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Voor al haar taken verzamelt en gebruikt de overheid persoonlijke gegevens van 

burgers. Er zijn diverse basisregistraties met gegevens die door alle 

overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van haar publieke 

en publiekrechtelijke taken. De overheid wil burgers meer regie geven op deze 

gegevens. Door inzage hierin, door inzage in het gebruik ervan, door de mogelijkheid 

van correctie, en door de gegevens te kunnen delen met derden (buiten de 

overheid). Het programma ‘Regie op gegevens’ van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) richt zich hierop.

Onderzoek aan de hand van een casus over het delen van gegevens bij het afsluiten 

van een hypotheek heeft inzicht gegeven in de waardering van burgers in 

verschillende interactiepatronen voor het digitaal delen van persoonlijke gegevens. 

Het digitaal delen van persoonsgegevens bleek relevant. Maar niet voor iedereen. 

Gebrek aan vertrouwen en lage digitale vaardigheid vormen een belemmering voor 

bepaalde doelgroepen.

In dit document worden de resultaten van verdiepende analyses op de bestaande 

data weergegeven: wie is die groep, en wat zijn hun barrières?
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Welke burgers zien het digitaal delen niet 
zitten, en waarom niet?

Aanleiding
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Belangrijkste bevindingen

Leeftijd zegt iets, maar zeker niet alles

• De verdiepende analyse bevestigt resultaten uit het eerder onderzoek: leeftijd en 
privacybewustzijn zijn van invloed op de intentie om gegevens digitaal te delen. 

• Leeftijd speelt een rol, maar is geen ‘allesomvattende’ verklarende variabele. Het ‘kantelpunt' ligt 
tussen 45-50 jaar, maar de gebruiksintentie neemt nog verder af naarmate men ouder wordt.

• Houding speelt een grotere rol dan leeftijd: privacy-bewustzijn leidt tot meer differentiatie. De 
‘sceptici’ zijn vanzelfsprekend minst bereid gegevens digitaal te delen.

• De intentie om digitaal gegevens te delen hangt in mindere mate samen met geslacht, 
opleidingsniveau, huishoudengrootte, regio en digitale vaardigheid.

• Er is geen eenduidige scherpe afbakening van de doelgroep die het concept afwijst, op basis van 
andere beschikbare socio-demografische kenmerken dan leeftijd en privacybewustzijn. 

• Over het algemeen zijn de barrières voor het digitaal delen van gegevens vergelijkbaar 
voor de verschillende gedefinieerde subgroepen: vertrouwen. Er zijn nuance-verschillen
per doelgroep of dit meer te maken heeft met de uitwisseling en opslag (hacks etc.), 
ofwel dat het meer te maken heeft met privacy en vertrouwelijk gebruik van de 
gegevens.

Nb dit is op basis van beschikbare en uitgevraagde achtergrondgegevens in het onderzoek zoals weergegeven in dit 
document, mogelijk spelen andere – nu onbekende – kenmerken eveneens of een grotere rol.

VOOR HET VERVOLG:

• De analyse bevestigt het belang om de 
verschillende subgroepen te erkennen. De mate van 
privacy bewustzijn en vertrouwen in het digitaal 
delen van gegeven zijn de belangrijkste drijfveer 
dan wel barrière om gegevens digitaal te delen. Er 
is een groep burgers die echt afwijzend staat 
tegenover het concept; ofwel meer fundamenteel 
en principieel, ofwel meer vanuit onzekerheid en 
gebrek aan vertrouwen. Dit vraagt een andere 
benadering het concept voor hen relevant te 
maken.

• Indien meer inzicht gewenst is, kan overwogen 
worden verdere analyses op bestaande data te 
doen met lagere betrouwbaarheid (we verwachten 
hier weinig meerwaarde). Waardevoller lijkt het om 
in gesprek te gaan met de afwijzende doelgroep om 
hun motieven beter te begrijpen (in 1-op1 
gesprekken of focusgroepen) of nog aanvullend 
verdiepend onderzoek te doen om de groep beter 
te profileren.
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Analyse aanpak en output
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Over de analyse

Respondenten zijn ingedeeld op basis van hun intentie gegevens 
digitaal te delen

43% 

POSITIEF

Stel je voor dat je binnenkort gaat verhuizen en dat je voor de hypotheekaanvraag je persoonlijke 
gegevens schriftelijk of per e-mail kunt aanleveren, en dat je dat ook kan doen ‘digitaal kunt 
delen’. 

Zou je je gegevens dan digitaal delen?

37% 

TWIJFELAAR

20% 

WEIGERAAR
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Over de analyse

Beschikbare achtergrondkenmerken

Leeftijd

Geslacht

Opleidingsniveau

Huishoudengrootte

Regio

Provincie + Nielsen

regio’s + stedelijkheid

Privacy bewustzijn

Berekende classificatie, aan de hand van 

stellingen in de vragenlijst

Digitale vaardigheid

Berekende classificatie, aan de hand van 

stellingen in de vragenlijst
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Over de analyse

Op basis van bestaande data zijn diverse analyses gedaan volgens een 
iteratieve benadering:

1. Decision tree analyse

• Zowel met socio-demo als verklarende 
variabelen, als socio-demo in combinatie 
met privacy bewustzijn en digitale 
vaardigheid.

• Decision tree analyse is uitgevoerd op 
ongewogen data. De weergegeven cijfers 
kunnen daardoor licht afwijken van de 
eerder gerapporteerde cijfers op basis van 
gewogen data. Het gaat bij de 
interpretatie primair om de verschillen 
tussen de subgroepen en niet om de 
omvang van de groepen.

• Uitgangspunt is dat iedere node minimaal 
n=30 respondenten bevat (2% van 
steekproef) om betrouwbaarheid van 
resultaten en relevantie van subgroepen 
te borgen.

2. Clusteranalyse

• Beoordelingen van de interactiepatroon als 
verklarende variabelen. Andere data als 
beschrijvende data.

3. Attitude gebaseerde classificatie

• Handmatigde classificatie van 
respondenten op basis van hun oordeel 
over het gebruiksgemak van en het 
vertrouwen in het interactiepatroon. 
Overige data gebruikt als beschrijvende 
data.
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#1.1 Socio-demo
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Decision tree

Bevindingen 

• Leeftijd speelt een rol bij de gebruiksintentie van digitaal delen. 

• De intentie tot delen van gegevens neemt af naarmate men ouder is. Het ‘omslagpunt’ ligt tussen 45-50 jaar (geboren 1972-1977). Het is daarmee dus niet direct 
‘de senior’ die minder positief is.

• Leeftijd speelt een nadrukkelijke rol, maar het is geen ‘allesbepalende’ variabele. Onder jongeren is ook de helft twijfelaar / weigeraar, en onder ouderen is dat 
ongeveer 6 op de 10.

• Er blijkt geen significante invloed op de gebruiksintentie van socio-demografische kenmerken geslacht, opleidingsniveau, huishoudengrootte 
en regio.

• De houding van burgers ten aanzien van privacy speelt een grotere rol. 

• Privacy bewustzijn leidt tot meer differentiatie dan leeftijd. 

• Digitale vaardigheid heeft geen significante invloed op de intentie gegevens digitaal te delen.
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Positief versus twijfelaar of weigeraar

Er blijkt geen significante invloed 
van:

Geslacht

Opleidingsniveau

Huishoudengrootte

Regio 

ALLEN (100%)

• Positief 41%
• Twijfelaar / weigeraar 59%

LEEFTIJD 25-43 (28%)

• Positief 48%
• Twijfelaar / weigeraar 52%

LEEFTIJD 44+ (72%)

• Positief 37%
• Twijfelaar / weigeraar 63%

LEEFTIJD

vs



vs

12

Positief of twijfelaar versus weigeraar

Er blijkt geen significante invloed 
van:

Geslacht

Opleidingsniveau

Huishoudengrootte

Regio 

ALLEN (100%)

• Positief / twijfelaar 81%
• Weigeraar 19%

LEEFTIJD 25-47 (35%)

• Positief / twijfelaar 92%
• Weigeraar 8%

LEEFTIJD 48+ (65%)

• Positief / twijfelaar 75%
• Weigeraar 25%

LEEFTIJD



vs
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Twijfelaar versus weigeraar

Er blijkt geen significante invloed 
van:

Geslacht

Opleidingsniveau

Huishoudengrootte

Regio 

ALLEN (100%)

• Twijfelaar 67%
• Weigeraar 33%

LEEFTIJD 25-47 (32%)

• Twijfelaar 81%
• Weigeraar 19%

LEEFTIJD 48+ (68%)

• Twijfelaar 61%
• Weigeraar 39%

LEEFTIJD
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#1.2 Socio-demo + 
houding en vaardigheid
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Positief versus twijfelaar of weigeraar

Er blijkt geen significante invloed 
van:

Geslacht

Opleidingsniveau

Huishoudengrootte

Regio 

Digitale vaardigheid

ALLEN (100%)

• Positief 41%
• Twijfelaar / weigeraar 59%

ONBEZORGD (31%)

• Positief 60%
• Twijfelaar / weigeraar 40%

SCEPTISCH / 
PRAGMATISCH (69%)

• Positief 32%
• Twijfelaar / weigeraar 68%

PRIVACY

vs



vs
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Positief of twijfelaar versus weigeraar

Er blijkt geen significante invloed 
van:

Geslacht

Opleidingsniveau

Huishoudengrootte

Regio 

Digitale vaardigheid

ALLEN (100%)

• Positief / twijfelaar 81%
• Weigeraar 19%

ONBEZORGD (31%)

• Positief of twijfelaar 95%
• Weigeraar 5%

SCEPTISCH / 
PRAGMATISCH (69%)

• Positief of twijfelaar 74%
• Weigeraar 26%

PRIVACY



vs
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Twijfelaar versus weigeraar

Er blijkt geen significante invloed 
van:

Geslacht

Opleidingsniveau

Huishoudengrootte

Regio 

Digitale vaardigheid

ALLEN (100%)

• Twijfelaar 67%
• Weigeraar 33%

ONBEZORGD (21%)

• Twijfelaar 88%
• Weigeraar 12%

SCEPTISCH / 
PRAGMATISCH (69%)

• Twijfelaar 62%
• Weigeraar 38%

PRIVACY
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#2. Clusteranalyse
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Cluster analyse

Bevindingen 

• Er zijn vier subdoelgroepen te onderscheiden op basis van de beoordeling van het digitaal delen interactiepatroon. 

• De groepen verschillen in hun beoordeling en (daardoor) de mate waarin zij bereid zijn gegevens digitaal te delen.

• De houding wordt sterk bepaald door het privacy-bewustzijn en vertrouwen dat men in digitaal delen van gegevens heeft.

• Deze houding hangt samen met leeftijd, en in mindere mate met regio en opleidingsniveau.

• Hoewel verschillend in de mate waarin men digitaal wil delen, lijken de barrières grotendeels overeen te komen en meer generiek te zijn.

• De groepen afhoudenden (30%) en kritischen (22%) hebben een relatief lage gebruiksintentie

• Afhoudenden: 

• Ziet functionele voordelen, maar heeft te weinig vertrouwen in juiste gebruik van gegevens. 

• Wat lager opgeleid en minder digitaal vaardig. 

• Strategie: ‘meenemen in verhaal’ en veiligheid aantonen.

• Kritischen: 

• Meer fundamenteel afwijzend vanwege privacy en wantrouwen, ook kritischer over gebruiksgemak. 

• Strategie: ‘in control’ houden van gegevens en niets ‘opleggen’. 
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Clustering op basis van conceptbeoordeling

Vier verschillende houdingen t.a.v. digitaal gegevens delen, sterk 
bepaald door ‘privacy-bewustzijn’

Kritischen
Omvang: 22%

Afhoudenden
Omvang: 30%

Jonge 
Positieven
Omvang: 19% 

Vertrouwde 
positieven 
Omvang: 29%

• Privacy is een manifester thema 
voor deze groep (maar relatief 
laag). Zorg, klimaat en corona juist 
wat minder.

• Algeheel kritisch over het digitaal 
delen. Vooral weinig vertrouwen in 
juiste gebruik en waarborgen 
privacy.

• Op andere aspecten ook kritisch; 
vermoedelijk deels door een ‘halo-
effect’ waarbij het oordeel over 1 
dimensie het algehele oordeel 
beïnvloedt.

• Hechten veel belang aan controle 
op gegevens die gedeeld worden.

• Algeheel gematigd over het digitaal 
delen. Vooral weinig vertrouwen in 
juiste gebruik.

• Relatief gezien nog enigszins 
positief over sneller afhandelen, 
kleinere kans op fouten en bewust 
van wat je deelt. 

• Meest gemiddelde groep in wat 
belangrijk is bij digitaal delen van 
gegevens. Laten zich minder door 
uitsluitend gemak leiden; of door 
laag vertrouwen volledig beperken.

• Privacy en online criminaliteit zijn 
minder manifeste thema’s (maar 
wel relevant), over het algemeen 
iets meer ‘gerust’.

• Meest positieve groep over het 
gehele concept van digitaal delen.

• Hechten veel belang aan 
gebruiksgemak, vertrouwen op 
bedrijven en kijken er niet te veel 
naar om.

• Bewust van thema’s in de 
maatschappij, maken zich vaker 
zorgen om bijv. corona, klimaat en 
polarisatie.

• Positief over gehele concept van 
digitaal delen. 

• Hechten bovengemiddeld veel 
belang aan veiligheid. Liever goed 
en grondig, dan snel.
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Clustering op basis van conceptbeoordeling

Houding hangt samen met leeftijd
in mindere mate ook regio en opleidingsniveau

Kritischen
Omvang: 22%

Afhoudenden
Omvang: 30%

Jonge 
Positieven
Omvang: 19% 

Vertrouwde 
positieven 
Omvang: 29%

• Veel 65+, weinig jongeren
• Vaker noordelijk
• Lang geleden hypotheek afgesloten 

(37% voor 2010)

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 6%
• Pragmatisch 41%
• Sceptisch 53%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 45%

• Gebruiksintentie
• Positief: 1%
• Twijfelaar: 24%
• Weigeraar: 75%

• Veel 65+, weinig jongeren
• Vaker laag opgeleid

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 26%
• Pragmatisch 51%
• Sceptisch 23%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 30%

• Gebruiksintentie
• Positief: 12%
• Twijfelaar: 76%
• Weigeraar: 13%

• Veel ‘jongeren’ en tot 50 jaar, 
weinig 65+

• Vaker stedelijk
• Recent hypotheek afgesloten (25% 

in 20/21)

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 51%
• Pragmatisch 44%
• Sceptisch 5%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 78%

• Gebruiksintentie
• Positief: 78%
• Twijfelaar: 20%
• Weigeraar: 2%

• Vaker hoog opgeleid

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 45%
• Pragmatisch 39%
• Sceptisch 16%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 66%

• Gebruiksintentie
• Positief: 77%
• Twijfelaar: 22%
• Weigeraar: 1%
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Clustering op basis van conceptbeoordeling

Barrières om gegevens digitaal te delen komen overeen*, 
in hun eigen woorden:

Kritischen
Omvang: 22%

Afhoudenden
Omvang: 30%

Jonge 
Positieven
Omvang: 19% 

Vertrouwde 
positieven 
Omvang: 29%

Ik weet niet wat die app doet mbt
veiligheid. Via papier heb ik meer 

controle. (…). Ik krijg jeuk van al die 
tools die je vrijheid steeds meer 

beperken. Dit is alleen een manier 
waardoor de machtige partijen nog 

meer controle krijgen

Er zijn tegenwoordig zoveel digitale 
lekken waarmee al je gegevens op 

straat liggen

Ik wil zelf de controle houden. Bij 
verstrekking door derden weet ik niet 
welke gegevens worden overgedragen

Ik gebruik de tel. niet voor bankieren 
en dat wil ik zo houden

Zelf exact weten welke gegevens (en 
de inhoud daarvan) zijn aangeleverd 

via een mailadres van een 
bankmedewerker.

Ik wil eerst een beoordeling van deze 
methodiek zien door bijv. de 
consumentenbond of Bits of 

Freedom.

Omdat ik het liever niet op een 
telefoon doe, vind ik onhandig

Blijft dan online staan en daardoor 
makkelijker te hacken

Privacy redenen. De overheid hoeft 
niet overal bij betrokken te zijn

Misschien ben ik dat te ouderwets 
voor, als het langer in gebruik is 

misschien wel

Eerst de kat uit de boom kijken of het 
niet snel gekraakt kan worden

Een persoonlijk gesprek en gegevens 
delen vind ik nog steeds veel 

makkelijker en veiliger

Ik heb geen bankieren app op mijn 
telefoon voor het geval ik mijn 

telefoon verlies/ gestolen wordt en 
iemand op die manier bij mijn 

gegevens kan

De barrières komen inhoudelijk overeen. De mate waarin de barrieres worden ervaren loopt wel sterk uiteen, zoals op voorgaande slide weergegeven.
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#3. Attitude gebaseerde classificatie
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Attitude gebaseerde classificatie

Bevindingen 

• Er zijn vier groepen te classificeren op basis van hun beoordeling van het digitaal delen van gegevens, ten aanzien van 1) het gebruiksgemak 
van en 2) het vertrouwen in het interactiepatroon.

• Er blijkt geen (substantiële) groep te zijn die wél veel vertrouwen heeft in het concept, maar het afwijst vanwege laag verwacht gebruiksgemak.

• Vergelijkbaar met de clusteranalyse, verschillen de groepen in hun beoordeling en (daardoor) de mate waarin zij bereid zijn gegevens digitaal 
te delen.

• De houding hangt sterk samen met het privacy-bewustzijn. Ook speelt leeftijd en in mindere mate regio en opleidingsniveau een rol.

• Hoewel verschillend in de mate waarin men digitaal wil delen, lijken de barrières overeen te komen en meer generiek te zijn.



AF-
WIJZER

9%

ENTHOUSIAST
51%

GEMATIGD
32%

WAN-
TROUW

7%
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Vier onderscheidende groepen op basis van vertrouwen in 
en gebruiksgemak van digitaal delen

• 3% is weigeraar

• 7% van de weigeraars

• 25% is weigeraar

• 38% van de weigeraars

• 49% is weigeraar

• 16% van de weigeraars

• 88% is weigeraar

• 38% van de weigeraars

gebruiksgemak

vertrouwen
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Clustering op basis van conceptbeoordeling

Vier verschillende houdingen t.a.v. digitaal gegevens delen
Barrières om te delen komen wel overeen; voor enthousiasten speelt ‘het nieuwe’ iets meer mee

Afwijzers Wantrouwend EnthousiastenGematigden

• Controle over en bescherming van 
gegevens zijn cruciaal. Functionele 
uitwisseling is (daarmee) minder 
relevant.

• Barrières, bijvoorbeeld: 
• Geen vertrouwen in de 

overheid op dit moment.
• nog meer gegevens weg als 

het gehackt wordt en niet 
heeft iedereen een telefoon 
waar het op kan

• Ik wil persoonlijk contact met 
de bank

• Privacy is een meer manifest 
thema dan voor anderen.

• Controle over, bescherming van en 
vertrouwelijk omgaan met 
gegevens zijn belangrijk. 

• Barrières, bijvoorbeeld: 
• Omdat ik dan precies weet 

welke gegevens ik deel en met 
wie ik deze persoonlijk deel. 
Lekken zien we steeds meer 
vooral bij zulke apps

• Ik blijf de veiligheid 
wantrouwen

• het gevoel dat het buiten je om 
gaat

• Privacy en online criminaliteit zijn 
minder relevant dan gemiddeld 
(corona en klimaat juist wat 
relevanter).

• Sterk gericht op gemak – maar ook 
op veilige uitwisseling 
(functionaliteit). Veel minder op 
hoe controle op en gebruik van 
gegevens. Willen er niet te veel 
mee bezig zijn

• Barrières, bijvoorbeeld: 
• Het laatste is een oude 

vertrouwde manieren om het 
te doen en daar ben ik gewoon 
meer naar toe geneigd.

• Bij gegevens versturen weet ik 
echt niet wie achter het bureau 
zit en wie er meer bij kan 
kijken

• de overheid misbruikt dikwijls 
de geheimhouding

• Meest gemiddelde groep als het 
gaat om belang van gemak en 
veiligheid

• Barrières, bijvoorbeeld: 
• Hoe veilig is de digitale kluis, 

dat zou ik graag van security 
specialisten willen horen.

• Ik heb liever zelf de touwtjes in 
handen, dan maar iets meer 
werk erin stoppen om uit te 
zoeken maar dan weet ik wel 
precies wat ik aanlever en op 
welke manier

• Omdat niemand kan 
garanderen dat de bank de 
toegestuurde gegevens later 
vernietigd. Ook is het niet 
zeker dat de kluis de gegevens 
daadwerkelijk beschermt
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Clustering op basis van conceptbeoordeling

Privacybewustzijn hangt sterk samen met houding
in mindere mate: leeftijd, opleiding en regio

Afwijzers Wantrouwend EnthousiastenGematigden

• Veel 65+, weinig jongeren
• Vaker laag opgeleid
• Vaker regio Noord
• Vaker lang in koophuis (46% voor 

2010)

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 10%
• Pragmatisch 43%
• Sceptisch 47%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 38%

• Gebruiksintentie
• Positief: 2%
• Twijfelaar: 10%
• Weigeraar: 88%

• Vaker regio zuid

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 10%
• Pragmatisch 44%
• Sceptisch 46%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 51%

• Gebruiksintentie
• Positief: 2%
• Twijfelaar: 49%
• Weigeraar: 49%

• Iets jonger (tot 50) dan gemiddeld

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 44%
• Pragmatisch 41%
• Sceptisch 14%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 60%

• Gebruiksintentie
• Positief: 68%
• Twijfelaar: 29%
• Weigeraar: 3%

• Iets vaker dan gemiddeld 65+

• Privacybewustzijn: 
• Onbezorgd 23%
• Pragmatisch 48%
• Sceptisch 29%

• Digitale vaardigheid: 
• goed 46%

• Gebruiksintentie
• Positief: 18%
• Twijfelaar: 57%
• Weigeraar: 25%
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Bijlagen
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Uitgangspunt 
De initiële analyse ging uit van de concepten: hoe worden deze beleefd, en wat zijn eventuele verschillen tussen doelgroepen. In
deze analyse stellen we ‘de mens centraal’. Dezelfde data, andere analyse-perspectief.

Doelgroepen
We adviseren niet uitsluitend te richten op de groep ‘weigeraars’, maar meerdere groepen te definiëren. De twijfelende 
middengroep vraagt immers ook aandacht en is vermoedelijk gemakkelijker te bewegen richting het digitaal delen. De indeling in 
deze groepen gebeurt op basis van de gebruiksintentie die is uitgevraagd voor de interactiepatronen.

Stap 1: Profilering 
Aan de hand van verdiepende analyses profileren we de doelgroep: welke achtergrondkenmerken zijn meest bepalend voor de 
houding ten aanzien van het delen van gegevens.

Stap 2: Barrières 
voor iedere groep maken we de houding inzichtelijk: wat vinden zij van het digitaal delen van gegevens, en wat zorgt voor beperkte 
gebruiksintentie. heeft dit vooral te maken met gebruiksgemak, of vertrouwen? En: verschillen de barrières (los van de mate 
waarin het belemmert) qua type, voor de groepen? We gebruiken hiervoor zowel de kwantitatieve beoordelingen van de 
interactiepatronen als de open toelichtingen.

Overig

• We starten het project met een startgesprek, om alles nog met elkaar door te nemen
• Analyses vinden plaats op basis van n=1.495 respondenten van het onderzoek uit 2021
• Indien van toepassing vinden analyse-iteraties plaats om tot het beste resultaat te komen, die met jullie worden besproken
• Resultaten worden begin juni opgeleverd, exacte planning in overleg

Bijlage

Onze aanpak in vogelvlucht
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Bijlage

Over de cluster-analyse en attitude gebaseerde classificatie

De clusteranalyse betreft een non-hierarchische clustering. 

In eerste instantie is exploratief de ‘average linkage’ cluster methode gebruikt. 
Hieruit komt een boomstructuur/dendrogram met een hiërarchisch structuur. 

Vervolgens is met behulp van de Pseudo F-statistic, Pseudo t-squared statistic
en de Cubic Clustering Criterion (CCC) het aantal clusters (4) bepaald. 

Op basis van deze output is een k-means cluster methode toegepast (met k=4 
clusters), hierbij ontstaat een niet hiërarchisch structuur met daarin de 
respondenten onderverdeeld in de 4 clusters zoals getoond in de rapportage. 

De 3-oplossing was ook sterk, maar het onderscheid tussen de “2 groene 
groepen” was interessant om te tonen.

De attitudegebaseerde classificatie is op basis van het gemiddelde oordeel 
voor twee interactiepatronen voor de vragen over gebruiksgemak en 
vertrouwen op basis van de 5-puntsschaal. 

Daarbij zijn de grenzen:

• 1 - 2 punten = negatief

• 2.5 – 3 punten = gematigd

• 3.5 - 5 punten = positief

Dat leidt tot de 4 (5) groepen:

• Enthousiast: 2x positief

• Wantrouw: positief over gemak, negatief over vertrouwen

• Afwijzers: 2x negatief

• Gematigd: overig

• <1%: positief over vertrouwen, negatief over gemak




