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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
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S A M E NV A T TI NG

R OLLING RE PORT (1/2)

S A M E NV A T TI NG

Hieronder volgen de inzichten die tijdens meerdere sprints terugkomen. Na iedere sprint vullen en passen we dit
aan. We maken een onderscheid in algemeen, inhoud en usability.
Algemeen
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.
> Het is daarom interessant voor burgers dat het coronadashboard lijngrafieken weergeeft waarbij men zelf kan
bepalen of de grafiek een tijdsverloop van bijvoorbeeld de laatste vijf weken of een jaar aangeeft.
> Grafieken met interactie spreken aan, aangezien burgers dan zelf kunnen bepalen welke cijfers in de grafiek zij
wel of niet willen bekijken.
Actueel (08-04-2021)
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R OLLING RE PORT (2/2)

S A M E NV A T TI NG

Inhoud
Er is aandacht voor teksten en artikelen om cijfers te duiden
> 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 terug te vallen op de teksten
met extra uitleg. Artikelen kunnen hier ook goed voor dienen.
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.
> Burgers hebben sterk de neiging om grafieken en cijfers met elkaar te vergelijken. Die vergelijking gebeurt niet
altijd op de juiste manier. Bijvoorbeeld omdat het ene cijfer wordt weergegeven per 100.000 en het andere een
losstaand cijfer is.
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 vaccinaties.

Navigatie
> Burgers navigeren hoofdzakelijk via de menubalk bovenaan de pagina of door bijvoorbeeld te klikken op cijfers
en grafieken op de Actueel pagina.
> Klanten zien veelal over het hoofd dat zij via Actueel ook kunnen navigeren via de balk ‘bekijk alle cijfers op dit
dashboard’.
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A LGEMENE BEVINDINGEN O NDERZOEK 7 (1 /2)
Hieronder volgen op hoofdlijnen de inzichten die tijdens ronde 7 naar voren zijn gekomen:

S A M E NV A T TI NG

Tijdsverloop grafieken: vijf weken versus een jaar
De grafieken op Actueel geven een tijdsverloop weer van vijf weken. Een groot voordeel hiervan is dat
het men kan zien op basis van welke cijfers de Coronamaatregelen zijn gebaseerd en wat het effect is.
Volgens burgers kan een tijdsverloop van een jaar ook informatief zijn. Een dergelijke grafiek maakt
het mogelijk om huidige cijfers in perspectief te plaatsen.
Bekijk alle cijfers op dit dashboard
De balk ‘Bekijk alle cijfers op dit dashboard’ springt niet in het oog. Hierdoor wordt de balk niet
gebruikt als navigator door het dashboard. De wens van burgers is om de balk standaard uitgekapt op
Actueel weer te geven. De verwachting is dat het dan meer opvalt en de cijfers inspiratie kunnen
bieden om diverse onderwerpen te bekijken op het dashboard.
Artikelen
De artikelen worden over het algemeen goed ontvangen door klanten. Het geeft extra duiding aan de
cijfers. Het weekbericht lijkt minder relevant, aangezien de informatie niet nieuw is. De artikelen
kunnen verbeterd worden door de grafieken interactief te maken.

Grafiek: aantal positieve testen per leeftijdsgroep door de tijd heen
De cijfers van de positieve testen per leeftijdsgroep vinden burgers interessant. Ook vinden ze het
leuk om aan de slag te gaan met een interactieve grafiek. Wel vergt het tijd en moeite voor burgers
om te snappen wat ze zien en hoe ze de grafiek kunnen gebruiken. Dit lijkt met name te komen door
de hoeveelheid gegevens (lijnen en kleuren) en de plek van de legenda.
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A LGEMENE BEVINDINGEN O NDERZOEK 7 (2 /2)

S A M E NV A T TI NG

Prototype ‘Alle cijfers’
Burgers vinden de lay-out van het prototype rustig en prettig overkomen.
Wanneer ze kiezen om de cijfers van één gemeente te zien, voelt het
onlogisch dat ze ook landelijke cijfers te zien krijgen (zoals vaccinaties).
Sommige burgers willen alleen de cijfers van de door hun gekozen
gemeente zien. Andere burgers vinden het wel interessant om te
vergelijken met cijfers van andere gemeentes, regio’s of Nederland. In de
huidige opzet is zo’n vergelijking echter niet mogelijk, wat burgers zich niet
altijd realiseren.

Cookies
Burgers vinden het een prettig idee dat er een actieve melding in de vorm
van een pop-up verschijnt, omdat het een gevoel geeft dat de Rijksoverheid
transparant is en dat burgers zelf de keuze hebben. Ze geven aan dat ze de
melding onderaan de pagina hoogstwaarschijnlijk over het hoofd zouden
zien.
De uitleg rondom het plaatsen van de cookie roept geen vragen op. Wel
heeft het woord ‘cookie’ een bepaalde negatieve lading: burgers zijn bang
dat ze reclame krijgen of dat er heimelijk meer wordt opgeslagen dan alleen
de locatie.
Prototype – alle cijfers (08-04-2021)
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R E S U L T AT E N

A CTUEEL
Burgers vinden de lay-out van de pagina overzichtelijk. Dit komt door:
• De witte achtergrond;
• Het gebruik van (slechts) drie kleuren: roze, blauw en licht grijs;
• Het gebruik van kopjes;

1

• De ruime witregels tussen de verschillende onderwerpen.

R E S U L T AT E N

De actuele situatie in Nederland ( 1/2)
De onderwerpen van de drie grafieken [1] voelen relevant op deze
pagina. Burgers zien deze onderwerpen ook dagelijks terug in het
nieuws.
Sommige burgers geven aan dat dit [1] exact de drie onderwerpen zijn
die zij op de pagina willen zien. Anderen noemen dat ze andere/meer
grafieken op de pagina verwachten:

• Een toevoeging van het aantal negatieve testen en het R-getal.
• Een vervanging van de ziekenhuisopnames door IC-opnames. Volgens
burgers geeft dat beter de ernst van de situatie weer.
Het aantal gezette prikken wordt via een grafiek in beeld gebracht. Dit
voelt niet als de meest logische weergave van de cijfers. Men verwacht
dat de lijn blijft stijgen, aangezien het zetten van prikken nog een tijd
voortduurt. Voor burgers voelt het afdoende om alleen het huidige aantal
gezette prikken te zien staan.
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A CTUEEL

1

De actuele situatie in Nederland ( 2/2)
Het valt burgers op dat de eerste twee grafieken (aantal positieve testen en ziekenhuisopnames)
een periode van vijf weken laten zien, terwijl de grafiek over het aantal gezette prikken een verloop
weergeeft vanaf 6 januari 2021. Het verschil in tijdsverloop lijkt hen niet te storen.

R E S U L T AT E N

Dergelijke grafieken worden weergegeven op het dashboard voor een tijdsverloop van zowel vijf
weken als een jaar. Voor- en nadelen van een weergave van vijf weken:
• Voordeel: het is mogelijk om te zien op basis van welke cijfers de maatregelen zijn gebaseerd én
wat het effect van de maatregelen is op de cijfers.
• Nadelen: het is lastig om de cijfers in perspectief te plaatsen. De cijfers zijn niet te vergelijken
met andere momenten dan tot vijf weken geleden.
Voor- en nadelen van een weergave van (bijvoorbeeld) een jaar, zijn:
• Voordelen: het nadeel dat genoemd wordt bij een weergave van vijf weken is gelijk het voordeel
van een weergave van een jaar. Burgers kunnen de huidige situatie vergelijken met verschillende
momenten in het verleden. Wanneer was welke golf en hoeveel positieve testen of
ziekenhuisopnames waren er toen? Wat zijn de trends?
• Nadelen: voor sommige cijfers geldt dat een vergelijking met een jaar terug niet relevant is. Het
aantal positieve testen is het afgelopen 6 maanden bijvoorbeeld hoger dan het afgelopen jaar,
maar dat komt vooral vanwege een ruimer testbeleid.
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Als burgers op (bijvoorbeeld) de grafiek van het aantal positieve testen klikken, verwachten zij
diezelfde grafiek te zien, maar dan met aanvullende informatie. Het stoort sommige burgers dat ze
bovenaan de pagina [1] uitkomen en zelfstandig naar beneden moeten scrollen voor de juiste
grafiek [2]. Wat ze bovenaan de pagina zien is iets anders dan waar zij naar op zoek waren.

2

A CTUEEL
Bekijk alle cijfers op dit dashboard
Als klanten de balk ‘bekijk alle cijfers op dit dashboard’ [1] open klikken,
zien zij in één oogopslag welke cijfers en onderwerpen er op het
dashboard te vinden zijn [2]. Het brengt hen op ideeën.

R E S U L T AT E N

• ‘Rioolwatermeting’ kan bijvoorbeeld nieuwsgierig maken, waardoor
burgers andere informatie bekijken dan waar ze doorgaans naar
zouden zoeken.
Echter geven burgers aan dat zij in eerste instantie de balk [1] veelal over
het hoofd zien. Dit komt volgens hen omdat er allerlei informatie is te
vinden op de pagina, waardoor de balk lijkt wegvalt.
• Burgers willen liever dat de balk standaard open staat [2]. De
verwachting is dat de balk dan eerder opvalt.

1

Als burgers eenmaal gewezen worden op de balk, is het niet altijd
duidelijk wat voor cijfers er te vinden zijn. ‘Alle cijfers’ voelt erg globaal.
Hierdoor zijn burgers niet geneigd om de balk open te klappen.
Er zijn burgers die denken dat het pijltje in de balk verwijst naar de
overige informatie op dezelfde pagina, zoals actuele artikelen of de
risicokaart van Nederland.
2
Actueel (08-04-2021)
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A CTUEEL
Artikelen
Over het algemeen zijn burgers positief over de artikelen. Het voelt als
een logische aanvulling op het dashboard. De artikelen geven duiding
aan de cijfers en zijn opgeschreven in begrijpelijke taal.
De weergave van de artikelen op de pagina [1] komt overzichtelijk over:
• De lay-out voelt standaard, maar aantrekkelijk: eerst een foto, dan
een titel en vervolgens een link het artikel.

R E S U L T AT E N

• De afbeeldingen trekken de aandacht.
Burgers zijn positief over de opmaak van de artikelen, vanwege het
gebruik van koppen, korte alinea’s, witregels en afbeeldingen.

1

Er zijn ook burgers die de artikelen vooral zien als een extraatje. Voor
hen is het niet noodzakelijk, maar het kan (eenmalig) van waarde zijn als
er een interessant onderwerp wordt behandeld.

2

Het ‘weekbericht’ lijkt minder toe te voegen, aangezien burgers via het
nieuws al veel mee (kunnen) krijgen over de huidige stand van
(corona)zaken. Het biedt hen dus niet veel nieuwe informatie. Ook de
titel spreekt niet voor zich, waardoor onduidelijk is waar het weekbericht
precies over gaat.

De verwachting van burgers is dat de grafieken in het artikel interactief
zijn. Ze komen namelijk overeen met de grafieken die op een andere plek
in het dashboard wel interactief zijn.
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De afbeeldingen op de pagina [1] vinden burgers niet altijd passend. De
betekenis van de paraplu [2] is bijvoorbeeld niet helder en de
gevaccineerde arm [3] kan een afschrikreactie oproepen.

Actueel (08-04-2021)
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L ANDELIJK –

P OSITIEF G ETESTE M ENSEN

Aantal positieve testen per leeftijdsgroep door de tijd heen ( 1/2)
De cijfers over de positieve testen per leeftijdsgroep vinden burgers
interessant, omdat ze de leeftijdsgroepen met elkaar kunnen vergelijken.

R E S U L T AT E N

Het gebruik van de grafiek gaat vrij intuïtief, zodra burgers weten hoe de
grafiek werkt (onderaan de grafiek leeftijdsgroep selecteren, cijfers
uitlezen door te hoveren).
Burgers waarderen dat de grafiek interactief is en vinden het leuk ‘om er
mee te spelen’. De cijfers zijn zo minder statisch. Ook kunnen ze zelf
bepalen wat ze willen zien.

2

Er zijn burgers die verwachten dat ze een leeftijdsgroep direct kunnen
selecteren door een bepaalde lijn of bol [1] in de grafiek aan te klikken.

1

De grafiek toont veel informatie (lijnen en kleuren) in één keer, wat
burgers overweldigend vinden.
De lijnen van de verschillende leeftijdsgroepen [2] zijn lastig te
onderscheiden. Dit komt enerzijds door het kleurgebruik (zoals de
blauwtinten bij de leeftijdsgroepen ‘0-9’, ‘20-29’ en ’30-39’ jaar),
anderzijds doordat burgers de grafiek [2] klein vinden weergegeven.
Het is voor burgers niet direct duidelijk of en hoe ze één leeftijdsgroep
kunnen selecteren, omdat ze de legenda [3] niet meteen zien. Burgers
stellen voor om alle uitleg, inclusief de legenda, boven de grafiek te
plaatsen. Zo is vóór gebruik duidelijk hoe de grafiek werkt.
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Landelijk (08-04-2021)

L ANDELIJK –

P OSITIEF G ETESTE M ENSEN

Aantal positieve testen per leeftijdsgroep door de tijd heen ( 2/2)
Het blok met cijfers [1] wordt soms over het hoofd gezien, omdat
burgers afgeleid worden door al het andere wat te zien is.

1

R E S U L T AT E N

De betekenis van de stippellijn is niet direct duidelijk, omdat burgers het
blok met cijfers [1] en/of de lijn in de legenda [2] niet (duidelijk genoeg)
zien.

2

Landelijk (08-04-2021)
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P ROTOTYPE – A LLE CIJFERS
Alle cijfers in Nederland

5

Burgers waarderen de rustige lay-out. De pagina oogt rustig door:

6

• De witte achtergrond;

3

• Het gebruik van één kleur in grafieken (blauw);
• De duidelijke koppen van de thema’s met een korte uitlegtekst [1];
• De consistente indeling (tekst links, grafieken rechts);

R E S U L T AT E N

• De strepen die de thema’s duidelijk afbakenen [2].
Burgers vinden het prettig dat de pagina is opgedeeld in thema’s en dat
daar verschillende grafieken [3] aan zijn gehangen.
De optie om meer cijfers te bekijken [4] wordt gezien. Dit maakt voor
burgers duidelijk dat ze door kunnen klikken voor meer informatie.
De menubalk [5] valt op door de plek en de dikgedrukte zwarte letters.
Burgers vinden dit een prettige plek om vanuit te navigeren.

4

2

Er zijn burgers die het prettig vinden dat ze eerst een globaal overzicht
van de thema’s te zien krijgen, om daarna door te klikken op informatie
waar zij interesse in hebben. Er zijn ook burgers die informatie missen,
zoals de maatregelen.
1

Door de titel ‘Nederland’ [6] verwachten burgers ook andere landen te
kunnen selecteren en daar de cijfers van te bekijken.
Burgers stellen voor om ‘Nederland’ te vervangen door bijvoorbeeld
‘Kies je gemeente/veiligheidsregio’ om verwarring te voorkomen.
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Prototype – alle cijfers (08-04-2021)

P ROTOTYPE – A LLE CIJFERS
Alle cijfers in Eindhoven
Burgers vinden het interessant om te zien hoe het met de cijfers is
gesteld op een plek waar zij (vaak) komen.

2

R E S U L T AT E N

• Hierbij hebben ze niet alleen interesse in de cijfers van hun eigen
woonplaats, maar ook van plaatsen die ze willen bezoeken. Door
inzicht te hebben in die cijfers, kunnen ze bepalen of het verstandig is
om naar die plek af te reizen.
De grafieken van de gemeente, veiligheidsregio en Nederland [1]
suggereren (ten onrechte) dat de situatie in een gemeente vergeleken
kan worden met de situatie in de veiligheidsregio of in Nederland. De
cijfers kunnen niet vergeleken worden, omdat ze niet zijn weergeven per
100.000 inwoners. Burgers zijn niet altijd bewust dat deze vergelijking
niet mogelijk is, waardoor ze verkeerde conclusies kunnen trekken.
Er zijn burgers die überhaupt geen cijfers van andere veiligheidsregio’s
[1] of van Nederland [2] willen zien, omdat ze specifiek gekozen hebben
voor een bepaalde gemeente.

1

Prototype – alle cijfers (08-04-2021)
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P ROTOTYPE – A LLE CIJFERS
Vaccinaties
Het thema ‘Vaccinaties’ [1] kan voor verwarring zorgen, omdat:

R E S U L T AT E N

• Burgers niet direct zien dat het om landelijke cijfers gaat. Burgers
willen dat in de titel [1] of in de grafiek [2] duidelijk wordt
weergegeven dat het hier om landelijke cijfers gaat.

1

• Burgers niet snappen waarom landelijke cijfers in het overzicht staan,
terwijl ze hebben gekozen voor een bepaalde gemeente. Ze willen dat
dit thema niet wordt getoond of dat de vaccinatiecijfers van de
gemeente toegevoegd worden.

Prototype – alle cijfers (08-04-2021)
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P ROTOTYPE – A LLE CIJFERS
Cookie-melding: algemeen
Het opslaan van de locatie vinden burgers voordelig, omdat ze dan
minder hoeven te klikken en ze dus sneller uitkomen waar ze willen zijn.

1

R E S U L T AT E N

Burgers zijn gewend aan pop-ups bij het openen van een webpagina. Ze
geven aan dat ze het niets bijzonders vinden.
De pop-up wordt over het algemeen snel weg geklikt, of burgers nu ‘Ja’
of ‘Nee’ antwoorden. Daarbij lijkt de uitleg [1] niet (volledig) gelezen te
worden. Dit heeft ermee te maken dat burgers graag snel iets willen
opzoeken op de website en daarbij zo min mogelijk gestoord willen
worden door meldingen.
Burgers die de uitleg bij de pop-up [1] of onderin [2] wel (volledig) lezen,
hebben hier geen vragen over.
Er zijn burgers die liever een ‘Laatst gekozen’ lijst in plaats van één
opgeslagen locatie willen, omdat zij van verschillende plekken de cijfers
willen zien. Ze vinden het handig als ze in deze lijst bijvoorbeeld de
gemeente zien waar ze wonen, maar ook de gemeente waar ze werken.

2

Het opslaan van een locatie vinden burgers prima. Echter lijken ze
huiveriger te worden wanneer ze lezen dat er een cookie wordt geplaatst,
omdat:
• Ze cookies associëren met (ongewenste) reclame
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• Ze denken dat er heimelijk meer wordt opgeslagen dan alleen de
locatie

Prototype – alle cijfers (08-04-2021)

P ROTOTYPE – A LLE CIJFERS
Cookie-melding: pop-up
De pop-up valt direct op [1], door de grootte en de kleur (donkerblauw).

1

Over het algemeen waarderen burgers dat zij via een pop-up de keuze
hebben of ze de locatie wel of niet willen opslaan. Het geeft ze het
gevoel dat ze zelf ‘in charge’ zijn.

R E S U L T AT E N

Sommige burgers vinden het irritant dat de pop-up zo groot in beeld
verschijnt, omdat het hen afleidt van wat ze eigenlijk willen zien.
Cookie-melding: geen pop-up
Er zijn burgers die de melding onderaan de pagina [2] voldoende vinden.
Zij storen zich aan pop-ups en hoeven geen melding dat cookies worden
opgeslagen, daar zijn ze zich al van bewust bij het bezoeken van
websites.
De melding wordt niet gezien, omdat deze helemaal onderaan de pagina
staat. Hier komen burgers niet snel.

2
3

De titel [3] schrikt sommige burgers af, omdat ze het woord ‘cookie’
lezen en zij hierbij een negatief (reclame) beeld hebben.

Prototype – alle cijfers (08-04-2021)
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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:
• 7 april 2021 via de online tool Webex;
• 8 april 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.
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Topic list
> 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)

Profiel burgers

Totaal
( n=8)

Samenstelling huishouden

Geslacht
Man

4

Alleenstaand

2

Vrouw

4

Alleenstaand met kinderen

2

Samenwonend

2

Samenwonend met kinderen

2

Leeftijd
20 t/m 34 jaar

2

35 t/m 44 jaar

2

Type device

45 t/m 54 jaar

1

Laptop/desktop

4

55 t/m 64 jaar

2

Mobiel device

4

65 t/m 74 jaar

1

Opleidingsniveau
Laag

2

Middel

4

Hoog

2

C O L OFON

Jesca Dembinski
Jesca@ruigroknetpanel.nl

Zoë Dankfort
Zoe@ruigroknetpanel.nl
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