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Voorwoord 
Deze scriptie is geschreven in het kader van de Masteropleiding Communicatiestudies gegeven aan de 
Universiteit Utrecht. Ze is een resultaat van een onderzoek dat als afstudeeropdracht is opgezet en uitgevoerd. 
 
Na het behalen van mijn bachelordiploma Communicatie- en Informatiewetenschappen werd de 
Masteropleiding Communicatiestudies een belangrijke volgende en wellicht laatste stap in mijn studieperiode. 
Tijdens deze opleidingen is mijn aandacht altijd uit gegaan naar digitale communicatievormen. Hierbij wekte 
vooral de evaluatie van websites mijn interesse. Nadat ik mijn stage ook in het kader van webevaluatie had 
gesteld leek het mij logisch dit onderwerp ook voor mijn scriptie te kiezen.  
 
Binnen de Faculteit der Letteren (tegenwoordig de Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit 
Utrecht gaat de laatste jaren steeds meer aandacht uit naar digitale communicatie. Dit blijkt onder meer uit de 
gegeven cursussen, maar ook uit de onderzoeken die de afdeling Taalbeheersing van het Onderwijsinstituut 
Nederlands aan het onderwerp besteedt. Tijdens mijn studieperiode aan de Universiteit Utrecht ben ik met de 
mensen in contact gekomen die met betrekking tot dit onderwerp een belangrijke rol spelen binnen de 
afdeling. Twee van deze mensen zijn Leo Lentz en Sanne Elling.  
 
Sanne Elling en Leo Lentz waren respectievelijk mijn eerste en tweede scriptiebegeleiders. Zij hebben mij 
geholpen in mijn keuze voor een onderwerp, met de opzet en uitvoering van mijn onderzoek en met de 
begeleiding tijdens het schrijven. Mijn dank gaat dan ook uit naar beiden. Het schrijven van mijn scriptie ging 
mij door verschillende omstandigheden niet altijd even gemakkelijk af. Mijn speciale dank gaat dan ook uit naar 
Sanne Elling, daar zij met veel geduld en betrokkenheid mij en mijn onderzoek goed op de rails heeft kunnen 
houden. Men zegt vaak dat je scriptie de kroon is op het werk dat je tijdens je opleiding hebt verricht. Voor mij 
is dit zeker het geval geweest.  
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1. Inleiding 
Nederland loopt binnen de Europese Unie voorop wat betreft internetgebruik. Ruim drie op de vier mensen zit 
minstens één maal per week op het web en Nederland heeft van de EU de meeste woningen met een 
internetaansluiting.1 Voor de Nederlandse overheid zou dit goed nieuws moeten betekenen voor wat betreft 
de digitale communicatie met de burger. Helaas, zo blijkt uit een recent onderzoek van Van Deursen en Van 
Dijk (2008), blijven digitale vaardigheden echter een belangrijke rol spelen bij toegankelijkheid van 
overheidsinstanties via het internetkanaal. Tevens vertoont het niveau van vaardigheden slechts een laag 
verband met het aantal jaren internetervaring en met het aantal uren dat men op het Internet doorbrengt. Het 
is daarom zaak dat er onderzoek wordt verricht naar de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van 
overheidswebsites, zodat burgers met verschillende digitale vaardigheidsniveaus hier optimaal gebruik van 
kunnen maken.   
 
Infocus is een gebruikersgerichte webevaluatiemethode die in het kader van dit onderzoek in ontwikkeling is. 
Bij deze methode worden gebruikers van een website in de rol van webevaluator geplaatst. Het 
softwareprogramma Infocus geeft hen vervolgens de mogelijkheid om problemen die zij ervaren op een manier 
te melden die nog niet bij andere webevaluatiemethodes wordt gehanteerd. Aangezien deze 
evaluatiemethode nog in de kinderschoenen staat, is het doel van dit scriptieonderzoek om een beeld te geven 
van de kwaliteit van Infocus als evaluatiemethode en om aanbevelingen te doen voor optimalisering van het 
softwareprogramma Infocus. 
 
Menno de Jong en Peter Jan Schellens laten in Toward a Document Evaluation Methodology: What Does 
Research Tell Us About the Validity and Reliability of Evaluation Methods (2000) zien, dat de betrouwbaarheid 
en validiteit van verschillende evaluatiemethoden vaak te wensen overlaten. In dit scriptieonderzoek is de 
validiteit van Infocus een belangrijke speerpunt. De evaluatiemethode Infocus maakt gebruik van een 
softwareprogramma. Het gebruik van deze software is uniek, daarom wordt er in dit onderzoek ook aandacht 
geschonken aan de manier waarop de onderzoeker en de proefpersonen met dit softwareprogramma omgaan. 
Er is daarom voor de volgende onderzoeksvraag gekozen: in hoeverre is Infocus een gebruiksvriendelijke en 
valide methode om de gebruiksvriendelijkheid van een website te onderzoeken? 
 
De opbouw van deze scriptie ziet er als volgt uit. In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 
theorie met betrekking tot het evalueren van websites. Hierin wordt uitgelegd wat de evaluatiemethode en het 
softwareprogramma inhouden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Tevens wordt de evaluatiemethode 
Infocus op basis van verwachtingen en vooronderstellingen binnen een scala van evaluatiemethoden ingedeeld 
en getypeerd. Hierna worden de onderzoeksvragen die in deze scriptie centraal staan besproken. Vervolgens 
komt de onderzoeksopzet aan bod, waarin wordt toegelicht hoe het onderzoek is opgezet en hoe de 
onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd. In het hoofdstuk dat hierop volgt worden de resultaten van het 
onderzoek onder de aandacht gebracht. Aansluitend volgen de conclusies die op grond van dit onderzoek 
kunnen worden getrokken en de aanbevelingen die ten aanzien van de methode en het softwareprogramma 
Infocus kunnen worden gedaan. Afsluitend wordt in de discussie kritisch naar het eigen onderzoek gekeken en 
zullen er suggesties worden gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek. 

2. Theoretisch kader  
De onderzoeksmethode die in deze scriptie centraal staat, is nieuw binnen een breed scala aan 
onderzoeksmethodes die voor webevaluatie kunnen worden aangewend. Over al deze methodes zijn uiteraard 
diverse artikelen geschreven. Een rode draad die in deze verzameling teksten is te herkennen, zijn de 
vraagstukken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methodes. Dit is logisch aangezien methodes die 
niet meten wat men wil meten zichzelf per definitie diskwalificeren als bruikbare methode van onderzoek. Dit 
onderzoek richt zich vooral op de validiteit van de methode Infocus. De betrouwbaarheid van de methode zal 
in dit scriptieonderzoek wel van belang zijn, maar zal niet vaak ter sprake komen. Dit komt omdat het niet 
gemakkelijk is om de betrouwbaarheid van de methode te operationaliseren.  
 

                                                                 
1  Nu.nl, 20 december 2007, Laatst geraadpleegd 30-6-2008. 
http://www.nu.nl/news/882213/50/rss/Nederlanders_in_top_drie_internetgebruik.html 
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In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het onderzoekskader waarbinnen Infocus als 
evaluatiemethode voor overheidswebsites kan worden geplaatst. Het gaat hier om de vragen waarom er een 
nieuwe evaluatiemethode is ontwikkeld en hoe deze evaluatiemethode zich verhoudt ten opzichte van andere 
methoden. Hierbij komen vergelijkbare en/of concurrerende methodes aan bod en zal dieper worden ingegaan 
op Infocus als website-evaluatiemethode. Tevens zullen de termen validiteit en gebruiksvriendelijkheid worden 
uitgelegd. 

2.1 Evaluatie van (gemeentelijke)websites 
Al sinds de uitvinding en introductie van klikbare aan elkaar gelinkte pagina’s door Tim Berners-Lee eind 1991 
zou er in principe gesproken mogen worden over de mogelijkheid van het evalueren van websites. Pas toen het 
internet ook toegankelijk werd gemaakt voor en gebruikt werd door het grote publiek halverwege de jaren 
negentig, is het belang van website-evaluatie logischerwijs groter geworden. Dit belang bleef en zal zeer 
waarschijnlijk blijven groeien naarmate er meer gebruik wordt gemaakt van websites door de gehele 
wereldbevolking. Een wereldbevolking die onder meer door culturele verschillen websites verschillend kan 
ervaren, wat evaluatie des te belangrijker en moeilijker maakt.  
 
Het belang van toegankelijke overheidscommunicatie via het internetkanaal en hiermee indirect het belang van 
evaluatie van overheidswebsites, is door de Nederlandse overheid in december 2003 onderstreept met het 
kabinetsplan ‘Andere Overheid’. Volgens de website Webrichtlijnen.nl2 bestaat de kern van dat plan uit het 
volgende: de overheid moet transparanter, toegankelijker, effectiever en efficiënter worden en bovendien is de 
overheid er voor iedereen. Dit plan omvat de hele overheid en alle loketten waarbij de overheid met burgers 
en bedrijven communiceert. Een van die loketten is het internet. Om het loket internet transparanter, 
toegankelijker, effectiever en efficiënter te maken zijn standaarden nodig. Deze standaarden, de 
Webrichtlijnen, zijn sinds 2004 in gebruik en in ontwikkeling. De richtlijnen benoemen eisen die aan de 
websitebouwers van gemeentelijke websites moeten worden gesteld om een toegankelijke en kwalitatief 
hoogwaardige website te realiseren.  
 
Hoewel de overheid haar communicatie met de burger via het web serieus neemt, blijkt uit verschillende 
publicaties dat het lastig, zo niet onmogelijk, is om voor iedereen toegankelijk te zijn via deze weg. Zo blijkt uit 
een onderzoeksrapport van Van Dijk, Hanenburg en Pieterson (2006), dat de elektronische dienstverlening 
hoog gewaardeerd wordt, maar dat het gebruik in vele opzichten achterblijft. Veel elektronische diensten van 
gemeenten zijn onbekend bij veel burgers en mensen blijken niet over voldoende vaardigheden te beschikken 
om diensten elektronisch te kunnen afhandelen. Uit een meer recent onderzoek van Van Deursen en Van Dijk 
(2008) blijkt verder dat de overheid ten onrechte verondersteld dat burgers digitale overheidsdiensten kunnen 
gebruiken en dat het Internet een algemeen toegankelijk kanaal is. Een belangrijk aspect wordt in deze 
veronderstelling niet meegenomen: de digitale vaardigheden van de burger. Uit het onderzoek blijkt dat deze 
digitale vaardigheden altijd een probleemfactor zullen blijven.  
 
Het vaardigheidsprobleem zal zichzelf niet oplossen door het uitsterven van de oudere generatie. Daarom blijft 
het belangrijk om zeer begrijpelijke en gemakkelijk te hanteren websites te ontwikkelen. Deze constatering zou 
onderzoek naar ontwikkeling van gebruiksvriendelijke websites een nieuwe impuls kunnen en misschien wel 
moeten geven. Er is hier sprake van een nieuwe impuls, aangezien er sinds het begin van de ontwikkeling van 
het internet op de een of andere manier getracht is websites meer gebruiksvriendelijk te maken. Dit blijkt 
onder meer uit publicaties van website-usabilitygoeroe Jakob Nielsen die zich sinds 1994 bezig heeft gehouden 
met het gebruiksgemak van websites.3 Dat de hoeveelheid en complexiteit van beschikbare methoden van 
webevaluatie door de tijd ook veranderen mag dan ook geen verassing heten. De ontwikkeling van Infocus als 
evaluatiemethode is hier wellicht een uitstekend voorbeeld van. Het is een nieuwe evaluatiemethode die 
voortbouwt op bekende principes en beproefde methodes, maar een die door technische ontwikkeling toch 
een unieke plaats in het gezelschap van evaluatiemethoden zou kunnen innemen.  

                                                                 
2 Overheid.nl, November 2007. Laatst geraadpleegd 30-6-2008. 
http://www.webrichtlijnen.nl/achtergrond/ 
3 Jakob Nielsen, Juni 2008. Laatst geraadpleegd 30-6-2008.  
http://www.useit.com/jakob/ 
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2.2 Evaluatiemethode Infocus 
In het kader van het onderzoeksproject ‘De evaluatie van gemeentelijke websites’ is een softwareprogramma 
ontwikkeld dat onderdeel uitmaakt van een nieuwe website-evaluatiemethode, Infocus genaamd. Dit 
programma, ongelukkigerwijs ook Infocus genaamd, is een doorontwikkelde versie van het 
softwareprogramma Focus. Dit in 2001 ontwikkelde programma is een hulpmiddel om feedback te verzamelen 
dat werd gegeven door lezers van een tekstdocument (De Jong & Lentz, 2001) In het vervolg van deze scriptie 
zullen het softwareprogramma en de evaluatiemethode uit elkaar gehouden worden door respectievelijk de 
vermeldingen ‘het softwareprogramma Infocus’ en ‘de evaluatiemethode Infocus’ of vermeldingen met een 
soortgelijke strekking. De doorontwikkelde versie van Focus is nu als zijnde het softwareprogramma Infocus 
onderdeel van de evaluatiemethode Infocus. Figuur 1 geeft een beknopt overzicht van de evaluatiemethode 
Infocus en toont in lichtgrijze tint de rol van het softwareprogramma Infocus binnen de methode.   
 

Fase 1. Onderzoek voorbereiding 

Non softwareprogramma Infocus  
gerelateerde  voorbereiding 

Softwareprogramma Infocus gerelateerde 
voorbereiding (Beheer interface) 

 

Fase 2. Onderzoek afname 

Klassikale proefpersoon instructie 

Non 
softwareprogramma 

gerelateerde  
instructie 

Softwareprogramma 
Infocus  

gerelateerde instructie 
(Evaluatie interface) 

 

Evaluatie door proefpersonen 

Taken uitvoeren 
en antwoorden  

noteren 

Problemen melden m.b.v. 
softwareprogramma 

Infocus 
(Evaluatie interface) 

 

 

Fase 3. Data en bevindingen analyse 

Data exporteren 
softwareprogramma Infocus 

(Beheer interface) 

Data analyseren  
afkomstig uit  

softwareprogramma Infocus 

Analyse van non 
softwareprogramma Infocus 

gerelateerde 
data en bevindingen  

 

 
Figuur 1. Een beknopt overzicht van de evaluatiemethode Infocus en de rol die het softwareprogramma Infocus 
hierin speelt. 
 
Zoals in Figuur 1 duidelijk wordt is de methode zowel in de voorbereiding, in de afname als in de analyse 
afhankelijk van het softwareprogramma. Om een goed beeld te krijgen van zowel de methode als het 
softwareprogramma zullen beide dan ook per fase worden beschreven. Deze beschrijving is in het theoretisch 
kader geplaatst om u als lezer direct een idee te geven van de methode en het programma, maar ook om de 
werkwijze met deze nog relatief nieuwe evaluatiemethode stap voor stap uiteen te zetten. Let wel: het 
onderzoek dat voor deze scriptie is uitgevoerd bevatte meer dan deze basisstappen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de stappen die voor dit scriptieonderzoek zijn gezet verwijs ik door naar het hoofdstuk met de 
onderzoeksopzet.  

Fase 1. Onderzoek voorbereiding 
Aan ieder degelijk onderzoek gaat een goede voorbereiding vooraf. Na het bedenken van een onderzoeksopzet 
met hierin de gebruikelijke aspecten als bijvoorbeeld een hoofdvraag, hypotheses en een planning, volgt de 
onderzoeksvoorbereiding die te maken heeft met de afname van het onderzoek.  
 
Hoewel het softwareprogramma Infocus bij deze voorbereiding een rol speelt, bestaat de voorbereiding voor 
het overgrote deel uit non softwareprogramma Infocus gerelateerde voorbereiding. Dit houdt in dat er 
proefpersonen moeten worden gezocht, een locatie met voldoende computers moet worden geregeld, data en 
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tijden moeten worden geprikt en de instructie moet worden voorbereid. Tot zover is deze methode niet 
bijzonder. Dergelijke voorbereidingen komen bij onderzoeken die gebruik maken van andere methoden ook 
veelvuldig voor.  
 
Wat voor deze evaluatiemethode echter speciaal is, is enerzijds de ontwikkeling van taken die de 
proefpersonen moeten uitvoeren en anderzijds alle voorbereiding die gerelateerd is aan het 
softwareprogramma Infocus. Om die reden zal deze voorbereiding worden uitgelegd. 
 
Om de proefpersonen door verschillende delen van de website te leiden zal gebruik worden gemaakt van 
taken. Sanne Elling heeft een overzicht van eisen opgesteld (2007) waaraan de taken moeten voldoen om 
geschikt te zijn voor onderzoek met onder andere de Infocusmethode. Zo moeten bijvoorbeeld de 
verschillende functies van de website in de taken aan de orde komen, moeten de taken een zoek- en een 
leescomponent bevatten en moeten er zowel moeilijke als gemakkelijke taken zijn. Aan de hand van deze (en 
meer) eisen heeft Sanne Elling een viertal taken opgesteld die specifiek toepasbaar zijn op de website van de 
gemeente Amersfoort. Bij toepassing van deze taken op een andere gemeentelijke website zal gecontroleerd 
moeten worden of de taken nog aan de eisen voldoen. Bijlage VIII geeft een overzicht van de vier taken. In de 
onderzoeksopzet zal dieper worden ingegaan op de vraag waarom er gebruik wordt gemaakt van taken. In de 
discussie zullen vervolgens ook de nadelen van het gebruik van taken worden besproken. 
 
Het softwareprogramma Infocus heeft twee modi: een evaluatiemodus en een beheermodus. De 
voorbereidingen vinden plaats in de beheermodus. Na inloggen ziet het hoofdscherm van de Infocus 
beheermodus er uit zoals in Figuur 2. 
 

 
 
Figuur 2. Het hoofdscherm van de Infocus beheermodus na inloggen. 
 
Deze beheermodus geeft de onderzoeker een interface met een aantal tabbladen: Projectbeheer, Mijn 
gegevens en Gebruikersbeheer. Elk onderzoek dient zijn eigen project te hebben in softwareprogramma 
Infocus. Daarnaast kan de onderzoeker in het tweede tabblad zijn eigen persoonlijke gegevens wijzigen. Het 
derde tabblad is slechts beschikbaar voor onderzoekers met zogenaamde administratierechten en verschaft 
hen de mogelijkheid onderzoekers toe te voegen of te verwijderen. 
 
Figuur 3 toont het projectscherm dat de onderzoeker te zien krijgt wanneer hij/zij een nieuw project aanmaakt 
of een project wil wijzigen. Er zijn wederom een aantal tabbladen zichtbaar in de interface: Categorie, Site, 
Toegang en Annotaties. Bij het tabblad Categorie moeten er categorieën worden toegevoegd waar de 
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proefpersonen vervolgens hun problemen in kunnen categoriseren. Onder het tabblad Site kunnen 
verschillende links naar websites worden toegevoegd die door de proefpersonen moeten worden gebruikt 
tijdens de evaluatiesessie.  Het tabblad Toegang wordt door de onderzoeker gebruikt om verschillende 
proefpersonen aan te maken. Deze proefpersonen kunnen vervolgens met het paswoord dat hier door de 
onderzoeker wordt ingesteld en hun proefpersoon ID, dat de invoer van de proefpersonen uniek maakt, 
inloggen in de evaluator modus. Het laatste tabblad Annotaties geeft een overzicht van alle gemaakte 
annotaties door de proefpersonen in dit project. Bij de bespreking van Fase 3 van de evaluatiemethode zal hier 
dieper op worden ingegaan. 
 

 
 
Figuur 3. Het projectscherm van de Infocus beheermodus.   
 
Nadat het project is aangemaakt en de instellingen van dit project zijn aangepast, is het slechts nodig om op 
alle onderzoekscomputers de evaluatiemodus van het softwareprogramma Infocus te installeren. Dan is de 
voorbereiding van het onderzoek wat betreft het softwareprogramma voltooid. 

Fase 2. Onderzoek afname 
De voorbereidingen zijn voltooid, vervolgens volgt de afname van het onderzoek. Deze fase bestaat uit twee 
onderdelen: de klassikale proefpersooninstructie en de evaluatie door de proefpersonen.  
 
De evaluatiemethode is in principe geschikt om een willekeurig aantal proefpersonen tegelijk een website te 
laten evalueren. De keuze voor een aantal proefpersonen wordt echter beperkt door het aantal beschikbare 
computers waar Infocus op is geïnstalleerd en de voorkeur van de onderzoeker. Voorafgaand aan de evaluatie 
door de proefpersonen moet namelijk een instructie plaatsvinden. Deze wordt klassikaal gegeven. De instructie 
bestaat uit een korte algemene introductie van het onderzoek, een uitleg van hetgeen de proefpersonen 
moeten doen en een uitleg van het softwareprogramma met een korte oefenperiode waarbij de proefpersonen 
een aantal annotaties moeten maken om gewend te geraken aan de functies van het programma. De 
instructie, die in dit onderzoek is gehanteerd, vindt u terug in Bijlage VI. 
 
Na de instructie beginnen de proefpersonen met de evaluatie. De proefpersonen hebben tijdens de instructie 
te horen gekregen dat ze een aantal taken moeten uitvoeren op een gemeentelijke website. Tijdens het 
uitvoeren van deze taken en het beantwoorden van de vragen op het takenblad moeten ze problemen die zij 
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tegenkomen melden met behulp van het softwareprogramma Infocus, het zogenaamde annoteren. Hoewel zij 
dus eigenlijk twee opdrachten meekrijgen, moeten ze hun aandacht richten op het annoteren en hiermee dus 
het evalueren van de website.  Een overzicht van de taken die de proefpersonen voor dit onderzoek hebben 
moeten uitvoeren vindt u terug in Bijlage VIII. Tijdens de evaluatie door de proefpersonen is voor de 
onderzoeksleider de rol weggelegd om proefpersonen te helpen waar nodig en de gehele tijd de activiteiten 
van de proefpersonen te observeren.  
 
Zodra de proefpersonen het teken hebben gekregen om te beginnen met de evaluatiesessie moeten zij 
inloggen in het programma met het proefpersoon ID en paswoord dat zij hebben gekregen van de 
onderzoeksleider. Figuur 4 toont het hoofdscherm van de Infocus evaluatiemodus. Dit scherm krijgen de 
proefpersonen te zien zodra zij zijn ingelogd. In deze modus zijn twee tabbladen beschikbaar: Projectgegevens 
en Annotaties. Het eerste tabblad bevat een overzicht van de aanwezige categorieën in dit project, de keuze 
voor een sneltoets en de aanwezige websites in het project. In het tweede tabblad is voor de proefpersonen 
een persoonlijk overzicht beschikbaar van de gemaakte annotaties.   
 

 
 
Figuur 4. Het hoofdscherm van de Infocus evaluatiemodus na inloggen. 
 
Na het aanklikken van een websitelink komt het scherm tevoorschijn dat in Figuur 5 te zien is. Figuur 5 toont 
het browserscherm van het softwareprogramma Infocus. Dit browserscherm is een versimpelde versie van 
Microsoft Internet Explorer dat op iedere Windows PC standaard is geïnstalleerd. In de browser zijn een aantal 
elementen zichtbaar. Linksboven in het scherm zijn twee navigatieknoppen geplaatst. Deze werken als vorige 
en volgende knoppen, waarmee naar de pagina kan worden genavigeerd die respectievelijk voor de huidige of 
na de huidige pagina was geladen. Naast deze navigatieknoppen bevindt zich het URL invoerveld. Hier kan een 
URL worden ingevoerd van een webpagina. Hiernaast bevindt zich een knop die specifiek voor dit programma 
is toegevoegd aan de browserfuncties: de annoteerknop. Deze knop, die ook te bedienen is met behulp van 
een sneltoets die de proefpersoon zelf kan instellen, activeert het annotatiescherm.  
 
Figuur 6 toont het annotatiescherm van softwareprogramma Infocus. Het is onder meer dit scherm dat de 
evaluatiemethode uniek maakt. Het geeft de proefpersoon de mogelijkheid om problemen die hij of zij 
ondervindt op de pagina die op dat moment geladen is te beschrijven, categoriseren en op te slaan in 
combinatie met een aan te passen schermafdruk. De schermafdruk is aan te passen door uitsneden te maken 
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en met markeringen aan te geven waar het probleem zich precies bevindt. Er zijn verschillende 
markeerfuncties. Zo kan er een kader, een streep en een pijl worden gebruikt en kunnen deze in kleur en 
lijndikte worden aangepast.  
 

 
 
Figuur 5. Het browserscherm van de Infocus evaluatiemodus. 
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Figuur 6. Het annotatiescherm van de Infocus evaluatiemodus. 
 
 

Fase 3. Data- en bevindingenanalyse 
Nadat de evaluatiesessies zijn afgerond  begint voor de onderzoeker de analysefase. In deze fase zijn weer een 
aantal onderdelen te onderscheiden: data exporteren van softwareprogramma Infocus, data analyseren 
afkomstig uit het softwareprogramma Infocus en analyse van non softwareprogramma Infocus gerelateerde 
data en bevindingen.  
 
Een groot voordeel van het softwareprogramma Infocus is dat alle proefpersoonannotaties worden opgeslagen 
op een centrale plaats. Deze plaats is altijd te bereiken via de beheermodus van het softwareprogramma, maar 
kan vanaf verschillende computers waar Infocus op is geïnstalleerd worden bereikt. Figuur 7 toont het 
overzicht van alle annotaties binnen een project die zijn gemaakt door de proefpersonen.  
 
De data kunnen in dit overzicht worden geordend op opmerkingen, categorie, evaluator, titel, URL of datum. 
Het is echter handiger om met behulp van de functie Exporteer annotaties, alle annotaties als Tab delimited 
databestand te exporteren. Dit geeft een bijvoorbeeld voor Microsoft Excel te begrijpen document, dat 
vervolgens kan worden gebruikt voor data analyse. Tevens is er in de toekomst wellicht een mogelijkheid om 
de data als XML bestand te exporteren, waardoor er een heel nieuw scala aan dataverwerkingsmogelijkheden 
vrij komt.  
 
Ook kan de onderzoeker vanuit dit scherm met de functie Download, alle afbeeldingen alle schermafdrukken 
exporteren die de proefpersonen hebben gemaakt. Deze afbeeldingen hebben een unieke naamgeving, 
waardoor de afbeeldingen met de annotaties in verband kunnen worden gebracht. 
 

 
 
Figuur 7. Een overzicht van alle annotaties binnen een project die zijn gemaakt door de proefpersonen. 
 
Nadat de annotaties en de afbeeldingen zijn geëxporteerd heeft het softwareprogramma Infocus zijn taak 
volbracht. Het is nu aan de onderzoeker om de analyse van de data afkomstig uit het softwareprogramma goed 
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uit te voeren. Een voorbeeld van de analyses die op deze resultaten losgelaten kunnen worden is terug te 
vinden in het resultatenhoofdstuk van deze scriptie.  
 
Nadat de softwareprogrammagerelateerde analyse is voltooid, zijn er meer analyses die binnen deze 
evaluatiemethode nodig zijn. Zo kunnen de observaties die de onderzoeksleider tijdens de evaluatiesessie 
heeft gedaan en de vragen die de proefpersonen stellen tijdens een sessie een goede indicatie geven van de 
manier waarop proefpersonen de sessie afwerken. Een andere analyse die de onderzoeker kan uitvoeren is het 
bestuderen van de taakantwoordbladen. Hieruit kan de onderzoeker bijvoorbeeld opmaken of de 
proefpersonen de juiste pagina’s hebben gevonden, of de proefpersonen de juiste antwoorden hebben 
gegeven en hoe lang zij over de sessie hebben gedaan.  

2.3 Waarom de evaluatiemethode Infocus? 
In het voorgaande deel is geprobeerd duidelijk te maken wat de evaluatiemethode Infocus precies inhoudt. 
Hierin is echter nog niet uitgelegd waarom deze methode is ontwikkeld of welke leegte deze methode in het 
scala van website-evaluatiemethodes moet opvullen. Om dit duidelijk te maken is het belangrijk om te 
bespreken welke gangbare evaluatiemethodes er zijn en hoe deze zijn in te delen.  Op de interessante website 
over het project ‘Evaluatie van gemeentelijke websites’ wordt door Sanne Elling en Marieke Welle Donker-
Kuijer goed samengevat welke indelingen er op het gebied van (website) evaluatiemethoden kunnen worden 
gemaakt.4 In deze scriptie zullen deze indelingen zo goed als mogelijk in verband worden gebracht met de plek 
die Infocus ten opzichte van de andere evaluatiemethodes inneemt. 

Doelgroep- / lezersgerichte en expertgerichte evaluatiemethoden 
De evaluatiemethode Infocus kenmerkt zich in de eerste plaats in de doelgroep waarvoor de methode is 
ontwikkeld. Deze doelgroep bestaat namelijk uit de mensen die normaal gesproken ook gebruik zouden 
moeten maken van de website: de gebruikers van de website. Een evaluatiemethode die dit kenmerk heeft 
wordt een doelgroep- of lezersgerichte evaluatiemethode genoemd. Het is een methode waarbij een 
onderzoeksleider lezers (uit de doelgroep) van het document aan het werk zet, hen oordelen ontlokt, en op 
grond van de data tot conclusies komt over lezersproblemen (Lentz, 2004).  
 
De doelgroepgerichte methoden zijn fundamenteel anders dan een ander type methoden dat veel gebruikt 
wordt bij website-evaluatie: de expertgerichte evaluatiemethoden. Dit zijn methoden, waarbij een deskundige 
(meestal) met behulp van een of ander instrument het document evalueert en tot een diagnose van problemen 
komt (Lentz 2004). Om meer inzicht te verschaffen over het veld waar de methode Infocus zich in bevindt, zal 
in het kort een aantal voorbeelden gegeven worden van expertgerichte evaluatiemethoden.  
 
Een veel gehanteerde vorm van een expertgerichte methode is het gebruik van heuristieken bij de evaluatie. 
Heuristieken zijn lijsten met evaluatiecriteria waar een goede website aan zou moeten voldoen. Bij 
heuristieken maakt de evaluator gebruik van een lijst met aandachtspunten of beoordelingscriteria (De Jong 
e.a., 2004). Evaluatie aan de hand van heuristieken vindt plaats door een website te spiegelen aan deze lijsten. 
Heuristieken kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van websites, zoals de 
gebruiksvriendelijkheid, navigatiestructuur en visueel design. Een bekende auteur van webheuristieken is Jakob 
Nielsen. Hij publiceert via zijn website5 onder meer verschillende lijsten met gebruiksvriendelijkheids 
richtlijnen. Het gebruik van heuristieken door experts is echter niet vrij van kritiek. Zo zouden heuristieken lang 
niet alle gebruikersproblemen opsporen. Een verklaring die hiervoor zou kunnen gelden is de zogeheten curse 
of expertise. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkennis van experts het moeilijk maakt om zich een 
voorstelling te maken van de begripsproblemen die de doelgroep, zonder enige voorkennis, zal hebben (De 
Jong e.a., 2004). Doordat experts veelal veel kennis bezitten over het onderwerp missen ze hetgeen waar de 
gebruiker behoefte aan heeft.  
 

                                                                 
4 Gemeentewebsites, S. Elling & M. Welle Donker-Kuijer. Laatst geraadpleegd 30-6-2008 
http://www.gemeentewebsites.nl  
5 Jakob Nielsen. Juni 2008. Laatst geraadpleegd 20 mei 2008 
http://www.useit.com  
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Een andere expertgerichte evaluatiemethode is de expertgerichte scenario-evaluatie. Deze methode is 
ontwikkeld door M. de Jong, L. Lentz, S. Elling en P. Schellens (2004). Hierbij wordt aan de hand van 
vooropgestelde gebruikersscenario’s een website doorlopen om vervolgens alle problemen die deze gebruikers 
kunnen tegenkomen te noteren. De taken die voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn deels afgeleid van het 
onderzoek van De Jong, Lentz, Elling en Schellens. Zo geven zij een goede analyse van de functies die een 
gemeentelijke website kan bezitten en worden uit deze functies een aantal scenario’s opgesteld op een wijze 
die ook voor het opstellen van taken van toepassing kan zijn.  
 
Hoewel de evaluatiemethode Infocus voornamelijk bedoeld is als lezersgerichte methode, kan Infocus ook als 
expertgerichte methode ingezet worden. Ook voor experts zou het softwareprogramma namelijk een handig 
instrument kunnen zijn om feedback te melden, problemen te categoriseren en te analyseren. In dit onderzoek 
zal de Infocusmethode echter als lezersgerichte evaluatiemethode behandeld worden. 

Evaluatiemethode Infocus tussen andere methoden 
Er zijn vijf doelgroepgerichte evaluatiemethoden die zullen worden gebruikt om de positie van de 
evaluatiemethode Infocus te bepalen. Deze doelgroepgerichte methoden zullen verder op twee verschillende 
manieren worden getypeerd. Dit is het beste toe te lichten aan de hand van een tabel. Tabel 1 toont een 
overzicht van de vijf evaluatiemethoden en twee typeringen die zullen worden gebruikt om Infocus te plaatsen 
als website-evaluatiemethode.  
 

 
In-use methoden Non-use methoden 

Laboratoriumonderzoek 
Hardopdenkmethode 

Infocus 
Oogbewegingregistratie 

On-line onderzoek Feedbackbutton Evaluatievragenlijsten 

 
Tabel 1: Overzicht doelgroepgerichte evaluatiemethoden. 
 
Bovenstaande matrix geeft de verdeling aan tussen laboratoriumonderzoek versus on-line onderzoek en in-use 
methoden versus non-use methoden. Het verschil tussen laboratoriumonderzoek en on-line onderzoek laat 
zich raden. Laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. Bij on-line 
onderzoek is deze gecontroleerde situatie niet aanwezig. De proefpersonen kunnen meedoen aan het 
onderzoek van achter hun eigen computer, waardoor bijvoorbeeld de concentratie niet optimaal is. Het 
tegenovergestelde is echter ook mogelijk. Het kan ook zijn dat thuis de concentratie juist wel optimaal is, 
omdat er geen andere proefpersonen zijn die de concentratie zouden kunnen verstoren. Dit is echter niet 
gemakkelijk te controleren. 
 
De evaluatiemethode Infocus kan worden getypeerd als laboratoriumonderzoek. Het onderzoek moet in een 
gecontroleerde omgeving worden uitgevoerd. Voor de evaluatie moeten computers speciaal worden uitgerust 
met het softwareprogramma Infocus, dat vooralsnog alleen voor onderzoekers beschikbaar is. Dit betekent dat 
de evaluatiesessies door een onderzoeker moeten worden opgezet, geleid en gecontroleerd.  
 
De verdeling tussen in-use methoden en non-use methoden moet worden opgevat als een glijdende schaal. De 
evaluatiemethoden zijn niet in te delen in een van beide hokjes, maar bevinden zich tussen twee uitersten. In-
use wil zeggen dat het gaat om een methode waarbij de evaluator als normale webgebruiker optreedt. Dit in 
tegenstelling tot de non-use methoden, waarbij de proefpersoon uit de rol van normale webgebruiker stapt en 
een rol als externe evaluator op zich neemt. De positie van de evaluatiemethode op de glijdende schaal met de 
uitersten in-use en non-use geeft de mate aan waarin het surfgedrag van de proefpersoon tijdens het 
onderzoek de real-life situatie benadert.  
 
De evaluatiemethode Infocus moet aan de non-use methoden kant van de schaal worden ingedeeld. Dit komt 
door de manier waarop de evaluatiemethode is opgezet. Al vanaf het begin van de afnamefase wordt 
aangegeven dat de proefpersoon de opdracht krijgt om problemen te melden en de rol van evaluator op zich te 
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nemen. Ook de manier waarop het softwareprogramma Infocus is opgezet drukt de methode de non-use hoek 
in. Bij het drukken op de annoteerknop wordt een venster geactiveerd dat als enige doel heeft om een 
probleem te melden. Hierdoor wordt de natuurlijke flow van het browsen onderbroken, totdat de gebruiker 
klaar is met het invoeren van een probleem en besluit verder te browsen. De evaluatiemethode Infocus komt 
dichtbij het uiterste non-use methoden op de schaal. Hoe dichtbij zal in het verdere verloop van het onderzoek 
blijken. Zo zal ook de invloed van het gebruik van taken, wat de methode juist weer de in-use hoek in drukt, 
moeten blijken.  
 
Om de methode Infocus te plaatsen tussen de andere evaluatiemethoden, zal telkens eerst de andere methode 
worden uitgelegd en vervolgens worden beschreven in hoeverre deze methode verschilt van de 
Infocusmethode.  

Evaluatievragenlijsten en WEQ 
Evaluatievragenlijsten zijn vragenlijsten met als doel te achterhalen wat de oordelen zijn over een website. 
Over het algemeen zijn ze geschikt om on-line te worden ingevuld. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. 
Vragenlijsten zijn ook in combinatie met laboratoriumonderzoek te gebruiken. Ten opzichte van de 
evaluatiemethode Infocus bevinden de evaluatievragenlijsten zich meer naar het midden van de in-use / non-
use schaal. De vragenlijsten worden on-line aangeboden wat er wellicht voor zorgt dat de gebruiker minder in 
een beoordelaarrol wordt gedrukt dan bij de methode Infocus, waar alles er vanaf het begin om draait om te 
evalueren. De gebruiker zal namelijk eerst normaal de website bezoeken. Tijdens het invullen van de vragenlijst 
heeft de gebruiker echter een duidelijke beoordelaarrol, waardoor de methode te typeren is als een non-use 
methode.   
 
On-line vragenlijsten worden veelvuldig gebruikt om de kwaliteit van gemeentelijke websites te analyseren. 
Veel van deze vragenlijsten worden door gemeentes zelf ontwikkeld en zijn lang niet altijd empirisch valide.6 Er 
zijn ook initiatieven geweest om vragenlijsten te ontwikkelen die wel empirisch getoetst zijn. S. Muylle, R. 
Moenaert en M. Despotin ontwikkelden bijvoorbeeld de WUS7. Deze vragenlijst is  onder anderen gebruikt bij 
de ontwikkeling van de Website Evaluation Questionnaire (WEQ) die in dit onderzoek een belangrijke rol 
speelt. Deze WEQ is ontwikkeld door S. Elling, L. Lentz en M. de Jong (2007).  
 

 
 
Figuur 8. Een overzicht van de dimensies en subdimensies van de WEQ. 
 
De WEQ bestaat uit een zorgvuldig geteste en betrouwbaar bevonden lijst van vragen die zijn in te delen in een 
aantal dimensies en subdimensies. Figuur 1 toont een overzicht van deze dimensies. Deze dimensies worden 
ook gebruikt voor de categorisering van gebruikersproblemen in het softwareprogramma Infocus. Deze 
categorisering zal in het vervolg van dit onderzoeksverslag uitgebreid behandeld worden.   

                                                                 
6 S. Elling e.a. (2007) p.1 
7 S. Muylle, R. Moenaert en M. Despotin (2004)  
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Feedbackbutton 
De feedbackbutton is een knop ergens op iedere pagina van een website die tijdens het browsen op ieder 
moment kan worden gebruikt om commentaar te geven op de website. Dit zorgt ervoor dat deze methode als 
on-line onderzoek is te typeren. Deze evaluatiemethode heeft wel wat weg van de evaluatiemethode Infocus. 
Ook bij deze methode wordt het browsen onderbroken door een venster dat wordt geactiveerd door een knop 
en voorziet dit venster de gebruiker van de mogelijkheid een probleem te melden. Een duidelijk verschil is 
hierbij de typering on-line of laboratoriumonderzoek. De feedbackbutton is niet gebonden aan een 
softwareprogramma en is dus niet aan en laboratoriumsituatie gebonden. De methode is tevens erg 
laagdrempelig. Het softwareprogramma Infocus heeft daarentegen meer functies. 
 
Mede doordat deze methode slechts een beperkte hoeveelheid informatie van de gebruiker vereist, is deze 
methode te typeren als in-use methode. Met deze typering wordt meteen nogmaals duidelijk waarom de 
methode Infocus zich juist aan de non-use kant van de schaal bevindt. Het vrijblijvende, simpele en on-line 
karakter van de feedbackbutton zorgt er voor dat de gebruiker veel minder het gevoel zal hebben dat hij of zij 
als websitebeoordelaar bezig is.  

Oogbewegingregistratie 
Oogbewegingregistratie is een relatief nieuwe methode die inhoudt dat de bewegingen van de ogen van de 
proefpersoon over de website worden geregistreerd tijdens het uitvoeren van taken op de website. Deze 
methode vereist speciale apparatuur die in een laboratorium is opgesteld. Tussen deze methode en de 
evaluatiemethode Infocus zijn wel overeenkomsten te zien. Beide methoden gebruiken een 
laboratoriumsituatie voor de afname van het onderzoek. Tevens maken beide methoden gebruik van taken om 
de gebruiker door de website te leiden. Verschillen zijn er ook. Zo vereist een oogbewegingregistratie 
onderzoek veel duurdere apparatuur dan de evaluatiemethode Infocus. Dit zorgt er voor dat er bij minder 
proefpersonen tegelijkertijd het onderzoek afgenomen kan worden. 
 
Ten opzichte van de Infocusmethode is oogbewegingregistratie meer te typeren als in-use methode. Dit komt 
doordat de proefpersoon bij een oogbewegingregistratie onderzoek tijdens het browsen niet wordt gestoord 
met evaluatie activiteiten. Zeker bij doorontwikkelde versies van de apparatuur waarbij geen speciale bril meer 
hoeft worden opgezet, wordt de natuurlijke situatie erg goed nagebootst.  

Hardopdenkmethode 
De hardopdenkmethode is een methode waarbij de proefpersoon moet verwoorden wat hij of zij doet en 
denkt. De proefpersoon is zijn of haar gedachten aan het verbaliseren. Bij de hardopdenkmethode kunnen de 
problemen mondeling worden verwoord tijdens het uitvoeren van de taken (concurrent think aloud) of na het 
uitvoeren van de taken tijdens het terugzien van de opname van hun handelingen (retrospective think aloud). 
Bij het inzetten van deze methode is het gebruikelijk om tijdens de onderzoeksessie de handelingen en de 
monoloog van de proefpersoon op te registreren met een geluid-, (video-) en beeldschermopname. Hier 
bestaat speciale software voor, zoals TechSmith Morae8 en Silverback van Clearleft9. Deze methode is te 
typeren als een laboratorium onderzoek. Bij beide uitvoeringen van de hardopdenkmethode zal er een 
onderzoeker aanwezig moeten zijn die de afname controleert en begeleidt. De onderzoeker zal voor de analyse 
van de data de opnames moeten terugzien en de problemen die de proefpersonen ervaren aan de hand van de 
handelingen en monologen moeten achterhalen. De hardopdenkmethode wordt vaak gevolgd door het 
invullen van de WEQ.  
 
Deze laboratoriummethode is te vergelijken met de Infocusmethode. Zo wordt hierbij gebruik gemaakt van een 
aantal taken om de proefpersoon door de website te leiden in een laboratoriumsituatie. Ook de categorieën 
waar de onderzoeker de problemen in ordent zijn dezelfde als de categorieën die in Infocus gebruikt worden.  
Net als bij de oogbewegingregistratie en bij de Infocusmethode zal het lastig zijn om bij meerdere 
proefpersonen tegelijkertijd dit onderzoek af te nemen. Voor Infocus geldt dit in mindere mate. Wel is de 
aanwezigheid van de onderzoeker noodzakelijk. De onderzoeker zal de onderzoeksessie in goede banen 
moeten leiden. Tevens is bij de hardopdenkmethode speciale software nodig. Net als bij Infocus wordt er een 
computerprogramma gebruikt om de problemen die de proefpersonen ervaren te registreren. 

                                                                 
8 http://www.techsmith.com/morae.asp 
9 http://silverbackapp.com/ 
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Een van de belangrijke verschillen tussen de hardopdenkmethode en de Infocusmethode is echter de manier 
van probleemregistratie. Bij de hardopdenkmethode worden de problemen die de proefpersonen ervaren 
mondeling verwoord , terwijl de Infocusmethode gebruik maakt van een speciaal hiervoor ontwikkeld 
softwareprogramma dat de proefpersonen het probleem hiermee laat visualiseren en beschrijven. Kortom: 
Infocus maakt gebruik van een specifieke beoordelingstaal, de hardopdenkmethode niet. Een ander belangrijk 
verschil is de manier waarop problemen gecategoriseerd worden. Bij de hardopdenkmethode komen de 
proefpersonen zelf niet in aanraking met een categorisering van problemen. De onderzoeker brengt de 
categorisering aan na uitvoerige analyse van de opnames. De Infocusmethode laat de proefpersonen zelf 
problemen indelen in categorieën die vooraf zijn geïntroduceerd. Een ander belangrijk verschil tussen beide 
evaluatiemethodes heeft te maken met de in-use / non-use schaal. De hardopdenkmethode is te typeren als in-
use methode. Het proces van browsen wordt niet onderbroken. Het wordt slechts aangevuld met het uiten van 
gedachten. Ten opzichte van de Infocusmethode krijgt de proefpersoon minder het gevoel dat hij of zij bezig is 
met het evalueren van een website, omdat de normale flow van het browsen niet wordt verstoord. Het 
grootste verschil zit hier dus in de handelingen die moeten worden verricht. Bij de hardopdenkmethode zullen 
geen extra handelingen hoeven worden verricht om een probleem te melden, bij de Infocusmethode is het 
verrichten van extra handelingen juist de basis van de evaluatie! 

De vooronderstellingen voorbij 
De indeling van de evaluatiemethode Infocus is op basis van vooronderstellingen en verwachtingen en op basis 
van vergaarde kennis over de andere methoden verkregen. Dit moest wel op basis van vooronderstellingen 
gebeuren aangezien er nog relatief weinig bekend is over de evaluatiemethode Infocus. Er zijn nog veel 
onduidelijkheden. Bijvoorbeeld onduidelijkheden wat betreft de betrouwbaarheid en de validiteit van de 
methode. Mochten deze niet in orde zijn, dan is het nog maar de vraag of de methode Infocus daadwerkelijk 
als bruikbare evaluatiemethode beschouwd mag worden. Een belangrijk vraagstuk dat van invloed is op de 
plaatsing van de Infocusmethode op de in-use / non-use schaal heeft te maken met de rol van de taken die de 
proefpersonen moeten uitvoeren. In de discussie zal daarom ook worden ingegaan op de invloed van deze 
taken op de uitkomst van het onderzoek.   
 
Dit onderzoek heeft een grotendeels formatief karakter aangezien er ook achterhaald moet worden hoe het 
softwareprogramma kan worden verbeterd. Niet alleen qua functionaliteit, maar ook qua 
gebruiksvriendelijkheid. Het is daarom ook belangrijk om aan de hand van dit onderzoek duidelijk te krijgen 
wat er moet veranderen. Om dit te bewerkstelligen zijn de basisstappen waaruit de evaluatiemethode Infocus 
bestaat aangevuld met een aantal methoden om meer te weten te komen over het softwareprogramma 
Infocus. Zo vindt er na elke evaluatiesessie een focusgroep plaats.  

Focusgroepen 
Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep mensen (4-12 personen), begeleid 
door een ervaren gespreksleider, zo laat Slocum (2006) weten. De methode is ontworpen om informatie te 
verkrijgen over de voorkeuren en waarden van (uiteenlopende) mensen met betrekking tot een bepaald 
onderwerp en om te kunnen verklaren waarom ze die meningen hebben. Tijdens een focusgroep wordt een 
gestructureerde discussie van een interactieve groep in een tolerante, geruststellende omgeving geobserveerd. 
Een focusgroep kan dus gezien worden als een combinatie van een gericht interview en een discussiegroep.  
Een belangrijk voordeel van de focusgroepen is dat ze de participanten de kans geeft elkaar te bevragen en 
uitvoerig stil te staan bij de antwoorden. Focusgroepen, in tegenstelling tot individuele interviews, stellen de 
deelnemende individuen in staat om hun opvattingen te ontwikkelen en naar voren te brengen in een eerder 
natuurlijke sociale context, die volgens sommigen nauwer aansluit bij de manier waarop mensen in alledaagse 
omstandigheden hun meningen vormen.  
 
De rol van de onderzoeksleider is in dit onderzoek om onderdelen van het programma aan de orde te stellen. 
Verder moet de gespreksleider structuur bewaren en het groepsproces bewaken. Het doel van de 
focusgroepen is om te achterhalen hoe de proefpersonen het werken met Infocus hebben ervaren. De 
uitkomsten van een focusgroep moeten uiteindelijk kwalitatief worden verwerkt, dit betekent dat het aantal 
keer dat een probleem wordt genoemd in principe geen rol speelt.   
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Gebruiksvriendelijkheid 
Met behulp van onder meer de resultaten van de focusgroepen, zal uiteindelijk een oordeel worden gegeven 
over de gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma Infocus. Gebruiksvriendelijkheid speelt in dit 
onderzoek een dus belangrijke rol. Maar wat houdt de term gebruiksvriendelijkheid nu eigenlijk in?  
 
Bij het evalueren van gemeentelijke websites draait het vaak om de vraag of de website gebruiksvriendelijk is. 
Het gaat hierbij om de mate waarin de website effectief en efficiënt door de gebruiker kan worden gebruikt om 
zijn of haar doelen naar tevredenheid te bereiken (De Jong e.a., 2004). Problemen met de 
gebruiksvriendelijkheid kunnen te maken hebben met verschillende aspecten van een website. Zo kan er 
bijvoorbeeld iets mis zijn met de navigatiestructuur, de inhoud of het visuele design van de website.  
 
Het moge duidelijk zijn dat een softwareprogramma dat door deze websitegebruikers wordt gebruikt voor het 
evalueren van deze websites ook een bepaalde mate van  gebruiksvriendelijkheid moet bezitten. Hierbij draait 
het dan om de mate waarin het programma effectief en efficiënt door de gebruiker kan worden gebruikt om 
zijn of haar doelen naar tevredenheid te bereiken. In deze context heeft de gebruiker een aparte inhoud. Het 
gaat bij het softwareprogramma niet om één gebruiker, maar om de onderzoeker en de evaluator. Voor de 
onderzoeker zijn andere functies beschikbaar dan voor de evaluator. Beiden moeten onderzocht worden op de 
mate waarin ze effectief en efficiënt werken. In de onderzoeksopzet zal duidelijk worden hoe in dit onderzoek 
getracht is dit te onderzoeken.  

Betrouwbaarheid en validiteit 
Naast gebruiksvriendelijkheid zijn ook de betrouwbaarheid en de validiteit belangrijke begrippen. De plek van 
de evaluatiemethode Infocus binnen de indeling van de evaluatiemethoden zoals deze in dit hoofdstuk is 
gemaakt is, zoals eerder vermeld, gebaseerd op vooronderstellingen. Een belangrijke vooronderstelling is ook 
dat de methode betrouwbaar en valide is. Mocht deze vooronderstelling niet kloppen, dan is de bruikbaarheid 
en de positie van de evaluatiemethode Infocus onzeker. In Toward a Document Evaluation Methodology: What 
Does Research Tell Us About the Validity and Reliability of Evaluation Methods (2000) laten Menno de Jong en 
Peter Jan Schellens zien, dat de betrouwbaarheid en validiteit van verschillende evaluatiemethoden vaak te 
wensen overlaten. Vandaar dat de betrouwbaarheid en validiteit van de evaluatiemethode Infocus van groot 
belang is voor de ontwikkeling van de nog jonge evaluatiemethode.  In dit onderzoek zal echter alleen aandacht 
uitgaan naar de validiteit. Voor de volledigheid zal betrouwbaarheid in dit kader echter wel worden uitgelegd. 
 
Bij betrouwbaarheid gaat het om de vraag in hoeverre een evaluatiemethode een constante meting verricht. 
Een manier om de betrouwbaarheid te meten is door naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te kijken. 
Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de oordelen van de beoordelaars, in dit geval dus de proefpersonen, 
overeen komen. Het is lastig om de betrouwbaarheid van de evaluatiemethode Infocus te bepalen aangezien 
de oordelen van de proefpersonen over de website die zij beoordelen niet zijn uitgedrukt in cijfers. Deze 
oordelen bestaan uit beschrijvingen, afbeeldingen en markeringen op deze afbeeldingen. Bij het beoordelen 
van de betrouwbaarheid van de evaluatiemethode Infocus is er nog een probleem. Het is niet of nauwelijks te 
verwachten dat proefpersonen allemaal dezelfde problemen ervaren. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is 
daarom ook geen zuivere indicatie van de betrouwbaarheid van Infocus.  
 
In het resultatenhoofdstuk zal uiteraard wel gekeken worden of de proefpersonen min of meer gelijkgestemd 
zijn over de website, maar conclusies zullen hier niet aan worden verbonden. Bovendien zal iedere 
proefpersoon weer andere problemen ervaren, waardoor weinig overeenstemming niet automatisch hoeft te 
betekenen dat de methode niet betrouwbaar is.  
 
De betrouwbaarheid van een methode garandeert niet de validiteit van deze methode. Validiteit moet daarom 
altijd worden onderzocht. Validiteit heeft in dit onderzoek betrekking op de vraag of de gedetecteerde 
problemen door de evaluatoren overeenkomen met de problemen die normale webgebruikers kunnen ervaren 
en of sommige problemen over het hoofd worden gezien terwijl dit niet zou mogen (De Jong en Schellens, 
2004: p244). De Jong en Schellens onderscheiden twee typen validiteit. Predictieve validiteit gaat in op de 
vraag of de methode de problemen van de normale webgebruiker kan voorspellen. In dit onderzoek zal geen 
aandacht worden besteed aan de predictieve validiteit. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is tijdsdruk. 
Een mogelijkheid om de predictieve validiteit van een evaluatiemethode te testen is door het uitvoeren van 
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een zogenaamde problem-assessment-study. In dit type onderzoek kan een groep experts de waarschijnlijkheid 
en de ernst van de   gedetecteerde problemen beoordelen.  
 
Congruente validiteit speelt wel een belangrijke rol in dit onderzoek. Congruente validiteit gaat in op 
overeenkomsten en verschillen tussen twee verschillende evaluatiemethodes. In dit onderzoek zal een 
vergelijking tussen resultaten van de Infocusmethode en de resultaten van de hardopdenkmethode 
plaatsvinden. Er is voor een vergelijking met de hardopdenkmethode gekozen om een aantal redenen. Zo 
waren in de eerste plaats de resultaten van deze methode direct beschikbaar. In de tweede plaats is de 
methode qua indeling en uitvoering vergelijkbaar. Later in deze scriptie zal op deze vergelijking dieper worden 
ingegaan.  
 
De Jong en Schellens onderscheiden drie aspecten die bij een vergelijking tussen methoden van belang kunnen 
zijn: (1) het aantal problemen dat is gedetecteerd, (2) de aandacht die verschillende type problemen krijgen en 
(3) de mate van overlap tussen de gevonden problemen. Door het aantal problemen dat is gedetecteerd te 
vergelijken krijg je een overzicht van de opbrengst van beide methoden. De Jong en Schellens stellen dat het 
‘hoe meer problemen hoe beter’ principe opgaat voor een vergelijking tussen deze type onderzoeken. Dit 
betekent dat voor deze onderzoeksmethodes, waarbij de proefpersonen een taak meekrijgen, het totaal aantal 
gerapporteerde problemen een goede indicatie geeft voor de opbrengst die een onderzoekssessie kan 
opleveren. Hoe groter deze opbrengst, hoe beter het evaluatie-instrument is. Ook een vergelijking tussen het 
aantal verschillende type problemen is mogelijk. Bij beide onderzoeken worden de problemen in een aantal 
overeenkomstige categorieën ingedeeld. De mate van overlap tussen de gevonden problemen geeft het beste 
weer hoe de methoden zich tot elkaar verhouden. Een derde type validiteit die in dit onderzoek in beperkte 
mate zal worden behandeld, is de ecologische validiteit. Dit is de mate waarin de onderzoekssituatie 
overeenkomt met de situatie van de alledaagse praktijk.10  Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vraag of de 
taken die de gebruikers moesten uitvoeren reëel waren. 

3. Onderzoeksopzet 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de manier waarop het onderzoek is opgezet. Ten eerste zullen de 
onderzoeksvragen en de verwachtingen hierbij besproken worden. Vervolgens  zullen deze onderzoeksvragen 
worden geoperationaliseerd. 

3.1 Onderzoeksvragen 
De probleemstelling die in het onderzoek centraal staat is de volgende: in hoeverre is Infocus een 
gebruiksvriendelijke en valide methode om de gebruiksvriendelijkheid van een website te onderzoeken? 
 
Deze hoofdvraag is op te delen in verschillende deelvragen die ieder betrekking hebben op een specifiek 
gedeelte van deze hoofdvraag. De gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma Infocus wordt aan de 
hand van twee vragen onderzocht. 

1. De eerste vraag heeft betrekking op de onderzoeker; in hoeverre is het softwareprogramma Infocus 
voor de onderzoeker11 gebruiksvriendelijk? 

2. De tweede vraag heeft betrekking op de evaluator; in hoeverre is het softwareprogramma Infocus als 
evaluatiemethode voor de evaluator12 gebruiksvriendelijk?  

 
Er wordt om verschillende redenen onderscheid gemaakt tussen de gebruiksvriendelijkheid voor de evaluator 
en de onderzoeker. Enerzijds zijn de mogelijkheden en functies van het softwareprogramma Infocus voor beide 
verschillend. Anderzijds is de verwachting dat bijvoorbeeld de gebruikte terminologie in het programma voor 
de onderzoeker wel, maar voor de evaluator niet duidelijk zou kunnen zijn. Voor de beantwoording van deze 
deelvragen zijn observaties van de onderzoeker van belang en zullen er focusgroepen rond dit thema worden 
gestructureerd. Meer hierover volgt in de paragraaf over de afnameprocedure.  
 

                                                                 
10 Markt Onderzoek Associatie. Laatst geraadpleegd 20-6-2008. 
http://www.moaweb.nl/bibliotheek/digitaal-woordenboek/v/ecologische-validiteit  
11 De onderzoeker is de persoon die de verzamelde data van alle evaluatoren verwerkt. 
12 De evaluator is de persoon die met behulp van Infocus een website zal evalueren.  
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In het softwareprogramma Infocus kunnen evaluatoren de problemen die ze zijn tegengekomen op een 
website in probleemcategorieën indelen. Deze probleemcategorieën zijn, zoals in het theoretisch kader al 
vermeld was, afkomstig uit de WEQ. In de WEQ komen de proefpersonen echter niet direct in contact met deze 
categorieën. Tevens is de categorisering erg specifiek. De verwachting is daarom dat deze categorisering voor 
de evaluator niet geheel duidelijk is. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen uiten in het verkeerd toewijzen van 
problemen aan deze categorieën en/of het niet eenduidig gebruiken van deze categorieën. Vanuit deze 
verwachting volgt dus nog een andere deelvraag:   

3. In hoeverre zijn de beschikbare categorieën van gebruiksvriendelijkheid, afkomstig uit de WEQ, 
bruikbaar voor de evaluatoren die werken met het softwareprogramma Infocus? 

 
Voor de beantwoording van deze deelvraag zullen de data afkomstig uit het softwareprogramma Infocus 
worden geanalyseerd. Ook de meningen die de proefpersonen uiten in de focusgroepen zullen voor de 
beantwoording een belangrijke rol spelen.  Meer hierover volgt in de paragrafen over de afname- en de 
analyseprocedure. 
 
Hoewel de gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma een belangrijk onderdeel is van een eerste 
onderzoek naar de evaluatiemethode Infocus, is de validiteit misschien wel vele malen belangrijker. Als het 
onderzoek uitwijst, dat de functionele werking van het programma nog niet optimaal is, dan kan dit verbeterd 
worden door het programma aan te passen. Wanneer echter blijkt dat Infocus als evaluatiemethode niet  
valide is, dan is er een groter probleem. Dit probleem kan waarschijnlijk niet worden verholpen door een 
functie aan te passen of toe te voegen. Vandaar dat een goede validiteit van groot belang is voor de verdere 
ontwikkeling van het programma en de methode. Zoals in het theoretisch kader te lezen was, zijn er 
verschillende soorten validiteit. In dit onderzoek zal voornamelijk de congruente validiteit een rol spelen en zal 
de volgende deelvraag van belang zijn:   

4. In hoeverre kan de evaluatiemethode Infocus aan de hand van de vergelijking met de 
hardopdenkmethode congruent valide worden genoemd? 

 
Er zijn een aantal verwachtingen wat betreft deze vergelijking. Zo wordt verwacht dat er minder problemen 
zullen worden gedetecteerd door de proefpersonen bij de evaluatiemethode Infocus dan bij de 
hardopdenkmethode. Dit zou kunnen komen doordat de evaluatoren tijd nodig hebben om te wennen aan het 
annoteren en doordat de evaluator uit zijn ritme zou kunnen worden gehaald door het annoteren. Ook zullen 
problemen die worden ingevoerd in Infocus gedetailleerder zijn dan problemen die uit de hardopdenkmethode 
naar voren komen. Dit zou kunnen komen doordat men bij de Infocusmethode meer op zoek is naar 
problemen. De gebruiker zal meer dan bij de hardopdenkmethode in de rol van evaluator worden geplaatst. 
 
Om deze laatste deelvraag te kunnen beantwoorden zullen de resultaten uit een eerder gehouden 
hardopdenkmethode onderzoek (M. de Bode, 2008) worden vergeleken met de resultaten afkomstig uit dit 
onderzoek. Meer hierover volgt in de paragraaf over de analyseprocedure.  
 
Deze vierde deelvraag zal lastig zijn om goed te beantwoorden. Mag je namelijk wel verwachten dat uit beide 
methoden dezelfde problemen naar voren komen? En als dit niet zo is, heeft dit dan wel grote gevolgen voor 
de validiteit van Infocus? Het enige antwoord op deze vragen is nee. Hiervoor zijn er te veel factoren die een 
zuivere vergelijking in de weg staan. Zo zijn de beide onderzoeken te verschillend opgezet, en uitgewerkt door 
verschillende experts. Toch is de vergelijking wel nuttig en kan het interessant materiaal opleveren. Het zou 
een gemiste kans zijn om deze vergelijking niet in dit onderzoek mee te nemen. In de discussie zal dieper 
worden ingegaan op de waarde van deze vergelijking. 

3.2 Onderzoeksmethode 
Aangezien dit de eerste maal is dat de Infocusmethode wordt onderzocht, is voor een uitbreiding van de 
standaard evaluatiemethode Infocus gekozen. Extra stappen moesten er voor zorgen dat er zo veel mogelijk 
rijke informatie over de methode zelf beschikbaar zou komen voor de onderzoekers. Tevens is het goed om te 
vermelden dat de onderzoeksmethode niet alleen voor dit scriptieonderzoek geschikt moest zijn, maar ook 
voor een onderzoek van Sanne Elling. Dit had als gevolg dat de proefpersonen bijvoorbeeld een vragenlijst 
moesten invullen die voornamelijk werd ingezet voor het onderzoek van Sanne Elling.  
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Het onderzoek is afgenomen in vijf sessies. Tijdens deze sessies kregen proefpersonen een instructie, moesten 
zij aan de hand van vier taken een gemeentelijke website evalueren met Infocus, moesten zij een vragenlijst 
invullen en werd afgesloten met een focusgroep. Deze laatste twee elementen zijn toegevoegd aan de 
standaard evaluatiemethode Infocus waarvan de opbouw te zien is in Figuur 1.  

Proefpersonen 
Aan dit onderzoek hebben 31 proefpersonen meegewerkt. Zij hebben de rol van evaluator op zich genomen. 
Tabel 2 toont een beknopt overzicht van de demografische kenmerken van de proefpersonen. Kenmerken per 
proefpersoon zijn terug te vinden in een meer uitgebreid overzicht in Bijlage I. 
 

Leeftijd (gemiddeld 29 jaar) 

< 20 20 - 25 25 - 30 30 -35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 > 

4 15 2 2 2 0 2 4 

 
Geslacht 

Man Vrouw 

10 21 

 
Bezig met een opleiding 

Basisschool VMBO HAVO VWO MBO HBO Universiteit 

0 0 0 1 0 2 18 

 
Hoogst voltooide opleiding 

Basisschool VMBO HAVO VWO MBO HBO Universiteit 

1 0 4 13 1 7 5 

 
Internetgebruik 

< 1x per maand +/- 1x per maand +/- 1x per week Vrijwel iedere dag 

0 0 1 30 
 

 
Tabel 2. Demografische kenmerken van de proefpersonen. 
 
De keuze voor een specifiek aantal proefpersonen, alsmede de specifieke kenmerken van de proefpersonen 
kunnen veel invloed hebben op de validiteit van dit onderzoek. Bij de werving van proefpersonen is dan ook 
getracht een uitgebalanceerde groep mensen te vinden.  
 
Er is helaas nog maar weinig bekend over het aantal proefpersonen dat nodig is om de betrouwbaarheid van 
dit type onderzoek te waarborgen. Er worden aanbevelingen gedaan die verschillen van 4 tot 65 proefpersonen 
(De Jong en Schellens, 2000). Faulkner (2003) geeft aan dat 5 proefpersonen, wat bijvoorbeeld door Nielsen 
(2000) wordt aangemoedigd, te weinig is. Zij concludeert dat een aantal van 20 proefpersonen beter is. Om aan 
de veilige kant te zitten is voor dit onderzoek op een aantal van 30 tot 40 mensen gemikt.  
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Net als over de hoeveelheid proefpersonen is er nog maar weinig bekend over welke persoonskenmerken de 
resultaten van deze evaluatiemethode kunnen beïnvloeden (De Jong en Schellens, 2000). Voor de werving van 
proefpersonen zijn een aantal dingen gedaan. Voor het meewerken aan het onderzoek kregen de 
proefpersonen een vergoeding van tien euro. Er zijn briefjes opgehangen in supermarkten in Utrecht en in de 
bibliotheek van Utrecht. Naast briefjes zijn ook kennissen van de onderzoekers geïnformeerd. Ook is een 
studentenonderzoeksdatabase geraadpleegd. Hier werd tot op het laatste moment mee gewacht, omdat 
anders alle proefpersoonplaatsen aan studenten zouden moeten worden vergeven, terwijl het doel juist was 
om een gevarieerd gezelschap te selecteren. Gezien de proefpersoonskenmerken kan gesteld worden dat het 
gezelschap niet erg gevarieerd. De proefpersonen zijn gemiddeld erg jong en zijn hoog opgeleid. In de discussie 
zal worden ingegaan op de gevolgen van deze proefpersoonskenmerken voor het onderzoek.  

Afnameprocedure 
De onderzoekssessies vonden plaats in het lab van het Uil-OTS. Dit is een rustige locatie die speciaal voor 
onderzoeken kan worden gereserveerd. In het lokaal waar de afname plaatsvond stonden 15 computers tot 
onze beschikking. Op alle computers was het softwareprogramma Infocus geïnstalleerd. Er zijn in totaal vijf 
sessies georganiseerd van anderhalf uur elk. Per sessie waren er zes tot negen proefpersonen aanwezig. Bij 
elke sessie waren er twee onderzoeksleiders aanwezig.  
 
Voor elke sessie werden de proefpersonen gekoppeld aan een proefpersoon ID, zodat we de resultaten uit 
Infocus konden koppelen aan de resultaten uit de vragenlijst. Verder werden de computers voorbereid door de 
evaluatiemodus van het Infocus programma op te starten, zodat de sessies vlot konden beginnen.  
 
Elke sessie begon met een ingestudeerde instructie van de onderzoekers. Deze instructie is terug te vinden als 
Bijlage VI. Hierin werd het doel van het onderzoek kort uitgelegd en kregen de evaluatoren een korte maar 
heldere uitleg over Infocus, de probleemcategorieën en het maken van annotaties. Aan het einde van elke 
instructie moesten de proefpersonen een aantal annotaties maken op een oefenwebsite.13 Nadat werd 
bevestigd dat iedereen in staat was om een annotatie te maken werd begonnen met het evalueren van de 
website van de gemeente Amersfoort.  
 
Er is voor de website van de gemeente Amersfoort gekozen, omdat deze website vaker is gebruikt voor 
onderzoek en er hierdoor vergelijking- en ander onderzoeksmateriaal beschikbaar is. Zo is deze website 
bijvoorbeeld ook gebruikt voor een onderzoek met behulp van een hardopdenkmethode (M. de Bode, 2008). 
Resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden voor een vergelijking met de resultaten van Infocus en de 
vragenlijst. 
 
Er is gekozen voor een gemeentelijke website om verschillende redenen. Een belangrijke en voor de hand 
liggende reden is natuurlijk dat Infocus wordt ontwikkeld in het kader van het onderzoeksproject ‘De evaluatie 
van gemeentelijke websites’. Er zijn echter meer redenen waarom een gemeentelijke website een interessant 
onderwerp is voor een onderzoek. Zo moet de website geschikt worden gemaakt voor een grote diversiteit aan 
bezoekers. Ook zijn gemeentelijke websites veelal erg uitgebreid en is de website voor een overheidsorgaan 
een belangrijk middel om de burgers te bereiken. Het is belangrijk dat de informatie op deze website goed 
bereikbaar is en dat de informatie niet gebrekkig is. 
 
Om het onderzoek reproduceerbaar te houden en de evaluatoren met een reden naar de website te sturen zijn 
er taken opgesteld. De evaluatoren zullen een aantal gerichte vragen moeten beantwoorden op de website die 
ze moeten beoordelen. Door verschillende realistische taken op te stellen zullen de evaluatoren de website 
diep in moeten duiken. Hierdoor zal het surfgedrag realistischer worden. De taken die voor dit onderzoek 
gebruikt worden zijn opgesteld en uitgewerkt door S. Elling (2007). Bijkomend voordeel van het gebruik van 
deze taken is, dat ze al eerder succesvol zijn gebleken voor onderzoek naar de website van Amersfoort en 
andere gemeentelijke websites (Elling, 2007). De vier taken zijn terug te vinden in Bijlage VIII. 
 
Voor het uitvoeren van de taken kregen de evaluatoren telkens vijf tot acht minuten per taak. Wanneer een 
evaluator na 8 minuten nog geen antwoord op de opdracht kon geven werd door de onderzoeksleiders 

                                                                 
13 UYW Utrecht Your Way, Laatst geraadpleegd: 8-2-2008. 
http://utrecht.utrechtyourway.nl/default.asp?action=pagina&pagina=72&taal=1 
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duidelijk gemaakt waar het antwoord te vinden was, zodat de evaluator nog een oordeel kon geven over de 
inhoud van de informatie. Tijdens het uitvoeren van de taken werden de handelingen van de proefpersonen 
nauwkeurig in de gaten gehouden door beide onderzoeksleiders en werden zo nu en dan vragen beantwoord. 
Deze vragen, maar ook interessante observaties werden genoteerd. Deze observaties kunnen inzicht geven in 
de gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma Infocus en eventueel gebruikt worden om bepaalde 
onderdelen te optimaliseren.  
 
Na het evalueren van de website en uitvoeren van de taken moesten de proefpersonen een vragenlijst 
invullen. Deze vragenlijst was gemaakt om de ervaringen van de evaluatoren met de website te onderzoeken. 
De vragenlijst bestond uit de Website Evaluation Questionnaire (WEQ) en werd voor dit onderzoek uitgebreid 
met een aantal extra vragen die de ecologische validiteit van het onderzoek betreffen. De WEQ en de 
aanvulling hierop is terug te vinden in Bijlage IX. In deze vragenlijst is er aandacht voor persoonskenmerken van 
de evaluatoren waar in tabel 2 een beknopte weergave van is gegeven, de ecologische validiteit en de 
gebruiksvriendelijkheid van de website. Hoewel de evaluatiemethode Infocus er toe dient om de 
gebruiksvriendelijkheid van een website te achterhalen, is de uitkomst van de evaluatiemethode in dit 
onderzoek ondergeschikt aan de bevindingen die over het proces en de elementen van de evaluatiemethode 
zelf worden gedaan.   
 
Nadat alle proefpersonen klaar waren met het invullen van de vragenlijst of zodra de tijd voor dat deel van de 
sessie verstreken was, werd de onderzoekssessie beëindigd met een focusgroep. Deze focusgroep werd 
gehouden in een met videocamera’s en geluidsopnameapparatuur geprepareerde kamer. Er werd hier 
vervolgens 15 tot 20 minuten gesproken over de evaluatie. Dit gesprek werd geleid door één onderzoeksleider 
en werd gestructureerd aan de hand van schermafdrukken van Infocus. De focusgroepen begonnen met een 
algemene introductie en rondvraag, vervolgens werden aan de hand van de schermafdrukken verschillende 
aspecten van het softwareprogramma Infocus bevraagd en tot slot werd nog kort ingegaan op de wenselijkheid 
en visuele en inhoudelijke vormgeving van een annoteerfunctie op een gemeentelijke website. Door middel 
van deze focusgroepen werd getracht om oordelen te achterhalen van de proefpersonen met betrekking tot de 
afnameprocedure, de functies en gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma en de bruikbaarheid van 
de aanwezige probleemcategorieën. 

Analyseprocedure 
Nadat de fase van onderzoeksafname is voltooid rest de analysefase. Voordat de analyse van verschillende 
data en bevindingen uitgevoerd kan worden moeten eerst data worden geëxporteerd uit het 
softwareprogramma Infocus en uit de vragenlijst.  Verder moeten de opnamen van de focusgroepen op een 
handige manier worden opgeslagen.  
 
Zodra de data zijn geëxporteerd kan de analyse van start gaan. De analyse is in een aantal stukken op te delen. 
Zo moeten de data afkomstig uit het softwareprogramma Infocus worden geanalyseerd. Moeten de data 
afkomstig uit de vragenlijst (deels) worden geanalyseerd en moeten de opnamen worden teruggekeken en 
geanalyseerd. Daarnaast moeten de taakopdrachtbladen worden ingezien en moeten de observaties die tijdens 
de afnamen zijn gemaakt worden geordend. Ten slotte moeten ook de resultaten van het 
hardopdenkonderzoek worden vergeleken met de resultaten van de Infocusmethode.  
 
De data uit het Infocus softwareprogramma worden met behulp van Microsoft Excel als databestand 
opgeslagen. Met behulp van deze data zullen onder meer de volgende vragen worden beantwoord: (1) Hoeveel 
annotaties zijn er gemaakt en door welke proefpersonen? (2) In welke categorieën zijn deze annotaties 
ingedeeld en welke conclusies kunnen hieraan worden verbonden? (3) Welke pagina’s zijn op basis van de 
annotaties het meest problematisch? (4) Wat kan er gezegd worden over de gebruiksvriendelijkheid van het 
softwareprogramma Infocus aan de hand van de annotaties? 
 
De data van de vragenlijst zullen voornamelijk gebruikt worden voor de demografische kenmerken van de 
proefpersonen. De oordelen over de gebruiksvriendelijkheid van de website zullen minder aandacht krijgen. 
Het gaat hierbij om de vraag wat deze gegevens zeggen over de ecologische validiteit van de 
evaluatiemethode.  
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De opnamen van de focusgroepen zullen worden bekeken en hier zullen samenvattingen van worden gemaakt. 
De vragen die de analyse moet beantwoorden zijn: (1) wat kan er gezegd worden over de 
gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma Infocus aan de hand van de groepsgesprekken? (2) Wat 
vinden de proefpersonen van de afnameprocedure van het onderzoek? (3) Wat vinden de proefpersonen van 
het gebruik van de probleemcategorieën? 
 
Aan de hand van de ingevulde taakbladen kan gezegd worden over de tijd dat proefpersonen ongeveer over 
het afronden van de taken hebben gedaan. De analyse van de observaties zal bestaan uit een inventarisatie van 
de bevindingen tijdens de afname van het onderzoek. 
 
Tot slot volgt een vergelijking van de resultaten van het hardopdenkmethode onderzoek met de resultaten die 
uit de analyse van de Infocus data blijken. Er zal een vergelijking worden gemaakt op de drie aspecten die in 
het theoretisch kader eerder zijn besproken: (1) het aantal problemen dat is gedetecteerd, (2) de aandacht die 
verschillende type problemen krijgen en (3) de mate van overlap tussen de gevonden problemen. Deze 
vergelijking draait om de vraag in hoeverre de evaluatiemethode Infocus aan de hand van de vergelijking met 
de hardopdenkmethode congruent valide kan worden genoemd. 
 

4. Resultaten 

In dit hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan de analyses die zijn verricht en de resultaten die uit deze analyses 
kunnen worden opgemaakt. 

4.1 WEQ vragenlijst 
Aan de hand van de vragen in de vragenlijst zijn onder meer de demografische gegevens van de proefpersonen 
in kaart gebracht. Deze gegevens werden al eerder in Tabel 2 overzichtelijk weergegeven.  Een aantal zaken zijn 
echter nog niet belicht. 
 
Zoals eerder al is vermeld hebben er 31 evaluatoren meegedaan aan dit onderzoek. Hiervan heeft er slechts 
één nog nooit eerder een website van een gemeente bezocht. Van de evaluatoren die vaker op een 
gemeentelijke website zijn geweest bezoekt 97% ongeveer één keer of minder dan één keer per maand een 
gemeentelijke website. Op de vraag of de evaluator voorbeelden kon geven van dingen die op de 
gemeentelijke website gedaan/bekeken worden, werden veelvuldig antwoorden gegeven die in de volgende 
categorieën in te delen zijn: in-/uitschrijven gemeente, toeristische informatie, koopzondagen en 
openingstijden winkels, aanvraag vergunningen. De taken die de evaluatoren moesten uitvoeren komen hier 
grotendeels mee overeen. Het is dan ook niet verrassend dat 90% van de evaluatoren de opdrachten een 
beetje (57%) of zeer (33%) op de opdrachten vond lijken die hij/zij thuis doet op een gemeentelijke website.  
Maar liefst 97% van de evaluatoren vond zelfs dat de manier van werken een beetje (45%) of zeer (52%) leek 
op de manier waarop men thuis werkt op een website. Verschillen tussen de werksituaties werden 
voornamelijk veroorzaakt door het feit dat men een website moest beoordelen. Maar liefst 90% van de 
evaluatoren gaf dit aan als belangrijkste verschil. Ook gaf 39% van de evaluatoren aan dat het werken met 
Infocus verschillen veroorzaakte.  Aan de stelling of de evaluatoren het gemakkelijk vonden om de website met 
Infocus te beoordelen werd op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 voor zeer mee oneens stond en 5 voor zeer 
mee eens) gemiddeld een 4,2 gegeven. Dit betekent dat men het met de stelling eens was. Op deze zelfde 
schaal gaf men gemiddeld een 4,1 aan de stelling of men het leuk vond om met behulp van Infocus de website 
te beoordelen. Ook dit betekent dat men het met de stelling eens was.  
 
Wat zeggen deze gegevens nu precies over de ecologische validiteit van de evaluatiemethode? Ecologische 
validiteit heeft alles te maken met de vraag in hoeverre conclusies uit het onderzoek generaliseerbaar zijn naar 
andere situaties. Een onderzoek kan ecologisch valide worden genoemd als de methode, de materialen en de 
setting van het onderzoek de real-life situatie benaderen. Gezien de cijfers die de vragenlijst laat zien zou het 
met de ecologische validiteit best wel eens goed kunnen zitten. De proefpersonen komen bijna allemaal wel 
eens of meer op een gemeentelijke website en de dingen die ze op deze gemeentelijke website doen komen 
grotendeels overeen. Ook de manier van werken op de website lijkt grotendeels overeen te komen. Qua 
leeftijd, opleidingsniveau en internetervaring zou de situatie wel eens kunnen verschillen van de werkelijke 
situatie. Aan dit onderzoek hebben uiteindelijk namelijk relatief veel jonge mensen met veel internetervaring 
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meegewerkt. Cijfers over de gemeentewebsite van Amersfoort om de proefpersoonkenmerken mee te 
vergelijken zijn niet voor handen, waardoor geen harde uitspraken gedaan kunnen worden wat betreft de 
representativiteit van de doelgroep.  
 
De WEQ bevraagt evaluatoren normaal gesproken alleen naar een oordeel over de website. Aangezien de 
beoordeling van de website niet het doel was van dit onderzoek zal alleen een overzicht worden gegeven van 
de belangrijkste bevindingen. Gemiddeld hebben de proefpersonen de website van gemeente Amersfoort met 
een 7.0 beoordeeld.  
 
Tabel 3 toont een overzicht van de gemiddelde beoordelingen van verschillende elementen van 
gebruikersvriendelijkheid. De kolom met de gemiddelden geeft aan hoe het element heeft gescoord op een 
vijfpuntsschaal, waarbij het cijfer één de laagst mogelijke en een vijf de hoogst mogelijke score is. De kolom 
met de betrouwbaarheid geeft aan in hoeverre de constructen betrouwbaar zijn. Het gaat hierbij om de vraag 
of de verschillende vragen die onder de constructen vallen hetzelfde meten. Hierbij is een 0,70 en hoger een 
goede score. Het cijfer één is de hoogst mogelijke score op de schaal.  

 
 Gemiddelde beoordeling Betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) 

Inhoud van informatie 3,785 0,729 

Relevantie 4,086 0,611 

Begrijpelijkheid 3,710 0,885 

Volledigheid 3,559 0,815 

Bereikbaarheid van informatie 3,340 0,941 

Gebruiksgemak 3,462 0,851 

Navigatie 3,097 0,896 

Structuur 3,226 0,840 

Snelheid 3,871 0,600 

Vormgeving 3,334 0,740 

 
Tabel 3. Een overzicht van de gemiddelde beoordelingen op verschillende elementen van 
gebruikersvriendelijkheid. 
 
De proefpersonen waren het meest positief gestemd over de inhoud van de informatie op de website. Dit 
construct heeft de hoogste gemiddelde beoordeling. Een 3,785 betekent dat de beoordeling ruim voldoende is. 
De bereikbaarheid van informatie is beoordeeld met een 3,340.  Dit houdt in dat de proefpersonen niet 
uitgesproken positief, maar ook niet uitgesproken negatief zijn over de bereikbaarheid van de informatie op de 
website. Hetzelfde geldt voor de vormgeving die beoordeeld is met een 3,334.  
 
Met de betrouwbaarheid van de constructen zit het goed. Alle constructen hebben een Cronbach’s Alpha van 
boven de 0,70.  

4.2 Infocus annotaties 
De belangrijkste informatie voor dit onderzoek zijn natuurlijk de annotaties die de proefpersonen hebben 
gemaakt met behulp van Infocus. Deze zijn door Infocus in een database opgeslagen en kunnen door de 
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onderzoeker gebruikt worden om conclusies te trekken met betrekking tot het gebruik van het programma. Zo 
is precies terug te vinden hoeveel annotaties er zijn gemaakt, welke pagina’s van de website problematisch 
waren en welke type problemen door de proefpersonen zijn gemeld.  
  
Dat deze data niet alleszeggend zijn, illustreert de volgende situatie. Bij het bestuderen van de data valt op dat 
proefpersoon X geen annotaties heeft gemaakt. Proefpersoon Y daarentegen heeft tal van annotaties achter 
zijn naam staan. Betekent dit dan dat proefpersoon Y veel problemen is tegengekomen en proefpersoon X 
geen enkel? Nee! Uit de observaties blijkt dat proefpersoon Y erg gedreven is in het melden van problemen. Uit 
de focusgroepen blijkt echter dat proefpersoon X het lastig vond om een annotatie te maken en zelfs de 
opdracht van het onderzoek niet goed begrepen heeft! 
 
Uit dit voorbeeld blijkt dat het nodig is om informatie afkomstig van verschillende bronnen aan elkaar te 
koppelen. Ook blijkt dat het nauwkeurig letten op de handelingen van de proefpersonen door de 
onderzoeksleiders geen overbodige luxe was. Deze observaties hebben geleid tot interessante inzichten, welke 
in deze paragraaf ook zullen worden toegelicht.  

Annotatie overzicht 
Het programma Infocus slaat alle annotaties en schermafdrukken die de evaluatoren maken op. De annotaties 
en de schermafdrukken zijn aan elkaar gekoppeld via unieke ID referenties. Zowel de annotaties als de 
schermafdrukken kunnen door de onderzoekers worden geëxporteerd. De geëxporteerde gegevens zijn in een 
handig overzicht terug te vinden als Bijlage II en als ruwe data terug te vinden als Bijlage X. De analyse van de 
data betreft enkel de annotaties die zijn gemaakt op de website van de gemeente Amersfoort. De 
oefenannotaties zijn niet in de analyse meegenomen.  
 
Bij bestudering van de verschillende annotaties blijkt dat lang niet alle annotaties negatief van aard zijn. Het is 
dan ook interessant om te bekijken hoe de verhouding tussen (overwegend) positief, (overwegend) negatief en 
onduidelijk commentaar precies ligt. Het gaat er hierbij om, de duidelijk negatieve annotaties te filteren van de 
annotaties die niet als negatief te bestempelen zijn. Hoewel er een aantal twijfelgevallen tussen zaten was het 
niet heel erg lastig om dit onderscheid te maken. Veel positieve annotaties waren gemakkelijk te vinden door 
positieve uitingen in de beschrijving als: “Goede en bruikbare informatie.”  
 
In totaal zijn er 14 positieve en 2 annotaties waarvan het niet duidelijk was of het positief of negatief bedoeld 
was gefilterd. Zonder deze filtering is het lastig om aan te geven welke pagina’s problematisch zijn. Het principe 
van hoe meer annotaties hoe problematischer de pagina gaat dan niet meer op.  
 
 De eerste annotatie waarvan onduidelijk was of het een positieve of negatieve annotatie was is de annotatie 
ID 13114. De proefpersoon die deze annotatie maakte is enerzijds positief over de duidelijkheid van de website. 
Anderzijds is hij ook negatief over de duidelijkheid van sommige links. De bijbehorende schermafdruk geeft 
geen uitsluitsel. De tweede gefilterde annotatie heeft ID 26715. Wederom is de proefpersoon hier positief over 
iets op de website, maar meldt vervolgens dat het wel beter kan. De bijbehorende schermafdruk geeft alleen 
het gedeelte van de website aan waar de annotatie over gaat.  
 
Opvallend is dat van de 14 positieve annotaties er acht door één proefpersoon zijn gemaakt. Analyse van de 
annotaties van deze proefpersoon toont verder aan dat deze proefpersoon slechts één negatieve annotatie 
heeft gemaakt. Dit kan verschillende verklaringen hebben. Zo kan de proefpersoon de evaluatieopdracht niet 
goed hebben begrepen. Het kan ook zijn dat de proefpersoon gewoon erg goed met de website om kon gaan. 
Van de 30 proefpersonen hebben vijf verschillende proefpersonen positieve annotaties gemaakt. Dit aantal is 
niet erg hoog.  
 

                                                                 
14 ID 131: “over het algemeen een duidelijke site voor een gemeente. Het is even zoeken naar bepaalde dingen 
maar er zijn dan ook veel acties die er gedaan kunnen worden op deze site. Over het algemeen goed om te 
gebruiken. alleen sommige links zijn niet helemaal duidelijk aan gegeven” 
15 ID 267: “Dit is ook fijn. Springt alleen wel weinig in het oog. Misschien door het meer te isoleren of iets 
dergelijks dat het meer apart van de inhoud van de site komt te staan en meer opvalt.” 
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Een analyse van deze gegevens toont, dat er in totaal 218 negatieve annotaties zijn gemaakt door 30 
evaluatoren. Eén evaluator (Evaluator ID: 110) heeft namelijk geen annotaties gemaakt. Dit betekent dat er 
gemiddeld 7,0 annotaties zijn gemaakt per evaluator. Iedere evaluator heeft minstens twee annotaties 
gemaakt. Het laagste aantal annotaties dat is gemaakt is één. Het hoogst aantal annotaties dat gemaakt is door 
één evaluator is 22. De standaarddeviatie is 4,3. De annotaties moesten door de proefpersonen worden 
ingedeeld in categorieën van gebruiksvriendelijkheid. De onderzoeker heeft de annotaties geanalyseerd en zelf 
ook in categorieën ingedeeld. Tabel 4 toont een overzicht van de gemaakte annotaties per categorie. 
 

 Categorie (door proefpersoon) Freq. % Categorie (door onderzoeker) Freq. % 

1 Gebruiksgemak 56 25,7 Vormgeving 48 22,0 

2 Begrijpelijkheid 44 20,2 Volledigheid 44 20,2 

3 Volledigheid 29 13,3 Navigatie (Hyperlinks) 43 19,7 

4 Structuur 25 11,5 Structuur 34 15,6 

5 Vormgeving 23 10,6 Begrijpelijkheid 24 11,0 

6 Hyperlinks (Navigatie) 22 10,1 Gebruiksgemak 15 6,9 

7 <geen keuze> 11 5,0 Onduidelijk 6 2,8 

8 Relevantie 8 3,7 Relevantie 3 1,4 

9 Overig 1 0,5 Overig 1 0,5 

 Totaal 218 100,0 Totaal  218 100,0 

 
Tabel 4. Een overzicht van de gemaakte annotaties per probleemcategorie. 
 
Van de categorie <geen keuze> mag worden verondersteld dat de evaluatoren in 11 van de 218 annotaties zijn 
vergeten om een categorie aan te klikken. De evaluatoren hadden de mogelijkheid om de categorie Overig te 
selecteren. Zij zijn hier in de instructie van op de hoogte gesteld. 
 
Bij het interpreteren van de annotaties bleef een vijftal onduidelijk. Een voorbeeld van een onduidelijke 
annotatie is ID 65. De beschrijving van de annotatie bestaat uit de tekst “mmm”. De annotatie is niet in een 
categorie ingedeeld en de schermafdruk heeft geen markeringen. Annotaties als deze zijn volstrekt nutteloos, 
maar voor de volledigheid zijn ze wel genoemd in de bovenstaande  tabel.  
 
De probleemcategorie Gebruiksgemak staat bovenaan met 56 toegewezen problemen. Begrijpelijkheid volgt 
met 44. Hieruit zou normaal gesproken geconcludeerd mogen worden dat de proefpersonen de grootste 
problemen hebben op het vlak van gebruiksgemak en begrijpelijkheid. Omdat nog moet blijken of de 
proefpersonen de categorieën goed hebben begrepen is het nog de vraag welke waarde aan dit rijtje gehecht 
kan worden. De indeling die is gemaakt door de onderzoeker ziet er heel anders uit. Het is opvallend dat de 
categorieën Gebruiksgemak en Begrijpelijkheid bijna de helft minder annotaties krijgen toegewezen. De 
categorieën Navigatie, Volledigheid en Vormgeving hebben beduidend meer problemen toegewezen gekregen. 
 
Het is opvallend dat de categorieën Gebruiksgemak en Begrijpelijkheid bij de proefpersonen ruim boven de 
andere categorieën uitsteken en dat de indeling van de onderzoeker er totaal anders uit ziet. Uit een nadere 
inspectie van de annotaties is gebleken dat maar liefst 108 van de 218 annotaties door de onderzoeker in een 
andere categorie worden ondergebracht dan de proefpersonen dat doen.  
 
Zo zijn de volgende annotaties (gemaakt door verschillende proefpersonen) ondergebracht in de categorie 
Gebruiksgemak, terwijl deze annotaties eigenlijk bij Navigatie had moeten worden ondergebracht.  ID 217: “Ik 



 

Focus op Infocus  Floris Baan 

28 

had het antwoord verwacht onder veelgestelde vragen. Ik zag de link naar Meldingen en klachten niet zo snel.”  
ID 242: “Dit had een link moeten zijn.” De annotatie met het ID 248 “Klein font” wordt ook ingedeeld bij 
Gebruiksgemak hoewel dit probleem eigenlijk bij Vormgeving had moeten worden ingedeeld. Van deze foutief 
ingedeelde annotaties in de categorie Gebruiksgemak kan voor elke andere categorie wel  een voorbeeld 
gevonden worden.  Ook bij de categorie Begrijpelijkheid komen dergelijke misinterpretaties voor. Zo wordt de 
annotatie met het ID 275 “Via knoppen als digitaal loket ben ik dacht ik hier gekomen. Dan is het vreemd dat 
de aangifte alleen schriftelijk of persoonlijk kan. Er is twijfel of dit wel volledig is. Kan het echt niet online?” 
ingedeeld bij Begrijpelijkheid terwijl dit een duidelijk voorbeeld is van Volledigheid. De proefpersoon noemt het 
woord volledig zelfs al in de beschrijving.  
 
Zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen is er een verschil tussen de interpretatie van de 
probleemmeldingen van de onderzoeker en die van de proefpersoon. Hoewel over het algemeen gesteld kan 
worden dat de onderzoeker de expert van de twee is, betekent dit niet dat de mening van de onderzoeker ook 
de juiste is. Ook een onderzoeker kan een keer mis zitten. De interpretatie van de beschrijving en de 
schermafdruk kan bijvoorbeeld misleidend zijn. Wellicht bedoelde de proefpersoon net iets anders. Ook tussen 
onderzoekers is er soms onenigheid over de indeling van problemen in een categorie. Voor dit onderzoek is er 
echter geen controle uitgevoerd door een andere onderzoeker. De analyse zou beter zijn geweest als een 
tweede onderzoeker de annotaties ook zou indelen in de categorieën, en er over eventuele verschillen een 
discussie zou ontstaan. 
 

 
Tabel 5. Een overzicht van de meest voorkomende categoriewijzigingen. Bijlage II toont een uitgebreid 
overzicht. 
 
In tabel 5 wordt een overzicht getoond van de meest voorkomende categoriewijzigingen. Hieruit is op te 
maken dat de categorieën Gebruiksgemak en Begrijpelijkheid vaak verkeerd zijn gebruikt. Dit is opvallend. 
Zoals eerder al is opgemerkt lijkt het er op dat deze twee categorieën lastig worden gevonden door de 
proefpersonen. Vooral de diversiteit van de categoriewijzigingen van Gebruiksgemak lijkt een bevestiging dat 
deze categorie veelal als kapstokcategorie is gebruikt. Veel problemen werden hier aan opgehangen.  
 
Wanneer de indeling zoals die gemaakt is door de proefpersonen wordt vergeleken met de uitkomsten van de 
WEQ is het interessant om te zien dat de categorie waar de meeste problemen mee zijn ervaren, 
gebruiksgemak, toch nog met een 3,462 wordt gewaardeerd. Begrijpelijkheid wordt zelfs met een 3,710 
gewaardeerd, terwijl ook deze categorie goed gevuld is met probleemdetecties.  
 
De verwachting is gewekt dat de proefpersonen wellicht moeite hebben gehad met het toewijzen van de 
problemen. De analyse van de focusgroepen en de vergelijking met de resultaten van de hardopdenkmethode 
zullen echter moeten uitwijzen of de proefpersonen gewoon veel problemen met beide categorieën hebben 
ondervonden, of dat ze de categorieën niet goed hebben geïnterpreteerd.  
 

 Categoriewijzigingen Frequentie 

1 Gebruiksgemak > Navigatie  16 

2 Begrijpelijkheid > Volledigheid 12 

3 Gebruiksgemak > Structuur 11 

4 Gebruiksgemak > Vormgeving 10 

5 Structuur > Vormgeving 9 

6 Gebruiksgemak > Volledigheid 5 

7 Navigatie > Structuur 5 
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Tabel 6 toont een overzicht van pagina’s waar de proefpersonen de meeste annotaties bij hebben gemaakt. 
Raadpleeg voor een volledig overzicht Bijlage II. Aangezien in de analyse enkel negatieve annotaties zijn 
meegenomen toont de tabel dus aan welke pagina’s als problematisch worden gezien. Het is interessant om te 
zien bij welke taken de pagina is bezocht. Zo blijkt dat bij taak twee de meeste annotaties zijn gemaakt: in 
totaal meer dan 45. De taken één en drie volgen hierna. De vierde taak hebben de proefpersonen blijkbaar het 
gemakkelijkste gevonden. Hier werden het minst aantal annotaties bij gemaakt. Uit de analyse van de 
focusgroepen die hierna zal worden besproken blijkt dat taak twee inderdaad lastig werd gevonden. Opvallend 
is wel dat de proefpersonen in de focusgroepen aangaven dat de vierde taak ook erg lastig was. Het kleine 
aantal annotaties dat bij deze taak is gemaakt schetst echter een ander beeld. Hier zijn verschillende 
verklaringen voor mogelijk. Zo kan het zijn dat de laatste taak lastig was om te beantwoorden, maar dat de 
route naar de juiste pagina niet al te problematisch was. Ook is het mogelijk dat de proefpersonen na een half 
uur annoteren minder gemotiveerd werden. Het feit dat bij taak drie ook minder annotaties zijn gemaakt dan 
bij de taken één en twee kan als bewijs voor deze verklaring dienen.  
 
 

 Locatie Onderdeel van taak Frequentie Percentage 

1 Verhuizen Taak 2: Registreren nieuwe bewoner 32 14,6 

2 Koopzondagen 2007 (PDF) Taak 3: Koopzondagen 18 8,2 

3 Criteria huisvestingsvergunning Taak 1: Een huis kopen 18 8,2 

4 Homepage Onduidelijk* 17 7,8 

5 Wethouders Taak 4: Schade fietspad 16 7,3 

6 Bestaande koopwoningen Taak 1: Een huis kopen 13 5,9 

7 Burgerzaken Taak 2: Registreren nieuwe bewoner 13 5,9 

8 Toerisme en vrije tijd Taak 3: Koopzondagen 10 4,6 

9 Huisvestingsvergunning Taak 1: Een huis kopen 8 3,7 

10 Meldpunt Woonomgeving Taak 4: Schade fietspad 7 3,2 

11 Digitaal Loket Onduidelijk** 6 2,7 

12 Vrije tijd, cultuur, sport Taak 3: Koopzondagen 5 2,3 

13 Pagina’s met 1 - 5 annotaties Geen specifieke taak*** 37 28,8 

 Totalen  218 100,0 

 
Tabel 6. Een overzicht van pagina’s waar 10 of meer annotaties bij zijn gemaakt. *Vaak werden annotaties met  
betrekking tot de homepage direct bij Taak één gemaakt. De gemelde problemen waren vaak echter niet 
taakspecifiek. ** Het is onduidelijk bij welke taak het Digitaal Loket is geraadpleegd. *** De pagina’s met 1 tot 
5 annotaties hebben weinig invloed op het algemene beeld dat in deze tabel geschetst wordt. 
 
Aan de hand van enkel de analyse van de annotaties kan nog niet veel worden gezegd over de 
gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma. Wel valt op dat de categorie <geen keuze> vaak is 
voorgekomen. Als mensen met deze methode tot een keuze voor een categorie worden gedwongen, dan zou 
deze optie eigenlijk geen optie kunnen zijn. Veel positieve annotaties (die uit de analyse zijn gehaald) stonden 
ook in de categorie <geen keuze>. Van de rest van de annotaties in <geen keuze> was het niet duidelijk 
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waarom deze niet in een normale categorie waren ingedeeld.  Het lijkt er dan ook op dat men simpelweg 
vergeten is een categorie te kiezen. Standaard is deze optie namelijk geselecteerd.  
 
Uit de analyse van de afbeeldingen blijkt dat de proefpersonen voornamelijk kaders gebruiken voor het 
markeren. Verder blijkt dat niemand de lijndikte of de kleur heeft veranderd. Toch worden ook de pijlen en de 
strepen af en toe gebruikt om een markering aan te brengen.  
 
Wat in positieve zin opvalt aan de manier waarop de annotaties worden ingevoerd is de volledigheid van de 
beschrijvingen bij de annotaties. Erg veel annotaties worden door deze volledige beschrijvingen goed duidelijk. 
Slechts een beperkt aantal annotaties had geen of zeer onduidelijk beschrijvende teksten. Soms waren de 
beschrijvingen korter, maar wel duidelijk en goed te interpreteren in combinatie met de gemaakte 
schermafdrukken. Bij de instructie zou hier wellicht extra nadruk kunnen worden gelegd op het belang van een 
duidelijke beschrijving. Dit helpt de onderzoeker in grote mate tijdens de analyse.  
 
Hoewel de toewijzing van de problemen aan de categorieën niet altijd klopten, werkte dit de interpretatie van 
de problemen niet tegen. De beschrijvingen en de schermafdrukken hielpen bij een correcte interpretatie en 
waren misschien nog wel belangrijker dan de categorisering! 
 
Voor een gemakkelijkere analyse van de resultaten en hiermee dus de gebruiksvriendelijkheid van het 
softwareprogramma voor de onderzoeker zou enige indicatie voor een positieve of negatieve annotatie een 
welkome aanvulling zijn van de evaluatiemodus van het programma Infocus. Een nadeel hiervan kan echter ook 
zijn dat het geven van positief commentaar wordt gestimuleerd! Dat slechts vijf van de 30 proefpersonen 
positieve feedback gaven toont aan dat de nood voor een keuzeoptie positief / negatief in Infocus niet erg 
hoog is. Wellicht is het voldoende om tijdens de instructie te benadrukken dat het gaat om het melden van 
problemen: het gaat om de negatieve ervaringen van de gebruiker met de website. 

4.3 Focusgroepen en taak antwoordbladen 
Na elke evaluatiesessie werd er nagesproken met de proefpersonen in de vorm van een focusgroep. In totaal 
werden er dus vijf focusgroepen gehouden verspreid over twee dagen. Dit betekent dat 31 proefpersonen in 
een sessie van 15 tot 20 minuten gestructureerd hebben kunnen napraten over het evalueren met behulp van 
Infocus.  
 
Drie focusgroepen werden geleid door Sanne Elling. Twee werden geleid door Floris Baan. Beide 
discussieleiders hadden de taak om het gesprek gestructureerd te laten verlopen. Dit hield in dat dezelfde 
onderwerpen zouden moeten worden aangesneden. Na analyse van de beeld- en geluidsopnamen blijkt dat 
beide discussieleiders hun eigen manier hadden om het gesprek te leiden. Dit heeft echter weinig invloed 
gehad op de gesprekken aangezien de schermafdrukken van Infocus zorgden voor voldoende structuur. Het 
werken met deze afdrukken bleek sowieso een succes, aangezien ze de proefpersonen herinnerden aan de 
interface van Infocus.  
 
De manier waarop de focusgroepen zijn opgezet heeft vooraf voor wat twijfel gezorgd. Zouden de camera’s 
niet te veel afleiden? Gelukkig is dit ogenschijnlijk niet het geval geweest. Aan de beelden van de focusgroepen 
en de spraakzaamheid van de proefpersonen is hiervan niets af te zien. Ook bleek dat de gespreksleiders 
voldoende kwaliteiten hadden om een discussie gaande te houden en iedereen (afgezien van een enkeling) 
volledig bij het gesprek te betrekken. 

Proefpersoonervaringen met het onderzoek 
 Aan het begin van alle groepsgesprekken kregen de proefpersonen de gelegenheid om aan te geven hoe ze het 
onderzoek hadden ervaren. De uitgesproken mening was, dat de proefpersonen het leuk en interessant 
vonden om aan het onderzoek mee te doen.  
 
De instructie die voorafgaand aan de onderzoekssessies werd gegeven vonden de proefpersonen duidelijk. 
Toch blijkt uit de verschillende gesprekken, dat een aantal zaken wellicht meer aandacht verdienen. Zo blijkt 
dat veel proefpersonen erg met de taken bezig waren en minder met het evalueren. Tijdens de instructie zou 
(nog meer dan al is gedaan) moeten worden benadrukt dat het evalueren van de website de belangrijkste 
opdracht is voor de proefpersonen. Ook de categorie-indeling bleef lastig om te begrijpen zoals later uit 
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voorbeelden zal blijken. Een interessante tip van een proefpersoon wat betreft de instructie is het toevoegen 
van een hulpfunctie in het programma. Zo is er meer naslagwerk voor de proefpersoon wanneer hij of zij het 
even niet meer weet.  
 
De vier taken die de proefpersonen moesten uitvoeren waren over het algemeen goed uit te voeren en werden 
realistisch gevonden. Dit bleek ook uit de antwoordbladen die de proefpersonen moesten invullen en 
inleveren. Minimaal 80% van de gegeven antwoorden was juist. Dit percentage is wellicht iets vertroebeld door 
tijdsgebrek waar sommige proefpersonen last van hadden. Mocht iemand het antwoord na een bepaalde tijd 
niet hebben gevonden, dan werd dit namelijk alsnog gegeven door de onderzoeksleiders. Taken twee 
(registreren als nieuwe bewoner) en vier (schade fietspad) werden lastig gevonden door de proefpersonen zo 
bleek uit de focusgroepen en de gegeven antwoorden. Bij deze taken waren de gegeven antwoorden namelijk 
lang niet altijd goed. Toch zijn beide taken niet dusdanig moeilijk dat deze niet meer zouden moeten worden 
gebruikt. Veel van de foute antwoorden waren namelijk gevonden op de pagina waar ook het juiste antwoord 
stond. Dit betekende dat het doel van de taken toch was gehaald. Dit doel was namelijk om de proefpersonen 
op verschillende manieren de website te laten doorlopen.  
 
Wat betreft de taken waren er ook nog andere opvallende uitspraken. Zo bleek dat de tweedeling tussen het 
uitvoeren van de taken en het beoordelen van de website lastig was. “Dat is het lastige, je bent gefocust op de 
opdracht, maar tegelijkertijd moet je de website beoordelen.” Opmerkelijk was ook dat werd ervaren dat de 
taken de prioriteit hadden. “Het werkt ook een beetje psychologisch: als je mij een papiertje in mijn hand geeft 
dan ervaar ik dat als de opdracht.” Een oplossing voor dit probleem werd ook gegeven: “misschien moet je 
klassikaal eerder het antwoord geven, waarna de proefpersonen wat extra tijd krijgen om aan te geven welke 
problemen er met deze taak werden ervaren. Misschien moeten deze problemen zelfs ook centraal besproken 
worden.” Ook had een aantal proefpersonen het gevoel dat ze alleen commentaar gaven over wat met de 
opdracht te maken had, niet over de gehele website. Daarnaast werd soms langer stil gestaan bij vragen dan 
eigenlijk nodig was, omdat het formaat van de vragen hier aanleiding toe gaf. Vraag (a) was een ja/nee vraag 
en bij vraag (b) werd hier vervolgens dieper op in gegaan. Een foutief antwoord bij vraag (a) zorgde er 
vervolgens voor dat men bij vraag (b) meer tijd nodig had voor een antwoord dat eigenlijk niet eens aanwezig 
was. 
 
Tijdens de groepsgesprekken werd ook duidelijk dat de tijd die iedereen voor het uitvoeren van de taken en het 
evalueren nodig heeft heel erg persoonsgebonden is. Sommige mensen hadden last van tijdsdruk, anderen 
waren juist ruim op tijd klaar met de taken en met evalueren. Een proefpersoon kwam met een interessante 
uitspraak die zowel ingaat op het aspect tijd als het aspect in-use/non-use: “ik heb nu beter de tekst gelezen 
dan dat ik dat thuis zou doen. Ik dacht tijdens het onderzoek beter na over elke stap die ik nam.”  
 
Aan de hand van de opbouw van de focusgroepen zullen nu opmerkelijke uitspraken van proefpersonen en 
interessante bevindingen worden besproken. Dit betekent dat eerst de drie afdrukken worden behandeld en 
hierna aandacht wordt besteed aan bevindingen met betrekking tot de aanwezigheid van een annotatieknop 
op een gemeentewebsite. 

Afdruk 1. Het hoofdscherm van de Infocus evaluatiemodus 
Het openingsscherm van Infocus was duidelijk. Toch waren er wat vragen met betrekking tot de sneltoets. Heel 
veel proefpersonen begrepen niet waarom deze aanwezig was. Verder was het ook nog eens zo dat bijna 
niemand iets zag in het zelf toekennen van deze sneltoets. “Misschien is het handig als er gewoon een 
sneltoets is gegeven, zelf kiezen is toch niet nodig?” Deze reacties worden ook ondersteund door het gegeven 
dat bijna niemand gebruik heeft gemaakt van deze sneltoets. De aanwezigheid van de lijst met categorieën 
werd door een proefpersoon ook niet begrepen. 

Afdruk 2. Het browserscherm van de Infocus evaluatiemodus 
In de groepsgesprekken werd over de annotatieknop veel gesproken. De knop was duidelijk en handig, maar uit 
verdere discussie bleek dat dit voornamelijk kwam door de aandacht die aan deze knop (en deze term) in de 
instructie is gegeven. De naamgeving stond daarom ook vaak ter sprake: “annoteer is zo’n wetenschappelijk 
woord. Misschien is commentaar beter.” Andere alternatieven die zijn genoemd zijn: feedback, geef 
commentaar, notitie of opmerking. Hiervan blijkt “commentaar het meest toegankelijk.” Het icoontje van een 
fototoestel bleek een goede toevoeging aan de begrijpelijkheid van de knop. Ander commentaar dat over dit 
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scherm werd vermeld ging over de navigatiepijlen. De vorige en volgende knoppen werden veel gebruikt. Wel 
werd aangegeven dat de icoontjes eigenlijk te klein waren in vergelijking met andere browsers.  

Afdruk 3. Het annoteerscherm van de Infocus evaluatiemodus 
Het annoteren zelf leverde in de gesprekken veel commentaar op. De verschillende functies van het markeren 
waren niet duidelijk of werden niet allemaal gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een uitsnede, 
verwijderen van een markering, of het onzichtbaar maken van de cursor. Waarom waren ze dan nodig? Een 
uitspraak gaf echter wel precies weer waarom deze discussie niet echt gevoerd hoeft te worden. “Ik gebruik 
vaak Adobe Photoshop en dat softwareprogramma heeft vele functies. Ik gebruik echter lang niet al die 
functies. Bij dit programma is het net zo. Ik heb nu gebruik gemaakt van een aantal functies, maar wie weet 
gebruikt iemand anders dit programma morgen weer voor iets anders en gebruikt hij of zij dan weer andere 
functies.” Deze zelfde proefpersoon kwam ook met een tip om het gebruik van de verschillende functies te 
bevorderen. “Misschien is het handig om in de instructie toe te lichten waar de verschillende functies het beste 
voor kunnen worden gebruikt. Wanneer gebruik je kaders en wanneer strepen of pijlen.” Ook blijkt dat het 
gebruik van de functies afhangt van persoonlijke voorkeur. Toch kan wel gesteld worden dat een aantal 
functies gebruikt worden in bepaalde situaties. Zo wordt het kader vaak gebruikt in plaats van het maken van 
een uitsnede. Het is over het algemeen geschikt om grotere gebieden aandacht te geven. De pijlen worden 
gebruikt om iets kleins aan te wijzen. Wat betreft deze functies gaf een proefpersoon ook nog een handige tip. 
“Zodra je markeringen hebt gemaakt kun je er niets meer mee doen. Het zou fijn zijn als je deze markeringen 
achteraf nog kunt aanpassen. Bijvoorbeeld door te slepen of van kleur te veranderen.”   
 
Een belangrijke discussie die in de groepsgesprekken naar voren kwam had te maken met de categorieën. De 
belangrijkste conclusie die uit deze discussies kan worden getrokken is dat deze categorieën lang niet bij alle 
proefpersonen duidelijk zijn, laat staan dat ze door alle proefpersonen eenduidig worden uitgelegd. Een 
veelgehoord commentaar is dat een aantal categorieën vaag is of overlap vertoont met andere categorieën. Zo 
werden er problemen ondervonden met de categorie hyperlinks, structuur en gebruiksgemak. Ook werd 
gemeld dat er “een beetje veel categorieën waren.” Gevolg van deze situatie is dat veel proefpersonen lang 
niet alle categorieën hebben gebruikt. Nu was dit ook niet de bedoeling, maar het lijkt er erg op dat de 
proefpersonen focussen op een aantal probleemsoorten. Het lijkt er sterk op dat de persoonlijke uitleg die 
iedere proefpersoon geeft aan een categorie van invloed is op het gebruik ervan. Zo wist een proefpersoon te 
melden dat de categorie vormgeving eigenlijk niet werd gebruikt bij dit type taken. Hieruit blijkt dat de 
proefpersoon niet echt heeft begrepen wat er allemaal onder deze categorie wordt verstaan. Een uitleg van de 
categorieën in de instructie met een aantal goede voorbeelden is dus erg belangrijk. Overigens wordt met deze 
observatie niet uitgesloten dat de proefpersonen juist in die categorieën problemen hebben ervaren met de 
website. Toch blijkt ook uit commentaren dat persoonlijke voorkeur/afkeur van invloed is op het soort 
problemen dat wordt gemeld. Twee proefpersonen gaven bijvoorbeeld aan dat ze specifiek op enkele 
categorieën hebben gelet. Dit zou voornamelijk met tijdsgebrek te maken hebben. Zou er meer tijd zijn voor 
het evalueren, dan zouden andere categorieën meer aandacht krijgen.  

Een annotatieknop op een gemeentewebsite 
Over het algemeen was iedereen positief over de aanwezigheid van een annotatieknop op een 
gemeentewebsite. Deze zou door velen wel gebruikt worden als dat nodig zou zijn. Deze knop zou dan als volgt 
kunnen heten: commentaar op deze website, laat ons de website verbeteren, commentaar, feedback of 
opmerkingen. De proefpersonen vinden het belangrijk dat er vervolgens ook wat met deze informatie gedaan 
wordt en dat dit ook zichtbaar is. Ze willen bijvoorbeeld een reactie ontvangen. Een proefpersoon stelde dat 
het wel mooi zou zijn als Infocus gebruikt kon worden om commentaar door te geven. Een andere 
proefpersoon gaf echter aan dat dit de bezoeker dan wel eens zou kunnen afschrikken. Bij het doorgeven van 
problemen zou men liever geen categorie indeling zien. “Voor de gebruiker is de categorie niet interessant, 
voor de websitebeheerder kan dit echter wel erg handig zijn.” 

4.4 Onderzoekssessie bevindingen 
Hoewel uit de focusgroepen veel bruikbare informatie naar voren komt, is tijdens de afname van de 
onderzoeksessies door de onderzoeksleiders goed geobserveerd. Dit heeft ook tot een aantal nuttige 
resultaten geleid.  
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Tijdens de introductie is er geen aandacht besteed aan het annotatieoverzicht van de evaluatiemodus dat de 
proefpersonen zouden kunnen raadplegen om hun annotaties terug te zien en eventueel te wijzigen. Mensen 
hebben hier vragen over gesteld. Het is nodig om een discussie te voeren over de wenselijkheid van dit scherm 
of de noodzaak om hier tijdens de introductie iets over te zeggen. 
 
Beide onderzoeksleiders hebben kunnen opmerken dat proefpersonen regelmatig op een link klikken, een 
pagina laden, merken dat de gevraagde informatie niet op deze pagina staat en uiteindelijk weer 
terugnavigeren. Dit impliceert dat de proefpersoon problemen heeft met de hyperlinks. Men verwacht 
blijkbaar informatie te vinden die hier helemaal niet staat. Hier wordt echter lang niet altijd een annotatie van 
gemaakt, ook niet nadat vooraf aan sessie drie extra de nadruk werd gelegd op dit probleem in de introductie.  
 
Een andere observatie die door de onderzoeksleiders is gedaan heeft te maken met de computervaardigheid 
van de proefpersonen. Het lijkt dat de proefpersonen behoorlijk wat handigheid/computervaardigheid nodig 
hebben om goed met het programma om te gaan. Er is bijvoorbeeld behendigheid nodig met de muis om pijlen 
te maken, maar ook het vermogen om niet te verdwalen in de mogelijkheden en een verstandige keuze te 
maken welke functies van Infocus je wel en niet gebruikt. Een grappig voorbeeld van  gebrek aan vaardigheid 
diende zich voor. Een proefpersoon opende de website van Amersfoort en klikte vervolgens direct op 
‘annoteer’. De proefpersoon probeerde hierna in de schermafbeelding op hyperlinks te klikken om bij de 
informatie te komen. Deze proefpersoon had na de instructie dus nog een totaal verkeerd beeld van de 
werking van het programma. 
 
Tussen de afnamen door hebben beide onderzoeksleiders gereflecteerd op de vraag of de afname ook met één 
proefleider zou kunnen. Conclusie van deze reflectie was, dat dit best lastig kan worden. Er worden vaak vragen 
gesteld en het tempo moet in de gaten gehouden worden. Wellicht is het wel mogelijk als er een strakkere en 
meer centrale planning zou worden gehanteerd. Dit zou echter ook weer het nadeel hebben dat de 
proefpersoon beperkt wordt in zijn vrijheid om in zijn eigen tempo te werken.  
 
Tijdens de afnamen werd ook het nadeel van werken in een groep duidelijk. Laatkomers kunnen niet meer 
meedoen aan het onderzoek, omdat de instructie dan al centraal gegeven is. Verder waren de 
tempoverschillen tussen de proefpersonen binnen één groep soms erg groot, waardoor sommige 
proefpersonen veel tijd over hadden en anderen zich erg moesten haasten. Wellicht kan het samenvoegen van 
proefpersonen in één groep, denk bijvoorbeeld aan leeftijdsgenoten, helpen deze verschillen te neutraliseren. 
Tevens moet dringend worden vermeld dat op tijd komen essentieel is en dat er vijf minuten na de 
afgesproken tijd geen deelnemers meer toegelaten kunnen worden. 

4.5 Vergelijking met hardopdenkmethode 
Deze vergelijking draait om de vraag in hoeverre de evaluatiemethode Infocus aan de hand van de vergelijking 
met de hardopdenkmethode congruent valide kan worden genoemd. De resultaten die afkomstig zijn van het 
onderzoek dat gebruik maakte van de hardopdenkmethode zijn in Bijlage III in te zien. Het 
hardopdenkmethode onderzoek “Weet ik wat jouw ogen zien? Een onderzoek naar de mogelijkheden van 
eyetracking als zelfstandige probleemopsporende methode in usabilityonderzoek”  is in 2008 uitgevoerd door 
M. de Bode. 

Aantal probleemdetecties 
Een eerste vergelijking wordt gemaakt tussen het aantal gevonden problemen bij Infocus en het aantal 
gevonden problemen bij de hardopdenkmethode. Tabel 7 toont een overzicht van de vergelijking waarin ook 
nog wat kerngegevens van de beide onderzoeken zijn vermeld.  
 
De belangrijke getallen in deze vergelijking staan in de rijen onder de kopjes gemiddeld aantal 
probleemdetecties per proefpersoon en gemiddeld aantal unieke probleemdetecties per proefpersoon. Dit 
geeft namelijk aan bij welke methode er relatief meer problemen zijn gevonden. De tabel laat zien dat er 
gemiddeld 1,3 probleemdetecties en gemiddeld 1,7 unieke probleemdetecties meer worden gevonden bij de 
hardopdenkmethode. Wat betreft dit aspect lijkt het er dus op dat er een verschil zit tussen de twee 
evaluatiemethoden.  
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 Probleemdetecties Unieke probleemdetecties 

 Totaal Gem. per PPN* Totaal Gem. per PPN* 

Evaluatiemethode Infocus 218 7,3 75 2,5 

Hardopdenkmethode 112 8,6 54 4,2 

 
Tabel 7. Een overzicht van de vergelijking tussen het gemelde aantal problemen bij de Infocusmethode en de 
Hardopdenkmethode. *Om de vergelijking eerlijk te laten zijn is het totaal aan probleemdetecties en unieke 
probleemdetecties gecorrigeerd voor het aantal proefpersonen die verantwoordelijk zijn voor deze detecties. 
Aan het onderzoek dat gebruik maakte van de Infocusmethode werkten 30 proefpersonen mee. Het 
hardopdenkmethodeonderzoek telde 13 proefpersonen. 

Toewijzing van probleemdetecties 
Een tweede vergelijking die moet worden gemaakt tussen de methoden is die van het aantal 
probleemdetecties dat aan categorieën wordt toegewezen. Tabel 8 toont een overzicht van de vergelijking. In 
deze tabel zijn de categorieën ingedeeld in dimensies. De resultaten van de hardopdenkmethode zijn zowel in 
probleemcategorieën ingedeeld als in dimensies. De probleemcategorieën die gebruikt zijn bij dit onderzoek 
kunnen ook in die dimensies worden ingedeeld. Zoals Figuur 8 laat zien, zijn de probleemcategorieën te 
vergelijken met de dimensies die in de WEQ worden gehanteerd. De toewijzingen die staan bij de 
evaluatiemethode Infocus zijn afkomstig van de onderzoeker.  Voor onderstaande vergelijking zijn van de 
hardopdenkmethode sommige categorieën samengevoegd of van naam veranderd. Zo worden Labels, 
Hyperlinks en Homepage onder Navigatie geplaatst.  
 

 Evaluatiemethode Infocus Hardopdenkmethode 

 Probleemdetecties Unieke detecties Probleemdetecties Unieke detecties 

Categorie 
Aantal 

Gem. per 
PPN* 

Aantal 
Gem. per 

PPN* 
Aantal 

Gem. per 
PPN* 

Aantal 
Gem. per 

PPN* 

Inhoud                    71 2,37 21 0,70 17 1,31 11 0,85 

Relevantie 3 0,1 1 0,03 2 0,15 2 0,15 

Begrijpelijkheid 24 0,8 10 0,33 13 1,00 7 0,54 

Volledigheid 44 1,47 10 0,33 2 0,15 2 0,15 

Bereikbaarheid                       92 3,07 41 1,37 66 5,08 33 2,54 

Gebruiksgemak 15 0,5 4 0,13 5 0,38 1 0,08 

Navigatie  43 1,43 18 0,6 24 1,85 10 0,77 

Structuur 34 1,13 19 0,63 37 2,85 22 1,69 

Vormgeving 48 1,6 13 0,43 22 1,69 9 0,69 

Totalen 211** 7,03 75 2,5 105*** 8,08 53**** 4,08 

 
Tabel 8. Een overzicht van de verschillen in toewijzing van de (unieke) probleemdetecties tussen de 
Infocusmethode en de Hardopdenkmethode.* Om de vergelijking eerlijk te laten zijn is het totaal aan 
probleemdetecties en unieke probleemdetecties gecorrigeerd voor het aantal proefpersonen die 
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verantwoordelijk zijn voor deze detecties. Aan het onderzoek dat gebruik maakte van de Infocusmethode 
werkten 30 proefpersonen mee. Het hardopdenkmethodeonderzoek telde 13 proefpersonen. ** Van de 218 
annotaties waren er zes onduidelijk en was er één ingedeeld bij de categorie overig. Deze zijn niet 
meegeteld.*** Van de 112 probleemdetecties van het hardopdenkmethodeonderzoek zijn er zeven niet 
meegeteld. Zeven problemen bevonden zich in de categorie snelheid. In het Infocusonderzoek kwam deze 
categorie niet voor.**** Voor deze vergelijking zijn de unieke detecties binnen de categorie snelheid 
weggelaten.  
 
Het eerste wat opvalt bij het naast elkaar zetten van de resultaten is dat het aantal probleemdetecties dat is 
ingedeeld bij de dimensie Inhoud vele malen hoger ligt bij de Infocusmethode dan bij de Hardopdenkmethode. 
Dit is voornamelijk te wijten aan de detecties binnen de categorie Volledigheid, waarbij de Infocusmethode 
uitkomt op 44 detecties ten opzichte van 2 detecties van de hardopdenkmethode. 
 
Wat ook erg opvalt is dat het aantal unieke detecties bij de evaluatiemethode Infocus veel lager ligt dan de 
unieke detecties van het hardopdenkmethodeonderzoek. Eerder werd dit verschil al aangegeven over de 
totalen in tabel 7. Hieruit blijkt dat de proefpersonen gemakkelijker tot dezelfde detecties komen dan de 
proefpersonen bij de hardopdenkmethode. Nu is ook goed te zien hoe de verdeling over de categorieën is. 
Vooral bij de inhoud- en de vormgevingdimensie is goed te zien dat er meer identieke detecties zijn gemaakt 
dan unieke detecties.  
 
Wat zeggen deze cijfers en deze verschillen nu precies? Voor de vergelijking van de methodes zou een ideale 
situatie zijn ontstaan als de gemiddelden van de verschillende methoden min of meer overeen zouden komen 
met elkaar. Dit zou hebben betekend dat de methoden ook op dit aspect niet veel van elkaar zouden 
verschillen. Dit is echter niet het geval. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de Infocusmethode direct als niet 
congruent valide kan worden beschouwd. Een derde aspect om de congruente validiteit van de 
evaluatiemethode Infocus te achterhalen zal hier meer licht op werpen. 

Overlap van problemen 
De vergelijking van overlap van problemen geeft het meest gedetailleerd weer wat de verschillen en 
overeenkomsten tussen de beide methoden zijn. Een  vergelijking van deze aard kan tot conclusies leiden met 
betrekking tot de vragen in hoeverre methode A de uitkomst van de resultaten in methode B voorspelt of in 
hoeverre de beide methoden elkaar aanvullen (De Jong en Schellens, 2000). 
 
In tabel 9 staat een overzicht van de problemen die zijn gevonden door zowel proefpersonen van de 
Infocusmethode als proefpersonen van de hardopdenkmethode.  
 
Dit overzicht is ontstaan na vergelijking van de bijlagen met de resultaten van de Infocusannotaties (Bijlage II) 
en de resultaten van de Hardopdenkmethode (Bijlage III). 
 
Uit dit overzicht blijkt dat de overlap tussen unieke probleemdetecties afkomstig van de beide methodes 
aanwezig is. In totaal is 47,2% van de unieke probleemdetecties afkomstig van de hardopdenkmethode ook 
teruggevonden door de proefpersonen van de Infocusmethode. Bij de dimensie vormgeving was dit maar liefst 
77,8%. Op de subdimensies begrijpelijkheid en structuur werd met respectievelijk 57,1% en 50% ook goed 
gescoord.  
 
Wat betekenen deze cijfers nu precies? Dat bijna de helft van de problemen van de hardopdenkmethode ook 
wordt opgespoord met behulp van de Infocusmethode geeft aan dat het met de congruente validiteit van de 
Infocusmethode wel goed zit. Het is goed om te weten dat de Infocusmethode problemen die een andere 
methode ook opspoort kennelijk ook kan achterhalen. Interessanter is nog dat de Infocusmethode zelf ook nog 
eens in staat is om unieke problemen te ontdekken. Op de dimensies Inhoud en Bereikbaarheid is 
respectievelijk 2/3 en 3/5 van de problemen niet met de hardopdenkmethode ontdekt. Beide methodes 
kunnen elkaar dus wel aanvullen. 
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 Unieke probleemdetecties 
Infocusmethode  

Unieke probleemdetecties 
Hardopdenkmethode 

Overeenkomstig 

Categorie Aantal % Aantal % Aantal % 

Inhoud                    21 28,0 11 20,7 4 36,4 

Relevantie 1 1,3 2 3,8 0 0 

Begrijpelijkheid 10 13,3 7 13,2 4 57,1 

Volledigheid 10 13,3 2 3,8 0 0 

Bereikbaarheid                       41 54,7 33 62,3 14 42,2 

Gebruiksgemak 4 5,3 1 1,9 0 0 

Navigatie  18 24,0 10 18,9 3 30,0 

Structuur 19 25,3 22 41,5 11 50,0 

Vormgeving 13 17,3 9 17,0 7 77,8 

Totalen 75 100 53** 100,0 25 47,2 

 
Tabel 9. Een overzicht van de pagina’s waar bij de methoden problemen zijn ondervonden met hierbij het aantal 
overeenkomstige problemen gerelateerd aan het maximaal haalbare aantal overeenkomstige problemen.  

5. Conclusies en aanbevelingen 
Dit scriptieonderzoek is er op gericht om de vraag te beantwoorden in hoeverre Infocus een 
gebruiksvriendelijke en valide methode is om de gebruiksvriendelijkheid van een website te onderzoeken. Aan 
de hand van verschillende analyses is getracht het antwoord op de onderzoeksvraag te achterhalen. Dit heeft 
geleid tot een aantal conclusies wat betreft de gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma Infocus, en 
de validiteit van de methode Infocus. Daarnaast zijn een aantal interessante bevindingen gedaan wat betreft de 
probleemcategorieën die een belangrijke rol spelen in de evaluatiemethode Infocus en wat betreft de opzet 
van de methode zelf.  

5.1 Conclusies 
De eerste deelvragen waren gericht op het achterhalen van de gebruiksvriendelijkheid van het 
softwareprogramma. Over het algemeen, zo kan gesteld worden, is het programma zowel voor de onderzoeker 
als voor de evaluator gebruiksvriendelijk. Dit houdt in dat de onderzoeker het onderzoek zonder al te veel 
problemen kan voorbereiden en na afloop van de afnamefase zonder al te veel problemen de data kan 
exporteren en analyseren.  
 
Voor wat betreft de evaluator houdt dit in dat hij of zij na een korte introductie relatief zelfstandig met het 
programma aan de slag kan en in staat is om problemen die hij of zij ervaart met de website te in te voeren. 
Met een aantal softwareverbeteringen en methode verbeteringen moet het mogelijk zijn om het 
softwareprogramma voor beide partijen dusdanig te verbeteren dat het voor webevaluatie onderzoeken zeer 
zeker nuttig en bruikbaar kan zijn. 
 
Aandachtspunten wat betreft de gebruiksvriendelijkheid van het softwareprogramma zijn onder meer de 
exporteerfunctie die gebreken vertoont, het door evaluatoren niet gebruikte annotatieoverzicht, de door 
evaluatoren weinig gebruikte sneltoets, de <geen keuze> standaardcategorie die eigenlijk vermeden zou 
moeten worden en het gedrag van nieuwe vensters die geopend worden. 
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Naast de software- en methodeaanpassingen zal goed moeten worden nagedacht over de bruikbaarheid van 
de huidige probleemcategorieën. Het heeft er alle schijn van dat de categorieën die nu aanwezig zijn voor 
problemen zorgen bij het toewijzen van problemen door de proefpersonen. Dit blijkt wel uit de 
categoriewijzigingen die voor bijna de helft van de annotaties plaats moesten vinden. Voornamelijk de 
categorieën Gebruiksgemak en Begrijpelijkheid worden verkeerd gebruikt. Een reden hiervoor is waarschijnlijk 
dat de categorieën door de proefpersonen als kapstokcategorieën worden beschouwd. Dit kan echter ook 
komen doordat deze twee categorieën juist het best interpretabel zijn voor de proefpersonen.  
 
Bij de ontwikkeling van de methode is zeer waarschijnlijk voorbijgegaan aan de eigen ervaring die ons als 
webevaluatieonderzoeker in het verleden toch al heeft geleerd dat het nu eenmaal lastig kan zijn om 
problemen toe te wijzen aan een categorie. De proefpersonen hebben zelfs na uitleg met voorbeelden te 
weinig expertise in huis om een juiste interpretatie te geven aan de probleemcategorieën. Daardoor kiezen zij 
vaak niet de juiste categorie om het probleem aan toe te wijzen.  
 
Een oplossing voor dit probleem is er nog niet. Een nieuwe indeling is helaas niet aangedragen door 
proefpersonen tijdens de focusgroepen. De keuze om van deze categorieën of wellicht van iedere vorm van 
categorisering af te stappen is lastig. Enerzijds werken de huidige categorieën blijkbaar niet, meer dan de helft 
van de annotaties was verkeerd toegewezen. Anderzijds helpen ze voor de andere helft vaak wel bij het 
interpreteren van de probleemdetecties. 
 
De laatste deelvraag was gericht op de vraag in hoeverre de evaluatiemethode Infocus aan de hand van de 
vergelijking met de hardopdenkmethode congruent valide kan worden genoemd. Drie vergelijkingen zijn 
uitgevoerd tussen de resultaten van dit Infocus onderzoek met de resultaten van een hardopdenkmethode 
onderzoek. Op basis van de eerste vergelijking van het aantal probleemdetecties blijkt dat er overeenkomsten 
zijn. De toewijzing van de unieke probleemdetecties laat zien dat er ook een aantal verschillen zijn op te 
merken. Vooral binnen de dimensie Inhoud is het aantal detecties veruit in het voordeel van de 
Infocusmethode. De overlap van de unieke probleemdetecties van beide methodes is aanzienlijk. Bijna de helft 
van de problemen die de hardopdenkmethode ontdekt, spoort de Infocusmethode ook op. Infocus kan 
voornamelijk binnen de dimensies Inhoud en Bereikbaarheid een aanvulling zijn op de hardopdenkmethode. 
Op basis van deze drie vergelijkingen kan gesteld worden dat de evaluatiemethode Infocus als congruent valide 
mag worden beschouwd.  

5.2 Aanbevelingen 
Om de methode en het softwareprogramma te verbeteren zijn aanbevelingen opgesteld. Deze bestaan uit 
rapportage van fouten en hoe deze op te lossen, rapportage van tekortkomingen aan het programma en 
ideeën ter verbetering van het programma. Zie voor een uitgebreide lijst met aanbevelingen Bijlage VII. De 
belangrijke aanbevelingen die minder technisch van aard zijn zullen hier puntsgewijs worden opgesomd.  
 

• Pas de probleemcategorieën aan zodat ze gemakkelijker zijn te interpreteren door de  proefpersonen. 
In combinatie kan ook de instructie worden aangepast met extra voorbeelden en uitleg, zodat de 
proefpersonen de categorieën allen juist interpreteren en men in staat is een gevonden probleem in 
de juiste categorie te plaatsen.  

• Pas de methode Infocus iets aan door de afnameprocedure meer gestructureerd en centraal te laten 
verlopen. Hierdoor zullen de tijdsverschillen en de tijdsdruk waarschijnlijk afnemen, wat het aantal en 
de kwaliteit van de annotaties ten goede kan komen.  

• Zorg dat de taken minder belangrijk gevonden worden. Het evalueren van de website is de eerste 
zorg. Help de proefpersonen dit te herinneren door in plaats van de proefpersonen annotaties te laten 
maken hen problemen te laten melden of commentaar te laten geven.  

• Laat alle markeerfuncties in het programma zitten. Het is logisch dat ze niet alle worden gebruikt in 
één sessie door één proefpersoon. Het gaat echter om de keren dat een proefpersoon ze toevallig wel 
nodig heeft.  

• Om het analyseren gemakkelijker te maken zouden mensen moeten kunnen invullen of ze een 
positieve of negatieve annotatie invoeren.  

• Voeg een hulpfunctie aan het programma toe, zodat mensen zonder de onderzoeksleider te hoeven 
roepen, toch antwoord kunnen krijgen op een vaak simpele vraag. Als de proefpersonen met een druk 
op de knop de betekenis van de categorieën kan inzien, dan zal dit zeer waarschijnlijk een positief 
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resultaat hebben op het begrip van de categorieën en het toewijzen van een probleem aan deze 
categorieën.  

• De afname zal nog meer gestructureerd moeten verlopen. Dit heeft voornamelijk als doel om de grote 
tijdsverschillen tussen proefpersonen terug te dringen. Dit kan bijvoorbeeld door groepsgewijs bekend 
te maken dat de tijd voor een taak voorbij is en het antwoord op de taak te verschaffen, waarna de 
proefpersonen vervolgens nog wat extra tijd krijgen om problemen te melden. Tevens zullen 
laatkomers niet meer mee kunnen doen aan het onderzoek.  

6. Discussie 
De evaluatiemethode Infocus lijkt een gebruiksvriendelijke en valide methode te zijn als alle analyses zijn 
uitgevoerd en de conclusies zijn getrokken. Toch kunnen er kanttekeningen bij dit onderzoek geplaatst worden 
die wellicht afbreuk doen aan sommige uitspraken.  
 
In het theoretisch kader wordt gesproken over typeringen van evaluatiemethoden. Een van de typeringen had 
te maken met de glijdende schaal met als uitersten in-use en non-use. De evaluatiemethode Infocus werd toen 
als non-use methode getypeerd. Toch is deze typering misschien niet helemaal juist. Want het gebruik van 
taken tijdens de afname van het onderzoek die ervoor zorgen dat er een relatief reëel surfgedrag wordt 
uitgelokt drukken de methode toch juist in de in-use kant? Dit heeft inderdaad iets vreemds. Toch is hiervoor 
gekozen omdat het wenselijk is dat de proefpersonen allemaal eenzelfde deel bekijken van de website en ook 
echt problemen tegen kunnen komen.  
 
De verschillende analyses tonen aan dat de taken reëel zijn. Toch wil dit niet zeggen dat dit het surfgedrag 
meer reëel maakt. Het surfgedrag wordt namelijk ook erg beïnvloed door de andere handeling die de 
proefpersoon moet uitvoeren tijdens de sessie: het evalueren. Een tweede belangrijk punt van kritiek met 
betrekking tot het vermeende reële surfgedrag is dat er een tijdslimiet aan de taken zit. In een reële situatie 
heeft de gebruiker geen tijdslimiet en kan de bezoeker van de website net zo lang zoeken totdat hij gevonden 
heeft wat hij zocht. Hoewel in eerste instantie gedacht kan worden dat het gebruik van taken de 
Infocusmethode meer naar de in-use kant van de schaal drukken, zijn er voldoende argumenten om deze 
gedachte af te zwakken.  
 
Aangezien er voldoende discussie mogelijk is wat betreft de rol van de taken binnen de methode bestaat de 
mogelijkheid dat de taken uit de Infocusmethode worden verwijderd. Een belangrijke reden hiervoor is dat de 
taken te veel als opdracht gezien worden. De focusgroepen tonen aan dat de proefpersonen erg gebrand 
waren om de antwoorden op de taken te achterhalen. Zelfs zo erg, dat het evalueren van de website soms op 
een tweede plan raakte. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wellicht kan in de instructie meer worden 
benadrukt dat het belangrijkste doel van de onderzoekssessie het evalueren van de website is.  
 
In dit onderzoek zijn ruim voldoende proefpersonen gebruikt, 31 maar liefst. De werving hiervan was op 
voorhand goed gepland. Toch is deze werving net iets anders gelopen dan verwacht. Dit leidde er uiteindelijk 
toe dat er meer jonge dan oudere mensen, meer hoog opgeleide dan laag opgeleide mensen en meer vrouwen 
dan mannen hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit kan de validiteit van het onderzoek in gevaar brengen. 
De groep die heeft meegedaan aan het onderzoek is namelijk niet geheel representatief voor de doelgroep. Het 
is daarom interessant om na te denken over de vraag wat de resultaten anders zouden zijn als er meer oudere 
mensen, lager opgeleide mensen en meer mannen hadden meegedaan. Het is niet ondenkbaar dat oudere en 
lager opgeleide mensen meer moeite zouden hebben gehad met het uitvoeren van de taken en met het 
annoteren. De digitale vaardigheden van deze mensen zouden wellicht minder toereikend zijn voor het werken 
met deze evaluatiemethode. Vervolgonderzoek zou hierover meer duidelijkheid moeten scheppen.  
 
Hoewel verbetering van de methode en het softwareprogramma momenteel prioriteit één zou moeten krijgen, 
is het goed om alvast vooruit de denken en suggesties voor toekomstig onderzoek te doen. Een belangrijk punt 
waar dit onderzoek te weinig op in is gegaan is de predictieve validiteit. Er zou in de toekomst een onderzoek 
kunnen worden opgezet waarin experts een oordelen geven over de ernst van de gevonden problemen. Ook is 
de vraag interessant hoe de evaluatiemethode Infocus zich verhoudt tot de evaluatiemethode die wel wat weg 
heeft van Infocus, de feedbackbutton. De proefpersonen in dit onderzoek stonden vaak positief tegenover de 
feedbackbutton. Het zou daarom interessant zijn om te zien hoe deze on-line en beknopte versie van Infocus 
verschilt van de Infocusmethode.   
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I. Proefpersoonskenmerken 
 

PPN ID Gesl. Leeft. Internet 
gebruik 

Opleiding-
niveau  
(mee 
bezig) 

Opleiding- 
niveau 

(afgerond) 

Eerder 
gemeentelijke 

website 
bezocht? 

Hoe vaak bezoekt u 
een gemeentelijke 

website? 

#1 Man 32 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. HBO ja Minder dan één keer 
per maand 

#2 Man 49 Ongeveer 
één keer 
per week 

n.v.t. HBO nee n.v.t. 

#3 Vrouw 20 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#4 Vrouw 33 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. Universiteit ja Ongeveer één keer 
per week 

#5 Man 35 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. Universiteit ja Minder dan één keer 
per maand 

#6 Vrouw 49 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. HBO ja Minder dan één keer 
per maand 

#7 Vrouw 19 Vrijwel 
iedere dag 

VWO Basisschool ja Minder dan één keer 
per maand 

#8 Vrouw 21 Vrijwel 
iedere dag 

HBO HAVO ja Minder dan één keer 
per maand 

#9 Vrouw 54 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. MBO ja Minder dan één keer 
per maand 

#10 Man 63 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. HBO ja Ongeveer één keer 
per maand 

#11 Man 54 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. Universiteit ja Minder dan één keer 
per maand 

#12 Vrouw 53 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. HBO ja Minder dan één keer 
per maand 

#13 Man 39 Vrijwel 
iedere dag 

n.v.t. Universiteit ja Ongeveer één keer 
per maand 

#14 Vrouw 21 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#15 Man 23 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#16 Vrouw 22 Vrijwel 
iedere dag 

HBO HAVO ja Ongeveer één keer 
per maand 

#17 Vrouw 25 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit Universiteit ja Minder dan één keer 
per maand 

#20 Vrouw 21 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit HAVO ja Minder dan één keer 
per maand 

#21 Vrouw 22 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Ongeveer één keer 
per maand 
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#22 Vrouw 23 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit HBO ja Minder dan één keer 
per maand 

#24 Vrouw 22 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#25 Man 21 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#26 Man 20 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#27 Vrouw 25 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Ongeveer één keer 
per maand 

#28 Vrouw 24 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit HBO ja Ongeveer één keer 
per maand 

#29 Vrouw 19 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#31 Vrouw 19 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#32 Man 20 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#34 Vrouw 19 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 

#35 Vrouw 22 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit HAVO ja Minder dan één keer 
per maand 

#37 Vrouw 24 Vrijwel 
iedere dag 

Universiteit VWO ja Minder dan één keer 
per maand 
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II. Infocus onderzoek probleemoverzicht 
 

# ID Locatie Categorie 
PPN 

Categorie 
Onderzoeker 

Probleem  

1 65 Homepage <geen keuze> Onduidelijk mmm  

 77 Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Begrijpelijkheid Gebruiksgemak De maker hiervan zal dit begrijpen, ik 
vind dit lastig. ook is het een appart 
documenten. zonder huis logo ect. 

 

 81 Melden klacht 
over ambtelijk 
optreden 

Relevantie Structuur dit is niet wat ik zocht, maar ik zou 
hier toch de klacht over het fietspad 
invullen. 

 

 82 Melden klacht 
over ambtelijk 
optreden 

Vormgeving Vormgeving weer ander kleuren dan de begin 
pagina. dat is soms verwarrend 

 

 66 Huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid vind het erg lastig uitegelegd.  

 67 Huisvestingsver
gunning 

Relevantie Navigatie deze twee catogorieen zijn 
onduidelijk gesplits. ze overlappen 
elkaar.  

 

 86 Wethouders Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid veelste ambtelijke taal  

 88 Wethouders Vormgeving Vormgeving te kleine lettergrote  

 73 Burgerzaken Volledigheid Vormgeving Ik lees alles wat onder deze kopje 
staat. staat er niks onder zoals bij 
verhuizen dan ben ik van mening dat 
hier ook geen meldingen over zijn op 
deze website. 

 

     Subtotaal 9 

2 10
7 

Homepage <geen keuze> Onduidelijk …  

 12
4 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

<geen keuze> Onduidelijk …  

 12
7 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Relevantie Onduidelijk …  

     Subtotaal 3 

3 11
9 

Verhuizen Gebruiksgemak Vormgeving misschien handig om erbij te zetten 
waar de formulieren staan, omdat 
deze pagina nogal lang is.  

 

 12
0 

Verhuizen Volledigheid Volledigheid Het is handig om erbij te zetten dat 
registreren niet online kan.  

 

 11
4 

Verhuizen Vormgeving Vormgeving Vreemde zinnen. Door die woorden 
die schuingedrukt zijn en die 
afgebroken zinnen wordt het stukje 
over verhuizen vanuit een ander 
plaats onduidelijk. 

 

 10
6 

Criteria 
huisvestingsver

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Het is me niet duidelijk hoe het zit 
met de maatschappelijke binding. 
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gunning Over de economische binding is me 
duidelijk, maar ik begrijp niet waarom 
je die maatschappelijke binding moet 
hebben en of dat nodig is om te 
wonen in Amersfoort. 

 12
8 

Homepage <geen keuze> Navigatie Onder het kopje 'ondernemen' gaat 
het over winkels. Ik had verwacht dat 
het bij vrije tijd onder een van de 
andere kopjes zou staan. bij 
'ondernemen'  verwacht ik dat het is 
voor ondernemers. 

 

 11
0 

Homepage Gebruiksgemak Gebruiksgemak Misschien is het handig om op de 
startpagina duidelijkere informatie te 
geven over je laten registreren. Ik kan 
het niet snel vinden en toen ik me 
ging registereren in Amersfoort, 
omdat ik daar pas woon, snapte ik het 
ook niet helemaal.  

 

 12
3 

Vrije tijd, 
cultuur, sport 

Structuur Vormgeving Onoverzichtelijk vind ik dit. De dingen 
in het kader staan ook op de pagina, 
maar ik vind het niet duidelijk. Bij 
andere pagina's zoals deze vond ik dat 
ook. 

 

 12
6 

Vrije tijd, 
cultuur, sport 

Volledigheid Navigatie Ik had verwacht op deze pagina iets 
te vinden over winkelen en 
koopzondagen, maar dat staat hier 
volgens mij niet. 

 

     Subtotaal 8 

4 19
2 

Verhuizen Structuur Structuur Het onderwerp verhuizen val zowel 
onder digitaal loket als onder 
Burgerzaken. Bij Burgerzaken staat 
inhoudelijke info, maar staan ook de 
formulieren die je ook bij het digitaal 
loket aantreft.  Staat er ergens op de 
site wat het digitaal loket precies is en 
wat je daar kunt doen? Wat is mbt 
verhuizen het verschil? 

 

 15
9 

Huisvestingsver
gunning 

Hyperlinks Navigatie Onder gerelateerde links zou ik 
informatie verwachten die niet direct 
met het onderwerp te maken heeft, 
maar er iets verder vanaf staat. Ik zou 
de kopjes iets duidelijker onder de 
tekst zetten, zonder het kopje 
'gerelateerde links'. In het menu aan 
de linkerkant vind ik de links wel 
helder. 

 

 15
3 

Bestaande 
koopwoningen 

Hyperlinks Navigatie het zou handig zijn om hier meteen 
een link te hebben om door te klikken 
naar de huisvestingsvergunning. nu 
moet je zoeken waar die staat. omdat 
het menu aan de linkerkant staat, 
vind ik het onverwacht dat de link aan 
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de rechterkant staat.en dan ook nog 
onder het kopje 'zie ook'. Onder 'zie 
ook' zou ik informatie verwachten die 
iets minder relevant is maar wel met 
het onderwerp te maken heeft. 
Terwijl de huisverstingsvergunning 
direct te maken heeft met de tekst op 
de pagina. 

 22
8 

Wethouders Volledigheid Volledigheid Er staan allerlei contactgegevens van 
de wethouders, maar je kunt er niet 
bij vinden voor wat voor vragen ze 
benaderbaar zijn en hoe je dat het 
beste kunt doen. 

 

 21
1 

Toerisme en 
vrije tijd 

Gebruiksgemak Structuur Onder het kopje Wonen en Leven 
staat een kopje vrije tijd, cultuur en 
sport (en daaronder weer toerisme en 
recreatie) waar de koopzondag niet 
onder staat. Omdat ik meer websites 
heb gezien probeerde ik Over 
Amersfoort. Maar daar zou je ook 
informatie over het ontstaan van de 
stad, de gebouwen oid kunnen 
verwachten. In elk geval is het kopje 
Toerisme en Vrije tijd waaronder de 
koopzondagen staan, vergelijkbaar 
met het kopje onder Wonen en Leven 
waar het niet onder stond. Eenmaal 
hier aangekomen is het documentje 
snel gevonden. 

 

 17
5 

Homepage Gebruiksgemak Structuur Je zou verwachten dat je de 
informatie over registratie als nieuwe 
bewoner kan vinden onder het kopje 
Wonen en leven. Of dat daar een link 
staat over verhuizen of inschrijven. Of 
een link naar Burgerzaken of het 
digitale loket. 

 

 20
2 

Vrije tijd, 
cultuur, sport 

Gebruiksgemak Navigatie Ik zou via Vrije tijd, cultuur en sport 
wel verwachten dat ik bij 
koopzondagen terecht zou komen. 
Maar dat is niet zo. Ook geen 
aanwijzing om op door te klikken. 

 

 21
7 

Verkeer en 
parkeren 

Gebruiksgemak Navigatie Ik had het antwoord verwacht onder 
veelgestelde vragen. Ik zag de link 
naar Meldingen en klachten niet zo 
snel. 

 

 17
7 

Digitaal Loket Gebruiksgemak Vormgeving Je krijgt ineens erg veel informatie op 
Ã©Ã©n scherm als je op deze pagina 
komt. Ik las eerst over het kopje 
verhuizing heen. 

 

 18
1 

Digitaal Loket Begrijpelijkheid Navigatie Het is mij niet meteen duidelijk wat ik 
moet verwachten onder de kopjes 
Verhuizing, inwonen en Verhuizing 
schriftelijk. 
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 18
8 

Digitaal Loket / 
Verhuizing, 
schriftelijk 
 

Gebruiksgemak Volledigheid Je kunt niet meteen zien of je je 
online kunt inschrijven. Er staat dat je 
allerlei kopieÃ«n moet meenemen of 
meesturen. Daaruit kun je opmaken 
dat het niet digitaal kan. Maar om dat 
zeker te weten ga ik eerst nog verder 
klikken en zoeken. Het zou handig zijn 
al in deze paragraaf aan te geven of 
het wel of niet kan. 

 

     Subtotaal 11 

5 20
8 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Begrijpelijkheid Volledigheid Hier staat niet bij vermeldt of de 
winkels wel open zijn of juist niet... 
Het had duidelijker gemaakt kunnen 
worden dat deze data ook in de tabel 
voorkomen! 

 

 21
0 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Gebruiksgemak Gebruiksgemak Het is niet duidelijk hoe ik nu weer 
terug kom, doordat de pdf in dezelfde 
window opent als de site zelf. 
Eigenlijk zou deze erboven geopend 
moeten worden zodat de site zelf nog 
zichtbaar blijft... 

 

 17
2 

Huisvestingsver
gunning 

Gebruiksgemak Navigatie De links zijn in de voorafgaande 
pagina's dikgedrukt. Om het duidelijk 
en overzichtelijk te houden zouden 
deze dat hier ook moeten zijn. Het is 
echter ook dubbelop. Je zou er ook 
voor kunnen kiezen om alleen het 
linker menu te tonen en de links hier 
weg te halen (mijn voorkeur) 

 

 17
6 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Gebruiksgemak Vormgeving Er wordt teveel in hele zinnen 
geschreven. Door puntsgewijs de 
voorwaarden neer te zetten is het 
veel overzichtelijker en duidelijker. 
Dat wordt bij het laatste punt al beter 
gedaan (voor wie is geen binding 
vereist).  

 

 15
0 

Homepage Gebruiksgemak Vormgeving De plek van de algemene info staat 
niet standaard op dezelfde plek. Als je  
naar een onderdeel in het menu klikt, 
verandert de plek van deze algemene 
info 

 

 15
7 

Homepage Gebruiksgemak Vormgeving Volgens mij is het belangrijk dat 
burgers gebruik maken van het 
digitale loket. Daarom staat deze info 
ook op de homepage. Alleen de plek 
is niet goed. Deze valt pas laat op. Je 
blik gaat van links boven naar rechts 
onder als je een site bekijkt, en dan 
komt deze info pas als laatste. Het 
nieuws wat wel links boven staat is 
minder relevant 

 

 16 Homepage Structuur Navigatie De status van de menubalken is niet  
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3 duidelijk. De belangrijkste onderdelen 
zoals actueel, bestuur, enz staan in de 
bovenstaande menubalken. De 
onderdelen Wijken, Toerisme en vrije 
tijd, hebben een andere 'status' . Het 
is niet duidelijk binnen welk 
onderdeel van het menu deze vallen 
(en of ze er uberhaubt wel onder 
vallen). 

 18
4 

Inloggen met 
uw DigiD 
account 

Structuur Navigatie Helaas is het kruimelpad niet altijd 
een kruimelpad. Ik heb eerst op 
digitaal loket geklikt, vervolgens op 
afspraak. Dit is niet meer terug te 
vinden in het kruimelpad. Er staat een 
link boven (meer weten over digid) 
die ik niet heb geselecteerd.  

 

 22
3 

Wethouders Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Het is mij niet duidelijk wat er onder 
de begrippen precies valt. Het zou 
prettig zijn als er een begrippenlijst 
zou zijn wat uitlegt wat 
wijkontwikkeling bv inhoudt.  

 

 18
9 

Burgerzaken Structuur Structuur Het is niet duidelijk welke info ik 
hieronder kan vinden omdat er geen 
onderwerp koppen aanwezig zijn. 
Deze zijn er echter wel, want als je 
doorklikt, krijg je ineens wel 5 
onderwerpen. Deze hadden al op de 
menupagina Burgerzaken moeten 
staan. 

 

 22
4 

Homepage Gebruiksgemak Gebruiksgemak er is een dubbele menubalk. Deze is 
een niet nodig, dus maakt het niet 
duidelijker 

 

 22
7 

Homepage Vormgeving Vormgeving Ik vind de site qua vormgeving 
evenwichtig, maar wel saai! Er is heel 
veel tekst en weinig afbeeldingen 
(van bijvoorbeeld Amersfoort)... 

 

 19
8 

Verhuizen <geen keuze> Structuur Ik vind het niet prettig om de links op 
dezelfde pagina te hebben. Zouden 
nieuwe pagina's moeten zijn.  

 

 20
0 

Verhuizen Begrijpelijkheid Vormgeving Door de slechte layout en de tekst is 
het geen begrijpelijke informatie 
geworden. Wat moet ik ermee en hoe 
weet ik dat het een GBA geregistreerd 
woon adres is???? 

 

     Subtotaal 14 

6 71 Verhuizen Volledigheid Volledigheid Handig om te vermelden dat dit bij de 
gemeente Amersfoort is 

 

 87 Wethouders <geen keuze> Volledigheid Niet helemaal duidelijk waar nu het 
onderhoud van fietspaden onder valt; 
ruimtelijke ordening ,openbare 
ruimtes en stedlijk beheer? Het 
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meldpunt is wel duidlijk aangegeven; 
waar je klachten,opmerkingen kan 
doorgeven, maar niet bij wie je nu 
een klacht hierover kan neerleggen 

 75 Digitaal Loket Volledigheid Volledigheid Niet duidelijk aangegeven of je je ook 
online kan registreren 

 

 64 Wijken / 
Winkelcentra / 
Binnenstad 

Hyperlinks Structuur Ik had hier informatie verwacht over 
oudere huizen en appartementen 

 

     Subtotaal 4 

7 72 Verhuizen Gebruiksgemak Vormgeving Duurt lang voordat je gevonden hebt 
waar dit allemaal staat. Ze zouden 
hiervoor beter een apart kopje 
kunnen maken met registreren als 
nieuwe inwoner, dat wordt het 
duidelijker. 

 

 63 Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Volledigheid Hoeveel uur is een normale 
werkweek 

 

 85 College van B 
en W 

Volledigheid Navigatie Het zou duidelijker worden als het 
college van B en W meteen er staat 
als je drukt op het kopje bestuur. Nu 
staat dat er namelijk niet terwijl dat 
het overzichterlijker zou maken. 

 

 79 Meldpunt 
Woonomgeving 

Begrijpelijkheid Relevantie Dit is niet nodig omdat hetzelfde 
scherm geopend wordt onder online 
melden en dan het 
meldingsformulier. Doordat het nu 
twee keer anders staat denk je ook 
dat het iets anders is en dat maakt 
het onduidelijk.  

 

     Subtotaal 4 

8 11
1 

Verhuizen Gebruiksgemak Gebruiksgemak er wordt hier door verwezen naar een 
pagina waar er iets gedownload kan 
worden. Alleen wordt niet direct door 
verwezen waar deze staan.  

 

 12
9 

Meldpunt 
Woonomgeving 

Gebruiksgemak Gebruiksgemak apart dat hier dan wel direct op een 
link gedrukt kan worden om een 
formulier in te vullen. Ook al is dit een 
direct online melding en het andere 
moet hedownload worden.  

 

 11
8 

Producten en 
diensten 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid wanneer je iets wilt registeren dan 
kan het zijn dat er verwarring 
ontstaat tussen digitaal loket en 
burgerzaken. Je wilt namelijk iets 
online doen maar je moet je wel laten 
registeren. De verwarring bij mij was 
dat ik dacht dat ik via een loket nog 
meer thema's kon kiezen terwijl dat 
andere thema's zijn die ik nodig zou 
moeten hebben voor de derde vraag. 
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 12
5 

Vrije tijd, 
cultuur, sport 

Gebruiksgemak Navigatie bij wonen en leven zou ik denken dat 
daar ook bij het kopje vrije tijd, 
cultuur en sport iets te vinden zou zijn 
over winkelen in de stad. Daarna 
moest ik even zoeken en kijken bij 
over amersfoort. Maar was niet direct 
duidelijk dat het daar onder zou 
moeten staan 

 

 10
4 

Digitaal Loket Gebruiksgemak Gebruiksgemak wanneer er gezocht moet worden nar 
een lin k om jezelf te registreren is 
het moeilijk om te zien op welk 
gebied van wonen je moet kijken. Zo 
is registratie van woonruimte op 
meerdere manieren te begrijpen.  

 

     Subtotaal 5 

9 13
2 
 

Verhuizen 
 

<geen keuze> 
 

Structuur 
 

Was wat moeilijker te vinden. Wat 
een tekst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hier 
hou ik niet van. Registreren is toch 
niet zo moeilijk lijkt mij.  
 

 

     Subtotaal 1 

10 11
5 

Aanvragen 
huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid bij het klikken op aanvragen werd ik 
er diverse keren uitgegooid. het lijkt 
erop dat schriftelijk aangevraagd kan 
worden maar hoe betaling later tot 
stand gaat komen wordt niet 
uitgelegd. 

 

 12
2 

Toerisme en 
vrije tijd 

Relevantie Navigatie Is niet meteen duidelijk, dat winkelen 
onder toerisme en vrije tijd valt 

 

     Subtotaal 2 

11 29
1 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Volledigheid Volledigheid Zou wel handig zijn om te weten of 
dat nog afhankelijk is van om welk 
winkelcentrum e.d. het gaat. Of zijn 
ze op zo'n koopzondag allemaal open. 
Zou ook wel handig zijn om een link te 
hebben naar de namen en de 
adresssen. 

 

 29
9 

Online melding Volledigheid Volledigheid Er is geen ruimte om behalve een 
melding te doen om ook de 
gevolgschade aan de fiets e.d. te 
melden of te claimen. Het lijkt me 
verstandig om dit via een 
aangetekende brief aan B&W te 
doen. Daar kunnen ze nooit omheen. 
Zo'n websitemelding lijkt me te 
vrijblijvend voor de gemeente. 

 

 27
5 

Verhuizen Begrijpelijkheid Volledigheid Via knoppen als digitaal loket ben ik 
dacht ik hier gekomen. Dan is het 
vreemd dat de aangifte alleen 
schriftelijk of persoonlijk kan. Er is 
twijfel of dit wel volledig is. Kan het 
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echt niet online? 

 24
5 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Vormgeving Vormgeving Letters te klein  

 24
2 

Bestaande 
koopwoningen 

Gebruiksgemak Navigatie Dat had een hyperlink moeten zijn  

 28
1 

Winkelcentra Gebruiksgemak Structuur Hieronder geen koopzondagen   

 28
2 

Winkelcentra Structuur Structuur Ook hieronder geen koopzondagen  

 29
4 

Winkeltijden en 
koopzondag 

Structuur Structuur Klacht schade over fietspad melden 
blijkt hieronder te zitten en niet 
onder wonen en leven. Hier is een 
kennelijke worsteling met 
thematische zaken en de organisatie 
van producten en diensten binnen de 
gemeente. De website lijkt op 2 
gedachtenstructuren te hinken? 

 

 25
3 

Sitemap Structuur Structuur Ik zou ergens "Burgerzaken" in een 
kop verwachten. In uitschrijven, 
geboorten, sterften etc. Staat niet op 
de homepage en ook niet op de 
sitemap. Mijn pijl staat er voor de 
sier, om dit venster te openen. 

 

 28
6 

Winkels en 
markten 

Structuur Structuur Dit was voor mij van belang, had 
gehoopt dat dat bovenaan zou staan 

 

 25
8 

Digitaal Loket / 
Verhuizing, 
inwonen 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Inwonen is vreemd woord en was 
lastig te vinden.  

 

     Subtotaal 11 

12 28
3 

Verhuizen Vormgeving Vormgeving Als je een onderwerp aanklikt krijg je 
erg veel info tegelijk te zien, 
waardoor het minder overzichtelijk 
wordt. 

 

 28
9 

Winkeltijden en 
koopzondag 

<geen keuze> Gebruiksgemak Koop[zondagen wel te vinden met 
link,maar geeft pagina waar je alles 
zelf moet gaan tellen. 

 

 29
8 

Homepage Vormgeving Vormgeving Website geeft veel informatie , maar 
soms te veel op een pagina, zodat het 
onoverzichtelijk wordt. 

 

 25
6 

Digitaal Loket Gebruiksgemak Gebruiksgemak Een grote hoeveelheid van informatie 
bij elkaar. Verwacht dat het bij kopje 
huisvesting zou staan. 

 

 27
6 

Digitaal Loket / 
Woningzoeken
de, 
inschrijvingsbe
wijs 

Gebruiksgemak Navigatie Registreren is lastig te zoeken, kom 
eerst op schriftelijk registreren terwijl 
je het idee hebt dat je al op een 
pagina bent waar je dit digitaal kunt 
doen. Ook deze pagina (kader) is niet 
de juiste 
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     Subtotaal 5 

13 33
8 

Verhuizen Gebruiksgemak Navigatie hyperlink naar formulier  

 33
7 

Verhuizen Structuur Vormgeving opsomming zou duidelijk zijn dan een 
verhaaltje 

 

 31
5 

Bestaande 
koopwoningen 

Gebruiksgemak Navigatie Het zou handig zijn om hier een 
hyperlink van te maken zodat je direct 
naar die regeling toe kan springen. 

 

 32
6 

Homepage Hyperlinks Navigatie deze link werkt niet  

 32
3 

Bestuur Structuur Vormgeving onoverzichtelijk  

 32
8 

Burgerzaken Hyperlinks Navigatie link werkt niet  

 34
7 

Digitaal Loket Structuur Vormgeving onoverzichtelijk, veel te veel 
mogelijkheden 

 

 33
0 

Digitaal Loket / 
Verhuizing, aan 
de balie 

Hyperlinks Navigatie link werkt niet  

     Subtotaal 8 

14 27
3 

Homepage Structuur Structuur Ik vind het niet helemaal voor zich 
spreken dat ik dingen over winkelen 
(koopzondagen) moet zoeken onder 
een kopje 'ondernemen'.  

 

 28
4 

Online melding Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Ter hoogte van: Huh? Moet ik daar 
een straatnaam invullen, of een 
bushalte, of de naam van een 
zwembad, of een nummer van een 
bepaalde lantarenpaal waar in de 
buurt het gat in het fietspad zit? 

 

 25
2 

Verhuizen Begrijpelijkheid Onvolledigheid Blijkbaar moet ik een 
aangifteformulier opsturen. Dat staat 
er niet expliciet. Bovendien staat er 
niet direct bij waar ik het naartoe 
moet sturen of waar ik dat adres 
vinden kan. 

 

 25
0 

Verhuizen Gebruiksgemak Navigatie 'op deze pagina downloaden' -- dat 
kan beter: ik wil ook weten waar op 
deze pagina. 

 

 24
6 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Volledigheid Normale werkweek: Ik heb helemaal 
geen verstand van normale 
werkweken. Ik weet dus niet of de 24 
telt als de helft van een normale 
werkweek. Continu karakter: En wat 
moet ik me daar in 's vredesnaam bij 
voorstellen? Sowieso vind ik de hele 
alinea in het blauwe kader moeilijk te 
begrijpen. 

 

 28 Meldpunt Begrijpelijkheid Volledigheid 'Via het telefoonnummer van  
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7 Woonomgeving Meldpunt Woonomgeving' -- ik 
hoopte dat ik gewoon die 
wijkopzichter kon bellen, als ik zijn 
nummer gevonden had onder 
'Wijken', maar is dat nou wel of niet 
zo? Schijnbaar vind ik daar alleen zijn 
naam, en heb ik daar uiteindelijk vrij 
weinig aan. 

 26
5 

Digitaal Loket / 
Verhuizing, aan 
de balie 

Structuur Vormgeving Beetje maf om de mogelijkheid dat je 
je verhuizing/adreswijziging 
schriftelijk kunt doorgeven te 
vermelden onder het kopje 'Afspraak' 
Ook een beetje maf om niet gewoon 
de mogelijkheden op een rijtje te 
zetten, als in:- geen afspraak maken 
(wachttijd)- afspraak maken, bellen - 
afspraak maken, DigiD - schriftelijk 
doorgeven 

 

     Subtotaal 7 

15 19
6 

Verhuizen Structuur Vormgeving zin op drie regels  

 14
9 

Bestaande 
koopwoningen 

Hyperlinks Navigatie hyperlink in extra in de tekst is 
makkelijker 

 

 16
2 

Burgerzaken Gebruiksgemak Structuur verhuizen valt ook onder wonen en 
leven 

 

     Subtotaal 3 

16 16
0 

Homepage Hyperlinks Navigatie De hyperlinks vallen niet op. Het is 
niet wat ik het eerste zie op de 
website, terwijl ik de hyperlinks het 
meest nodig heb. Als de hyperlinks 
gevonden zijn, vind ik het wel 
duidelijk dat er een rij met 
trefwoorden onderstaat die ik 
gebruiken kan om informatie op te 
zoeken over mijn onderwerp. 

 

 14
8 

Homepage Relevantie Vormgeving Gevonden voorwerpen zou ik niet op 
de startpagina van een gemeente 
zetten. Ik zou het beter vinden als er 
een paar duidelijke kopjes zouden zijn 
waaronder bepaalde informatie te 
vinden is. Nu is het een beetje een 
wirwar van informatie door elkaar 
zonder duidelijk begin. 

 

 15
4 

Homepage Vormgeving Vormgeving Ik vind de website te druk. Ik weet 
niet goed waar ik beginnen moet met 
lezen. Er staat de veel informatie 
opgeschreven. Ik ben geneigd om al 
die informatie eerst te lezen voordat 
ik werkelijk op zoek ga naar wat ik 
werkelijk weten wil. 

 

 17 Huisvestingsver Gebruiksgemak Structuur Nu ben ik bij de link van een  
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8 gunning huisvestigingsvergunning en nu moet 
ik weer naar een andere site om de 
verdere informatie en voorwaarden 
daarbij op te zoeken. Ik had verwacht 
dat ik onder het kopje 
huisvestingsvergunning wel alles zou 
kunnen vinden, maar er staat bijna 
hetzelfde als op de site voor de link, 
nu staat er alleen een extra stukje bij 
over de huur 

 18
6 

Aanvragen 
huisvestingsver
gunning 

Gebruiksgemak Structuur Het ziijn te veel hyperlinks. Ik kan wel 
de informatie vinden die ik nodig heb, 
maar moet veel te  vaak van de ene 
hyperlink naar de andere over 
schakelen. Na iets van 5 hyperlinks 
weet ik pas eindelijk wat ik moet 
weten. 

 

 18
2 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Structuur Navigatie Naast de wbsite staan er links die 
verdere informatie geven over de 
huisvestingsvoorwaarden. Ik vind ze 
niet duidelijk aangegeven. Je leest er 
weer makkelijke over heen. 

 

 16
8 

Bestaande 
koopwoningen 

<geen keuze> Vormgeving Nu heb ik na drie hyperlilnks iets 
gevonden over het kopen van een 
woning. Ik moet een 
huisvestingsvergunning hebben. 
Vervolgens staat er dat ik naar dat ik 
naar dat stukje van de site moet gaan. 
Nu zie ik hem in het klein staan naast 
de site, maar het is makkelijk om 
daarover heen te kijken. 

 

 17
1 

Bestaande 
koopwoningen 

Relevantie Relevantie Dit is informatie die ik niet nodig heb 
bij mijn vraag. Als ik dingen wil weten 
over een koopwoning, hoef ik niet te 
weten hoeveel procent er in welke 
wijk verkocht wordt. 

 

 22
5 

Wethouders Begrijpelijkheid Volledigheid Op het stuk van de wethouders staat 
naast iedereen wat zijn, haar functies 
zijn. Ik vind niet alle functies duidelijk. 
IK weet niet of een kapot fietspad 
onder verkeer of iets anders valt. 

 

 19
4 

Toerisme en 
vrije tijd 

Begrijpelijkheid Onduidelijk Er is bij de hyperlinks nu twee keer 
een kopje vrije tijd. Nu is het moeilijk 
om te bepalen wat bij welke vriije tijd 
moet horen. 

 

 20
1 

Toerisme en 
vrije tijd 

Gebruiksgemak Navigatie Hier verwachtte ik alle info te vinden 
over de koopzondagen, maar de 
hyperlink deed het niet,. Nu moest ik 
weer verder zoeken naar het aantal 
koopzondagen. 

 

 20
6 

Toerisme en 
vrije tijd 

Gebruiksgemak Vormgeving Naast de website staan alle 
onderwerpen die ik het grote kader 
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zijn genoemd nog een keer op een rij. 
Dan denk je dat je daar weer andere 
informatie kan vinden over winkelen. 
Als je het echter aanklikt, komt er 
weer de zelfde informatie te staan als 
die ik al had 

 19
0 

Toerisme en 
vrije tijd 

Gebruiksgemak Gebruiksgemak koopzondagen zocht ik eerst op inder 
het kopje vrije tijd, cultuur en sport. 
Dus dan ben je op die website aan het 
zoeken. De informatie daar kon ik niet 
vinden want het staan onder een 
ander kopje, Het is niet altijd duidelijk 
waar je welk onderwerp moet gaan 
zoeken. 

 

 21
2 

Winkelen Gebruiksgemak Navigatie Vanaf deze link kon ik wel vinden 
wanneer de koopzondagen zijn. 
Terwijl het via de andere link van 
koopzondagen niet kon. 

 

 21
6 

Winkelen Gebruiksgemak Gebruiksgemak Nu heb ik weer alle links die bij 
winkelen horen in beeld staan, maar 
dan in het groot. Dat biedt iest meer 
overzicht omdat alle kleinen dingen 
die nu minder relevant zijn, zijn 
weggelaten.  

 

     Subtotaal 15 

17 76 Verhuizen Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid als ik het goed begrijp verwijzen de 2 
gekaderde formulieren naar 
hetzelfde. verwarrend is dat ze een 
andere naam  hebben. ook word niet 
goed in de tekst duidelijk of je het 
ingevulde formulier kan mailen en 
bijvoorbeeld de kopien in kan 
scannen en kan mailen 

 

 70 Verhuizen Hyperlinks Navigatie hyperlink van maken  

 62 Bestaande 
koopwoningen 

Gebruiksgemak Navigatie ….  

 68 Burgerzaken Hyperlinks Navigatie 'Registreren' was erg moeilijk om te 
vinden. Je zoekt automatisch naar 
Registreren en niet meteen naar 
verhuizen. Het feit dat ik het vond 
was meer een gok. Ik zou van deze 
link 'Verhuizen vanuit en naar 
Amersfoort' maken o.i.d. 

 

 78 Winkels en 
markten 

Hyperlinks Structuur deze link zou ook onder wonen en 
leven - vrije tijd, cultuur en sport 
moeten staan, en niet alleen onder 
ondernemen 

 

     Subtotaal 5 

20 74 Bestaande 
koopwoningen 

Gebruiksgemak Vormgeving Ik moest lang zoeken naar het kopje 
huisvestigingvergunning. Dit kopje 
zou met een ander lettertype denk ik 
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al veel duidelijker zijn. 

 89 College van B 
en W 

Gebruiksgemak Structuur Ik vond het onduidlijk hoe dit 
gedeelte van de site is ingedeeld. Ik 
moest erg lang zoeken naar het kopje 
wethouders en naar deze pagina. Er 
zou misschien op de homepage een 
extra link of kopje kunnen worden 
geplaatst. 

 

 84 Meldpunt 
Woonomgeving 

Gebruiksgemak Volledigheid Het zou handig zijn als er op deze 
pagina een kopje zou staan over 
welke wethouder waarvoor 
verantwoordelijk is.  

 

     Subtotaal 3 

21 20
4 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

<geen keuze> Volledigheid Welke tuin en bouwcentra dan? Er 
staat onderaan inderdaad dat 
sommige winkeliers hun winkel niet 
op koopzondag openen, en dat je zelf 
kan informeren. Maar er kan een stuk 
meer duidelijkheid gegeven worden 
over bouw en tuincentra. Ik had wel 
een lijstje verwacht met welke 
winkels. 

 

 20
5 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Gebruiksgemak Navigatie Er is geen duidelijke link terug naar de 
site van de gemeente Amersfoort. 
Doordat we nu in een pdf bestand 
zitten ben ik genoodzaakt de back-
knop van internet explorer te 
gebruiken.  

 

 21
3 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Relevantie Relevantie Dit hoeft hier helemaal niet te staan. 
Het is verwarrend. Want zijn die data 
nou koopzondagen of juist niet?  

 

 19
7 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Volledigheid Volledigheid Welke wijkwinkelcentra? vraag ik mij 
hier af. 

 

 19
9 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Volledigheid Voledigheid Opnieuw vraag ik me af: welke 
winkels dan op welke 
bedrijventerreinen? 

 

 20
9 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Vormgeving Vormgeving Onduidelijk schema. Hier is een tabel 
niet de meest optimale vorm om deze 
informatie weer te geven. 

 

 18
5 

Verhuizen Vormgeving Vormgeving Wat een enorme lap tekst. Helemaal 
niet aantrekkelijk om helemaal door 
te lezen voor zoiets simpels als je te 
registreren bij een gemeente. Ik had 
hier liever hyperlinks gezien van de 
kopjes. 

 

 16
1 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Wat een verschrikkelijke zin. Ik moet 
te lang nadenken over de ware 
inhoud van de zin. 

 

 16
5 

Criteria 
huisvestingsver

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Er is mij niet duidelijk of ik aan beide 
criteria moet voldoen. Dus of ik en 
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gunning moet voldoen aan de economische 
binding en moet voldoen aan de 
maatschappelijke binding. Is het 
genoeg als ik slecht aan Ã©Ã©n 
criterium voldoe? 

 16
7 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Volledigheid Volledigheid Welke dan? Ik had na deze zin een 
opsomming verwacht van die criteria. 

 

 17
0 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Volledigheid Volledigheid Wat is een normale werkweek? is de 
vraag die ik hier mezelf stel. Hoeveel 
uur?  

 

 17
4 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Volledigheid Volledigheid Wat zijn er dan nog meer voor 
criteria. Vreemd dat een pagina al 
bovenaan aangeeft niet volledig te 
zijn in de informatie die onderstaand 
te lezen zal zijn. 

 

 15
1 

Bestaande 
koopwoningen 

Gebruiksgemak Navigatie Ik ben hier op de goede weg. Uit de 
informatie in dit stukje tekst haal ik 
dat ik een huisvestingvergunning 
nodig heb om in Amersfoort het huis 
van 150.000 euro te kopen. Ik had 
hier graag gezien dat het woord 
'huisvestingsvergunning' een 
hyperlink was. Zodat ik direct door 
had kunnen klikken naar de 
informatie die ik nu nodig heb. 

 

 15
6 

Bestaande 
koopwoningen 

Gebruiksgemak Vormgeving Ik zie pas na een poosje zoeken dat de 
link die ik nodig heb wel degelijk op 
deze pagina staat. Alleen niet op een 
handige en strategische plek. 

 

 22
6 

Wethouders Structuur Volledigheid Enorm onduidelijk wie ik nu moet 
hebben. Ik zou niet weten onder 
welke verantwoordelijkheid het 
onderhoud van fietspaden valt. Maar 
ik weet wel dat het in de binnenstad 
was. Dus ik besluit maar dat ik mnr. A. 
Kruyut moet hebben. En anders 
verwijst hij mij maar weer door naar 
de goede wethouder. 

 

 21
4 

Toerisme en 
vrije tijd 

Gebruiksgemak Gebruiksgemak Waarom een pfd bestand? Ik heb 
mazzel dat dat hier werkt, maar dat is 
niet altijd het geval op elke computer. 
Sterk af te raden dus op een site. 

 

 19
3 

Toerisme en 
vrije tijd 

Structuur Structuur Onder 'Over Amersfoort' (waar ik me 
nu bevindt) verwacht ik eigenlijk niet 
dat er iets staat over koopzondagen. 
Hier verwacht ik eerder geschiedenis 
en foto's van de stad. 

 

 22
0 

Meldpunt 
Woonomgeving 

Volledigheid Volledigheid Ik zou vanuit hier graag makkelijk op 
de plek willen komen waar ik 
informatie kan vinden over werlke 
wethouder verantwoordelijk is voor 
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de fietspaden. Maar een link of iets 
dergelijks wat mij daarnaartoe leidt, 
zie ik hier niet zo snel. 

 22
2 

Bestuur Begrijpelijkheid Structuur Ik had geen idee dat ik op de link 
college van B en W moest klikken om 
een lijst met wethouders te kunnen 
vinden.  

 

 19
1 

Vrije tijd, 
cultuur, sport 

Structuur Structuur Ik had op deze pagina verwacht iets 
te kunnen vinden over 
koopzondagen. Omdat ik winkelen zie 
als vrije tijd en omdat op andere 
gemeente sites het hier vaak wel te 
vinden is (weet ik uit eigen ervaring). 

 

 18
0 

Burgerzaken Structuur Navigatie Ik had hier verwacht iets te kunnen 
vinden over registratie bij de 
gemeente Amersfoort. 

 

 18
3 

Burgerzaken Vormgeving Vormgeving Ik zie pas veel te laat dat ik toch op de 
goede pagina zit bij burgerzaken. 
Maar het kopje Verhuizen waar ik 
mee te maken heb, heeft geen 
opsomming onder zich, waardoor het 
niet opvalt. 

 

     Subtotaal 22 

22 32
1 

Verhuizen Volledigheid Volledigheid Het was fijn geweest als er ergens 
binnen wonen en leven ook een link 
was geweest naar burgerzaken om 
meer informatie te verstrekken over 
het aanmelden als nieuwe burger van 
Amersfoort.  

 

 32
5 

Verhuizen Gebruiksgemak Navigatie Ik vind het persoonlijk altijd erg fijn 
als ik direct kan klikken om te 
downloaden. Dat is in dit geval niet 
mogelijk.  

 

 32
2 

Verhuizen Structuur Vormgeving De zinnen zijn vreemd opgebouwd.  

 31
6 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Volledigheid Volledigheid Niet iedereen zal direct weten dat 
een normale werkweek 40 uur bevat.  

 

 34
3 

Wethouders Gebruiksgemak Structuur Ik heb de wethouder niet kunnen 
vinden, omdat ik in eerste instantie 
de link voor burgemeesters en 
wethouders niet heb gevonden. 

 

 33
2 

Toerisme en 
vrije tijd 

Structuur Structuur Ik heb persoonlijk erg lang moeten 
zoeken naar de koopzondagen. 
Hiervoor zou ik inderdaad snel de 
zoekoptie gebruikt hebben. Om de 
link te vinden had ik reeds gekeken 
onder wonen en leven (vrije tijd, 
cultuur, sport) en ondernemen 
(winkels en markten). Uiteindelijk 
kwam ik hier terecht. 
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 31
7 

Wonen en 
leven 

Gebruiksgemak Vormgeving Dit is een onoverzichtelijke lange lijst. 
De verschillende links zouden al 
voldoende helder moeten zijn om 
door te klikken naar de beoogde 
informatie.  

 

     Subtotaal 7 

24 69 Verhuizen Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Het is mij niet duidelijk wat dit woord 
precies inhoudt. 

 

 80 Wethouders Begrijpelijkheid Volledigheid Het is mij niet duidelijk of de vraag 
over het onderhoud van de 
fietspaden, de verantwoordelijkheid 
is van deze wethouder, omdat ik niet 
zeker weet of dit onder Stedelijk 
Beheer en Openbare ruimte valt 

 

 83 Wethouders Begrijpelijkheid Volledigheid Opnieuw over de vraag wat betreft de 
fietspaden, het is mij niet duidelijk of 
dit dus onder Stedelijk Beheer en 
Openbare ruimte valt of onder 
Ruimtelijke Ordening, ik neig zelf 
meer naar het eerste, maar het is niet 
heel duidelijk. 

 

     Subtotaal 3 

25 22
1 

Verhuizen Gebruiksgemak Volledigheid Misschien zou het makkelijker zijn als 
er bijgezet zou worden dat er niet 
online geregistreerd kan worden, dan 
hoeven mensen daar ook niet verder 
naar te zoeken 

 

 15
2 

Bestaande 
koopwoningen 

Structuur Vormgeving Hier keek ik eerst overheen, 
waardoor ik wat langer bezig was met 
zoeken naar de regeling voor het 
wonen in Amersfoort. 

 

 21
9 

Meldpunt 
Woonomgeving 

Hyperlinks Navigatie Ik mis hier een hyperlink om direct 
naar het overzicht van wijkopzichters 
te gaan. Ook staat er niet direct dat 
het ook om wethouders gaat. 

 

 19
5 

Burgerzaken Begrijpelijkheid Vormgeving Het staat een beetje apart van de 
rest, waardoor het niet zo opvalt. Ik 
dacht ook dat met verhuizen werd 
bedoeld dat je uit Amersfoort gaat 
verhuizen, waardoor ik niet op de link 
klikte. 

 

 16
4 

Burgerzaken Structuur Structuur Ik verwacht bij burgerzaken te vinden 
hoe ik me moet registreren bij de 
gemeente, maar zo op het eerste oog 
zie ik het niet. 

 

 21
5 

Wijken / 
Winkelcentra / 
Binnenstad 

Vormgeving Vormgeving Alles staat door elkaar, waardoor het 
onoverzichtelijk wordt.  

 

     Subtotaal 6 

26 20 Not Found Hyperlinks Navigatie de hyperlink "vacatures" doet het  
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7 niet. 

 18
7 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Gebruiksgemak Gebruiksgemak Niet in een pdf file maar regelrecht op 
de website zetten.  

 

 17
9 

Huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Is dit registreren? Of die vriend geeft 
een vage omschrijving van dit 
registratieproces of de site gebruikt 
andere termen(of onduidelijke 
termen). 

 

 15
8 

Aanvragen 
huisvestingsver
gunning 

Gebruiksgemak Gebruiksgemak het gebruik van pdf is niet geliefd 
onder de internetgebruikers. 

 

 15
5 

Wonen Vormgeving Vormgeving Te veel mogelijkheden om uit te 
kiezen. Hierdoor is het moeilijk om te 
kiezen welk menu je nodig hebt. Een 
aantal tussenstappen, of eventueel 
een aantal simpele vragen vooraf kan 
het zoeken versimpelen. 

 

 17
3 

Veelgestelde 
vragen 

Overig Overig vragen die met een simpele google 
search kunnen worden beantwoord. 
In een "veelgestelde vragen" kan je 
beter vragen stellen die ook 
moeilijker te beantwoorden zijn(Dat 
geeft meteen ook niet het gevoel 
alsof deze afdeling ff in 5 minuten is 
gemaakt!).  

 

 20
3 

Amersfoort, 
city with a 
heart 

Gebruiksgemak Volledigheid Dit is het enigste wat je over 
Amersfoort in het Engels kan vinden? 
Zoniet, dan doet de link het niet goed. 

 

     Subtotaal 7 

27 24
9 

Homepage Vormgeving Vormgeving Dit menu mag misschien iets 
promineneter in beeld. 

 

 24
8 

Huisvestingsver
gunning 

Gebruiksgemak Vormgeving klein font  

 28
5 

Winkeltijden en 
koopzondag 

Gebruiksgemak Gebruiksgemak Document: dit document opent in de 
browser in hetzelfde scherm. Dat is 
prettig. Soms moet je documenten 
downloaden en openen in een apart 
programma, et cetera. Dat is 
vervelend. Het prettigst is het 
wanneer alle informatie gewoon op 
de website staat. Bovendien, dit is 
informatie voor een heel jaar, dus 
hoeft niet continu bijgewerkt te 
worden, dus waarom staat het in een 
document en niet op de site? 

 

 29
3 

Wethouders Begrijpelijkheid Volledigheid NIet geheel duidelijk wat onder deze 
precieze omschrijvingen valt. 
Onderhoud van het wegdek: Verkeer 
of Stedelijk Beheer/Openbare 
Ruimte? 
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     Subtotaal 4 

28 28
0 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Begrijpelijkheid Volledigheid je weet niet welke wijkwinkelcentra 
precies open zijn. Ik neem aan dat 
niet alle wijkwinkelcentra op dezelfde 
koopzondag open zijn??? 

 

 26
1 

Verhuizen Vormgeving Vormgeving over het algemeen een klein 
lettertype, wat het lezen niet 
makkelijk maakt. 

 

 26
2 

Verhuizen Vormgeving Vormgeving beetje een vreemde vormgeving van 
de tekst 

 

 29
6 

Bezwaar en 
beroep 

Relevantie Begrijpelijkheid en een verzoek om 
schadevergoeding? Is dat ook een 
klacht over dienstverlening. Dit is 
onduidelijk. 

 

 28
8 

Klachten Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid andere klachten moeten dus via het 
digitale klachtenformulier? is niet 
helemaal duidelijk. 

 

 25
1 

Wonen en 
bouwen 

Gebruiksgemak Structuur Het duurde even voordat ik de regels 
voor de huisvesting in Amersfoort 
gevonden had. Wanneer er in dit 
scherm een link is naar de regels voor 
huisvesting zou dit het zoeken 
vergemakkelijken. 

 

 25
9 

Burgerzaken Vormgeving Vormgeving onoverzichtelijke kopjes. pas toen ik 
het onderstreepte verhuizen zag, wist 
ik dat ik daar moest zoeken 

 

 27
7 

Winkels en 
markten 

Gebruiksgemak Structuur je zou denken dat de winkels ed 
onder wonen en leven staat. Dit is 
niet het geval. natuurlijk is het 
makkelijk om even verder te zoeken. 
Maar dit viel mij wel op. Dat ik direct 
bij wonen en leven ging kijken, maar 
dat het stond onder ondernemen. 

 

 26
9 

Digitaal Loket / 
Verhuizing, 
schriftelijk 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid bij een digitaal loket denk ik aan de 
mogelijkheid om je digitaal in te 
schrijven bij de gemeente, dus via de 
website. Dit mogelijkheid biedt 
gemeente Amersfoort hier echter 
niet. Of ik kan deze mogelijkheid niet 
vinden. Dit is verwarrend. 

 

     Subtotaal 9 

29 26
6 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Vormgeving Vormgeving Dit schema is ontzettend 
onoverzichtelijk. Data staan door 
elkaar het is heel moeilijk te vinden of 
de openingstijden in verschillende 
categorieÃ«n op dezelfde dagen zijn. 
Het is gewoon Ã©Ã©n grote rommel. 

 

 24
3 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Volledigheid Volledigheid Er staat niet goed aangegeven 
hoeveel uur een normale werkweek 
bevat 
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 29
2 

Raadsleden Gebruiksgemak Volledigheid Lastig er achter te komen wie de 
wethouders zijn. Deze zitten in de 
gemeenteraad. Je moet dan weer via 
een plattegrond doorklikken. Dit 
duurt erg lang voor je er uiteindelijk 
achter bent wie je nodig hebt 

 

 27
4 

Klachten Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Het is nu een beetje twijfelachtig of je 
een melding moet geven of echt een 
klacht indienen. Aangezien het wel 
gaat om het aanvragen van 
schadevergoeding en het niet alleen 
gaat over de melding van een gat in 
de weg 

 

 29
0 

Wethouders Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Onduidelijk waar een gat in een 
fietspad onder valt. Is het nou 
openbare ruimte of juist weer 
verkeer? Ze kunnen beter 
trefwoorden bij deze onderdelen 
zetten 

 

 25
7 

Burgerzaken Volledigheid Volledigheid Het is vrij onduidelijk/moeilijk te 
vinden dat het registreren onder het 
kopje verhuizen staat. Beter kunnen 
ze Ã³f de inhoud van de kop ook op 
deze pagina zetten Ã³f het kopje 
registreren er ook los bijzetten. 

 

     Subtotaal 6 

31 33
1 

Wijken / 
Binnenstad 

Volledigheid Structuur Ik had hier wel iets over 
koopzondagen verwacht 

 

 31
9 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Vormgeving Volledigheid Ik kan het goed lezen, maar wellicht is 
het voor anderen niet leesbaar omdat 
het zulke kleine letters zijn. 

 

 33
6 

Winkeltijden en 
koopzondag 

Vormgeving Vormgeving Te klein  

 34
5 

Wethouders Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Weet niet goed het verschil tussen 
Stedelijk beheer/openbare ruimte en 
ruimtelijke ordening, ofwel waar 
'onderhoud aan fietspaden' bij hoort 

 

 33
5 

Not Found Hyperlinks Navigatie Link doet het weer niet  

 34
2 

Meldpunt 
Woonomgeving 

Volledigheid Volledigheid Ik vind dat hier wel bij hoort te staan 
wie waar verantwoordelijk voor is 

 

 34
0 

CDA Volledigheid Volledigheid Ik had hier meer gespecificeerde 
functies verwacht 

 

 33
4 

Not Found Hyperlinks Navigatie Link doet het niet  

     Subtotaal 8 

32 11
7 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Volledigheid Volledigheid Welke wijkwinkelcentra? Gaat het om 
alle wijken, of slechts om Ã©Ã©n van 
de vele die Amersfoort heeft? 
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 10
8 

Verhuizen Begrijpelijkheid Structuur Erg lang over gedaan om te vinden, 
'wonen en bouwen' lijkt logischer om 
deze informatie te vinden dan 
'burgerzaken'.  

 

 10
2 

Bestaande 
koopwoningen 

Volledigheid Navigatie Waarom geen link naar 
huisvestigingsvergunning-pagina? 

 

 12
1 

Wethouders Begrijpelijkheid Volledigheid Weinig informatie over wie er nu 
precies verantwoordelijk is voor 
welke specifieke zaken. Bv. fietspaden 
kan onder verkeer of Openbare 
ruimte vallen.  

 

 10
5 

Not Found Hyperlinks Navigatie 404-error, na 'burgerzaken'  

     Subtotaal 5 

34 27
0 

Verhuizen Hyperlinks Structuur Ik had problemen met het vinden van 
informatie over het registreren als 
nieuwe inwoner van Amersfoort. Op 
zich is het wel logisch dat het onder 
Burgerzaken valt, maar misschien 
hadden ze daar nog een iets betere 
link naar kunnen geven. Bijvoorbeeld 
verhuizen, burgerzaken en dan 
inderdaad naar registreren. 
Bovendien vallen er nu wel heel veel 
gegevens onder de Burgerzaken. 
Misschien dat ze hier een iets betere 
onderverdeling in kunnen geven 
zodat het wat overzichtelijker wordt. 

 

 27
8 

Verhuizen Vormgeving Vormgeving Volgens mij is hier het zinnetje kopie 
legitimatiebewijs afgekort, mooier 
zou zijn als er zou staan "een kopie 
van het legitimatiebewijs van de..." 

 

 27
9 

Verhuizen Vormgeving Vormgeving Misschien is het mooier om met 
behulp van punten aan te geven wat 
er mee moet worden gestuurd. 
Bovendien is het zo overzichtelijker 

 

 24
7 

Huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid Deze zin is wat mij betreft onduidelijk; 
gaat het hier nou om mensen die een 
laag inkomen hebben en dus zijn 
aangewezen op het huis of niet? 

 

 25
4 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Hyperlinks Structuur (Twijfel tussen structuur en 
hyperlinks.) Wat mij betreft zijn deze 
criteria nogal van belang, hier wordt 
het slechts als een doorverwijzing 
gebruikt. Eigenlijk zou er meteen bij 
de informatie over het kopen van een 
huis en de eventueel 
daarbijbehorende huisvestvergunning 
de criteria moeten worden gegeven. 
Hierdoor weet een koper gelijk waar 
hij of zij aan toe is. 
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 29
7 

Wethouders Volledigheid Volledigheid Misschien is het iets beter om er bij 
de link gelijk wethouders en contact 
bij te zetten, zodat je wanneer je 
contact wil opnemen met een van 
hen, gelijk wordt doorverwezen (wel 
zo handig, lijkt mij). 

 

     Subtotaal 6 

35 34
1 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

<geen keuze> Onduidelijk …  

 32
0 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid zijn bestaan??  

 31
8 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Gebruiksgemak Vormgeving Het zou fijner zijn als deze tekst wat 
korter zou zijn. Bijvoorbeeld met een 
paar punten waarom de criteria 
duidelijk naar voren komen. Als er 
meer uitleg nodig is dan zou er 
bijvoorbeeld een link bij kunnen met 
'lees verder'. Verder is de taal wat 
lastig, ik denk dat het wat minder 
ingewikkeld opgeschreven zou 
kunnen worden 

 

 34
4 

Wethouders Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid ik weet niet of dit ook over fietspaden 
gaat 

 

 32
4 

Overige 
informatie 

Volledigheid Structuur Volgens mij zou bij overige informatie 
ook iets van 'inschrijven bij gemeente' 
horen te staan, omdat dit ook al niet 
bij het vorige rijtje stond (wonen) Ik 
moet dus nog even doorzoeken... 

 

 33
9 

Toerisme en 
vrije tijd 

Begrijpelijkheid Navigatie ik had eigenlijk gedacht bij dit kopje 
iets over winkelen te vinden. Na enig 
zoeken vond ik het bij 'over 
amersfoort' 

 

 34
6 

Meldingen en 
klachten 

Volledigheid Volledigheid misschien zou hier  nog een kopje 
contact met wethouden bij moeten 

 

 32
7 

Wonen en 
bouwen 

Volledigheid Structuur onder wonen zou toch ook inschrijven 
bij gemeente o.i.d moeten staan? 

 

 32
9 

Burgerzaken Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid is afspraak maken met burgerzaken 
ook inschrijven gemeente? In  ieder 
geval kan ik het niet vinden 

 

 33
3 

Burgerzaken Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid bij verhuizen dacht ik aan verhuizen 
Ãºit Amersfoort en niet er naartoe. 

 

     Subtotaal 10 

37 26
8 

Koopzondagen 
2007 (PDF) 

Volledigheid Volledigheid welke wijkwinkelcentra?  

 26
3 

Wijken / 
Binnenstad 

Hyperlinks Structuur hier verwachtte ik een hyperlink naar 
de openingstijden (koopzondagen), 
die was niet te vinden 

 

 25 Verhuizen Vormgeving Vormgeving komt niet overeen met de  
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5 vormgeving van de andere kopjes 
zoals "verhuizen naar Amersfoort 
vanuit een andere plaats" 

 24
4 

Criteria 
huisvestingsver
gunning 

Structuur Vormgeving Erg veel info op een pagina, 
onduidelijk gestructureerd.  

 

 24
1 

Bestaande 
koopwoningen 

Hyperlinks Navigatie hyperlink gewenst  

 27
1 

Digitaal Loket / 
Koopzondagen, 
informatie 

Hyperlinks Volledigheid deze link linkt naar een onvolledige 
pagina. Preziece plaats etc ontbreekt 

 

 27
2 

Digitaal Loket / 
Koopzondagen, 
informatie 

Hyperlinks Structuur deze pagina verwachtte ik onder 
wonen en leven. Moeilijk tot niet te 
vinden.  

 

     Subtotaal 7 

 Totalen 218 

 
Tabel 1. Proefpersoon probleemoverzicht. 
 

 Categorie (door proefpersoon) Freq. % Categorie (door onderzoeker) Freq. % 

1 Gebruiksgemak 56 25,7 Navigatie (Hyperlinks) 43 19,7 

2 Begrijpelijkheid 44 20,2 Volledigheid 44 20,2 

3 Volledigheid 29 13,3 Vormgeving 48 22,0 

4 Structuur 25 11,5 Begrijpelijkheid 24 11,0 

5 Vormgeving 23 10,6 Structuur 34 15,6 

6 Hyperlinks (Navigatie) 22 10,1 Gebruiksgemak 15 6,9 

7 <geen keuze> 11 5,0 Onduidelijk 6 2,8 

8 Relevantie 8 3,7 Relevantie 3 1,4 

9 Overig 1 0,5 Overig 1 0,5 

 Totaal 218 100,0 Totaal  218 100,0 

 
Tabel 2. Overzicht van toegewezen problemen aan probleemcategorieën. 
 

 Categoriewijzigingen Freq. 

1 Gebruiksgemak > Navigatie  16 

2 Begrijpelijkheid > Volledigheid 12 

3 Gebruiksgemak > Structuur 11 

4 Gebruiksgemak > Vormgeving 10 

5 Structuur > Vormgeving 9 

6 Gebruiksgemak > Volledigheid 5 

7 Navigatie > Structuur 5 

8 Structuur > Navigatie 4 

9 Geen keuze > Onduidelijk 4 
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Tabel 3. Overzicht van categoriewijzigingen. 
 

Unieke probleemdetectie Aantal dimensie 

Proefpersonen vinden het vervelend om een lange lap tekst door te werken. Ze 
verwachten een betere lay-out met kopjes. 

21 Vormgeving 

Het is niet duidelijk welke wethouder wat doet. De informatie hierover is niet 
voldoende aanwezig. 

16 Volledigheid 

De link verhuizen op de pagina burgerzaken is verwarrend . 12 Vormgeving 

Op de pagina huisvestingsvergunning is het onlogisch om in de lopende tekst geen 
link naar de huisvestingsvergunning te hebben. 

10 Navigatie 

De informatie over koopzondagen in het PDF bestand is niet volledig. 
Proefpersonen willen meer informatie over openingstijden winkelcentra. 

9 Volledigheid 

Het rechtermenu valt niet op als er vanuit de tekst naar verwezen wordt. 9 Vormgeving  

Het gebruik van een PDF bestand is niet gebruiksvriendelijk, omdat mensen de 
website verlaten en lastig terug kunnen naar de website. 

8 Gebruiksgemak 

De lettergrootte van de website is te klein. 6 Vormgeving 

Een proefpersoon vindt de tekst over de huisvestingsvergunning lastig uitgelegd. 6 Begrijpelijkheid 

Een proefpersoon wil graag door de website op de hoogte worden gesteld dat 
online registreren niet mogelijk is. 

6 Volledigheid 

10 Volledigheid > Navigatie  3 

11 Begrijpelijkheid > Navigatie  3 

12 Volledigheid > Structuur 3 

13 Begrijpelijkheid > Vormgeving 2 

14 Relevantie > Navigatie  2 

15 Begrijpelijkheid > Structuur 2 

16 Geen keuze > Volledigheid 2 

17 Geen keuze > Structuur 2 

18 Navigatie > Volledigheid 1 

19 Volledigheid > Vormgeving 1 

20 Relevantie > Onduidelijk 1 

21 Structuur > Volledigheid 1 

22 Vormgeving > Volledigheid 1 

23 Begrijpelijkheid > Gebruiksgemak 1 

24 Begrijpelijkheid > Relevantie 1 

25 Geen keuze > Vormgeving 1 

26 Geen keuze > Gebruiksgemak 1 

27 Geen keuze > Navigatie 1 

28 Relevantie > Structuur 1 

29 Relevantie > Vormgeving 1 

30 Begrijpelijkheid > Onduidelijk 1 
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Proefpersonen vinden de overzichtspagina’s zoals wonen en leven en vrije tijd, 
cultuur en sport onduidelijk. Dit komt onder andere door dubbele links. 

6 Vormgeving 

Men verwacht onder vrije tijd, cultuur en sport iets te vinden over koopzondagen. 6 Structuur 

Het is niet duidelijk wat er onder een normale werkweek wordt verstaan. De uitleg 
hiervan is niet aanwezig en de informatie is niet volledig. 

5 Volledigheid 

Proefpersoon verwacht dat het college van B en W direct onder bestuur te vinden 
is. 

4 Structuur 

Men verwacht informatie over koopzondagen onder wonen en leven 3 Structuur 

Link afspraak maken met burgerzaken op de pagina burgerzaken werkt niet. 3 Navigatie 

Men verwacht direct onder wonen en leven informatie te vinden over registratie 
als nieuwe inwoner. 

3 Structuur  

Het is niet duidelijk dat winkelen onder toerisme en vrije tijd valt. 3 Structuur 

De proefpersoon heeft problemen met ambtelijk taalgebruik op de pagina 
wethouders. 

3 Begrijpelijkheid 

Informatie over de huisvestingsvergunning staat erg verspreid over verschillende 
pagina’s. Het kan beter gestructureerd worden door op één pagina te zetten. 

3 Structuur 

De link online melding op de pagina meldpunt woonomgeving is hier niet duidelijk 
en zorgt voor verwarring. 

2 Begrijpelijkheid 

Het woord inwonen op de pagina verhuizen is niet duidelijk. 2 Begrijpelijkheid 

Men verwacht informatie over koopzondagen niet onder ondernemen 2 Structuur 

Men wil liever puntsgewijs de criteria voor een huisvestingsvergunning lezen. 2 Vormgeving 

Het is niet duidelijk wat men moet verwachten onder de kopjes verhuizing, 
inwonen en verhuizing schriftelijk op de pagina digitaal loket. 

2 Navigatie  

Men verwacht dat koopzondagen onder wijken / binnenstad vallen. 2 Structuur 

De pagina klachten is niet duidelijk. Welke klachten moeten waar gemeld worden? 2 Begrijpelijkheid 

Het is onduidelijk hoe het digitaal loket in de structuur van de website past. 2 Structuur  

Op de pagina toerisme en vrije tijd staat een link naar koopzondagen die niet werkt. 2 Navigatie 

De primaire links vallen niet op. 2 Navigatie 

De vormgeving van de homepage is onduidelijk en helpt niet bij het navigeren. 2 Navigatie 

De primaire links wonen en leven en producten en diensten zijn onduidelijk 
gesplitst. Ze overlappen elkaar. 

1 Navigatie 

De link meldingen en klachten werd zo snel gezien. 1 Navigatie  

Op de pagina huisvestingsvergunning staan de links niet vetgedrukt. 1 Navigatie 

De algemene informatie staat niet telkens op dezelfde plek. Rechtsboven 
(homepage) t.o.v. linksonder (secundaire pagina) 

1 Vormgeving 

Plek van digitaal loket op de homepage valt niet genoeg op. 1 Vormgeving 

De status van de menubalken is niet duidelijk. 1 Navigatie 

Het kruimelpad is niet altijd juist, nadat het digitaal loket wordt geraadpleegd. 1 Navigatie 

Het uitklapmenu werkt niet prettig. 1 Gebruiksgemak 

De vormgeving van de website is saai. 1 Vormgeving 

Op de pagina verhuizen staan interne links, wat niet prettig gestructureerd is. 1 Structuur 
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Op de pagina verhuizen moet worden aangegeven dat er aangifte gedaan moet 
worden bij de balie burgerzaken van Amersfoort. 

1 Volledigheid 

Proefpersoon verwacht informatie over huizen en appartementen te vinden bij 
wijken/ winkelcentrum en binnenstad. 

1 Navigatie 

De informatie over koopzondagen in het PDF bestand is verwarrend vormgegeven. 1 Vormgeving 

Een proefpersoon verwacht informatie over het melden van een klacht over het 
fietspad bij de pagina melden klacht over ambtelijk optreden te vinden. 

1 structuur 

Vormgeving van de pagina melden klacht over ambtelijk optreden is niet gelijk aan 
de rest van de website. 

1 Vormgeving 

Via de link online melding kom je op een online formulier, via de link 
meldingsformulier moet je een formulier downloaden. 

1 Gebruiksgemak 

Er wordt niet duidelijk uitgelegd hoe de betaling van de huisvestingsvergunning tot 
stand zal komen. 

1 Begrijpelijkheid 

Op de pagina online melding zou ook informatie moeten staan over het schriftelijk 
melden van schade. 

1 Volledigheid 

De thematische zaken en de organisatie van producten en diensten binnen de 
gemeente zorgt voor een onduidelijke structuur op de website. 

1 Structuur 

Proefpersoon verwacht dat burgerzaken prominenter aanwezig zouden zijn 1 Structuur 

Proefpersoon verwacht dat koopzondagen beter te vinden zou zijn. 1 Structuur  

Zoeken naar registreren via het digitaal loket is niet gemakkelijk. 1 Navigatie 

Link naar de gemeentegids op de homepage werkt niet 1 Navigatie 

Het digitaal loket is erg onoverzichtelijk. 1 Vormgeving 

De link schriftelijk uw verhuizing doorgeven op de pagina digitaal loket/verhuizing 
aan de balie werkt niet. 

1 Navigatie 

Op de pagina online melding zijn de invulvelden niet gemakkelijk in te vullen. Ze zijn 
niet duidelijk. 

1 Begrijpelijkheid 

De tekst onder het kopje afspraak is niet handig vormgegeven. Het kan beter in de 
vorm van een lijst met mogelijkheden gezet worden.  

1 Vormgeving  

Er staat onnodige informatie met percentages op de pagina bestaande 
koopwoningen.  

1 Relevantie 

Winkels en markten wordt verwacht onder wonen en leven / vrije tijd, cultuur en 
sport.  

1 Structuur 

Men verwacht niet dat op de pagina Over Amersfoort iets staat over koopzondagen 1 Structuur 

Binnen wonen en leven werd had meer informatie moeten staan over burgerzaken. 1 Volledigheid 

Op de pagina meldpunt woonomgeving mist een link naar een overzicht van 
wijkopzichters. 

1 Navigatie 

De link vacatures werkt niet. 1 Navigatie 

De term huisvestingsvergunning is niet duidelijk. 1 Begrijpelijkheid 

De Engelse pagina van Amersfoort is niet volledig. 1 Volledigheid 

De pagina bezwaar en beroep is niet duidelijk. Kun je hier ook klachten melden? 1 Begrijpelijkheid  

Huisvestingsregels werden verwacht onder wonen en bouwen. 1 Structuur 

Het is niet duidelijk wat het digitaal loket inhoudt. 1 Begrijpelijkheid 
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Op de pagina CDA werd verwacht meer gespecificeerde functies te vinden. 1 Volledigheid 

Burgerzaken is erg breed. De structuur had beter gekund. 1 Structuur 

Proefpersoon verwacht bij overige informatie iets te vinden over het inschrijven bij 
een gemeente. 

1 Structuur 

Op de pagina meldingen en klachten zou eigenlijk contactinformatie van de 
wethouders moeten staan. 

1 Volledigheid 

Het label van de primaire link ondernemen is onduidelijk. De verwachting wordt 
gewekt dat dit voor ondernemers bedoeld is. 

1 Navigatie 

Het zou gemakkelijker zijn als op de homepage duidelijke informatie stond over 
registreren als bewoner.  

1 Gebruiksgemak 

 
Tabel 4. Overzicht van unieke probleemdetecties bij de Infocusmethode. 
 

Locatie Frequentie Percentage 

Verhuizen 32 14,6 

Koopzondagen 2007 (PDF) 18 8,2 

Criteria huisvestingsvergunning 18 8,2 

Homepage 17 7,8 

Wethouders 16 7,3 

Bestaande koopwoningen 13 5,9 

Burgerzaken 13 5,9 

Toerisme en vrije tijd 10 4,6 

Huisvestingsvergunning 8 3,7 

Meldpunt Woonomgeving 7 3,2 

Digitaal Loket 6 2,7 

Vrije tijd, cultuur, sport 5 2,3 

Winkeltijden en koopzondag 4 1,8 

Not Found 4 1,8 

Winkels en markten 3 1,4 

Aanvragen huisvestingsvergunning 3 1,4 

Online melding 2 0,9 

Bestuur 2 0,9 

College van B en W 2 0,9 

Wonen 2 0,9 

Wonen en bouwen 2 0,9 

Digitaal Loket / Koopzondagen, informatie 2 0,9 

Digitaal Loket / Verhuizing, aan de balie 2 0,9 

Digitaal Loket / Verhuizing, schriftelijk 2 0,9 

Wijken / Binnenstad 2 0,9 

Wijken / Winkelcentra / Binnenstad 2 0,9 
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Winkelcentra 2 0,9 

Winkelen 2 0,9 

Klachten 2 0,9 

Melden klacht over ambtelijk optreden 2 0,9 

Meldingen en klachten 1 0,5 

Digitaal Loket / Woningzoekende, inschrijvingsbewijs 1 0,5 

Inloggen met uw DigiD account 1 0,5 

Amersfoort, city with a heart 1 0,5 

Overige informatie 1 0,5 

Producten en diensten 1 0,5 

Raadsleden 1 0,5 

Sitemap 1 0,5 

Digitaal Loket / Verhuizing, inwonen 1 0,5 

Veelgestelde vragen 1 0,5 

Bezwaar en beroep 1 0,5 

Verkeer en parkeren 1 0,5 

CDA 1 0,5 

Wonen en leven 1 0,5 

Totalen 218 100,0 

 
Tabel 5. Overzicht van problemen ervaren met webpagina’s. 
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III. Hardopdenkmethode onderzoek probleemoverzicht 
 

PPN # Locatie Categorie Probleem Aantal 

PPN 2 1 Bestaande Koopwoningen Begrijpelijkheid Niet begrepen dat er 
relevante informatie stond 

 

 2 Specifieke woningen en 
woonvormen 

Labels Kop specifieke woningen 
onduidelijk 

 

 3 Wonen & Leven Structuur Info niet te vinden  

 4 Bestaande Koopwoningen Vormgeving Tekst te lang  

 5 Bestaande Koopwoningen Snelheid Traag laden  

 6 Huisvestingsvergunning Begrijpelijkheid Moet nauwkeurig lezen  

 7 Home Labels Link Over Amersfoort 
onduidelijk 

 

 8 Home Labels Link Ondernemen onduidelijk  

 9 Winkels & Markten Structuur Plaats onlogisch  

 10 Winkels & Markten Vormgeving Menu’s zorgen voor 
verwarring 

 

 11 Home Structuur Structuur helpt niet bij vinden 
van informatie 

 

 12 Meldpunt Woonomgeving Structuur De pp had het logischer 
gevonden als hier meteen ook 
de wethouder bij vermeld 
stond. 

 

 13 Organisatie Structuur De pp had het logischer 
gevonden als hier meteen ook 
de wethouder bij vermeld 
stond. 

 

 14 Meldpunt Woonomgeving Vormgeving Het is de proefpersoon niet 
meteen duidelijk dat wijken in 
het rechtermenu staat 

 

 15 Wijkbeheerteam Gebruiksgemak De proefpersoon vond dit, na 
het niet kunnen vinden van 
de wethouder het beste 
alternatief 

 

Subtotaal 15 

PPN 4 1 Bestaande Koopwoningen Structuur Proefpersoon verwacht de 
info al eerder dan in 
werkelijkheid staat. 

 

 2 Huisvestingsvergunning Relevantie Proefpersoon vindt de 
informatie niet relevant, had 
deze info al eerder gelezen 

 

 3 Huisvestingsvergunning Vormgeving Proefpersoon vindt het raar 
dat de links eerst rechts 
stonden en nu onder de tekst. 

 

 4 Digitaal Loket Structuur Proefpersoon had een  



 

Focus op Infocus  Floris Baan 

71 

snellere weg naar het doel 
toe verwacht. 

 5 Letter I   Structuur Proefpersoon had hier het 
woord Inschrijven verwacht, 
maar dat stond er niet. 

 

 6 Home Homepage Het is de proefpersoon niet 
duidelijk welke primaire link 
hiervoor gebruikt moet 
worden 

 

 7 Wijkbeheerteam Accuratesse De inhoud van de pagina is 
volgens de pp niet accuraat 

 

 8 Wethouders Volledigheid Het is niet duidelijk bij welke 
zaken de proefpersoon bij de 
onderwerpverantwoordelijke 
wethouder of bij de 
wijkverantwoordelijke 
wethouder moet zijn. 

 

Subtotaal 8 

PPN 6 1 Bestaande Koopwoningen Vormgeving Proefpersoon had in de tekst 
al een link verwacht naar HV, 
maar moest deze zelf nog 
zoeken 

 

 2 Home Structuur Het is de proefpersoon niet 
duidelijk onder welk menu 
Burgerzaken valt 

 

 3 Home Structuur / Labels Het is de proefpersoon niet 
duidelijk onder welke 
primaire link zij iets over 
koopzondagen zou kunnen 
vinden 

 

 4 Koopzondagen PDF Volledigheid De proefpersoon had het 
logisch gevonden als de 
namen van de 
wijkwinkelcentra er nog bij 
hadden gestaan 

 

 5 Over Amersfoort Labels Proefpersoon verwachtte 
andere informatie onder de 
primaire link Over Amersfoort 

 

 6 College van B&W Snelheid Proefpersoon meldt dat de 
site traag is. 

 

Subtotaal 6 

PPN 8 1 Wonen & Bouwen Vormgeving De proefpersoon vindt dat er 
te veel informatie in 1 keer 
wordt gegeven 

 

 2 Wonen & Leven Vormgeving De proefpersoon vindt lange 
lijsten links onduidelijk. 

 

 3 Wonen Structuur Proefpersoon had link 
Huisvestingsvergunning eerst 
niet eens gezien omdat het 
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niet onder kopen stond. 

 4 Digitaal Loket; Bouwen & 
Wonen 

Vormgeving De proefpersoon vindt lange 
lijsten links onduidelijk. 

 

 5 Digitaal Loket; Bouwen & 
Wonen 

Labels Het is voor de proefpersoon 
niet duidelijk wat deze link 
precies inhoudt. 

 

 6 Digitaal Loket; Bouwen & 
Wonen 

Labels Het is voor de proefpersoon 
niet duidelijk wat deze link 
precies inhoudt. 

 

 7 Vrije tijd, cultuur, sport Structuur Proefpersoon had hier de 
informatie verwacht, maar 
het staat er niet 

 

 8 Uitklapmenu Wonen & 
Leven 

Structuur Proefpersoon had hier de 
informatie verwacht, maar 
het staat er niet 

 

 9 Wonen & Leven Structuur Proefpersoon had hier de 
informatie verwacht, maar 
het staat er niet 

 

 10 Bezwaar en Beroep Begrijpelijkheid De proefpersoon kon niet uit 
de informatie opmaken of hij 
een klacht of een bezwaar 
had. 

 

 11 Meldingsformulier Structuur De proefpersoon had hier al 
meer informatie over de 
wethouder verwacht 

 

 12 Stadhuis Snelheid De site loopt vast, waardoor 
de proefpersoon besluit het 
op te geven. 

 

Subtotaal 12 

PPN 13 1 Huisvestingsvergunning Snelheid De proefpersoon wordt 
opgehouden in zijn 
werkzaamheden doordat de 
site zo traag is. 

 

 2 Burgerzaken Vormgeving Het is voor de proefpersoon 
heel onlogisch dat Verhuizen 
helemaal alleen onderaan 
staat 

 

 3 Digitaal Loket, Letter R Structuur De proefpersoon had hier het 
woord registreren verwacht, 
maar dat staat er niet bij. 

 

 4 Homepage Labels Het is de proefpersoon niet 
duidelijk onder welke 
primaire link hij 
koopzondagen kan vinden. 

 

 5 Homepage Homepage De proefpersoon weet niet 
goed waar te zoeken en 
wordt afgeleid door andere 
informatie 
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 6 Wethouders Begrijpelijkheid Het is de proefpersoon niet 
meteen duidelijk of hij voor 
het stadsdeel of voor het 
beleidsgebied moet kiezen. 

 

Subtotaal 6 

PPN 16 1 Kopen Labels De proefpersoon weet niet 
welke van de drie links ze 
moet kiezen 

 

 2 Wonen Labels De proefpersoon weet niet 
welke van de links ze moet 
kiezen 

 

 3 Criteria 
Huisvestingsvergunning 

Begrijpelijkheid De zin zit erg ingewikkeld in 
elkaar, is moeilijk te 
begrijpen. 

 

 4 Digitaal Loket Structuur De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is er 
niet 

 

 5 Digitaal Loket Structuur De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is er 
niet 

 

 6 Burgerzaken Vormgeving De link onderaan valt niet op.  

 7 Home Structuur De proefpersoon zoekt iets op 
de site dat helemaal niet 
bestaat, maar wat zij wel 
verwacht. 

 

 8 Home Structuur Als je niet direct weet waar je 
moet zijn is de site niet 
gemakkelijk in gebruik 

 

 9 Meldpunt Woonomgeving Volledigheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is er 
niet 

 

 10 Meldpunt Woonomgeving Snelheid De proefpersoon wordt 
tegengehouden bij het 
uitvoeren van de taak 
doordat de site niet werkt. 

 

 11 Contact Structuur De proefpersoon zoekt iets op 
de site dat helemaal niet 
bestaat, maar wat zij wel 
verwacht. 

 

 12 Wijken Volledigheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is er 
niet 

 

 13 Wie, wat, waar Gebruiksgemak De proefpersoon weet niet 
zeker of dit de goede 
informatie is, maar omdat er 
niet bij staat dat het dit niet 
is, gaat zij er vanuit dat er wel 
een kern van waarheid in zit. 

 

Subtotaal 13 
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PPN 18 1 Bestaande Koopwoningen Begrijpelijkheid pp vindt de aangeboden 
informatie niet meteen 
duidelijk 

 

 2 Huisvestingsvergunning Begrijpelijkheid pp vindt de aangeboden 
informatie niet meteen 
duidelijk 

 

 3 Wonen & Bouwen Structuur De pp verwacht de informatie 
op een andere plaats dan 
waar het daadwerkelijk staat 

 

 4 Wonen & Bouwen Structuur De pp verwacht de informatie 
op een andere plaats dan 
waar het daadwerkelijk staat 

 

 5 Burgerzaken Vormgeving Doordat Verhuizen alleen 
onderaan staat, ziet de 
proefpersoon dit over het 
hoofd. 

 

 6 Homepage Homepage Het is op de homepage niet 
duidelijk welke link leidt naar 
koopzondagen 

 

 7 Informatiewinkel Labels Blijkbaar is het de 
proefpersoon niet duidelijk 
wat er onder 
Informatiewinkel valt. 

 

 8 Ondernemen Labels / Structuur Zowel label ondernemen als 
de plaatsing van 
koopzondagen daaronder is 
voor de proefpersoon niet 
logisch. 

 

 9 Wethouders Begrijpelijkheid Het is de proefpersoon niet 
duidelijk wat er exact onder 
de beleidsgebieden valt 

 

Subtotaal 9 

PPN 20 1 Bestaande Koopwoningen Relevantie  De proefpersoon vind de 
informatie die er staat niet 
relevant, te algemeen 

 

 2 Specifieke woningen en 
woonvormen 

Labels De proefpersoon verwacht 
andere informatie onder dit 
label dan dat er daadwerkelijk 
staat. 

 

 3 Wonen & Leven Structuur De proefpersoon weet niet 
waar zij de goede informatie 
vandaan moet halen. 

 

 4 Wonen & Leven Structuur De proefpersoon weet niet 
waar zij de goede informatie 
vandaan moet halen. 

 

 5 Nieuwbouw woningen Structuur De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet is. 

 

 6 Vrije tijd, cultuur, sport Structuur De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet is. 
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 7 Toerisme en Recreatie Structuur De proefpersoon zocht de 
informatie onder de 
verkeerde primaire link 

 

 8 Winkels en Markten Begrijpelijkheid De proefpersoon kan niet 
goed het verschil maken 
tussen een klacht, melding en 
een bezwaar en gaat hierdoor 
de fout in. 

 

Subtotaal 8 

PPN 22 1 Criteria 
Huisvestingsvergunning 

Begrijpelijkheid Het is de proefpersoon niet 
meteen duidelijk wat hij moet 
doen voor zo'n vergunning. 

 

 2 Criteria 
Huisvestingsvergunning 

Begrijpelijkheid De maatschappelijke binding 
is niet meteen duidelijk voor 
deze proefpersoon 

 

 3 Algemeen Snelheid De proefpersoon wordt 
belemmerd bij het uitvoeren 
van zijn taken 

 

 4 Wonen & Bouwen Labels / Structuur De proefpersoon weet niet 
wat hij moet verwachten 
onder beide labels of waar de 
benodige info staat, dus weet 
hij niet welke te kiezen 

 

 5 Digitaal Loket Labels / Structuur De proefpersoon weet niet 
wat hij moet verwachten 
onder de labels of waar de 
benodige info staat, dus weet 
hij niet welke te kiezen 

 

 6 Verhuizen Gebruiksgemak Het aangifteformulier zou 
makkelijker te bereiken zijn 
als je er op kon klikken. 

 

 7 Vrije tijd, cultuur en sport Structuur De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet is. 

 

 8 Meldpunt Woonomgeving Gebruiksgemak De formulieren zouden 
makkelijker te bereiken zijn 
als er links in de tekst staan 

 

 9 Organisatie Structuur De proefpersoon verwacht 
onder organisatie al info over 
wethouders 

 

 10 Meldingen & Klachten Structuur De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet is 

 

Subtotaal 10 

PPN 25 1 Bestaande Koopwoningen Volledigheid De proefpersoon had hier 
meer informatie verwacht 
over de toestemming om een 
huis te kopen, maar ziet dit 
hier niet. 

 

 2 Home Structuur De proefpersoon verwacht de 
benodigde informatie onder 
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een andere primaire link dan 
dat het geval is. 

 3 Burgerzaken Labels Omdat de proefpersoon 
gefocust is op het woord 
registratie ziet zij de link 
Verhuizen over het hoofd. 
Het is dus niet duidelijk dat 
daaronder de benodigde 
informatie staat. 

 

 4 Verhuizen Begrijpelijkheid / 
Vormgeving 

De proefpersoon begrijpt de 
informatie bovenaan de 
pagina Verhuizen niet of het 
is niet duidelijk weergegeven 

 

 5 Wonen & Leven Structuur De proefpersoon verwacht de 
benodigde informatie onder 
een andere primaire link dan 
dat het geval is. 

 

 6 Home Labels De proefpersoon had een 
andere naam in haar hoofd 
voor datgene wat ze aan het 
zoeken was dan de naam die 
de gemeente er aan heeft 
gegeven 

 

 7 Wethouders Begrijpelijkheid De proefpersoon begreep niet 
goed het verschil tussen de 
twee beleidsgebieden, 
daarom twijfel 

 

Subtotaal 7 

PPN26 1 Huisvestingsvergunning Vormgeving Door de verschillende menu's 
ziet de proefpersoon het 
menu onderaan over het 
hoofd. 

 

 2 Home Labels De proefpersoon vindt dat de 
informatie over het 
registreren onder Wonen 
hoort, maar niet onder 
Bouwen. Hierdoor is het 
onduidelijk wat er nu onder 
deze link staat 

 

 3 Stadsberichten Labels Het label Stadsberichten is 
niet duidelijk genoeg zodat de 
proefpersoon niet weet wat 
er precies onder valt. 

 

 4 Home Structuur Het is de proefpersoon niet 
duidelijk waar zij moet zoeken 
voor een antwoord op de 
vraag 

 

 5 Meldingen & Klachten Volledigheid De proefpersoon had op de 
pagina Meldingen en Klachten 
ook al de informatie over de 
wethouders verwacht, maar 
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dat staat er niet 

 6 Home Structuur De proefpersoon verwacht de 
informatie over de 
verantwoordelijke wethouder 
hieronder, maar die info staat 
er niet. 

 

 7 Bezwaar en Beroep Vormgeving De proefpersoon ziet bij het 
terugkijken informatie die zij 
eerder nog niet had gezien. 
De vormgeving nodigt dus 
niet uit tot het bekijken van 
alles. 

 

Subtotaal 7 

PPN 28 1 Bestaande Koopwoningen Vormgeving De proefpersoon ziet het 
rechtermenu over het hoofd 
en ziet daarom ook de link 
naar Huisvestingsvergunning 
niet 

 

 2 Criteria 
Huisvestingsvergunning 

Vormgeving De tekst is te lang  

 3 Wonen & Bouwen Structuur De proefpersoon verwacht de 
informatie over het 
inschrijven onder een andere 
primaire link dan dat het 
werkelijk staat 

 

 4 Wonen & Leven Structuur De proefpersoon verwacht de 
informatie over het 
inschrijven onder een andere 
primaire link dan dat het 
werkelijk staat 

 

 5 Digitaal Loket Labels Het is de proefpersoon niet 
helemaal duidelijk wat er 
verstaan wordt onder Digitaal 
Loket 

 

 6 Koopzondagen PDF Vormgeving De proefpersoon geeft 
commentaar op de 
vormgeving van een pagina 

 

 7 Home Structuur Het is de proefpersoon niet 
duidelijk waar zij deze 
informatie moet zoeken 

 

 8 Wethouders Begrijpelijkheid De beleidsgebieden zijn niet 
zo gemakkelijk te begrijpen 
voor de proefpersoon 

 

Subtotaal 8 

PPN 29 1 Bestaande Koopwoningen Gebruiksgemak De proefpersoon kon niet in 
een oogopslag zien waar de 
link naar 
huisvestingsvergunning stond 

 

 2 Burgerzaken Labels Het is de proefpersoon niet  
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meteen duidelijk dat datgene 
wat ze zoekt het label 
verhuizen zal hebben, in 
eerste instantie is ze op zoek 
naar wonen. 

 3 Burgerzaken Snelheid De website werkt niet zoals 
de proefpersoon verwacht. Ze 
heeft ergens geklikt, maar de 
link opent niet. 

 

Subtotaal 3 

Totalen 112 

 
Tabel 1. Proefpersoon probleemoverzicht. 
 

Probleemcategorieën Frequentie Percentage 

Structuur 37 33,0 

Vormgeving 22 19,6 

Labels 17 15,2 

Begrijpelijkheid 13 11,6 

Snelheid 7 6,3 

Gebruiksgemak 5 4,5 

Labels / Structuur 4 3,6 

Homepage 3 2,7 

Relevantie 2 1,8 

Accuratesse 1 0,9 

Begrijpelijkheid / Vormgeving 1 0,9 

Volledigheid 0 0 

Totalen 112 100 

 
Tabel 2. Overzicht van toegewezen problemen aan probleemcategorieën. 
 

Probleem Aantal Dimensie Subdimensie 

 De website hapert bij het klikken op een link / laden pagina   7  Bereikbaarheid    Snelheid   

 Proefpersonen verwachten informatie over de wethouder bij 
Meldpunt Woonomgeving / Wijkbeheerteam te vinden   

7  Bereikbaarheid    Structuur   

 Het rechtermenu valt niet op als er vanuit de tekst naar 
verwezen wordt   

6  Vormgeving    Vormgeving   

 Proefpersonen weten niet onder welke link ze klachten 
moeten zoeken   

5  Bereikbaarheid    Structuur   

 De link Verhuizen op de pagina Burgerzaken wordt over het 
hoofd gezien   

5  Vormgeving    Vormgeving   

 Onder Ondernemen gaat het alleen over zelf ondernemen / 
Proefpersonen verwachten hier niet winkels en markten   

4  Bereikbaarheid    Labels   

 Winkelen wordt onder Vrije tijd, cultuur en sport verwacht   4  Bereikbaarheid    Structuur   
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 Proefpersonen verwachten informatie over Verhuizen onder 
Wonen & Leven   

4  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen vinden de lijst met links op Wonen & Leven / 
Bouwen & Wonen, Digitaal Loket te lang   

4  Vormgeving    Vormgeving   

 Winkels en Markten wordt verwacht onder Wonen & Leven   3  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersoon begrijpt de tekst van de pagina Bestaande 
Koopwoningen niet goed   

3  Inhoud    Begrijpelijkheid   

 De beleidsgebieden van de wethouders zijn niet helemaal 
duidelijk   

3  Inhoud    Begrijpelijkheid   

 Proefpersoon begrijpt niet precies wat er onder het kopje 
Specifieke Woningen en Woonvormen valt   

2  Bereikbaarheid    Labels   

 Over Amersfoort is meer geschiedenis georiënteerd   2  Bereikbaarheid    Labels   

 Proefpersonen kiezen een alternatieve contactpersoon als ze 
de wethouder niet kunnen vinden   

2  Bereikbaarheid    Gebruiksgemak   

 De proefpersonen verwachten onder de letter I iets van 
Inschrijven   

2  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen kijken bij het Digitaal Loket onder de letter R 
van registreren   

2  Bereikbaarheid    Structuur   

 De tekst van Huisvestingsvergunning moet nauwkeurig 
worden gelezen, wil je het   begrijpen  

2  Inhoud    Begrijpelijkheid   

 De proefpersonen weten niet of ze moeten kiezen voor het 
gebied in de stad of   het beleidsgebied van de wethouders  

2  Inhoud    Volledigheid   

 Proefpersonen weten niet duidelijk het verschil tussen 
Bezwaar en Beroep   

2  Inhoud    Begrijpelijkheid   

 De proefpersonen raken in verwarring omdat de links bij 
Huisvestingsvergunning   onder de tekst staan, in plaats van 
rechts   

2  Vormgeving    Vormgeving   

 Proefpersoon denkt informatie over Huisvesten te vinden bij 
Werk & Inkomen   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen verwachten de verantwoordelijke te vinden 
in het klacht-indien-proces   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersoon verwacht informatie al eerder dan dat het 
staat, vindt het ver doorklikken (Huisvestingsvergunning)   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 De proefpersonen verwachten een snelle weg naar de pagina 
over inschrijven   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 De proefpersonen verwachten Burgerzaken onder Wonen & 
Leven en niet onder Producten & Diensten   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen zien de link Huisvestingsvergunning niet op 
de pagina Wonen omdat het niet in het rijtje van Kopen staat   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 De proefpersonen klikken op inschrijvingsbewijs 
woningzoekende omdat ze niet goed weten wat het is   

1  Bereikbaarheid    Labels   

 De proefpersonen vinden de link verhuizing, schriftelijk niet 
duidelijk   

1  Bereikbaarheid    Labels   

 Proefpersonen zoeken op de wijk Binnenstad voor de 
koopzondagen   

1  Bereikbaarheid    Structuur   
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 Proefpersonen kijken bij Nieuws voor Schade aan het 
fietspad   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen weten niet welke link ze moeten kiezen op de 
pagina Kopen   

1  Bereikbaarheid    Labels   

 Proefpersonen zoeken koopzondagen onder Actueel   1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen kijken bij Contact voor de wethouder   1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen verdwalen tijdens het zoeken naar verhuizen 
en moeten opnieuw beginnen   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen weten niet onder welke link Winkels valt.   1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen denken dat Informatiewinkel over winkels 
gaat   

1  Bereikbaarheid    Labels   

 Proefpersonen bekijken alle links van een pagina om uit te 
sluiten dat ze niets missen   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen weten niet welke link te kiezen op Bouwen & 
Wonen   

1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen kijken bij Organisatie voor de wethouder   1  Bereikbaarheid    Structuur   

 Proefpersonen zoeken naar Gemeentewerken voor het 
indienen van klachten   

1  Bereikbaarheid    Labels   

 Proefpersonen kijken bij Stadsberichten voor de 
koopzondagen   

1  Bereikbaarheid    Labels   

 Proefpersonen verwachten dat je bij het Digitaal Loket alleen 
online dingen kan regelen   

1  Bereikbaarheid    Labels   

 Op de pagina Huisvestingsvergunning staat alleen maar 
herhaling van informatie   

1  Inhoud    Relevantie   

 Proefpersonen vinden het onduidelijk welke 
wijkwinkelcentra bedoeld worden   

1  Inhoud    Volledigheid   

 De zin op de pagina Criteria Huisvestingsvergunning over het 
aantal te werken uren is te ingewikkeld   

1  Inhoud    Begrijpelijkheid   

 De proefpersoon vindt de informatie op Bestaande 
Koopwoningen niet relevant   

1  Inhoud    Relevantie   

 De tekst op de pagina Criteria Huisvestingsvergunning is niet 
duidelijk   

1  Inhoud    Begrijpelijkheid   

 De informatie op de pagina Verhuizen (menu) is niet duidelijk   1  Inhoud    Begrijpelijkheid   

 Proefpersoon vindt de tekst op Bestaande Koopwoningen te 
lang   

1  Vormgeving    Vormgeving   

 Menu aan de linkerkant wordt over het hoofd gezien doordat 
in het midden ook een menu staat   

1  Vormgeving    Vormgeving   

 Proefpersonen vinden dat op de pagina Wonen & Bouwen te 
veel informatie staat   

1  Vormgeving    Vormgeving   

 De tekst op de pagina Criteria Huisvestingsvergunning is te 
lang   

1  Vormgeving    Vormgeving   

 Proefpersonen vinden de Koopzondagen PDF niet mooi   1  Vormgeving    Vormgeving   

 
Tabel 3. Aantal unieke problemen afkomstig van de Hardopdenkmethode. (De Bode, 2008) 
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Locatie Frequentie Percentage 

Homepage 17 15,2 

Bestaande Koopwoningen 10 8,9 

Wonen & Leven 7 6,3 

Burgerzaken 6 5,4 

Huisvestingsvergunning 6 5,4 

Digitaal Loket 5 4,5 

Meldpunt Woonomgeving 5 4,5 

Wethouders 5 4,5 

Wonen & Bouwen 5 4,5 

Criteria Huisvestingsvergunning 4 3,6 

Digitaal Loket; Bouwen & Wonen 3 2,7 

Vrije tijd, cultuur en sport 3 2,7 

Winkels & Markten 3 2,7 

Wijkbeheerteam 2 1,8 

Verhuizen 2 1,8 

Bezwaar en Beroep 2 1,8 

Koopzondagen PDF 2 1,8 

Meldingen & Klachten 2 1,8 

Specifieke woningen en 
woonvormen 

2 1,8 

Organisatie 2 1,8 

Wonen 2 1,8 

Digitaal Loket, Letter R 1 0,9 

College van B&W 1 0,9 

Contact 1 0,9 

Informatiewinkel 1 0,9 

Kopen 1 0,9 

Letter I   1 0,9 

Meldingsformulier 1 0,9 

Nieuwbouw woningen 1 0,9 

Ondernemen 1 0,9 

Over Amersfoort 1 0,9 

Stadhuis 1 0,9 

Stadsberichten 1 0,9 

Toerisme en Recreatie 1 0,9 

Uitklapmenu Wonen & Leven 1 0,9 

Wie, wat, waar 1 0,9 
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Wijken 1 0,9 

Algemeen 1 0,9 

Totalen 112 100 

 
Tabel 4. Overzicht van problemen ervaren met webpagina’s. 
 
Het totaal aantal proefpersonen dat mee heeft gewerkt is 13. Het aantal problemen dat is gemeld is 112. 
Gemiddeld zijn er 8,6 problemen gemeld. Het meeste aantal problemen dat is gemeld door een proefpersoon 
is 13. 
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IV.  Focusgroepen 

Focusgroep 3 januari groep van 11.00 uur 

Algemeen 
Deze focusgroep bestaande uit zes proefpersonen, was de eerste van de reeks dus was het afwachten hoe het 
precies in zijn werk zou gaan. Het werken met de camera’s ging goed en zorgde ogenschijnlijk niet voor (extra) 
nervositeit. Tijdens het groepsgesprek werd er niet gelet op de camera’s. Iedereen is aan het woord geweest. 
Opvallend was, dat men elkaar goed liet uitspreken. 
 
Het gebruik van de afdrukken van Infocus werkten goed. De proefpersonen konden even goed voor zich halen 
hoe Infocus er ook al weer uit zag. Tevens werkten deze  afdrukken voor een goede leidraad van het gesprek. 
Het gesprek duurde met introductie en napraten iets meer dan 22 minuten.  

Het gesprek 
De algehele indruk was dat de groep het gevoel had, dat het meewerken aan het onderzoek goed te doen was.  
Een aantal proefpersonen hadden het gevoel dat ze alleen commentaar gaven over wat met de opdracht te 
maken heeft, niet over heel de website. 
 
Tijdsdruk werd niet echt ervaren. Alleen aan het einde van de sessie.  Toch voelde sommige proefpersonen zich 
soms een beetje opgejut, omdat men maar een beperkte tijd hadden voor een bepaalde taak.  
Bij het uitvoeren van de taken werd soms langer stilgestaan bij vragen. Dit kwam bijvoorbeeld doordat er 
ergens naar wordt gevraagd en er dan wordt verwacht dat het antwoord ook te vinden is. Dit terwijl dit soms 
niet is. De instructie vooraf aan het onderzoek was duidelijk.  
 
De sneltoets werd slechts door één proefpersoon gebruikt. Zij gaf hiervoor de reden: “ik vond dat gewoon 
handig, hij is er toch.” Voor veel proefpersonen was het niet geheel duidelijk waarom deze sneltoets er was.  
Ook de keuze voor de sneltoets blijkt overbodig blijkt uit commentaar: “misschien is het handig als er gewoon 
één sneltoets vooraf is gegeven, zelf kiezen is toch niet nodig?” 
 
De knop annoteer blijkt in eerste instantie duidelijk. Maar het blijkt dat vooral de uitleg hierbij een belangrijke 
factor is geweest. “Annoteer is een beetje zo’n wetenschappelijk woord. Misschien is commentaar beter.” Een 
andere suggestie was het woord opmerking. 
 
Veel mensen gebruiken niet alle functies voor het maken van een markering. Het gebruik van de pijl is 
bijvoorbeeld lastig. “Klik je een keer en dan krijg je ineens een enorme pijl!” De kaders blijken wel handig te 
worden gevonden. “Kleur en lijndikte vind ik maar overbodige functies die alleen maar tijd kosten. Het lijkt 
alsof je ze ook moet gebruiken omdat ze er zijn.” Het verwijderen van markeringen was niet aan de orde. Bij 
het maken van een annotatie werd vaak eerst een categorie geselecteerd, daarna werd de opmerking 
geplaatst.  
 
De keuze  voor de juiste categorie blijkt lastig. “Het waren een beetje veel categorieën.” Een voorbeeld hiervan 
is het volgende commentaar: “als ik had gewild dat er een link was geweest, dan wilde ik een probleem 
invoeren in de categorie hyperlink, maar het heeft dan ook te maken met de begrijpelijkheid of volledigheid. 
De categorie hyperlink was niet echt nodig.” Niemand heeft alle categorieën gebruikt. Ook is de categorie 
overig niet gebruikt.  
 
De taken waren erg  verschillend, wat als positief werd ervaren, en sloten goed aan bij de realiteit. Taak twee 
en vier werden lastig gevonden. De tweedeling tussen het uitvoeren van de taken en het beoordelen van de 
website blijkt lastig. “Dat is het lastige, je bent gefocust op de opdracht, maar tegelijkertijd moet je de website 
beoordelen. ” Opmerkelijk was dat er werd ervaren dat de taken de prioriteit hadden. “Het werkt ook een 
beetje psychologisch: als je mij een papiertje in mijn hand geeft dan ervaar ik dat als de opdracht.”  
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Een goede tip hiertegen werd ook gegeven. “Misschien moet je eerder het antwoord geven gevolgd door wat 
tijd om aan te geven welke problemen er met deze taak/website werden ervaren. Misschien moeten deze 
problemen zelfs ook centraal besproken worden.“ 
 
Er zou, als de mogelijkheid aanwezig zou zijn, gebruik gemaakt worden van een feedback knop op een 
gemeentelijke website. Deze knop zou dan moeten heten: “Commentaar op deze website” of “Laat ons de 
website verbeteren.” Iedereen is het er over eens dat het ook belangrijk is dat men het gevoel krijgt dat er ook 
wat met het commentaar wordt gedaan. 

Focusgroep 3 januari groep van 13.00 uur 

Algemeen 
De tweede focusgroep sessie met zes proefpersonen was een stuk drukker dan de eerste. Dit leek voornamelijk 
te zijn, omdat er meer door elkaar heen werd gepraat. Iedereen is in meer of mindere mate aan het woord 
geweest.  
 
Het gesprek was ogenschijnlijk minder geordend dan het eerste gesprek. Dit kwam, omdat men langer aan het 
woord was voordat de afdrukken werden verspreid. Hierdoor werden al veel dingen gemeld voordat er 
structuur in het gesprek werd gebracht. Het gesprek duurde met introductie en napraten iets meer dan 15 
minuten.  

Het gesprek 
Het eerste wat de proefpersonen te melden hadden, was dat er een redelijke tijdsdruk aanwezig was. Een 
proefpersoon wilde liever een kwartiertje meer tijd. “Als je het niet op tijd af kan krijgen is dat niet prettig.” Het 
blijkt wel weer dat iedereen zo zijn eigen snelheid heeft. Sommige proefpersonen kregen namelijk alles wel 
ruim op tijd af.  
 
De instructie vooraf was duidelijk. Wel meld een proefpersoon dat er te veel functies waren om geheel 
duidelijk te krijgen vooraf. Hij bedoelde hiermee de verschillende markeringsfuncties. “Een kader had voor mij 
genoeg geweest.”  Een ander had  alleen maar alles met een streep gemarkeerd. Een proefpersoon had zelfs 
helemaal geen markeerfuncties gebruikt. Zij schreef slechts opmerkingen op. Later bleek ook dat ze het niet 
goed had begrepen, want de annotaties die zij had gemaakt waren ook niet in een categorie ingedeeld. Zij gaf 
wel aan dat ze weinig echte problemen was tegengekomen.  
 
De taken waren goed te doen. Wel werd taak vier lastig gevonden en werd bij het opzoeken van de 
antwoorden de zoekfunctie als gemis beschouwd.  
 
Een proefpersoon gaf aan dat ze blijkbaar over informatie heen leest wanneer ze een webpagina snel bekijkt:  
“het blijkt ook dat ik slecht lees, want als ik nog een keer keek stond er precies wat ik zocht!” 
De sneltoets werd ook in deze focusgroep weinig gebruikt. Men had ook “geen idee” waarom deze functie er 
was. Tevens leefde de vraag waarom er een sneltoets moest worden gekozen. 
 
De annoteerknop was in eerste instantie duidelijk, maar bij doorvragen bleek toch dat de term beter anders 
kon zijn. “Annotatie is toch universiteitstaal?” De woorden opmerking, notitie of commentaar zijn beter. 
Hiervan is “commentaar het meest toegankelijk.” 
 
Het verwijderen van een markering lukte in deze groep wel. Verder heeft niemand heeft een uitsnede gemaakt, 
afgezien van een proefpersoon die dit per ongeluk deed.   
 
Opvallend is dat naast negatieve dingen ook positieve dingen zijn gemeld. Een proefpersoon is het hier niet 
mee eens. “Als ik naar een website ga verwacht ik dat het gewoon goed is. Dus ik ga niet positief commentaar 
geven. Als er iets niet klopt daarentegen, dan geef ik wel negatief commentaar.” 
 
De categorieën vertonen overlap. De categorie overige is niet gebruikt. Verder stelde een proefpersoon de 
vraag wat het verschil tussen een hyperlink en een gewone link precies is. De naam van de categorie is die 
proefpersoon dus onduidelijk. 



 

Focus op Infocus  Floris Baan 

85 

Er is wel de behoefte om een annoteerknop te hebben op een gemeentewebsite.  Een goede titel hiervoor is 
dan opmerkingen, notities of commentaar.  
 
Een proefpersoon had nog een tip wat betreft hulp tijdens het uitvoeren van het onderzoek. “Misschien is het 
handig om een hulpfunctie aan het programma toe te voegen, dan hoef je niet de hele tijd je hand op te 
steken.” Een andere proefpersoon had juist liever mondeling hulp. “ Dat zal de leeftijd zijn.”  

Focusgroep 3 januari groep van 15.00 uur 

Algemeen 
Aan de derde focusgroep sessie deden zeven proefpersonen mee. Ondanks dit aantal verliep de sessie goed 
geordend. Men liet elkaar uitspreken en haakte goed op elkaars commentaar in. De sessie duurde Iets meer 
dan 18 minuten. 
 
De meeste proefpersonen kwamen uitgebreid aan het woord. Er waren ook twee proefpersonen die zich meer 
op de achtergrond hielden. Het blijkt belangrijk om ook deze proefpersonen meer in het gesprek te betrekken.  

Het gesprek 
De sessie begon met een interessante opmerking over de situatie van evalueren. Een proefpersoon gaf aan dat 
ze beter leest dan wanneer ze thuis achter haar computer zit. Ze stelde dat ze tijdens dit onderzoek beter 
nadacht over elke stap. Andere proefpersonen konden zich hier in vinden. De taken die uitgevoerd moesten 
worden waren duidelijk. Wel hadden de proefpersonen de meeste moeite met taken twee en vier.  
 
De instructie was helder. Later bleek wel dat het overzicht van de gemaakte annotaties wellicht in de instructie 
mee genomen had kunnen worden, zodat de proefpersonen desgewenst de annotatie konden terugzien of 
wijzigen.  
 
De sneltoets was wel door sommige proefpersonen gebruikt, maar eigenlijk was deze niet erg nodig en was het 
onduidelijk waarom deze er was. Ook werd aangegeven dat de keuze voor een toets niet nodig was. Een ander 
probleem was dat de tooltip van de annoteerknop een andere sneltoets aangaf dan de proefpersoon had 
ingesteld.  
 
Het was onduidelijk dat alle markeringen die je maakte bij het commentaar hoorde dat de proefpersoon in had 
gevuld. Een proefpersoon dacht dat slechts een markering mogelijk was bij een commentaar.  
De knop annoteer heeft mede door de uitleg het aangeven van problemen niet bemoeilijkt, maar commentaar 
of opmerking had een betere bewoording geweest. Een interessante vraag is dan ook of de knop zonder uitleg 
ook te begrijpen zou zijn. 
 
De proefpersonen hebben verschillende manieren van markeren gebruikt. Meer dan twee functies werden er 
echter niet gebruikt. De pijl, het kader en de streep waren favoriet. Men zou niet tevreden zijn als alleen de pijl 
zou kunnen worden gebruikt om te markeren. Het was  verder niet storend dat er meerdere keuzes waren. 
Door de proefpersonen werd aangegeven dat het gebruik van de verschillende functies ligt aan waar je het 
meeste op let. “Als je meer op tekst let is een pijl handiger, als je meer op grotere gebieden let, dan is een 
kader misschien handiger.” 
 
De categorieën veroorzaakte wat problemen. De categorie structuur was bijvoorbeeld erg vaag. Hier werden 
dan ook weinig problemen in geplaatst. De categorie overig is niet gebruikt.  
Twee proefpersonen gaven aan dat ze specifiek op enkele categorieën hebben gelet. Bijvoorbeeld 
gebruikersgemak en hyperlinks. Dit zou voornamelijk met tijdgebrek te maken hebben. Zou er meer tijd zijn 
voor het evalueren, dan zouden andere categorieën meer aandacht krijgen.  
 
Het blijkt dat de tijdsdruk voor iedere proefpersoon anders is. Sommige proefpersonen zijn sneller klaar of zijn 
minder problemen tegengekomen dan anderen.  
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Een annoteerknop op een gemeentewebsite is goed. In de vorm van klachten over de website, opmerkingen of 
commentaar. Het is dan wel van belang dat er iets met de informatie gedaan wordt.” Je wilt zien dat ze er iets 
mee doen, of je wilt een reactie ontvangen.” 

Focusgroep 4 januari groep van 11.00 uur 

Algemeen 
De vierde focusgroep werd door Floris Baan voorgezeten. Aan deze focusgroep namen acht proefpersonen 
deel. De proefpersonen waren spraakzaam op twee proefpersonen na, die nagenoeg niets te zeggen hadden. 
Er werd tevergeefs geprobeerd deze proefpersonen in de discussie te betrekken.  
 
De andere twee focusgroepen werden voorgezeten door Sanne Elling. Beide discussieleiders pakten de 
groepsgesprekken net even anders aan, maar door de afdrukken werd het gesprek toch door beide 
gespreksleiders in goede banen geleid.  De focusgroepen zijn hierdoor toch goed vergelijkbaar. Het gesprek 
duurde ongeveer 17 minuten.  

Het gesprek 
Verschillend van de andere groepsgesprekken begon de sessie met een wat langer algemeen gedeelte. Hierin 
konden de proefpersonen vrijuit praten over hun ervaringen met het onderzoek. Er werd bijvoorbeeld gemeld 
dat de website duidelijk was, dat het programma fijn werkte en dat vooral de lange pagina’s van de website 
voor problemen zorgden.  
 
De instructie die vooraf werd gegeven werd goed genoeg bevonden. Wel gaf een proefpersoon aan dat de 
categorie indeling lastig bleef. Misschien dat bij de instructie hier meer aandacht aan moet worden besteed.  
De taken stuurden de proefpersoon goed naar verschillende stukken van de website. Ook vertelde een 
proefpersoon dat het wel taken waren die vergelijkbaar zijn met dingen die de proefpersonen zelf ook thuis 
zouden kunnen doen. Een proefpersoon gaf aan dat de structuur van de website niet heel duidelijk was. “Je ziet 
een worsteling bij degene die de structuur heeft bedacht, tussen enerzijds wat de burger zoekt en anderzijds 
hoe de gemeente dingen heeft georganiseerd.” 
 
De sneltoets is niet vaak gebruikt, men snapte niet waarvoor deze er was. Wel gaven proefpersonen aan ze de 
toets soms hadden gebruikt.  Een proefpersoon gebruikte de sneltoets waarvoor deze onder anderen is 
toegevoegd. Hij wilde een screenshot maken terwijl een menu was uitgeklapt. De keuze voor de sneltoets werd 
niet zo gewaardeerd. Ook gaf een proefpersoon aan dat bij het gebruik van de sneltoets het annotatiescherm 
geminimaliseerd opende.  
 
De annoteerknop vond iedereen handig, maar de naamgeving kon beter. Commentaar was beter geweest. Het 
icoontje van het fototoestel was goed.  
 
De vorige en volgende knoppen werden veel gebruikt. Wel waren de icoontjes eigenlijk te klein. “Ten opzichte 
van andere browsers zijn de knoppen wat aan de kleine kant.” Het gebruik van deze knoppen was ook niet 
iedereen duidelijk. Vooral wanneer er een PDF-bestand in hetzelfde venster werd geopend drukten 
proefpersonen vaak de gehele browser weg in plaats van op de vorige knop te drukken om terug te komen op 
de website. 
 
De verschillende functies voor het markeren waren volgens velen niet slecht, maar werden niet allen gebruikt. 
Anderen vonden het maar gek dat er pijlen, kaders en strepen gekozen konden worden. Ook werd aangegeven 
dat de kleuren best wel handig kunnen zijn. De kaders werden vooral gebruikt om een groter gedeelte van de 
website te selecteren.  
 
Een proefpersoon kwam met een tip wat het gebruik van de verschillende functies kan stimuleren. “Misschien 
is het handig om in de instructie toe te lichten waar de verschillende functies voor worden gebruikt. Wanneer 
gebruik je pijlen, wanneer kaders en wanneer strepen. “ 
 
Dezelfde proefpersoon kwam ook met een interessante uitspraak: “ik gebruik vaak Adobe Photoshop en dat 
softwareprogramma heeft veel functies. Ik gebruik niet altijd alle functies. Bij dit programma is het net zo, ik 
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heb nu een aantal functies gebruikt, maar wie weet gebruikt iemand anders dit programma morgen voor iets 
anders en gebruikt hij of zij dan weer andere functies.” De proefpersonen hebben wel uitsneden gemaakt. Een 
proefpersoon gebruikte de kaders echter als uitsnede gereedschap. Vanuit de groep kwam de vraag waarvoor 
de functie “tonen van cursor” diende. De proefpersoon begreep niet waarom het zo erg kon zijn dat er een 
cursor in beeld was. 
 
Net zoals in eerdere focusgroepen duidelijk is geworden hebben de proefpersonen vaak maar in een aantal 
categorieën problemen gestopt. Dit komt onder andere doordat men een aantal categorieën niet goed snapt. 
De categorie hyperlinks is vreemd. “De hyperlinks werken allemaal, wat kan er nog meer mis gaan? Als pagina’s 
onvindbaar zijn, dan zou ik dit onder structuur scharen.” De categorie gebruiksgemak is ook erg lastig. De 
categorie slaat op veel andere categorieën. Een andere proefpersoon had te melden dat de categorie 
vormgeving eigenlijk niet werd gebruikt bij dit type taken. Hieruit blijkt dat de proefpersoon niet echt heeft 
begrepen wat allemaal onder de categorie vormgeving als probleem kan worden verstaan. Een proefpersoon 
had een interessante uitspraak:  “wij gooien het probleem gewoon maar ergens in, daarom zouden de 
categorieën een indicatie moeten zijn voor degene die dit gaan bestuderen. Deze categorieën zijn meer een 
analyse instrument voor de onderzoekers dan een analyse instrument voor de gebruikers.“ 
 
Een annotatieknop op een gemeentewebsite zou wel gebruikt worden. Een proefpersoon gaf aan dat het wel 
mooi zou zijn als dan vervolgens het Infocus annotatieprogramma zou verschijnen. Hierop stelde een andere 
proefpersoon dat dit mensen juist zou afschrikken. 

Focusgroep 4 januari groep van 13.00 uur 

Algemeen 
Ook de vijfde en laatste focusgroep werd geleid door Floris Baan. Deze focusgroep bestond uit slechts vier 
proefpersonen. In totaal duur de dit groepsgesprek ongeveer 18 minuten. De groep was, ondanks het kleine 
aantal mensen, niet erg spraakzaam.  

Het gesprek 
De proefpersonen vonden het leuk aan om het onderzoek mee te werken. Toch hadden een aantal liever meer 
tijd gehad om commentaar te geven. De instructie vooraf was voldoende om vervolgens zelfstandig aan het 
werk te gaan. De taken die de proefpersonen moesten uitvoeren waren wel realistisch.  
Het hoofdscherm was duidelijk. Wel was het niet geheel duidelijk waarom de categorieën hier genoemd 
werden. Verder werd de sneltoets niet gebruikt en was het doel van het kiezen van een sneltoets niet helemaal 
duidelijk.  
 
De annoteerknop was helder. Wel had een bewoording als bijvoorbeeld feedback beter geweest. Het icoontje 
van een fototoestel hielp ook bij de interpretatie van de knop.  
 
De verschillende markeermogelijkheden waren goed. Wel gaf een proefpersoon nog een hele handige tip. 
“Zodra je de markering hebt gezet kun je er niets meer mee doen. Het zou fijn zijn als je deze markering 
achteraf nog kunt aanpassen. Bijvoorbeeld door te slepen, kleur veranderen etc.” 
Markeringen zijn niet verwijderd en ook zijn er geen uitsneden gemaakt. Een proefpersoon gaf aan dat je ook 
met behulp van een kader iets van de pagina uit kunt lichten. De pijl werd gebruikt om iets kleins aan te wijzen. 
De kleuren waren handig, maar zijn niet gebruikt. Er is geen titel gegeven aan de markeringen. Het was de 
proefpersonen ook niet echt bekend dat ze dit konden doen.  
 
Over de categorieën zeiden de proefpersonen dat het er nogal veel waren. Eigenlijk hadden ze maar twee of 
drie categorieën gebruikt. Er is dan ook niet in alle categorieën een probleem gestopt. De categorie overig is 
niet gebruikt. Een proefpersoon had een spelfout gevonden en wist niet goed waar deze in onder te brengen.   
In het beschrijvingenvak hebben de proefpersonen steeds erg kort aangegeven wat het probleem was.  
Deze proefpersonen waren niet erg enthousiast over een annoteerknop op een gemeentewebsite. Mocht deze 
er wel komen, dan zou geef commentaar (op deze website) het beste zijn. Bij het doorgeven van het probleem 
zou men liever geen categorieën zien. “Voor de gebruiker is de categorie niet interessant, voor de 
websitebeheerder kan dit echter wel erg handig zijn.”   
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VI. Instructie 
 
De experimenten met Infocus kunnen in principe op iedere computer afgenomen worden die internetbereik 
heeft en waarop Infocus is geïnstalleerd. We zullen gebruik maken van de practicumruimte op het Janskerkhof 
en op die manier het onderzoek afnemen bij maximaal acht proefpersonen tegelijk.  
 
Op de computers waar de proefpersonen achter zitten, staat Infocus al open. Verder staat er onder de 
‘favorieten’ een link naar de vragenlijst naar de WEQ (de vragen over de ecologische validiteit zitten hierbij in). 
Op ieder bureau liggen klaar: 

- een papier met de taken en plek voor antwoorden en begin- en eindtijd 
- een pen  

  
Kort samengevat ziet een Infocus evalueersessie er als volgt uit: 
- welkom 
- korte uitleg doel onderzoek en programma Infocus 
- oefenen op andere website  
- ruimte voor vragen en extra uitleg 
- evalueren van website Amersfoort aan de hand van de vier taken  
- vragenlijst WEQ invullen (vragen ecologische validiteit zitten hierbij in) 
- Focusgroep om na te praten over ervaringen 
 
Aandachtspunt: de proefleiders zullen tijdens de sessie aantekeningen maken n.a.v. observaties over: 

- vragen die gesteld worden 
- werkwijze van proefpersonen 
- opvallende zaken die zich voordoen 
 

De proefpersonen nemen plaats achter hun computers en krijgen de volgende instructie: 
 
Welkom en korte uitleg 
‘Wij doen onderzoek naar websites van gemeentes en willen u vragen om zo meteen feedback te gaan geven 
op de website van de gemeente Amersfoort. U zult hierbij gebruik maken van een programma dat de 
mogelijkheid geeft om een plek op de pagina te markeren en hierover feedback in te typen.  
 
We zullen u zo het programma laten zien en we gaan er even kort mee oefenen. Daarna delen we een papier 
uit met vier taken erop, die op de website van Amersfoort uitgevoerd moeten worden. Tijdens het zoeken en 
lezen van de informatie op de website, kunt u alles opschrijven waar u op de website tegenaan loopt. Het kan 
hierbij gaan om dingen die met de navigatie te maken hebben, zoals onduidelijke links of een warrige structuur. 
Het kan ook gaan over de inhoud: de informatie is bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen of niet volledig. Ook kunt 
u commentaar hebben op de lay-out, u vindt bijvoorbeeld een pagina onduidelijk opgezet of het lettertype te 
klein. Hoe meer feedback er op de website komt, hoe meer aanknopingspunten wij hebben om deze te 
verbeteren. Het is dus de bedoeling dat u alles opschrijft wat er in u opkomt. Mensen zijn soms bang om dom 
over te komen, als ze bijvoorbeeld iets niet kunnen vinden. Zo moet u zich vooral niet voelen, de website moet 
zo zijn ingericht dat alles goed te vinden en te begrijpen is! Als er iets mis gaat, is dit dus de schuld van de 
website en kunt u noteren wat precies het probleem is.’ 
 
Programma openen en oefenen 
‘Dan kunt u nu het programma bekijken dat op uw computerscherm staat.’  
 
Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de proefpersoon te werk moet gaan wanneer hij feedback wil geven. De 
proefpersonen doen allemaal mee op hun eigen scherm.  
 
Openingspagina 
‘Op deze pagina ziet u rechts de titels van twee websites staan. De website van Amersfoort gaan we straks 
evalueren, op de toeristische website van Utrecht gaan we na de uitleg kort oefenen.  
 



 

Focus op Infocus  Floris Baan 

89 

In het midden staat een scherm waarin een keuze gemaakt kan worden voor een sneltoets. Als u straks 
feedback wilt geven, dan kunt u met de muis op een link klikken. Soms hebt u echter met de muis een 
keuzemenu geopend en dan is het handig wanneer u een knop op het toetsenbord kunt gebruiken om 
feedback te geven. Kies dus een toets die u wilt gebruiken om feedback te geven en onthoud welke dit is 
(noteer hem eventueel op uw papier met taken). 
 
Aan de linkerkant van het scherm staat een rijtje categorieën waarbinnen u uw feedback kunt indelen. Drie 
categorieën gaan over de inhoud van de informatie: 

• Relevantie: is de informatie op de website nuttig, hebt u er iets aan? 
• Begrijpelijkheid: is de informatie goed te begrijpen, is het taalgebruik duidelijk? 
• Volledigheid: wordt er voldoende en precieze informatie gegeven? 

Drie categorieën gaan over de bereikbaarheid: 
• Gebruiksgemak: is de website prettig in het gebruik, valt er gemakkelijk mee te werken? 
• Navigatie: leiden links u naar de informatie die u eronder verwacht, is de route naar de informatie 

duidelijk? 
• Structuur: is de structuur duidelijk en helpt de opbouw van de website u de informatie te vinden die u 

zoekt?  
Eén categorie gaat over de vormgeving: 

• Vormgeving: hoe vindt u het uiterlijk van de website? 
 
Het is de bedoeling dat u het commentaar geeft dat in u opkomt en dat u daar vervolgens een categorie bij 
kiest. Dus éérst feedback en dan pas een categorie. Wanneer u twijfelt tussen verschillende categorieën, maak 
dan toch een keuze voor een categorie die u het best bij de omschrijving vindt passen. Geef dan bij het 
commentaar eventueel aan waartussen u twijfelde. Gebruik de categorie ‘overig’ alleen wanneer u een 
commentaar heeft dat naar uw mening absoluut niet in een andere categorie te plaatsen is.’ 
 
Webpagina 
 ‘Klik op de ‘Toeristische website Utrecht’ en dan opent de website vanzelf. U heeft de gewone website voor 
zich, met als enige verschil dat er aan de bovenkant een link staat met de titel ‘annoteer’. Wanneer u hierop 
klikt, dan wordt er een schermafbeelding gemaakt en komt u in een ander scherm waarin u de feedback kunt 
geven. U komt ook in dit scherm wanneer u de sneltoets gebruikt die u net heeft ingesteld.’ 
 
Annoteerpagina 
‘Bovenaan de pagina ziet u een aantal functies om de pagina te bewerken of markeringen aan te brengen. Zo 
kunt u een uitsnede maken of het hele beeld gebruiken. Verder kunt u markeren met een kader, streep of pijl 
in een zelfgekozen kleur en dikte. Aan de linkerkant ziet u de markeringen staan die u hebt gebruikt en daar 
kunt u ze eventueel ook weer weghalen. Hier kunt u ook de keuze maken voor een categorie en uw feedback 
formuleren. Wanneer u tevreden bent over de annotatie klikt u op de link ‘bewaar’ en komt u weer terug op de 
webpagina, waarin u verder kunt lezen of navigeren tot u weer een nieuw commentaar hebt.’ 
 
Na de uitleg gaan de proefpersonen om te oefenen een paar annotaties maken op de toeristische website. We 
lopen rond en beantwoorden vragen (relevante zaken eventueel centraal bespreken). Wanneer iedereen klaar 
is en er geen vragen meer zijn, gaan we over tot de evaluatie van www.amersfoort.nl: 
 
‘We gaan zo beginnen met de evaluatie van de website van de gemeente Amersfoort. U krijgt vier taken op 
papier en we willen u vragen om deze zorgvuldig uit te voeren op de website van Amersfoort. U kunt de 
antwoorden op de vragen opschrijven onder de betreffende vragen. Tijdens het uitvoeren van de taken kunt u 
in Infocus alles noteren waar u tegenaan loopt tijdens het uitvoeren van de taken. Schroom vooral niet om 
feedback te geven, want wij kunnen alles gebruiken om de website te verbeteren.  
 
U mag zo lang doen over de taken als u zelf nodig vindt. U moet zoeken via de links en kunt geen gebruik 
maken van de zoekmachine. Er is in deze versie van de website dan ook geen link naar de zoekmachine 
aanwezig. Als u bepaalde informatie echt niet kunt vinden, kunt u na ongeveer vijf minuten zoeken uw hand 
opsteken, zodat wij u naar de juiste informatie kunnen leiden. Op die manier kunt u ook feedback geven op de 
inhoud van de informatie. Als u klaar bent met alle taken dan steekt u uw vinger op. Eén van ons komt dan 
langs om u verder te helpen. U krijgt dan eerst een vragenlijst over uw ervaringen en oordelen over de website. 
Daarna praten we met de hele groep over een aantal vragen en discussiepunten. 
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Is alles duidelijk zo? Dan kunt u nu als starttijd xx.xx noteren en beginnen met de eerste taak. Na het afronden 
van taak 4 moet u zelf de eindtijd even noteren.’ 
  
Procedure na de evaluatie 
Op de korte instructie staat wat de proefpersoon moet doen als hij klaar is. De onderzoeksleiders zullen de 
WEQ vragenlijst openen, waarin ook enkele vragen over de ervaringen zijn opgenomen.  
 
Vervolgens wordt het laatste kwartier van het onderzoek besteed aan een groepsdiscussie. Deze discussie 
wordt geleid door de onderzoeksleiders. Infocus wordt doorlopen en per scherm vragen we om commentaar 
en bespreken we een aantal stellingen. Een belangrijk onderwerp zijn de categorieën. Het gaat hier 
voornamelijk om de vraag of de categorieën begrepen zijn en of men gezamenlijk een betere indeling kan 
bedenken  
 
Wanneer het onderzoek is afgelopen, bedanken we de proefpersonen en betalen we ze het afgesproken 
bedrag. Tevens verwijzen wij hen naar de website www.gemeentewebsites.nl voor meer informatie over het 
onderzoek en eventueel nieuws en resultaten.  
 
De gehele procedure zal maximaal anderhalf uur duren.  
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VII. Fouten, tekortkomingen en ideeën 

Fouten 
 

ID Actie/venster Omschrijving Type Prioriteit 

F1 Importeren 
exportbestand 

Excel (versies lager dan 2007) geeft een fout bij 
importeren. Dit heeft te maken met het woord ‘ID’ dat 
als eerste in het bestand voorkomt dat Infocus 
exporteert.  
Voor meer informatie over dit (bij Microsoft bekende) 
probleem zie: 
http://support.microsoft.com/kb/323626 

Technisch Zeer hoog 

F2 Importeren 
exportbestand 

De kolom ‘afbeelding’ in het exportbestand is leeg! 
Uiteraard moet hier een referentie komen naar de 
bijbehorende afbeelding. 
Voor een aanpassing van deze referentie zie T7. 

Technisch Zeer hoog 

F3 Importeren 
exportbestand 

Infocus kan niet goed omgaan met harde enters die 
evaluatoren in het commentaarveld zetten. Bij 
exporteren komen delen van dit commentaar in 
nieuwe rijen in het exportbestand. 
Dit is handmatig op te lossen, maar dat is erg 
onhandig. 

Technisch Zeer hoog 

F4 Infocus evaluator Annoteren is niet meer mogelijk nadat een gebruiker 
eerder een annotatie heeft geannuleerd. De gebruiker 
kan nog wel klikken op de annoteerknop, maar er 
wordt geen annoteervenster geopend. 
Herstarten van de applicatie is noodzakelijk. 

Technisch Zeer hoog 

F5 Infocus evaluator Bij een foutmelding in het browservenster (welke dan 
ook) wordt de gebruiker gevraagd of de toepassing 
moet worden afgesloten. Wanneer de gebruiker 
vervolgens op ‘No’ klikt wordt dit tóch gedaan.  

Technisch Hoog 

 

Tekortkomingen 
 

ID Actie/venster Omschrijving Type Prioriteit 

T1 Infocus evaluator Als de gebruiker op de annoteerknop drukt opent 
het annoteervenster niet schermvullend. De 
gebruiker doet dit vervolgens vaak zelf. Idealiter 
wordt dit venster direct schermvullend geopend.  
De gebruiker zal vaak het gehele scherm nodig 
hebben om voldoende ruimte te hebben voor een 
markering. 

Technisch 
Vormgeving 

Normaal 

T2 Infocus evaluator In het openingsvenster klikken mensen dubbel 
op de link van de website waardoor de website in 
twee vensters wordt geopend. Het lijkt er op dat 
men in een interface zoals Infocus hanteert 
eerder een dubbelklik verwacht. 

Technisch Normaal 

T3 Infocus evaluator Bij het veranderen van de annoteertoets in 
openingsvenster verandert de tooltip van de 

Technisch Laag 
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annoteerknop bij het browservenster niet. Hierin 
blijft de tekst ‘Afdruk maken (sneltoets: F12)’ 
staan, terwijl de annoteerknop door de gebruiker 
is aangepast naar bijvoorbeeld F9. 
De tooltip verschijnt als met de muis enige tijd 
wordt stilgestaan op de annoteerknop in het 
browservenster. 

T4 Infocus evaluator De vorige en volgende navigatiemiddelen (de 
pijltjestoetsen) van het browservenster vallen 
niet goed op. Zeker bij openen van PDF-bestand. 

Vormgeving Laag 

T5 Infocus beheer Momenteel moeten er e-mailadressen van 
gebruikers worden opgegeven om een nieuwe 
gebruiker aan te maken. Bij werken op afstand is 
dit handig, maar voor werken in een lab niet. 
Wellicht is het beter om een naam te verplichten 
en e-mailadres optioneel te maken.  

Technisch Laag 

T6 Infocus beheer Mogelijkheid om meerdere gebruikers tegelijk 
toe te voegen in plaats van één voor één. Bij 
laboratoriumsessies van 10 gebruikers of meer 
zou het handig zijn om niet telkens handmatig de 
naam en het e-mailadres te hoeven invullen. 

Technisch Laag 

T7 Importeren 
Infocus beheer 

De titel van een afbeelding (bv. 
87_AID0000052.jpg) is opgebouwd uit de 
evaluator ID (gegenereerd door Infocus op basis 
van totaal aantal gebruikers dat ooit is 
aangemaakt) en de annotatie ID. De evaluator ID 
is echter lastig te achterhalen en moeilijk te 
koppelen aan de gebruikersnaam die je in Infocus 
beheer hebt opgegeven.  
Er zijn twee oplossingen:  

1. In het exportbestand een extra kolom 
evaluator ID toevoegen. 

2. De naamgeving van de afbeeldingen 
aanpassen door de evaluator naam er 
bij te betrekken. 

Technisch Hoog 

T8 Infocus evaluator Bij het maken van een annotatie de categorie 
<geen keuze> weghalen. Verplicht mensen om 
een keuze te maken! Zorg er bijvoorbeeld voor 
dat de annotatie ingedeeld moet worden in een 
categorie voordat de annotatie kan worden 
opgeslagen. 

Inhoudelijk Hoog 

T9 Infocus evaluator Na het openen van een website vanaf het 
hoofdvenster wordt deze website soms 
geminimaliseerd geopend. Ofwel, in een venster 
geopend dat niet actief is en hierdoor niet 
‘bovenop’ het hoofdvenster zichtbaar is.  
Dit heeft wellicht te maken met T2. 

Technisch Normaal 

T10 Infocus evaluator Het verwijderen van markeringen in het 
annoteervenster is niet duidelijk. Momenteel kan 
de gebruiker een markering verwijderen door op 
de delete toets van zijn of haar toetsenbord te 
klikken, maar een deleteknop in de interface zou 
de gebruiker beter van de functie op de hoogte 

Inhoudelijk Hoog 
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kunnen stellen. 

T11 Importeren 
exportbestand 

Het zou handig zijn om naar meerdere formaten 
te kunnen exporteren. XML, direct naar Excel, 
direct naar SPSS. Hierdoor is de extra stap van 
importeren in Excel niet meer nodig en dat 
voorkomt weer dat er fouten kunnen worden 
gemaakt. 

Technisch Laag 

 

Ideeën 
 

ID Actie/venster Omschrijving Type Prioriteit 

I1 Infocus evaluator Bij elke annotatie die de gebruiker 
aanmaakt moet hij/zij aangeven of deze 
annotatie positief, neutraal of negatief 
van aard is. Bij het analyseren van de data 
scheelt dit een hoop tijd. Het zal dan 
gemakkelijker zijn om de positieve van de 
negatieve oordelen te scheiden. 

Inhoudelijk Hoog 

I2 Infocus beheer Test websites willen nog wel eens binnen 
een beschermde omgeving zitten. Geef 
beheerders de optie om toegang tot zo’n 
website voor alle evaluatoren vrij te 
maken. Laat daartoe beheerders in het 
Infocus beheer al de gebruikersnaam en 
het wachtwoord invullen. 
In dit onderzoek moesten de gebruikers 
zelf een wachtwoord en gebruikersnaam 
van de beschermde omgeving invullen.  
Het opslaan van dit wachtwoord was niet 
mogelijk! 

Technisch Normaal 

I3 Infocus evaluator In het openingsvenster zou bij elke 
categorie een regel of twee uitleg 
gegeven kunnen worden over deze 
categorie. 
Misschien alleen bij het klikken op de 
categorie. 

Inhoudelijk Laag 

I4 Infocus evaluator De gebruiker hoeft niet te kiezen welke 
sneltoets hij/zij gebruikt voor het 
annoteren. Deze kan vast worden 
ingesteld. 

Inhoudelijk Normaal 

I5 Infocus evaluator Om T2 te voorkomen zou in het 
openingsscherm een knop kunnen 
worden aangemaakt (Start evaluatie) die 
pas actief wordt zodra de site is 
geselecteerd. Klikken op de naam van de 
sites in het project heeft dan dus geen 
directe actie tot gevolg. 

Technisch Normaal 
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VIII. Taken voor proefpersonen 

Opdrachten op de website van gemeente Amersfoort 

 
Naam: ..................................................................................... 
 
Tijdstip waarop u begint met het beoordelen van de website (bv: 11.45): ......................... 
 

Taak 1: Een huis kopen in de gemeente Amersfoort 
 
U hebt een parttime baan (van 24 uur per week) gevonden in Amersfoort. U woont nu nog op twee uur reizen 
van Amersfoort en u bent zich daarom aan het oriënteren op het kopen van een woning in Amersfoort. Na een 
tijdje zoeken vindt u een jaren ’30 appartement van €150.000,- dat u zou willen kopen. U hebt gehoord dat het 
niet altijd mogelijk is om zich in een gemeente te vestigen als u er onvoldoende binding mee hebt en gaat 
daarom op zoek naar informatie over het kopen van een woning in de gemeente Amersfoort. 
 
1a. Is het toegestaan om het appartement dat u op het oog hebt te kopen? 
 
Ja / nee  
 
1b. Waarom (niet)? Op grond van welke regeling? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sla de bladzijde om voor taak 2 
 

Taak 2: Registreren als nieuwe inwoner 
 
U hebt een geschikte plek gevonden om te wonen en verhuist naar de gemeente Amersfoort. Een dag na uw 
verhuizing, hoort u van een vriend dat u zich als nieuwe bewoner hoort te laten registreren bij de gemeente 
waar u bent gaan wonen.  
 
2a. Kunt u zich schriftelijk laten registreren? 
 
Ja /nee 
 
2b. Zo ja, wat moet u daar precies voor doen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2c. Kunt u zich online laten registreren? 
 
Ja / nee 
 
2d. Zo ja, wat moet u daar precies voor doen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sla de bladzijde om voor taak 3  
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Taak 3: Koopzondagen in gemeente Amersfoort 

 
U houdt erg van winkelen en bent benieuwd hoe vaak er koopzondagen zijn in de binnenstad van de gemeente 
Amersfoort. 
 
3a. Hoeveel koopzondagen waren er in 2007 in de binnenstad? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3b. Waren er ook wel eens koopzondagen op andere plekken dan de binnenstad? 
 
Ja / nee 
 
3c. Zo ja, op welke plekken? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sla de bladzijde om voor taak 4 
 

Taak 4: Schade fietspad 
 
Enkele weken geleden bent u in het centrum van Amersfoort van uw fiets gevallen doordat uw voorwiel in een 
gat in het fietspad kwam. Het resultaat: een gekneusde enkel, schaafwonden, een krom voorwiel en een 
kapotte broek. U wilt de gemeente wijzen op de schade aan het fietspad en overweegt de verantwoordelijke 
wethouder om een schadevergoeding te vragen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het onderhoud 
aan de fietspaden.  
 
 
4a. Hoe kunt u de schade aan het fietspad melden? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4b. Welke wethouder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan fietspaden?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4c. Hoe kunt u met deze wethouder in contact komen om hem te verzoeken om een schadevergoeding? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tijdstip waarop u klaar bent met het beoordelen van de website (bv: 12.09): .................... 
 
Als u de proefleider laat weten dat u klaar bent met de taken, zal deze u vertellen wat de volgende stap is.  
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IX. WEQ vragenlijst 

Aanvulling 
1. Wat is uw naam? 
2. Wat is uw geboortedatum? 
3. Wat is uw geslacht? 
4. Hoe vaak maakt u gebruik van internet? 
5. Bent u bezig met een opleiding? 
6. (Op welk niveau is deze opleiding?) 
7. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
8. Heeft u wel eens eerder de website van een gemeente bezocht? 
9. Hoe vaak bezoekt u de website van een gemeente? 
10. Kunt u drie voorbeelden geven van dingen die u op een gemeentelijke website heeft gedaan of heeft 

bekeken? 
11. In hoeverre vond u de opdrachten die u zojuist gedaan hebt, lijken op dingen die u thuis doet op een 

gemeentelijke website? 
12. In hoeverre vond u zojuist de manier van werken op de website anders dan hoe u thuis werkt? 
13. Waardoor werden eventuele verschillen vooral veroorzaakt? Kruis twee antwoorden aan die volgens u het 

meeste invloed hadden? 
14. Stelling: Ik vond het gemakkelijk om de website met dit evaluatieprogramma te beoordelen 
15. Stelling: Ik vond het leuk om de website met dit evaluatieprogramma te beoordelen 

Standaard WEQ 
16. Wat is uw oordeel over de website van Amersfoort? 
17. Heeft u gevonden wat u zocht? 
18. Stelling: Deze website bevat informatie waar ik wat aan heb 
19. Stelling: Ik vind het taalgebruik op de website makkelijk 
20. Stelling: Deze website biedt mij voldoende informatie 
21. Stelling: Ik vind de website gemakkelijk in het gebruik 
22. Stelling: De startpagina leidt mij gemakkelijk naar de informatie die ik nodig heb 
23. Stelling: Ik weet waar ik op de website moet zijn om de informatie te vinden die ik zoek 
24. Stelling: Ik vind dat het laden van een nieuwe pagina lang duurt  
25. Stelling: Ik vind het uiterlijk van de website onaantrekkelijk (neg) 
26. Stelling: Ik heb weinig aan de informatie op deze website  
27. Stelling: Ik vind de informatie op de website goed te begrijpen 
28. Stelling: Ik vind de informatie op de website onvolledig (neg) 
29. Stelling: Ik vind het lastig om met deze website te werken  
30. Stelling: De startpagina maakt mij direct duidelijk waar ik de informatie kan vinden die ik nodig heb 
31. Stelling: Ik word tijdens het zoeken van informatie heen en weer gestuurd  
32. Stelling: Ik vind dat deze website snel werkt 
33. Stelling: Ik vind de website prettig om te zien 
34. Stelling: Ik heb nuttige informatie gevonden op deze website 
35. Stelling: Ik vind dat er op deze website veel moeilijke woorden gebruikt worden  
36. Stelling: Ik vind dat de informatie op deze website precies is 
37. Stelling: Ik vind deze website prettig in het gebruik 
38. Stelling: Ik vind het onduidelijk onder welke link ik de informatie kan vinden die ik zoek (neg) 
39. Stelling: Ik vind de structuur van de website duidelijk 
40. Stelling: De vormgeving van deze website spreekt mij aan 
41. Stelling: De links op de website leiden mij naar de informatie die ik eronder verwacht 
42. Stelling: De opbouw van de website helpt me om de informatie te vinden die ik zoek 
43. Heeft u nog opmerkingen over punten van de website die niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen? 
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X. DVD: Ruw onderzoeksmateriaal 
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