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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

> 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. 

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 (4-12-2020)

ROLLING REPORT (2/2)

Scope coronadashboard 

> De scope van het coronadashboard is niet voor alle burgers duidelijk. Burgers verwachten bijvoorbeeld ook 

informatie te vinden over maatregelen, symptomen of advies over de quarantaineduur. Dit is informatie die men 

nu op verschillende websites op moet zoeken. Voor deze groep hoort ook deze informatie bij een site zoals het 

dashboard.

Usability

Er is weinig aandacht voor teksten

> 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.

> Over de teksten zelf zijn burgers vrij neutraal. Ze noemen onder andere dat de teksten duidelijk geschreven zijn 

en geen al te moeilijke woorden bevatten. 

Geen grote usability issues

> We zien burgers gemakkelijk door het dashboard gaan. Dit geldt zowel voor de desktop als de mobile weergave 

van de site. 

> Burgers kunnen hun weg goed vinden en lijken het overzicht te hebben om zonder problemen tussen 

verschillende pagina’s en onderwerpen te wisselen. 
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SAMENVATTING ONDERZOEK 3 (1/2) 

Hieronder volgen de inzichten die tijdens dit specifieke onderzoek naar voren zijn gekomen:

Burgers hebben behoefte om de ernst van de situatie rondom corona te begrijpen

> De pagina met sterftecijfers komt tegemoet aan deze behoefte omdat de sterftecijfers burgers helpen om de impact van corona te bepalen. 

> Vooral de toegevoegde waarde van de ‘Landelijke sterfte monitor’ wordt gezien. Burgers vragen zich af hoe de sterfte rondom corona zich verhoudt tot 

bijvoorbeeld sterfte door griep. Wanneer burgers de oversterfte zien kunnen ze de impact van corona beter inschatten.

> Opvallend is dat burgers wisselend op de sterftecijfers reageren. Sommige burgers schrikken van de cijfers, zij vinden deze hoog. Anderen zijn niet onder 

de indruk en vragen zich af of deze cijfers de huidige maatregelen rechtvaardigen. Dat de cijfers mogelijk hoger zouden liggen als er geen maatregelen 

waren getroffen, realiseren burgers zich hier niet. Enerzijds omdat zij hier zelf niet aan denken, anderzijds omdat het dashboard hier geen toelichting over 

geeft. 

> Om nog beter te kunnen inschatten hoe gevaarlijk corona is (voor henzelf), zijn er burgers die de sterftecijfers uitgesplitst willen zien naar leeftijd. Ook 

willen burgers graag in het dashboard terugvinden welk percentage van de overledenen al andere ziektes onder de leden had op het moment dat ze 

stierven aan COVID-19. Verder vinden burgers het fijn om in het dashboard te kunnen zien hoeveel procent van de positief geteste mensen terecht komt 

in het ziekenhuis, hoeveel vervolgens naar de IC gaan en hoeveel er overlijden. In hun eigen omgeving zien burgers dat sommige corona patiënten erg 

ziek worden en anderen helemaal niet. Deze cijfers helpen burgers om in te schatten hoeveel procent van de mensen ernstig ziek wordt van corona. 

> Net als de pagina met sterftecijfers helpen de pijltjes bij ‘positieve testen’, ‘ziekenhuisopnames’ en ‘intensive care opnames’ burgers om de cijfers in het 

dashboard in perspectief te kunnen plaatsen. Een pijltje omhoog betekent dat de situatie ernstiger wordt, een pijltje naar beneden laat zien dat de situatie 

verbetert. 

> Om de cijfers in het dashboard nog beter te kunnen duiden zouden burgers graag meer willen weten over waarom een bepaalde waarde is af- of 

toegenomen. Bij een toename van het aantal positief geteste mensen zijn burgers bijvoorbeeld benieuwd of dit wordt veroorzaakt door dingen als Black 

Friday, Sinterklaas of illegale feesten. En bij een afname van het aantal positief geteste mensen willen burgers weten of dit te relateren is aan de genomen 

maatregelen. 
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SAMENVATTING ONDERZOEK 3 (2/2) 

Het juist interpreteren van de data blijft lastig

> Burgers vinden de grafieken in het dashboard soms moeilijk te begrijpen. 

Zo zijn burgers bijvoorbeeld verward over het feit dat cijfers zoals het 

aantal positief geteste mensen of het aantal ziekenhuisopnames per dag 

een getal achter de komma bevatten. Ook de eindwaardes op de schalen 

zorgen voor onduidelijkheid. Burgers kunnen deze eindwaardes 

interpreteren als de maximale waardes die bereikt kunnen worden. 

> Lijngrafieken vinden burgers over het algemeen wel makkelijk te 

begrijpen. Stijgt de lijn, dan wordt de situatie ernstiger. Daalt de lijn, dan 

gaat het de goede kant op. 

> Het feit dat niet alle data op tijd wordt doorgegeven (bijvoorbeeld het 

aantal ziekenhuisopnames) roept vragen op bij deelnemers. Burgers 

vragen zich af in hoeverre de data die ze zien correct en betrouwbaar is. 
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Landelijk (3-12-2020)

LANDELIJK – LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Burgers waarderen de tekst onder het kopje ‘Laatste ontwikkelingen’ [1]. 

Dit geeft ze direct inzicht in de huidige situatie rondom Corona. Wel 

geven burgers aan dat de cijfers die worden genoemd in deze tekst 

weggelaten kunnen worden. Burgers horen en zien veel verschillende 

cijfers in de media en vinden het lastig om deze cijfers in perspectief te 

plaatsen. Liever horen ze enkel of de situatie rondom corona is verbeterd 

of verslechterd. Cijfers, bijvoorbeeld hoeveel procent het aantal 

besmettingen is afgenomen, voegt weinig waarde toe. 

Sommige burgers geven aan niet op ‘Landelijke maatregelen’ [2] te 

klikken omdat ze al op de hoogte zijn van de maatregelen via andere 

mediakanalen. Anderen valt de gele balk met daarin een link naar de 

landelijke maatregelen niet op.

Sommige burgers vinden het verwarrend dat de maatregelen niet meteen 

op de hoofdpagina worden getoond. Ze verwachten op het 

coronadashboard alle informatie rondom corona te vinden. De 

maatregelen zien ze als een belangrijk onderdeel van deze informatie. 

Burgers die ‘Veelgestelde vragen’ aanklikken verwachten hier vragen over 

corona te vinden. Burgers zijn verbaasd dat de vragen gaan over het 

dashboard en de cijfers die daar te vinden zijn en niet over bijvoorbeeld 

de maatregelen rondom corona. 
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Landelijk > Positief geteste mensen (3-12-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN (1/3)

Burgers waarderen het gebruik van groene, oranje en rode kleuren [1]. 

De kleuren helpen burgers om de ernst van de situatie rondom corona in 

te schatten. 

Burgers vinden het fijn om het percentage positieve GGD-testen terug te 

kunnen vinden in het dashboard [2]. Burgers geven aan dat mensen zich 

nu vaker laten testen en dat dat een reden kan zijn voor de toename van 

het aantal positief geteste mensen. Het percentage positieve GGD-testen 

plaatst het aantal positief geteste mensen meer in perspectief. 

Het juist interpreteren van de cijfers die worden genoemd bij het 

groen/oranje/rode balkje is lastig:

• Burgers denken dat de eindwaarde op de schaal de maximale waarde 

is die bereikt kan worden. Zo geven ze bijvoorbeeld aan dat het aantal 

positief geteste mensen per 100.000 inwoners niet boven de 40 kan 

komen.

• Burgers begrijpen niet hoe het mogelijk is dat het aantal positief 

geteste mensen een cijfer achter de komma bevat. Je kan toch geen 

half positief getest mens hebben?

• Burgers weten niet altijd wat de signaalwaarde inhoudt en komen deze 

informatie ook niet tegen op de pagina. 

11

R
E

S
U

L
T

A
T

E
N

1

2



Landelijk > Positief geteste mensen (3-12-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN (2/3)

Burgers zijn positief over de pijltjes [1] omdat deze laten zien of een 

bepaalde waarde is gedaald of toegenomen Dit helpt bij het interpreteren 

van de cijfers: verbetert de situatie rondom corona of verslechtert deze 

juist?

Burgers waarderen dat de pijltjes rood kleuren wanneer een waarde is 

toegenomen, maar vinden het verwarrend dat de kleur blauw wordt 

gebruikt wanneer een waarde is afgenomen. De kleur blauw zien burgers 

als neutraal. Groen vinden burgers geschikter, aangezien een afname in 

bijvoorbeeld het aantal positief geteste mensen iets positief is en de 

kleur groen wordt geassocieerd met goed nieuws. 

Wat ‘2 dagen geleden’ [1] bij de pijltjes betekent is soms puzzelen:

• Burgers gaan er vanuit dat het twee dagen geleden is vanaf vandaag; 

• Tegelijkertijd geven zij aan dat het ook 2 dagen geleden zou kunnen 

zijn vanaf de datum van de waarde [2]. 

Ook geven burgers aan dat een stijging of daling in het aantal positief 

geteste mensen per dag niet zoveel zegt. De effecten van maatregelen 

op het aantal coronabesmettingen zijn pas na een aantal dagen 

zichtbaar. Heeft het dan zin om het verschil per dag aan te geven? 
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Landelijk > Positief geteste mensen (3-12-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN (3/3)

Data in lijngrafieken vinden burgers over het algemeen makkelijk te 

interpreteren [1]. Wanneer de lijn stijgt wordt de situatie ernstiger, daalt 

de lijn dan verbetert de situatie. 

Burgers switchen bij de lijngrafieken tussen verschillende tijdsperioden. 

De verschillende tijdsperioden geven deelnemers steeds een andere kijk 

op de situatie rondom corona: 

• Zo zien deelnemers bij ‘Toon alles’ bijvoorbeeld dat het aantal positief 

geteste mensen hoger is dan de maanden daarvoor. 

• En bij ‘Laatste 5 weken’ dat het aantal positief geteste mensen stabiel 

is. 
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Landelijk > Ziekenhuisopnames per dag (3-12-2020)

LANDELIJK – ZIEKENHUISOPNAMES & INTENSIVE

CARE-OPNAMES

Burgers vinden de volgorde van de onderwerpen onder het kopje 

‘Ziekenhuizen’ logisch [1]. Eerst kan je de ziekenhuisopnames bekijken 

en vervolgens kan je, meer specifiek, de intensive care-opnames zien. 

Bij ‘Ziekenhuisbedden bezet door patiënten met COVID-19’ worden de 

IC- bedden niet meegenomen [2]. Burgers geven aan het aantal 

ziekenhuis- en IC-bedden naast elkaar te willen zien. Dit vinden burgers 

makkelijker dan wanneer ze zelf op zoek moeten gaan naar data over het 

aantal IC-bedden. Ook helpt deze informatie burgers om de ernst van de 

situatie in de schatten. 

Burgers raken soms in de war omdat de grafieken ‘Ziekenhuisopnames 

over tijd’ en ‘Bezetting ziekenhuisbedden over tijd’ niet dezelfde data 

laten zien. Burgers kunnen niet uit de grafiek ‘bezetting 

ziekenhuisbedden over tijd’ opmaken dat ziekenhuisbedden meerdere 

dagen bezet kunnen zijn.   
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Landelijk > Sterfte (3-12-2020)

LANDELIJK – STERFTE (1/6)

Algemeen

Het tonen van sterftecijfers in het dashboard lijkt de behoefte van de 

burger te vervullen om meer zicht te krijgen op de ernst van de situatie. 

Iets wat men nu nog mist in het dashboard. 

Volgens sommige burgers zorgt de toevoeging van ‘Sterfte’ ervoor dat de 

eerste vier indicatoren (‘Positieve testen’, ‘Besmettelijke mensen’ 

‘Reproductiegetal’ en Sterfte’) [1] al een volledig beeld geven van de 

huidige situatie, zonder dat men verder hoeft te klikken. 

Het effect van de pagina op burgers wisselt:

• Een deel van de burgers schrikt van de sterftecijfers. Ze vinden deze 

hoog. 

• Bij een ander deel heeft de pagina het tegenovergestelde effect, zij 

vinden de cijfers meevallen. Bijvoorbeeld wanneer burgers de 

sterftecijfers in hun hoofd vergelijken met de totale bevolking van 

Nederland, of andere doodsoorzaken. 

Burgers lijken minder geïnteresseerd in de sterftecijfers per gemeente of 

veiligheidsregio. Een reden die hiervoor gegeven wordt is dat men het 

gedrag er niet op zal aanpassen. Dit geldt voor zowel de eigen regio, als 

voor regio’s die men eventueel bezoekt. 

Ook voor de sterftepagina geldt dat de aandacht van burgers het meest 

wordt getrokken door de cijfers en grafieken. De teksten scant men, en 

bekijkt men pas beter wanneer zij iets in de cijfers of grafieken niet 

kunnen duiden of verklaren. 
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Landelijk > Positief geteste mensen (3-12-2020)

LANDELIJK – STERFTE (2/6)

Gemelde COVID-19 sterfte [1]

Het is duidelijk dat het hier gaat om het gemelde aantal patiënten. 

Burgers begrijpen over het algemeen dat dit betekent dat het werkelijke 

getal hoger kan liggen.

Voor burgers die zien dat er geen meldingsplicht geldt en dat de cijfers 

iets achter kunnen lopen roept dit vragen op.  

• Enerzijds snappen burgers dat niet alle patiënten meegerekend zijn, 

omdat misschien niet iedereen getest wordt;

• Anderzijds noemen burgers de cijfers hierdoor ook minder bruikbaar, 

doordat ze niet accuraat zijn. Het roept ook wat onzekerheid en soms 

zelfs wat wantrouwen op: Wat is het dan echt?

Hoewel de cijfers een beeld geven van de ernst, missen burgers ook hier 

soms wat perspectief. Zo noemen zij:

• De dodelijkheid van het virus: Wat is procentueel gezien de sterfte ten 

opzichte van het aantal positief geteste mensen? En ten opzichte van 

het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten?

• De achtergrond van getroffen mensen: In welke leeftijdscategorieën 

sterven mensen vooral? Hebben de overledenen onderliggende kwalen 

die meespelen?

• De relatieve hoogte van de cijfers: Hoe verhoudt de COVID-19 sterfte 

zich tot andere ziektes waar ook veel mensen aan sterven? En is de 

sterfte hoog of laag voor de situatie waar we nu in zitten. Dit wordt 

grotendeels opgelost wanneer burgers de ‘Landelijke sterfte monitor’ 

verder op de pagina bekijken. 16
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Landelijk > Sterfte (3-12-2020)

LANDELIJK – STERFTE (3/6)

Gemeld aantal patiënten overleden aan COVID-19 per dag [1]

Hoewel burgers het ‘Gemeld aantal patiënten overleden aan COVID-19 

per dag’ over het algemeen goed begrijpen, komen er ook andere 

interpretaties naar voren: 

• Een gemiddelde per dag: Het getal is een gemiddelde per dag, waarbij  

het totaal aantal overleden patiënten verdeeld is over het aantal dagen 

dat de pandemie duurt. 

• Een absoluut cijfer per dag: Op dit momenten sterven er dagelijks 24 

mensen aan COVID-19.

Totaal aantal personen overleden aan/met COVID-19 [2]

Dat de cijfers patiënten betreffen die aan of met COVID-19 sterven valt 

niet iedereen op. Wanneer burgers hierop gewezen worden, geven ze 

verschillende interpretaties:

• Er is geen verschil: Of iemand aan of met COVID-19 overlijdt is 

hetzelfde. 

• Er is wel verschil: Patiënten die positief getest worden kunnen ook aan 

andere kwalen dan COVID-19 overlijden. Ook dit roept de vraag op: 

hoeveel mensen sterven er dan echt aan COVID-19?
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Landelijk > Sterfte (3-12-2020)

LANDELIJK – STERFTE (4/6)

Gemelde aantal patiënten overleden aan/met COVID-19 over tijd [1]

De grafiek geeft burgers een duidelijk beeld van de eerste en tweede golf

De grilligheid van de grafiek valt burgers op. De grilligheid lijkt niet af te 

doen aan de betrouwbaarheid van de cijfers. Wel roept het vragen op 

over hoe het komt dat de grafiek zulke hoge pieken en dalen kent. Als 

mogelijke verklaringen denken burgers aan:

• Moment van melding: Er wordt in weekenden minder gemeld, 

waardoor daar een dal is, en direct erna een piek wanneer deze 

melden ‘ingehaald’ worden

• Technische omstandigheden: Storingen, vertragingen of nieuwe 

werkwijzen bij het testen, het verwerken van testuitslagen of het 

doorgeven van de resultaten.

• Specifiek gedrag van burgers in die periode: Bijvoorbeeld mensen die 

samenkomen bij bepaalde gelegenheden, zoals Black Friday of 

(illegale) feesten. 
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Landelijk > Sterfte (3-12-2020)

LANDELIJK – STERFTE (5/6)

Landelijke sterfte monitor [1]

Burgers die meer perspectief zoeken bij het aantal sterfgevallen, geven 

aan dat de informatie onder ‘Landelijke sterfte monitor’ [1] hierbij helpt. 

Met name de grafiek laat dit volgens hen goed zien: de rechtstreekse 

vergelijking met de verwachte sterfte, laat volgens hen duidelijk zien dat 

er meer mensen sterven dan ‘normaal’. Dit geeft voor hen de impact van 

corona weer. 

Minder oversterfte tijdens tweede golf, maar na 9 weken nog steeds hoog 

[2]

De update van het CBS wordt niet spontaan gelezen door burgers. 

Burgers die het wel lezen vinden de tekst duidelijk, maar geven ook aan 

dat deze vergelijkbare informatie geeft als wat men in grafiek kan zien. 

Ook vinden zij de titel al voldoende informatie geven, waardoor verder 

lezen voor hen niet noodzakelijk is. 
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Landelijk > Sterfte (3-12-2020)

LANDELIJK – STERFTE (6/6)

Landelijke overledenen per week

De grafiek wordt redelijk goed geïnterpreteerd door burgers. Zij maken 

hieruit op dat de sterfte dit jaar hoger ligt dan verwacht en dat dit 

hoogstwaarschijnlijk aan COVID-19 ligt. 

De tekst bij de grafiek [2] lijkt, indien burgers deze lezen, te helpen bij 

de interpretatie van de grafiek.

Een aantal interpretatiefouten en vragen over de grafiek die naar voren 

komen zijn: 

• Verwachting van COVID-19 sterfte: De verwachte sterfte wordt 

verward met een voorspelling van het aantal Covid-19 sterfgevallen. 

• Griepgolven en hittegolven: Of griepgolven en hittegolven uit het 

verleden zijn meegenomen in de verwachting is onduidelijk. De uitleg 

hierover [2] wordt niet gezien, burgers lijken deze voorbij te scrollen 

om direct de grafiek te bekijken. 

Vergelijkbaar met de rest van de informatie op deze pagina, trekken 

burgers verschillende conclusies uit de grafiek: 

• De situatie is ernstig: De oversterfte (vooral in de eerste golf) is hoog. 

• De situatie valt mee: De oversterfte zit soms onder verwachting en de 

huidige stijging lijkt vlak. 

Burgers valt het volgende op in de grafiek en begeleidende tekst:

• De titel van de grafiek spreekt over overleden per week, terwijl de as 

per maand is ingedeeld. 

• De informatie gaat over landelijke cijfers, het is daarom overbodig te 

noemen dat het om overledenen in Nederland gaat. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op:

• 2 december 2020 via de online tool Webex

• 3 december 2020 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. 

Topic list en toonmateriaal

> 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

18 t/m 24 jaar 1

25 t/m 34 jaar 4

35 t/m 44 jaar 1

45 t/m 54 jaar 1

55 t/m 64 jaar 1

65 jaar en ouder 0

Opleidingsniveau

Laag 3

Middel 3

Hoog 2

Profiel burgers

> In de selectie is rekening gehouden met een 

spreiding in:

• Geslacht

• Leeftijd

• Samenstelling huishouden

• Regio

• Device van voorkeur als men online 

informatie zoekt (desktop/laptop versus 

mobiel device)

Werving en selectie

> De burgers zijn door een professioneel 

respondentenselectiebureau geworven. 

> Respondenten.nl voldoet aan de 

kwaliteitseisen conform het Research 

Keurmerk [gebaseerd op ISO 20252]. Dat 

houdt onder andere in dat burgers de 

afgelopen zes maanden niet mogen hebben 

meegedaan aan kwalitatief onderzoek. 

> Respondenten.nl heeft gebruik gemaakt van 

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

Samenstelling
huishouden

Alleen 3

Alleen met kinderen 2

Samen met meerdere 
huisgenoten

0

Samen met partner 0

Samen met partner en 
kinderen

2

Thuis (bij ouders) 1

Type device

Laptop/desktop 3

Mobiel device 5

Regio

Noord 0

Oost 0

Zuid 2

West 6



Ruigrok NetPanel / Silodam 1a, 1013 AL Amsterdam / 020-7820400 / info@ruigroknetpanel.nl / KvK 34135878 / btw 809001469B01 / Bank 659170264

C
O

L
O

F
O

N

Anna Stekelenburg

anna@ruigroknetpanel.nl

Lieke Vorage

lieke@ruigroknetpanel.nl

24

mailto:info@ruigroknetpanel.nl
mailto:naam@ruigroknetpanel.nl
mailto:naam@ruigroknetpanel.nl

