getest zijn op corona, en eventueel ook meer risico lopen. Wanneer ze erop worden 

gewezen dat de blauwe balk in sommige gevallen langer is dan de grijze balk raken ze in de war en 

kunnen ze niet uitleggen wat dat betekent. 

Wanneer zowel ‘percentage positieve tests’ als ‘percentage bevolkingsgroep’ is aangevinkt, geven 

burgers dat het niet duidelijk is tot welke leeftijdsgroep de balkjes behoren, dit staat volgens hen te 

dicht bij elkaar.12
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LANDELIJK - VERDELING NAAR LEEFTIJD
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Landelijk > Aantal besmettelijke mensen (29-10-2020)

LANDELIJK - AANTAL BESMETTELIJKE MENSEN

Eén deelnemer raakte geïrriteerd door het woord ‘schatting’ [1]. Dit geeft 

het gevoel dat maatregelen met betrekking tot corona worden genomen 

op basis van ‘natte vinger werk’. 
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Landelijk > Reproductiegetal (29-10-2020)

LANDELIJK - REPRODUCTIEGETAL EN ACTUALITEIT

VAN DATA

De schematische weergave [1] van het reproductiegetal wordt positief 

ontvangen. Dit geeft volgens burgers een duidelijk beeld van wat het 

reproductiegetal betekent. 

Ook is is het duidelijk dat het getal onder de één moet komen voor een 

positief effect op het aantal besmettingen. Hierbij spelen meerdere 

factoren een rol:

• burgers herkennen / weten dit vanuit nieuws of persconferenties

• De schematische weergave

• De staaf met signaalwaarde en groene kleur onder de 1 

Het valt enkele burgers op dat de getoonde waarde van 9 oktober is [2], 

20 dagen voor het onderzoek. Dit soort ‘vertraging’ zien burgers bij 

meer medische indicatoren, zoals het ‘Aantal besmettelijke mensen’. Dit 

wordt wisselend ontvangen: 

• Aan de ene kant leeft het gevoel ‘hoe recenter hoe beter’. Burgers 

hebben het gevoel dat de situatie rondom corona dagelijks verandert, 

en het dashboard dat moet volgen. 

• Aan de andere kant geeft men aan niet precies te weten hoe 

‘veranderlijk’ bepaalde cijfers zijn (bijvoorbeeld het reproductiegetal). 

Waardoor men niet kan inschatten is of cijfers van één of meerdere 

weken geleden ‘recent genoeg’ zijn. 
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Landelijk > Ziekenhuisopnames per dag (29-10-2020) Landelijk > Intensive care-opnames per dag (29-10-2020)

LANDELIJK - ZIEKENHUIS- EN

INTENSIVE CARE-OPNAMES PER DAG

Burgers lijken niet uit zichzelf de landelijke 

cijfers te bekijken over het aantal 

ziekenhuisopnames en het aantal bezette 

intensive care bedden. Dit heeft bijvoorbeeld 

als reden dat men deze informatie al ‘passief’ 

meekrijgt door het volgen van het landelijke 

nieuws.
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Landelijk > Aantal positief geteste bewoners per dag (29-10-2020)

LANDELIJK - INFORMATIE RONDOM VERPLEEGZORG

Over het algemeen hebben de burgers die wij gesproken hebben weinig 

interesse in de informatie rondom verpleegzorg. Dit kan komen doordat 

dit niet op hun persoonlijk, of op hun naaste omgeving, van toepassing 

is Het is hierdoor niet een onderdeel waar zij spontaan naar kijken. 

Er wordt aangegeven dat het verwarrend is dat, wanneer informatie over 

verpleegzorg is open geklikt, de medische indicatoren nog steeds links 

zichtbaar zijn [1]. Dit zorgt voor twijfel over of deze medische 

indicatoren ook van toepassing zijn op de verpleegzorg of op Nederland 

in het algemeen.

Vergelijkbaar met het aantal besmette personen per regio, geven burgers 

aan dat het aantal positief geteste bewoners in verpleeghuizen per dag 

moeilijk te interpreteren is, omdat men niet weet hoeveel 

verpleeghuisbewoners er in totaal zijn [2}. 
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Veiligheidsregio’s (30-10-2020) Gemeentes (30-10-2020)

ZOEKEN OP VEILIGHEIDSREGIO EN GEMEENTE

Burgers hebben door dat zij via de kaart een veiligheidsregio of 

gemeente kunnen aanklikken. 

Ook het zoekveld wordt gevonden en gebruikt. 

Burgers lijken beter bekend met hun gemeente dan de eigen 

veiligheidsregio, waardoor zij eerder geneigd lijken op gemeente te 

zoeken. Hierbij kan meespelen dat de gemeente persoonlijker voelt 

voor burgers dan de veiligheidsregio.

Kleinere gemeentes en veiligheidsgebieden zijn lastig aan te klikken, 

met name op de mobiele weergave.

Bij de veiligheidsregio’s wordt doorverwezen naar de landelijke 

maatregelen [1]. Eén deelnemer zou hier ook graag terugzien welke 

maatregelen er per veiligheidsregio van kracht zijn en waarom. 
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ZOEKEN OP VEILIGHEIDSREGIO EN GEMEENTE (DESKTOP WEERGAVE)
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Gemeente > Rotterdam > Positief geteste mensen per 100.00 inwoners per dag (30-10-2020)

GEMEENTES - POSITIEF GETESTE MENSEN PER

GEMEENTE (1/2)

Het valt op dat ze de verloop van tijd in de grafiek [1] kunnen aanpassen, 

wat zij prettig vinden.

Het aangeven van het aantal besmette personen per 100.000 inwoners 

wordt wisselend ontvangen. Dit heeft met name te maken met het 

kunnen inschatten hoe ‘ernstig’ de situatie is:

• Enerzijds maakt dit het makkelijk om de ernst van de situatie in 

verschillende gemeentes met elkaar te vergelijken. 

• Anderzijds maakt dit het voor burgers lastiger om te bepalen welk 

aandeel van de mensen in de eigen gemeente dit is. Zij missen hier 

een duiding van het aantal inwoners in hun gemeente, nu is het getal 

te abstract. 

Hetzelfde geldt voor het getal ‘Aantal positief geteste mensen’. Zonder 

het totaal aantal inwoners kunnen zij niet inschatten of dit veel of weinig 

is voor hun gemeente. 

Op de pagina van de gemeente Rotterdam ontstaat er verwarring over de 

schaal van de slider. Omdat deze tot 100 loopt, denkt een gebruiker 

onterecht dat hier mogelijk gaat over procenten. 
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Gemeente > Enkhuizen > Positief geteste mensen per 100.00 inwoners per dag (29-10-2020)

GEMEENTES - POSITIEF GETESTE MENSEN (2/2)

Hoewel burgers de losse informatie in de blokken redelijk goed 

begrijpen, vinden zij het lastiger om deze informatie aan elkaar te 

koppelen:

• De link tussen het getal ‘Gemiddeld aantal positief geteste mensen per 

100.000 inwoners’ en het ‘Aantal positief geteste personen’ is niet 

direct duidelijk. Enkele burgers vragen zich af hoe deze zich tot elkaar 

verhouden. Net als bij het inschatten van de ernst van deze cijfers, 

zou hier een aanduiding van het totaal aantal inwoners kunnen 

helpen. 

• De verwarring wordt versterkt als de ‘slider’ een (voor burgers) 

negatief beeld laat zien, doordat de waarde dicht bij het gekozen 

maximum ligt. In het voorbeeld hiernaast 37,7 op een schaal van 0-

40. Terwijl het absolute aantal positief geteste mensen op 7 ligt, wat 

men gevoelsmatig weinig vindt. Hoewel sommige burgers het 

rekensommetje maken en begrijpen, vinden anderen dit lastig rijmen 

met elkaar. 
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Gemeentes > Enkhuizen > Ziekenhuisopnames per dag (29-10-2020)

GEMEENTES - ZIEKENHUISOPNAMES PER DAG VAN

PER GEMEENTE

Burgers vinden het positief dat zij dit soort informatie per gemeente 

kunnen terugvinden. Dit is uitgebreider dan sommige burgers in eerste 

instantie verwacht hadden van het dashboard. 

De interpretatie over de Ziekenhuisopnames per dag van inwoners van 

een bepaalde gemeente klopt niet altijd. Een interpretatie is dat het hier 

gaat om het aantal opnames in het ziekenhuis van die specifieke 

gemeente. In plaats van het aantal inwoners van de gemeente die zijn 

opgenomen in het ziekenhuis (los van waar dat ziekenhuis zich bevindt). 

Zo trekt een deelnemer de onterechte conclusie dat er waarschijnlijk in 

zijn/haar gemeente voldoende ruimte is in het lokale ziekenhuis, 

aangezien het aantal opnames per dag op 0 staat. De begeleidende tekst 

[1] is niet gelezen. 
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Landelijk (29-10-2020)

OVER DIT DASHBOARD EN OVERIGE ACHTERGROND

INFORMATIE

De pagina ‘Over dit dashboard’ wordt regelmatig aangeklikt via de knop 

‘over dit dashboard’ in de header [1]. Bijvoorbeeld wanneer burgers 

benieuwd zijn naar hoe het dashboard tot stand is gekomen of van wie 

het dashboard is. 

Ook de pagina ‘Over de risiconiveaus’ wordt goed gevonden, namelijk via 

‘Meer over de risiconiveaus’ op de homepage.

De footer wordt zelden gebruik door burgers om bij pagina’s met extra 

uitleg terecht te komen. 

Wanneer burgers wantrouwend tegenover informatie van de overheid 

staan, lijkt extra informatie over de totstandkoming van de cijfers weinig 

effect te hebben op het vertrouwen. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op:

• 29 oktober 2020 via online tool Webex

> De interviews duurden elk 45 minuten. 

> Het ministerie van VWS heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om mee te kijken met de 

gesprekken en input te geven.

> Van de gesprekken zijn notulen en opnamen gemaakt. 

> De burgers hebben als dank voor hun deelname een geldelijke vergoeding ontvangen. 

Topic list en toonmateriaal

> De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met VWS tot stand is gekomen. De 

topic list is in de bijlagen opgenomen. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING Profiel burgers Totaal 
(n=8) 

Geslacht

Man 4

Vrouw 4

Leeftijd

18 t/m 24 jaar 2

25 t/m 34 jaar 1

35 t/m 44 jaar 2

45 t/m 54 jaar 1

55 t/m 64 jaar 2

65 jaar en ouder 0

Opleidingsniveau

Laag 3

Middel 3

Hoog 2

Profiel burgers

> In de selectie is rekening gehouden met een 

spreiding in:

• Geslacht

• Leeftijd

• Samenstelling huishouden

• Regio

• Device van voorkeur als men online 

informatie zoekt (desktop/laptop versus 

mobiel device)

Werving en selectie

> De burgers zijn door een professioneel 

respondentenselectiebureau geworven. 

> Respondenten.nl voldoet aan de 

kwaliteitseisen conform het Research 

Keurmerk [gebaseerd op ISO 20252]. Dat 

houdt onder andere in dat burgers de 

afgelopen zes maanden niet mogen hebben 

meegedaan aan kwalitatief onderzoek. 

> Respondenten.nl heeft gebruik gemaakt van 

het eigen bestand voor de werving. 
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Profiel burgers Totaal 
(n=8) 

Samenstelling
huishouden

Alleen 2

Samen met meerdere 
huisgenoten

1

Samen met partner 2

Samen met partner en 
kinderen

2

Thuis (bij ouders) 1

Type device

Laptop/desktop 4

Mobiel device 4

Regio

Noord 0

Oost 2

Zuid 3

West 3
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