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V O O R AF

A ANLEIDING E N DO EL
Aanleiding
> Het coronadashboard van de Rijksoverheid is een online
informatiemiddel voor 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 de
ervaringen van burgers met het dashboard 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 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?

O NDERZOEKSVERANTWOORDING

V O O R AF

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 deelnemers die wij gesproken hebben, noemen wij in dit rapport
‘burgers’.
Resultaten
> Wij werken de onderzoeksresultaten uit aan de hand van een ‘stoplicht’
methode:
Groen voor aandachtspunten die positief bijdragen aan het gebruik van
het coronadashboard
Geel voor aandachtspunten die voor ongemak zorgen, maar gebruikers
niet verhinderen in het bereiken van hun doel
Rood voor aandachtspunten die een volledig begrip of effectief gebruik
in de weg staan

3

4

S A M E NV A T TI NG

R OLLING RE PORT (1/2)
Hieronder volgen de inzichten die tijdens meerdere sprints terugkomen. Na iedere sprint vullen en passen we dit
aan. We maken een onderscheid in inhoud en usability.

S A M E NV A T TI NG

Inhoud
Burgers zijn coronamoe
> Burgers geven aan steeds minder bezig te zijn met informatie rondom Corona, of zich er zelfs bewust voor af te
sluiten. Burgers hebben het gevoel dat er een overkill aan informatie beschikbaar is over corona. Daarnaast is
corona niet meer zo nieuw en spannend als toen het virus net op het wereldtoneel verscheen.
> Wanneer zij wel informatie opzoeken gebruiken ze meerdere bronnen en letten hierbij op de afzender van de
informatie om deze op waarde te kunnen schatten. Zo kijken burgers bijvoorbeeld of de informatie afkomstig is
van de overheid.
Burgers willen de cijfers kunnen duiden en relateren aan hun eigen situatie
> Burgers vinden het belangrijk om de cijfers die het coronadashboard biedt in perspectief te kunnen plaatsen. Is
het aantal ziekenhuisopnames per dag veel of weinig? Gaat het in Nederland de goede kant op of neemt de
coronacrisis gevaarlijke vormen aan?
> Cijfers die een trend laten zien, zoals lijngrafieken, helpen burgers hier het meeste bij. Daaruit kunnen burgers
aflezen of er toenames of afnames zijn. De dagcijfers spreken in dat opzicht minder tot de verbeelding.
> We zien ook dat burgers graag een koppeling willen maken naar hun eigen situatie, bijvoorbeeld wanneer zij
gevaccineerd worden.

Verkeerde interpretatie van grafieken en cijfers
> Het coronadashboard biedt nog te weinig houvast om de grafieken en cijfers volledig te begrijpen. Het gevolg is
dat burgers grafieken en cijfers soms op de verkeerde manier interpreteren.
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Home (13-01-2021)

R OLLING RE PORT (2/2)
Informatie coronadashboard is vrij volledig
> Het coronadashboard biedt veel informatie die aansluiten bij de verwachting van burgers. Het dashboard voelt
dan ook vrij volledig. Burgers kunnen op één site veel belangrijke informatie over het coronavirus bekijken: van
aantal besmettingen tot maatregelen en IC-opnames.

S A M E NV A T TI NG

Usability
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Er is weinig aandacht voor teksten en artikelen
> Burgers worden getrokken door cijfers en grafieken in het dashboard. Zij lezen de teksten in het dashboard
over het algemeen niet (volledig) of scannen deze snel.
> Wanneer grafieken of cijfers onduidelijk worden gevonden, is dat aanleiding om wel terug te vallen op de
teksten met extra uitleg.
> Hetzelfde geldt voor de artikelen, deze worden alleen gelezen wanneer deelnemers moeite hebben met het
interpreteren van de cijfers. Wanneer de artikelen worden gelezen zijn burgers hier positief over. Ze vinden de
uitleg begrijpelijk en de opzet van de artikelen overzichtelijk.
Geen grote usability issues
> We zien burgers gemakkelijk door het dashboard gaan.
> Burgers kunnen hun weg goed vinden en lijken het overzicht te hebben om zonder problemen tussen
verschillende pagina’s en onderwerpen te wisselen.
> Als burgers gebruik maken van hun mobiele telefoon om het dashboard te bekijken, kan dit voor wat usability
problemen zorgen bij de pagina ‘Naleving en Draagvlak’. De tabel met gedragsregels is namelijk niet volledig
zichtbaar bij de mobiele weergave.
> Burgers vinden dat er veel informatie op iedere pagina te vinden is, waardoor de pagina’s (te) lang kunnen
worden. Ze moeten veel scrollen. Dit geldt met name op mobiel, aangezien alle informatie op een kleiner
formaat moet worden weergegeven.

Home (13-01-2021)

S AMENVATTING O NDERZOEK 5
Hieronder volgen de inzichten die tijdens dit specifieke onderzoek naar voren zijn gekomen:

S A M E NV A T TI NG

Burgers zijn positief over de informatie omtrent vaccinaties
> De informatie over de vaccinaties is voor burgers erg interessant. Dit onderwerp speelt momenteel erg in de samenleving. Daarnaast geeft het burgers hoop,
aangezien vaccinaties ervoor kunnen zorgen dat de samenleving weer ‘normaal’ wordt.
> Burgers hebben behoefte aan inzicht in wanneer zij ongeveer aan de beurt zijn voor de vaccinaties.
> Sommige grafieken lastig te begrijpen. Burgers hebben meer houvast nodig om deze juist te interpreteren.

H et is prettig dat de maatregelen zijn opgenomen in het dashboard, deze zouden nog uitgebreider k unnen
> Voor burgers is het belangrijk dat zij in het coronadashboard de maatregelen kunnen bekijken. Ondanks dat ze hier vaak al via andere bronnen van op de hoogte
zijn, vinden ze het wel passend en prettig dat de informatie op het dashboard te vinden is.
> Op de pagina missen burgers aanvullende informatie over de maatregelen. Voor sommigen voelt de huidige pagina te beknopt en lezen ze graag meer
achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld over de effectiviteit van een maatregel of eventuele uitzonderingen op de maatregelen.
Laatste ontwikkelingen biedt burgers weinig nieuwe informatie
> De tekst over de laatste ontwikkeling valt burgers op, maar biedt weinig relevantie. Burgers zijn vaak al op de hoogte van de informatie die hier staat via andere
nieuwsbronnen.
> De tekst zelf vinden zij duidelijk: het is in begrijpelijke taal geschreven en bevat geen onbekende woorden.

Relevantie naleving en draagvlak gedragsregels verschilt per burger
> Hoe Nederlanders de gedragsregels naleven en wat het draagvlak voor de regels is vinden sommige burgers interessant, anderen weer niet. Dit heeft met
persoonlijke interesse te maken.
> De naleving is grotendeels duidelijk voor burgers, zij hebben meer moeite met het begrijpen van het draagvlak en stijgingen ten opzichte van vorige metingen.
H et uitleggen van terminologie waarderen burgers
> Het uitleggen van ‘lastige’ termen vinden burgers positief. De stippellijn om de uitleg aan te duiden kan opvallender.
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R E S U L T AT E N

L ANDELIJK – L AATSTE O NTWIKKELINGEN (1/2)
Voorzichtige daling zichtbaar
De informatie over de laatste ontwikkelingen springt direct in het oog als
burgers de homepagina van het coronadashboard bekijken. Zowel de
tekst [1] als het menu-item [2] vallen op.

2

R E S U L T AT E N

De tekst over de laatste ontwikkelingen [1] komt helder over op burgers.
De zinnen zijn kort en er worden geen lastige woorden gebruikt.

3

De tekst [1] wordt vooral op hoofdlijnen gescand. Burgers geven aan dit
niet woord voor woord te lezen.
Op sommige burgers komt de toon van de tekst behoedzaam over. Alsof
de afzender niet te stellig wil zijn over de situatie. Dit komt met name
door woorden als ’het percentage daalde licht’ en ‘een voorzichtige
daling zichtbaar’.
Er lijkt weinig behoefte te zijn bij burgers om verder te klikken naar een
toelichting van het RIVM [3]. De reden is dat de informatie op het
coronadashboard al voldoende informatie biedt.
• De verwachting is dat de doorlinkpagina van het RIVM meer verdieping
en cijfers biedt die verklaren waar de tekst [1] op is gebaseerd.

Landelijk > Laatste ontwikkelingen (13-01-2021)
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L ANDELIJK – L AATSTE O NTWIKKELINGEN (2/2)
Voorzichtige daling zichtbaar ( vervolg)
Volgens burgers biedt de tekst [1] weinig nieuwe informatie. Zij zijn vaak
al op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via andere bronnen, zoals
het journaal, kranten of televisie. Dit verlaagt de relevantie van de
informatie.

2

R E S U L T AT E N

De cijfers op het coronadashboard vinden burgers relevanter dan de
tekst [1]. Cijfers voelen namelijk neutraler, aangezien een tekst een
mening (en dus subjectief) is.
• Ter illustratie: het aantal besmettingen kan met 50 personen per dag
gedaald zijn, maar het is afhankelijk van de afzender van de tekst hoe
deze daling wordt geformuleerd (licht, neutraal, sterk?).
Burgers hebben suggesties om de tekst [1] aan te vullen met:
• Publicatiedatum: Om duidelijk te maken op welke cijfers en periode de
tekst van toepassing is.
• Mogelijke mutaties: Om een beeld te krijgen van met welke variant(en)
we in Nederland te maken hebben en in hoeverre we daar rekening
mee moeten houden.
• Tegengeluid: Om ook te horen wat er wél goed gaat. Ter illustratie: x
personen zijn negatief getest en bij x verpleeghuizen zijn er nog geen
besmettingen geconstateerd.

Landelijk > Laatste ontwikkelingen (13-01-2021)
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L ANDELIJK – M AATREGELEN (1/2)
Maatregelen van Lockdown
Het valt burgers direct op dat zij op het coronadashboard de
maatregelen kunnen bekijken [1].

R E S U L T AT E N

De informatie komt betrouwbaar over, aangezien de overheid de partij is
die deze maatregels oplegt. Burgers gaan er vanuit dat de overheid op
zorgvuldige manier informatie over maatregelen verspreidt.

1

De tussenkoppen [2] werken voor burgers prettig in de navigatie. Ze
scannen de koppen en bepalen op basis hiervan welke informatie
wel/niet interessant voor hen is.
De iconen [3] dienen ter ondersteuning van het begrip van de
maatregelen. Daarnaast zorgt het voor een duidelijke scheiding van de
verschillende maatregelen. De iconen komen over als bullets, wat
overzicht geeft.

2
3

De iconen [3] kunnen niet op zichzelf staan. De maatregel moet bij het
icoon staan om het icoon te begrijpen.
Er zijn wisselende reacties over de relevantie van deze pagina:
• Voor burgers is het enerzijds logisch en belangrijk dat het
coronadashboard informatie geeft over de geldende maatregelen.
Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op het gedrag.
• Anderzijds zijn burgers vaak al op de hoogte van de maatregelen door
bijvoorbeeld een persconferentie of nieuwswebsites. Voor hen voelt
het logischer om deze bronnen te raadplegen in plaats van het
coronadashboard.
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Landelijk > Maatregelen (13-01-2021)

L ANDELIJK – M AATREGELEN (2/2)
Maatregelen van Lockdown ( vervolg)
Een enkeling geeft aan dat er relatief veel dezelfde iconen [1] voor
verschillende maatregelen worden gebruikt.
Sommige burgers missen op de pagina aanvullende informatie over:
• Waarom een maatregel is ingevoerd. Ter illustratie: Op welke manier
helpt dit de verspreiding tegen te gaan?

R E S U L T AT E N

• Hoe een maatregel precies in elkaar zit. Ter illustratie: hoe moeten
huisgenoten zich gedragen als één huisgenoot besmet is?
• Welke specificaties en eventuele uitzonderingen gelden.
• Wat de effectiviteit van een maatregel is.
• Wat de verwachte versoepelingen zijn. Ter illustratie: wanneer
verwacht men dat de sportscholen weer open mogen?

1

Landelijk > Maatregelen (13-01-2021)
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L ANDELIJK – N ALEVING E N D RAAGVLAK (1/3)
Gedragsregels
Het is burgers duidelijk dat er gemeten wordt in hoeverre burgers zich
aan de regels houden en deze steunen.
Burgers zien dat ze kunnen klikken tussen naleven / draagvlak [1].

R E S U L T AT E N

Hoe relevant burgers deze informatie vinden verschilt:
• Sommigen vinden het interessant om te zien hoe anderen zich
gedragen en denken over de gedragsregels. Zij kunnen dit met hun
eigen situatie vergelijken.
• Anderen zijn hier niet in geïnteresseerd. Zij baseren hun eigen gedrag
niet op wat anderen doen of vinden.
Er zijn wat twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers. Burgers
vragen zich af of mensen sociaal wenselijk antwoorden geven. Ook
vergelijken ze de cijfers met wat zij om zich heen zien, wat volgens hen
niet altijd overeenkomt met wat deze cijfers vertellen.

1

Bij ‘draagvlak’ is niet helder hoe de maatregelen zijn gesorteerd. Bij
naleving valt het op dat de maatregelen zijn gesorteerd op hoogste
percentage.
De pagina is soms lastig te vinden, omdat deze helemaal onderaan in het
menu staat.

Landelijk > Gedrag (13-01-2021)
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L ANDELIJK – N ALEVING E N D RAAGVLAK (2/3)
Gedragsregels ( vervolg)
Het is niet voor iedereen duidelijk wat zij onder draagvlak moeten
verstaan:
• Er zijn burgers die denken dat het de effectiviteit van een maatregel
aangeeft.
1

R E S U L T AT E N

• Anderen denken dat het het percentage aangeeft van de mensen die
zich aan de regels houden, het hier ook mee eens is.
Het verschil met de vorige meting [1] wordt niet altijd goed
geïnterpreteerd:
• Hoger: Burgers koppelen dit aan de maatregel zelf, bijvoorbeeld dat
mensen meer dan twee (dus ‘hoger’ dan twee) gasten thuis
ontvangen.
• Streepje: Het is niet duidelijk of er over deze maatregelen geen
gegevens beschikbaar zijn, of dat de cijfers gelijk zijn gebleven.
Hierbij speelt mee dat burgers de titel ‘Verschil met vorige meting*’ en
de bijhorende toelichting [2] niet lezen.

2

Landelijk > Gedrag (13-01-2021)
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L ANDELIJK – N ALEVING E N D RAAGVLAK (3/3)
Basisregels over tijd
Voor burgers kan het handig zijn om per gedragsregel te kijken hoe het
gedrag en de meningen veranderen. De relevantie van deze informatie is
verschillend. Zoals op pagina 13 besproken, is het afhankelijk van of
burgers andermans gedrag/mening interessant vinden.

1

3

Het switchen tussen naleving en draagvlak [1] verloopt soepel.

R E S U L T AT E N

2

Burgers vinden grafiek weinig interessant. Dit komt doordat de lijnen vrij
vlak zijn en er dus nauwelijks verandering zit in de naleving en het
draagvlak van de regels.
Er is onduidelijkheid over de grijze lijnen in de grafiek. Burgers weten in
eerste instantie niet wat deze lijnen voorstellen. Dit wordt iets duidelijker
wanneer zij met de muis over de lijnen gaan en zien dat de lijnen andere
maatregelen voorstellen.
Ook het gebruik van de grafiek gaat niet altijd goed:
• De lijnen liggen dicht bij elkaar waardoor zij snel de ‘verkeerde’ lijn te
pakken hebben. Het kan hierdoor voorkomen dat burgers denken dat ze
naar cijfers kijken van maatregel x, terwijl het over maatregel y gaat [2].

• Burgers moeten de lijnen volgen om de meetmomenten te zien, de
horizontale as geeft hierin te weinig houvast. Daarom is het ook niet
direct duidelijk dat er verschillende meetmomenten zijn.
• De dropdown [3] om tussen maatregel te wisselen, wordt niet direct
opgemerkt.
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Burgers geven aan de tekst meerdere keren te moeten lezen om te
begrijpen. Ook is het na het lezen niet altijd helder wat de grafiek probeert
weer te geven.

Landelijk > Gedrag (13-01-2021)
Zie slide 21 voor de overeenkomsten en verschillen met de grafiek ‘Vaccinatiebereidheid’

L ANDELIJK – P OSITIEF G ETESTE P E RSONEN
Uitleg terminologie
Het idee om meer informatie te geven over bepaalde termen [1] vinden
burgers positief. Het kan hen helpen als zij over de betekenis van een
bepaalde term twijfelen.

R E S U L T AT E N

Burgers vinden het ook prettig dat zij niet worden doorgelinkt naar een
andere pagina, maar de informatie direct in het scherm te zien krijgen.
Hoewel burgers niet direct weten dat zij extra informatie kunnen krijgen
bij bepaalde termen, geven de stippellijnen wel aan dat zij hier ‘iets’ mee
kunnen. Enerzijds omdat dit niet bij alle tekst is, en deze termen dus
‘anders ‘ zijn. Anderzijds herkennen ze het principe van hyperlinks (met
een doorgetrokken onderstreping).

1

Er zijn burgers die de stippellijnen niet direct opvallen. Voor hen voelt
het logischer als het woord onderstreept is of als er een i-icoontje bij
staat.

Landelijk > Positief geteste personen (13-01-2021)
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L ANDELIJK – COVID-19 V ACCINATIES (1/5)
Algemeen
De vaccinatiepagina geeft burgers perspectief. Het geeft hen informatie
om in te schatten wanneer de samenleving weer ‘normaal’ is.
De cijfers [1] zijn interessant voor burgers:
• Het geeft hen op hoofdlijnen inzicht in hoe het vaccinatieproces er
voor staat. Gaat het snel of juist langzaam?

R E S U L T AT E N

• De verwachte levering geeft burgers een goed gevoel, omdat ze zien
dat er voor iedere Nederlander een vaccin beschikbaar is.

1

Het aantal vaccins in voorraad roept ook vragen op. Burgers weten niet
waarom niet meer mensen gevaccineerd worden als er zoveel vaccins op
voorraad zijn.
Burgers hebben behoefte om informatie te krijgen over wanneer welke
bevolkingsgroep wordt gevaccineerd. Dit helpt hen inschatten wanneer
zij zelf aan de beurt zijn.

Landelijk > Vaccinaties (13-01-2021)
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L ANDELIJK – COVID-19 V ACCINATIES (2/5)
Totaal aantal mensen gevaccineerd
Voor burgers is het verschil tussen de gevaccineerde mensen en het
verwachte aantal gevaccineerde mensen duidelijk.
De legenda [1] valt burgers direct op en helpt bij het begrip van de
grafiek.

2

R E S U L T AT E N

Burgers scrollen intuïtief over de lijn om de exacte aantallen [2] te zien.
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Burgers vinden het interessant om (bijvoorbeeld in een andere grafiek)
het aantal gevaccineerde mensen te vergelijken met het aantal
besmettingen. Het voelt logisch dat het aantal besmettingen daalt
naarmate meer mensen zijn gevaccineerd.

1

Landelijk > Vaccinaties (13-01-2021)

L ANDELIJK – COVID-19 V ACCINATIES (3/5)
Vaccinatiegraad in Nederland
Burgers vinden de vaccinatiegraad per veiligheidsregio interessant. Zo
kunnen ze bekijken wat de vaccinatiegraad is in hun eigen woonplaats of
die van hun omgeving.

R E S U L T AT E N

Het is begrijpelijk voor burgers dat de blauwe balk [1] aangeeft dat de
vaccinatiegraad hoger ligt naarmate de kleur blauw donkerder wordt.
Burgers vinden het lastig om de verschillen tussen veiligheidsregio’s te
verklaren.

1

• Ze vragen zich af of de donkere gebieden betekenen dat daar meer
oude mensen en/of meer zorgpersoneel wonen. Het valt hen namelijk
op dat de vaccinatiegraad daar hoger ligt.

Landelijk > Vaccinaties (13-01-2021)
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L ANDELIJK – COVID-19 V ACCINATIES (4/5)
1

Verwachte leveringen vaccins
Burgers begrijpen dat de grafiek [1] aangeeft wat het verwachte aantal leveringen is. Het valt ook
op dat de grafiek weergeeft hoeveel vaccins er per merk in totaal worden geleverd en per kwartaal
[2].

R E S U L T AT E N

Enkele burgers beseffen zich hierdoor ook dat het aantal vaccinaties dat toegediend kan worden,
afhankelijk is van deze leveringen.
Over het algemeen is het duidelijk voor burgers hoe zij met de grafiek kunnen interacteren, maar
zij weten vaak niet direct dat dit mogelijk is.
Burgers weten niet altijd dat ‘Q’ een kwartaal aanduidt.
De grafiek is niet heel interessant voor burgers, aangezien zij geen invloed kunnen uitoefenen op
welk merk vaccin zij krijgen toegediend.
De verwachte levering zegt burgers niets over wanneer zij het vaccin krijgen toegediend. Dat is
voor hen relevantere informatie.

2

Burgers die wel meer willen weten over de verschillende vaccins hebben behoefte aan extra
informatie over:
• Wie welk merk vaccin toegediend krijgt
• Verschillen in werking/effectiviteit tussen merken
• Ingrediënten van het vaccin
• Afkomst van vaccin (waar is het gemaakt)
• Moment van goedkeuring
• Moment van ingebruikneming
20

Landelijk > Vaccinaties (13-01-2021)

L ANDELIJK – COVID-19 V ACCINATIES (5/5)
Vaccinatiebereidheid
Burgers hebben behoefte aan extra toelichting op waarom men niet
bereid is zich te vaccineren. Willen mensen niet of zijn ze nog aan het
twijfelen?
Burgers hebben een aantal suggesties om de grafiek te verduidelijken:
• Zet alle meetmomenten in de horizontale as.

2

3

1

R E S U L T AT E N

• Maak een staafdiagram van deze grafiek. Dat geeft duidelijker weer
wat wel en geen meetmoment is.
De grafiek is lastig te begrijpen voor burgers. Dit onbegrip komt vooral
doordat burgers niet uit de grafiek kunnen opmaken dat er drie
meetmomenten zijn:
• Burgers denken dat de doorgetrokken lijn [1] een vast percentage
weergeeft en de stippellijn [2] een geleidelijke afname of daling.
• De stippellijn suggereert een evenredige daling of stijging die niet
altijd zo geleidelijk hoeft te verlopen. Burgers beschouwen de
stippellijn onterecht als een meetmoment.
Burgers missen een jaaraanduiding bij de meetmomenten [3].
In een andere grafiek op het coronadashboard geeft de stippellijn een
verwachting aan. Burgers verwachten dat de stippellijn in deze grafiek
ook een verwachting aangeeft.
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Landelijk > Vaccinaties (13-01-2021)
Zie slide 15 voor de overeenkomsten en verschillen met de grafiek ‘Basisregels over tijd’
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B I J L AG E N

O NDERZOEKSVERANTWOORDING

B I J L AG E N

Uitvoering
> De interviews hebben plaatsgevonden op:
• 13 januari 2021 via de online tool Webex
• 14 januari 2021 via de 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 opnamen gemaakt.
> De burgers hebben als dank voor hun deelname een geldelijke vergoeding ontvangen.
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Topic list en toonmateriaal
> De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met VWS tot stand is gekomen.

B I J L AG E N

O NDERZOEKSVERANTWOORDING
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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.

Profiel burgers

Totaal
( n=8)

Geslacht

Profiel burgers

Totaal
( n=8)

Samenstelling huishouden

Man

4

Vrouw

4

Leeftijd

Alleen

2

Samen met huisgenoten

1

Samen met partner

3

Thuiswonend

2

20 t/m 34 jaar

4

35 t/m 44 jaar

1

45 t/m 54 jaar

1

Type device

55 t/m 64 jaar

1

Laptop/desktop

4

65 jaar en ouder

1

Mobiel device

4

Opleidingsniveau
Laag

2

Middel

3

Hoog

3
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