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AANLEIDING EN DOEL

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? 
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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 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
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ROLLING REPORT (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. 

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. 

> Burgers zoeken naast duiding ook naar perspectief. Bijvoorbeeld bij het aantal gezette prikken is men benieuwd 

hoeveel procent van het totaal dit is. Zo kunnen zij een inschatting maken van wanneer er een eind in zicht is. 

Verkeerde interpretatie van grafieken en cijfers

> Het coronadashboard biedt op sommige plekken nog te weinig houvast om de grafieken en cijfers volledig te 

begrijpen. Burgers hebben zowel tekst als visualisaties nodig om de informatie juist te interpreteren. In de 

praktijk zien we dat zij niet altijd beiden goed genoeg bekijken om dit te kunnen doen. 5
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ROLLING REPORT (2/2)

Informatie coronadashboard is vrij volledig

> Het coronadashboard biedt veel informatie die aansluit 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.

> De nieuwe ‘actueel’ pagina zorgt er echter wel voor dat burgers een minder goed beeld hebben van wat zij 

allemaal kunnen vinden op de site in vergelijking met de eerdere versie van het dashboard. 

Usability

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.

Meer usability issues na toevoeging ‘Actueel’ pagina

> Over het algemeen zien we burgers redelijk goed door het dashboard gaan. Burgers kunnen hun weg vinden en 

kunnen gemakkelijk tussen verschillende pagina’s en onderwerpen wisselen. 

> Het overzicht van wat er op het dashboard te vinden is lijkt door het toevoegen van de Actueel pagina iets te 

zijn afgenomen. De houvast van het linker menu lijkt te ontbreken. 

> Daarnaast zorgt de zoekbalk voor verwarring, omdat deze niet aansluit bij de verwachtingen die burgers 

hebben van een zoekbalk (breed door website zoeken). 

> 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.
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Actueel (11-02-2021)

ALGEMENE BEVINDINGEN ONDERZOEK 6

Hieronder volgen op hoofdlijnen de inzichten die tijdens ronde 6 naar voren zijn gekomen:

Navigatie

> Burgers navigeren op de ‘Actueel’ pagina met name via het hoofdmenu en de drie uitgelichte items 

(‘Aantal positieve testen’, ‘Ziekenhuisopnames’ en ‘Aantal gezette prikken’). De zoekbalk gebruiken 

burgers in mindere mate en roept verwarring op. Het is niet duidelijk dat de zoekbalk alleen 

gebruikt kan worden om een gemeente of veiligheidsregio op te zoeken. Burgers gaan er vanuit dat 

ze ook kunnen zoeken op onderwerp of dorp. 

> De mogelijkheid om ook via ‘Bekijk alle cijfers van het dashboard’ en ‘Onderwerpen op dit 

dashboard’ te navigeren, valt onvoldoende op. Vaak zijn burgers dan al via het hoofdmenu, de 

zoekbalk of de uitgelichte items op andere delen van de website uitgekomen.

Artikelen

> De artikelen komen over op burgers als nieuws. Dit voelt minder passend, aangezien een 

dashboard volgens hen voornamelijk cijfers presenteert. Overigens is er bij sommige burgers wel 

behoefte aan duiding van de cijfers. De huidige vorm van artikelen op de website lijken echter niet 

in te spelen op deze behoefte. 

Risiconiveaus 

> De informatie over risiconiveaus is lastig vindbaar op de website. Daarnaast staan de informatie en 

schema’s niet op zichzelf. Burgers moeten alles goed lezen en bekijken om de informatie juist te 

interpreteren. 
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Actueel (11-02-2021)

ACTUEEL

Algemeen

De gele banner [1] springt in het oog en valt burgers direct op. Dit komt 

door de kleur en de plek op de pagina. 

Burgers gebruiken verschillende manieren om te navigeren. Dit gebeurt 

vooral via het hoofdmenu [2] of via de uitgelichte items [3]. 

• Het hoofdmenu vinden burgers handig, omdat zij een zoekactie 

direct specifiek kunnen maken door te kiezen voor landelijke, 

regionale of gemeentelijke informatie. 

• Anderen vinden het juist prettig om eerst het onderwerp te 

specificeren.

Sommige burgers geven aan dat het hoofdmenu [2] wegvalt door de gele 

banner [1], waardoor het lijkt alsof de pagina pas begin vanaf de banner. 

De zoekbalk [4] valt niet alle burgers direct op. 

De zoekbalk roept de verwachting op dat het hiermee mogelijk is om 

breed door de gehele website te zoeken. Dus ook op onderwerp of 

namen van dorpen. Dit blijkt niet het geval. De tekst in de zoekbalk die 

burgers daarop moet wijzen (‘Zoek een gemeente of veiligheidsregio’) 

lijken burgers niet te lezen. 

• Burgers zien het nut niet van een beperkte zoekbalk. Het roept 

eerder verwarring op waar zij dan wel op kunnen zoeken in plaats 

van dat het hen helpt met de navigatie. 
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Actueel (11-02-2021)

ACTUEEL

De actuele situatie in Nederland

De drie cijfers onder ‘De actuele situatie in Nederland’ [2] voelen 

belangrijk. Zowel door de plaatsing als doordat dit cijfers zijn die burgers 

vaker horen terugkomen.

• Na het bekijken van het dashboard stellen enkele burgers voor hier 

ook het reproductiegetal toe te voegen, omdat zij hebben gezien dat 

het één van de factoren is om risiconiveaus te bepalen.

Burger missen een duiding bij de cijfers om in te schatten of de getallen 

hoog of laag zijn. Bij het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames 

zien burgers in de grafieken of de cijfers oplopen of aflopen, maar wat 

deze stijging of daling daadwerkelijk betekent is onduidelijk. Dit maakt 

het moeilijk om de ernst van de situatie in te schatten. 

• Specifiek voor het ‘Aantal gezette prikken’ helpt deze duiding een 

inschatting te maken hoe ver Nederland is met vaccineren. Dit geeft 

burgers perspectief, omdat zij ervan uitgaan dat Nederland weer 

terug naar ‘normaal’ kan als er voldoende prikken zijn gezet.
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Actueel (10-02-2021)

Actueel (10-02-2021)

ACTUEEL

Bekijk alle cijfers van het dashboard 

Dat burgers via de links onder ‘Bekijk alle cijfers van het dashboard’ [1] 

meer informatie kunnen vinden, is niet altijd duidelijk. De links vallen 

hiervoor onvoldoende op. 

Daarnaast gebruikt men andere manier om te navigeren, zoals het 

hoofdmenu en de zoekbalk, waardoor deze links voor hen niet nodig zij. 

Onderwerpen op dit dashboard 

Het idee om de onderwerpen op een rij [2] te plaatsen, vinden burgers 

goed. Het geeft duidelijk weer wat zij allemaal kunnen vinden op de site.

Ook ‘Onderwerpen op dit dashboard’ wordt niet gebruikt. Burgers komen 

veelal niet op dit deel van de pagina terecht. Daar moeten ze te veel voor 

scrollen. Vaak klikken ze al iets anders op de pagina aan, waardoor ze 

niet bij dit onderdeel uitkomen.
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Artikelen op ‘Actueel’ pagina (10-02-2021)

Artikelen op ‘Actueel’ pagina (10-02-2021)

ACTUEEL

Artikelen

De artikelen op ‘Actueel’ [1] komen op burgers over als nieuwsartikelen. 

Dit komt door:

• De foto’s: met name de foto bij ‘Kleine landelijke daling maar niet 

in alle regio’s’ roept deze associatie op. 

• De titels: Ook hier springt de titel ‘Kleine landelijke daling maar niet 

in alle regio’s’ in het oog. Burgers geven aan dat ze deze 

vormgeving ook op nieuwssites voorbij zien komen.

Omdat burgers de artikelen interpreteren als nieuws, past het volgens 

hen niet op het dashboard. Het sluit niet aan bij hun verwachtingen en 

behoeften van een dashboard. Een dashboard biedt in hun ogen met 

name objectieve en feitelijke cijfers. Naast dat het minder passend voelt 

bij een dashboard, geven burgers ook aan dat zij al hun vaste bronnen 

gebruiken voor nieuwsvergaring.

Burgers die de artikelen bekijken, zien het als aanvullende informatie 

voor het dashboard. Hoewel er behoefte is aan duiding van de cijfers, 

vervullen de artikelen in deze vorm die behoefte niet. 

Ook de plaatsing van de artikelen voelt niet logisch:

• Door de artikelen vrij bovenaan neer te zetten, krijgen ze teveel 

‘gewicht’.  

• Het wek de indruk dat er onder de artikelen geen informatie meer te 

vinden is. Het voelt als het ‘eind’ van de pagina. 

De presentatie van de artikelen op andere delen van het dashboard [2] (in 

een blauw kader) roept deze associatie minder op. Hier lijken burgers het 

meer als aanvullende informatie te interpreteren. 12
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Actueel (10-02-2021)

ACTUEEL

De risicokaart van Nederland 

De kaart geeft duidelijk weer dat heel Nederland in de categorie ‘Zeer 

ernstig’ valt. 

De uitleg over risiconiveaus onder ‘Wat betekenen de vier risiconiveaus’ 

[1] is duidelijk en beknopt. Er zijn burgers die zich afvragen of het alleen 

gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners of ook om de 

ernst van de besmetting (alleen een loopneus versus ernstig 

zuurstoftekort). 

Er zijn burgers die denken dat de landkaart aangeeft hoe groot het risico 

is dat zij in een bepaalde regio corona kunnen krijgen. 

Burgers klikken op de risiconiveaus in de legenda [2] om te weten te 

komen wat die risiconiveaus inhouden. Pas later zien ze dat ze daarvoor 

moeten klikken op ‘Wat betekenen de vier risiconiveaus’.

Als burgers later de informatie op ‘Over de risiconiveaus’ [3] lezen, voelt 

de uitleg onder ‘Wat betekenen de vier risiconiveaus’ onvolledig. Zij 

missen hier de andere factoren die een rol spelen bij het bepalen van een 

risiconiveau. 

Verder vinden burgers:

• Het kleurgebruik van de landkaart [4] niet logisch. Liever zien zij rood, 

oranje en groen. Dat geeft de ernst van de situatie beter aan. 

• Dat de datum wanneer de informatie is / is bijgewerkt mist.

13
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Actueel prototype (10-02-2021)

ACTUEEL - PROTOTYPE

Bekijk alle cijfers op dit dashboard

Het idee om de onderwerpen op een rij te plaatsen [1] vinden burgers 

goed. Dit geeft hen een goed beeld van wat ze allemaal kunnen vinden 

op het dashboard. Dat mist men momenteel op de huidige site. 

Daarnaast biedt het burgers ook ideeën van wat zij nog meer willen en 

kunnen bekijken. 

De informatie is snel vindbaar, doordat het hoger op de pagina staat. De 

plaatsing voelt voor burgers dan ook logischer dan op de huidige site. 

Daarnaast vinden burgers het goed dat ‘alle cijfers van Nederland/per 

veiligheidsregio/gemeente’ en de overige rubrieken in één kader staan. 

Zo weten ze dat ze via deze links alles op de site kunnen vinden. 

Het is duidelijk dat de informatie opengeklapt moet worden.

14

R
E

S
U

L
T

A
T

E
N

2

3

1



Schema: Wanneer geldt welk risiconiveau? (10-02-2021)

Schema: Wanneer zijn er minder maatregelen nodig?

(10-02-2021)

OVER DIT DASHBOARD – OVER DE RISICONIVEAUS

Algemeen

Burgers klappen intuïtief de verschillende kopjes open. Dit werkt prettig, omdat het voorkomt dat 

de pagina één lap tekst is. Het biedt overzicht.  

Het vinden van de pagina is lastig voor burgers. De informatie voelt erg verstopt. Ook moeten 

burgers veel doorklikken om op de pagina terecht te komen. 

De uitleg en informatie op de pagina vinden burgers niet consistent. Dit zit met name in de 

schema’s voor het bepalen van het risiconiveau en het afschalen van de maatregelen:

• Het opschalen van risiconiveaus wordt bepaald door het aantal positieve testen en 

ziekenhuisopnames, terwijl het afschalen van de maatregelen op basis van het 

reproductiegetal, IC-opnames en ziekenhuisopnames gebeurt.

• De twee visueel vergelijkbare schema’s werken anders. Bij het bepalen van het risiconiveau 

moet aan één van de twee voorwaarden voldaan worden, terwijl bij het afschalen van de 

maatregelen alle drie de factoren moeten gelden.  

• De gekozen grenzen tussen de verschillende niveaus voelen wat arbitrair. Zo zijn er bij het 

bepalen van het risiconiveau minstens 16 ziekenhuisopnames nodig om in de categorie 

‘Ernstig’ te vallen, terwijl hiervoor bij het afschalen van de maatregelen meer dan 40 nodig 

zijn. Ook dat de eenheden verschillen (‘per 1 miljoen inwoners per week’ en ‘landelijk per 

dag’) valt hierbij niet op.

Het valt burgers niet op dat de schema’s over verschillende onderwerpen gaan: de risiconiveaus en 

de maatregelen. Ze kunnen de schema’s dus niet één op één vergelijken, maar doen dit wel. Daar 

komt bij dat burgers er vanuit gaan dat een risiconiveau ‘Ernstig’ ook maatregelen ‘Ernstig’ met 

zich meebrengt, wat zij uiteindelijk niet uit deze schema’s kunnen aflezen.
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Over dit dashboard > over de risiconiveaus (10-02-2021)

OVER DIT DASHBOARD – OVER DE RISICONIVEAUS

Wanneer geldt welk risiconiveau? [1]

Men maakt uit de alinea op dat er een bepaald aantal moet gelden voor positieve testen en voor 

ziekenhuisopnames om het risiconiveau te bepalen. 

Als de cijfers in verschillende risiconiveaus vallen, is het voor burgers niet direct duidelijk welk 

risiconiveau geldt. Verschillende redenaties zijn:

• Het hoogste aantal telt, omdat er vanuit voorzichtigheid wordt gehandeld

• Het aantal ziekenhuisopnames is doorslaggevend, omdat dit de druk op de zorg geeft

• Het aantal positieve testen is doorslaggevend, omdat dit het meest gecommuniceerde cijfer is, 

en daardoor als meest belangrijk wordt gezien

Om deze alinea goed te begrijpen, is het nodig om zowel de tekst boven en onder het schema te 

lezen én het schema te bekijken. Dit lijken burgers niet te doen. 

Welke maatregelen horen bij de verschillende risiconiveaus? [2]

Burgers vinden in deze alinea geen direct antwoord op de vraag. Ook hebben zij niet het idee via de 

links het juiste antwoord te kunnen vinden:

• De maatregelen die nu gelden zeggen niets over maatregelen bij andere risiconiveaus

• De routekaart gaat over iets anders dan de maatregelen bij risiconiveaus. Burgers denken dat 

het inzicht geeft in wanneer er versoepeld kan worden. 
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Over dit dashboard > over de risiconiveaus (10-02-2021)

OVER DIT DASHBOARD – OVER DE RISICONIVEAUS

Wanneer zijn er meer maatregelen nodig [1]

Het is voor burgers duidelijk wat de alinea vertelt en dat er landelijke maatregelen gelden zodra 

drie regio’s in risiconiveau ‘Ernstig’ Of ‘Zeer ernstig’ vallen. 

Het schema is niet direct duidelijk, al kunnen sommige burgers wel uitleggen dat de witte vlakken 

waarschijnlijk staan voor de maatregelen die op dat moment niet gelden. De afbeelding is niet op 

zichzelf staand te begrijpen en lijkt ook het begrip van de tekst niet te verbeteren.  

Het viel sommigen op dat er wordt gesproken over het vervallen van maatregelen, terwijl het gaat 

over het vervallen van de versoepelingen.  

Wanneer zijn er minder maatregelen nodig? [2]

Het reproductiegetal roept bij sommige burgers vragen op. Zij hebben hier wel eens van gehoord, 

maar weten niet precies wat het inhoudt. 

Ook bij dit schema geldt dat burgers de tekst en het schema goed moeten bekijken om de 

informatie te begrijpen. Deze staan niet op zichzelf. Het belangrijkste wat het schema aan uitleg 

mist, is dat alle drie de factoren moeten gelden om een niveau naar beneden te kunnen. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op:

• 10 februari 2021 via de online tool Webex

• 11 februari 2021 via de online tool Webex

> De interviews duurden elk 60 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. 

Topic list 

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

Profiel burgers Totaal 
(n=8) 

Geslacht

Man 4

Vrouw 4

Leeftijd

20 t/m 34 jaar 2

35 t/m 44 jaar 2

45 t/m 54 jaar 3

55 t/m 64 jaar 1

Opleidingsniveau

Laag 2

Middel 4

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

Alleenstaand 1

Alleenstaand met kinderen 2

Samen met huisgenoten 1

Samenwonend 1

Samenwonend met kinderen 3

Type device

Laptop/desktop 4

Mobiel device 4
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