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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘ProRail en de reiziger: onderweg naar een afgestemd communicatieaanbod.’ Het is een onderzoek dat ik in opdracht van ProRail heb uitgevoerd. Bovendien
is het mijn afstudeerscriptie voor de masteropleiding Communicatie en Organisatie aan de
Universiteit Utrecht. Deze scriptie is tot stand gekomen tussen september 2017 en februari
2018. In diezelfde periode heb ik ook stage gelopen bij ProRail, op de afdeling
Communicatie.
Ik wil graag mijn begeleider, Koen aan den Boom, en stagedocent, Marijn Struiksma
bedanken voor hun ondersteuning in deze periode. Ook in mijn collega’s vond ik goede
sparringpartners. Bovendien bedank ik hier graag mijn vrouw Judith, die me op het
thuisfront gedurende de scriptieperiode heen heeft ondersteund. Als laatste dank ik de
deelnemers aan het onderzoek; met hun bijdrage heb ik dit rapport op kunnen stellen en
uiteindelijk mijn diploma kunnen halen.
Ik hoop, ook als reiziger, dat ProRail hiermee verder kan en dat de verbinding met de
reiziger verbeterd en verduurzaamd kan worden. Zoals het onderzoek zal laten zien, is
daar voldoende ruimte voor. Met gepaste bescheidenheid denk ik dat met dit onderzoek
een goede eerste stap gezet is.

Erik van Huizen
februari 2018, Utrecht
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Samenvatting
ProRail heeft de overstap langzaam maar zeker gemaakt: in plaats van ad hoc en reactief te communiceren
bij voornamelijk negatieve voorvallen, treedt het bedrijf de laatste jaren steeds meer proactief naar buiten.
Met succes: ProRails reputatie in de ogen van reizigers zit in de lift. Nu er plannen zijn voor een nieuwe
website, is het goed om de huidige content voor reizigers op de website onder de loep te nemen. Daaruit
kan ProRail lessen leren over welke onderdelen wel en niet helpen om de doelen van de organisatie te
bewerkstelligen. Dat helpt om goed voorbereid te beginnen aan de bouw van een nieuwe site.
Daarbij heb ik als eerste onderzoeksvraag geformuleerd: in hoeverre komt de inhoud van de huidige website
voor reizigers overeen met wat te verwachten is vanuit de missie van ProRail? Een deel van de website
bevat twee kaarten, namelijk een werkzaamhedenkaart en een projectenkaart, waarmee reizigers zelf
werkzaamheden en projecten kunnen zoeken die relevant voor ze zijn. Om die kaarten te evalueren heb ik
een tweede onderzoeksvraag opgesteld: in hoeverre slagen de werkzaamhedenkaart en de projectenkaart
er in om de reiziger te informeren over werkzaamheden en projecten die relevant voor ze zijn?
De eerste onderzoeksvraag heb ik beantwoord door het uitvoeren van een functionele analyse. Een
functionele analyse maakt inzichtelijk hoe de verschillende onderdelen van de website bijdragen aan het
behalen van de doelen van de website zoals die voortvloeien uit de organisatiedoelen. Voor het
beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag heb ik gebruik gemaakt van hardopwerkonderzoek; zeven
proefpersonen maakten opdrachten op beide kaarten en vertelden daarbij hardop wat ze dachten. Na de
opdrachten volgde een kort nagesprek waarin ze hun ervaring, problemen en gedachten konden toelichten.
Voor de functionele analyse is het essentieel om de organisatiedoelen en daaruit voortvloeiende
communicatieve doelen vast te stellen. Op basis van de organisatiedoelen van ProRail zoals samengevat
in het document VERBINDT, VERBETERT, VERDUURZAAMT, moet de reizigerswebsite informeren over ProRails
werkwijze, prestaties, duurzaamheids- en veiligheidsbeleid, de aanpak van diverse oorzaken van
vertragingen en over kansen en knelpunten op het spoor. De volgende stap is bepalen hoe de onderdelen
van de website helpen om die doelen te halen. Bijna alle doelen worden gehaald. Wel is daarbij sprake van
(onnodige) herhaling, onderdelen die niet bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen, onderdelen
die ook voor een andere doelgroep relevant zijn en onderdelen die alléén voor een andere doelgroep zijn.
Verder is er één doel dat uit de missie van ProRail volgt die niet gehaald wordt: geen onderdeel van de
website is gewijd aan het informeren over kansen en knelpunten op het spoor en de aanpak daarvan.
Uit het hardopwerkonderzoek naar de kaarten van ProRail blijken enkele problemen met de
gebruiksvriendelijkheid van de kaarten. De belangrijkste daarvan is dat gebruikers moeizaam hun start- en
eindplaatsen kunnen lokaliseren. Ook moeten gebruikers zelf bepalen welke route de trein aflegt, wat in veel
gevallen niet goed gaat. Beide problemen zorgen ervoor dat gebruikers relevante informatie over het hoofd
zien of juist irrelevante informatie meenemen in hun overwegingen. Suggesties die de deelnemers zelf
geven om de kaart te verbeteren zijn de optie om het traject in te voeren en op te laten lichten met de
bijbehorende pointers, het toevoegen van een legenda, het zichtbaar maken van stations en de mogelijkheid
om op periode te filteren. Een belangrijke vondst is verder dat reizigers altijd op zoek zijn naar de concrete
gevolgen voor hun reis. Mocht ProRail niet in staat zijn om, meer dan nu, concrete informatie daarover te
geven, dan is het maar zeer de vraag of de kaart in de huidige vorm nuttig is voor de reiziger.
De bevindingen laten zien dat de huidige website grotendeels doet wat het moet doen, maar dat er voor de
nieuwe website een aantal aanbevelingen zijn. De belangrijkste aanbeveling is het inhoudelijk ordenen van
de website en het beter laten aansluiten op de doelgroepen. Daarvoor moet ProRail mogelijk eerst nieuwe
doelen formuleren, voor alle doelgroepen. Informatie die voor meerdere doelgroepen bestemd is, kan op
een algemeen deel geplaatst worden; doelgroepspecifieke informatie kan op speciale pagina’s voor elk van
de doelgroepen. Verder geldt dat de content van de nieuwe website regelmatig voorgelegd moet worden
aan de doelgroepen voor een controle op begrijpelijkheid en relevantie. Door de combinatie van heldere
doelen en feedback van de doelgroep ontstaat het beste fundament voor een goede inhoudelijke structuur.
Voor de kaarten geldt dat de gebruiksvriendelijkheid eenvoudig verbeterd kan worden met een paar
eenvoudige ingrepen, waarvan de voornaamste een trajectfilter is. Daarnaast is het voor ProRail belangrijk
om zoveel mogelijk concreet in te gaan op de gevolgen voor de reis, ook als werkzaamheden en projecten
de reis niet direct beïnvloeden. Wanneer ProRail die verbeteringen niet door kan voeren of specifieker in te
gaan op gevolgen voor de reis, is het aannemelijk dat de beide kaarten voor de reiziger niet relevant genoeg
zijn om ze nog aan te bieden op de nieuwe website.
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Inleiding
Als spoorbeheerder in Nederland is ProRail verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer,
het onderhoud en de veiligheid van het complete spoornetwerk. Van dat spoor wordt veel
gebruik gemaakt: in 2015 maakten treinen in totaal ruim 3,3 miljoen treinritten. Elke dag
faciliteert ProRail gemiddeld 1,1 miljoen treinreizen. Naast het reizigersvervoer, goed voor
152 miljoen treinkilometers in 2015, legden alle goederen met elkaar nog eens 6 miljoen
kilometer af. Nederland heeft met deze cijfers het drukst bereden spoornet van Europa
(ProRail, 2017a).
Jarenlang communiceerde ProRail naar eigen zeggen ad hoc en vooral reactief met de
buitenwereld. Pas bij (grote) werkzaamheden aan het spoor of bij incidenten trad men actief
naar buiten. Dat betrof dan vaak geen goed nieuws. ProRails communicatie was in de regel
een reactie op iets wat onaangenaam was voor reizigers of spooromwonenden. Over de
jaren heen associeerde het publiek ProRail dus als vanzelf met slecht nieuws, met een
slechte reputatie tot gevolg (Augusteijn, 2017).
Die positie werd in de winter van 2010 nog eens onderstreept; door winterproblemen
ontstond grote chaos op het spoor. ProRail beloofde beterschap, maar ruim een jaar later
gebeurde het opnieuw (zie het bericht van de NOS, 2016). Mede door deze ontwikkelingen
kwam het werk van ProRail onder een publiek vergrootglas te liggen. Dat ligt in een trend
die sinds het einde van de vorige eeuw breder zichtbaar is bij alle organisaties: waar
bedrijven vroeger konden reageren op stakeholders met ‘vertrouw ons maar’, zijn
stakeholders steeds mondiger en meer eisend: ‘laat het maar zien’ (Kaptein & Van Tulder,
2003).
En precies daar is ProRail mee begonnen: aan de reiziger laten zien wat het bedrijf doet.
Op verschillende manieren heeft ProRail in de afgelopen jaren de deuren geopend, om zo
een ‘kijkje in de fabriek’ te geven. ProRail is actief gaan communiceren via de eigen website
met meer achtergrondinformatie en ook blogberichten. Ook op Facebook en Twitter is
ProRail nu dagelijks actief (Augusteijn, 2017). En het proactieve communicatieoffensief
gaat gepaard met succes: de reputatie van ProRail onder reizigers zit in een opwaartse
trend (ProRail, 2017b).
De relatie tussen ProRail en de reiziger is echter een ingewikkelde. De reiziger is namelijk
geen klant van ProRail, maar eindgebruiker van de producten en diensten van ProRail. Bij
de vervoerder (zoals NS, Arriva en Keolis) is de reiziger daadwerkelijk klant. De
vervoerders zijn weer klant van ProRail. ProRail beheert als onafhankelijke partij het spoor
en verdeelt de capaciteit en daar maken vervoerders met hun eigen treinen en personeel
gebruik van. Met vervoerders is afgesproken dat communicatie met de reiziger over
reisinformatie de verantwoordelijkheid van de vervoerders is. Communicatie met
omwonenden van het spoor, zoals nodig is bij werkzaamheden, is de verantwoordelijkheid
van ProRail.
Toch heeft ProRail, mede door de toenemende kritiek op het functioneren van het bedrijf,
belang bij goede communicatie met de reiziger. In de treinreis van A naar B zitten genoeg
‘contactmomenten’ met de diensten en producten van ProRail die de beeldvorming
beïnvloeden. De reiziger moet er immers op kunnen vertrouwen dat de treinen veilig, snel
en comfortabel rijden, dat stations toegankelijk zijn en van alle benodigdheden en
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gemakken zijn voorzien. Dat zijn zaken waar ProRail zich in de communicatie met de
reiziger op richt. Daar komen nog de storingen en werkzaamheden bij die de reiziger raken.
De directe gevolgen daarvan voor de treinreis worden door de vervoerder
gecommuniceerd, maar voor alle overige informatie (wat, waarom en hoe) is de reiziger
aangewezen op de spoorbeheerder.
Andere stakeholders hebben weer belang bij andere informatie. Met omwonenden, een
groep van zo’n twee miljoen Nederlanders, heeft ProRail een heel andere relatie. Met hen
communiceert ProRail voornamelijk over werkzaamheden aan het spoor met overlast voor
omwonenden. Dat gebeurt per brief en soms met bewonersbijeenkomsten. Ook is voor
omwonenden informatie te vinden op de website.
Dan zijn er nog vervoerders, aannemers en onderaannemers; zij zijn zakelijke partners van
ProRail. Daarnaast zijn er ook nog de lokale en landelijke politiek die opdrachtgever zijn of
het bedrijf controleren. Elk van deze groepen heeft op een andere manier te maken met
ProRail en heeft dus ook behoefte aan andere informatie. De politiek wil bijvoorbeeld graag
zien hoe ProRail presteert en omgaat met de middelen van de staat; aannemers willen juist
weer weten hoe ze mee kunnen dingen naar de aanbestedingen van ProRail en aan welke
voorwaarden ze moeten voldoen. Om in die behoeften te voorzien heeft ProRail een aantal
mogelijkheden. Aan de niet-particuliere partijen (dus overheid en zakelijke partners) heeft
ProRail afdelingen of functies gewijd zoals accountmanagers en interne auditors. Maar de
reizigers zijn vooral aangewezen op de website van ProRail.
De website van ProRail is dus het belangrijkste middel in de communicatie met de reiziger.
En juist die website is nu onderwerp van gesprek binnen de organisatie. Rondvraag leerde
dat de invulling van de huidige website voor reizigers zonder duidelijke lijn tot stand is
gekomen. En nu ProRail graag een nieuwe website wil bouwen, is dit een goed moment
om de huidige reizigerswebsite onder de loep te nemen (zie prorail.nl/reizigers). Met een
goede (inhoudelijke) evaluatie van de huidige website kan ProRail er voor zorgen dat het
goede aspecten meeneemt naar de nieuwe website en, indien van toepassing, juist leert
van de minder geslaagde onderdelen. Met een goede, nieuwe reizigerswebsite kan de
relatie met de reiziger versterkt worden met als gevolg een goede reputatie.
De rest van dit rapport is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk behandel ik de
relevante wetenschappelijke literatuur die helpt om een goede evaluatie op te zetten van
de huidige website voor reizigers. Daarna volgt de bespreking van de twee uitgevoerde
onderzoeken naar de inhoud van de website. In conclusie en discussie verbind ik de beide
onderzoeken aan elkaar en bespreek ik enkele kanttekeningen en implicaties van het
onderzoek. Ik sluit af met concrete aanbevelingen aan ProRail.
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2

Theoretisch kader
In dit hoofdstuk presenteer ik de bevindingen van een literatuurstudie. Als eerste behandel
ik de principes die bijdragen aan een goede reputatie en wat dat betekent voor de inhoud
van de website voor reizigers (§2.1). Daarna bespreek ik de aspecten van een website die
de kwaliteit ervan bepalen (§2.2). Een deel van de website voor reizigers bevat twee
kaarten: de werkzaamhedenkaart en de projectenkaart. Daar ga ik nader op in in §2.3,
gevolgd door een bespreking van literatuur over onderzoek naar dergelijke kaarten. Ik
eindig met de onderzoeksvragen (§2.4).

2.1

Reputatie

Reputatie is al lang onderwerp van onderzoek. Fombrun en Van Riel (2011) hanteren de
volgende definitie van reputatie: het is de manier waarop alle stakeholders een organisatie
zien en waarderen. Het gaat dus om een collectief beeld dat alle belanghebbenden (intern
én extern) toekennen aan het bedrijf in relatie tot zijn omgeving. Reputaties zijn duurzaam,
wat wil zegen dat ze niet van dag tot dag veranderen, maar op de lange termijn stand
kunnen houden; daarmee zijn ze ook lastiger te beïnvloeden (Fombrun & Van Riel, 2011).
Daarbij zijn vijf principes te onderscheiden die de belangrijkste fundamenten vormen voor
een sterke reputatie: onderscheidend vermogen, zichtbaarheid, authenticiteit,
transparantie en consistentie (Fombrun & Van Riel, 2011). Onderscheidend vermogen
betreft de unieke belofte en eigenschappen van de organisatie ten opzichte van de
concurrentie. Zichtbaarheid gaat over adequate communicatie, initiatieven en
maatschappelijke inzet. Een authentieke organisatie is geloofwaardig en aantrekkelijk om
mee te maken te hebben. Transparantie vereist het openlijk en tijdig informeren van
stakeholders en tegelijk open staan voor de opinie van de stakeholders. Consistentie,
tenslotte, is de herkenbaarheid en de eenduidigheid van het geluid dat een organisatie laat
horen (Fombrun & Van Riel, 2011).
Deze aspecten bieden houvast in de communicatie van elke organisatie. Maar niet voor
elke organisatie is elk principe even belangrijk. Wanneer we de belangrijkste principes voor
ProRail vaststellen, is het zeker dat onderscheidend vermogen voor ProRail nauwelijks aan
de orde is. Sprake van concurrentie is er namelijk niet, dus is er strikt gezien niets waar
ProRail zich in onderscheidt. Transparantie is daarentegen weer heel belangrijk, juist
omdat de concurrentie ontbreekt. Stakeholders moeten er immers van op aan kunnen dat
ProRail eerlijk opereert in die monopoliepositie. Authenticiteit speelt ook een rol, omdat
ProRail wil uitstralen dat het verstand van zaken heeft, maar omdat er geen concurrentie
is, is die aantrekkelijkheid eigenlijk minder van belang – partijen moeten immers wel met
ProRail samenwerken, een alternatief is er niet. Dat neemt niet weg dat het voor de
reputatie beter is om authentiek te zijn dan om niet authentiek te zijn.
Zichtbaarheid is ook een belangrijk onderdeel, omdat ProRail een maatschappelijk
relevante, haast essentiële organisatie is. De organisatie faciliteert immers dagelijks
honderdduizenden reizen die mensen naar hun werk of opleiding brengen. Ook de
zichtbare inzet op duurzaamheid en innovatie zijn voor het publiek belangrijke
determinanten voor een goede reputatie (Fombrun, Ponzi & Newburry, 2015). Het laatste
principe, consistentie, is meer de overkoepelende uitdaging, om in alle uitingen hetzelfde
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beeld uit te dragen. Consistentie is voor elke organisatie van belang en dus ook voor
ProRail.
Samengevat moet ProRail voor een goede reputatie voornamelijk inzetten op zichtbaarheid
en transparantie. Dat kan het bedrijf doen door te laten zien hoe het betrouwbaar, eerlijk
en relevant is. In mindere mate moet ProRail inzetten op authenticiteit (door te laten zien
dat het bedrijf verstand van zaken heeft) en nauwelijks op onderscheidend vermogen.
Daarbij is de uitdaging om consistent te zijn in het geluid dat ProRail laat horen.

2.2

Een goede website

Het internet is niet meer weg te denken uit het huidige organisatielandschap. Praktisch elke
organisatie heeft een website. Het is dan ook één van de instrumenten die een organisatie
tot zijn beschikking heeft in zijn communicatie (Gurau, 2008). Bovendien vormt een website
een uitstekende tool om de reputatie te helpen (Garcia Garcia, Carrillo-Duran & Tato
Jimenez, 2017), zeker gezien het belang van transparantie, zichtbaarheid en authenticiteit
in de communicatie.
De vraag is nu wat een website dan tot een goede website maakt. Elling, Lentz, De Jong
en Van den Bergh (2012) ontwikkelden een kwantitatieve methode om de kwaliteit van
gemeentelijke websites te onderzoeken, de Website Evaluation Questionnaire (kortweg
WEQ). De vragenlijst is volgens hen echter ook geschikt om andere websites te
onderzoeken, zolang ze geen entertainment- of commercieel doel hebben. Ze
onderscheiden drie dimensies: navigatie (denk aan gebruiksgemak, links en structuur),
inhoud (zoals relevantie, begrijpelijkheid en volledigheid) en uiterlijk (Elling et al., 2012c).
Het is belangrijk om nader te kijken naar de rol van inhoud. Hoewel uiterlijk en navigatie
dus ook essentieel zijn, is het te vroeg om over die aspecten van de nieuwe website al iets
te zeggen. Voor de inhoud is het niet te vroeg: ProRail kan nu al vaststellen wat het wil
vertellen en bovendien zal de inhoud van de nieuwe website niet enorm afwijken van de
inhoud van de huidige website.

2.2.1 Website-inhoud als strategische tool
Zoals ik in de inleiding al aangaf, is er geen duidelijke visie vanuit ProRail die een lijn geeft
aan wat de website voor reizigers moet bevatten of overbrengen. De site is vooral gevuld
met informatie ‘die misschien wel interessant is om te weten’. Toch is het essentieel voor
bedrijven om de inhoud van de website overeen te laten stemmen met missie en visie, ook
wel kernwaarden en ambities genoemd. Vanuit de organisatie helpt het overeenstemmen
van de inhoud van de website met de missie en visie om consistent te zijn in het geluid dat
de organisatie laat horen aan stakeholders en media. Dat is belangrijk voor een goede
reputatie, zoals ik eerder al liet zien (Fombrun & Van Riel, 2011). Vanuit de bezoekers van
de website helpt het om de organisatie te leren kennen en beter te begrijpen (Kent, Taylor
& White, 2003). Bovendien biedt een open, transparante website – waarvan de inhoud in
lijn is met de missie en visie van de organisatie – de mogelijkheid om het vertrouwen van
stakeholders toe te laten nemen (Taiminen, Luoma-aho & Tolvanen, 2015). Een goede
website helpt dus al bij transparantie en consistentie, twee van de reputatieprincipes die in
§2.1 al aan de orde kwamen.
Websites zijn dus potentieel belangrijke tools in het verbeteren van de relatie met
stakeholders en het opschroeven van de reputatie (Hallahan, 2015). Maar het simpelweg
hebben van een website is niet voldoende (en het vullen met ‘mogelijk interessante
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informatie’ dus ook niet). De inhoud van de website komt het beste tot zijn recht als het
goed gepland en voorbereid wordt, aan de hand van de doelen die de organisatie wil
bereiken bij de stakeholders (Garcia Garcia et al., 2017; Hallahan, 2015).
Voor ProRail geldt dus dat de inhoud van de website getoetst moet worden aan de doelen
van de organisatie. De discrepanties tussen feitelijke inhoud en beoogde doelen leveren
concrete verbeterpunten op, waarmee ProRail de eerste stap zet naar een nieuwe website
met een strategische waarde.

2.3

Interactieve kaarten

De website voor reizigers heeft meerdere pagina’s, elk met hun eigen onderwerp. De
inhoud van die pagina’s is voornamelijk tekstueel. Echter bevat de site voor reizigers ook
twee speciale kaarten: een werkzaamhedenkaart en een projectenkaart. Deze kaarten
wijken af van de rest van de website, omdat ze de bezoeker zelf aan het werk zetten in
plaats van tekst aan te bieden. Hieronder geef ik eerst weer wat de kaarten zijn en welk
doel ze dienen. Daarna ga ik in op relevante literatuur op het gebied van interactieve
kaarten en onderzoek daarnaar. Dit overzicht biedt houvast bij het evalueren van de beide
kaarten.

2.3.1 Doel van de kaarten van ProRail
Het doel van de werkzaamhedenkaart is om reizigers te informeren over toekomstige
werkzaamheden op hun traject. Reisplanners als die van de NS nemen werkzaamheden
vanaf tien dagen vóór de reis op in het reisadvies. Wanneer reizigers méér dan tien dagen
voor vertrek hun treinreis plannen, is geen informatie over eventuele werkzaamheden
beschikbaar. Bovendien informeert de vervoerder de reiziger over het feit dat er
werkzaamheden zijn, maar niet welke werkzaamheden en waarom. Om antwoorden op die
vragen te geven, heeft ProRail de kaart in het leven geroepen. Hoe deze kaart er uit ziet,
is te zien in Figuur 1, de linkerhelft.
Het doel van de projectenkaart ligt in dezelfde lijn: als reizigers willen weten welke grote
veranderingen op de lange termijn plaatsvinden op hun traject of hun station, dan kunnen
ze daarvoor op deze kaart terecht. Via de kaart komen ze op de projectpagina, met daarin
een uitgebreide beschrijving van wat er gaande is, was of gaat zijn. De look-and-feel van
deze kaart is hetzelfde als bij de werkzaamhedenkaart, zie Figuur 1 (rechterhelft).
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Figuur 1 Screenshots van de werkzaamheden- (l) en projectenkaart (r) van ProRail.

2.3.2 Digitale kaarten en interactie
Cartografie is de wetenschap en de kunst van het maken en gebruiken van kaarten (Roth,
2013a). Met de opkomst van software en internet is een kaart niet langer een vaststaand
tweedimensionaal object wat een vooraf vastgestelde boodschap overbrengt. Roth
omschrijft die ontwikkeling als ‘de cartografische revolutie’, waarbij we waarschijnlijk nog
maar ‘aan de poort staan’ in plaats van ‘er midden in’ (Roth, 2013a).
Een van de belangrijkste mogelijkheden die het informatietijdperk met zich meebrengt, is
die van interactie. Met cartografische interactie wordt bedoeld dat de gebruiker bepaalt
welke informatie op het scherm zichtbaar is (Roth, 2013b; Crampton, 2002). Het is als het
ware een dialoog tussen mens en kaart via een daarvoor geschikt apparaat (Roth, 2013a):
de gebruiker vraagt, de kaart antwoordt. Volgens die definitie is de kaart van ProRail
inderdaad interactief. De gebruiker zoekt informatie over zijn treintraject en de kaart geeft
daarvoor de relevante werkzaamheden en projecten weer met wisselende weergave.
Kaarten kunnen verschillen in hoe interactief ze zijn. De mate van interactiviteit moet
passen bij het doel van de kaart (Roth, 2013a; Crampton, 2002). Er zijn drie manieren
waarmee de interactiviteit van een kaart beïnvloed kan worden (Roth, 2013b; Crampton,
2002). Ik bespreek elk van die mogelijkheden hieronder, gevolgd door het antwoord op de
vraag of die mogelijkheid aanwezig is bij de kaarten van ProRail.
De eerste mogelijkheid voor een verhoogde interactiviteit is het combineren van kaartlagen
(Roth, 2013b; Crampton, 2002). Denk daarbij aan Google Maps, die een satellietweergave
kan combineren met een ‘kale’ wegenkaart. Bij de kaarten van ProRail is er elke keer maar
één kaartlaag mogelijk, waardoor de interactiviteit laag blijft.
De tweede mogelijkheid is het ordenen van de data naar inzicht of voorkeur van de
gebruiker (Roth, 2013b; Crampton, 2002). Dat betekent dat de gebruiker kan filteren op de
data die relevant voor hem is, zodat irrelevante informatie niet zichtbaar wordt. Ook deze
mogelijkheid ontbreekt op de kaarten van ProRail – alle pointers op de kaart (zie figuur 1)
blijven zichtbaar op de kaart. Wel is het zo dat de gebruiker niet alle informatie bij elke
pointer ziet, maar die zelf moet selecteren. Dat maakt de kaarten toch enigszins interactief.
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De derde mogelijkheid is het betrekken van andere variabelen in de weergave van de kaart
(Roth, 2013b; Crampton, 2002). Google Maps geeft de mogelijkheid om op de kaart een
route te plannen of de actuele verkeerssituatie te raadplegen, zonder dat de kaart uit beeld
verdwijnt. Voor ProRail zou het moeten betekenen dat de dienstregeling of feitelijke
gebeurtenissen op het spoor ook op de kaart zichtbaar kunnen worden – maar dat is niet
aan de orde. Op basis van deze drie kenmerken en het feit dat slechts één daarvan (deels)
geldt voor de kaarten van ProRail, kunnen we vaststellen dat de kaarten laag-interactief
zijn.

2.3.3 Stadia van interactie
Bij elke cartografische interactie doorloopt de gebruiker zeven stadia (Roth, 2013a, o.b.v.
Norman, 1988): er is een abstract doel gesteld (1), waarvoor concretere intenties gevormd
worden (2), die leiden tot het specificeren van benodigde acties (3). Die acties voert de
gebruiker uit (4), waardoor hij ‘veranderingen’ in de kaart waarneemt (5), interpreteert (6)
en evalueert (7); waar nodig herhaalt zich deze cyclus, totdat het doel behaald is. Daarbij
moet de gebruiker over drie dingen beschikken: de cognitieve vaardigheden om te snappen
wat er moet gebeuren, het waarnemend vermogen om te zien waar en wat er moet
gebeuren en de juiste motoriek om het uit te voeren (Roth, 2013a).
Wanneer we de stadia toepassen op de kaarten van ProRail, betekent dat het volgende:
de gebruiker wil weten of er iets gaat gebeuren op zijn traject (1); hij zoekt zijn traject op
de kaart (2), bepaalt of hij bijvoorbeeld moet zoomen, slepen en op pointers moet klikken
(3), doet dat (4) en ziet dat de kaart nieuwe informatie biedt (5); die informatie kan hij
interpreteren (6) en evalueren (7), door te beoordelen of het werkzaamheden zijn die hem
hinder kunnen geven. Als hij nog niet voldoende weet kan hij doorklikken naar statische
pagina’s op de website.

2.3.4 Gebruiksvriendelijkheid van interactieve kaarten
De vraag is nu in hoeverre de kaart deze stadia faciliteert, oftewel hoe bruikbaar of
gebruiksvriendelijk de kaart is. Eerder onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid (ook wel
usability genoemd) levert een aantal kenmerken op van usability (Hornbæk, 2006).
Usability is contextafhankelijk en wordt geheel bepaald door de interactie tussen de
specifieke tools, problemen en mensen. Dus pas als mensen de werkzaamhedenkaart
(tool) gebruiken en problemen ondervinden, ontstaat inzicht in de usability van de
werkzaamhedenkaart. Vergelijkbaar met de tools, problemen en mensen die Hornbæk
(2006) identificeert, onderscheiden Albert en Tullis (2013) drie karakteristieken van
gebruikerservaring. Er is sprake van een gebruiker (1); die gebruiker interacteert met een
specifiek product, systeem of iets anders met een interface (2); het draait om de ervaring
van de gebruiker, die is te observeren of te meten (3).
Er is al lang aandacht voor usability van systemen die informatie aanbieden met een kaartinterface (zie Davies & Medyckyj-Scott, 1994). Twee veelgebruikte methodes in onderzoek
naar usablility maken gebruik van experts. De eerste daarvan is de heuristieke evaluatie,
die gebruik maakt van een aantal vuistregels voor gebruiksvriendelijkheid. Een voorbeeld
van zo’n regel is dat ‘de gebruiker kan bepalen waar hij/zij zelf is op de kaart’ (Skarlatidou,
Hakley & Cheng, 2010). De applicatie wordt dan door experts beoordeeld op de mate
waarin het aan die vuistregels voor gebruiksvriendelijkheid voldoet (Nielsen, 1994). De
tweede expertmethode is de cognitive walkthrough, waarbij experts zich inleven in een
scenario van een eindgebruiker en met dat scenario de applicatie ‘doorlopen’ (Skarlatidou
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et al., 2010). Toch blijken experts met heuristieke evaluaties en cognitive walkthroughs niet
goed in staat om alle problemen accuraat te voorspellen. Uit onderzoek blijkt dat een test
met ‘echte’ gebruikers meer problemen blootlegt dan onderzoek met deskundigen.
Verreweg de beste manier om de usability van een website (of kaart) te onderzoeken, is
door te zien hoe ‘gewone’ mensen hem gebruiken (Nivala, Brewster & Sarjakoski, 2008;
Haklay & Tobón, 2003; Roth et al., 2017).
Usability-onderzoek geeft inzicht in de problemen die gebruikers ervaren. Maar problemen
kunnen verschillen in hun ernst en invloed op het gebruik. Nivala et al. (2008) hebben op
basis van usability-onderzoek naar interactieve kaarten de gevonden problemen kunnen
indelen in vier categorieën, aflopend in ernst (zie Tabel 3). De catastrofale categorie betreft
problemen die succesvol gebruik voorkomen – en daarmee ook mogelijk toekomstig
gebruik in de weg staan. De tweede en derde categorie bevatten grote en kleine problemen
respectievelijk, die het gebruik van de applicatie in meerdere of mindere mate bemoeilijken.
Het doel van de applicatie is daarbij leidend. De laatste categorie bevat cosmetische
problemen, die vooral het ontwerp en het gevoel van ‘afheid’ betreffen (Nivala et al., 2008).
Het spreekt voor zich dat deze volgorde ook bepaalt welke problemen prioriteit verdienen
in het verbeteren van de applicatie.
Tabel 1

Classificatie van usability-problemen van interactieve kaartapplicaties, geordend naar ernst (Nivala
et al., 2008).
Rang Omschrijving
Effect op usability

1

Catastrofaal usability-probleem

2

Groot usability-probleem

3

Klein usability-probleem

4

Cosmetisch usability-probleem

2.4

Voorkomt succesvol gebruik van de
applicatie
Maakt het gebruik van de applicatie
significant moeilijker
Maakt het gebruik van de applicatie iets
moeilijker
De applicatie voelt nog niet helemaal ‘af’
qua design

Onderzoeksvragen

In het eerste deel van het literatuuronderzoek liet ik zien dat transparantie, zichtbaarheid
(o.a. door maatschappelijke relevantie, duurzaamheid en innovatie) en ook authenticiteit
de belangrijkste principes zijn voor de communicatie van ProRail met de reiziger, met als
doel om de reputatie te verhogen. Verder zagen we dat websites een goede tool kunnen
zijn voor het verbeteren van de reputatie, mits ze overeenkomen met vooraf vastgestelde
(organisatie)doelen. Voor de nieuwe website van ProRail is het nog te vroeg om bezig te
zijn met navigatie en vormgeving, twee belangrijke factoren van websitekwaliteit, maar de
inhoud kan al wel aandacht krijgen. Gezien het ontbreken van concrete visie op de
communicatie met de reiziger, is dit een uitgelezen kans om daar nader op in te gaan.
Daarbij biedt de algemene missie van ProRail uitkomst. De eerste onderzoeksvraag luidt
dan ook: In hoeverre komt de inhoud van de huidige website voor reizigers overeen met
wat te verwachten is vanuit de missie van ProRail?
Met het antwoord op deze vraag is het mogelijk om concrete aanknopingspunten te
formuleren om de nieuwe website van inhoud te voorzien. Waar de inhoud goed aansluit
op de doelen van ProRail, kan de inhoud blijven. Waar er meer ruimte zit tussen doel en
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inhoud, vormen zich concrete verbetermogelijkheden. De inhoud die helemaal geen doel
dient kan dan mogelijk achterwege gelaten worden of zorgen voor aanpassing van de visie
op de reiziger.
Voor een klein maar belangrijk deel van de website is het goed om een specifieke vraag
op te stellen. Dat gaat dan om de interactieve werkzaamhedenkaart en projectenkaart van
ProRail. In de voorgaande paragrafen liet ik zien dat we voor een goed usability-onderzoek
naar dergelijke kaarten gebruik moeten maken van ‘echte’ gebruikers van de kaart, in dit
geval dus treinreizigers. Daarnaast weten we nu hoe we problemen kunnen classificeren,
van catastrofaal tot cosmetisch. De tweede vraag die ik in dit onderzoek wil beantwoorden,
is de volgende: in hoeverre slagen de werkzaamhedenkaart en de projectenkaart er in om
de reiziger te informeren over werkzaamheden en projecten die relevant voor ze zijn?
Door te onderzoeken of de kaarten in hun huidige vorm inderdaad doen waar ze voor
bedoeld zijn, kan ProRail bepalen of de kaarten behouden kunnen worden voor de nieuwe
website. Inzicht in problemen en ervaringen van eindgebruikers levert concrete
aanknopingspunten op voor verbetering van de kaarten. Als de evaluatie positief uitvalt,
kunnen de kaarten behouden blijven of in verbeterde vorm aangeboden worden. Bij een
negatieve evaluatie heeft ProRail een wetenschappelijke grond om de kaart niet meer aan
te bieden of de strategie in de communicatie met reizigers aan te passen.
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3

Deelonderzoek 1: doel en inhoud van de
reizigerswebsite
Het eerste van de twee onderzoeken naar de website richt zich op doel en inhoud van de
reizigerswebsite. De onderzoeksvraag luidde: in hoeverre komt de inhoud van de huidige
website voor reizigers overeen met wat te verwachten is vanuit de missie van ProRail?
Om tot een antwoord op die vraag te komen, heb ik gebruik gemaakt van een functionele
analyse. In dit hoofdstuk leg ik eerst uit wat een functionele analyse is. Daarna komen de
resultaten van de analyse aan bod, waarbij ik de verschillende fasen van de functionele
analyse aanhoud als structuur.
Een deel van de website – de interactieve kaarten – is minder geschikt voor een functionele
analyse. Daarvoor heb ik een ander onderzoek uitgevoerd, zie daarvoor het volgende
hoofdstuk.

3.1

Methode: functionele analyse

Een functionele analyse onderzoekt of een middel geschikt is om een gesteld doel te
bereiken. Dat gebeurt door te bepalen hoe de onderdelen van dat middel er toe bijdragen
dat het doel gehaald wordt. De methode stelt de functies van een tekst vast. Daarbij spelen
de afstemming van de inhoud op doelgroep en het (organisatie)doel een centrale rol
(Karreman & Steehouder, 2008). Een functionele analyse levert uiteindelijk een evaluatie
van een middel op, en indien van toepassing, verbeterpunten. De functionele analyse richt
zich voornamelijk op teksten, maar neemt net zo goed de context van de tekst mee: hoe
de tekst tot stand is gekomen en in welke context het functioneert (Karreman & Steehouder,
2008).

3.1.1 Fase één: doelen bepalen
Een functionele analyse bestaat uit drie fasen (Karreman & Steehouder, 2008). In de eerste
fase bepaalt men de doelen en de doelgroepen van een tekst. De tekst zelf en diens
context helpen hierbij. De doelen vallen uiteen in drie soorten doelen: communicatieve
doelen van de tekst, consecutieve doelen en organisatiedoelen. De communicatieve
doelen van een tekst zijn de cognitieve veranderingen die een schrijver teweeg wil brengen
over een bepaald onderwerp. Er zijn vijf mogelijke communicatieve doelen (Lentz & Pander
Maat, 2004; Karreman & Steehouder, 2008), zie Tabel 2.
Tabel 2

De mogelijke communicatieve doelen en hun beoogde cognitieve effect op de lezer.
Naam
Cognitief effect

Informeren
Overtuigen
Instrueren
Activeren
Emotioneren

De lezer weet…
De lezer gelooft dat…
De lezer vindt dat…
De lezer is in staat om…
De lezer is van plan om...
De lezer voelt…

De communicatieve doelen zijn natuurlijk niet het einddoel van de schrijver. Dat zijn de
consecutieve doelen: gevolgen van de communicatieve doelen. In een groot deel van de
gevallen gaat het om een verandering in gedrag of opinie van de doelgroep, die gewenst
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is in het kader van het organisatiedoel. Door de trap te volgen van communicatief doel via
consecutief doel naar organisatiedoel, is goed te beoordelen of de functies van een tekst
goed passen bij het beoogde doel. Wel is het goed om te beseffen dat communicatieuitingen op niets meer getoetst kunnen worden dan hun communicatieve doelen. Voor het
bereiken van consecutieve doelen zijn meer dingen nodig waar communicatie geen invloed
op heeft. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van een product in de winkel; een
campagne kan de consument wel overtuigen van de kwaliteit van het product dat het
aanprijst, maar wanneer de consument het niet kan vinden houdt het op.

3.1.2 Fase twee: functies van de tekst bepalen
De tweede fase brengt de functies van de verschillende onderdelen van een tekst in kaart.
Het vaststellen van ‘onderdelen’ kan door gebruik te maken van visuele kenmerken (zoals
paragrafen en alinea’s), inhoudelijke kenmerken (het onderwerp dat behandeld wordt), of
talige kenmerken (bijvoorbeeld signaalwoorden die een wending aanduiden). Analyse kan
op hoofdstukniveau plaatsvinden, maar ook op zinsniveau. Welk niveau van analyse zinvol
is, hangt af van hoe de onderdelen zich verhouden tot de gestelde doelen. Wanneer grote
eenheden eenduidig zijn in hun te bereiken doel van het doelenschema, is verdere analyse
niet nodig. Maar wanneer een onderdeel meerdere doelen wil bereiken, is het nuttig om de
verhouding van kleinere onderdelen te analyseren (Karreman & Steehouder, 2008).
Bij het bepalen van de functies van een tekstonderdeel wordt nader gekeken naar
teksthandelingen. Teksthandelingen zijn tekstonderdelen met een bepaalde illocutionaire
strekking, oftewel de handeling die een schrijver uitvoert met zijn tekst. Een stuk tekst kan
iets beschrijven of instrueren, aanprijzen, bekritiseren et cetera. Die teksthandelingen lijken
veel op de communicatieve doelen uit Tabel 1, maar vallen daar niet mee samen. Ze
dragen wel bij aan het behalen van die doelen. Wanneer een lezer overtuigd moet worden,
zullen er teksthandelingen in een onderdeel terug moeten komen die daar aan bijdragen,
zoals evalueren of beargumenteren (Karreman & Steehouder, 2008).

3.1.3 Fase drie: beoordeling van de functionaliteit
In de derde en laatste fase maakt men een inschatting van de kans dat met de tekst de
gestelde doelen bereikt worden. Het is feitelijk het bij elkaar brengen van fase één en twee,
met als resultaat een beoordeling van de tekst en eventueel punten ter verbetering
(Karreman & Steehouder, 2008).

3.2

Resultaten

De functionele analyse is uitgevoerd op de website voor reizigers (voor een indruk, zie
Figuur 2, volgende pagina). De pagina bevat, naast de homepage, links naar veertien
afzonderlijke onderwerpen. Twee daarvan leiden naar de werkzaamhedenkaart en de
projectenkaart. De andere twaalf onderwerpen zijn het onderwerp van analyse.

3.2.1 Organisatiedoelen en doelgroepen
De eerste stap is het vaststellen van het organisatiedoel. Ik liet eerder al zien dat een
concrete visie op de reiziger ontbreekt. Daarom baseer ik me op de algemene missie.
ProRail heeft in een intern document de missie samengevat onder de noemer VERBINDT,
VERBETERT, VERDUURZAAMT. Natuurlijk omvat deze missie meer dan alleen
aanknopingspunten voor de communicatie met de reiziger. Toch zal ik de kern van de
missie hier weergeven, me daarbij beperkend tot de inhoud die de reiziger raakt. Onder de
figuur staan de belangrijkste punten uit de missie.
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Figuur 2 De header van de reizigerswebsite. De verschillende onderwerpen staan linksonder opgesomd. Elk
van deze onderwerpen bevat één of meerdere pagina’s.

- ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. ProRail
maakt aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk.
- De context waarin ProRail die missie uitvoert, heeft te maken met een groeiende
mobiliteitsbehoefte in en tussen de grote steden, de opkomst van nieuwe technologieën,
een duurzaamheidsopgave en een krappe (vergrijzende) arbeidsmarkt.
- Eindgebruikers (reizigers en verladers [degenen die goederenvervoer ‘bestellen’]) staan
centraal bij het vervullen van de missie. Daarnaast wil ProRail een goede relatie met
omwonenden en voorziet het de burger van mooie stations en veilige overwegen.
- ProRail VERBINDT: ProRail ontwikkelt het spoornetwerk voor de mobiliteitsbehoefte van de
toekomst. Daarvoor kennen ze de grootste kansen en knelpunten qua capaciteit, reistijd
en frequentie, wetende of de aanpak daarvan maatschappelijk rendabel is. In de (integrale)
aanpak van problemen is ProRail transparant over prioriteiten van en differentiatie in
oplossingen.
- ProRail VERBETERT: ProRail zorgt voor een betrouwbaar, voorspelbaar en functionerend
spoornetwerk. Voor reizigers betekent dit dat ProRail streeft naar een kleine kans op grote
vertraging. Verder wil ProRail de hinder van werkzaamheden voor reizigers verminderen.
- ProRail VERDUURZAAMT: ProRail wil dat reizen per spoor maximaal bijdraagt aan een
duurzaam en leefbaar Nederland. ProRail wil zelf op den duur ook CO2-neutraal zijn.
- ProRail vervult deze missie met oog voor veiligheid, maximale waarde uit het geld van de
belastingbetaler en transparantie over haar prestaties en fouten.
Nu de organisatiedoelen zijn vastgesteld, is het nodig om te kijken welke doelgroep ProRail
voor ogen heeft. In eerste instantie natuurlijk de reiziger, oftewel alle treinreizende
Nederlanders. De naam van de website is ook al vernoemd naar de doelgroep en ook de
onderwerpen op de website lijken grotendeels onderwerpen te zijn die de reiziger raken
(zoals Stations, Storingen en Weersinvloeden, zie Figuur 2). Desalniettemin is de website
publiekelijk toegankelijk: men hoeft geen reiziger te zijn om de informatie te snappen of tot
zich te nemen. Bovendien bevatten veel pagina’s algemene informatie over wat ProRail
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aan het doen is – los van het perspectief van de reiziger. De informatie is dus mogelijk ook
bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in ProRail als organisatie.
Wat nu al opvalt is dat één van de pagina’s (Spoorkaart) af lijkt te wijken qua beoogde
doelgroep. Daar wordt de lezer direct aangesproken met ‘u’, maar die ‘u’ lijkt niet de reiziger
te zijn:
Vanzelfsprekend kunt u er op rekenen dat we de ruimte verdelen in goed overleg met u. U geeft
aan wat uw wensen zijn, en wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Zodat u in
staat bent om uw reizigers of goederen op tijd en veilig te kunnen vervoeren.
– ProRail.nl > Reizigers > Spoorkaart
De pagina Spoorkaart lijkt een voorbeeld te zijn van een onderwerp dat mogelijk wel
interessant werd geacht voor de reiziger en daarom ook op de reizigerswebsite is geplaatst.
Echter is de inhoud vermoedelijk niet aangepast, wat deze pagina tot een opmerkelijk
onderdeel van de website maakt.

3.2.2 Communicatieve doelen
De missie van ProRail zoals opgesomd in de voorgaande paragraaf biedt houvast in het
formuleren van communicatieve doelen. We weten nu wat ProRails organisatiedoelen zijn.
We weten ook dat ProRail uiteindelijk wil dat de reiziger ProRail positief waardeert, met
een goede reputatie tot gevolg. Om dat te bereiken zal ProRail de reiziger voornamelijk
moeten informeren over de missie, werkwijze en overtuigen van de juistheid daarvan. Door
die transparantie (zie §2.1) zal het vertrouwen in ProRail toenemen. Daarmee is ook het
consecutieve doel vastgesteld: ProRail wil uiteindelijk een goede reputatie in de ogen van
de reiziger, om zo draagvlak en begrip voor haar werk te krijgen.
De communicatieve doelen die uit de missie blijken staan opgesomd in tabel 3. Deze ideale
doelen vormen de basis voor het volgende gedeelte van de functionele analyse, waarin
vastgesteld wordt welke onderdelen bijdragen aan het halen van de doelen en hoe dat
gebeurt.
Tabel 3

Ideale doelen voor de reizigerscommunicatie die afgeleid zijn uit de missie van ProRail
(bron: VERBINDT, VERBETERT, VERDUURZAAMT, intern ProRail-document).
Organisatiedoelen ProRail

Communicatieve doelen voor de
reizigerswebsite (idealiter)

ProRail maakt veilig, duurzaam en aangenaam
reizen mogelijk

(1) Overtuigen dat en informeren hoe ProRail
veilig, duurzaam en aangenaam reizen
mogelijk maakt

ProRail voorziet in groeiende mobiliteitsbehoefte
(m.n. in dichtbevolkte, stedelijke gebieden)

(2) Informeren hoe ProRail de mobiliteit verbetert;
informeren over groeiende behoefte

ProRail heeft aandacht voor duurzaamheid; ProRail

(3) Overtuigen dat ProRail duurzaam is;

wil steeds minder verbruiken

informeren over hoe ProRail daar aan werkt

ProRail signaleert kansen en knelpunten op het
spoor en pakt die aan op prioriteit

(4) Informeren over kansen en knelpunten op het
spoor; informeren over aanpak

ProRail is voorspelbaar en betrouwbaar; dat
betekent voor reizigers zo min mogelijk vertraging

(5) Informeren over oorzaken van vertraging en
hoe ProRail dat minimaliseert

ProRail is transparant

(6) Informeren over werkwijze, prestaties en
organisatie
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3.2.3 Teksthandelingen
De reizigerswebsite bestaat uit twaalf afzonderlijke pagina’s. Elk van die pagina’s heb ik
geanalyseerd. Sommige van die pagina’s hebben weer extra pagina’s onder zich, alle
bijdragend aan het onderwerp van die specifieke pagina. In deze paragraaf beschrijf ik wat
er feitelijk bij elk onderwerp gebeurt en hoe zich dat verhoudt tot de ideale doelen in tabel
3. Een voorbeeld van een feitelijke doelenboom (pagina Weersinvloeden) staat in bijlage
A. De feitelijke doelenbomen van alle pagina’s zijn te raadplegen via deze link:
bit.do/prorailreiziger1. De feitelijke hoofddoelen van de pagina’s staan in de linkerhelft van
tabel 4.
Hieronder volgt een kernachtige weergave van de inhoud van de pagina’s en hoe zich die
verhouden tot de doelen in tabel 3. Of en hoe ze bijdragen aan de doelen staat
weergegeven in tabel 4, na de lijst (zie pagina 20 en 21).
Homepage
De homepage is de verzamelplek van waaruit de bezoeker verder zijn weg vindt op de
website. Er wordt dan ook veel verwezen, zoals naar de werkzaamheden- en
projectenkaart en naar de diverse onderwerpen. Verder houdt ProRail hier de lezer op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen met nieuwsberichten (die zijn verder niet
meegenomen in de analyse). Het prestatiedashboard laat zien hoe ProRail recent presteert
in de vorm van punctualiteitscijfers van al het treinverkeer. Met name dat laatste helpt bij
het bereiken van het informeren over prestaties, een van de doelen uit Tabel 3 (doel 6).
Stations
De pagina Stations beschrijft hoe het ProRails verantwoordelijkheid is om stations te
bouwen, te onderhouden en te voorzien van veiligheidsmaatregelen. Ook omschrijft de
pagina welke initiatieven ProRail neemt om stations een toegankelijke en prettige
verblijfplaats te laten zijn voor alle reizigers. Hiermee dient ProRail een belangrijk doel uit
Tabel 3 (doel 1), namelijk het informeren over hoe ProRail aangenaam reizen mogelijk
maakt.
Een vreemde eend in de bijt is het onderdeel dat de reiziger hier herinnert aan zijn rechten.
Dat heeft weinig met stations of de rest van de inhoud van de pagina te maken. Het dient
ook niet duidelijk een van de doelen. Dit is dus een vreemde plek voor informatie over
rechten van de reiziger.
Vernieuwen van het spoor
Deze pagina legt aan de reiziger uit hoe en waarom ProRail het spoor vernieuwt. ProRail
legt hier uit hoe bepaald wordt waar spoorvervanging nodig is en wijst op het feit dat
onderhoudswerk uitbesteed wordt aan vertrouwde aannemers. Daarbij licht ProRail toe
hoe die constructie werkt. Hiermee is ProRail transparant over de werkwijze, waarmee dat
doel ook ondersteund wordt (Tabel 3, doel 6).
Een groot deel van deze pagina legt de noodzaak van spoorvernieuwing uit; waarom is
vernieuwing nodig en wat levert het op? Dat is precies één van de doelen: informatie over
hoe en waarom ProRail voorziet in de groeiende mobiliteitsbehoefte (Tabel 3, doel 2).

1

De analyses in de bijlage stoppen zou dit document te groot maken. Voor begrip van de analyse en
de resultaten is kennis op dit niveau niet nodig.
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Twee andere zaken vallen nog op. Eén van de onderliggende pagina’s gaat in op innovatie
in treinbeveiliging. Dat heeft niets met het onderwerp Spoorvernieuwing te maken en is
daarom wat misplaatst. Een andere onderliggende pagina vertelt over de vernieuwing van
stations; hoewel dat inhoudelijk meer overeenkomt met het onderwerp, is het nogal
dubbelop met informatie op de pagina Stations.
Storingen
De pagina Storingen legt aan de reiziger uit welke storingen er allemaal zijn, welke
gevolgen ze kunnen hebben en welke maatregelen ProRail neemt om nadelige gevolgen
voor het treinverkeer bij elke storing zo veel mogelijk beperkt te houden. Elke storing is ook
voorzien van een eenvoudige animatie die de inhoud van de pagina nog eens illustreert.
Deze pagina ondersteunt direct één van de doelen uit Tabel 3 (doel 5), namelijk het
informeren over oorzaken van vertraging en het minimaliseren van de negatieve gevolgen.
Duurzaamheid
De pagina Duurzaamheid draag direct bij aan het behalen van twee van de doelen uit Tabel
3 (doel 1 en 3). Dat doet het door te informeren over de duurzame doelstellingen van
ProRail, te beschrijven welke initiatieven en maatregelen ProRail neemt ten behoeve van
het verkleinen van haar impact op het milieu, en door te wijzen op de visie van ProRail op
mens, dier en milieu. Wat overigens opvalt is dat de pagina wel te bereiken is via het menu
van de reizigerswebsite, maar wanneer men daar op klikt, vervalt het menu van de
reizigerswebsite. Bovendien is deze pagina via alle doelgroepspecifieke pagina’s te
bezoeken. Daarmee lijkt het er op dat ook deze pagina, net als Spoorkaart, eenvoudigweg
beschikbaar is gemaakt voor de reiziger, maar verder niet is aangepast aan de doelgroep.
Veiligheid
Op deze pagina zet ProRail uiteen met welke veiligheidsissues het bedrijf zoal te maken
heeft en welke maatregelen ProRail bij elk van die issues neemt. De issues zijn tunnels,
spoorpersoneel, spoorlopers, overwegen, goederenvervoer en het treinverkeer in het
algemeen. Alle onderdelen van deze pagina leiden ertoe dat de reiziger het idee heeft dat
ProRail waarde hecht aan veiligheid en alles in het werk stelt om ongelukken en fouten te
voorkomen. De pagina draagt daarmee bij aan het behalen van het veiligheidsaspect van
doel 1 uit Tabel 3.
Weersinvloeden
Voor de feitelijke analyse van deze pagina, zie Bijlage A. ProRail zet op deze pagina uiteen
welke gevolgen weersomstandigheden kunnen hebben, in alle seizoenen. Extreme weersomstandigheden kunnen tot problemen leiden; daarom neemt ProRail maatregelen en
vertelt daarover op deze pagina. Zo laat ProRail zien dat het overlegt met buitenlandse
collega-spoorbeheerders, bijvoorbeeld. Deze pagina draagt bij aan het behalen van doel 5
uit Tabel 3; weersomstandigheden kunnen zorgen voor vertraging. ProRail legt dat uit en
gaat in op de manieren waarop het de negatieve gevolgen voor het treinverkeer beperkt.
Uiteindelijk leidt dat er toe dat de reiziger er van overtuigd is dat ProRail goed is voorbereid
op alle weersomstandigheden.
Spoorgoederenvervoer
Op deze pagina herhaalt ProRail haar missie, waarbij ook ingegaan wordt op de
verantwoordelijkheid voor het spoorgoederenvervoer. Bovendien beargumenteert ProRail
waarom spoorgoederenvervoer goed en belangrijk is – zodat de reiziger van dat gegeven
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overtuigd raakt. Het is echter onduidelijk waar dit de reiziger precies raakt. Er wordt niets
verteld over de concrete gevolgen van spoorgoederenvervoer voor de reiziger. Er zijn wel
situaties denkbaar waarbij het spoorgoederenvervoer impact heeft op de reiziger. Bij
vertraging (een reizigerstrein zit vast achter een goederentrein) of op stations, als zware
treinen geluids- en trillingsoverlast geven aan reizigers op het perron. Doordat die
informatie mist, blijft onduidelijk wat de relevantie van de pagina is. Hij draagt dan ook niet
bij aan één van de doelen in Tabel 3.
Coördinatie treinverkeer
Op deze pagina zet ProRail uiteen hoe het de dagelijkse treinen laat rijden en wat daar
zoal bij komt kijken. ProRail laat zien hoe het rekening moet houden met de wensen van
alle gebruikers, vertelt hoe het ingrijpt als er problemen zijn en hoe het toezicht is geregeld.
Al met al geeft ProRail hier een kijkje in de keuken van de dagelijkse coördinatie en wat
het bedrijf daarvoor heeft geregeld om dat te versoepelen. Daarmee geeft het zowel
informatie over de werkwijze (doel 6) en opnieuw over hoe het vertraging probeert te
beperken (doel 5).
Spoorkaart
Deze pagina spreekt in principe de vervoerder aan, zoals in §3.2.1 al besproken. Hier wordt
uitgelegd hoe een dienstregeling tot stand komt en wordt de lezer geïnstrueerd over hoe
de spoorkaart gebruikt kan worden. Hoewel het informeert over de werkwijze (het tot stand
komen van de dienstregeling is een van de meest essentiële taken van ProRail), is het
onduidelijk welk doel deze pagina verder dient, zeker omdat het niet geschreven is aan de
reiziger maar aan de vervoerder (‘zodat u in staat bent om uw reizigers of goederen op tijd
en veilig te kunnen vervoeren’).
Spoorbruggen
Hier wordt kort uitgelegd wie er verantwoordelijk is voor beheer van spoorbruggen en
uitvoerend werk daarbij. Het is wat vergezocht om dit ook onder de noemer transparantie
te schuiven. Het is onduidelijk waarom deze pagina beschikbaar is op de reizigerswebsite.
Veelgestelde vragen
Hier somt ProRail de vragen op met de bijbehorende antwoorden die door eerdere
bezoekers zijn gesteld, zoals op veel websites gebruikelijk is. De inhoud komt redelijk
overeen met andere gedeeltes van de reizigerswebsite, zoals vragen over het weer en over
vertraging tegengaan. Daardoor is wel sprake van inhoudelijke overlapping, maar vanwege
het algemene doel van een veelgestelde vragensectie geen hinderlijke. Wel zou hier nog
verbetering in aangebracht kunnen worden door de vragen te groeperen op thema om de
vindbaarheid te vergroten.
Over ProRail
Deze pagina bevat algemene informatie over de geschiedenis, missie en het bestuur van
ProRail. Het is voornamelijk beschrijvend. De inhoud van deze pagina lijkt vooral een
verplicht nummer: een organisatie als ProRail moet immers openheid geven over hoe het
bedrijf opereert. Daarmee rijst de vraag in hoeverre dit speciaal voor de reiziger is. Dit is,
net als eerder genoemde pagina’s, een goed voorbeeld van een pagina die voor meerdere
doelgroepen bestemd is en daarom ook voor de reiziger beschikbaar is gemaakt. Wel
draagt het bij aan informatie over de werkwijze en transparantie (doel 6). In tabel 4 (de
volgende pagina’s) is van elke pagina weergegeven hoe het bijdraagt aan de ideale doelen.
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Tabel 4

Functies van de pagina’s die blijken uit de functionele analyses, gesorteerd per onderwerp op de website voor reizigers. De lijst is beperkt tot de hoofddoelen om het overzicht te
bewaren. In de rechterkolom is een deel van het doel onderstreept indien het slechts dat deel van het doel dient. De grijs gearceerde vlakken wijzen op onderdelen van de website
die niet bijdragen aan het behalen van de doelen of doelen waar geen onderdelen aan bijdragen.
Pagina

Feitelijke communicatieve functies

Stations

Informeren

Informeren

een zo prettig en veilig mogelijke plaats om te verblijven te laten
zijn voor alle reizigers
De reiziger is er van overtuigd dat ProRail stationsomgevingen goed
beheert en daarbij oog heeft voor de behoeften van reizigers
De (internationale) reiziger weet wat zijn rechten zijn

Informeren

De reiziger weet hoe en waarom ProRail werkt aan onderhoud en

Overtuigen

Vernieuwen
van het
spoor

vernieuwing van het spoor en welke middelen het daarvoor heeft
Overtuigen

Informeren
Storingen

Duurzaamheid

Informeren

Overtuigen

Veiligheid

Informeren

Weersinvloeden

Overtuigen

(zie bijlage A)

Informeren

Relatie

Ideale doelen (zie Tabel 3)

De reiziger weet dat ProRail verantwoordelijk is voor stations; de
reiziger weet ook wat ProRail doet om stations goed bereikbaar en

De reiziger is er van overtuigd dat regelmatig onderhoud aan en
vernieuwing van het spoor nodig is; de reiziger is er van overtuigd
dat ProRail dit op een efficiënte en verantwoorde manier
uitbesteedt
De reiziger weet hoe en waarom ProRail het treinverkeer beveiligt
om het aantal ongelukken op het spoor te verminderen
De reiziger weet wat verschillende soorten verstoringen zijn en wat
de gevolgen kunnen zijn voor het treinverkeer. De reiziger weet
hoe storingen kunnen ontstaan en voorkomen en opgelost worden
De reiziger is er van overtuigd dat ProRail een organisatie is die
duurzaam handelt en constant duurzamer wil worden, met
aandacht voor mens en milieu
De reiziger weet met welke veiligheidsissues ProRail te maken heeft
en welke maatregelen ProRail treft om de veiligheid te waarborgen
bij de verschillende issues
De reiziger is er van overtuigd dat ProRail zo goed mogelijk is
voorbereid op de gevolgen van alle mogelijke
weersomstandigheden
De reiziger weet welke maatregelen ProRail neemt om de gevolgen
van (extreme) weersomstandigheden voor het treinverkeer beperkt
te houden

(1) Overtuigen dat en informeren hoe ProRail veilig, duurzaam en
aangenaam reizen mogelijk maakt

(2) Informeren hoe ProRail de mobiliteit verbetert;
informeren over groeiende mobiliteitsbehoefte

(6) Informeren over werkwijze, prestaties en organisatie

(5) Informeren over oorzaken van vertraging en hoe ProRail dat
minimaliseert

(3) Overtuigen dat ProRail duurzaam is; informeren over hoe ProRail daar
aan werkt

(4) Informeren over kansen en knelpunten op het spoor; informeren over
aanpak

Tabel gaat verder op volgende pagina
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Tabel 4

(vervolg van vorige pagina)
Pagina

Feitelijke communicatieve doelen

Spoorgoedere
nvervoer

Informeren

Coördinatie
treinverkeer

Overtuigen

Informeren
Overtuigen

Spoorkaart

Informeren
Informeren

De reiziger weet dat ProRail verantwoordelijk is voor het
spoorwegnet en dus ook voor het faciliteren van goederenvervoer
per spoor
De reiziger is er van overtuigd dat ProRail het treinverkeer zo
punctueel mogelijk laat rijden met aandacht voor de vraag van alle
partijen. De reiziger is er van overtuigd dat ProRail vertraging bij
problemen beperkt
De reiziger weet dat ProRail in het faciliteren van

Relatie

Ideale doelen (zie Tabel 3)

(5) Informeren over oorzaken van vertraging en hoe ProRail dat
minimaliseert
(6) Informeren over werkwijze, prestaties en organisatie

spoorgoederenvervoer rekening houdt met omwonenden.
De reiziger is ervan overtuigd dat goederenvervoer per spoor goed
en belangrijk is en dat ProRail er aan werkt dat nu en straks
mogelijk te maken
De reiziger weet waar hij de spoorkaart kan vinden en waar de
spoorkaart voor gebruikt kan worden
De reiziger weet dat ProRail verantwoordelijk is voor de verdeling
van de capaciteit van het spoor; de reiziger weet ook hoe die
dienstregeling tot stand komt

Spoorbruggen

Informeren

De reiziger weet hoe en door wie spoorbruggen beheerd worden

Veelgestelde
vragen

Informeren

De reiziger weet welke vragen vaker en eerder gesteld zijn door
bezoekers van de website en welke antwoorden ProRail geeft op
die vragen

Over ProRail

Informeren

De reiziger weet wat de verantwoordelijkheid is van ProRail en welke
doelen de organisatie heeft. De reiziger weet ook hoe de
organisatie is ontstaan, opgebouwd en bevoegd om die missie
waar te make
De reiziger is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij ProRail.

Homepage

Informeren
Informeren
Informeren/
instrueren*
Informeren/
instrueren*

De reiziger weet hoe ProRail presteert op het gebied van
punctualiteit
De reiziger weet waar hij een overzicht kan vinden van alle actuele
bouwprojecten en werkzaamheden van ProRail
De reiziger weet waar hij meer informatie kan vinden over diverse
onderwerpen van ProRail

(6)

Informeren over werkwijze, prestaties en organisatie

(4) Informeren over kansen en knelpunten op het spoor; informeren over
aanpak

* Hier wordt de reiziger verwezen naar een andere pagina.
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3.2.4 Beoordeling van de functionaliteit
Doelgroepen
De reiziger is in principe een goed gekozen doelgroep voor ProRail. Zeker omdat ProRail
zelf al de eindgebruiker – de reiziger dus – centraal zet in haar missie. De reiziger wordt
niet vaak aangesproken als zodanig, maar wordt meer algemeen genoemd en
geïmpliceerd doordat de pagina’s op de reizigerswebsite staan.
De vraag is echter of alle informatie die op de site voor de reiziger staat allemaal alléén
voor de reiziger is, gevolgd door de vraag of het relevant is voor de reiziger. Ook de
geïnteresseerde burger, de vervoerder en de overheden lijkt ProRail in het vizier te hebben.
Het is niet per definitie onverstandig om meerdere doelgroepen in één tekst te bereiken.
Het wordt alleen een ingewikkeld verhaal als het over specifieke activiteiten van ProRail
gaat, zoals het opstellen van een dienstregeling of het coördineren van het dagelijkse
treinverkeer. Bij zulke onderwerpen kan beter aandacht gegeven worden aan de unieke
gevolgen voor de verschillende doelgroepen: voor goederenvervoerders betekent het A,
voor reizigers juist B. Aan die specifieke gevolgen ontbreekt het nu. ProRail doet er goed
aan om te bedenken welke informatie nou voor welke doelgroep is en vervolgens de
informatie ook gericht aan die doelgroep te schrijven. Nu is het aan de lezer zelf om te
bepalen of het wel of niet relevant voor hem of haar is – dat blijkt maar moeilijk uit de tekst.
Het behalen van de ideale communicatieve doelen
Het doelenschema in tabel 4 laat zien dat drie van de zes doelen verspreid over meerdere
pagina’s gehaald worden. Het feit dat doelen verspreid over meerdere pagina’s gehaald
worden, komt door herhaling van bijvoorbeeld ProRails missie en verantwoordelijkheid als
basis voor al haar werkzaamheden. Maar de verspreiding komt ook doordat verschillende
thema’s gevolgen hebben voor diverse onderwerpen. De werkwijze gaat bijvoorbeeld over
de totstandkoming van de dienstregeling, maar ook over hoe ProRail spooronderhoud
geregeld heeft en hoe het bedrijf treinverkeer coördineert. Dat zorgt voor een chaotisch
doelenschema in tabel 4, maar dat is dus logisch te verklaren. Twee doelen worden
gehaald met één pagina. Het feit dat het redelijk afgebakende onderwerpen zijn helpt
daarbij. In tabel 5 is te zien of en hoe elk van de doelen gehaald wordt.
Tabel 5

Ideale doelen voor de reizigerscommunicatie die afgeleid zijn uit de missie van ProRail
(bron: VERBINDT, VERBETERT, VERDUURZAAMT, intern ProRail-document).
Communicatieve doelen voor de reizigerswebsite
(idealiter)

Helpt de website de doelen te behalen?

(1) Overtuigen dat en informeren hoe ProRail veilig,
duurzaam en aangenaam reizen mogelijk maakt

Ja, verspreid over meerdere pagina’s (Stations,
Vernieuwen van het spoor, Duurzaamheid en
Veiligheid)

(2) Informeren hoe ProRail de mobiliteit verbetert;
informeren over groeiende behoefte

Ja, met de pagina Vernieuwen van het spoor

(3) Overtuigen dat ProRail duurzaam is; informeren
over hoe ProRail daar aan werkt

Ja, met de pagina Duurzaamheid

(4) Informeren over kansen en knelpunten op het
spoor; informeren over aanpak

Nee

(5) Informeren over oorzaken van vertraging en hoe
ProRail dat minimaliseert

Ja, verspreid over meerdere pagina’s (Storingen,
Weersinvloeden, Coördinatie treinverkeer)

(6) Informeren over werkwijze, prestaties en

Ja, verspreid over meerdere pagina’s (Vernieuwen

organisatie

van het spoor, Cöordinatie treinverkeer, Spoorkaart,
Over Prorail, Homepage)
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ProRail gebruikt diverse teksthandelingen op de verschillende pagina’s om die doelen te
bereiken: er wordt veel beschreven, verteld, herinnerd en uitgelegd. Het overtuigen moet
vooral gebeuren door die transparante informatievoorziening. Wanneer ProRail uitlegt hoe
al haar werkzaamheden tot stand komen en waarom, begrijpt de reiziger beter wat er
gaande is en raakt er zo van overtuigd dat het werk van ProRail nodig en goed is. Mogelijk
kan ProRail nog wat meer specifiek overtuigende teksthandelingen gebruiken dan nu het
geval is, zonder daarbij de transparantie los te laten. Op die manier zal de lezer nog sterker
het idee krijgen van het goede werk van ProRail.
Eén van de doelen (zie tabel 5, doel 4) wordt helemaal niet ondersteund door de website;
nergens staan onderdelen die helpen de reiziger te informeren over kansen en knelpunten
op het spoor en de aanpak daarvan. Dat kan komen doordat dit doel direct is afgeleid van
de algemene missie van ProRail. De stap van missie naar communicatiedoelen voor de
reizigerswebsite is daardoor een vrij grote. Echter laat het niet behalen van dit doel goed
zien dat de (nieuwe) website van ProRail baat heeft bij een goede inhoudelijke
voorbereiding aan de hand van vooraf vastgestelde doelen. De inhoudelijke structuur zal
daar uiteindelijk wel bij varen en alle beoogde doelen kunnen dan beter ondersteund
worden.
Als laatste zijn er onderdelen die niet helpen bij het behalen van de doelen (zie de grijs
gearceerde vlakken in tabel 4). De pagina’s Spoorbruggen, Spoorkaart en Spoorgoederenvervoer kunnen natuurlijk onder de noemer transparantie toegelaten worden, maar het is
logischer om deze informatie helemaal niet aan de reiziger aan te bieden. Vanuit de
gestelde doelen is er geen reden om ze te laten staan en het is bovendien niet aannemelijk
dat deze informatie relevant is voor de doelgroep.

3.3

Conclusie

De functionele analyse laat zien dat de inhoud van de huidige website voor reizigers
grotendeels bijdraagt aan het behalen van de doelen die blijken uit de missie van ProRail.
Zo informeert ProRail de reiziger over de werkwijze, prestaties, duurzaamheidsbeleid,
veiligheidsmaatregelen en de aanpak van diverse oorzaken van vertragingen. Het enige
doel waar geen onderdeel van de website aan gewijd is, is het informeren over kansen en
knelpunten op het spoor en de aanpak daarvan. Verder blijkt uit de analyse dat er sprake
is van (onnodige) herhaling, onderdelen die niet bijdragen aan het behalen van de gestelde
doelen, onderdelen die ook voor een andere doelgroep relevant zijn en zelfs onderdelen
die alléén voor een andere doelgroep zijn. Al deze dingen verdienen aandacht in de
voorbereiding voor de nieuwe website. Met name het verzorgen van specifieke pagina’s
met doelgroepgerichte inhoud en een algemeen deel voor alle doelgroepen, zal een flinke
verbetering zijn. Tegelijk is het nodig om nieuwe, betere en concretere doelen te
formuleren. Als ProRail beter weet wat de reiziger moet weten en vinden, zal het een stuk
eenvoudiger zijn om de inhoud van de nieuwe website goed te laten functioneren.
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4

Deelonderzoek 2: de kaarten van ProRail
Dit tweede onderzoek richt zich in het bijzonder op de werkzaamheden- en projectenkaart
van ProRail. Een functionele analyse is minder geschikt om deze kaarten te onderzoeken;
daarom heb ik het onderzoek naar deze kaarten afgesplitst. Een gebruikersonderzoek is
voor dit onderzoek buitengewoon geschikt, zoals ik in het theoretisch kader al liet zien. De
onderzoeksvraag luidde: in hoeverre slagen de werkzaamhedenkaart en de projectenkaart
van ProRail er in om de reiziger te informeren over werkzaamheden en projecten die
relevant voor ze zijn?
Om tot een antwoord te komen, heb ik gebruik gemaakt van de hardopwerkmethode. Ik leg
eerst uit wat die methode inhoudt en hoe ik te werk ben gegaan, waarna ik de resultaten
presenteer. Ik eindig met een korte conclusie van dit deelonderzoek.

4.1

Methode: hardop werken

Bij een hardopwerkonderzoek voeren proefpersonen een taak uit en brengen ze hun
gedachten onder woorden; dat hardop denken wordt ook wel verbaliseren genoemd (Van
den Haak, De Jong & Schellens, 2003). Verbaliseren kan zowel tijdens het uitvoeren van
de taak als daarna. Wanneer proefpersonen tijdens het uitvoeren van de taak hardop
denken, brengen de verbalisaties meer problemen aan het licht dan wanneer dat achteraf
gebeurt. Wel beïnvloedt het de prestaties meer, doordat het meer tijd kost of de uitvoering
niet geheel ‘natuurgetrouw’ is. Als men daarentegen achteraf verbaliseert, doet men de
taak wel sneller en natuurgetrouwer, maar is de kans groter dat bepaalde gedachten niet
geverbaliseerd worden omdat ze vergeten zijn of niet bewust genoeg hebben
plaatsgevonden (Van den Haak et al., 2003). Om die reden heb ik voor hardopwerken
tijdens het uitvoeren van de taak gekozen. Natuurgetrouwe en snelle taakuitvoering zijn
namelijk van minder groot belang.

4.1.1 Onderzoekspopulatie
Alle treinreizigers zijn in principe geschikt om gebruik te maken van de kaart en dus deel
te nemen aan het onderzoek. De bekendste indeling van treinreizigers komt van Van
Hagen (2009). Reizigers zijn volgens hem grofweg in te delen in twee groepen. Mustreizigers (ook wel forenzen) zijn afhankelijk van de trein voor bijvoorbeeld werk en studie.
Lust-reizigers zijn reizigers met een sociaal of recreatief doel (Van Hagen, 2009). In de
steekproef zijn beide groepen vertegenwoordigd (zie volgende paragraaf). Dat bood de
mogelijkheid om te verkennen of beide groepen nog verschillende problemen ervaren –
dat bleek niet het geval. De gevonden problemen werden door zowel lust- als mustreizigers
gerapporteerd. In de verdere rapportage is dit onderscheid dan ook verder buiten
beschouwing gelaten.

4.1.2 Steekproefgrootte en deelnemers
Het aantal proefpersonen dat nodig is om betrouwbare resultaten te krijgen bij
hardopwerkonderzoek, ligt tussen zes en vijftien proefpersonen (Boren & Ramey, 2000;
Van den Haak et al., 2003). Op basis van de lage complexiteit van de kaart en de
beschikbare tijd, heb ik gekozen voor een relatief kleine steekproef. Bij de zesde en
zevende deelnemer kwamen geen nieuwe problemen meer aan het licht, waardoor sprake
is van inhoudelijke verzadiging (Baarda, De Goede & Theunissen, 2005). Inhoudelijke
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verzadiging betekent dat de gevonden problemen met de steekproef zo goed als compleet
zijn, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek onderstreept.
De deelnemers zijn gevonden via het netwerk van de onderzoeker. De leeftijdsverdeling is
enigszins vertekend: zes deelnemers zijn 25 tot 27 jaar oud, één deelnemer is 54. Ook
bestaat de steekproef louter uit hoogopgeleide mensen (afgeronde HBO- of WO-opleiding).
Hoewel een grotere diversiteit beter is, blijven de resultaten betrouwbaar. Representativiteit
is met een dergelijke groepsgrootte moeilijk haalbaar. Bovendien is de samenstelling van
de groep minder van belang bij een meer diagnostisch onderzoek als dit. Sterker nog,
jongere en hoger opgeleide mensen zijn beter in staat om hun feedback te geven (Elling,
Lentz & De Jong, 2012a); daarmee is de eenzijdige samenstelling zelfs een voordeel.
In tabel 6 staat een samenvatting van de deelnemers aan het hardopwerkonderzoek. Hun
namen zijn gefingeerd om hun anonimiteit te waarborgen. Geen van de deelnemers was
eerder bekend met de projecten- of werkzaamhedenkaart van ProRail. Bij de selectie van
deelnemers is rekening gehouden met hun treinreisgedrag, om de lust- en mustreizigers
in evenwicht te houden (Nlust = 3, Nmust = 4).
Tabel 6

Beschrijving van deelnemers aan het hardopwerkonderzoek en de uitgevoerde opdrachten. De
opdrachten waren op de projectenkaart (P) of werkzaamhedenkaart (W). De namen zijn fictief.

#

Naam (leeftijd),
type reiziger

Opdracht 1

Opdracht 2

1

Anna (26),

(P) Utrecht-Alkmaar

(W) Hilversum-Enkhuizen

lustreiziger
2

Berend (26),
mustreiziger

(P) Utrecht-Alkmaar

(W) Hilversum-Enkhuizen

3

Cor (27),
mustreiziger

(P) Assen-Leeuwarden

(W) Lelystad-Arnhem

4

Dirk (26),
lustreiziger

(P) Assen-Leeuwarden

(W) Lelystad-Arnhem

5

Evelien (54),
lustreiziger

(W) Lelystad-Arnhem

(P) Utrecht-Alkmaar

6

Frank (25),
mustreiziger

(W) Lelystad-Arnhem

(P) Utrecht-Alkmaar

7

Gea (27),
mustreiziger

(W) Deventer-Amsterdam

(P) Assen-Leeuwarden

4.1.3 Procedure en materiaal
Voordat proefpersonen plaatsnamen achter de computer, ontvingen ze een instructie (zie
bijlage B). Daarop stond uitgelegd dat ze twee opdrachten gingen maken, elk met behulp
van één van beide kaarten, waarbij ze hun gedachten hardop moesten uitspreken. Iedere
deelnemer maakte dus twee opdrachten: één opdracht voor de werkzaamhedenkaart en
één opdracht voor de projectenkaart, elk met een ander traject. Om te voorkomen dat de
volgorde waarin de opdrachten gemaakt zijn invloed had op de resultaten, is afgewisseld
in welke kaart als eerste aan bod kwam, zie de laatste twee kolommen van tabel 6. De
vragen bij de opdrachten staan in tabel 7.
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Tabel 7

De vragen die deelnemers moeten beantwoorden bij de elk van de opdrachten voor een gegeven
traject.

Opdracht voor werkzaamhedenkaart

Opdracht voor projectenkaart

Wanneer vinden er werkzaamheden
plaats?
Is er sprake van (mogelijke) treinhinder?

Wat zijn de veranderingen op dit traject?

Hoe kom je er achter wat de gevolgen zijn
voor je reis?

Wanneer is het afgerond?

Waarom vinden die veranderingen
plaats?

Must- en lustreizigers kregen elk verschillend geformuleerde opdrachten. Mustreizigers
stelden zich in hun opdrachten voor dat ze ‘elke dag voor hun werk’ het voorgestelde traject
aflegden en lustreizigers deden dat ‘af en toe voor een uitstapje of bezoek’. Twee
voorbeeldtaken zoals ze zijn uitgedeeld aan de deelnemers staan ook in bijlage B.
De trajecten waar de opdrachten op uitgevoerd werden, zijn vooraf vastgesteld. Dat is op
een manier gedaan waarmee zeker was dat deelnemers met een traject werkten waar er
‘iets aan de hand is’ en dus, als het goed is, met alle facetten van de kaart in aanraking
komen. In tabel 6 staat welke opdracht als eerst is uitgevoerd en op welk traject. De
opdrachten op de projectenkaart zijn uitgevoerd op het traject Assen-Leeuwarden of
Utrecht-Alkmaar. De trajecten voor de opdracht met de werkzaamhedenkaart vertonen
meer variatie. Die variatie komt doordat de inhoud van de werkzaamhedenkaart gedurende
de periode van dataverzameling veranderde. Daarom is voor elke nieuwe afname een
traject vastgesteld dat in elk geval meer dan één pointer bevatte.
Wanneer proefpersonen tijdens het uitvoeren van de opdrachten langer dan tien seconden
stil vielen, vroeg de onderzoeker expliciet om verbalisaties, met aanmoedigingen als
‘probeer te zeggen wat je denkt’. In geval van stilvallen is er waarschijnlijk sprake van een
cognitive lockup, wat inhoudt dat het werkgeheugen volledig wordt ingezet om informatie
te verwerken, waarbij er geen ruimte meer is om te zeggen wat men denkt (Elling, Lentz &
De Jong, 2012b; Boren & Ramey, 2000).
Na het uitvoeren van de taken is nog een kort, semigestructureerd interview afgenomen,
zie ook bijlage B. Dat interview bood deelnemers de kans om hun problemen en
onduidelijkheden verder toe te lichten. Bovendien konden ze hier ook oplossingen en
andere verbeteringen aandragen. Tenslotte deelden ze hun ervaring met het hardop
werken en of dat invloed had op hun taakuitvoering.

4.1.4 Analyse
Om te beoordelen wat wel of geen probleem is, heb ik de ideale taakuitvoering
geformuleerd. De ideale taakuitvoering, ook wel een rationele taakanalyse genoemd, is de
beste manier om tot een antwoord op de vragen te komen. Door de uitvoering van de
proefpersonen te vergelijken met de beste manier, kunnen we de problemen van
gebruikers identificeren. De beide kaarten lijken erg veel op elkaar in hoe de opdracht
idealiter uitgevoerd wordt. De uitvoering van de beide opdrachten volgen daarmee dezelfde
stappen, die hieronder staan beschreven.
De stappen voor beide kaarten zijn als volgt: voor een goede uitvoering moeten
proefpersonen weten waar hun start- en eindpunt liggen op de kaart (stap 1 en 7). Ze
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moeten weten welke route de trein aflegt (stap 2) en kunnen zien dat pointers die op die
route een project of werkzaamheid representeren (stap 3). Wanneer ze daar op klikken,
krijgen ze informatie in een pop-up (stap 4) en de optie om naar een project- of
werkzaamhedenpagina met meer informatie te gaan (stap 5). Informatie uit stap 4 en 5
gebruiken ze om de vraag te beantwoorden. In het geval van meerdere pointers op de
route worden die stappen voor elke pointer herhaald, eventueel door terug te gaan naar de
kaart (stap 6). De stappen van deze rationele taakanalyse staan weergegeven in Tabel 8.
Tabel 8

Rationele taakanalyse van de opdrachten. Dit model is de ideale weg naar het goede en volledige
antwoord. Achtereenvolgens moeten gebruikers het benodigde opmerken, weten en doen.
Stap Opmerken
Cognitief vereiste
Actie
Resultaat
1

De startplaats van
het traject op de
kaart

Weten waar de
startplaats zich
bevindt op de kaart

2

De juiste spoorlijn
van het traject

Weten welke lijn op de
kaart de trein volgt

De lijn volgen
van het hele
traject

3

Pointer(s) op de
spoorlijn

Weten dat pointers een
project/werkzaamheid
representeren

Met de muis op
de pointers op
het traject
klikken

4

Pop-up met
kernachtige
informatie

Weten of de informatie
betrekking heeft op
het traject

De pop-up lezen
en beoordelen;
op ‘LEES MEER’
klikken

5

De juiste informatie
op de project/werkzaamheden-

Weten of de informatie
relevant is voor het
beantwoorden van de

De project/werkzaamhedenpagina

pagina

opdracht

6
7

De eindplaats van
het traject op de
kaart

Noot

De kaart verlaten
en naar de
projectpagina

lezen
Terug naar de
kaart

Weten waar de
eindplaats zich
bevindt op de kaart

Antwoord kunnen
geven op de
opdracht

Indien er meer dan één project/werkzaamheid op het traject is, moeten per pointer de stappen 3 tot en
met 6 herhaald worden.

Van elke taakuitvoering en bijbehorend interview is een opname gemaakt, die volledig
getranscribeerd is (een voorbeeld van een taakuitvoering staat in Bijlage C)2. De uitvoering
en de bijbehorende verbalisaties zijn gecodeerd op de stappen uit het rationele taakmodel.
Iedere afwijking van dit pad is in principe een probleem. Hoe ernstig een gevonden
probleem is, bepaal ik aan de hand van de classificatie van Nivala et al. (2008) en het doel
van de kaart, zoals besproken in de inleiding.

4.2

Resultaten

Hieronder beschrijf ik achtereenvolgens de uitvoering van de opdrachten in het algemeen,
gevolgd door problemen die naar boven kwamen in de uitvoering, aangevuld met
verbalisaties die het probleem illustreren. Na de bespreking van problemen bij de

2

Het document zou te lijvig worden als alle 30 pagina’s aan transcriptie bijgevoegd zijn.

28

taakuitvoering geef ik de resultaten van het interview weer, waarbij ik inga op bevindingen
van de deelnemers over de kaart, de mogelijke verbeteringen die de deelnemers voor ogen
hebben en verdere opmerkingen.
Geen van de deelnemers gaf aan dat het hardop werken de uitvoering van hun opdracht
in de weg heeft gezeten. Verder konden alle deelnemers vrij snel overweg met de techniek
van de kaarten. Het belangrijkste aspect in succesvolle uitvoering van de taak, het juist
beoordelen van pointers, is een goede weergave van hoe goed de kaarten functioneren.
In Tabel 9 staat weergegeven hoeveel fouten de deelnemers hebben gemaakt. Eén fout is
één pointer die ze gemist of verkeerd beoordeeld hebben.
Tabel 9

Weergave van de uitvoering van de opdrachten aan de hand van het aantal gemiste of verkeerd
beoordeelde pointers ten opzichte van het totaal.

Deelnemer

Aantal gemiste of verkeerd beoordeelde pointers
Werkzaamhedenkaart

Projectenkaart

Anna

0 van de 2

2 van de 5

Berend

0 van de 1

0 van de 5

Cor

1 van de 2

0 van de 4

Dirk

3 van de 4*

0 van de 4 (of 0 van de 7)**

Evelien

1 van de 2

3 van de 5

Frank

2 van de 4

0 van de 4

Gea

1 van de 4

1 van de 5 (of 0 van de 4)***

* Hier

werd een geheel zelfverzonnen traject afgelegd, waardoor juiste pointers zijn gemist en onjuiste pointers
zijn behandeld.
** Hier zijn alle pointers behandeld op de twee mogelijke trajecten.
*** Hier werd een pointer behandeld die niet op het traject lag; alle pointers die wel op het traject lagen zijn wel
behandeld.

In de uitvoering viel verder op dat alle opdrachten op de werkzaamhedenkaart korter
duurden dan op de projectenkaart, onafhankelijk van de volgorde waarin de opdrachten
zijn uitgevoerd. Dat is te verklaren door de complexiteit van de informatie en het feit dat de
nodige informatie voor de projectenopdracht meer verspreid is over de achterliggende
projectpagina. Ook lag het aantal pointers op de trajecten bij de opdrachten met de
werkzaamhedenkaart vaak lager, wat het verschil in duur ook kan verklaren.

4.2.1 Problemen bij uitvoering opdracht
Hieronder volgt een bespreking en classificatie van de gevonden problemen bij de
deelnemers. De volgorde waarin ik de problemen bespreek is gebaseerd op de volgorde
uit het rationele taakmodel: eerst de oriëntatie op de kaart en het volgen van de juiste
spoorlijn, gevolgd door het beoordelen van pointers en bijbehorende informatie.
Gebruikers kunnen hun start- en eindplaats niet snel vinden
De deelnemers moesten soms goed zoeken naar de start- en eindpunten van de
gevraagde trajecten, de eerste (en laatste) stap in het rationele taakmodel. Ondanks het
feit dat de opdrachten gingen over treinreizen tussen (middel)grote plaatsen, was het voor
sommige proefpersonen toch lang zoeken naar bijvoorbeeld Assen, Lelystad en Alkmaar.
Het is logisch om aan te nemen dat die oriëntatie alleen maar moeilijker wordt wanneer
reizigers zoeken naar kleinere plaatsen en stations.
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Dit probleem is groot volgens de indeling van Nivala et al. (2008). Het bemoeilijkt het
gebruik van de applicatie significant als mensen niet weten waar ze moeten beginnen met
zoeken. Wat dit probleem wel nuanceert, is dat de kans groot is dat reizigers wel weten
waar de plaatsen liggen als ze er bekend mee zijn door bijvoorbeeld dagelijks gebruik.
Gebruikers weten niet waar hun trein langsrijdt op de kaart
Om de vragen te kunnen beantwoorden, moeten de deelnemers niet alleen weten van waar
tot waar de trein rijdt, maar ook waar de trein precies langsrijdt. Dit zorgt voor vragen en
problemen bij alle deelnemers. Bijvoorbeeld bij de vraag over het traject Lelystad-Arnhem
- die reis kan men afleggen via Zwolle en via Amsterdam-Zuid.
Als gebruikers hun route niet precies weten, kunnen ze zelf een route op de kaart bepalen.
Dat heeft als gevolg dat ze vermoeden dat de trein ergens langsrijdt of juist niet langsrijdt,
wat weer leidt tot het onterecht meenemen of overslaan van pointers. Dat overkwam één
van de deelnemers, die de lijn van Lelystad naar Arnhem verkeerd inschatte en daardoor
een pointer die wel relevant voor hem was links liet liggen:
“Dat is ten westen van het knooppunt, en daar kom ik waarschijnlijk niet langs. Dan ga ik ook niet
verder kijken.”
– Dirk (27).
Dit probleem is, volgens de indeling van Nivala et al. (2008) groot of zelfs catastrofaal. De
kaart mist zijn doel als gebruikers hun traject niet kunnen identificeren en ze daardoor dus
benodigde informatie niet vinden. Gebruikers zouden enorm geholpen worden als ze niet
zelf hun traject uit te hoeven zoeken.
Gebruikers weten niet meteen wat een pointer betekent
De derde stap van de ideale uitvoering, de pointers identificeren, leverde bij geen van de
deelnemers echt problemen op. Alle deelnemers hadden door dat de pointers
werkzaamheden of projecten aanduidden en dat ze meer informatie konden vinden door
er op te klikken. Twee van de zeven deelnemers gaven wel aan dat ze niet direct wisten
waar de pointers voor stonden. Desalniettemin kwamen ze er snel achter, waarschijnlijk
omdat een andere interpretatie van de pointers niet voor de hand ligt. Daarom is het een
cosmetisch probleem dat gebruikers niet direct weten wat een pointer betekent, omdat de
uitvoering van de taak niet merkbaar bemoeilijkt wordt.
Gebruikers zien relevante informatie over het hoofd
De deelnemers konden goed overweg met de informatie die geboden werd. Op de
werkzaamhedenkaart stond de informatie al in de pop-up en de mouse-over – op de
projectenpagina was het soms noodzakelijk om op ‘lees meer’ te klikken. Eén van de zeven
deelnemers kwam echter op de projectenkaart niet verder dan de pop-ups en kon de
vragen dus ook niet volledig beantwoorden. Ook informatie in de pop-up zelf zag ze over
het hoofd. Hoewel het slechts één deelnemer overkwam, is het toch een groot probleem:
sommige gebruikers kunnen op deze manier niet de informatie vinden die ze wel nodig
hebben.
Zelfs als gebruikers de juiste lijn te pakken hebben, is het soms nog lastig voor ze om te
bepalen of de werkzaamheden of de projecten relevant voor ze zijn. Zo vond iemand de
juiste lijn van Lelystad naar Arnhem, maar hij beoordeelde informatie in een pop-up die wèl
relevant voor hem was als niet-relevant (tussen Zwolle en Kampen-Zuid), omdat hij
onterecht dacht dat het toch niet zijn route was:
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Ja, lijkt mij de kortste klap om via Zwolle te gaan. Werkzaamheden zijn er tussen 24 februari en 5
maart. Dan moet ik bussen nemen in plaats van treinen tussen Zwolle en ’t Harde. En tussen
Zwolle-Kampen en Zwolle-Kampen Zuid. Ik denk niet dat dat mijn route is, dus ik denk dat ik daar
geen last van heb.
– Cor (27)
Dus ook al weten gebruikers een juiste pointer te selecteren op het juiste traject, dan nog
bestaat de kans dat ze de informatie als niet-relevant beschouwen omdat ze nog twijfelen
over het traject. Het niet-relevant achten van relevante informatie is een groot probleem,
omdat reizigers dan onjuiste conclusies trekken.
Gebruikers kunnen soms niets met de afbeeldingen in de pop-ups
Dan is er nog een cosmetisch probleem. In de pop-ups op de werkzaamhedenkaart staat
een afbeelding die een close-up van de kaart laat zien. Eén van de deelnemers merkte
daar op dat die close-ups soms wel, maar soms niet hielpen bij het beoordelen van de
informatie. In de gevallen dat de close-up wel hielp, stond op een ingezoomd kaartje
aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden. Bij de close-ups waar dat niet werd
aangegeven, ontbreekt dan ook het nut van de close-up. Omdat de afbeeldingen een
aanvulling vormen en geen bron voor de juiste informatie, is dit probleem cosmetisch van
aard. Bovendien geldt het dus niet voor alle pop-ups met afbeeldingen.
Gebruikers weten niet wat de gevolgen zijn van projecten voor hun reis
De opdracht voor de projectenkaart vroeg expliciet niet om de gevolgen voor de reis maar
om ‘grote veranderingen aan het spoor of stations’. Toch gingen bijna alle deelnemers op
zoek naar de invloed van de projecten op hun reis. Ook al hadden ze de vraag beantwoord,
sommigen bleven doorzoeken naar het antwoord op hun eigen vraag: wat zijn daarvan
concreet de gevolgen voor mijn reis? De informatie op de projectpagina werd vaak gescand
in plaats van aandachtig gelezen, op zoek naar een kort en krachtig antwoord op de vraag
naar reisinformatie.
Dit is niet per se een probleem in de uitvoering, maar het is wel degelijk een probleem in
het gebruik van de applicatie. Als reizigers vooral zoeken naar de gevolgen voor hun reis,
maar dat niet snel kunnen vinden, slaagt de kaart er dus niet in om mensen te informeren
over dat wat relevant voor ze is. Dat biedt belangrijke aanknopingspunten voor de
verbetering van de kaart. Bij de besprekingen van de interviews kom ik hier verder op terug.
Resumerend zijn er vijf problemen gevonden die de uitvoering van de taak in meerdere of
mindere mate beïnvloeden en twee problemen die niet zorgen voor een fout in de
uitvoering, maar wel voor vertraging of verwarring zorgden. Alle gevonden problemen
staan nog eens opgesomd in tabel 10 (volgende pagina), op volgorde van ernst naar de
indeling van Nivala et al. (2008).
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Tabel 10 Samenvatting van gevonden problemen in de uitvoering van de opdrachten en de verbalisaties
daarbij, geclassificeerd volgens de indeling van Nivala et al. (2008).

Probleem

Classificatie

Gebruikers weten niet waar hun trein langsrijdt op de kaart

Catastrofaal

Gebruikers kunnen hun start- en eindplaats niet snel vinden

Groot

Gebruikers beoordelen relevante pointers als niet-relevant en vice versa

Groot

Gebruikers zien relevante informatie over het hoofd

Groot

Gebruikers weten niet wat de gevolgen zijn van projecten voor hun reis

Klein

Gebruikers weten niet meteen wat een pointer betekent

Cosmetisch

Gebruikers kunnen soms niets met de afbeeldingen in de pop-ups

Cosmetisch

4.2.2 Interviews
Hieronder volgen de resultaten van de interviews, gegroepeerd op thema’s, voorzien van
verhelderende citaten. Een overzicht van alle citaten per thema staat in Bijlage D.
Algemene waardering en uiterlijk
De deelnemers zijn wisselend enthousiast over de kaart. Enerzijds waarderen ze de
overzichtelijkheid van de kaart en dat in één oogopslag duidelijk is waar aan het spoor
gewerkt wordt, anderzijds willen ze het liefst nóg sneller weten wat het gevolg is voor hen.
Ook over de vormgeving waren de deelnemers minder tevreden. ‘Een beetje grijs’ (Dirk),
‘niet zo aantrekkelijk vormgegeven’ (Cor) en ‘een beetje die ’90s internet look’ (Frank), zo
zeiden ze. Deelnemers zijn wel tevreden over begrijpelijkheid van de teksten.
Gebruik voor eigen traject
In de uitvoering van de taken hebben de deelnemers gewerkt met een opdracht over een
vooraf vastgesteld traject. In het interview vroeg ik ze of ze de kaart in deze vorm ook voor
zichzelf zouden gebruiken. De meerderheid zei met overtuiging van niet. Voornamelijk
omdat de reisplanners van NS en 9292 al voldoende informatie geven en bovendien een
directe oplossing voor het probleem bieden in de vorm van een alternatief reisadvies. Geen
van de deelnemers gaf aan reizen zo ver van te voren te plannen dat de kaart een nuttige
bron van informatie zou zijn.
Relevantie van de informatie
Het belangrijkste vraagstuk is of de reizigers de informatie ook relevant vinden. Bij de
werkzaamheden-kaart is dat wel in orde: het is kort en helder en de datum staat erbij. Maar
bij de projectenkaart zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant vinden de deelnemers
de informatie wel interessant, omdat er achtergrond en context wordt gegeven voor
werkzaamheden. Anderzijds ontbrak voor veel mensen de koppeling aan de concrete reis.
Het volgende citaat illustreert die tweedeling mooi:
“Nee, ik vond het wel uitgebreide informatie, ook over die projecten voornamelijk. Er werd goed
onderbouwd waarom het werd aangepakt. Het had te maken met boten of met heel veel reizigers
– bij Groningen stond dat er veel mensen via Groningen moeten reizen. Dus dan weet je ook
waarom überhaupt iets wordt verbouwd, dat is ook wel interessant.
Alleen miste ik af en toe van oké, de planning is: van 2017 tot 2018 wordt er gewerkt aan een
tunnel. Maar wat betekent dat concreet voor mij als reiziger? Is er dan een bepaald deel van het
station afgesloten waardoor ik niet makkelijk kan overstappen? Waar moet ik dan aan denken? Het
is alleen relevant als het dan ook invloed heeft op mijn reis.”
– Gea (27)
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Ook andere deelnemers zien de informatie over de projecten als interessant, maar niet
relevant, tenzij het in je buurt is of als je langs het spoor woont. Eén van de deelnemers
vraagt zich dan ook hardop af voor wie de kaarten bedoeld zijn, omdat er ook informatie
geboden wordt over geluidsoverlast. Dat is voor reizigers niet relevant, maar voor
omwonenden des te meer.
“Want dat is me eigenlijk ook nog niet helemaal duidelijk; of de kaart ook bedoeld is voor reizigers
of omgeving. Want op dat laatste wordt natuurlijk ook op in gegaan; op geluidshinder voor de
omgeving. En dan is de vraag: wil je dat dan niet… Je hebt zeg maar twee consequenties; één
voor reizigers en één voor de omgeving.”
– Anna (26)
Voor reizigers is het niet interessant om te weten wat de gevolgen zijn voor de omgeving.
Het zou daarom goed zijn om beide groepen hun eigen informatie snel te laten vinden
(reizigers zoeken gevolgen voor de reis en omwonenden zoeken mogelijke overlast).

4.2.3 Suggesties ter verbetering
In de interviews was aandacht voor de vraag wat er beter kon aan de kaart. Alle
verbeteringen die blijken uit de interviews staan in tabel 10 (volgende pagina). Enkele
antwoorden werden door meerdere deelnemers gegeven. De belangrijkste verbetering, die
ook door iedereen is genoemd, is de toevoeging van de optie om je eigen traject in te
kunnen voeren, een trajectfilter. Dat maakt het volgens iedereen mogelijk om beter en
sneller te kunnen zien wat er echt relevant voor je reis is.
“Dat er iets oppopt, de vraag die je hebt: het traject, Arnhem-Lelystad, dat je dat dan ziet, met meer
informatie over dat traject. Met de stations waar die langsrijdt, met een ballonnetje met daar is wat
aan de hand. Nu zie je alleen ballonnetjes. En denk je dat je het juiste traject te pakken hebt. Dan
ga je het aanklikken en dan lees je het wel. Ik zou het mooi vinden als dat gewoon – je hoeft niet
heel Nederland te zien als je alleen van Utrecht naar Zwolle wil. Dan wil je alleen dat traject zien.”
– Evelien (54)
Een tweede is de toevoeging van een legenda en de herkenbaarheid van stations op de
kaart. Dit maakt het gebruikers makkelijk om zich te oriënteren. Bij de uitvoering van de
opdrachten gaven sommige deelnemers al aan dat het even duurde voordat ze wisten wat
de bolletjes betekenden en of de lijnen op de kaart geen rivieren voorstelden. Een legenda
is een simpele oplossing die net wat meer houvast geeft. Ook de zichtbaarheid van de
stations zou daarin helpen; tijdens de uitvoering van de opdrachten klikte één deelnemer
op een plaatsnaam om te kijken of dat iets zou doen, en een andere deelnemer zei: “Nou,
niet alle stations stonden er op” (Gea). Dat laat zien dat reizigers niet snel zonder stations
denken en stations gebruiken als houvast in hun zoektocht op de kaart.
De derde suggestie is duidelijker aangeven wat de gevolgen voor de reis zijn van projecten
en werkzaamheden, aansluitend op wat ik in de vorige paragraaf beschreef. Het liefst zien
de deelnemers direct een tijdsaanduiding of een alternatief reisadvies.
Nog een verbetering die uit de interviews naar voren kwam was de toevoeging van een
tijdsfilter. Nu moet bij elke pointer apart de datum opgezocht worden; de mogelijkheid om
te zoeken op datum zou het voor de reiziger nog sneller duidelijk maken wanneer relevante
werkzaamheden plaatsvinden.
“Want de ene ging over maart en de ander over november dit jaar, dus daar zit best veel verschil
in en het zijn ook best veel pijltjes/puntjes. En dan is het fijn als je kunt filteren op wat er deze
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maand bijvoorbeeld is. Dat maakt het meteen weer overzichtelijker.”
– Anna (26)
Daarnaast waren er nog een paar opmerkingen over de lay-out van de kaarten. Zoals
gezegd waren deelnemers niet heel enthousiast over de uitstraling van de kaart, die wel
een ‘opfrisbeurt’ kon gebruiken. Ook viel het een paar deelnemers op dat de kaart
standaard weer uitzoomt na het bezoeken van een projectpagina. Dat zou simpel op te
lossen zijn door projectpagina’s in een nieuw tabblad of venster te openen.
Twee van de deelnemers kwamen tijdens de uitvoering van de opdracht in het Tekstueel
overzicht terecht, een functie van de kaart die de pointers omzet naar een lijst. Die lijst is
gesorteerd op de provincie waar de werkzaamheden plaatsvinden. Bij beide deelnemers
zorgde dat voor veel onduidelijkheid. De informatie was daar niet beter te doorzoeken en
de deelnemers waren dan ook snel weer weg. Daarom kan ProRail het Tekstueel Overzicht
schrappen.
“Dat Tekstueel overzicht heb ik wel geprobeerd, maar daar was ik heel snel weer weg. Want daar
moet je nog harder zoeken naar welke informatie voor mij relevant is. Daarbij was het enige dat
hielp dat het op provincie gesorteerd was. Maar dan nog steeds.”
– Dirk (27)
Samenvattend geven de deelnemers dus een paar oplossingen voor de gevonden en
ervaren problemen en algemene verbeteringen aan de kaart. De belangrijkste is het
toevoegen van een trajectfilter, waardoor duidelijk is waar de trein langsrijdt en welke
pointers daadwerkelijk bij het traject horen. Verder zien ze graag stations aangegeven op
de kaart, vergezeld van een legenda, wat de oriëntatie zal vergemakkelijken. Deze en de
andere oplossingen die uit de interviews blijken staan in tabel 11.
Tabel 11 Samenvatting van mogelijke verbeteringen voor de beide kaarten die blijken uit de interviews.

Verbetering

Inhoud

Trajectfilter

Begin- en eindpunt in kunnen voeren, zodat duidelijk wordt
waar de trein langsrijdt en dus ook welke pointers relevant
zijn

Legenda en stations
toevoegen

Gebruikers kunnen met een legenda sneller zien waar de
pointers voor staan en wat de lijnen op de kaart zijn. Het
aangeven van de stations helpt gebruikers hun reis te
plannen
Datum of maand in kunnen voeren of selecteren, zodat de
werkzaamheden en projecten gefilterd kunnen worden op

Tijdsfilter

Zo concreet mogelijk
gevolgen voor de reis
benoemen
Attractievere
vormgeving
Links openen in nieuw
tabblad of venster
Schrap het ‘Tekstueel
overzicht’

relevantie
Gebruikers hoeven dan minder lang te zoeken naar wat de
gevolgen van projecten of werkzaamheden
Een aantrekkelijke applicatie is fijner in gebruik
Open project- en werkzaamhedenpagina’s en andere
pagina’s in een ander scherm; op die manier blijft de kaart
staan waar de gebruiker hem heeft achtergelaten
Het ‘Tekstueel overzicht’ in deze vorm leidt alleen maar tot
meer onduidelijkheid
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4.3

Conclusie

In de uitvoering van de opdrachten kwamen een paar problemen aan het licht: gebruikers
vinden het lastig om hun begin- en eindplaats te vinden en te bepalen welke route hun trein
aflegt. Daardoor wordt het ook moeilijk om te zien welke projecten en werkzaamheden voor
hen relevant zijn. De meeste van die problemen (zie Tabel 10) zullen snel verholpen zijn
met het toevoegen van een trajectfilter, tijdsfilter en legenda (zie Tabel 11). Voor gebruikers
is het dan duidelijk waar hun trein langsrijdt en of en wanneer ze hinder kunnen
ondervinden. Als het traject (na filtering) oplicht en de bijbehorende pointers ook, kunnen
gebruikers niet langer de verkeerde pointers selecteren of pointers missen.
Wat het hardopwerkonderzoek en de interviews wel duidelijk maken, is dat de reiziger op
zoek is naar concrete informatie over zijn of haar reis en wel het liefst zo kort en krachtig
mogelijk. Moet ik overstappen? Hoe veel langer duurt mijn reis? Wat betekent dat
concreet? Het feit dat de werkzaamhedenkaart al verwijst naar ns.nl voor de gevolgen werd
daarom ook gewaardeerd. Maar de projectenkaart stuurt de reiziger naar de algemene
projectpagina met een zee aan informatie over gevolgen voor de buurt en het station. Het
toevoegen van een paragraaf over de invloed op de reis (tijdens het project én in de
toekomst) zou dit probleem verzachten, ook als er staat dat er geen gevolgen voor de reis
zijn.
Een probleem wat daarmee samenhangt, is het voor reizigers onduidelijke verschil tussen
de kaarten. De projectenkaart informeert de reiziger over grote veranderingen aan of rond
het spoor en stations en het waarom die plaatsvinden; de werkzaamhedenkaart informeert
de reiziger over werkzaamheden die treinhinder tot gevolg hebben. Vanuit ProRail is dat
een heel logisch onderscheid – er wordt immers veel projectmatig gewerkt en
gecommuniceerd. Maar voor de reiziger creëert dat onderscheid juist onduidelijkheid. Voor
de reiziger maakt de context niet veel uit (project of onderhoud), als ze maar weten wat de
gevolgen zijn voor hun reis. Het feit dat deelnemers bleven zoeken naar de gevolgen voor
hen, zelfs als de opdracht daar expliciet niet om vroeg, onderstreept dit.
Reizigers willen snel en zonder problemen van station A naar station B. Als er
werkzaamheden zijn, moeten de gevolgen of alternatieve reismogelijkheden snel duidelijk
zijn. Daarin voorziet de kaart nu eenvoudigweg niet. De proefpersonen geven aan deze
kaarten niet snel te gebruiken voor hun eigen traject en treinreizen, juist ook omdat de
concrete gevolgen niet duidelijk worden. Die concrete gevolgen vinden ze, voor de korte
termijn, wel in de reisplanner van NS of via 9292.nl. De afweging die gemaakt moet worden
is of de kaart nog wel zin heeft als de reisinformatie niet concreter en sneller aangeboden
kan worden dan nu het geval is.
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5

Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk vat ik de resultaten van beide onderzoeken nog eens kort samen en verbind
ik de conclusies van beide onderzoeken aan elkaar. Ik ga daarbij in op de belangrijkste
lessen die ProRail kan leren van de huidige site, om zo goed voorbereid aan de slag te
gaan met de nieuwe website. Daarna ga ik in op enkele kanttekeningen bij de uitgevoerde
onderzoeken en de implicaties daarvan.

5.1

Conclusie

In dit onderzoek heb ik de huidige reizigerswebsite geëvalueerd, met als eerste
onderzoeksvraag: in hoeverre komt de inhoud van de huidige website voor reizigers
overeen met wat te verwachten is vanuit de missie van ProRail? Middels een functionele
analyse in het eerste deelonderzoek liet ik zien dat de inhoud van de huidige website voor
reizigers bijdraagt aan het behalen van vijf van de zes doelen die blijken uit de missie van
ProRail. Zo informeert ProRail de reiziger over de werkwijze, prestaties, duurzaamheidsbeleid, veiligheidsmaatregelen en de aanpak van diverse oorzaken van vertragingen. Eén
van de doelen wordt echter niet gehaald, namelijk het informeren over kansen en
knelpunten op het spoor en de aanpak daarvan. Ook zijn er onderdelen van de site die niet
bijdragen aan het halen van de organisatiedoelen, die om die reden haast overbodig lijken.
Als laatste blijkt uit de analyse dat er sprake is van veel (onnodige) herhaling, onderdelen
die ook voor andere doelgroepen relevant zijn en onderdelen die alléén voor een andere
doelgroep bedoeld zijn.
De tweede onderzoeksvraag luidde: in hoeverre slagen de werkzaamhedenkaart en de
projectenkaart er in om de reiziger te informeren over werkzaamheden en projecten die
relevant voor ze zijn? Voor het beantwoorden hiervan heb ik een hardopwerkonderzoek
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de kaart er enerzijds wel in slaagt om de reiziger te informeren
over projecten en werkzaamheden die relevant voor hem of haar zijn, maar dat er
anderzijds gebruiksvriendelijksheidsproblemen zijn die er voor zorgen dat de deelnemers
informatie verkeerd beoordeelden. De deelnemers beoordeelden irrelevante informatie
juist als relevant en ook andersom zagen ze sommige projecten en werkzaamheden die
wel relevant waren als irrelevant. Die verkeerde beoordeling komt met name tot stand
doordat gebruikers moeizaam hun start- en eindplaats kunnen lokaliseren en niet weten
welke route de trein rijdt. Die problemen zijn vrij eenvoudig op te lossen, met name door
het implementeren van een trajectfilter, waarbij gebruikers start- en eindpunt van de reis
invoeren. Vervolgens licht het betreffende traject met van toepassing zijnde pointers op,
wat fouten voorkomt.
Daarnaast blijkt dat reizigers op zoek zijn naar concrete gevolgen van de werkzaamheden
en projecten voor hun reis. Zelfs toen de opdracht expliciet vermeldde dat het niet om
gevolgen voor de reis ging, zochten deelnemers daar wel naar. Wanneer ProRail niet in
staat is om, meer dan nu, concrete gevolgen voor de treinreis te geven, verliezen de
kaarten hun relevantie voor de meeste reizigers.
De bevindingen laten zien dat de huidige website grotendeels doet wat het moet doen,
maar dat de nieuwe website wel een stuk beter kan aansluiten op de doelgroep dan de
huidige. Zo moet ProRail bij zichzelf te rade gaan welke informatie voor welke doelgroep
bedoeld is. Nu is de reizigerswebsite als het ware vervuild met informatie die niet relevant
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lijkt en niet per se aan de reiziger gericht is (denk aan de pagina’s Spoorbruggen en
Spoorkaart). Waar het op aan komt, is het aanbieden van de juiste informatie op de juiste
plaats. Zo is informatie over duurzaamheid, veiligheid en werkwijze zo algemeen dat het
niet alleen voor reizigers relevant is, maar voor praktisch al het publiek. De site dient dan
ook zo ingericht te worden dat het begin van het bezoek (de homepage) zeer algemeen
blijft met inhoudelijke elementen die niet voor één specifiek publiek bedoeld zijn. Naarmate
de bezoeker verder gaat op de website moet hij dan bij voor hem of haar relevante
informatie komen, zoals de oorzaken van vertraging voor reizigers en de aanpak van
geluidsoverlast voor omwonenden.

5.2

Kanttekeningen en implicaties

Bij het onderzoek zijn nog een paar opmerkingen op zijn plaats. Om te beginnen de
functionele analyse; die is uitgevoerd aan de hand van de algemene missie van ProRail.
De stap tussen organisatiedoel en concrete doelen voor reizigerscommunicatie is daarmee
een grote. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de resultaten hun zeggingskracht
verliezen. Hoewel een deel van de gevonden problemen al verklaard kunnen worden door
het ontbreken van concrete, op de reiziger toegespitste doelen, blijft de site al in gebreke
ten aanzien van de nu geformuleerde doelen. Als er immers al afwijkingen zijn te
constateren in wat te verwachten is op basis van de algemene missie, betekent het dat er
los van de afstand tussen doel en inhoud voor ProRail nog voldoende werk aan de winkel
is om de inhoud goed aan te laten sluiten op de doelen.
De functionele analyse heeft zich daarnaast beperkt tot de statische, vaste inhoud van de
website. Dat is echter niet de enige inhoud op de website. ProRail publiceert nieuws- en
blogberichten, social media-content en bovendien veel projectpagina’s (die laatste kwamen
al deels aan de orde bij het hardopwerkonderzoek). Al die bronnen bevatten mogelijk ook
onderdelen die bijdragen aan het behalen van de doelen, maar zijn niet meegenomen in
het onderzoek om het overzichtelijk te houden. Los daarvan is het aanbevolen om de
belangrijkste informatie centraal te laten staan in de website (Taimonen et al., 2015). Dus
ook al is het corpus beperkt en dragen sommige pagina’s die niet meegenomen zijn wel bij
aan het behalen van de doelen, de kansen voor verbetering zitten juist in de pagina’s die
wel geanalyseerd zijn.
Een beperking van de functionele analyse is dat het een bureau-analyse is. Het is een
nauwgezette, systematische analyse van de inhoud en hoe die bijdraagt aan het behalen
van de gestelde doelen. Het verhaal van ProRail kan naar aanleiding van deze analyse
verbeterd worden, maar de mening van de reizigers daarover is een ander, nieuw verhaal.
De vraag blijft namelijk wat de reiziger nou van de site en de onderdelen vindt. Uiteindelijk
bepaalt de ervaring van de bezoeker of de informatie makkelijk vindbaar, begrijpelijk,
volledig of helder gepresenteerd is. De bezoeker baseert mede daarop zijn oordeel over
de organisatie (Elling et al., 2012c; Fombrun & Van Riel, 2011). Daarom is het goed om
gedurende het proces van het bouwen van een nieuwe website de content voor te leggen
aan reizigers. Door met de beoogde lezers in gesprek te gaan, wordt duidelijk hoe ze de
tekst ervaren.
Bij het hardopwerkonderzoek valt op dat er slechts zeven deelnemers zijn. Bovendien zijn
het vooral jonge mensen (zes deelnemers zijn tussen de 25-27 jaar, één is 54) die ook nog
eens allemaal hoogopgeleid zijn. Dat brengt als risico met zich mee dat de resultaten
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eenzijdig zijn. Echter zijn de proefpersoonskenmerken van ondergeschikt belang, vanwege
de diagnostische insteek van het onderzoek. In die zin is het juist een voordeel dat het
jonge, hoogopgeleide mensen zijn, omdat zij beter in staat zijn om hun gedachten onder
woorden te brengen tijdens het uitvoeren van de taak (Elling et al., 2012b). Bovendien is
te verwachten dat als hoogopgeleiden al moeite hebben met het ophalen van informatie
die relevant voor ze is, dat laagopgeleiden dat in minimaal dezelfde mate hebben (Van
Deursen, Van Dijk & Ebbers, 2006).
Overigens moet ook opgemerkt worden dat de beide kaarten niet alleen aangeboden
worden aan de reizigers. Bij de sites voor omwonenden, vervoerders, overheden en
leveranciers is de kaart ook aanwezig. Mogelijk verklaart dat waarom de inhoud van de
kaart niet relevant genoeg is voor reizigers; de kaart voorziet immers ook andere
doelgroepen van informatie.
Al met al biedt dit onderzoek een goede basis voor het bouwen van de nieuwe website.
Door de inhoud van de website te koppelen aan concrete (communicatieve) doelen, kan
structuur gegeven worden aan de inhoud. Bovendien weten we nu dat de reiziger echt op
zoek is naar concrete informatie over (de gevolgen voor) zijn reis. Dat betekent dat dat de
nieuwe reizigerswebsite zich echt kan beperken tot dat wat van ProRails werk echt met de
reiziger te maken heeft.
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6

Aanbevelingen voor ProRail
De inhoud van de nieuwe (reizigers)website
Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat de huidige reizigerswebsite nog niet optimaal aansluit
op de doelen van ProRail en ook niet op de doelgroep. De belangrijkste stap die genomen moet
worden is concrete visie- en doelenvorming voor de communicatie met de reiziger. In dit
onderzoek heb ik me gebaseerd op wat blijkt uit VERBINDT, VERBETERT, VERDUURZAAMT – maar
de kans is groot dat dat geen volledig beeld schetst van wat ProRail met de reiziger wil. Daarom
moet ProRail zich daar op bezinnen: wat moet de reiziger weten, vinden en doen? Dat biedt
houvast in de inrichting van de nieuwe reizigerswebsite.
Naast de reiziger kent ProRail nog meerdere stakeholders die een eigen inhoudelijke behoefte
hebben in de communicatie van ProRail, zoals omwonenden. Daarom moet ProRail nagaan
welke informatie relevant is voor alle doelgroepen en ook welke informatie juist bedoeld is voor
specifieke doelgroepen en de website daarop inrichten. Op de homepage staat dan informatie
(of links naar informatie) die voor meer dan één doelgroep relevant is. Specifieke informatie die
voor één doelgroep is, kan gegroepeerd aangeboden worden op de speciale pagina’s voor elk
van de doelgroepen.
Essentieel in het opzetten van een nieuwe, goede website is het perspectief van de uiteindelijke
lezers. Betrek hen in het proces om te weten wat relevant en minder relevant is voor elk van de
doelgroepen. Zo ontstaat een website die enerzijds het verhaal van ProRail volledig en
transparant vertelt en anderzijds aansluit op de behoeften van de stakeholders. De
onderstaande punten zijn een kernachtige samenvatting van de genoemde aanbevelingen.
✓
✓
✓
✓

Formuleer concrete doelen voor de communicatie met de reiziger.
Begin de nieuwe website met informatie die voor meer dan één doelgroep is.
Bewaar specifieke informatie voor specifieke doelgroepen.
Betrek de doelgroepen bij de inrichting van de nieuwe website.

De projecten- en werkzaamhedenkaart: verbeteren of afschaffen
Een specifiek onderdeel van de website dat aandacht kreeg in dit onderzoek bevat twee
interactieve kaarten: de projectenkaart en de werkzaamhedenkaart. Hoewel het reizigers vaak
wel lukt om de relevante informatie voor hun traject op te zoeken op beide kaarten, kan de
gebruiksvriendelijkheid flink opgeschroefd worden door de implementatie van enkele
verbeteringen. Zo moeten gebruikers kunnen filteren op hun traject en tijdsperiode. Een legenda
ontbreekt nog en ook de zichtbaarheid van stations kan beter. Als laatste kan de vormgeving
een upgrade gebruiken, het Tekstueel Overzicht kan weg en klikbare links moeten openen in
een nieuw tabblad. Verder dienen, waar mogelijk, concrete gevolgen voor de reis kenbaar
gemaakt te worden, ook als die er niet zijn. Mochten deze verbeteringen niet lukken, dan is de
vraag gerechtvaardigd of de kaart niet beter afgeschaft kan worden. Onderstaande punten
vatten deze aanbevelingen nog eens kort en bondig samen.
✓ Voeg een trajectfilter, tijdsfilter en legenda toe; maak stations zichtbaar op de kaart.
✓ Verbeter daarnaast de vormgeving, schrap het Tekstueel Overzicht, zorg dat links openen
in een nieuw tabblad.
✓ Voeg op projectpagina’s zo concreet mogelijke informatie over de gevolgen van de reis
toe, zelfs als er geen gevolgen zijn.
✓ Overweeg de kaart af te schaffen als deze verbeteringen niet doorgevoerd kunnen worden.
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Alinea #: 2,3,4

1

5,11

7,8
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Alinea #: 5

De reiziger weet dat ProRail voor
oplossingen tegen de gevolgen van slecht weer op het
spoor kennis deelt met buitenlandse spoorbeheerders

Informeren

De reiziger weet wat ProRail doet om
problemen aan wissels te voorkomen

Weersinvloeden > Winter

6,9,10

De reiziger weet wat de
gevolgen zijn van winterweer voor het spoor

De reiziger weet welke
maatregelen neemt tegen de
gevolgen van winterweer

Informeren

Informeren

Informeren

De reiziger weet wat er komt kijken
bij een aangepaste dienstregeling

Informeren

Informeren

De reiziger weet wat de gevolgen kunnen zijn van winterweer
en welke maatregelen ProRail daartegen neemt.

3,4

Weersinvloeden > Herfst

1, 2

De reiziger weet wat de gevolgen kunnen zijn van herfstweer
en welke maatregelen ProRail daartegen neemt.

Informeren

6
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Bijlagen

Bijlage A Feitelijke doelenschema
pagina Weersinvloeden

Bijlage B

Instructie, opdrachten en interviewvragen

Instructietekst
Beste deelnemer,
Hartelijk bedankt dat u deelneemt aan mijn onderzoek. Voor ProRail doe ik momenteel
onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de werkzaamhedenkaart op de website.
Door treinreizigers zoals u met de kaart te laten werken, krijg ik goed inzicht in waar de
kaart momenteel goed of juist niet goed functioneert.
Met dat doel heb ik een aantal opdrachten voor u ontworpen die met behulp van de kaart
uitgevoerd moeten worden. De opdrachten staan op de volgende pagina’s. De website met
de kaart staat alvast klaar op de computer.
Ik wil u vragen om tijdens het uitvoeren van de opdracht alles hardop te zeggen wat u
denkt, vindt en ervaart. Op die manier krijg ik goed inzicht in wat u verwacht en ervaart.
Met die informatie kan ProRail aan de slag om de website te verbeteren. Daarbij geldt ook:
er is geen goed of fout. Ik ben geïnteresseerd in uw ervaring, gedachten en verwachtingen.
Het maakt dus niet uit of u de opdrachten snel of langzaam maakt of dat u er niet helemaal
uitkomt. Na afloop van de opdrachten zal ik u nog een paar vragen stellen.
Ik maak opnames van het uitvoeren van de taak, wat u daarbij zegt en het interview
achteraf. Die zijn alleen bedoeld voor het uitwerken van de data – daarna verwijder ik de
opnames. Deelname aan het onderzoek is geheel anoniem en wat u zegt of doet zal niet
tot u te herleiden zijn.

Nogmaals bedankt dat u mee wil doen!
Erik van Huizen.
Masterstudent Communicatie en Organisatie, Universiteit Utrecht
Afstudeerstagiair bij ProRail, afdeling Publiekscommunicatie

>>>

Sla de bladzijde om als u bovenstaande tekst gelezen heeft. Dan start
ook de opname.
Heeft u nog vragen? Stel ze dan vóór u verdergaat.

Voorbeeldopracht 1: LUST-reiziger × Werkzaamhedenkaart
Stelt u zich voor dat u voor een uitstapje of bezoekje met de trein gaat. Zo reist u af en toe
met de trein vanaf Lelystad naar Arnhem. Probeer voor dat traject te achterhalen wanneer
er werkzaamheden zijn waar u last van kan hebben.
Gebruik daarvoor de werkzaamhedenkaart op prorail.nl. Probeer antwoord te geven op de
volgende vragen:
-

Wanneer vinden er werkzaamheden plaats?
Is er sprake van (mogelijke) treinhinder?

-

Hoe kom je er achter wat de gevolgen zijn voor je reis?
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Voorbeeldopdracht 2: MUST-reiziger × Projectenkaart
Stelt u zich voor dat u voor uw werk elke dag met de trein reist tussen Utrecht en Alkmaar.
Probeer voor dat traject te achterhalen of er grote veranderingen zijn. Dat kan aan het
spoor en aan stations zijn. Let op: het gaat niet om werkzaamheden en mogelijke hinder
voor uw reis.
Gebruik daarbij de projectenkaart op prorail.nl. Probeer antwoord te geven op de volgende
vragen:
-

Wat zijn de veranderingen op dit traject?
Waarom vinden die veranderingen plaats?
Wanneer is het afgerond?

Interviewvragen
Bedankt! Ik wil nu graag nog een paar vragen stellen over de kaart en uw ervaringen. Om
te beginnen:

-

Ben je / bent u bekend met deze werkzaamhedenkaart? Heeft u / heb je hem
eerder gezien?

-

Hoe was het om gebruik te maken van de kaart?

-

Wat vind je / vindt u van de kaart als geheel?

-

Wat vond je / vond u van de informatie die aangeboden werd?

-

Is die aangeboden informatie relevant volgens jou / u?

-

o

Waarom wel / niet?

o

Zou je / u hier ook informatie over je / uw eigen traject opzoeken?

Wat kan er volgens jou / u beter aan de kaart?
o

-

Waarom?

Hoe vond je / u het om hardop te werken?
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Bijlage C

Voorbeeld taakuitvoering

Tijd

Actie

Verbalisatie

0:00

Leest opdracht voor

Opdracht B! Stelt u zich voor dat u voor een uitstapje of een bezoek
met de trein gaat. Zo reist u af en toe met de trein van Lelystad naar
Arnhem. Probeer voor dat traject te achterhalen wanneer de
werkzaamheden zijn waar u last van kan hebben. Gebruik daarvoor
de werkzaamhedenkaart op prorail.nl en probeer antwoord te geven
op de volgende vragen: wanneer vinden er werkzaamheden plaats,

0:30

Kijkt op de kaart

0:50

Volgt de spoorlijnen op de
kaart
Houdt muis boven pointer

1:08

‘Zwolle-’t Harde…’
1:22

Klikt op pointer ‘Zwolle-’t
Harde…’; leest pop-up

is er sprake van mogelijke treinhinder, hoe kom je er achter wat de
gevolgen zijn voor je reis?
Nou, eerst maar eens kijken: Lelystad en Arnhem staan allebei op
de kaart. Ik weet eigenlijk niet wat de snelste route is, dat ligt wat
complexer. Daar zou ik meestal de reisplanner voor gebruiken.
Waarschijnlijk óf via Zwolle, of via… Almere, Almere-Amersfoort, en
dan naar Arnhem?
Bij Zwolle zie ik een bolletje, dan komt er een tekstje bij staan, maar
die valt deels uit het beeld – volgens mij moet daar ’t Harde staan.
Maar in ieder geval, ik kan er op klikken.
Ah, Zwolle-’t Harde. Daar miste dus een deeltje. Zwolle-’t Harde,
Zwolle-Kampen, Zwolle-Kampen Zuid, 24 februari tot en met 4
maart 2018. In Zwolle werken we aan de busbrug. Hierdoor rijden
tussen 24 februari en 5 maart bussen in plaats van treinen tussen
Zwolle-’t Harde, Zwolle-Kampen, Zwolle-Kampen Zuid. Kom ik daar
langs?
Zwolle-’t Harde is misschien wel mijn traject. Maar dat weet ik niet
zo goed. Wanneer is dus beantwoord! Er is sprake van hinder, want
ik moet met de bus in plaats van met de trein. En of het gevolgen
heeft voor mijn reis hangt af van of Zwolle-’t Harde op mijn traject
ligt. Dat weet ik niet zo goed.
Zwolle-Wierden valt buiten mijn traject als ik dat zo zie.

2:22

Klikt pop-up weg; houdt muis
boven pointer ‘Zwolle-Wierden’

2:30

Volgt lijn van Lelystad naar
Amsterdam
Klikt op pointer ‘Weesp-

En dan de andere kant langs, daar staat een bolletje op het
kruispunt.
Ik ga ‘m toch even aanklikken voor de zekerheid. Weesp-

Amsterdam…’; leest pop-up

Amsterdam/Weesp-Duivendrecht/Schiphol en Weesp-NaardenBussum, volgens mij is dat niet per se van toepassing op mij.
Hee, ik zie hier ook een ingezoomd kaartje en dat ziet er wel weer…
Dat is ten westen van het knooppunt, en daar kom ik waarschijnlijk

2:36

2:52

3:02
3:05

3:20

3:35

Bekijkt afbeelding in pop-up

Klikt pop-up weg
Klikt op pointer ‘Baarn-Den
Dolder’; leest pop-up

niet langs.
Dan ga ik ook niet verder kijken.
Baarn-Den Dolder, 10 tot en met 12 maart, dat is niet zo lang.
Aangepast treinverkeer tussen Baarn en Den Dolder, plan uw reis

Bekijkt afbeelding in pop-up

vooraf via ns.nl/reisplanner. Dat was ik sowieso al van plan, dus dat
is wel goed.
Ik zie hier ook een ingezoomd kaartje, wat op zich best wel mooi is

Klikt pop-up weg

Er staat alleen een tekstvakje bij met ‘Baa-Den-Dol’, waar
waarschijnlijk Baarn-Den Dolder moet staan, maar dat kan ik niet
lezen en ik kan ook niet slepen, dus…
Daar doen we niks aan. En dan…
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Klikt op pointer ‘Amersfoort-

Tussen Amersfoort en Apeldoorn, tussen 2 en 3 december. In

Apeldoorn’; leest pop-up

Barneveld werken we aan de aanleg van een onderdoorgang
(tunnel onder het spoor). Er rijden in het weekend van 2 en 3
december bussen in plaats van treinen op het spoor tussen
Amersfoort en Apeldoorn. Plan uw reis vooraf via ns.nl/reisplanner.

4:02

Klikt op ‘lees meer’
Leest werkzaamhedenpagina

4:15

Gaat terug naar de kaart; klikt

Oh, ik kan blijkbaar bij heel veel dingen ook nog op lees meer
klikken. Maar daar staat redelijk hetzelfde, als ik dat zo snel scan.
Het is niet heel veel extra informatie.
Oh, wat is dat tussen Baarn en Den Dolder? Daar kan ik niet op

4:25

op pointer ‘Baarn-Den Dolder’
Klikt pop-up weg; klikt op
pointer ‘Zwolle-’t Harde…’

3:42

4:50

Klikt op ‘lees meer’; leest
projectpagina

lees meer klikken. Vandaar dat het me eerder niet opgevallen was.
En bij… Zwolle-’t Harde zit ie er wel, dus ik klik daar door. En daar
zit ook zo’n klein kaartje, dan kan ik bepalen of dat voor mij
uitmaakt. Alleen hier mist dan weer het blauwe bolletje wat ik bij de
rest wel zag. Dat zegt me ook weer niet heel veel.
In Zwolle werken we aan de busbrug… Ja… In opdracht van de
gemeente Zwolle bouwen we een busbrug, weer hetzelfde verhaal.
Bovenleiding aan de westzijde van station Zwolle wordt hiervoor
verlaagd om de busbrug in mei 2018 over de sporen te plaatsen.
Maar de vertraging is van 24 februari tot en met 4 maart. Meer
informatie over de busbrug.

5:17

5:24
5:30

5:48

5:55

Opent link naar projectpagina
op nieuw tabblad;
scrolt over projectpagina
Klikt door de foto’s

Ja, dan kun je dan weer verder klikken. Kijken of ze nog een filmpje
hebben. Oh, geen filmpje.

Sluit projectpagina af; gaat
terug naar werkzaamhedenpagina; gaat terug naar de

Ja er staat ook nog de vraag op de site of het naar tevredenheid
was. Maar daar trek ik me nooit zoveel van aan eigenlijk.

kaart
Houdt muis boven pointer
‘Zutphen-Arnhem’
Klikt op pointer ‘ZutphenArnhem’; leest pop-up

Wel plaatjes, ziet er wel leuk uit.

Zutphen-Arnhem! Daar komen we dan ook nog langs als we vanuit
Lelystad naar Arnhem gaan. Hadden we die al gecheckt? Volgens
mij nog niet.

Houdt muis boven linkje naar

In Zutphen werken we aan de IJsselbrug en nabij Zutphen aan een
onderdoorgang (tunnel onder het spoor). Er rijden daarom in het
weekend van 9 en 10 december bussen in plaats van treinen op het
traject tussen Zutphen en Arnhem. Plan uw reis vooraf via de

de NS-reisplanner

reisplanner. Wel mooi dat dat ook een linkje is.

6:20

Bekijkt afbeelding in pop-up

Hier is ook weer een miniatuurkaartje zonder blauw bolletje, dus ik
heb geen idee welk traject het is. Misschien wel allemaal.

6:35

Leest pop-up

6:41

Klikt pop-up weg, houdt muis

Het is ook wel relaxed dat hier záterdag 9 en zondag 10 december
staat.
Dan zit ik te denken… Ja, in de header [de tekst die verschijnt bij de

7:40

boven meerdere pointers

mouse-over, red.] staat overal mooi direct de datum bij. Dus als ik
weet op welk moment ik ga reizen, dan kan ik direct filteren. Dat is
wel mooi.
Volgens mij ben ik er dan.

Klikt op Tekstueel overzicht

Hebben we nog wat aan het tekstuele overzicht? Ja, dan moet je
heel goed weten waar alle trajecten liggen. Dat ga ik niet doen.
Nee, ik ben wel meer fan van het kaartje. Dan ben ik er wel
doorheen.
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Bijlage D

Codeboek interviews

Opmerkingen over kaart
Algemene waardering
Anna:
Cor:

[naast de look-and-feel] verder dus wel behoorlijk goed. Het is overzichtelijk met
al die puntjes, waar het is. Dat is perfect.

Dirk:

Ja, eerlijk gezegd. Het moet echt in je buurt zijn. Als ik me dan een beetje
inleef in dat ik tussen Assen en Leeuwarden reis, dan zou ik het misschien
wel interessant vinden wat er gebeurt. Maar ik denk eigenlijk dat ik er eerder
via Google bij kom. Meer: wat is de aanleiding? Ik ga niet uit mezelf
bedenken: hee, wat zou ProRail doen op dit traject?

Frank:

In principe is het een duidelijke kaart. […] Verder vond ik het heel goed dat
er bij staat tot hoe lang het project loopt, wat de verwachte einddatum is.
Dan heb je toch wel een idee van, oh dit is even een weekje of dat je twee
jaar lang met de bus moet in plaats van met de trein. Dat is wel een heel
groot verschil.

Evelien:

Ik vind het niet zo’n fantastische kaart, nee. Het is niet zo aantrekkelijk

vormgegeven. Nee, het is geen heel informatieve kaart waar je snel dingen op ziet.
[…] maar de tekst is wel oké. Goed en begrijpelijk opgeschreven.

Gea:

Op zich is het wel handig dat je de kaart van Nederland ziet, dan heb je gelijk
een overzicht van waar er wordt gewerkt. Je ziet die bolletjes. Dat is wel
handig, denk ik. Dan kun je doorklikken en dan wordt er meer informatie
gegeven. Dus op zich is dat concept denk ik heel goed.
Nee, ik vond het wel uitgebreide informatie, ook over die projecten
voornamelijk. Er werd goed onderbouwd waarom het werd aangepakt. Het
had te maken met boten of met heel veel reizigers – bij Groningen stond dat
er veel mensen via Groningen moeten reizen. Dus dan weet je ook waarom
überhaupt iets wordt verbouwd, dat is ook wel interessant.

Berend:

ik vind het altijd leuk om daar een beetje over te lezen. […] Voor de rest vond
ik het heel leuk om te zien dat er ook een ‘lees meer’-knop was, waardoor ik
ook echt kon zien van hee, wat gaat er eigenlijk gebeuren. Dat vind ik hele
leuke bijkomende informatie, omdat je bij de NS altijd alleen maar
‘werkzaamheden’ hoort, en het is best leuk om te kijken wat de gevolgen zijn
van die werkzaamheden, dat er ook echt leuke dingen uit voortkomen, dat
vond ik echt leuk om te lezen – dat vond ik echt een toegevoegde waarde
hiervan.
Wel bijvoorbeeld als ik bij een station woon dat ik heel goed ken en ik zie dat
die helemaal in de steigers en zoiets heb van wat gebeurt hier? Dan zou ik
er wel naar toe gaan. Ik vond het leuke achtergrondinformatie.
Ik zit er even vluchtig doorheen te lezen, want ik vind het een enorm verhaal.
[…] Ja, ik merkte wel dat ik er snel doorheen ging. Ik vond het veel informatie
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op één pagina. Er stonden wel leuke foto’s bij. Maar wat ik bijvoorbeeld leuk
had gevonden om te zien, ze hebben vast wel foto’s van hoe het er uit zou
komen te zien.
Evelien:

Nee, het is geen heel informatieve kaart waar je snel dingen op ziet. […] maar de
tekst is wel oké. Goed en begrijpelijk opgeschreven.

Verwarring over kaarten / Doel van de kaart
Anna:
kijk ik woon bij het spoor, dat ik kan opzoeken 'oh er zijn werkzaamheden'
van ProRail of NS of wat dan ook, dus ik kan er momenteel geluidsoverlast
van hebben. Daar zie ik dan wel het voordeel, maar van die treinhinder:
prima dat het er is, maar ik zou ns.nl gebruiken, omdat ik daar ook al mijn
reis aan het plannen ben.
Want dat is me eigenlijk ook nog niet helemaal duidelijk; of de kaart ook
bedoeld is voor reizigers of omgeving. Want op dat laatste wordt natuurlijk
ook op in gegaan; op geluidshinder voor de omgeving. En dan is de vraag:
wil je dat dan niet.. Je hebt zeg maar twee consequenties; één voor reizigers
en één voor de omgeving.
Wat ik net ook probeerde te zeggen is dat je die ene van toepassing maakt
op reizigers en die ander echt op geluidshinder of wat dan ook. Geen idee,
dat zou je van mij nog als verschil duidelijker naar voren kunnen brengen.
Wat dat was mij in eerste opzicht zag ik meteen die titels, maar was me niet
meteen helemaal duidelijk waarin ik het onderscheid moest vinden.
Frank:

Maar de reiziger zelf maakt het niet uit wat de reden is. Die vindt het meer
vervelend dat hij vertraging heeft en dat er werkzaamheden zijn. En of dat
nou werkzaamheden zijn omdat ze een nieuw spoor aanleggen of omdat ze
een station verbouwen, dat maakt niet zoveel uit denk voor de reiziger.
ik snap niet waarom het twee verschillende kaartjes zijn. De een is misschien
wat meer kritieke werkzaamheden en de ander is meer de wat grotere
projecten en de toekomstblik: in 2028 moet dat af zijn, we zijn er net aan
begonnen en het begint in dat jaar of zo. Ik zou kijken: voor wie maak je die
kaartjes. Als het voor de reiziger is, moet je je afvragen: wat wil de reiziger
weten? Die wil weten of er werkzaamheden zijn. Maar waarom wil hij dat
weten? Dat je meer kijkt: wat is voor de reiziger motivatie om deze kaart te
gebruiken. Voor mij zou dat zijn: ik reis op dit traject, en wat betekent
concreet dat voor mij?

Saai/grijs/uiterlijk
Anna:
Behalve een lelijke lay-out
Frank:
Hij is een beetje grijs. Hij heeft een beetje een 90’s internet look. De early
days van startpagina.nl, dat verouderde. Mag wel wat frisser vind ik. […] Het
is een vrij simpele tool denk ik ook. Maar als je het wat opfrist, dan ziet het
er ook wat uitnodigender uit om ook gebruik van te maken.
Cor:
Het eerste wat ik er bij dacht is dat ik hem er niet mooi uit vind zien. Dat vind
ik bij dit soort dingen, als je dat moet opzoeken vind ik het wel prettig als het

49

er een beetje gelikt uitziet. […] De look-and-feel, daar wordt ik niet echt
enthousiast van.
Dirk:
Evelien:

Het is wat grauw, maar dat hindert niet

Het is niet zo aantrekkelijk vormgegeven.

Tekstueel overzicht
Anna:

Tekstueel overzicht. Oh ***. […] Ik snapte echt niet dit Tekstueel overzicht,
waar dat voor stond.

Dirk:

Ah, een tekstueel overzicht. Is dat handiger? Ja, daar wordt ik ook niet heel
veel wijzer van. […] Ja, dan moet je heel goed weten waar alle trajecten
liggen.
…dat heb ik wel geprobeerd, maar daar was ik heel snel weer weg. Want
daar moet je nog harder zoeken naar welke informatie voor mij relevant is.
Daarbij was het enige dat hielp dat het op provincie gesorteerd was. Maar dan
nog steeds.

Blijft uitgezoomd bij verlaten kaart
Berend:
Hij is weer compleet uitgezoomd, dus ik ga weer inzoomen.
Met de kaart, ga ik toch weer inzoomen.
Frank:

Dan ga ik weer even inzoomen.

Suggesties ter verbetering
Legenda (plus stations)
Anna:
Dat stond natuurlijk wel boven aangegeven, maar er was geen legenda.
Maar misschien kan je dat bovenaan doen, dus bouwprojecten en dan zo'n
blauw pijltje ernaast zetten, zodat je meteen weet dat dat een bouwproject
is. Ja, heel dom, maar ik zag dat gewoon niet.
Evelien:
Zo van: is dit nou mijn traject? Of zijn dat rivieren? Ik wist natuurlijk wel dat

Frank:
Gea:
Tijdsfilter
Anna:

het geen rivieren waren, maar dat zei ik omdat ik toch even zoekende was
van waar ik naar keek
In uitvoering: klikt op plaatsnamen.
En misschien wat je ook hebt bij Google Maps, dat je een locatie invoert.
Misschien alleen met stations, dat je weet waar je zit of waar je moet zijn.
Nou, niet alle stations stonden er op.

Het zou helemaal mooi zijn als je die kaart kan optimaliseren voor het
moment, dus dat je een tijdspad kan kiezen. Dus ‘ik wil dan en dan reizen’ en
‘heb ik er dan problemen van’?
Want de ene ging over maart en de ander over november dit jaar, dus daar
zit best veel verschil in en het zijn ook best veel pijltjes/puntjes. En dan is het
fijn als je kunt filteren op wat er deze maand bijvoorbeeld is. Dat maakt het
meteen weer overzichtelijker.
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Cor:

Ervan uitgaande dat ik op een of andere manier op deze site beland, dan is
het handig dat ik weet op welke momenten die werkzaamheden plaatsvinden.
Ik denk wel dat ik het fijn zou vinden als bij elk pictogrammetje of bij elk puntje
zeg maar de data staan.

Dirk:

Ja, in de header [de tekst die verschijnt bij de mouse-over, red.] staat overal
mooi direct de datum bij. Dus als ik weet op welk moment ik ga reizen, dan
kan ik direct filteren.

Trajectfilter
Anna:

Het fijnste zou zijn als je je reis kan plannen vanaf begin tot eindstation (bij
treinhinder dan hè). Dat je kunt zien: hier komt mijn trein langs en dit zijn dus
de probleempunten. Want sommige dingen in de opdracht liggen dan wel
langs de lijn, als je van Hilversum naar Enkhuizen kijkt bijvoorbeeld, dan
lagen er een aantal punten op de lijn, waarvan ik dan niet wist of ze ook
consequenties voor mij zouden hebben of dat het alleen op dat station
bijvoorbeeld was. Dus het zou fijn zijn als je daarin wel onderscheid hebt;
dus zo loopt mijn reis als je van die plek naar die plek gaat en dit zijn de
probleemplekken. Dus iets van filteropties zou wel fijn zijn

Berend:

Dus ik mis nog een soort van venstertje waar je even je traject in kan vullen
waardoor dat spoor dan oplicht of zo, waardoor het traject dan oplicht of zo,
en ik heel snel zie op dat traject: hee, daar is er wat fout. […]Maar nogmaals,
ik mis daar een beetje overzicht in, op het moment dat ik een traject heb…
En ik mis een filteroptie, zodat het traject oplicht.

Cor:

En dat is hierin niet direct in te vullen, dat vind ik een nadeel. Dat zou ik
tegelijk willen doen. Dat ik hiernaast een soort 9292 heb, en dat je dan
gewoon op de kaart kan projecteren wat jouw reis moet zijn.

Dirk:

Eigenlijk de enige relevante informatie is voor mijn traject. Dus, op zich, met
een kaart moet ik dat nog zelf gaan uitzoeken en bedenken wat voor mij
relevant is. Terwijl als ik liever iets zie als: ik ga van Lelystad naar Arnhem,
en dat je dan een lijst krijgt: let hier even op, dit gebeurt er. Dat zou nog veel
specifieker zijn wat ik zoek. Nu negeer ik het gewoon dat tussen Roosendaal
en Vlissingen de trein er uit ligt, ja, dat boeit mij niet zoveel. Tenzij ik daar
woon.

Evelien:

Dat er iets oppopt, de vraag die je hebt: het traject, Arnhem-Lelystad, dat je
dat dan ziet, met meer informatie over dat traject. Met de stations waar die
langsrijdt, met een ballonnetje met daar is wat aan de hand. Nu zie je alleen
ballonnetjes. En denk je dat je het juiste traject te pakken hebt. Dan ga je
het aanklikken en dan lees je het wel. Ik zou het mooi vinden als dat gewoon
– je hoeft niet heel Nederland te zien als je alleen van Utrecht naar Zwolle
wil. Dan wil je alleen dat traject zien.

Evelien:

als je mensen het traject laat intypen. Dat je dan de informatie krijgt, ook met
de kaart erbij. Dat je dat uitvergroot krijgt, dat je ziet ‘oh, dat zijn de stations’,
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‘oh, daar is wat aan de hand’, snap je? Dat sluit veel meer aan bij de vraag
Frank:

dan dat je uit een overzicht iets moet gaan kiezen, zelf.
Dus dat ik mijn traject invoer en dat het dan oplicht, dat je ziet: daar kom ik
langs, en die werkzaamheden kom ik tegen.
Ik zou wel een soort van, als het mogelijk is, dat je bij wijze van spreken je
traject kan invoeren: dit is mijn startpunt, dit is mijn eindpunt. Dat je dan een
soort van suggestie krijgt, dit kun je tegenkomen, dit komt er op jouw pad.

Gea:

Het is niet zo dat je traject met rood wordt aangegeven, zo van ‘hier zijn
werkzaamheden, let op!’, je moet er zelf actief naar zoeken.

Duidelijkheid van gevolgen voor de reis
Anna:
En hier is dan Utrecht Leidsche Rijn, maar heb ik daar last van? Twee
sporen worden verdubbeld, nou ik neem aan van niet.
Oké. Nou het lastige hiervan is denk ik dat je niet ziet wat de consequenties
van de werkzaamheden zijn. Ik kan wel zeggen: er wordt gewerkt aan
verdubbeling. Er zijn een aantal dingen, maar ik kan niet zien waar ik dan
last van krijg als treinreiziger en waar niet van.
Cor:

Ik zou misschien, maar dat schiet me net te binnen, dus ik heb niet
doordacht, dus ik weet niet hoeveel categorieën er zouden ontstaan, maar
ik zou misschien met pictogrammetjes werken. Bijvoorbeeld dat daar waar
bussen ingezet worden dat je daar gewoon een klein busje neerzet. Dat je
zelfs zonder te klikken meteen ziet wat er aan de hand is. Ik kan me alleen
voorstellen dat als je dit plan gaat uitwerken, dat je dan bedenkt dat je 100
logo’s nodig hebt, ja dan is het niet meer overzichtelijk. Maar stel je hebt dat
niet, dan lijkt me dat wel handig, dat je zelfs zonder te klikken al meer
informatie krijgt. Ik denk dan vooral aan het busje.

Frank:

En wat zijn de consequenties van die werkzaamheden, dus bijvoorbeeld
Zwolle-Kampen, daar stond ‘er rijden bussen in plaats van treinen’, daar zou
je eigenlijk al zoiets van moeten hebben: oh, dan gaat het langer duren
waarschijnlijk. Wat eventueel wel fijn zou zijn is als daar een tijdsindicatie bij
zit.
Als ik weet dat er werkzaamheden zijn, dan wil ik ook weten wat het betekent
voor mij direct.

Gea:

Dus omreizen via dit of dat, bijvoorbeeld. Dat je niet eerst hoeft door te
klikken om dat op te zoeken, zeg maar.
Alleen miste ik af en toe van oké, de planning is van 2017 tot 2018 wordt er
gewerkt aan een tunnel. Maar wat betekent dat concreet voor mij als
reiziger? Is er dan een bepaald deel van het station afgesloten waardoor ik
niet makkelijk kan overstappen? Waar moet ik dan aan denken? Het is
alleen relevant als het dan ook invloed heeft op mijn reis.
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Overig
Focus projectenkaart en -opdracht onnatuurlijk
Anna:
Maar waarom, daar ben ik als reiziger niet echt naar op zoek, denk ik.
Berend:

Wat ik wel moeilijk vond was om het niet te koppelen, om me niet te
verplaatsen in dat ik puur geïnteresseerd ben in de werkzaamheden
daarachter, en niet te denken aan wat het voor gevolgen heeft [voor mijn reis,
red.] Ik denk automatisch eigenlijk, ook bij opdracht A, van: wat heeft het voor
gevolgen?

Dirk:

Allemaal informatie waar ik niet per se in geïnteresseerd ben op dit moment.
Wat wil je hebben, een lijst met veranderingen? Het gaat niet per se om mijn
reis. Waarom wil ik dit weten?
Want vanuit mezelf boeide het niet zoveel die bouwprojecten. Ik zat meer te
kijken: ik moet informatie hebben voor de opdracht, maar ik wist niet zo goed
waar ik naar op zoek was. Terwijl het idee meer was dat ik een beetje
geïnteresseerd was in wat er allemaal gebeurde en dat ik er eens even
lekker voor ging zitten met en kopje warme chocolademelk om te lezen wat
ProRail aan het doen is.

Gea:

Ik zie niet direct of en hoe dat invloed heeft op mijn reis, dat wordt niet echt
vermeld. Er wordt wel vermeld dat er gebouwd wordt, maar er wordt niet echt
gezegd of dat oponthoud veroorzaakt.
[ Bij projectenkaart ] Wat ik wel mis is direct wat concrete informatie, zoals
tussen wanneer en wanneer het voor mij daadwerkelijk hinder oplevert.

Gebruik voor eigen traject
Anna:
Nee. maar ik zou er geen gebruik van maken, omdat www.ns.nl dat al
heel erg heeft. Ik heb die app op mijn telefoon staan. Voor mijn gevoel is die
al compleet en ik ben niet zo'n planner, dus ik plan pas op de dag zelf van
'hoe laat moet ik weg' en dan kijk ik gewoon naar de actuele stand van zaken.
Berend:

Ja
(ik zou het ook wel op willen zoeken voor het traject RotterdamUtrecht. Omdat ik merk dat er steeds meer problemen op dat traject zijn, met
bovenleidingen en zo. Dan ben ik toch benieuwd of daar binnenkort een
project komt)
…als je alleen de werkzaamhedenkaart zelf hebt zonder de koppeling aan wat
voor gevolgen het heeft voor jouw reis, dan zou ik hem niet snel raadplegen.

Cor:

Ik denk het niet. Omdat ik nu altijd 9292.nl invul en daar altijd meteen
antwoord krijg of de treinen rijden, en zo niet, een alternatief geboden krijg.
En dat is afdoende voor mij.

Dirk:

Nee. Als ik met de trein ga, ga ik gewoon naar ns.nl en dan voer ik de
reisplanner in. En daar is als het goed is al in verwerkt als er werkzaamheden
zijn. Nu reis ik niet heel vaak met de trein. Dus dat is voor mij voldoende. En
volgens worden bij de NS ook werkzaamheden aan het spoor weergegeven.
Ik denk dat ik het daar gewoon zou zoeken.
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Evelien:

Nee. Zoals ik al zei, ik ga gewoon mijn reis plannen en dan zie ik wel of er wat
is. Ik moet ook zeggen, ik ga ook zelden naar VanAnaarBeter, hoor, als het
over autoroutes gaat. Waardoor ik ook wel eens in de file sta, moet ik eerlijk
zeggen. Nee, ik raadpleeg dit gewoon niet.

Frank:

Nee. Ik denk het niet. Omdat, als ik weet dat er werkzaamheden zijn, dan wil ik ook
weten wat het betekent voor mij direct.

Gea:

Misschien nu wel. Nu ik weet van het bestaan lijkt het me dus wel handig. Als
het dus nodig is. Als er geen werkzaamheden of projecten zijn, dan hoeft het
niet. Maar het is wel goed om te weten dat dit er is.

Andere bronnen voor deze informatie
Anna:
Zelf gebruik ik altijd NS daarvoor. Die hebben natuurlijk ook zo'n kaart die
aangeeft of er op dat moment problemen zijn. En als reiziger ben je denk ik
heel actueel bezig. Zeg maar: ik moet NU reizen, dus ik moet nu weten waar
er problemen zijn, dus dan kijk je daar eerder op.
Je hoeft niet allebei alles te doen. Je kunt misschien doorlinken vanuit NS
naar ProRail voor extra informatie bijvoorbeeld. De link tussen ProRail en de
reiziger is niet altijd duidelijk.
…maar ik zou ns.nl gebruiken, omdat ik daar ook al mijn reis aan het plannen
ben.
Berend:

[bij werkzaamhedenopdracht] Nou moet ik al gelijk aan de NS-app denken die ik hier
niet heb, ben benieuwd hoe dat gaat werken.

Cor:

Omdat ik nu altijd 9292.nl invul en daar altijd meteen antwoord krijg of de
treinen rijden, en zo niet, een alternatief geboden krijg. En dat is afdoende
voor mij.

Frank:

Laten we zeggen: ik ga morgen naar Amsterdam, dan wil ik weten wat het
morgen dan voor mij… ik mis een stukje praktische vertaling naar de hinder
van de werkzaamheden. Hoe moet ik anders reizen? Heb ik extra vertraging?
Hoe anders is mijn traject. Dat soort informatie wil je weten. Ik denk dat veel
mensen daarvoor naar de NS gaan, ik denk dat het daar ook wel staat. Daar
zie je ook: oh deze trein rijdt niet dus wat is optie B, C en D?
Ik denk dat ook meespeelt, dat je in de NS-app, als je daar je traject invoert,
dan krijg je ook pushmeldingen over werkzaamheden of andere hinder. Dat
maakt de kaart van ProRail meer voor de treinenthousiasteling.
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