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Samenvatting 
 
 
In dit onderzoek is getracht antwoord te geven op de vraag wat de waarde van Infocus als evaluatie‐
instrument  voor  informatieve  websites  is  en  wat  daarbij  de  sterke  en  zwakke  punten  van  deze 
methode zijn.  Infocus  is een  relatief nieuw evaluatie‐instrument dat nog  in ontwikkeling  is. Om de 
huidige waarde  te bepalen  is  gekeken welke  invloed bepaalde  keuzes  in de opzet hebben op het 
uiteindelijke gegenereerde resultaat. In de eerste plaats  is gekeken welke proefpersonen het meest 
geschikt zijn voor onderzoek met Infocus en welke eisen aan hen gesteld moeten worden. Daarnaast 
is gekeken hoe hanteerbaar de huidige categorieën waar Infocus mee werkt zijn voor de onderzoeker 
en de proefpersonen. Ook is het effect van de keuze voor een gestructureerde opzet geanalyseerd en 
omgezet in aanbevelingen voor het verbeteren van de methode. 
 
In totaal namen 93 proefpersonen, verspreid over twaalf sessies, deel aan het onderzoek. De sessies 
begonnen met een oefenperiode waarin de proefpersonen gewend konden  raken aan het werken 
met  de  functionaliteiten  van  Infocus.  Zij  werden  vervolgens  gevraagd  rond  te  kijken  op  een 
gemeentelijke  website  en  commentaren  aan  te  maken.  Na  dit  vrije  gedeelte  volgde  een 
gestructureerd  gedeelte  waarin  de  proefpersonen  taken  kregen  voorgelegd.  De  proefpersonen 
werden groepsgewijs door de onderzoeksleider langs de pagina’s geleid die bezocht moesten worden 
om de taak te kunnen voltooien. De proefpersonen gaven feedback op de pagina’s van de website 
tijdens vaste commentaarmomenten. 
 
De  resultaten  wijzen  uit  dat  hoogopgeleide  proefpersonen  meer  commentaar  aanmaken  dan 
midden‐  en  laagopgeleide  proefpersonen. Hoogopgeleiden  verwoorden  problemen  nauwkeuriger, 
maar  de  problemen  die  zij melden  zijn  niet  belangrijker  dan  de  problemen  die  de  andere  twee 
opleidingsniveaus noemen. De belangrijkste problemen worden het meeste genoemd en worden  in 
de meeste  gevallen  door  alle  opleidingsniveaus  gemeld.  De  categorieën  zijn  in  de  eerste  plaats 
bedoeld  als  analytisch  hulpmiddel,  waarmee  de  onderzoeker  kan  nagaan  om  wat  voor  soort 
probleem het gaat. De  resultaten  tonen dat de categorisering  in één op de drie gevallen verkeerd 
wordt  ingezet en dus nog niet de rol van betrouwbaar analytisch hulpmiddel vervult. Er  is voor een 
gestructureerde opzet gekozen om een hoger gemiddeld aantal commentaren per proefpersoon te 
bewerkstelligen. De  resultaten  tonen aan dat dit doel bereikt  is, maar ook dat de gestructureerde 
opzet  onbruikbare  commentaren  veroorzaakt.  Alle  proefpersonen moeten  namelijk  commentaar 
leveren tijdens de vaste commentaarmomenten, ook als zij geen nuttige bijdrage te leveren hebben.  
 
Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de gemaakte keuzes in de opzet de waarde van 
Infocus als evaluatie‐instrument verhoogd hebben. De vernieuwde opzet is geslaagd, maar heeft nog 
wel behoefte aan bijstellingen die problemen als onbruikbaar  commentaar  tegengaan. De nieuwe 
categorieën zijn effectiever dan vroegere categorieën, maar de begrijpelijkheid van de categorieën 
moet verder verbeterd worden voordat ze een bruikbaar hulpmiddel zijn tijdens de analysefase. Dit 
onderzoek heeft ook duidelijkheid geschapen over de bijdrage van bepaalde proefpersonengroepen. 
Hoogopgeleiden vinden weliswaar meer problemen, maar de problemen van alle opleidingsniveaus 
zijn even belangrijk en alle opleidingsniveaus lopen tegen de belangrijkste problemen aan. Vanuit de 
gedachte dat een gemeentelijke website voor  iedereen toegankelijk moet zijn,  is het dus raadzaam 
om Infocus‐onderzoeken uit te voeren met een gevarieerde proefpersonengroep. Vervolgonderzoek 
zal  aan moeten  tonen of de  suggesties die  in deze  scriptie  gedaan worden, de  evaluatiemethode 
Infocus kunnen perfectioneren. 
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Voorwoord 
 
 
Deze  scriptie  is  geschreven  in  het  kader  van  de  Masteropleiding  Communicatiestudies  van  de 
Universiteit Utrecht en vertolkt het onderzoek dat als afstudeeropdracht is opgezet en uitgevoerd. 
 
Voorafgaand  aan  het  behalen  van  mijn  bachelordiploma  Communicatie‐  en 
Informatiewetenschappen  heb  ik  mijn  propedeuse  behaald  aan  de  Academie  voor  Digitale 
Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. Die studie heb  ik niet voortgezet, omdat  ik mij  liever op 
academisch vlak wilde ontwikkelen. Na het voltooien van de bachelorfase was de Masteropleiding 
Communicatiestudies  een  logisch  gevolg. Mijn  interesse  voor  digitale  communicatievormen  bleef 
bestaan.  Om  die  reden  ging  bij  mijn  uiteindelijke  afstudeerscriptie  de  voorkeur  uit  naar  een 
onderwerp dat mij niet alleen fascineert, maar waar op academisch vlak ook nog veel beweging in zit. 
 
Ook de Universiteit Utrecht laat deze ontwikkelingen op digitaal terrein niet ongemerkt voorbij gaan. 
Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen  zijn de afgelopen  jaren nieuwe  cursussen  in het  leven 
geroepen die gericht zijn op digitale communicatie. Daarnaast heeft de afdeling Taalbeheersing van 
het  Onderwijsinstituut  Nederlands  een  aantal  onderzoeken  opgezet  en  neemt  het  deel  aan  het 
onderzoeksprogramma 'Evaluatie van gemeentelijke websites'. Binnen dit programma wordt in twee 
deelprojecten  onderzoek  gedaan  naar  methoden  om  informatieve  websites  te  evalueren.  Als 
student‐assisent ben ik betrokken geraakt bij dit onderzoeksprogramma, dat wordt uitgevoerd door 
medewerkers  van  de  Universiteit  Twente  en  de  Universiteit  Utrecht.  De  uitvoerders  van  de 
Universiteit Utrecht zijn Leo Lentz en Sanne Elling. 
 
Sanne Elling en Leo Lentz waren respectievelijk mijn eerste en tweede scriptiebegeleider. Mijn dank 
gaat uit naar beiden voor de hulp met het preciseren en formuleren van het onderwerp, de opzet en 
uitvoering  van het onderzoek, en het  schrijven  van de uiteindelijke  scriptie. Ook wil  ik graag mijn 
familie, en  in het bijzonder mijn  vader, bedanken  voor de ondersteuning bij het  afronden  van de 
scriptie. 
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1 Inleiding 
 
 
De  komst  van  het  internet  heeft  invloed  gehad  op  de  inrichting  van  het  dagelijkse  leven  van  de 
burger.  De  rol  van media  zoals  kranten  en  telefonie  is  sinds  de  eeuwwisseling  gereduceerd.  De 
belangrijkste functies van deze media zijn respectievelijk het verkrijgen van nieuws en het faciliteren 
van  interpersoonlijke  communicatie.  De  computer  met  internettoegang  heeft  deze  functies 
overgenomen en gebundeld in één medium. De populariteit van het internet heeft er toe geleid dat 
het bedrijfsleven massaal websites is gaan aanmaken en onderhouden om niet achterop te raken bij 
de  concurrentie.  Deze  ontwikkeling  hebben  we  ook  kunnen  constateren  bij  de  overheid. 
Informatievoorziening  vindt  niet  enkel  meer  plaats  via  de  ouderwetse  platformen  zoals  het 
gemeentehuis, maar nu ook via digitale kanalen zoals gemeentelijke websites. Dat betekent dat deze 
nieuwe  vorm  van  informatievoorziening  voor  de  burger  even  toegankelijk moet  zijn  als  de  oude 
variant.  Dat wil  zeggen  dat  burgers,  ongeacht  hun  leeftijd,  geslacht  of  opleidingsniveau,  gebruik 
moeten kunnen maken van gemeentelijke websites en dat deze websites informatie op een heldere, 
toegankelijke wijze presenteren. Om  te weten hoe  toegankelijk een website  is, moet er onderzoek 
gedaan  worden  naar  de  gebruiksvriendelijkheid.  Daarvoor  zijn  in  de  loop  der  jaren  meerdere 
evaluatiemethoden ontwikkeld. 
 
Infocus  is  een  gebruikersgerichte  webevaluatiemethode  om  informatieve  websites  te  kunnen 
onderzoeken. De methode stelt proefpersonen  in de gelegenheid een website  te aanschouwen en 
feedback  te  leveren.  Door middel  van  het  uitvoeren  van  taken  (scenario’s  waar  de  gemiddelde 
burger in verzeild kan raken) wordt geconstateerd tegen welke problemen de internetgebruiker kan 
aanlopen. Wat  Infocus vernieuwend maakt  ten opzichte van oudere webevaluatiemethoden  is dat 
proefpersonen  de  mogelijkheid  hebben  om  (via  het  gelijknamige  softwareprogramma)  op  elk 
willekeurig moment  problemen  aan  te  kaarten  via  een  commentaarscherm.  Deze  commentaren 
worden direct opgeslagen en beschikbaar gesteld voor latere analyse. 
 
De methode  Infocus en het bijbehorende  softwareprogramma  zijn nog  in ontwikkeling. Het  is nog 
niet  duidelijk wat  de  beste manier  is  om  Infocus  in  te  zetten  bij  het  evalueren  van  informatieve 
websites. Om hier meer duidelijkheid over te scheppen voerde Floris Baan  (2008)  in het kader van 
zijn  afstudeerscriptie  ‘Focus  op  Infocus’  een  Infocus‐onderzoek  uit  waarbij  proefpersonen  veel 
vrijheid kregen bij het navigeren op de onderzochte website. De proefpersonen waren vrijwel allen 
hoogopgeleid.  Het  is  aannemelijk  dat  de  opzet  van  het  onderzoek  sterke  invloed  heeft  op  het 
gegenereerde  resultaat. Het doel van deze scriptie  is om  te achterhalen wat de waarde  is van het 
evaluatie‐instrument  Infocus  en  om  aanbevelingen  te  doen  voor  optimalisering  van  het 
softwareprogramma  en  de methode  Infocus.  Het  doel  is  niet  om  Infocus  te  vergelijken met  de 
gevestigde  onderzoeksmethoden,  maar  om  de  mogelijkheden  en  opzet  van  de  methode  te 
evalueren. De  vraag  die  bij  dit  onderzoek  centraal  staat  luidt: Wat  is  de waarde  van  Infocus  als 
evaluatie‐instrument voor informatieve websites en wat zijn daarbij de sterke en zwakke punten van 
deze methode? 
 
De  opbouw  van  deze  scriptie  is  als  volgt.  In  het  volgende  hoofdstuk  komt  eerder  onderzoek  dat 
betrekking  heeft  op  het  evalueren  van websites  aan  de  orde,  inclusief  eerder  onderzoek waarbij 
Infocus gebruikt werd. Daarna wordt de werking van het softwareprogramma Infocus besproken en 
de huidige wijze waarop  Infocus  ingezet wordt en hoe dat verschilt van eerder  Infocus‐onderzoek. 
Vervolgens wordt de opzet van het onderzoek dat  in deze scriptie centraal staat, toegelicht.  In het 
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hoofdstuk dat hierop volgt worden de resultaten van het onderzoek besproken. Aansluitend worden 
de  conclusies  en  de  bijbehorende  aanbevelingen  toegelicht.  In  de  discussie  wordt  kritisch 
teruggeblikt op de huidige opzet van de methode Infocus en het bijbehorende softwareprogramma 
en zullen suggesties worden gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek. 
 
 

2 Theoretisch kader 
 
 
In  dit  hoofdstuk  wordt  het  kader  geschetst  waarbinnen  Infocus  als  evaluatie‐instrument  voor 
informatieve websites is ontwikkeld. Er zal aandacht besteed worden aan eerder onderzoek naar de 
kwaliteit van  (gemeentelijke) websites en de gevestigde webevaluatiemethoden die hiervoor reeds 
gebruikt  worden.  Vervolgens  zal  nader  worden  ingegaan  op  eerder  Infocus‐onderzoek  en  het 
ontwikkelingsproces van deze methode en de bijbehorende software. Daarbij zal worden toegelicht 
hoe Infocus nu is opgezet en hoe en waarom de opzet in de loop der tijd gewijzigd is. 
 

2.1  Eerder onderzoek naar webevaluatie 
 
De openstelling van het publieke internet heeft geleid tot de geboorte van webevaluatie. Een pionier 
in het ontwikkelen van richtlijnen voor het bewaken van de kwaliteit van websites  is Jakob Nielsen. 
Hij  houdt  zich  sinds  het  begin  van  de  jaren  ‘90  bezig  met  het  vraagstuk  wat  een  website 
gebruikersvriendelijk  en  toegankelijk  maakt.  Nielsen  (2000)  stelt  dat  het  testen  van  het 
gebruiksgemak een essentieel onderdeel is van het bouwen van een geslaagde website. 
 
Alle  soorten  websites  zijn  gebaat  bij  goede  usability.  Commerciële  websites  kunnen  inkomsten 
mislopen als de website niet goed te hanteren  is door de gebruiker. Ook overheden zijn gebaat bij 
een  toegankelijk digitaal platform. Door de  informatievoorziening  te verplaatsen naar het  internet 
worden burgers  in  staat gesteld vanuit huis hun zaken  te  regelen en wordt het gemeentehuis zelf 
minder belast. Net zoals fysieke gemeentehuizen optimaal toegankelijk moeten zijn, moeten digitale 
loketten  dat  ook  zijn.  Om  die  reden  heeft  het  Ministerie  van  Binnenlandse  zaken  en 
Koninkrijksrelaties  in  2004  opdracht  gegeven  om  webstandaarden  te  laten  ontwikkelen  die  het 
digitale loket “transparanter, toegankelijker, effectiever en efficiënter te maken”. Deze standaarden 
hebben  de  naam  ‘Webrichtlijnen’  gekregen  en  zijn  ontwikkeld  door  het  ICTU  (het  orgaan  van  de 
Nederlandse  overheid  dat  verbeteringen  in  de  ICT  faciliteert)  in  samenwerking  met  TNO  en 
Cinnamon Interactive1. Het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Webrichtlijnen was 
dat “duurzaamheid en toegankelijkheid geborgd werden door middel van een gelaagde bouwwijze, 
strikte scheiding van vorm en  inhoud, geen afhankelijkheid van  'optionele  technologie' en correcte 
toepassing van open webstandaarden”. 
 
Deze  stap  onderschrijft  dat  er  door  de  Nederlandse  overheid  naar  gestreefd  wordt  om 
overheidswebsites  zo  toegankelijk  mogelijk  te  maken  voor  de  burger.  Echter,  uit  de  derde 
Accessibility Monitor,  een onderzoek naar de  toegankelijkheid  en  kwaliteit  van overheidswebsites 
uitgevoerd  door  Stichting  Accessibility,  blijkt  dat  de  afgelopen  jaren  vooral  de  sites  van  de 
Rijksoverheid  verbeterd  zijn, maar  dat  de meerderheid  nog  steeds  niet  voldoet  aan  de minimale 

                                                 
1 Webrichtlijnen.nl, november 2007. Laatst geraadpleegd: 28‐5‐2009. 
http://www.webrichtlijnen.nl/achtergrond/ 
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eisen  (de  Webrichtlijnen)2.  Met  name  de  provinciale  en  gemeentelijke  websites  zijn  slecht 
toegankelijk;  respectievelijk  8%  en  2%  van  de  betreffende  sites  voldoet  aan  de  richtlijnen  voor 
toegankelijkheid.  De  voornaamste  oorzaak  is  onbekendheid  met  de  technische  standaarden  en 
webrichtlijnen. Het uiterlijk van de website krijgt bij het ontwikkelingsproces meer aandacht dan de 
techniek. Zeng en Parmanto  (2003)  constateerden dat geen van de 108 onderzochte  informatieve 
websites  voldeden  aan  de  Web  Accessibility  Barriers  (WAB),  een  lijst  van  webstandaarden  die 
vergelijkbaar  is met  de Webrichtlijnen  van  de  Nederlandse  overheid. Wel  concludeerden  zij  dat 
overheidswebsites  en  educatieve  gezondheidswebsites beter  toegankelijk  zijn dan  andere  soorten 
websites.  Gesteld  moet  worden  dat  webstandaarden  zoals  de  WAB  en  de  Webrichtlijnen 
voornamelijk  gericht  zijn  op  interface  en  techniek  en  minder  gericht  zijn  op  de 
gebruiksvriendelijkheid  van  een  website.  Om  te  weten  of  een  website  hanteerbaar  is  voor  de 
doelgroep moet onderzoek verricht worden. Daarvoor zijn sinds de komst van het  internet  tal van 
methoden ontwikkeld. 
 

2.2  Huidige evaluatiemethoden 
 
Het is duidelijk dat het onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke websites nog verre van 
afgerond  is.  Op  academisch  vlak  gaat  de  aandacht  niet  alleen  uit  naar  de  huidige  staat  van 
gemeentelijke  websites, maar  ook  naar  de  wijze  waarop  toegankelijkheid  onderzocht  wordt.  De 
huidige webevaluatiemethoden verschillen op tal van punten. Het  is belangrijk om eerst  in het kort 
de  terminologie  van  de  verschillen  tussen  methoden  te  bespreken,  zodat  in  een  later  stadium 
gerefereerd kan worden aan deze termen. 
 
Het  belangrijkste  onderscheid  is  het  verschil  tussen  doelgroepgerichte  en  expertgerichte 
evaluatiemethoden. Dit verschil wordt door onder andere Lentz (2004) besproken. De expertgerichte 
evaluatiemethoden zijn de methoden waarbij een deskundige meestal met behulp van een of ander 
instrument het document evalueert en  tot een diagnose van problemen komt. Een voorbeeld van 
een  expertgerichte  evaluatiemethode  is  het  gebruik  van  heuristieken.  Bij  doelgroepgerichte 
evaluatiemethoden  worden  (potentiële)  gebruikers  van  het  onderzoeksobject  ingezet  als 
proefpersonen. Bij dit soort onderzoek zet een proefleider lezers uit de doelgroep met het document 
aan het werk, ontlokt hen oordelen over het onderzoeksobject, en komt op grond van de data  tot 
conclusies over lezersproblemen. 
 
De  gebruikersgerichte methoden  verschillen  onderling  op  twee  belangrijke manieren.  Een  eerste 
onderscheid  is  dat  deze  in‐use  of  non‐use  zijn  (De  Jong &  Lentz,  2001).  In‐use wil  zeggen  dat  de 
onderzoeksresultaten gegenereerd worden tijdens het gebruik van het onderzoeksobject, in dit geval 
de onderzochte gemeentelijke website. Bekende  in‐use methoden  zijn de hardopdenkmethode en 
oogbewegingsregistratie. Deze methoden zijn tevens twee vormen van laboratoriumonderzoek. Er is 
namelijk ook onderscheid  tussen on‐line onderzoek en  laboratoriumonderzoek. On‐line onderzoek 
wil  zeggen  dat  het  onderzoeksobject  bekeken wordt  vanuit  een  omgeving  die  niet  speciaal  voor 
onderzoek  is  opgezet  en  waarbij  de  website  zichtbaar  is  in  de  vorm  die  iedere  andere 
internetgebruiker ook zou zien. Onderzoeksresultaten worden verkregen via een evaluatievragenlijst 
(non‐use) of via een feedbackknop op de website zelf (in‐use). Personen kunnen dan te kennen geven 
wat zij vinden van de website en melding maken van eventuele problemen of onduidelijkheden.  

                                                 
2 Stichting Accessibility, 17 november 2008. Laatst geraadpleegd: 28‐5‐2009. 
http://www.accessibility.nl/algemeen/nieuws?id=183 
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Eerst  zullen  de  zojuist  besproken,  gevestigde methoden  nader  toegelicht worden  om  de  rol  van 
Infocus  in het  scala van webevaluatie‐instrumenten duidelijk  te kunnen maken. Hierbij wordt niet 
alleen een omschrijving gegeven van iedere methode, maar zal ook worden toegelicht wat de voor‐ 
en nadelen van de methoden zijn. 
 
2.2.1  Heuristieken 
 
Het eerder genoemde onderzoek van Zeng en Parmanto (2003) was gebaseerd op heuristieken; een 
methode die in het leven geroepen is door Nielsen (1994), waarbij vooraf een lijst van punten wordt 
opgesteld waar het onderzoeksobject aan zal moeten voldoen. Evaluatoren beoordelen  in hoeverre 
een website voldoet of  tekortschiet op het gebied van deze heuristieken. Dit  is een expertgerichte 
methode, omdat deskundigheid een vereiste  is om vast  te kunnen stellen  in hoeverre een website 
voldoet aan de heuristieken. 
 
Het  voordeel  van  de  heuristische  methode  is  dat  experts  eenvoudig  te  werven  zijn  voor  een 
onderzoek  en  dat  zij  nauwkeurig  kunnen  aangeven  in  welke  mate  een  website  voldoet  aan 
webstandaarden, omdat zij beschikken over de benodigde kennis. Tegelijkertijd vormt expertise ook 
het grootste nadeel van de methode. Hinds (1999) wijst op het probleem dat experts niet meer goed 
vast kunnen  stellen  tegen welke problemen onervaren gebruikers aan  zullen  lopen,  juist  vanwege 
hun  expertise.  Deze  blinde  vlek  bij  experts  zorgt  er  voor  dat  de  heuristische  methode  weinig 
onverwachte  problemen  kenbaar  maakt.  Een  tweede  nadeel  is  de  registratie  van  commentaar. 
Experts  bepalen  zelfstandig  hun  tempo  en  commentaarmomenten, waardoor  het  vastleggen  van 
commentaar niet gestructureerd kan verlopen. Het kost hoe dan ook veel tijd om de resultaten van 
deze methode te verwerken. 
 
2.2.2  Hardopdenkmethode 
 
De  hardopdenkmethode  is  doelgroepgericht  en  benadert  de website  dus  vanuit  de  gebruiker. De 
proefpersoon wordt  in een  laboratoriumomgeving gevraagd  taken uit  te voeren op de website en 
daarbij (of achteraf) hardop te denken. Zo kan de proefleider constateren tegen welke problemen de 
proefpersoon  aanloopt  en waarom  deze  persoon  op  een  bepaalde  pagina  blijft  hangen. Van  den 
Haak,  De  Jong  en  Schellens  (2008)  hebben  deze methode  reeds  ingezet  voor  het  evalueren  van 
gemeentelijke websites. Zij hebben drie varianten van de hardopdenkmethode vergeleken. De eerste 
variant is concurrent think‐aloud waarbij de proefpersoon zijn of haar gedachten verbaliseert tijdens 
het  uitvoeren  van  de  taken. Bij  de  retrospective  think‐aloud  variant wordt  de  proefpersoon  eerst 
gevraagd de taken uit te voeren en vervolgens hardop commentaar te geven bij het terugkijken van 
opnames  van  de  taak.  De  nieuwste  variant  is  constructive  interaction.  Daarbij  werken  twee 
proefpersonen  samen  en  verbaliseren  zij  hun  gedachten  door met  elkaar  te  interacteren. Uit  het 
onderzoek blijkt dat de drie varianten over het algemeen hetzelfde resultaat opleveren. 
 
Het  grote  voordeel  van de hardopdenkmethode  is dat er  inzicht  kan worden  verkregen  in wat er 
omgaat  in  het  hoofd  van  een  proefpersoon.  Deze  methode  kent  meerdere  noemenswaardige 
nadelen. Zo wordt de kwaliteit van het gegenereerde onderzoeksmateriaal  in sterke mate bepaald 
door de verbale kwaliteiten van de proefpersonen. Mocht een proefpersoon verbaal matig tot slecht 
functioneren, dan wordt het  interpretatieproces voor de onderzoeker bemoeilijkt. Bovendien  is het 
tijdrovend om observaties en verbale interpretaties om te zetten naar websiteproblemen. Daarnaast 
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creëert de hardopdenkmethode een onnatuurlijk gevoel bij de proefpersoon. Deze persoon  is zich 
daardoor te allen tijde bewust van deelname aan het onderzoek. 
 
2.2.3  Oogbewegingsregistratie 
 
Een relatief nieuwe in‐use evaluatiemethode is oogbewegingsregistratie. Bij de nieuwste variant van 
deze methode neemt de proefpersoon  in een  laboratoriumsituatie plaats achter een beeldscherm 
waarin  een  camera  gemonteerd  zit.  Deze  camera  volgt  de  oogbewegingen  van  de  proefpersoon 
terwijl hij of zij taken uitvoert. De oogbewegingen worden opgenomen en kunnen na afloop door de 
onderzoeker geanalyseerd worden.  
 
Deze methode  is  een  aanwinst  voor onderzoek naar de  kwaliteit  van websites, omdat het  tot op 
heden  de meest  natuurlijke  laboratoriumvariant  van webevaluatiemethoden  is.  De  proefpersoon 
voert  namelijk  taken  uit  zonder  daarbij  handelingen  te  verrichten  die  deze  persoon  in  de 
thuisomgeving  ook  niet  zou  uitvoeren  (zoals  hardop  je  gedachten  uitspreken).  Aan 
oogbewegingsregistratie kleven  tegelijkertijd een aantal haken en ogen. Het grootste nadeel  is dat 
oogbewegingen lastig te interpreteren zijn en de analyse dus veel tijd vergt. Ehmke en Wilson (2007) 
hebben  een  correlatieschema  ontwikkeld  voor  oogbewegingsregistratie  om  kijkpatronen  te  linken 
aan  gebruikersproblemen. Hoewel  zij  bewijs  leveren  dat  problemen  hiermee  aangetoond  kunnen 
worden, kunnen zij niet garanderen dat volledige zekerheid zal bestaan over de reden waarom een 
proefpersoon  op  een  bepaald  punt  fixeert.  Oogbewegingsregistratie  wordt  daarom  soms  in 
combinatie met de hardopdenkmethode  ingezet, zodat er een dimensie wordt toegevoegd aan het 
gegenereerde resultaat. Het is bevorderlijk voor het interpretatieproces om zowel te weten waar een 
proefpersoon naar kijkt als wat hij/zij op dat moment denkt. Een ander nadeel  is dat de methode 
geen  inzicht  geeft  in  de mening  die  de  proefpersoon  over  de website  heeft. De  onderzoeker  zal 
weinig  inzicht krijgen  in de opvattingen die de gebruiker heeft met betrekking  tot onder meer de 
layout en de opbouw van de pagina’s. 
 
2.2.4  Evaluatievragenlijsten / WEQ 
 
De eenvoudigste manier om te achterhalen wat er mis  is met een website  is het simpelweg aan de 
(potentiële) gebruiker vragen. Evaluatievragenlijsten stellen de onderzoeker in staat vragen te stellen 
over  ieder aspect dat relevant  is om  te onderzoeken. Deze on‐line non‐use methode  is één van de 
meer  gevestigde  evaluatiemethoden.  Deze methode werd  al  ingezet  bij  documentonderzoek  dat 
plaatsvond  vóór  het  aanbreken  van  het  internettijdperk.  In  2004  hebben  Muylle,  Moenaert  en 
Despontin de Website User Satisfaction‐vragenlijst (WUS) ontwikkeld. Deze vragenlijst bestaat uit 60 
items (verspreid over vier aspecten), die zich niet specifiek richten op overheidswebsites. Elling, Lentz 
en De  Jong  (2007) hebben de WUS als basis gebruikt voor ontwikkeling van de Website Evaluation 
Questionnaire  (WEQ). Deze  vragenlijst  is  speciaal ontwikkeld  voor de  evaluatie  van  gemeentelijke 
websites. De WUS  vormde een  goede basis, omdat die  vragenlijst  veel  aandacht besteedt  aan de 
kwaliteit van  informatie, wat een essentieel  ingrediënt  is van een geslaagde gemeentelijke website. 
De  WEQ  kent  34  items  verspreid  over  drie  categorieën,  namelijk  inhoud,  bereikbaarheid  en 
vormgeving. Deze drie categorieën kennen gezamenlijk acht subcategorieën (zie figuur 1). 
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Figuur 1: De categorieën en subcategorieën van de Website Evaluation Questionnaire 
 
Het voordeel van evaluatievragenlijsten is dat het betrekkelijk eenvoudig is om te evalueren met een 
groot aantal proefpersonen. De resultaten kunnen snel en afgebakend verwerkt worden. Er kunnen 
vervolgens uitspraken  gedaan worden  over de meningen die  (potentiële)  gebruikers  hebben over 
verschillende aspecten van de website. De evaluatievragenlijst is daarmee de methode die het meest 
geschikt is om de opinie van gebruikers te meten. Een belangrijk nadeel van deze methode is dat het 
geen concrete verbeterpunten oplevert, omdat de vragenlijst er op gericht is om gemiddelde scores 
te meten.  Daarnaast  ziet  de  onderzoeker  de  proefpersoon  niet  bezig  in  de  praktijk.  Er  kan  niet 
achterhaald worden op welke pagina’s een proefpersoon is geweest en tegen welke problemen hij of 
zij  is  aangelopen.  Het  is mogelijk  dat mensen wel  tegen  problemen  aanliepen, maar  de website 
alsnog een  (zeer) goede beoordeling geven. Het  is namelijk mogelijk dat proefpersonen problemen 
die  zij  ondervonden  hebben  aan  zichzelf wijten,  omdat  zij  bijvoorbeeld  denken  dat  ze  te weinig 
computerervaring hebben om het medium op correcte wijze  te hanteren. De problemen waar die 
personen  tegenaan  liepen  zijn  precies  de  problemen  die  een  beheerder  van  een  website  wil 
aanpakken. Een  ander nadeel  is dat  als de evaluatievragenlijst op  internet wordt  aangeboden, de 
onderzoeker geen invloed heeft op de selectie van de doelgroep. De vraag is dan hoe representatief 
de resultaten zijn, omdat het mogelijk is dat bijvoorbeeld alleen ontevreden gebruikers de vragenlijst 
invullen om hun beklag te doen. 
 
2.2.5  Feedbackknop 
 
De  feedbackknop  is een online  instrument  in de  vorm  van een  link die op  iedere pagina  van een 
website  is geplaatst. Als gebruikers van een website daar op klikken, komen zij op een pagina waar 
feedback gegeven kan worden op de zojuist bezochte pagina of de website in het algemeen. Op deze 
manier  kunnen problemen  aan de  kaak worden  gesteld of  kritiek worden  geleverd op  keuzes die 
gemaakt zijn bij het ontwerp of verzorging van de  invulling van de website. Een voordeel van deze 
on‐line  in‐use  methode  is  dat  het,  evenals  een  vragenlijst,  kan  functioneren  buiten  alleen  een 
laboratoriumsituatie. Daadwerkelijke gebruikers van de website kunnen op eigen initiatief bijdragen 
aan  het  onderzoek.  Een  nadeel  van  deze methode  is  dat  de  onderzoeker  afhankelijk  is  van  de 
kwaliteit van de tekstuele feedback. De onderzoeker heeft, net als bij de vragenlijst, geen  inzicht  in 
de  route  van  de  gebruiker  of  een  andere  vorm  van  visuele  toelichting  om  de  feedback  beter  te 
kunnen  interpreteren. Daardoor kan er voor de onderzoeker onduidelijkheid bestaan over de aard 
van het probleem als het niet duidelijk beschreven is door de gebruiker. 
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2.3  Ontwikkeling van Infocus 
 
Uit de bondige beschrijvingen van de gevestigde methoden blijkt dat er aan iedere methode nadelen 
of tekortkomingen kleven. In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Evaluatie van gemeentelijke 
websites’  is  de  nieuwe  webevaluatiemethode  (en  softwareprogramma)  Infocus  ontwikkeld.  Het 
programma  is  een  doorontwikkelde  versie  van  het  door  De  Jong  &  Lentz  (2001)  ontwikkelde 
softwareprogramma Focus, waarmee tekstdocumenten geëvalueerd konden worden door lezers. De 
nieuwe variant Infocus stelt experts of gebruikers in staat om websites te evalueren3. Proefpersonen 
worden, al dan niet aan de hand van een  taak, gevraagd kritiek  te  leveren op de pagina’s van een 
website.  Op  ieder  willekeurig  moment  kunnen  zij  tijdens  het  bekijken  van  de  website  op  de 
zogenaamde  commentaarknop  klikken.  Er  verschijnt  dan  een  venster  waarin  de  proefpersoon 
melding  kan maken  van  een  probleem  (zie  figuur  2).  Tevens  kan  een  categorie  gekozen worden 
waarmee aangegeven kan worden om wat voor soort probleem het gaat, bijvoorbeeld onduidelijke 
informatie of  visuele  tekortkomingen. Daarnaast  kan de  proefpersoon  visueel markeren waar het 
probleem  zich op de pagina bevindt, bijvoorbeeld door middel  van het  zetten  van een pijl of het 
tekenen  van  een  kader.  Deze  functionaliteit  maakt  Infocus  uniek  ten  opzichte  van  andere 
webevaluatiemethoden.  De  onderzoeker  kan  met  behulp  van  deze  visuele  markeringen  de 
toelichtingen  van  de  problemen  beter  interpreteren.  Zodra  de  proefpersoon  klikt  op  “Opslaan” 
wordt het probleem verzonden naar de database en beschikbaar gesteld voor verdere analyse. 
 

 
 
Figuur 2: Commentaarscherm van Infocus 
 

                                                 
3 S. Elling (2008). Opzet Infocus. 
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2.3.1 Infocus tussen andere methoden 
 
Infocus  is  een  doelgroepgerichte  non‐use‐variant  van  laboratoriumonderzoek.  De  reden  dat  deze 
methode niet als in‐use beschouwd kan worden is dat de proefpersoon duidelijk wordt gemaakt dat 
hij  of  zij  de  rol  van  evaluator  zal  aannemen  en  niet  slechts  de  rol  van  gebruiker,  zoals  bij  de 
hardopdenkmethode en oogbewegingsregistratie. Die methoden zijn gericht op het geven van inzicht 
in  de  processen  die  potentiële  proefpersonen  doormaken  bij  het  gebruiken  van  websites.  Door 
proefpersonen bij Infocus‐onderzoek in de rol van evaluator te plaatsen, constateert de onderzoeker 
niet  alleen  problemen, maar wordt  ook  een  toelichting  en  eventuele  suggestie  voor  verbetering 
verkregen van de proefpersoon. Infocus ontlokt daarnaast ook positief commentaar. Eerder werden 
evaluatievragenlijsten besproken en het nadeel dat de onderzoeker geen zicht heeft op het  traject 
van de proefpersoon. Aan de feedbackbutton kleeft het nadeel dat er gebrek aan visueel bewijs van 
het probleem  is, omdat er alleen een tekstuele toelichting is. Infocus geeft de onderzoeker zicht op 
het traject van een proefpersoon (aan de hand van een scherm waarin het klikpad van de gebruiker 
wordt getoond) en genereert visueel bewijs van een probleem. 
 
Naast deze positieve punten moet gesteld worden dat  Infocus, net als andere methoden, nadelen 
kent. De proefpersonen zijn zich te allen tijde bewust van deelname aan het onderzoek en de vraag is 
of zij zich  in de  thuissituatie daadwerkelijk zouden storen aan punten die zij als kritiek aanleveren. 
Andersom  is het de vraag of proefpersonen wel het  inzicht hebben om problemen  te  rapporteren 
waar zij  in de praktijk  tegenaan zouden  lopen. Een ander nadeel  is dat de analysefase betrekkelijk 
veel  tijd  kost,  omdat  ieder  aangemaakt  commentaar  geïnterpreteerd  en  verwerkt moet worden. 
Daarbij  moet  wel  gesteld  worden  dat  Infocus  minder  tijdrovend  is  dan  bijvoorbeeld  de 
hardopdenkmethode, waarbij ook nog verbalisaties uitgetypt en  ingedeeld moeten worden.  In dat 
opzicht  is  Infocus  tijdbesparend,  omdat  er  groepsgewijs  gewerkt  kan  worden  en  de  resultaten 
gecategoriseerd in de database verschijnen. 
 
De manier waarop  Infocus  ingezet wordt bij evaluatief onderzoek staat nog niet  in detail vast. Het 
voornaamste doel van deze scriptie is een bijdrage leveren aan het vormen van de methode Infocus 
door helderheid te scheppen over het effect dat keuzes in de opzet teweegbrengen. Bij het opzetten 
van een onderzoek met Infocus moeten er keuzes worden gemaakt met betrekking tot onder andere 
de manier van werken (centraal of zelfstandig), de categorieën die gehanteerd worden en het soort 
proefpersonen  (experts  of  gebruikers).  In  de  komende  paragraaf  zal  de  precieze werking  van  het 
softwareprogramma  Infocus  toegelicht worden. Vervolgens worden  de  keuzes  besproken  die  een 
onderzoeker moet maken bij het opzetten van een onderzoek met  Infocus.  In de daaropvolgende 
paragraaf  zullen  de  opzet  en  resultaten  van  een  ander  Infocus‐onderzoek worden  besproken. De 
resultaten van dat onderzoek hebben een indicatie gegeven van het effect die bepaalde keuzes in de 
opzet teweegbrengen. Ter afsluiting zullen de veranderingen, die naar aanleiding van dat onderzoek 
aangebracht zijn, worden toegelicht. 
 

2.4  Werking van Infocus 
 
In  deze  paragraaf  zal worden  toegelicht  hoe  het  softwareprogramma  en  de methode  Infocus  nu 
functioneren. Er zijn drie fases te onderscheiden: de voorbereiding, de afname en de analyse. 
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2.4.1  Fase 1. Voorbereiding onderzoek 
 
De methode  Infocus  vereist  het werven  van  proefpersonen  en  het  regelen  van  een  locatie met 
voldoende  computers waarop  het  digitale  programma  Infocus  geïnstalleerd  is.  Ook moet  er  een 
instructie uitgewerkt worden waarmee de proefpersonen aan de slag kunnen. 
 
Daarnaast moeten taken opgesteld worden die de proefpersonen moeten gaan uitvoeren. De wijze 
waarop  de  taken  opgesteld worden  heeft  direct  invloed  op  de  gegenereerde  resultaten.  Bij  het 
ontwikkelingsproces van Infocus heeft Sanne Elling (2007) een overzicht van eisen opgesteld waaraan 
taken zouden moeten voldoen om geschikt te zijn voor onderzoek met Infocus. Idealiter is er balans 
tussen moeilijke en makkelijke  taken, komen de verschillende  functies van de website  in de  taken 
naar voren komen en bevatten de taken een zoek‐ en leescomponent. 
 
Ook  het  voorbereiden  van  het  softwareprogramma  is  typerend  voor  de  voorbereiding  van  een 
onderzoek  met  Infocus.  Het  programma  kent  een  evaluatiemodus,  waarin  het  daadwerkelijke 
onderzoek  wordt  afgenomen,  en  een  beheermodus,  waarin  alle  benodigde  instellingen  kunnen 
worden gemaakt zoals het invoeren van proefpersonen. Zodra er wordt ingelogd in de beheermodus 
van Infocus zien we het volgende scherm: 
 

 
 
Figuur 3: Openingsscherm van beheermodus van Infocus 
 
In  dit  scherm  zijn  drie  tabbladen  beschikbaar,  namelijk  Projectbeheer,  Mijn  Gegevens  en 
Gebruikersbeheer. De  laatste  twee  tabbladen  zijn alleen  relevant voor de onderzoeker  zelf, omdat 
daarmee gebruikers kunnen worden  toegevoegd en de persoonlijke gegevens van de onderzoeker 
kunnen worden beheerd.  Ieder onderzoek dat wordt uitgevoerd met  Infocus vereist het aanmaken 
van  een project. Dat  kan  gedaan worden onder de  tab Projectbeheer. Door  een nieuw project  te 
openen verschijnt het volgende scherm: 
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Figuur 4: Scherm dat zichtbaar wordt bij het openen van een nieuw project 
 
In dit  scherm  zijn wederom een aantal  tabbladen beschikbaar,  te weten Categorie, Site, Toegang, 
Annotaties  en  Evaluaties.  Onder  het  tabblad  Categorie  kunnen  de  categorieën  ingesteld worden 
waaruit proefpersonen kunnen kiezen als zij een probleem willen categoriseren. De onderzoeker kan 
hiermee dus de categorisering afstellen op het doel van het onderzoek.  
 
Onder  het  tabblad  Site  kunnen  links  ingevoerd  worden  naar  websites  waarmee  proefpersonen 
moeten gaan werken tijdens de evaluatiesessies. Via het tabblad Toegang kunnen de proefpersonen 
ingevoerd worden in het programma. Onder het tabblad Annotaties is een overzicht van alle tot dan 
toe aangemaakte commentaren zichtbaar. Het tabblad Evaluaties toont het klikpad van de evaluator 
en de momenten waarop hij/zij commentaar heeft aangemaakt. Zodra de  instellingen gemaakt zijn 
en de proefpersonen zijn ingevoerd kan de afname van het onderzoek van start gaan.  
 
2.4.2  Fase 2. Afname onderzoek 
 
De grootte van de afnamegroep moet afgestemd worden op de capaciteit van de onderzoeksruimte 
(aantal  computers)  en  het  aantal  onderzoeksleiders.  Het  is  belangrijk  dat  het  overzicht  voor  de 
onderzoekers  te  allen  tijde  behouden  blijft.  Als  blijkt  dat  proefpersonen  niet  op  correcte  wijze 
omgaan met de taken en/of het softwareprogramma, moet er assistentie verleend worden.  
 
De afname wordt  ingeleid door een groepsinstructie, waarbij de onderzoeker uitleg geeft over de 
insteek van het onderzoek, wat de rol van de proefpersonen daarbij is en hoe zij met het programma 
Infocus  om  moeten  gaan.  Daarop  volgt  een  oefenperiode  van  een  aantal  minuten  waarin  de 
proefpersonen  moeten  leren  commentaar  aan  te  maken.  Zij  worden  bijgestaan  door  de 
onderzoeksleiders  op  het  moment  dat  het  niet  lukt  om  bijvoorbeeld  een  visuele  markering  te 
creëren. De website waarop geoefend wordt verschilt van de website die onderzocht wordt, om te 
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voorkomen  dat  de  resultaten  van  de  daadwerkelijke  evaluatiesessie  anders  uitvallen.  De 
onderzoekers controleren eveneens of alle proefpersonen tijdens de oefensessie wel commentaren 
aanmaken.  Deze  controle  is  essentieel. Mocht  een  proefpersoon  namelijk  niet  in  staat  zijn  om 
zelfstandig een  commentaar aan  te maken, dan kan hij of  zij ook niet van waarde  zijn  tijdens het 
onderzoek. 
 
Na de oefensessie krijgen proefpersonen taken voorgelegd. Vanaf dit punt is het aan de onderzoeker 
om te bepalen op welke manier proefpersonen hiermee aan de slag gaan. Er kan gekozen voor een 
zelfstandige beoordeling van de website, waarbij de proefpersonen op eigen  tempo de  taken gaan 
uitvoeren  en  de website  gaan  beoordelen, maar  er  kan  ook worden  gekozen  voor  een  centrale 
aanpak. Deze keuze in de opzet zal in een later stadium uitvoerig worden besproken. Zodra de taken 
voltooid zijn, is de afnameprocedure van de methode Infocus ten einde. 
 
2.4.3  Fase 3. Analyse onderzoeksresultaten 
 
Als  alle  sessies  zijn  afgerond  kan  de  analysefase  van  de  onderzoeker  beginnen.  Het  programma 
Infocus  stelt  de  onderzoeker  in  staat  alle  commentaren  te  bekijken  onder  het  eerder  genoemde 
Annotaties‐tabblad in de beheermodus van het programma (zie figuur 5). 
 

 
 
Figuur 5: Annotatiescherm van Infocus 
 
In dit scherm kunnen de commentaren gesorteerd worden op opmerking, categorie, proefpersoon, 
titel van de pagina, internetadres van de pagina, en tijdcode. Het is ook mogelijk de commentaren te 
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exporteren naar Microsoft Excel, wat voor handmatige analyses en  sorteerkeuzes een uitkomst  is. 
Links  naar  screenshots  van  de  visuele markeringen  die  horen  bij  commentaren  blijven  eveneens 
behouden.  Vanaf  dit  punt  is  het  aan  de  onderzoeker  om  de  commentaren  te  sorteren  en  te 
analyseren in het kader van het onderzoeksdoel. 
 

2.5  Eerder Infocus‐onderzoek 
 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er aantal keuzes gemaakt moeten worden bij het opzetten 
van  een  Infocus‐onderzoek,  zoals  de  categorisering  en  de  werkwijze.  In  deze  paragraaf  zal  een 
voorgaand onderzoek met Infocus worden besproken en geëxpliciteerd worden welke keuzes hierbij 
gemaakt zijn. 
 
Floris Baan (2008) en Sanne Elling voerden, in het kader van respectievelijk hun afstudeerscriptie en 
promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht, een Infocus‐onderzoek uit. Het doel van de scriptie 
van Baan was om te onderzoeken in hoeverre Infocus een gebruiksvriendelijke en valide methode is 
om  de  gebruiksvriendelijkheid  van  een  website  te  onderzoeken.  Bij  het  onderzoek  kregen  31 
proefpersonen  de  gemeentelijke  website  van  Amersfoort  voorgelegd.  De meeste  proefpersonen 
waren op dat moment student, waardoor de gemiddelde leeftijd laag is (29 jaar) en het gemiddelde 
opleidingsniveau hoog.  
 
Bij het onderzoek  van Baan werd  gewerkt met dezelfde  categorieën  als  in de Website Evaluation 
Questionnaire.  De  drie  hoofdcategorieën  hiervan  zijn  inhoud,  bereikbaarheid  en  vormgeving.  De 
eerste twee categorieën kennen respectievelijk drie en vijf subcategorieën, waardoor het totaal op 
negen komt. 
 
De sessies bestonden uit zes  tot negen personen, waarbij steeds  twee onderzoeksleiders aanwezig 
waren. De  sessies werden  ingeleid met  een  instructie  en  een  oefenmoment. Hiermee  konden  de 
proefpersonen gewend  raken aan het werken met het  softwareprogramma  Infocus. Er  is  gekozen 
voor een ‘vrije’ opzet. De proefpersonen gingen vervolgens namelijk zelfstandig aan de slag met vier 
taken.  De  proefpersonen  kregen  vijf  tot  acht  minuten  per  taak  om  deze  te  volbrengen  en 
ondertussen feedback te geven op de bezochte webpagina’s.  Indien een proefpersoon niet  in staat 
was  om  binnen  de  gestelde  tijd  het  antwoord  te  vinden,  dan  verwees  de  onderzoeksleider  deze 
persoon naar de  juiste pagina.  Iedereen moest namelijk de mogelijkheid krijgen om een oordeel te 
geven  over  de  inhoud  van  de  gezochte  informatie.  Na  het  voltooien  van  de  taken  werden  de 
proefpersonen verzocht de WEQ  in  te vullen. Deze versie van de WEQ was aangevuld met vragen 
waarmee de  ecologische  validiteit  van de methode  Infocus  kon worden  gemeten. De  ecologische 
validiteit  is  de mate  waarin  de  onderzoeksresultaten  uit  een  onderzoek  overeenkomen met  de 
alledaagse praktijk. Ter afsluiting  volgde een  focusgroep waarin de proefpersonen de gelegenheid 
kregen om een oordeel te geven over het werken met de software van  Infocus en de verschillende 
elementen van de afnameprocedure. 
 
2.5.1 Resultaten en veranderingen 
 
Het doel van het onderzoek van Baan was om de methode  Infocus te evalueren en suggesties voor 
verbetering aan te dragen. De keuzes in de opzet leverden resultaten op die omgezet zijn in punten 
voor verbetering. Deze suggesties zijn meegenomen in het huidige onderzoek. 
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2.5.1.1 Werkwijze 
 
Baan  concludeert  dat  de  keuze  voor  zelfstandigheid  van  proefpersonen  er  voor  zorgde  dat 
proefpersonen de focus te sterk legden op het uitvoeren van de taak en hierdoor het hoofddoel (het 
evalueren van de website) uit het oog verloren. Het resultaat was dat er minder commentaar werd 
aangemaakt dan vooraf verwacht werd, namelijk ongeveer zeven commentaren per proefpersoon. 
Baan deed daarom de suggestie om de afnameprocedure meer gestructureerd en centraal te  laten 
verlopen,  zodat er meer  vaste  commentaarmomenten  zouden  zijn. Deze  vernieuwing  zou  volgens 
hem zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de annotaties verhogen. Om die reden is afgestapt van 
de opzet waarbij de proefpersoon zelfstandig taken uitvoert en commentaarmomenten bepaalt. Na 
de oefensessie, waar de proefpersoon bekend raakt met de software, volgt nu een periode van 10 a 
15  minuten  waarin  de  proefpersoon  vrij  kan  rondkijken  op  de  onderzochte  website.  De 
proefpersonen worden door de onderzoeksleider aangemoedigd om bovendien al commentaren aan 
te maken.  
 
Na deze vrije evaluatiesessie begint het gestructureerde gedeelte waar, net als bij het onderzoek van 
Baan, taken volbracht moeten worden. Het verschil  is dat proefpersonen niet meer de gelegenheid 
krijgen zelf te navigeren, maar aan een bepaald klikpatroon vastzitten. Om het antwoord op een taak 
te vinden moet een bepaalde navigatiestructuur doorlopen worden. Bij  iedere webpagina wordt de 
proefpersonen gevraagd na  te denken over de  link waar  zij op denken  te moeten klikken. Na een 
minuut geeft de onderzoeksleider het goede antwoord. De proefpersonen krijgen dan de kans om via 
het commentaarscherm  te  reflecteren op de  logica van deze keuze. Vervolgens wordt gezamenlijk 
doorgeklikt op de bewuste link. De proefpersonen krijgen vervolgens gelegenheid om commentaar te 
geven op de nieuwe webpagina. Zodra deze  stap genomen  is, vraagt de onderzoeker weer om de 
volgende link op weg naar het juiste antwoord in gedachten te nemen en na een minuut weer op het 
antwoord te reflecteren. Op deze wijze worden de klikpaden van de taken doorlopen. 
 
2.5.1.2 Categorieën 
 
Behalve de werkwijze zijn ook de categorieën onderhevig aan verandering. Baan ondervond dat de 
helft  van  alle  commentaren  die  in  zijn  onderzoek  aangemaakt werden,  verkeerd  gecategoriseerd 
werden.  Dat  wil  zeggen  dat  de  onderzoeker  de  helft  van  de  commentaren  zelf  in  een  andere 
categorie  ondergebracht  zou  hebben.  Deze  herbeoordeling  is  subjectief,  dus  kunnen  er 
kanttekeningen  geplaatst  worden  bij  de  waarde  van  de  herbeoordeling.  Toch  heeft  het  hoge 
percentage van onenigheid met de proefpersonen geleid tot de suggestie om de benamingen van de 
categorieën aan te passen. Deze nieuwe benamingen moeten de categorieën toegankelijker en beter 
interpreteerbaar maken voor de proefpersonen. Tevens  is de suggestie opgeworpen om het aantal 
categorieën terug te brengen. Daarom  is besloten om bij dit onderzoek enkel de hoofdcategorieën 
van de WEQ  in te zetten, onder een benaming die voor proefpersonen goed  interpreteerbaar moet 
zijn.  Zo  kan  onderzocht worden  of  deze  categorieën  daadwerkelijk  beter  gebruikt worden.  Deze 
categorieën zijn (On‐)duidelijk, Moeilijk/makkelijk te vinden, Ziet er (niet) mooi uit en de restcategorie 
Anders.  Ze  zijn  niet  alleen  op  simpele  wijze  geformuleerd,  maar  er  is  ook  een  tegenstelling 
geformuleerd zodat proefpersonen er zowel met positief als negatief commentaar mee uit de voeten 
kunnen en zij er bovendien aan herinnerd worden dat zij behalve negatief commentaar ook positief 
commentaar mogen geven. 
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3 Onderzoeksopzet 
 
 
In het voorgaande hoofdstuk  is uitgelegd hoe de methode  Infocus nu  is opgezet en hoe die opzet 
veranderd  is  naar  aanleiding  van  de  observaties  en  uitkomsten  van  eerder  onderzoek.  In  dit 
hoofdstuk  zal  worden  toegelicht  hoe  de  methode  Infocus  wordt  ingezet  in  het  kader  van  het 
onderzoek dat  in deze  scriptie  centraal  zal  staan.  In eerste  instantie  zal  toegelicht worden wat de 
onderzoeksvragen  zijn  en  wat  de  bijbehorende  deelvragen  zijn.  Daarna  zal  informatie  gegeven 
worden over de gemaakte keuzes met betrekking tot de proefpersonen, de afnameprocedure en de 
analyseprocedure. 
 

3.1  Onderzoeksvragen 
 
Zoals  gezegd  luidt  de  centrale  onderzoeksvraag:  “Wat  is  de  waarde  van  Infocus  als  evaluatie‐
instrument  voor  informatieve websites  en wat  zijn  daarbij  de  sterke  en  zwakke  punten  van  deze 
methode?” 
 
Deze hoofdvraag is gesplitst in drie onderzoeksvelden met ieder een bijbehorende deelvraag: 
 

- Welke eisen moeten gesteld worden aan de proefpersonen? 
- In hoeverre zijn de categorieën hanteerbaar voor de onderzoeker en de proefpersonen? 
- Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met betrekking tot de opzet van de methode? 

 
3.1.1  Proefpersonen 
 
Aan het onderzoek van Baan deed een eenzijdige proefpersonengroep mee  in de vorm van  jonge, 
hoogopgeleide studenten. Lentz & De Jong (2000) hebben, aan de hand van een experiment met het 
eerder  genoemde  softwareprogramma  Focus,  aangetoond  dat  hoogopgeleide  personen  in  een 
dergelijke setting meer dan tweemaal zoveel commentaar geven als lageropgeleiden. Het lijkt er dus 
op dat er verschillen  zijn  in het aantal en het  type oordelen van proefpersonen van verschillende 
opleidingsniveaus.  Het  is mogelijk  dat  leeftijd  hier  ook  invloed  op  heeft.  Een  subdoel  van  deze 
scriptie is aantonen of deze verschillen er inderdaad zijn, op welke punten die verschillen zich precies 
voordoen en hoe deze verschillen te verklaren zijn. Hiermee kan een profiel gevormd worden van het 
type proefpersoon dat wenselijk  is om  in te zetten bij  Infocus‐onderzoek. Bovendien  is het ook van 
belang  om  personen  met  verschillende  demografische  kenmerken  te  onderzoeken,  omdat  het 
mogelijk  is  dat  laagopgeleide  personen  tegen  andere  (of  meer)  problemen  aanlopen  dan 
hoogopgeleide personen. Hetzelfde geldt voor de verschillen  tussen oude en  jonge mensen. Het  is 
voor gemeentelijke websites zeer belangrijk dat iedereen er mee om kan gaan, omdat iedere burger 
bij  deze  informatie moet  kunnen.  De  verschillen  zullen worden  onderzocht  aan  de  hand  van  de 
volgende deelvragen: 
 

- Welke  verschillen  zijn  er  in  het  aantal  en  het  type  oordelen  van  proefpersonen  van 
verschillende leeftijden, geslacht en/of verschillende opleidingsniveaus? 

- Welke  proefpersonen  kunnen  het  beste  worden  ingezet  om  tot  het  meest  bruikbare 
resultaat te komen en in hoeverre is er overlap tussen de oordelen van proefpersonen? 
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- In hoeverre  is er een  verband  zichtbaar  tussen de oordelen  in de  vragenlijst en het  soort 
commentaar bij Infocus? 

 
3.1.2  Categorieën 
 
In  het  vorige  hoofdstuk  werd  aandacht  geschonken  aan  de  reductie  van  het  aantal  gebruikte 
categorieën  in  Infocus naar aanleiding van het onderzoek. Deze  reductie vond plaats omdat vijftig 
procent van de aangemaakte  commentaren door de onderzoeker  in de analysefase  in een andere 
categorie  werden  ondergebracht.  Bovendien  zijn  de  benamingen  versimpeld,  zodat  de 
proefpersonen  deze  makkelijker  kunnen  interpreteren.  De  vraag  is  of  de  nieuwe,  eenvoudiger 
geformuleerde  categorieën  beter  aanslaan  en  het  percentage  verkeerd  gecategoriseerde 
commentaren minder zal worden. Het  is ook mogelijk dat deze categorieën  invloed hebben op het 
soort  commentaar  dat  wordt  aangemaakt.  De  volgende  twee  deelvragen  gelden  voor  het 
deelonderwerp ‘Categorieën’: 
 

- Hoe bruikbaar zijn de huidige categorieën voor zowel de onderzoeker als de gebruiker, ook in 
vergelijking met de eerder gebruikte categorisering? 

- In  hoeverre  is  een  sturende werking  zichtbaar  van  de  inhoud  en  de  naamgeving  van  de 
categorieën op de geproduceerde commentaren? 

 
3.1.3  Opzet 
 
Ook de suggestie van Baan om de afname meer gestructureerd  te  laten verlopen  is meegenomen. 
Een toename van het aantal aangemaakte commentaren lijkt hiermee gegarandeerd, alleen is het de 
vraag in hoeverre de kwaliteit van de commentaren beter wordt. Het derde subdoel van deze scriptie 
is  onderzoeken  of  de  methode  Infocus  gebaat  is  bij  een  dergelijke  gestructureerde  opzet.  De 
deelvragen die hiervoor van toepassing zijn, luiden: 
 

- Welke invloed heeft de gestructureerde opzet op de resultaten, wat zijn de voor‐ en nadelen 
van deze werkwijze ten opzichte van de minder gestructureerde opzet en wat zijn de baten 
en lasten voor de onderzoeker? 

- Hoe ernstig zijn de problemen die worden gemeld met deze opzet van de methode Infocus? 
 

3.2  Onderzoeksmethode 
 
Dit onderzoek  staat niet alleen centraal  in mijn  scriptie, maar maakt ook, onder  leiding van Sanne 
Elling,  deel  uit  van  het  onderzoeksprogramma  'Evaluatie  van  gemeentelijke  websites'.  De 
onderzoeksmethode is daarom uitgebreid met een afname van de Website Evaluation Questionnaire. 
De  WEQ  zal  tevens  ondersteuning  bieden  bij  het  beantwoorden  van  enkele  deelvragen.  Deze 
toevoeging wordt in de paragraaf ‘Afnameprocedure’ verder besproken. 
 
Het  onderzoek  is  afgenomen  in  twaalf  sessies,  verspreid  over  drie  onderzoeksdagen.  Aan  iedere 
sessie namen vier  tot  tien personen deel. Per dag werd gedurende vier  sessies één gemeentelijke 
website  geëvalueerd. De drie websites die  geëvalueerd werden waren de  gemeentelijke websites 
van Dordrecht, Nijmegen en Apeldoorn. 
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3.2.1  Proefpersonen 
 
Aan  het  onderzoek  namen  93  proefpersonen  deel,  waarvan  50  vrouw  waren  en  43  man.  De 
proefpersonen zijn geworven via een selectiebureau en werden beloond met 30 euro per persoon 
voor hun deelname aan een sessie van het onderzoek. Om een eerlijke vergelijking tussen personen 
met verschillende opleidingsniveaus en leeftijden te kunnen garanderen, was het van belang dat de 
leeftijden en opleidingsniveaus gelijkmatig verdeeld waren. De vier sessies die op een onderzoeksdag 
plaatsvonden  bestonden  uit  een  seniorengroep  (55+)  en  drie  groepen  die  waren  ingedeeld  op 
opleidingsniveau  (laag  /  midden  /  hoog).  Op  iedere  onderzoeksdag  waren  de  proefpersonen 
gelijkmatig verdeeld wat betreft leeftijd, geslacht en opleidingsniveau (zie tabel 1). 
 
 
Sessie  Dordrecht  Nijmegen  Apeldoorn 
Aantal pp  30  30  33 
Leeftijd  9x    18‐35 

13x  36‐55 
8x    56‐80 

8x    18‐35 
15x  36‐55 
7x    56‐80 

12x  18‐35 
12x  36‐55 
9x    56‐80 

Geslacht  15x  man 
15x  vrouw 

14x  man 
16x  vrouw 

14x  man 
19x  vrouw 

Opleidingsniveau  7x    laag 
12x  midden  
11x  hoog 

11x  laag 
7x    midden 
12x  hoog 

8x    laag 
13x  midden 
12x  hoog 

 
Tabel 1: Totaaloverzicht van de demografische verdeling per website 
 
De mogelijkheden van het selectiebureau om proefpersonen gelijkmatig aan  te  leveren heeft er  in 
geresulteerd dat er een redelijk gelijkmatige verdeling ontstaan is (zie tabel 2). De middelbare groep 
is  binnen  de  verschillende  opleidingsniveaus  sterker  vertegenwoordigd  dan  de  andere 
leeftijdsgroepen. 

 
  18‐35  36‐55  56‐80  Totaal 
Laag  7  13  6  26 
Midden  10  14  8  32 
Hoog  12  13  10  35 
Totaal  29  40  24  93 

 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Demografische verdeling op leeftijd en opleidingsniveau 
 
Aangezien  ouderen  en  laagopgeleiden  meer  tijd  nodig  kunnen  hebben  zijn  de  senioren  apart 
genomen als groep. Op die manier kan voorkomen worden dat er grote verschillen ontstaan  in tijd 
die nodig is om commentaar te geven. Mocht een sessie uit balans zijn, bijvoorbeeld met een aantal 
snelle en een aantal langzame deelnemers, dan kan dit van invloed zijn op de resultaten. De sessies 
worden  namelijk  centraal  geleid.  Zodra  de meeste  personen  klaar  zijn  om  door  te  gaan met  de 
volgende  stap,  kan  de  onderzoeker  er  op  aansturen  dat  de  personen  die  nog  bezig  zijn  hun 
commentaar  afronden.  Dat  betekent  voor  trage  personen  dat  zij  in  een  “snelle”  groep  minder 
gelegenheid  krijgen  om  commentaren  aan  te  maken  omdat  het  hen  veel  tijd  kost  om  een 
commentaar uit  te werken,  terwijl  zij misschien nog wel  andere  commentaren  aan  zouden willen 
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maken. Het doel van de aparte sessies met senioren is niet om verschillen tussen senioren en jongere 
mensen te onderzoeken, maar in de analysefase zal wel gekeken worden of die verschillen er zijn. De 
opleidingsniveaus Laag, Midden en Hoog zijn als volgt gedefinieerd:  
 
Laag:     Basisschool/LBO/VMBO/MAVO/MULO 
Midden:   HAVO/VWO/MBO 
Hoog:     HBO/WO 
 
Er zijn nog maar weinig Infocus‐onderzoeken afgenomen en dus bestaat er nog weinig duidelijkheid 
over  het  aantal  proefpersonen  dat  nodig  is  om  de  betrouwbaarheid  van  dit  soort  onderzoek  te 
waarborgen.  De  Jong  en  Schellens  (2000)  geven  aan  dat  aanbevelingen  variëren  van  4  tot  65 
proefpersonen.  Nielsen  (2000)  stelt  dat  vijf  personen  voldoende  is,  terwijl  Faulkner  (2003)  daar 
vraagtekens bij zet en van mening  is dat 20 personen een meer betrouwbaar aantal  is. Door  iedere 
website  door  ten  minste  30  proefpersonen  te  laten  evalueren,  wordt  het  risico  van  een  lage 
betrouwbaarheid bestreden. 
  
3.2.2  Afnameprocedure 
 
De  evaluatiesessies  hebben  plaatsgevonden  in  het  practicumlab  van  het  Utrecht  Institute  of 
Linguistics OTS aan de Universiteit Utrecht. Deze ruimte beschikt over  tien computers die voorzien 
zijn van de benodigde Infocus‐installaties. Het is er rustig en temidden van de computers is een open 
ruimte met een grote  tafel. Het  lab  leent zich daardoor ook voor de centrale bespreking waarmee 
iedere sessie van start gaat. 
 
Op de computers staat het programma Infocus al aan en zijn de proefpersonen al ingelogd met hun 
naam. Bij binnenkomst worden de proefpersonen voorzien van koffie of thee om vervolgens plaats te 
nemen  achter  de  computers.  Op  iedere  monitor  is  een  naamplaatje  bevestigd  waardoor 
proefpersonen achter de juiste computer plaatsnemen en de door hun gegenereerde commentaren 
ook daadwerkelijk onder hun naam in het systeem verschijnen.  
 
Zodra  alle  proefpersonen  gearriveerd  zijn,  wordt  de  deur  gesloten  en  gaat  de  groepsgewijze 
instructie van start. De gestructureerde, centrale opzet van de methode maakt het voor laatkomers 
onmogelijk om nog te participeren, omdat de introductie reeds essentiële informatie bevat voor het 
deelnemen aan het onderzoek. De centrale bespreking bevat een korte uitleg van het doel van het 
onderzoek  en  de  werking  van  het  programma  Infocus  (zie  bijlage  I).  Het  is  belangrijk  voor  de 
resultaten van het onderzoek dat de proefpersoon denkt dat het hoofddoel het verbeteren van de 
gemeentelijke website  is.  Natuurlijk  is  dat  ook  het  doel  van  Infocus  zelf, maar  het  onderzoek  is 
gericht op het evalueren van de methode. Het is daarom van belang dat de proefpersonen zich enkel 
richten op het verbeteren van de onderzochte website. 
 
De algemene uitleg over het onderzoek wordt gevolgd door uitleg over het programma. Stapsgewijs 
wordt  uitgelegd  waar  de  commentaarknop  is,  wat  er  in  het  commentaarscherm  gedaan  moet 
worden  en  hoe  commentaren  opgeslagen  moeten  worden.  De  proefpersonen  krijgen  direct  de 
gelegenheid vrij te oefenen op de toeristische website van Utrecht4. Er is gekozen voor deze website, 

                                                 
4 UtrechtYourWay, geraadpleegd op: 2‐2‐2009. 
http://utrecht.utrechtyourway.nl/default.asp?action=pagina&pagina=72&taal=1 
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omdat deze  site  toch  gemeentelijk  van  aard  is  en  al  eerder  gediend heeft  als oefenobject bij het 
onderzoeksprogramma  ‘Evaluatie van gemeentelijke websites’. Tijdens deze oefenperiode  lopen de 
onderzoeksleiders  rond  om  vragen  van  proefpersonen  te  beantwoorden,  de  werkwijze  van 
proefpersonen te observeren en notities te maken van opvallende zaken die zich voordoen. 
 
Zodra  alle  proefpersonen  de  software  machtig  waren,  werd  begonnen  met  de  daadwerkelijke 
evaluatiesessie.  De  proefpersonen  werd  verzocht  naar  de  gemeentelijke  website  van  Dordrecht, 
Nijmegen of Apeldoorn  te gaan, afhankelijk van de onderzoeksdag. Zij kregen een periode van 15 
minuten om rond te kijken en zelfstandig pagina’s te evalueren. Deze vrije periode diende niet enkel 
om vergelijkingen  te kunnen maken  tussen het zelfstandige en gestructureerde deel van de opzet, 
maar  ook  als  extra  controlemoment  voor  de  onderzoekers  om  na  te  gaan  of  alle  proefpersonen 
accuraat om kunnen gaan met de software. 
 
Nadat de oefentijd  verstreken was,  verzocht  één  van de onderzoeksleiders  de proefpersonen om 
terug te keren naar de homepagina van de gemeentelijke website. Vanaf dat punt werden de taken 
van het gestructureerde gedeelte van het onderzoek stap voor stap doorlopen (zie bijlage II, III en IV). 
Er waren twee taken per gemeentelijke website. Deze taken zijn opgesteld door S. Elling5. 
 
Ter afsluiting werd de proefpersonen gevraagd de Website Evaluation Questionnaire in te vullen. Aan 
de WEQ zijn een aantal vragen toegevoegd om de ecologische validiteit van Infocus te onderzoeken. 
Deze vragen zijn uitgedacht en toegevoegd door S. Elling6. Er zijn drie componenten van ecologische 
validiteit  bepaald waarover  vragen  gesteld worden  (zie  bijlage V). Deze  hoeveelheid  extra  vragen 
moet niet  te groot zijn, omdat de proefpersonen ook de WEQ zelf nog moeten  invullen. Voor een 
deel kunnen de vragen ook beantwoord worden door observatie en door vergelijking met andere 
methoden. Er worden dus alleen vragen gesteld over de zaken die het meest relevant  lijken bij de 
drie  aspecten  van  validiteit.  Na  het  voltooien  van  de  vragenlijst  was  het  onderzoek  voor  de 
proefpersoon ten einde. 
 
3.2.3  Analyseprocedure 
 
Zodra de afnameprocedure voltooid is kan begonnen worden met de analysefase. Via het Annotatie‐
scherm van de beheermodus worden de commentaren per sessie geëxporteerd naar Microsoft Excel. 
Het doel is om met behulp van deze data na te gaan: 
 

- Hoeveel commentaren er zijn aangemaakt en door wie 
- In  welke  categorieën  deze  commentaren  zijn  ondergebracht  en  of  deze  commentaren 

terecht in deze categorieën zijn ondergebracht 
- Hoeveel positieve en negatieve commentaren er zijn aangemaakt 
- Hoeveel  commentaren  werden  aangemaakt  tijdens  het  zelfstandig  evalueren  en  het 

gestructureerde evalueren 
- Hoeveel unieke problemen er zijn gemeld en hoeveel overlap er  is  tussen de verschillende 

groepen 
- Hoeveel probleemcommentaren werden aangemaakt en door wie 

 

                                                 
5 S. Elling (2008). Twee taken Dordrecht / Nijmegen / Apeldoorn. 
6 S. Elling (2008). Opzet Infocus. 
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3.2.3.1  Probleemcommentaren 
 
Sommige  aangemaakte  commentaren  vormen  een  probleem  tijdens  de  analysefase,  omdat  deze 
commentaren  niet  direct  te  verwerken  zijn  in  de  resultaten.  De  redenen  lopen  uiteen.  Het 
commentaar  kan  bijvoorbeeld  onduidelijk  zijn  of  niet  het  doel  hebben  de website  te  verbeteren. 
Zodra  een  aangemaakt  commentaar  niet  door  de  onderzoeker  (in  eigen woorden)  omgezet  kan 
worden in een suggestie voor verbetering voor de website, zal het commentaar beschouwd worden 
als  ‘probleemcommentaar’.  Het  is  daarom  belangrijk  vooraf  richtlijnen  op  te  stellen  om  deze 
commentaren  toch  een  plaats  te  geven  in  de  resultaten.  Hiermee  kunnen  vervolgens  weer 
vergelijkingen gemaakt worden tussen de verschillende demografische gegevens. 
 
Onduidelijke commentaren 
 
De eerste vorm van probleemcommentaar is commentaar dat niet goed geïnterpreteerd kan worden 
door de onderzoeker. We onderscheiden hierbij drie soorten: inhoudelijk onduidelijke commentaren, 
lege commentaren en non‐commentaren. Uit inhoudelijk onduidelijk commentaar is niet af te leiden 
wat  de  proefpersoon  precies  probeert  te  zeggen.  Zolang  niet  duidelijk  is  wat  de  proefpersoon 
problematisch  vindt  en  het  commentaar  niet  om  te  zetten  is  in  een  verbeterpunt,  zal  het 
commentaar  beschouwd  worden  als  onduidelijk.  Een  extreem  voorbeeld  is  het  geval  waar  een 
proefpersoon letterlijk “help!!!!!!!!!” zegt in één van haar commentaren (Dordrecht ‐ sessie 3). Het is 
duidelijk  dat  ze  hulpbehoevend  is, maar  achteraf  kan  niet  ontleed  worden  waar  ze  het  op  dat 
moment zo moeilijk mee had. 
 
Lege  commentaren  zijn de  commentaren die  aangemaakt  zijn  zonder  tekstuele  toelichting. Het  is 
voor de onderzoeker dan onmogelijk  zekerheid  te krijgen over het probleem dat de proefpersoon 
probeert  aan  te  dragen,  zelfs  als  er  een markering  is  aangebracht.  Het  laatste  type  onduidelijk 
commentaar  is non‐commentaar. Deze commentaren hebben niet het doel kritiek te  leveren (of  lof 
te uiten) met als doel het verbeteren van de website. Statements die op geen enkele andere manier 
in de andere restcategorieën kunnen worden ondergebracht (zoals opdrachtgerichte of onduidelijke 
commentaren) worden beschouwd als non‐commentaren. Een voorbeeld hiervan is de feedback van 
een vrouw uit een seniorengroep die stelt: “ik zou deze pagina uitprinten om rustig door te kunnen 
lezen” (Apeldoorn – sessie 1). Het zou kunnen zijn dat deze persoon kritiek heeft op de hoeveelheid 
tekst of dat ze überhaupt niet graag van een scherm  leest. Echter, de oorzaak van dit commentaar 
blijft in het ongewis. Wat resteert is een statement over haar eigen gedrag in een thuissituatie. 
 
Opdrachtgerichte commentaren 
 
De tweede vorm van probleemcommentaar is het commentaar waarin antwoord wordt gegeven op 
de  taak  of  waarin  verwachtingen  worden  uitgesproken  over  de  link  waarop  geklikt  zal moeten 
worden,  bijvoorbeeld  “ik  zou  de  gemeente  aanklikken  omdat  het  om  de  gemeentegrond  gaat” 
(Nijmegen  –  sessie  1). Het  doel  van  het  onderzoek was  voor  de  proefpersoon  om  de website  te 
evalueren middels de taken die voorgelegd werden en niet om enkel de taak te voltooien. Het was 
bovendien niet het doel van de opdracht om de verwachting  in het  commentaarvenster  te  typen, 
maar om deze link in gedachten te nemen. 
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Positief/negatief commentaar 
 
Het  derde  soort  probleemcommentaar  is,  in  tegenstelling  tot  de  andere  vormen  van 
probleemcommentaar,  wel  te  interpreteren  door  de  onderzoeker  en  dus  om  te  zetten  naar 
verbeterpunten. Dit soort commentaar vormt alleen  in de analysefase een probleem door de wijze 
waarop het geformuleerd is. Proefpersonen neigen er soms toe commentaren aan te maken waarin 
zowel een positief als negatief punt verwerkt zitten. Proefpersonen wordt verteld om niet meer dan 
één  probleem  per  keer  te melden, maar  het  komt  voor  dat  deelnemers  dubbele  commentaren 
aanmaken  die  zowel  een  positief  als  negatief  statement  bevatten.  Een  voorbeeld  hiervan  is  het 
commentaar waarin wordt  gezegd:  “Menu  indeling  is  helder  en  duidelijk.  Echter  het menu  zelf  is 
ongelofelijk traag een slecht  leesbaar” (Apeldoorn – sessie 2). Deze commentaren worden verwerkt 
als negatief  commentaar, omdat het doel  van de methode  is om websites  te  verbeteren. Positief 
commentaar dient enkel om te bevestigen dat de huidige vorm van de website voldoet aan de eisen 
van het individu. 
 
3.2.3.2 Richtlijnen voor overlap 
 
Om  te  kunnen  bepalen  hoeveel  unieke  commentaren  zijn  aangemaakt,  moeten  alle  gemelde 
problemen  per  website  worden  geïnventariseerd.  Vervolgens  moeten  alle  aangemaakte 
commentaren worden ondergebracht onder deze (in eigen woorden geformuleerde) problemen. Op 
die manier ontstaat er duidelijkheid over het aantal problemen dat de methode Infocus naar voren 
heeft gebracht. Een voorbereidende  stap van deze analyse  is het opdelen van de webpagina’s die 
geëvalueerd worden  (zie  bijlage VI). Daarmee  kunnen  problemen worden  toegeschreven  aan  een 
bepaald deel van de pagina. Echter, er zijn ook commentaren die niet specifiek gericht zijn op een 
bepaald paginadeel, maar bijvoorbeeld op de achtergrond van alle pagina’s of de structuur van de 
website.  Door  alle  commentaren  te  plaatsen  onder  het  bijbehorende  paginadeel  of  in  dezelfde 
categorie,  kunnen  commentaren  die  mogelijk  overlap  vertonen  eenvoudig  bij  elkaar  geplaatst 
worden. Vervolgens kan nauwkeurig worden nagegaan of die overlap er daadwerkelijk is. 
 
Om overlap te kunnen constateren zijn richtlijnen nodig waarin staat wat overlap precies is. Wanneer 
is zeker dat personen hetzelfde bedoelen? De eerste eis is dat het commentaar op hetzelfde deel van 
de pagina  van  toepassing  is.  Een  gelijksoortige markering  is  niet noodzakelijk  zolang de  tekstuele 
toelichting van het commentaar overlapping vertoont. Is er gekozen voor een andere (of beperktere) 
bewoording,  dan  kan  een  visuele  markering  alsnog  bevestigen  dat  proefpersonen  hetzelfde 
probleem proberen  aan  te duiden.  Een  ander hulpmiddel  is de  categorisering. Afhankelijk  van de 
accuratesse waarmee  commentaren gecategoriseerd  zijn,  zal worden bepaald of de  categorisering 
ingezet zal worden als hulpmiddel. Het belangrijkste uitgangspunt voor het bepalen van overlap blijft 
het  omzetten  van  het  commentaar  in  een  eigen  bewoording  van  het  probleem.  Zolang  er  geen 
honderd procent zekerheid bestaat over de overlap van twee of meerdere commentaren, zullen deze 
commentaren als apart probleem behandeld worden. 
 
 

4 Resultaten 

 
 
In  dit  hoofdstuk  zullen  de  resultaten  in  het  kader  van  de  onderzoeksvraag  en  bijbehorende 
deelvragen  besproken  worden.  Daarnaast  zal  er  naar  verklaringen  voor  de  resultaten  worden 
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gezocht  en  komen  opmerkelijke  voorvallen  aan  de  orde.  Voordat  de  onderzoeksvraag  behandeld 
wordt  zullen eerst een aantal algemene  resultaten  toegelicht worden die  voornamelijk betrekking 
hebben op de verschillen tussen de websites. 
 

4.1 Algemene resultaten 
 
Er werden in totaal 1813 commentaren aangemaakt door 93 personen, verspreid over twaalf sessies 
(zie  bijlage  CD).  Bij  de  website  van  Apeldoorn  werden  significant minder  commentaren  (totaal) 
aangemaakt (zie tabel 1). 
 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Dordrecht 20,7 6,400 

Nijmegen 22,5 8,295 

Apeldoorn 15,6 6,413 
 
Tabel 1: Aantal commentaren per website  (F (2, 92) = 8,161; p < 0,01) 
 
Het verschil  is  lastig  te verklaren, omdat de opzet en afnameprocedure bij  iedere website  identiek 
waren.  Daarnaast  heeft  de  afnameprocedure  bij  iedere  website  ongeveer  even  lang  geduurd, 
waardoor alle proefpersonen evenveel gelegenheid hebben gehad om commentaren aan te maken. 
Het verschil  lijkt deels verklaard  te kunnen worden door het  feit dat Apeldoorn  significant minder 
positief commentaar kreeg (zie tabel 2). 
 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Dordrecht 7,3 3,189 

Nijmegen 9,3 6,120 

Apeldoorn 4,2 3,383 
 
Tabel 2: Aantal positieve commentaren per website  (F (2, 92) = 11,031; p < 0,01) 
 
Deze  resultaten  impliceren dat de kwaliteit van de website van Apeldoorn  slechter  is dan die van 
Dordrecht  en  Nijmegen.  Bij  iedere  website  werd  nagenoeg  evenveel  negatief  commentaar 
aangemaakt.  
 

4.2 Proefpersonen 
 
Om  te weten wat de waarde van  Infocus  is als evaluatie‐instrument, moet eerst bekeken worden 
welke proefpersonen het meest geschikt zijn voor dit soort onderzoek. Kortom, welke eisen moeten 
gesteld worden aan de proefpersonen?  
 
4.2.1 Verschillen tussen proefpersonen 
 
In eerste  instantie willen we weten welke verschillen er zijn  in het aantal en het type oordelen van 
proefpersonen van verschillende leeftijden, geslacht en/of verschillende opleidingsniveaus. 
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4.2.1.1 Verschillen tussen opleidingsniveaus 
 
Hoogopgeleiden maken significant meer commentaren aan dan laagopgeleiden (zie tabel 3). Daarbij 
moet  gesteld  worden  dat  de  hoogopgeleide  groep  minder  constant  is,  getuige  de  ruime 
standaarddeviatie. Bij iedere onderzochte website worden deze verhoudingen geconstateerd. 
 

  Gemiddelde  Standaarddeviatie 

Laag  17,5  4,378 

Midden  18,1  6,036 

Hoog  22,2  9,819 

 
Tabel 3: Aantal commentaren per opleidingsniveau  (F (2, 92) = 3,952; p < 0,05) 
 
Alle opleidingsniveaus geven evenveel positief commentaar, namelijk een gemiddelde van zeven per 
sessie. 
 
Hoogopgeleiden  maken  significant  meer  negatieve  commentaren  aan  dan  zowel  midden‐  als 
laagopgeleiden.  Ook  hier  constateren  we  bij  de  hoogopgeleide  groep  een  veel  ruimere 
standaarddeviatie  (zie  tabel 4). Deze  verhoudingen  zien we bij  iedere onderzochte website  terug, 
behalve bij de website van Apeldoorn. Daarbij maakten alle opleidingsniveaus gemiddeld hetzelfde 
aantal negatieve  commentaren aan. Deze afwijking  is moeilijk  te verklaren. Het  is mogelijk dat de 
hoeveelheid unieke problemen lager ligt dan bij de andere websites. Een website met relatief weinig 
problematische  elementen  krijgt  vanzelfsprekend  minder  commentaar,  omdat  proefpersonen 
minder aanleiding hebben om commentaar te geven. 
 

  Gemiddelde  Standaarddeviatie 

Laag  9,9  4,181 

Midden  11,4  5,890 

Hoog  15,8  8,481 

 
Tabel 4: Aantal negatieve commentaren per opleidingsniveau  (F (2, 92) = 6,676; p < 0,01) 
 
De constatering dat hoogopgeleiden significant meer negatief commentaar aanmaken, sluit aan bij 
het  onderzoek  van  Lentz  &  De  Jong  (2000),  waarbij  hoogopgeleiden  zelfs  tweemaal  zoveel 
commentaar aanmaakten als  laagopgeleiden. Een dusdanig groot verschil werd niet gemeten, maar 
de  resultaten  wijzen  wel  uit  dat  opleidingsniveau  invloed  heeft  op  de  kwantiteit  van  de 
commentaren. 
 
Bij het analyseren van de commentaren viel ook een verschil in kwaliteit op. Laagopgeleide personen 
maken aanzienlijk meer  spelfouten. Daarnaast gebruiken  zij niet altijd duidelijke  interpunctie, wat 
het  interpretatieproces  kan  bemoeilijken  (bijvoorbeeld  twee  of  drie  zinnen  achter  elkaar  zonder 
tussenkomst van punten, komma’s en/of hoofdletters). Een voorbeeld hiervan  is een proefpersoon 
die zegt: “Had net een opmerking over grazende schapen maar t word al iedere keer veranderd dan 
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schapen dan vuilnis  is erg  leuk”  (Apeldoorn –  sessie 2). Het commentaar  is  te begrijpen, maar het 
vereist meer concentratie omdat interpunctie ontbreekt. 
 
Bovendien  was  de  manier  van  formuleren  van  hoogopgeleiden  nauwkeuriger  en  beter.  Zwakke 
formulering  bemoeilijkt  en  vertraagt  het  interpretatieproces  van  aangemaakte  problemen.  Een 
consequentie  is dat het vaststellen van overlap  tussen de commentaren bemoeilijkt wordt, omdat 
niet met  zekerheid gesteld kan worden dat een persoon die de uitspraak  “ik vind dit onduidelijk” 
doet, hetzelfde probleem wil aankaarten als een persoon die nauwkeurig uitlegt wat er mis  is met 
een  bepaald  element  van  de  website.  Wellicht  bedoelt  de  persoon  met  de  vage  formulering 
hetzelfde. Misschien weet die persoon niet eens waarom hij of zij het zo onduidelijk vindt, maar wijst 
de persoon met de nauwkeurige  formulering  in zijn/haar commentaar wel op de oorzaken die  ten 
grondslag liggen aan de onduidelijkheid die heerst bij de persoon met de onduidelijke formulering. 
 
4.2.1.2 Verschillen tussen geslacht 
 
Vrouwen maken gemiddeld twee positieve commentaren meer aan, terwijl mannen gemiddeld twee 
negatieve  commentaren  meer  aanmaken.  Beide  geslachten  maken  gemiddeld  hetzelfde  aantal 
commentaren aan, namelijk 19,5 (zie tabel 5).  
 

  Totaal  Positief  Negatief 

Mannen  19,5  5,9  13,6 

Vrouwen  19,5  7,6  11,9 

 
Tabel 5: Gemiddeld aantal commentaren per geslacht 
 
Er was vooraf geen reden om aan te nemen dat er significante verschillen tussen de geslachten op 
zouden treden. De verschillen die zichtbaar zijn in de tabel zijn dan ook niet significant. 
 
4.2.1.3 Verschillen tussen leeftijdscategorieën 
 
De middelbare groep (36‐55 jaar) maakte gemiddeld twee positieve commentaren meer aan dan de 
andere  twee  leeftijdsgroepen.  De  jongere  groep  (18‐35  jaar) maakte  gemiddeld  twee  negatieve 
commentaren meer aan dan de andere twee leeftijdsgroepen. De oudere groep (56‐80 jaar) maakte 
gemiddeld twee commentaren minder aan dan de andere twee leeftijdsgroepen (zie tabel 6). 
 

  Totaal  Positief  Negatief 

Jong  20,2  6,0  14,2 

Middelbaar  19,9  8,1  11,8 

Oud  18,1  5,9  12,2 

 
Tabel 6: Gemiddeld aantal commentaren per opleidingsniveau 
 
Alle  verschillen  zijn  niet  significant.  Er  zijn  wel  andere  verschillen  merkbaar  tussen  de 
leeftijdsgroepen. Zo nam het afnemen van de seniorensessies meer tijd in beslag nam dan de andere 
sessies. Dat  verschil werd  veroorzaakt door  een  langere oefenperiode, waarbij duidelijk werd dat 
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ouderen meer tijd nodig hebben om gewend te raken aan het werken met de software. Er werden 
tijdens de oefenperiode meer vragen gesteld en het kostte de deelnemers zichtbaar meer moeite om 
commentaren te leren aanmaken. Toch leverden deze sessies dus uiteindelijk geen afwijkend aantal 
commentaren op tijdens de taken. 
 
Een  opvallend  inhoudelijk  verschil  tussen  de  leeftijdscategorieën  is  dat  er  zeker  vijf  senioren 
herhaaldelijk uitdrukkingen gebruikten als “ik zou al lang gebeld hebben” of “nu grijp ik de telefoon” 
om aan te geven dat de pagina inhoudelijk onduidelijk is of dat er problemen met het navigeren zijn 
ontstaan.  Overstappen  naar  een  ander medium  wordt  dan  het  criterium  om  te  bepalen  of  iets 
moeilijk  of  makkelijk  te  vinden  is.  Dit  criterium  lijkt  te  indiceren  dat  veel  senioren  normaliter 
gemeentelijke inlichtingen verkrijgen via de telefoon en de computer hiervoor (nog) niet gebruiken. 
 
4.2.1.4  Positieve/negatieve commentaren 
 
Een  type  commentaar  dat  het  analyseren  bemoeilijkt,  is  het  zogeheten  positieve/negatieve 
commentaar. Er werden geen significante verschillen aangetroffen. Dit soort commentaar komt even 
vaak  voor  per  opleidingsniveau. Ondanks  dat  de  verschillen  niet  significant  zijn, moet  opgemerkt 
worden  dat  oudere  proefpersonen  gemiddeld  wel  minder  positieve/negatieve  commentaren 
aanmaken dan jonge mensen (zie tabel 7). 
 

  Gemiddelde  Standaarddeviatie 

Jong  1,379  1,321 

Middelbaar  0,950  1,197 

Oud  0,792  0,977 

 
Tabel 7: Positieve/negatieve commentaren per leeftijdsgroep  (F (2, 92) = 1,826; p = 0,167) 
 
Ondanks  herhaaldelijke  instructies  van  de  onderzoeksleider  om  slechts  één  probleem  per 
commentaar  te  bespreken,  werden  er  97  commentaren  aangemaakt  waarin  zowel  positieve  als 
negatieve feedback vermeld staat. Maar liefst 53 van de 93 proefpersonen maakten één of meer van 
deze commentaren aan. De vraag  is waarom een dusdanig groot percentage van de proefpersonen 
dit soort commentaar aanmaakt, hoewel zij specifiek worden verzocht dit niet te doen. Het kan een 
bepaalde  manier  van  formuleren  zijn,  of  het  willen  verzachten  van  kritiek.  “De  pagina  is  heel 
duidelijk, alleen dit of dat kan anders…” is een constructie die veel gehanteerd wordt. De vraag is of 
dit type commentaar ondervangen kan  (en moet) worden.  In sommige gevallen zijn proefpersonen 
zeer enthousiast over een bepaald element van een website en doen zij toch een suggestie om het 
beter te maken. Een voorbeeld hiervan  is een proefpersoon die zegt: “Aan de ene kant duidelijk en 
zakelijk  onder  elkaar.  het  is  info  verstrekkend! Maar  kan  volgens  mij  overzichtelijker.  Misschien 
schematisch weergeven?!?!” (Dordrecht – sessie 3). In andere gevallen zijn er mensen die gematigd 
positief  zijn, maar  zich  overduidelijk  ergeren  aan  iets.  Zo  zegt  een  proefpersoon:  “Makkelijk  te 
vinden, maar een hele lap tekst. Ik word al moe van de gedachte dat ik het helemaal moet doorlezen” 
(Apeldoorn –  sessie 3).   De balans en het verband  tussen het positieve gedeelte en het negatieve 
gedeelte van de toelichting verschilt per geval, wat er voor zorgt dat je niet per definitie kan stellen 
dat  proefpersonen  deze  twee  commentaren  op  hadden  moeten  splitsen  in  twee  aparte 
commentaren.  
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Baan  droeg,  naar  aanleiding  van  zijn  onderzoek,  de  suggestie  aan  om  een  keuze  in  het 
commentaarscherm  in  te  bouwen  waarmee  aangegeven  kan  worden  of  het  positief  of  negatief 
commentaar betreft. Deze  suggestie  is niet meegenomen  in dit onderzoek, omdat deze optie het 
aantal positieve commentaren zou kunnen stimuleren. Toch  lijkt het een goed besluit om voortaan 
wel met  een  dergelijke  uitbreiding  te  werken,  bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  een  extra  categorie 
genaamd Compliment. Het zou niet alleen het analyseren van het commentaar makkelijker maken, 
maar  ook  het  aantal  positieve/negatieve  commentaren  tegengaan  omdat  proefpersonen moeten 
aangeven wat de aard van het commentaar is. Een nadeel zou dan wel de naar verwachting grotere 
hoeveelheid positief  (en dus minder bruikbaar)  commentaar kunnen  zijn, omdat proefpersonen er 
zich  van  bewust  zijn  dat  positief  commentaar  tot  de mogelijkheden  behoort.  In  de  discussie  zal 
aandacht worden besteed aan de eventuele toevoeging van deze categorie. 
 
4.2.1.5 Onduidelijke commentaren 
 
De tot nu toe besproken aantallen beperkten zich tot bruikbaar commentaar. Dat wil zeggen dat de 
commentaren om  te  zetten waren naar een  suggestie voor verbetering. Er werd ook commentaar 
aangemaakt  dat  niet  kon worden  omgezet  naar  een  suggestie  voor  verbetering,  omdat  het  niet 
duidelijk was welk probleem de proefpersoon probeerde aan te kaarten. In deze subparagraaf wordt 
dit  restcommentaar  besproken.  Zoals  gezegd  onderscheiden  we  twee  soorten:  onduidelijk 
commentaar (inhoudelijk onduidelijk en leeg commentaar) en non‐commentaar. 
 
Onduidelijk commentaar 
 
Er  werden  in  totaal  54  onduidelijke  commentaren  aangemaakt,  waarvan  33  commentaren 
inhoudelijk  onduidelijk  waren  en  21  geen  tekstuele  toelichting  bevatten  (lege  commentaren). 
Hoogopgeleiden maken  significant minder onduidelijke  commentaren  aan dan  laagopgeleiden  (zie 
tabel 8). De middengroep zweeft er tussen in.  
 

  Gemiddelde  Standaarddeviatie 

Laag  1,077  1,896 

Midden  0,625  1,099 

Hoog  0,175  0,382 

 
Tabel 8: Onduidelijke commentaren per opleidingsniveau  (F (2, 92) = 4,192; p < 0,05) 
 
Uit  de  tabel  blijkt  dat  de  standaarddeviatie  bij  laagopgeleiden  zeer  ruim  is. De  verschillen  tussen 
laagopgeleiden zijn onderling dus groot, terwijl de hoogopgeleiden zeer constant zijn. Wederom lijkt 
het  opleidingsniveau  invloed  te  hebben  op  de  kwaliteit  van  de  commentaren.  Laagopgeleide 
personen  zijn  minder  goed  in  staat  een  heldere  en  duidelijke  omschrijving  te  geven  van  het 
probleem. Daardoor  is het voor de onderzoeker moeilijker te achterhalen wat het probleem  is. Als 
niet duidelijk is wat het probleem is, dan kan de website ook niet verbeterd worden. 
 
In het kader van  leeftijdsverschillen kan geconstateerd worden dat  jongeren gemiddeld de minste 
onduidelijke commentaren aanmaken (zie tabel 9). Echter, de verschillen tussen de leeftijdsgroepen 
zijn niet significant. 
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  Gemiddelde  Standaarddeviatie 

Jong  0,276  0,959 

Middelbaar  0,800  1,244 

Oud  0,583  1,529 

 
Tabel 9: Onduidelijke commentaren per leeftijdsgroep  (F (2, 92) = 1,484; p = 0,232) 
 
Een groot aantal onduidelijke commentaren bestaat uit commentaren zonder toelichting. Deze  lege 
commentaren werden voornamelijk door  laagopgeleide personen aangemaakt, maar de verschillen 
waren niet  significant.  Een mogelijke  verklaring  voor het  feit  dat deze  commentaren  aangemaakt 
worden  is  dat  proefpersonen  screenshots maken  om  aan  te  tonen  dat  zij  de  pagina  gevonden 
hebben waar het juiste antwoord te vinden is. Nagenoeg alle lege commentaren werden aangemaakt 
op  de  laatste  pagina  van  een  taak.  Bij  die  gevallen werd  het  commentaar  als  “opdrachtgericht” 
gemarkeerd. Ook waren er  commentaren die niet op de opdracht waren gericht. De onderzoeker 
weet in nagenoeg geen enkel geval wat de persoon hiermee probeert te zeggen, omdat een gebrek 
aan markeringen en/of tekstuele toelichting het interpretatieproces dusdanig bemoeilijkt dat niet  is 
na te gaan wat het probleem in kwestie is. Een belangrijk verbeterpunt voor het softwareprogramma 
is  dus  dat  het  verplicht  is  om  een  toelichting  te  typen,  omdat  onduidelijke  commentaren  niet 
bijdragen aan het verbeteren van een website. Daarmee wordt ook voorkomen dat proefpersonen 
die eigenlijk geen commentaar aan wilden maken, het commentaarvenster met de “Bewaar”‐knop 
sluiten in plaats van de daarvoor bedoelde “Sluit af”‐knop. 
 
Non‐commentaar 
 
Slechts  vier  van de  1813  commentaren  konden worden  gecategoriseerd  als non‐commentaar. Dit 
aantal  is  zo  beperkt  dat  een  statistische  berekening  niets  aan  zal  kunnen  tonen.  De  non‐
commentaren zijn namelijk ook nog eens nagenoeg gelijk verdeeld over de opleidingsniveaus. 
 
4.2.1.6 Opdrachtgerichte commentaren 
 
Oudere mensen maken significant meer opdrachtgerichte commentaren aan dan jonge mensen (zie 
tabel 10).  
 

  Gemiddelde  Standaarddeviatie 

Jong  0,241  0,577 

Middelbaar  0,750  1,235 

Oud  1,042  1,459 

 
Tabel 10: Opdrachtgerichte commentaren per leeftijdsgroep  (F (2, 92) = 3,400; p < 0,05) 
 
Er  zijn  proefpersonen  die  de  gestructureerde  variant  van  Infocus  puur  zagen  als  het  moeten 
volbrengen  van  drie  taken.  Zij  typten  hun  verwachtingen  over  de  te  voorspellen  link  in  het 
commentaarvenster, evenals het antwoord op de vraag. Zij hebben kennelijk niet begrepen dat zij 
zich moeten  richten op het verbeteren van de website,  in plaats van het voltooien van drie  taken. 
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Het resultaat toont aan dat jongere proefpersonen (18‐35 jaar) de opdracht het beste begrijpen. Een 
duidelijke verklaring is moeilijk te geven. Hoe dan ook kan gesteld worden dat de jongste groep het 
minste  (onbruikbare)  commentaar  van dit  type  aanmaakt.  Er werden  geen  significante  verschillen 
gevonden bij opleidingsniveau. 
 
4.2.2 Effectieve onderzoeksgroep 
 
Daarmee komen we op de vraag welke proefpersonen het beste kunnen worden ingezet om tot het 
meest bruikbare resultaat te komen.  
 
Uit  de  zojuist  besproken  resultaten  kwam  naar  voren  dat  laagopgeleiden  meer  onduidelijk 
commentaar  aanmaken  dan  anderen.  Het  kost  moeite  om  deze  commentaren  te  verwerken, 
vanwege  de  minder  nauwkeurige  beschrijvingen  en  eventueel  bijkomende  spelfouten  of 
ontbrekende  interpunctie.  Jonge  proefpersonen  begrijpen  de  opdracht  het  beste  en maken  het 
minste  (onbruikbare) opdrachtgerichte commentaar aan. Hoogopgeleide proefpersonen maken het 
meeste  commentaar  aan.  Een opvallend  verschijnsel  is dat  er hoogopgeleide personen waren die 
rekening hielden met  laagopgeleiden. Zij maakten commentaren aan over elementen die voor hen 
geen probleem vormden, maar waarvan zij vermoedden dat het wel een probleem zou vormen voor 
anderen.  Zo  zegt  een hoogopgeleide proefpersoon:  “Ik  snap  t wel, maar  Sjonnie uit de  sterrewijk 
ook? Beetje (nogal) ambtelijk taalgebruik” (Nijmegen – sessie 4).  
 
4.2.2.1 Overlap 
 
Er  zijn  dus  hoogopgeleiden  die  bij  het  evalueren  rekening  houden met  laagopgeleiden.  Dat  zou 
kunnen  betekenen  dat  laagopgeleide  personen  niet  nodig  zijn  voor  Infocus‐onderzoek.  De 
voorwaarde  is  dat  de  hoogopgeleiden  alle  problemen  waar  laagopgeleiden  tegenaan  lopen  ook 
meenemen.  Immers,  iedere  burger  moet,  ongeacht  onder  andere  opleidingsniveau,  effectief  de 
website van zijn of haar gemeente kunnen raadplegen. Het uitsluiten van laagopgeleiden zou gunstig 
zijn voor de onderzoeker, omdat het verwerken van hun commentaar om eerder genoemde redenen 
meer tijd vergt.  
 
Om  te  kunnen bepalen welke  commentaren overlappen,  zijn  richtlijnen  vastgesteld. Deze werden 
reeds  in  paragraaf  3.2.3.2  besproken.  De  totale  hoeveelheid  commentaren  is  te  groot  (1813 
commentaren) om de overlap te bepalen. Daarom  is op dit gebied alleen de website van Nijmegen 
nader onderzocht. De pagina’s die bij de taken van Nijmegen zijn bezocht, zijn visueel onderverdeeld 
in vakken om het bepalen van overlap te vergemakkelijken (zie bijlage VI). De 303 unieke negatieve 
commentaren die aangemaakt zijn op de website van Nijmegen, zijn  teruggebracht  tot 163 unieke 
problemen.  Deze  problemen  zijn  door  de  onderzoeker  zelf  benoemd, waarmee  eigenlijk  voor  de 
proefpersoon  gedefinieerd  is  wat  hun  klacht  is.  Er  is  voor  deze  aanpak  gekozen,  omdat  er 
proefpersonen zijn die zelf niet zien wat de oorzaak van hun klacht is. Een voorbeeld hiervan is een 
mevrouw die in haar commentaar een aantal links markeert en daarbij stelt dat de link die zij zoekt er 
niet bij staat (Nijmegen – sessie 4). Toch staat deze link er wel. Zij heeft hem alleen niet gezien. Het 
probleem is dus niet dat de link er niet staat, maar dat deze link niet voldoende opvalt. 
 
Proefpersoon:  “Dit gaat niet over bouwen en wonen” 
Probleem:  “De link Bouwen & Wonen valt niet op” 
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In  eerste  instantie  is  gekeken  welk  percentage  van  de  163  problemen  gevonden  werd  door  de 
verschillende opleidingsniveaus (zie tabel 11). De hoogopgeleiden vonden gezamenlijk driekwart van 
alle  problemen  terwijl  de  midden‐  en  laagopgeleiden  slechts  bij  een  kwart  van  alle  problemen 
betrokken waren.  
 

  Frequentie  Percentage 

Hoog  124  76,1% 

Midden  42  25,7% 

Laag  44  27,0% 

 
Tabel 11: Betrokkenheid bij de 163 problemen per opleidingsniveau 
 
De tabel lijkt aan te tonen dat middenopgeleiden niet meer bijdragen dan laagopgeleiden. Echter, de 
groep van middenopgeleiden bestond uit slechts zeven personen, terwijl de laag‐ en hoogopgeleide 
groepen  uit  respectievelijk  elf  en  twaalf  proefpersonen  bestonden.  Het  is  aannemelijk  dat  een 
gelijkwaardige  verdeling  van  het  aantal  proefpersonen  per  opleidingsniveau  een  meer  lineaire 
verhouding teweeg zou hebben gebracht. De beperkte bijdrage van de  laagopgeleide personen  lijkt 
veroorzaakt  te worden door  twee  factoren. Ten eerste maken  laagopgeleiden minder commentaar 
aan  dan  anderen.  Ten  tweede  kan  geconstateerd  worden  dat  de  laagopgeleiden  (evenals  de 
middenopgeleiden)  vooral  de  in  het  oog  springende  problemen  noemen  en  individueel  weinig 
nieuwe  problemen  aankaarten  (zie  tabel  12).  Gesteld  kan worden  dat  de  in  het  oog  springende 
problemen de belangrijkste problemen zijn om aan te pakken. Dat zijn immers de problemen waar de 
meeste proefpersonen zich aan gestoord hebben. 
 

 
Aantal unieke problemen 
dat door één persoon 

genoemd wordt 

Totaal aantal 
commentaren 

Percentage 

Hoog  78  167  46,7% 

Midden  15  64  23,4% 

Laag  15  72  20,8% 

Totaal  108  303  100% 

 
Tabel 12: Verhouding tussen het aantal aangemaakte commentaren en het aantal unieke problemen 
dat door één persoon genoemd wordt 
 
Uit de  tabel blijkt dat nagenoeg de helft  van de  aangemaakte  commentaren  van hoogopgeleiden 
bestaat  uit  problemen  die  slechts  door  één  persoon  gemeld  wordt. Midden‐  en  laagopgeleiden 
noemen grotendeels problemen die andere proefpersonen ook noemen. Naast het analyseren van 
de  overlap  binnen  opleidingsniveaus,  is  het  minstens  zo  belangrijk  om  de  overlap  tussen 
opleidingsniveaus  te analyseren. Uit deze analyse bleek dat 18 van de 163 problemen niet werden 
meegenomen door midden‐ en hoogopgeleide personen  (zie  figuur 6). Dat  zou betekenen dat het 
uitsluiten  van  laagopgeleiden  er  voor  zou  zorgen  dat  11%  van  de  problemen  waar  gebruikers 
tegenaan  kunnen  lopen,  ongemeld  blijft.  Met  alleen  hoogopgeleiden  zou  driekwart  van  de 
problemen gevonden worden. Zouden de hoogopgeleiden uitgesloten worden, dan zou maar  liefst 
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57% van de problemen niet gemeld worden. Met alleen laagopgeleide personen zou slechts 27% van 
de problemen gevonden worden. 
 

 
Figuur 6: Verdeling van de 163 gemelde problemen 
 
Werpen we een nadere blik op de 18 problemen die alleen door laagopgeleiden gemeld worden, dan 
kan geconstateerd worden dat acht problemen van slechts twee van de elf  laagopgeleide personen 
afkomstig zijn. De aard van deze acht problemen duidt er op dat deze  twee proefpersonen weinig 
ervaring  hebben  met  het  hanteren  van  websites  (zie  bijlage  VII).  Een  van  deze  proefpersonen 
behoort tot de groep oudere deelnemers die veel verwijzingen maakt naar de telefoon als simpel en 
doelgericht middel.  De  kans  is  dus  aanwezig  dat  deze  persoon  de  computer  normaliter  niet  zou 
gebruiken voor het opvragen van overheidsinformatie. Het gebrek aan computerervaring zou  in dat 
geval verklaren waarom bepaalde elementen van de website voor deze persoon obstructies vormen 
bij het navigeren op de website. Het  lijkt daarom verstandig om proefpersonen  in  te zetten die  in 
ieder geval enige ervaring hebben met het navigeren op websites.  
 
Zolang  er  problemen  zijn  die  uitsluitend  gemeld  worden  door  laagopgeleiden,  mag  deze  groep 
proefpersonen niet  zonder  verklaring uitgesloten worden. Bij  een  zeer  gering  aantal  klachten  van 
laagopgeleiden moet overwogen worden of de baten voor de onderzoeker opwegen tegen de lasten. 
Bij deze afweging moet  rekening gehouden worden met de ernst van de problemen.  In paragraaf 
4.4.3  zal  de  ernst  van  de  problemen  die  met  Infocus  gemeld  worden,  geanalyseerd  worden. 
Vooruitlopend  op  deze  paragraaf  kan  gesteld  worden  dat  de  problemen  die  alleen  door 
laagopgeleiden gemeld worden de minst ernstige problemen zijn. In de discussie zal de afweging met 
betrekking tot het uitsluiten van laagopgeleiden uitgebreid besproken worden. 
 
4.2.3 Verband tussen oordelen vragenlijst en type commentaar 
 
Alle  proefpersonen  hebben  de  Website  Evaluation  Questionnaire  ingevuld,  zodat  gemeten  kon 
worden  of  er  een  verband  is  tussen  de  oordelen  in  de  vragenlijst  en  het  soort  commentaar  bij 
Infocus.  De  proefpersonen  moesten  bij  ieder  commentaar  aangeven  in  welke  categorie  het 
commentaar past. Na interpretatie zijn de commentaren door de onderzoeker gecategoriseerd. Deze 
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categorisering van de onderzoeker zal  in de volgende paragraaf nader besproken worden. Om een 
verband tussen de oordelen bij de vragenlijst en het type commentaar bij Infocus te meten, zijn de 
categorieën  van  Infocus  gelinkt  aan  de  dimensies  van  vragenlijst.  De  categorie  (On‐)  duidelijk  is 
gelinkt  aan  Inhoud,  terwijl Moeilijk/makkelijk  te  vinden  en  Ziet  er  (niet) mooi  uit  gelinkt  zijn  aan 
respectievelijk Bereikbaarheid en Vormgeving. 
 
Uit  de  resultaten blijkt  dat  er  inderdaad  een  negatief  verband  is  tussen het  aantal  commentaren 
binnen een bepaalde categorie en de waardering van een bepaalde dimensie van de vragenlijst. Deze 
resultaten zijn bij de dimensie Bereikbaarheid (r = ‐.63; p < 0,01) en de dimensie Vormgeving (r = ‐.42; 
p  =  .02)  significant.  Naarmate  een  proefpersoon meer  negatieve  commentaren  aanmaakt  in  de 
categorie Ziet er (niet) mooi uit, is zijn/haar waardering dus lager op Vormgeving bij de WEQ. Ook bij 
Inhoud wordt een negatief verband gevonden, maar dit verband is niet significant (r = ‐.21; p = .25). 
 
Deze  resultaten  impliceren  dat  de  methode  Infocus,  aan  de  hand  van  het  aantal  negatieve 
commentaren binnen de huidige categorieën, een valide afspiegeling geeft van de mening die   een 
proefpersoon  over  een  bepaald  aspect  van  de website  heeft.  Alleen  de  categorie  (On‐  duidelijk) 
correleerde niet  significant met de  vragenlijst. Het nader  analyseren  van het  functioneren  van de 
categorieën  en  de  manier  waarop  categorieën  gebruikt  worden,  kan  wellicht  een  verklaring 
opleveren. 
 

4.3 Categorieën 
 
De categorieën vormen het tweede onderzoeksgebied. De functie van categorieën  in  Infocus  is het 
ondersteunen van de onderzoeker tijdens de analysefase. In de analysefase moet nagegaan kunnen 
worden wat de precieze klacht van een proefpersoon  is. De categorieën dienen als ondersteunend 
middel. Er is gekozen voor een beperkt aantal categorieën met een eenvoudige benaming. De vraag 
is  in  hoeverre  deze  categorieën  hanteerbaar  zijn  voor  de  onderzoeker  en  de  proefpersonen.  Een 
bijkomende  functie  van  de  categorieën  van  Infocus  is  dat  proefpersonen  bij  het  geven  van 
commentaar mogelijk gestuurd worden door de benaming van de categorieën. In paragraaf 4.3.2 zal 
deze vraag verder worden behandeld.  
 
4.3.1 Bruikbaarheid 
 
De eerste deelvraag  is hoe bruikbaar de huidige categorieën zijn voor zowel de onderzoeker als de 
gebruiker.  De  categorieën  dienen  een  extra  hulpmiddel  te  zijn  bij  het  analyseren  van  de 
commentaren. Dat  kunnen  ze alleen  zijn als proefpersonen en de onderzoeker de  categorieën op 
dezelfde wijze  interpreteren. Voor dit deelonderzoek werden alle negatieve commentaren van het 
gestructureerde gedeelte Nijmegen opnieuw beoordeeld. In totaal leverden de Nijmegen‐sessies 303 
negatieve commentaren op. De positieve commentaren zullen buiten beschouwing worden gelaten, 
omdat  positief  commentaar  niet  omgezet  kan  worden  in  verbeterpunten  voor  de  website.  De 
proefpersonen  brachten  nagenoeg  de  helft  van  de  commentaren  onder  in  de  categorie  “(On‐) 
duidelijke informatie” (zie tabel 13). 
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  Gebruikers  Percentage  Onderzoeker  Percentage 

(On‐)duidelijke informatie  145  47,8%  76  25,1% 

Moeilijk/makkelijk te vinden  83  27,4%  105  34,7% 

Ziet er (niet) mooi uit  37  12,2%  99  32,7% 

Iets anders  38  12,6%  23  7,5% 

Totaal  303  100%  303  100% 

 
Tabel 13: Frequentie categorieën Nijmegen 
 
De categorie “(On‐) duidelijke informatie” is wellicht te algemeen geformuleerd waardoor de meeste 
proefpersonen deze categorie  inzetten als de standaardcategorie.  Iets kan namelijk  tekstueel maar 
ook  visueel  onduidelijk  zijn.  “Moeilijk  / makkelijk  te  vinden” wordt  al  snel  geïnterpreteerd  in  het 
kader  van  de  taken.  Dat  is  niet  vreemd,  want  er  wordt  immers  gevraagd  iets  te  vinden. 
Commentaren die op het zoekproces slaan worden gemarkeerd als “Moeilijk / makkelijk te vinden”, 
maar de categorie heeft daarbuiten geen echte functie. De categorie “ziet er (niet) mooi uit” wordt 
subjectief  ingezet, bijvoorbeeld “ik vind dit niet mooi”. Echter, er  is een verschil tussen functionele 
visuele problemen en iets niet mooi vinden. Het doel van informatieve websites is iets te vinden. Het 
doet er bij de verbetering van de websites niet zoveel  toe wat mensen van de  lay‐out zelf vinden, 
maar wel of ze er mee kunnen werken. Ondanks de instructie tijdens de centrale uitleg, wordt deze 
categorie  voor  subjectieve  visuele  uitingen  ingezet  die  niet  direct  betrekking  hebben  op  de 
functionaliteit en hanteerbaarheid van de website. 
 
De categorieën van de commentaren van Nijmegen zijn herbeoordeeld op de manier waarop ze door 
de onderzoeker geïnterpreteerd zijn. Tabel 13 maakte al duidelijk dat een groot aantal commentaren 
anders herbeoordeeld  is.  In  totaal werden 148 van de 303 negatieve commentaren  (48,8%)  in een 
andere categorie ondergebracht (zie tabel 14). Vooral de categorie “(On‐) duidelijk informatie” kende 
een  leegloop.  Maar  liefst  85  commentaren  die  door  de  proefpersonen  als  “onduidelijk” 
gecategoriseerd werden, zijn door de onderzoeker in een andere categorie geplaatst.  
 

  Categoriewisseling  Frequentie 

1    Onduidelijk > Moeilijk te vinden  39 

2    Onduidelijk > Ziet er niet mooi uit  31 

3    Iets anders > Ziet er niet mooi uit  21 

4    Onduidelijk > Iets anders  15 

5    Moeilijk te vinden > Ziet er niet mooi uit  15 

6    Moeilijk te vinden > Onduidelijk  10 

7    Iets anders > Moeilijk te vinden  9 

 
Tabel 14: Meest voorkomende categoriewisselingen 
 
Bij het onderzoek van Baan werden 108 van de 218 commentaren  (49,5%) door de onderzoeker  in 
een  andere  categorie  ondergebracht.  Baan maakte  daarbij  geen  onderscheid  tussen  positieve  en 
negatieve commentaren. Dit hoge percentage was de aanleiding om de categorieën te vernieuwen 
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en in de huidige vorm in te zetten. Betrekken we de positieve commentaren bij de nieuwe resultaten, 
dan  zien  we  dat  in  totaal  212  van  de  545  commentaren  (38,9%)  in  een  andere  categorie 
ondergebracht werden. Wat dat betreft is er vooruitgang geboekt, omdat het percentage wisselingen 
gereduceerd is. Het is de vraag hoeveel deze herbeoordeling waard is. De onderzoeker heeft namelijk 
ook een eigen interpretatie van de categorieën.  
 
De  mogelijkheid  is  dus  aanwezig  dat  een  andere  onderzoeker  de  categorieën  anders  zou 
interpreteren en als gevolg daarvan de commentaren op een andere manier zou categoriseren. Om 
die  reden  heeft  een  tweede  onderzoeker  een  selectie  van  100  negatieve  commentaren  van  de 
website  van  Nijmegen  herbeoordeeld.  De  beoordelingen  van  de  eerste  en  tweede  onderzoeker 
bleken geen overtuigende overeenstemming te kennen (Kappa‐waarde is 0,492). Een nadere analyse 
van de verschillen tussen de onderzoekers wijst uit dat de categorie “Moeilijk / makkelijk te vinden” 
omstreden  is.  De  onderzoekers  gebruikten  deze  categorie  op  een  verschillende manier.  Als  een 
proefpersoon  stelt  dat  het  navigatiemenu  niet  opvalt,  dan  kan  dat  beschouwd  worden  als  een 
navigatieprobleem  (gevolg), maar  ook  als  een  vormgevingsprobleem  (oorzaak).  De  onderzoekers 
lijken geen hoge overeenstemming te bereiken omdat zij systematisch de oorzaak of juist het gevolg 
beoordelen. De onderzoeker die voornamelijk naar oorzaak keek, kende de hoogste overeenkomst 
met de proefpersonen  (Kappa‐waarde  is 0,414 tegenover 0,302). Daarbij moet wel gesteld worden 
dat deze score nog steeds lager uitvalt dan de overeenkomst tussen de onderzoekers. 
 
De  betrekkelijk  lage  overeenstemming  tussen  de  beoordelaars  heeft  geleid  tot  een  tweede 
beoordelingssessie. De richtlijnen die bij de eerste sessie door de beoordelaars gebruikt werden voor 
het beoordelen van de commentaren, zijn voor deze tweede sessie uitgewerkt en aangescherpt (zie 
bijlage  VIII).  Per  categorie werd  bepaald wat  er  onder  verstaan werd. Ditmaal werden  (alle)  303 
negatieve  commentaren herbeoordeeld. De beoordelaars kenden met deze  richtlijnen een hogere 
overeenstemming dan bij de eerste  sessie  (Kappa‐waarde  is 0,712). Toch kenden de beoordelaars 
nog  steeds  verschillen.  Deze  verschillen  impliceren  dat  proefpersonen  (zelfs  met  gedetailleerde 
instructies)  niet  op  een  eenduidige manier  problemen  zullen  categoriseren,  ongeacht  het  aantal 
categorieën en de benaming er van. Gesteld moet worden dat de categorisering van proefpersonen 
bij  Infocus‐onderzoek  wel  een  ondersteunende  rol  speelt  tijdens  de  analysefase,  maar  dat 
voorzichtigheid  geboden  is  bij  het  betrekken  van  de  categorieën  bij  de  interpretatie  van  de 
commentaren. De mogelijkheid  is namelijk aanwezig dat er discrepantie bestaat  tussen de manier 
waarop een proefpersoon en de onderzoeker commentaren zouden categoriseren. 
 
4.3.2  Invloed formulering 
 
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de nieuwe benaming van de categorieën invloed heeft op de 
wijze  waarop  proefpersonen  er  mee  omgaan.  Het  is  de  vraag  in  hoeverre  de  inhoud  en  de 
naamgeving van de categorieën een sturende werking hebben op de geproduceerde commentaren. 
 
4.3.2.1  Samenhang opzet en categorieën 
 
De  invloed  van  de  opzet  lijkt  samen  te  hangen met  de manier  waarop  de  categorieën  ingezet 
worden.  De  vaste  commentaarmomenten  dwingen  commentaar  af  op  momenten  dat  sommige 
proefpersonen geen zinnige bijdrage te leveren hebben. Dat lijkt de oorzaak te zijn van de vloedgolf 
aan  positieve  commentaren  waarin  enkel  het  woord  “duidelijk”  wordt  vermeld.  Als  sommige 
proefpersonen  namelijk  niets  op  te  merken  hebben  dan  is  alles  dus  “duidelijk”  en  wordt  dat 
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bevestigd via het commentaarvenster. De benaming van de categorieën  lijkt de proefpersonen een 
houvast te geven met betrekking tot de manier waarop zij deze commentaren kunnen bewoorden. 
Deze  commentaren  komen  niet  voor  bij  de  hoogopgeleide  groepen.  De  reden  om  dit  soort 
commentaar niet als “onbruikbaar” te bestempelen  is het feit dat commentaren met de toelichting 
“duidelijk” bevestigen dat de pagina’s in kwestie op dat moment niet voor verbetering vatbaar waren 
voor deze mensen. Echter, het  is aannemelijk dat we “duidelijk” moeten interpreteren in de zin dat 
“deze pagina geen problemen oplevert bij het vinden van het juiste antwoord”. Een ander opvallend 
soort commentaar is de uitspraak "duidelijk te vinden" (o.a. Nijmegen – sessie 4). Dat is een treffend 
voorbeeld van de manier waarop proefpersonen zich beperken  tot de categorieën. De persoon wil 
zeggen dat iets goed te vinden is, maar denkt in termen van duidelijk en onduidelijk. 
 
De invloed van de taken op de manier waarop de categorieën gebruikt worden is ook terug te zien in 
de  commentaren. Zo  zijn er proefpersonen die van mening  zijn dat  ‘Grond aankopen’ één van de 
hoofdkopjes  moet  zijn  in  het  belangrijkste  navigatiemenu  van  de  website  van  Nijmegen.  Deze 
mensen vergeten dat een gemeentelijke website op een  zeer groot aantal vragen antwoord moet 
geven en dat de taken dienen om slechts een aantal scenario’s te toetsen. De taak overstemt in die 
gevallen de logica van de proefpersoon. Er zullen immers maar een beperkt aantal personen dagelijks 
informatie willen vinden over grond aankopen in de gemeente Nijmegen. 
 
4.3.2.2  Toegevoegde waarde van huidige categorieën 
 
De categorie gaf zelden de doorslag bij het  interpreteren van de 1813 commentaren. De  tekstuele 
toelichting gold als de belangrijkste  indicator van het probleem. Mocht er onduidelijkheid bestaan 
over deze toelichting dan zorgden de markeringen in veel gevallen voor definitieve duidelijkheid. De 
categorieën  zijn  te  algemeen  geformuleerd  om  een  toegevoegde  waarde  te  hebben  voor  het 
interpretatieproces  van  de  onderzoeker.  De  categorieën  worden  (met  uitzondering  van  de 
hoogopgeleide groep) in veel gevallen verkeerd toegepast. Zo bestaan er tal van voorbeelden waarbij 
uitspraken gedaan worden als “deze tekst  is heel onduidelijk” en waarbij mensen (in het kader van 
de opdracht) het probleem markeren als “Moeilijk te vinden”. Binnen de gestructureerde opzet van 
Infocus zijn commentaren vaak gericht op de opdracht, waardoor de  tekstuele  toelichting meestal 
volstaat (omdat de onderzoeker weet in welk gedeelte van de taak deze persoon zich bevindt). 
 
Het is de vraag of de benamingen van de categorieën aangepast moeten worden. Een reden om dat 
wel  te  doen  is  dat  veel  commentaren  in  een  verkeerde  categorie  geplaatst worden.  Zolang  dat 
gebeurt, kunnen de categorieën tijdens de analysefase niet dienen als ondersteunend middel. Eerder 
werd aangetoond dat het aantal commentaren binnen een categorie bij  Infocus negatief correleert 
met de waardering van de bijbehorende dimensie van de WEQ. Alleen de categorie “(On‐) duidelijk” 
leverde geen significante correlatie op. Daarbij moet gesteld worden dat de correlatie berekend werd 
aan de hand van de categorisering van de onderzoeker en niet aan de hand van de categorisering van 
de  gebruiker. Het  doel  is  dus  om  de  gebruiker  op  dezelfde manier  te  laten  categoriseren  als  de 
onderzoeker. In de discussie zal besproken worden hoe dat doel mogelijk bereikt kan worden. 
 

4.4 Opzet 
 
Er  is  bij  dit  onderzoek  gekozen  voor  een  andere  aanpak  dan  bij  eerder  Infocus‐onderzoek.  Deze 
vernieuwde  opzet  kent  voordelen  en  nadelen.  In  deze  paragraaf  zullen  deze  voor‐  en  nadelen 
besproken worden van het gestructureerde gedeelte besproken worden. De commentaren van het 
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vrije gedeelte zullen buiten beschouwing worden gelaten, omdat er geen taken in behandeld werden 
en  de  gegenereerde  resultaten  te  gevarieerd  zijn  om  een  eenduidige  vergelijking  te  trekken met 
eerder  onderzoek.  In  deze  paragraaf  zal  bovendien  ingegaan  worden  op  de  vraag  welke 
aanbevelingen gedaan kunnen worden met betrekking tot de opzet van de methode. Ter afsluiting 
zal geanalyseerd worden wat de ernst is van de problemen die met Infocus gemeld worden. 
 
4.4.1 Gestructureerde opzet 
 
Bij het onderzoek van Baan werd een ‘vrije’ opzet gehanteerd. Dat betekent dat proefpersonen taken 
uitvoeren en hierbij zelf hun commentaarmomenten bepalen. Het gevolg is dat er proefpersonen zijn 
die  weinig  commentaar  aanmaken.  Om  dat  probleem  te  ondervangen  is  gekozen  voor  een 
gestructureerde  opzet met  vaste  commentaarmomenten  en  een  gezamenlijke  uitvoering  van  de 
taken, waarbij  de  onderzoeker  de  proefpersonen  stap  voor  stap  door  de  taken  loodst. De  eerste 
vraag is welke invloed deze gestructureerde opzet heeft op de resultaten. 
 
Een  eerste  constatering  is  dat  de  vaste  commentaarmomenten  zorgen  voor  een  toename  van 
commentaren. Het onderzoek van Baan  leverde gemiddeld  zeven  commentaren per proefpersoon 
op, terwijl de vernieuwde opzet gemiddeld 19 commentaren per proefpersoon oplevert. Dat  is een 
positieve  vooruitgang,  mits  die  nieuwe  commentaren  bruikbaar  zijn.  Opvallend  was  dat  een 
aanzienlijk  deel  van  de  aangemaakte  commentaren  positieve  feedback  was  (35,1%).  Tijdens  de 
centrale  introductie  werd  benadrukt  dat  de  proefpersonen  commentaren  aan  moesten  maken 
waarmee  de  website  verbeterd  zou  kunnen  worden.  Daarbij  werden  de  proefpersonen 
aangemoedigd noch ontmoedigd om positief  commentaar  aan  te maken. Negatief  commentaar  is 
beter  bruikbaar  dan  positief  commentaar,  omdat  het  omgezet  kan worden  in  een  verbeterpunt. 
Positief commentaar kan uitsluitend bevestigen dat de huidige invulling van de website voldoet aan 
de wensen van de gebruiker.  
 
Het eerder besproken positief commentaar waarbij de toelichting alleen het woord “duidelijk” bevat, 
draagt niet bij aan het verbeteren van een website en  is dus onbruikbaar. Toch  is er ook bruikbaar 
positief commentaar. Er waren proefpersonen die een ‘positieve aanpak’ hanteerden. Deze personen 
maakten  alleen  positief  commentaar  aan.  Zij  gaven  nauwkeurig  aan waarom  zij  de website  goed 
hanteerbaar  vonden.  Een  voorbeeld  hiervan  is  een  proefpersoon  die  stelt:  “duidelijke  informatie, 
goed  leesbaar en manieren om het te melden snel  te vinden zonder alles helemaal door te moeten 
lezen” (Nijmegen – sessie 4). Daardoor kan niet bij voorbaat gesteld worden dat positief commentaar 
onbruikbaar is, omdat bepaalde personen middels gedetailleerd positief commentaar aangeven wat 
de oorzaak is waarom er zoveel mensen zijn die de pagina’s “duidelijk” vonden. 
 
Hoe kan het grote aantal positieve commentaren verklaard worden? Het is mogelijk dat de positieve 
commentaren  te wijten  zijn aan de moeilijkheidsgraad van de  taken. Vinden de proefpersonen de 
website zo goed of vinden ze de taken makkelijk? Het lijkt aannemelijk dat hoe moeilijker een taak is, 
des te meer negatief commentaar aangemaakt zal worden. Daarmee komen we op het punt van de 
representativiteit  van  de  taken.  In  de  huidige  opzet  kunnen  proefpersonen  tijdens  het 
gestructureerde  gedeelte  geen  pagina’s  evalueren  die  niet  bij  het  vooraf  opgestelde  klikpatroon 
horen. Daarom  is het  zeer belangrijk dat de proefpersonen  tijdens de  taken  routes doorlopen die 
representatief zijn voor de manier waarop informatie wordt gezocht op de website in kwestie. Als de 
taken  niet  representatief  zijn  voor  de  rest  van  de  website,  kunnen  structurele  problemen  niet 
opgelost worden, maar alleen de problemen van een beperkt aantal pagina’s.  
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Daarmee  komen  we  op  de  vraag  wat  voor  soort  problemen met  de  huidige  opzet  van  Infocus 
gevonden  worden.  Als  we  deze  problemen  omzetten  naar  suggesties  voor  verbetering  van  de 
website, wordt de website dan  structureel  verbeterd of alleen de geëvalueerde pagina’s? Uit een 
overzicht  van de meest  genoemde problemen bij de website  van Nijmegen blijkt dat met  Infocus 
meerdere  soorten problemen veel gedetecteerd worden  (zie bijlage  IX). Zo worden problemen als 
omslachtige/onduidelijke navigatie veel genoemd, maar ook visuele problemen zoals te kleine letters 
en  onopvallende  weergave  van  belangrijke  informatie.  Geconcludeerd  kan  worden  dat  het 
tegengaan  van  problemen  als  een  te  kleine  lettergrootte  en  onduidelijke  navigatiemenu’s  een 
website structureel kunnen verbeteren, maar dat het tegengaan van andere problemen die genoemd 
worden (tijdens de taken) alleen bijdraagt aan het verbeteren van specifieke pagina’s. 
 
Een aandachtspunt  is de keuze van de website waarmee geoefend wordt, voordat de website die 
centraal  staat  bij  het  onderzoek  geëvalueerd wordt.  In  sommige  gevallen maken  proefpersonen, 
tijdens  de  gestructureerde  evaluatie,  vergelijkingen met  (elementen  van)  de website waarmee  ze 
geoefend hebben. Een voorbeeld hiervan  is een proefpersoon die zegt: “de  totale kleurcombinatie 
maakt  de  side  rommelig  in  verhouding  met  die  van  Utrecht”  (Dordrecht  –  sessie  4).  Deze 
vergelijkingen kunnen op een negatieve manier de resultaten beïnvloeden, omdat het mogelijk is dat 
proefpersonen  kritiek  leveren  vanwege het  feit dat  ze enkele minuten eerder een website  gezien 
hebben die op  sommige punten beter  is en niet omdat zij zich daadwerkelijk  storen. Tegelijkertijd 
kan  gesteld  worden  dat  proefpersonen  een  houvast  hebben  om  zich  beter  uit  te  drukken  door 
vergelijkingen  te maken met een andere website. De website waarmee geoefend wordt moet niet 
beduidend beter of slechter hanteerbaar zijn dan de website die geëvalueerd gaat worden. Hoe goed 
hanteerbaar een website is blijft subjectief, maar het is aan te raden dat er gestreefd wordt naar een 
zo klein mogelijk kwaliteitsverschil. Daarmee kan voorkomen worden dat een website veel negatief 
commentaar om de verkeerde redenen krijgt. Het streven naar perfectie  is niet onwenselijk bij het 
evalueren  van  een website, maar  het  gaat  er  in  eerste  instantie  om  dat  het  gebruiken  van  een 
website geen problemen oplevert. 
 
4.4.2 Voordelen en nadelen ten opzichte van vrije werkwijze 
 
In  de  voorgaande  paragraaf  is  vooral  ingegaan  op  het  effect  dat  de  huidige  opzet  heeft  op  de 
resultaten.  In deze paragraaf worden de voor‐ en nadelen van deze werkwijze ten opzichte van de 
minder  gestructureerde  opzet  opgesomd  en  een  overzicht  van  de  baten  en  lasten  voor  de 
onderzoeker gemaakt. 
 
Voordelen 
 
Het  grootste  voordeel  van  de  gestructureerde  opzet  is  dat  de  vaste  commentaarmomenten  een 
hoger aantal commentaren per proefpersoon garanderen. De resultaten zijn daarnaast afgekaderd, 
omdat proefpersonen niet de vrijheid krijgen om zelf de taken uit te voeren (en dus ook niet op een 
verkeerde pagina terecht kunnen komen). 
 
Nadelen 
 
De  vaste  commentaarmomenten  leveren wel meer  commentaren  op, maar  ook  veel  onbruikbaar 
positief commentaar. Proefpersonen die in hun ogen niets toe te voegen hebben, worden gevraagd 
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toch commentaar  te geven. Zij maken, zoals eerder uitgelegd, commentaren aan waarin enkel het 
woord “duidelijk” staat. Deze vorm van onbruikbaar commentaar kost analysetijd. De huidige opzet 
veroorzaakt  ook  een  andere  vorm  van  onbruikbaar  commentaar,  namelijk  opdrachtgericht 
commentaar. Proefpersonen gebruiken het commentaarvenster om antwoord te geven op de vragen 
die gesteld worden  in de taken of de  link  intypen waarvan zij denken dat het de volgende  is. Deze 
commentaren moeten ook verwerkt worden en kosten analysetijd, terwijl zij niet bijdragen aan het 
verbeteren  van  de  website.  Proefpersonen  kunnen  de  huidige manier  van  werken  als  lastig  en 
onnatuurlijk beschouwen. Zij navigeren namelijk niet zelf, maar worden door de onderzoeker door 
de webpagina’s heengeleid. Tijdens de afnameprocedure bleek dat sommige proefpersonen moeite 
hadden om niet door te klikken en te wachten op de instructies van de onderzoeker. 
 
De  keuze  voor  deze  opzet  is  in  eerste  instantie  gemaakt  om  het  aantal  commentaren  per 
proefpersoon  te  verhogen.  Dat  doel  is  gehaald, maar  nu  zal  er  gekeken moeten worden  hoe  er 
ingespeeld  kan worden op de nadelen  van de huidige opzet.  In de discussie  zal hier  verder op  in 
worden gegaan. 
 
4.4.3 Ernst van de problemen 
 
Om de waarde van Infocus als evaluatie‐instrument te kunnen bepalen, moet geanalyseerd worden 
wat de ernst  is van de problemen die met deze methode zichtbaar worden gemaakt. Een evalutie‐
instrument waarmee een website niet  structureel verbeterd kan worden  is niet aantrekkelijk voor 
een onderzoeker als het hoofddoel van het onderzoek het tegengaan van structurele problemen  is. 
Nielsen  (1995)  heeft  criteria  opgesteld  waarmee  de  ernst  van  bedreigingen  van  de 
gebruiksvriendelijkheid  gemeten  kan worden. Gesteld wordt  dat  de  ernst  van  een  probleem  een 
combinatie is van drie factoren: 
 

• Frequentie: Komt het probleem vaak of weinig voor? 
• Impact: Ondervindt de gebruiker veel of weinig hinder? 
• Persistentie: Is het probleem eenmalig zodra gebruikers het probleem geconstateerd hebben 

of ondervinden gebruikers herhaaldelijk hinder? 
 
Nielsen  is van mening dat ernst met één cijfer beoordeeld kan worden, ondanks het  feit dat ernst 
een combinatie van meerdere factoren is. Hij heeft hiervoor een beoordelingsschema opgesteld: 
 
0 = De gebruiksvriendelijkheid wordt niet bedreigd 
1 = Cosmetisch probleem: hoeft niet verholpen te worden tenzij er tijd over is 
2 = Klein probleem: het verhelpen van dit probleem heeft een lage prioriteit 
3 = Groot probleem: belangrijk om te verhelpen – hoge prioriteit 
4 = Catastrofe: noodzakelijk om te verhelpen – zo spoedig mogelijk 
 
De  163  problemen  van  Nijmegen  zijn  door  één  beoordelaar  ondergebracht  in  bovenstaande 
categorieën. In slechts twee gevallen werd een “4” toegekend. Deze twee problemen hadden beide 
betrekking op de “Bel‐ en Herstellijn”; een platform waarmee de gemeente Nijmegen schade binnen 
de  gemeente  verhelpt.  De  link  was  moeilijk  te  vinden  en  de  benaming  van  de  link  werd  niet 
geassocieerd met het doel van de link. Deze problemen moeten zo snel mogelijk verholpen worden, 
omdat  gebruikers  in  de  veronderstelling  zijn  dat  schade melden  via  de  website  niet mogelijk  is 
(zolang  zij  de  doelpagina  niet  kunnen  bereiken). De  opzet  van  de methode  leidt  er  toe  dat  deze 
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problemen gemeld worden. Immers, het klikpad is uitgezet door de onderzoeker, dus het probleem 
was  reeds bekend.  In dat opzicht heeft deze opzet van de methode geen onverwachte problemen 
opgeleverd die in categorie “4” kunnen worden geplaatst. Categorie “0” werd niet toegekend. Bij de 
categorisering  van  de  problemen  is  de  stelling  ingenomen  dat  ieder  gemeld  probleem  de 
gebruiksvriendelijkheid bedreigt, want anders zouden de problemen in restcategorieën (onduidelijk, 
opdrachtgericht of non‐commentaar) beland zijn. 
 
Slechts drie van de zestien meest genoemde problemen werden in categorie 1 geplaatst (cosmetisch 
probleem dat alleen  verholpen hoeft  te worden als er extra  tijd  is)  (zie bijlage X). De gemiddelde 
ernst van deze 16 problemen is 2,6 op de schaal van Nielsen. De problemen die het meest genoemd 
worden lijken daarmee ernstiger te zijn dan de problemen die minder genoemd worden. Er blijkt dan 
ook een significant verband te zijn tussen het aantal keer dat een probleem genoemd wordt en de 
ernst van het probleem (r = .27; p < 0,01). De problemen die bij de methode Infocus veel genoemd 
worden  zijn dus ook belangrijke problemen. Daarbij moet wel nadrukkelijk gesteld worden dat de 
ernst van de problemen slechts door één beoordelaar is bepaald. 
 
4.4.3.1  Ernst van de problemen per opleidingsniveau 
 
Eerder werd  vastgesteld dat hoogopgeleiden aanzienlijk meer problemen melden dan midden‐ en 
laagopgeleiden. Dat  resultaat  leidde  zelfs  tot  de  vraag  of  laagopgeleiden wel  nodig  zijn  voor  een 
Infocus‐onderzoek.  Deze  afweging  kan  niet  gemaakt  worden  zonder  te  weten  hoe  ernstig  de 
problemen zijn die door de verschillende opleidingsniveaus gemeld worden. Immers, het is mogelijk 
dat hoogopgeleiden veel problemen noemen die de gebruiksvriendelijkheid slechts in beperkte mate 
bedreigen,  terwijl  laagopgeleiden  problemen  noemen  die  belangrijk  zijn  en  op  korte  termijn 
aangepakt moeten worden.  Om  deze  verschillen  te  onderzoeken  zijn  de  163  problemen  van  de 
website van Nijmegen geplaatst  in de vakken van de opleidingsniveaus waardoor ze genoemd  zijn 
(zie figuur 7). 
 

  
Figuur 7: Gemiddelde ernst van de 163 gemelde problemen per betrokken opleidingsniveau 
 

 ‐ 44 ‐



Uit figuur 7 blijkt dat de belangrijkste problemen om te bestrijden de problemen zijn die door twee 
of  meer  opleidingsniveaus  genoemd  worden.  Problemen  die  door  meerdere  opleidingsniveaus 
genoemd worden  zijn dus ernstiger dan problemen die enkel door één opleidingsniveau genoemd 
worden.  Aan  de  gemiddelde  score  van  problemen  die  door  laag‐  en  middenopgeleiden  samen 
genoemd werden (3), moet weinig waarde gehecht worden omdat het slechts één probleem betreft. 
In  paragraaf  4.2.2.1 werd  toegelicht  dat  laagopgeleiden  slechts  18  problemen  vinden  die  andere 
opleidingsniveaus niet zouden hebben gevonden. Uit figuur 7 blijkt dat deze 18 problemen de minst 
ernstige problemen  zijn die  gevonden  zijn  (score  is  1,77). Wat dat betreft  voegen  laagopgeleiden 
weinig toe aan de methode Infocus. Mocht de onderzoeker alleen laagopgeleiden ingezet hebben bij 
dit  onderzoek,  dan  was  de  gemiddelde  ‘ernst’‐score  (van  alle  genoemde  problemen  waarbij 
laagopgeleiden betrokken waren) op 2,09 uitgekomen (zie tabel 15). 
 

Opleidingsniveau  Gemiddelde 

Laag  2,09 

Midden  2,14 

Hoog  1,96 

 
Tabel 15: Gemiddelde ernst per opleidingsniveau (zie cirkels figuur 7) 
 
De  scores uit  tabel 15  representeren de grote  cirkels van  figuur 7. De problemen van midden‐ en 
laagopgeleiden  zijn  belangrijker  om  te  bestrijden  dan  de  problemen  van  hoogopgeleiden.  Het 
inzetten van hoogopgeleide proefpersonen levert dus kwantitatief het meeste commentaar op, maar 
de  problemen  die  zij  noemen  zijn  minder  belangrijk  dan  de  problemen  die  midden‐  en 
laagopgeleiden noemen.  
 
De waarde van het  inzetten van bepaalde opleidingsniveaus kan ook bepaald worden aan de hand 
van  het  percentage  cosmetische  problemen. Het  tegengaan  van  deze  problemen  zou  de website 
weliswaar verbeteren, maar de verbetering  is zo minimaal dat het alleen moet gebeuren als er tijd 
over  is en er geen andere problemen om op te  lossen zijn. Hoogopgeleiden vonden gezamenlijk 40 
problemen die van cosmetische aard waren (zie tabel 16). 
 

Opleidingsniveau  Frequentie 
Totaal aantal gemelde 

problemen 
Percentage 

cosmetische problemen 

Laag  14  44  31,8% 

Midden  11  42  26,2% 

Hoog  40  124  32,3% 

 
Tabel 16: Percentage cosmetische problemen per opleidingsniveau 
 
Uit de tabel blijkt dat de middenopgeleiden het kleinste percentage cosmetische problemen kennen 
van alle problemen waarbij zij betrokken waren. Met het oog op de gemiddelden van tabel 15 is het 
niet verwonderlijk dat de hoogopgeleiden het hoogste percentage minst ernstige problemen kennen. 
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De  resultaten  in  deze  paragraaf  tonen  aan  de  belangrijkste  problemen  met  Infocus  het  meest 
genoemd worden. Bovendien wordt het vraagstuk of bepaalde opleidingsniveaus uitgesloten kunnen 
worden,  gecompliceerder.  Hoogopgeleiden  vinden  weliswaar  meer  problemen,  maar  deze 
problemen  zijn  niet  belangrijker  dan  de  problemen  die  door  andere  opleidingsniveaus  worden 
genoemd. Wel nemen zij de belangrijkste problemen mee, gezien de lage, afzonderlijke scores van de 
midden‐  en  laagopgeleiden.  In  de  discussie  zal  dieper  op  het  vraagstuk  van  uitsluiting  worden 
ingegaan.  
 
 

5 Conclusie 
 
 
Dit  scriptieonderzoek  is er op gericht de vraag  te beantwoorden wat de waarde van  Infocus  is als 
evaluatie‐instrument voor  informatieve websites en het  in kaart brengen van de sterke en zwakke 
punten van deze methode. Om de waarde van Infocus te bepalen  is het onderzoek verdeeld  in drie 
deelvragen.  In  dit  hoofdstuk  zullen  conclusies worden  getrokken  op  basis  van  de  resultaten  die 
betrekking hebben op deze deelvragen. 
 
Proefpersonen 
 
De eerste deelvraag heeft betrekking op de proefpersonen. Welke eisen moeten  aan hen  gesteld 
worden?  De  eerste  eis  is  dat  zij  enige  ervaring  hebben met  het  navigeren  op  websites.  Enkele 
laagopgeleide  proefpersonen  maakten  unieke  commentaren  waarvan  het  aannemelijk  is  dat  de 
problemen eerder te wijten zijn aan beperkte computerervaring dan aan de website zelf. De tweede 
eis is alleen van toepassing op onderzoek met relatief beperkte middelen. Indien het onderzoek een 
beperkt budget kent, is het gunstig om voornamelijk hoogopgeleide personen in te zetten. Zij maken 
gemiddeld het meeste commentaar aan en vinden de meeste problemen. Deze commentaren  zijn 
nauwkeuriger  en  beter  geformuleerd.  De  reden  waarom  het  niet  aan  te  raden  is  om  alleen 
hoogopgeleiden  in  te  zetten bij  een  Infocus‐onderzoek,  is dat hoogopgeleiden weliswaar  in  enige 
mate rekening kunnen houden met de problemen waar laagopgeleiden tegenaan lopen, maar zij niet 
alle problemen kunnen voorspellen. Door midden‐ en  laagopgeleide personen uit  te  sluiten wordt 
een  beperkt  deel  van  de  problemen  niet  gevonden.  Bovendien  zijn  de  problemen  die 
hoogopgeleiden melden niet belangrijker dan de problemen die midden‐ en laagopgeleiden melden. 
De  belangrijkste  verbeterpunten worden  door  alle  opleidingsniveaus  genoemd. Het  is  gunstig  om 
jonge proefpersonen  in  te  zetten, omdat  zij  sneller werken  en  het doel  van het onderzoek beter 
begrijpen  (getuige  het  lage  aantal  opdrachtgerichte  commentaren).  Echter,  hierbij  geldt  ook  het 
probleem dat het niet aannemelijk is dat jonge proefpersonen de problemen van oudere gebruikers 
kunnen  voorspellen,  bijvoorbeeld  kleine  letters.  Het  is  dus  niet  aan  te  raden  om  alleen  jonge 
proefpersonen in te zetten, omdat het de representativiteit van de resultaten in gevaar kan brengen. 
 
Categorieën 
 
De  tweede  deelvraag  heeft  betrekking  op  de  categorieën.  In  hoeverre  zijn  de  categorieën 
hanteerbaar voor de onderzoeker en de proefpersonen? De categorieën maken om  twee  redenen 
deel  uit  van  Infocus.  Idealiter  dienen  ze  tijdens  de  analysefase  als  ondersteunend  hulpmiddel  en 
sturen ze de proefpersonen aan bij het aanmaken van commentaren. Op basis van de resultaten kan 
gesteld worden dat de huidige categorieën  in  ieder geval geen ondersteunende  functie hebben bij 
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het  analyseren  van  de  resultaten,  omdat  een  aanzienlijk  deel  van  de  commentaren  verkeerd 
gecategoriseerd bleek te zijn. Dat wil zeggen dat de onderzoeker deze commentaren  in een andere 
categorie had ondergebracht. Ook onderzoekers kennen onderling weinig overeenstemming, omdat 
de  categorieën door de  algemene  formulering op  verschillende manieren  geïnterpreteerd  kunnen 
worden. Daarnaast is het mogelijk om een categorie toe te kennen aan de oorzaak óf het gevolg van 
een  probleem.  De  onderzoekers  hebben  richtlijnen  uitgewerkt  voor  het  categoriseren  van 
problemen. Deze manier van categoriseren correleert met de WEQ‐dimensies. Het doel  is dus om 
proefpersonen  op  dezelfde  manier  te  laten  categoriseren  als  de  onderzoekers.  Dan  zouden  de 
categorieën juist wel weer een ondersteunend hulpmiddel zijn tijdens de analysefase. 
 
Het tweede doel van de categorieën is het sturen van de proefpersonen. Uit de resultaten blijkt dat 
de  naamgeving  van  de  categorieën  invloed  heeft  op  de  werkwijze  van  proefpersonen. 
Laagopgeleiden blijken door de categorie “(On‐) duidelijk”  in termen van “duidelijk / onduidelijk” te 
werk  te  gaan.  Deze  heuristische  aanpak  veroorzaakt  veel  eenzijdig  positief  commentaar.  Uit  de 
resultaten  blijkt  dat  deze  categorie  ook  voor  negatieve  punten  het  meeste  gebruikt  wordt.  De 
categorisering  van de onderzoekers wijst uit dat de  categorie  “(On‐) duidelijk”  ten onrechte  in de 
meeste  gevallen  toegekend  wordt  aan  een  probleem.  Deze  categorie  correleert  als  enige  niet 
significant met de bijbehorende WEQ‐dimensie. In de discussie zullen ideeën besproken worden die 
deze  kapstokcategorie wellicht  terug  kunnen dringen en de negatieve  invloed  van de naamgeving 
mogelijkerwijs ongedaan kan maken. 
 
Opzet 
 
De derde deelvraag heeft betrekking op de opzet. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met 
betrekking  tot  de  opzet  van  de  methode?  Uit  de  resultaten  blijkt  dat  de  vaste 
commentaarmomenten een hoger aantal commentaren per proefpersoon veroorzaken. Dat was het 
belangrijkste uitgangspunt om voor deze aanpak  te kiezen en  is dus geslaagd. Er kleven alleen een 
aantal nadelen aan deze opzet. De vraag  is hoe deze nadelen bestreden kunnen worden. De vaste 
commentaarmomenten zorgen voor een toename van positief commentaar. Deze toename vergroot 
de analysetijd. Het lijkt daarom aan te raden om de categorie Compliment toe te voegen om positief 
en  negatief  commentaar  bij  voorbaat  te  kunnen  scheiden,  zonder  daarbij  de  commentaren  nog 
nauwkeurig te hebben geanalyseerd.  
 
Een ander probleem  is dat de manier van werken als  lastig en onnatuurlijk beschouwd kan worden 
door de proefpersonen. Proefpersonen geven soms aan dat zij het ‘normaal’ vinden dat zij in eerste 
instantie wat  rond moeten  klikken  voordat de bestemmingspagina bereikt wordt. Deze opzet  van 
Infocus  ontneemt  proefpersonen  die  vrije  klikmogelijkheid. Het  ideale  klikpad wordt  nagestreefd, 
waardoor proefpersonen gedwongen worden kritisch te zijn op het moment dat zij een andere link in 
gedachte hadden. Het  is aannemelijk dat proefpersonen deze kritische blik niet ontwikkelen bij een 
vrije opzet van Infocus, omdat zij dan de vrijheid hebben om rond te klikken en zij het als ‘normaal’ 
kunnen beschouwen dat niet direct de goede pagina gevonden wordt. Het belangrijkste argument 
om proefpersonen niet de  vrije  klikmogelijkheid  te ontnemen  is dat  zij  anders niet  daadwerkelijk 
tegen navigatieproblemen aan kunnen lopen. Zij weten bij de huidige opzet alleen dat ze één misstap 
zouden hebben begaan, maar niet of ze na doorklikken uiteindelijk wel op de goede pagina terecht 
zouden zijn gekomen. Om die reden is het een optie om de opzet bij te stellen naar een combinatie 
van de gestructureerde en vrije opzet. In de discussie zal hier verder op worden ingegaan. 
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6 Discussie 

 
 
Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is aangetoond wat de sterke en zwakke punten van de 
huidige opzet van de methode Infocus zijn. Het is niet aannemelijk dat de manier waarop Infocus nu 
ingezet  is  de  meest  efficiënte  manier  is,  gezien  de  aangetoonde  zwakke  punten.  Het  is  zeer 
onwaarschijnlijk  dat  er  een  opzet  kan  ontwikkeld  kan worden waarbij  de methode  Infocus  geen 
nadelen kent ten opzichte van andere methoden. Desalniettemin kan het bijschaven van de huidige 
opzet  resulteren  in  een  krachtig  evaluatie‐instrument  waarmee  binnen  beperkte  afnametijd  een 
groot  aantal  concrete  problemen  kan worden  opgespoord.  In  dit  hoofdstuk  zal  aandacht worden 
besteed aan mogelijke oplossingen voor de aangetoonde zwakke punten van de methode. Daarnaast 
zullen vraagstukken behandeld worden die betrekking hebben op het gebruik van de methode in het 
kader van onderzoek naar gemeentelijke websites. Ter afsluiting zal worden ingegaan op de huidige 
rol van Infocus ten opzichte van andere methoden. 
 
Categorieën 
 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de categorieën, die als ondersteunend hulpmiddel voor de 
onderzoeker zijn  ingebouwd, geen  toegevoegde waarde hebben  in de huidige vorm. Zelden gaf de 
categorisering van de gebruiker de doorslag bij de  interpretatie van de problemen. De categorieën 
werden bovendien vaak verkeerd  toegepast, waardoor de onderzoeker eerst het probleem moest 
interpreteren,  alvorens  bepaald  kon  worden  of  de  categorie  adequaat  was  toegepast.  Deze 
volgordeverdraaiing ontkracht het doel van het gebruiken van categorieën. Het doel is daarom om de 
gebruiker  op  dezelfde manier  te  laten  categoriseren  als  de  onderzoeker.  Bij  de  oplossing moet 
bovendien  rekening  gehouden worden met  het  probleem  dat  de  huidige  categorisering/methode 
veel positief commentaar teweegbrengt. Positief commentaar is problematisch, omdat het (zolang er 
niets mee gedaan wordt) analysetijd kost en niet omgezet kan worden in suggesties voor verbetering 
van  de  website.  Daarnaast  moet  er  rekening  gehouden  worden  met  de  formulering  van  de 
categorieën.  Uit  de  resultaten  blijkt  dat  de  categorie  “Moeilijk  /  makkelijk  te  vinden”  door  de 
gebruikers  zowel  ingezet  wordt  bij  een  navigatiemenu  dat  niet  opvalt  (visueel  probleem  met 
betrekking  tot  de  indeling  van  de  pagina)  als  bij  het  constateren  van  een  omslachtige 
navigatiestructuur  (probleem  met  betrekking  tot  de  structuur).  Tegelijkertijd  dient  de  categorie 
“Onduidelijke  informatie” als kapstokcategorie voor alle problemen waarbij  iets onduidelijk  is, zoals 
een  onduidelijke  link  (navigatieprobleem)  en  een  tekst  die  moeilijk  te  begrijpen  is  (tekstueel 
probleem). De benamingen van de categorieën zijn weliswaar minder terminologisch geformuleerd, 
maar er  is nog  steeds  ruimte voor discussie met betrekking  tot de manier waarop de  categorieën 
ingezet moeten  worden.  Die  discussie  is,  zoals  eerder  toegelicht,  gevoerd  door  twee  betrokken 
onderzoekers en heeft geresulteerd in uitgewerkte en aangescherpte richtlijnen voor categorisering. 
Uit  de  resultaten  bleek  dat  de manier  van  categoriseren  die  in  de  richtlijnen  beschreven wordt, 
significant correleert met de dimensies van de WEQ. Er moet wel extra aandacht geschonken worden 
aan  het  verbeteren  van  de  categorie  “(On‐)  duidelijke  informatie”,  omdat  deze  categorie  niet 
significant correleerde met de bijbehorende dimensie. 
 
Hoe  kunnen  de  zojuist  genoemde  problemen  het  beste  worden  bestreden?  De  ongewenste 
hoeveelheid  positief  commentaar  kan  bestreden  worden  door  de  positieve  benamingen  van 
categorieën te verwijderen, mits deze vorm van commentaar niet van belang is voor de onderzoeker. 
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Proefpersonen worden dan gedwongen zich te richten op de negatieve aspecten van de website. Het 
grootste  probleem  is  dat  de  categorieën  bedoeld waren  als  ondersteunend middel  en  dat  in  de 
praktijk deze functie niet vervuld blijkt te worden. Een mogelijke oplossing  is het concretiseren van 
de  categorieën.  Deze  ingreep  zal mogelijkerwijs  de  kans  op misinterpretatie  van  de  categorieën 
reduceren. Het  gevolg  kan  zijn  dat minder  problemen  in  een  verkeerde  categorie  ondergebracht 
worden en de categorieën dan wél een ondersteunend middel vormen. Bijkomende voordelen zijn 
dat proefpersonen nog concreter op  ideeën gebracht worden wat betreft mogelijke problemen die 
zij  kunnen  constateren. Daarnaast  kunnen niet  alle problemen meer  als  “onduidelijk” bestempeld 
worden door de gebruiker, omdat een specifieke categorie moet worden gekozen.  
 
Hoe moeten de huidige categorieën geconcretiseerd worden? De correlatie met de WEQ  indiceert 
dat de opzet van de categorieën behouden moet blijven, maar dat de drie categorieën uitgesplitst 
moeten worden  in probleemformuleringen die de  lading van een categorie dekken. De WEQ splitst 
de drie dimensies al in subdimensies. Baan heeft deze subdimensies letterlijk ingezet als categorieën. 
De  suggestie  is  om  de  subdimensies  als  basis  te  nemen,  deze  af  te  stemmen  op  richtlijnen  voor 
categorisering van de onderzoekers en  ze  concreet als probleem  te  formuleren  (zie  tabel 17). Het 
verschil met het onderzoek van Baan  is dat de categorieën niet meer terminologisch geformuleerd 
zijn. De proefpersonen worden aan de hand van  concrete,  toegankelijke benamingen gewezen op 
mogelijke problemen en daardoor bieden de categorieën een houvast bij het evaluatieproces. 
 

WEQ‐dimensie  Suggestie  Baan 

Inhoud 

- Tekst is niet relevant 
- Tekst is niet begrijpelijk 
- Tekst is niet volledig 
- Tekst is niet gestructureerd 

- Relevantie 
- Begrijpelijkheid 
- Volledigheid 

Bereikbaarheid 

- Onduidelijke link 
- Link/menu is niet opvallend 
- Gebrekkige werking menu 
- Gebrekkige navigatiestructuur 

- Gebruiksgemak 
- Navigatie 
- Structuur 
- Snelheid 

Vormgeving 
- Letters moeilijk te lezen 
- Gebrekkige pagina‐indeling 
- Gebrekkige vormgeving 

- Vormgeving 

‐‐  - Iets anders  - Iets anders 

‐‐  - Compliment                         ‐‐  

 
Tabel 17: Voorstel voor opsplitsing van de huidige categorieën 
 
De voorgestelde opzet bevat dertien categorieën. De WEQ‐dimensies Inhoud en Bereikbaarheid zijn 
ieder onderverdeeld  in vier subcategorieën, terwijl Vormgeving bestaat uit drie subcategorieën. De 
restcategorie  Iets  Anders  blijft  behouden. De  categorie  Compliment  is  toegevoegd  als middel  om 
melding  te maken  van  positief  commentaar.  Bij  de  categorie  “(On‐)  duidelijke  informatie”  is  het 
woord  “informatie” vervangen door  “tekst”,  zodat er geen misverstand kan bestaan over hetgeen 
dat  onduidelijk  is. Deze  dertien  concrete  categorieën  dekken  de meest  voorkomende  problemen 
waar  proefpersonen  melding  van  maken.  De  onderzoeker  is  gebaat  bij  deze  opzet,  omdat  de 
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categorie al  specificeert om wat voor  soort probleem het gaat. Een  categorie als  “(On‐) duidelijke 
informatie” geeft de onderzoeker geen concrete aanwijzing van het soort probleem. 
 
Deze voorgestelde opzet van de categorieën kent bij voorbaat nadelen. Zo zijn er aanzienlijk meer 
categorieën, waardoor proefpersonen geacht worden uit een lijst van dertien categorieën te kiezen. 
Daarnaast bevat de lijst elf (redelijk) concrete problemen, waardoor de kans vergroot wordt dat een 
probleem dat niet in de lijst staat onder gebracht wordt in de categorie “Iets anders”. Net als bij dit 
onderzoek  moet  een  vervolgonderzoek  uitwijzen  wat  de  invloed  is  van  de  voorgestelde 
categorisering op de  resultaten. Alleen uit onderzoek kan blijken of proefpersonen dan adequater 
categoriseren en de  voorgestelde  categorieën daadwerkelijk een ondersteunend middel blijken  te 
zijn tijdens de analysefase. 
 
Opzet 
 
De  vernieuwing  van  de  opzet  van  de  methode  Infocus  heeft  geleid  tot  het  behalen  van  het 
belangrijkste  doel,  namelijk  het  ontlokken  van  een  hoger  aantal  commentaren  per  proefpersoon. 
Deze  gestructureerde opzet met  vaste  commentaarmomenten  kent  geen dringende behoefte  aan 
verandering. Onderzoekers die er voor kiezen deze opzet  te hanteren moeten zich wel bewust zijn 
van  het  ontlokken  van  positief  commentaar  en  probleemcommentaren  zoals  opdrachtgericht 
commentaar  en  positief/negatief  geformuleerd  commentaar.  De  laatst  genoemde  variant  van 
probleemcommentaar  is niet direct  te wijten aan de opzet van de methode, maar vormt wel een 
analytisch probleem bij een opzet waarbij positief  commentaar niet uitgesloten wordt. Bovendien 
moeten onderzoekers zich bewust zijn van het feit dat deze manier van werken onnatuurlijk is voor 
de proefpersoon en dat proefpersonen bij deze opzet niet spontaan tegen navigatieproblemen aan 
kunnen lopen. Ondanks dat de huidige opzet van de methode nu al aan te raden is voor toekomstige 
Infocus‐onderzoeken,  zou  het  een  gemiste  kans  zijn  om  geen  aandacht  te  besteden  aan  een 
mogelijke opzet die de problemen van de huidige opzet bestrijdt. 
 
De huidige opzet veroorzaakt een  toename van  (onbruikbaar) positief commentaar. Proefpersonen 
die content zijn met de website en bij een vast commentaarmoment worden gevraagd commentaar 
te  leveren, maken  in veel gevallen onbruikbare  commentaren aan waarin alleen  “duidelijk” wordt 
gezegd.  Het  is  mogelijk  dat  de  vernieuwde  opzet  van  de  categorieën  deze  vorm  van  positief 
commentaar al uit kan sluiten. Echter, als positief commentaar in de analysefase niet gebruikt wordt 
ter verbetering van de website, dan is het raadzaam om positief commentaar te voorkomen door het 
bij voorbaat uit te sluiten. Een mogelijk gevolg is wel dat proefpersonen kritiek leveren op elementen 
waar ze zich niet echt aan storen, omdat ze verplicht zijn om negatief commentaar te geven tijdens 
de  vaste  commentaarmomenten.  Het  voordeel  van  negatief  commentaar  is  dat  het  toont  waar 
proefpersonen tegenaan  lopen. De frequentie van de problemen die genoemd worden toont al aan 
welke problemen belangrijk zijn om op te lossen. Mocht een onderzoeker toch geïnteresseerd zijn in 
positief commentaar, dan is het verstandig om de eerder gesuggereerde categorie Compliment toe te 
voegen,  zodat positieve  en negatieve  commentaren  gescheiden  zijn  tijdens de  analysefase. Het  is 
mogelijk dat deze categorie positief commentaar stimuleert, omdat proefpersonen zich bewust zijn 
van  het  feit  dat  positief  commentaar  toegestaan  is.  Tegelijkertijd  garandeert  de  categorie 
Compliment  zekerheid  met  betrekking  tot  de  aard  van  commentaar  tijdens  de  analysefase.  In 
sommige gevallen was het niet duidelijk of proefpersonen tevreden of ontevreden waren over een 
element  van de website. Deze  categorie  zou duidelijkheid  creëren  en bovendien  positief/negatief 

 ‐ 50 ‐



geformuleerd commentaar tegengaan, omdat proefpersonen bewust moeten kiezen voor het geven 
van een compliment of het melden van een probleem. 
 
De  laatste vorm van probleemcommentaar  (opdrachtgericht commentaar) wordt veroorzaakt door 
de taken. Proefpersonen gebruiken het commentaarvenster om antwoord te geven op de vragen die 
gesteld worden bij de  taken. Deze  taken moeten behouden blijven, omdat  ze de  thuissituatie van 
proefpersonen  simuleren  in  de  zin  dat  deze  scenario’s  voor  kunnen  komen  bij  burgers.  Het 
voornaamste doel van onderzoek naar gemeentelijke websites is het in kaart brengen van drempels 
en  problemen  bij  het  opzoeken  van  informatie  door  burgers.  Aan  de  hand  van  taken  kunnen 
scenario’s  door  de  onderzoeker  gesimuleerd  worden  en  deze  drempels  en  problemen  zichtbaar 
gemaakt worden. De oplossing voor opdrachtgericht commentaar ligt dus niet in het schrappen van 
de taken. Het probleem zal op een andere manier aangepakt moeten worden.  
 
Tegelijkertijd moet  ook  aandacht  geschonken worden  aan  een mogelijke wijziging  van  de manier 
waarop taken uitgevoerd worden. De gebruikers zitten nu aan een vooraf uitgezet klikpatroon vast 
en kunnen daardoor geen onverwachte navigatieproblemen opsporen. De huidige opzet vraagt de 
proefpersonen een bepaald aantal pagina’s te evalueren die gezamenlijk verhuld zijn als taken. Deze 
onduidelijkheid lijkt een directe oorzaak te zijn van het opdrachtgerichte commentaar. Als oplossing 
kan ook gedacht worden aan een opzet waarbij de uitvoering van de taken en het evalueren van de 
bijbehorende pagina’s, gescheiden verloopt. Tijdens het eerste gedeelte voeren proefpersonen de 
taken in eigen tempo uit en tijdens het tweede gedeelte wordt hen gevraagd de route na te lopen en 
melding te maken van alle problemen en onduidelijkheden die zij hebben geconstateerd. Problemen 
worden eerst opgespoord, alvorens zij benoemd worden. Dat  is een voordeel  ten opzichte van de 
huidige  opzet,  omdat  het  voorspellen  van  de  link wel  een  indicatie  geeft  dat  een  gebruiker  het 
verkeerde  pad  bewandeld  zou  hebben, maar  het  niet  garandeert  dat  de  gebruiker  de  informatie 
uiteindelijk niet zou hebben gevonden. Het huidige commentaar dat betrekking heeft op de navigatie 
kan  dus  deels  onterecht  zijn,  in  de  zin  dat  niet  na  te  gaan  is  of  een  proefpersoon  zelfstandig  de 
doelpagina bereikt zou hebben. Enkele proefpersonen gaven dit ook aan tijdens het onderzoek. Zo 
zegt een proefpersoon tijdens een taak: “(…)  in het echt klik  je wat heen en weer, maar nog steeds 
duidelijk”  (Nijmegen  –  sessie  2).  Aan  de  hand  van  deze  nieuwe  opzet  kunnen  onverwachte 
navigatieproblemen  wel  opgespoord  worden,  verdwijnen  de  opdrachtgerichte  commentaren  en 
komt de werkwijze  realistischer over op de gebruiker. Er kleven minstens  zoveel nadelen aan een 
dergelijke nieuwe opzet. Er  zullen proefpersonen  zijn die de  taak niet kunnen volbrengen. Het  zal 
voor  de  onderzoeker moeilijker  worden  een  sessie  centraal  te  leiden.  Er  zal  bovendien minder 
commentaar aangemaakt worden. Ook zou de aard van Infocus veranderen, omdat het niet alleen als 
in‐use of non‐use methode beschouwd kan worden. Dat  is op zich geen probleem, maar het maakt 
het  opzetten  van  een  Infocus‐onderzoek wel  gecompliceerder,  omdat  er  extra  aandacht  besteed 
moet worden aan de communicatie met de proefpersonen.  
 
Eerder werd gesteld dat de huidige opzet niet ingrijpend veranderd hoeft te worden. Het is raadzaam 
om de probleemcommentaren op een eenvoudige wijze aan te pakken en de opzet niet ingrijpend te 
veranderen,  in verband met de voorspelde nieuwe nadelen. Een positief/negatief‐knop bestrijdt de 
positief/negatief  geformuleerde  commentaren  en  scheidt  positief  commentaar  al  van  negatief 
commentaar  voor  de  analysefase.  Opdrachtgericht  commentaar  kan  bestreden  worden  door  de 
taken niet te presenteren als opdrachten, maar als een lijst van te evalueren pagina’s die doorlopen 
zou worden als een burger op zoek zou zijn naar bepaalde  informatie. Proefpersonen krijgen geen 
lijst te zien, maar worden mondeling langs de pagina’s geleid, zodat de vaste commentaarmomenten 
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behouden blijven. Eerder werd ook melding gemaakt van  lege commentaren. Het  is  raadzaam om 
het typen van een toelichting verplicht te maken, zodat deze vorm van onduidelijk commentaar niet 
meer voor kan komen. 
 
Proefpersonen 
 
Uit de  resultaten bleek dat  laagopgeleiden een beperkt aantal problemen melden die niet gemeld 
worden door de hogere opleidingsniveaus. Een belangrijk discussiepunt is de vraag of laagopgeleiden 
uitgesloten  mogen  worden  bij  een  Infocus‐onderzoek  omwille  van  een  kortere  afname‐  en 
analysetijd.  Het  uitgangspunt  van  onderzoek  naar  de  gebruiksvriendelijkheid  van  gemeentelijke 
websites  is  constateren  of  alle  burgers,  ongeacht  leeftijd,  geslacht  en/of  opleidingsniveau,  de 
informatie kunnen bereiken die zij zoeken. In het kader van onderzoek naar gemeentelijke websites 
kunnen  laagopgeleiden niet uitgesloten worden, omdat  ieder probleem dat door een  laagopgeleide 
proefpersoon  in  een  laboratoriumomgeving  geconstateerd  wordt  niet  genegeerd  mag  worden. 
Immers, het feit dat één persoon dat probleem geconstateerd heeft kan betekenen dat er thuis ook 
personen zijn die  tegen hetzelfde probleem aanlopen. Omdat het niet duidelijk  is hoeveel burgers 
één proefpersoon representeert, mag niet worden aangenomen dat een proefpersoon die een uniek 
probleem meldt de enige persoon  is die  last heeft van dat probleem. Daarnaast  is gebleken dat de 
problemen die door afzonderlijke opleidingsniveaus gemeld worden, niet uitgesproken ernstiger of 
minder ernstig zijn dan de problemen die door andere opleidingsniveaus gemeld worden. Er mag dus 
niet  minder  waarde  worden  gehecht  aan  problemen  van  laagopgeleiden  dan  die  van 
hoogopgeleiden. 
 
Voor evaluatie van websites waarbij het van belang  is dat er binnen beperkte  tijd  zoveel mogelijk 
problemen  gerapporteerd  worden,  is  het  raadzaam  om  een  kleine  groep  hoogopgeleiden  in  te 
zetten. De afnametijd blijft beperkt, een groot deel van de problemen zal gevonden worden en de 
analysefase kost minder tijd door de hoge kwaliteit van de commentaren. Het grootste nadeel is dat 
niet alle problemen gevonden worden. Daarnaast zal eenderde van de problemen cosmetisch zijn en 
geen  bijdrage  leveren  aan  het  structureel  verbeteren  van  de website. De  keuze  voor  een  selecte 
proefpersonengroep  zal  door  de  onderzoeker  zelf  gemaakt moeten worden, met  het  oog  op  de 
doelgroep van de onderzochte website. 
 
Infocus 
 
De  methode  Infocus  is  nog  steeds  in  ontwikkeling.  Vervolgonderzoek  kan  uitwijzen  of  de 
voorgestelde wijzigingen de methode efficiënter maken. Er lijkt nog ruimte te zijn om de waarde van 
de methode  Infocus  te  vergroten.  Infocus  onderscheidt  zich  van  andere  evaluatiemethoden  door 
gebruikers de mogelijkheid te geven concrete problemen aan te wijzen op een website door middel 
van een tekstuele toelichting en een markering. Tegelijkertijd kent Infocus nadelen ten opzichte van 
andere methoden, omdat er onder andere geen duidelijkheid bestaat over de oogbewegingen van de 
proefpersoon.  Als  een  proefpersoon  bijvoorbeeld melding maakt  van  het  probleem  dat  een  link 
ontbreekt, kan de registratie van oogbewegingen aantonen dat deze proefpersoon de link wel gezien 
heeft, maar dat deze link niet opvallend genoeg is weergegeven. Net als andere evaluatiemethoden 
kenmerkt  Infocus  zich  door  unieke  eigenschappen  en  mist  het  de  eigenschappen  die  andere 
methoden  juist  kenmerken.  Infocus  is  weliswaar  een  toevoeging  aan  het  scala  van 
evaluatiemethoden, maar er mag niet  gesteld worden dat deze nieuwe methode het  gebruik  van 
andere methoden  overbodig maakt.  Oogbewegingsregistratie  en  de  hardopdenkmethode  zijn  als 
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aparte methoden ontworpen, maar blijken in de praktijk een aanvulling op elkaar te zijn. Die rol lijkt 
ook weggelegd voor Infocus. In combinatie met een evaluatievragenlijst kan bijvoorbeeld informatie 
worden  verkregen  over  de  mening  die  gebruikers  hebben  over  de  website.  Ook  gedeeltelijke 
aanvullingen zijn mogelijk. Zo kan het softwareprogramma Infocus dienen als registratie‐instrument 
bij heuristische evaluaties van websites. De vrijheid om categorieën in te voeren stelt de onderzoeker 
in  staat  het  programma  Infocus  te  gebruiken  als  ondersteunend  middel  bij  andere 
evaluatiemethoden. Deze deeloplossingen tonen de flexibiliteit van Infocus aan. Alleen aan de hand 
van vervolgonderzoek kan aangetoond worden wat Infocus de meest efficiënte manier is om Infocus 
in  te  zetten. Dit onderzoek heeft bevestigd dat de huidige opzet een grote  stap voorwaarts  is  ten 
opzichte van de opzet bij eerder onderzoek.  
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Bijlage I – Centrale introductie 

 
 
Welkom en korte uitleg 
‘Welkom allemaal. Ik doe onderzoek naar websites van gemeentes en mijn doel is om die websites te 
verbeteren. Voordat ik een website kan verbeteren, moet ik eerst precies weten wat er mis mee is. U 
bent hier vandaag om mij dat te vertellen en ik wil u vragen om zo meteen commentaar te gaan 
geven op de website van de gemeente Apeldoorn/Dordrecht/Nijmegen. U zult hierbij gebruik maken 
van een programma dat de mogelijkheid geeft om een plek op de pagina te markeren en hierover 
commentaar in te typen.  

We zullen u zo het programma laten zien en we gaan er even kort mee oefenen. Daarna gaan 
we naar de website van de gemeente X en zullen we deze gaan evalueren met het programma. 
Tijdens het zoeken en lezen van de informatie op de website, kunt u alles in typen waar u op de 
website tegenaan loopt en wat u opvalt. Het kan hierbij gaan om dingen die met het vinden van de 
informatie te maken hebben, u ziet bijvoorbeeld onduidelijke links of vindt dat de website een 
warrige structuur heeft. Het kan ook gaan over de inhoud: de informatie is bijvoorbeeld moeilijk te 
begrijpen of niet volledig. Ook kunt u commentaar hebben op het uiterlijk van de website, u vindt 
bijvoorbeeld een pagina onduidelijk opgezet of het lettertype te klein. Hoe meer feedback er op de 
website komt, hoe meer aanknopingspunten wij hebben om deze te verbeteren. Het is dus de 
bedoeling dat u alles opschrijft wat er in u opkomt. Mensen zijn soms bang om dom over te komen, 
als ze bijvoorbeeld iets onduidelijk vinden. Zo moet u zich vooral niet voelen, de website moet zo zijn 
ingericht dat alles goed te vinden en te begrijpen is! Als er iets onduidelijk is, is dit dus de schuld van 
de website en kunt u noteren wat precies het probleem is.’ 
 
Programma openen en oefenen 
‘Dan kunt u nu het programma bekijken dat op uw computerscherm staat.’  
Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de proefpersoon te werk moet gaan wanneer hij feedback wil 
geven. De proefpersonen doen allemaal mee op hun eigen scherm.  
 
Openingspagina 
‘Op deze pagina ziet u rechts de titels van twee websites staan. De website van X gaan we straks 
evalueren, op de toeristische website van Utrecht gaan we na de uitleg kort oefenen.  
Aan de linkerkant van het scherm staat een rijtje categorieën waarbinnen u uw feedback kunt 
indelen. Het commentaar dat u heeft kan gaan over de vindbaarheid van de informatie, over de 
duidelijkheid van de informatie of over het uiterlijk van de website. 
Het is de bedoeling dat u het commentaar geeft dat in u opkomt en dat u daar vervolgens een 
categorie bij kiest. Dus éérst feedback bedenken en dan pas een categorie kiezen. Wanneer u twijfelt 
tussen verschillende categorieën, maak dan toch een keuze voor een categorie die u het best bij de 
omschrijving vindt passen. Geef dan bij het commentaar eventueel aan waartussen u twijfelde. 
Gebruik de categorie ‘iets anders’ alleen wanneer u een commentaar heeft dat naar uw mening 
absoluut niet in een andere categorie te plaatsen is.’ 
 
Webpagina 
 ‘Klik de ‘Toeristische website Utrecht’ aan en klik dan op de knop in het midden ‘start evalueren’. De 
website wordt nu geopend. U heeft de gewone website voor zich en kunt hier rond surfen zoals u dat 
normaal thuis ook zou doen. Het enige verschil is dat er aan de bovenkant een knop staat met een 
klein fototoestel en de titel ‘commentaar’. Wanneer u hierop klikt, dan wordt er een plaatje van de 
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pagina gemaakt en komt u in een ander scherm waarin u de feedback kunt geven. Klik nu allemaal op 
deze knop.’ 
 
Annoteerpagina 
‘U bent nu op een pagina waarop u commentaar kunt invullen. Rechts ziet u een plaatje van de 
pagina waar u net was. Bovenaan de pagina ziet u een aantal functies om de pagina te bewerken of 
markeringen aan te brengen. Zo kunt u een uitsnede maken of het hele beeld gebruiken. Verder kunt 
u markeren met een kader, streep of pijl in een zelfgekozen kleur en dikte. Aan de linkerkant ziet u 
de markeringen staan die u hebt gebruikt en daar kunt u ze eventueel ook weer weghalen. Het maakt 
mij niet veel uit hoe u markeert. Het is vooral belangrijk dat ik achteraf kan begrijpen waar u precies 
commentaar op hebt, dus geef dit aan op een manier die u het prettigst vindt. Het is handig om een 
uitsnede te maken van het deel van de pagina waar u commentaar op hebt en dan eventueel nog 
extra te markeren met een pijl, streep of kader. 
Aan de linkerkant van de pagina kunt u ook de keuze maken voor een categorie en uw commentaar 
intikken. Wanneer u tevreden bent over het commentaar klikt u op de link ‘bewaar’ en komt u weer 
terug op de webpagina. U krijgt nu ongeveer vijf minuten de tijd om wat te oefenen met het 
programma. Maak een aantal commentaren op de toeristische website en probeer alle functies even 
uit. Vermeld steeds één commentaar per keer dat u op de commentaarfunctie klikt. Dus niet: de links 
op deze pagina hebben onduidelijke titels en bovendien is het lettertype wel erg klein. Klik voor ieder 
commentaar opnieuw op de commentaarknop. U kunt nu beginnen. Wij lopen intussen rond om 
vragen te beantwoorden.’ 
 
Na de uitleg gaan de proefpersonen om te oefenen een paar annotaties maken op de toeristische 
website. We lopen rond en beantwoorden vragen (relevante zaken eventueel centraal bespreken). 
Na vijf minuten oefenen houden we een korte evaluatie: 
 
‘Is voor iedereen duidelijk hoe het programma werkt? Hebt u uitsneden kunnen maken en alle 
markeermogelijkheden kunnen oefenen? Begrijpt u de categorieën? Hebt u zowel positief als 
negatief commentaar gegeven? Wij zijn vooral geïnteresseerd in problemen en dingen die volgens u 
verbeterd zouden moeten worden. Maar als u iets heel goed vindt, dan mag u dat natuurlijk ook 
kenbaar maken.’ 
 
Wanneer iedereen klaar is en er geen vragen meer zijn, gaan we over tot de evaluatie van de 
gemeente X. Per gemeente is er een apart document met de precieze taken en pagina’s. 
 
‘Dan mag u nu de toeristische website dicht klikken. We gaan zo beginnen met de evaluatie van de 
website van de gemeente X. We gaan twee opdrachten doen op de website, onderwerpen die 
bezoekers van een gemeentelijke website in de praktijk zouden kunnen opzoeken. Ik leid u langs de 
pagina’s die bij een opdracht horen en vertel u dus steeds welke link u aan moet klikken om bij de 
informatie te komen. Voordat ik dat vertel, laat ik u steeds eerst zelf nadenken over de juiste link en 
kunt u steeds per pagina uw commentaar geven met het programma. Schroom vooral niet om 
feedback te geven, want wij kunnen alles gebruiken om de website te verbeteren. Zijn er vragen? Als 
u gedurende de sessie een vraag hebt, steek dan uw hand op, dan komt één van ons uw vraag 
beantwoorden. 
Dan mag u nu de website van de gemeente X openen en tien minuten surfen en rondkijken op de 
website om een eerste indruk te vormen. Tijdens deze tien minuten mag u commentaar geven op 
zaken die u opvallen op deze website. U mag zo veel commentaar geven als u nodig vindt.’ 
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8 minuten wachten 
‘U heeft nog twee minuten om rond te kijken en commentaar te geven, daarna beginnen we aan 
opdracht 1.’ 
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Bijlage II – Twee taken Dordrecht 

 
 
Wanneer iedereen klaar is en er geen vragen meer zijn, gaan we over tot de evaluatie van de 
gemeente Dordrecht.  
 
‘Dan mag u nu de toeristische website dicht klikken. We gaan zo beginnen met de evaluatie van de 
website van de gemeente Dordrecht. We gaan twee opdrachten doen op de website, onderwerpen 
die bezoekers van een gemeentelijke website in de praktijk zouden kunnen opzoeken. Ik leid u langs 
de pagina’s die bij een opdracht horen en vertel u dus steeds welke link u aan moet klikken om bij de 
informatie te komen. Voordat ik dat vertel, laat ik u steeds eerst zelf nadenken over de juiste link en 
kunt u steeds per pagina uw commentaar geven met het programma. Schroom vooral niet om 
feedback te geven, want wij kunnen alles gebruiken om de website te verbeteren. Zijn er vragen? Als 
u gedurende de sessie een vraag hebt, steek dan uw hand op, dan komt één van ons uw vraag 
beantwoorden. 
 
Dan mag u nu de website van de gemeente Dordrecht openen en tien minuten surfen en rondkijken 
op de website om een eerste indruk te vormen. Tijdens deze tien minuten mag u commentaar geven 
op zaken die u opvallen op deze website. U mag zo veel commentaar geven als u nodig vindt.’ 
8 minuten wachten 
‘U heeft nog twee minuten om rond te kijken en commentaar te geven, daarna beginnen we aan 
opdracht 1.’ 
2 minuten wachten 
‘U mag nu weer terug gaan naar de startpagina van de website. Ik deel nu de eerste opdracht uit. 
Lees deze opdracht zorgvuldig.’ 
 
Taak 1 
U hebt twee kinderen: een van vier jaar die op de basisschool zit en een van dertien jaar op de 
middelbare school. In de komende zomervakantie wilt u drie weken naar Turkije gaan. Voorlopig 
denkt u eraan te vertrekken op 9 augustus en terug te komen op 30 augustus. U wilt op de website 
van Dordrecht nagaan wanneer de schoolvakanties in de zomer van 2009 vallen. 
1a. Hebben beide kinderen zomervakantie in de periode van 9 augustus tot 30 augustus? 
1b. Is het toegestaan om met uw jongste kind van vier buiten de officiële zomervakantie naar Turkije 
te gaan? 
Route en antwoord 
Route 1a: onderwijs, werk en welzijn→link schoolvakanties in lopende tekst  
                                                                   OF onderwijs→scholen in kaart→schoolvakanties 
Primair onderwijs tot 23/8, voortgezet onderwijs tot 30/8. Dus het kind op de basisschool moet op 
23/8 naar school en heeft geen zomervakantie tot 30/8. 
Route 1b: leerplicht 
Als kinderen vijf jaar zijn, moeten zij naar school. Met een kind van vier mag je dus nog weg buiten de 
vakanties. 
 
x minuten wachten tot iedereen taak 1 gelezen heeft 
 
‘Probeer nu te bedenken welke link u vanuit de startpagina als eerste zou kiezen op te zoeken in 
welke periode de zomervakantie van 2009 valt voor kinderen van vier en dertien jaar. U mag geen 
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gebruik maken van de zoekfunctie op de website, u moet dus steeds nadenken welke link u moet 
kiezen om bij de informatie te komen. Ik laat u nu een halve minuut rondkijken en nadenken over de 
link, daarna vertel ik welke link het is en krijgt u gelegenheid om commentaar in te tikken. U mag dus 
steeds niks aanklikken voordat ik het heb gezegd, dat is misschien vrij onnatuurlijk, maar dat hoort bij 
deze manier van beoordelen.’ 
30 seconden wachten 
‘De link die u zou moeten kiezen, is onderwijs, werk en welzijn. Klik nu op de knop commentaar en 
geef feedback naar aanleiding van deze eerste pagina en de eerste keuze die hier gemaakt moet 
worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina onderwijs, werk en welzijn. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer 
na welke link u zou moeten kiezen om de zomervakantie van 2009 op te zoeken. Ik laat u weer een 
halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u gelegenheid tot 
commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is de link schoolvakanties die in de lopende tekst staat, of de link 
onderwijs in het menu aan de linkerkant. We gaan zo verder door op de link onderwijs te klikken, 
maar klik nu eerst op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van deze pagina en de 
keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina onderwijs. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer na welke link u 
zou moeten kiezen om informatie over de zomervakantie op te zoeken. Ik laat u weer een halve 
minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u gelegenheid tot commentaar 
geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is scholen in kaart. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst 
weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de pagina onderwijs en de keuze 
die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina scholen in kaart. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk 
ook hier weer na welke link u zou moeten kiezen om de periode van de zomervakantie van 2009 op 
te zoeken.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is schoolvakanties. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst 
weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de pagina scholen in kaart en de 
keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina schoolvakanties. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden op  vraag 1a: 
hebben beide kinderen van vier en dertien jaar schoolvakantie in de periode van 9 augustus tot 30 
augustus? Bekijk de pagina een minuut lang goed en probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. 
Ik noem straks het goede antwoord en geef u dan weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is: primair onderwijs tot 23/8, voortgezet onderwijs tot 30/8. Dus het kind op de 
basisschool moet op 23/8 weer naar school en heeft geen zomervakantie tot 30/8. Het kind op de 
middelbare school heeft wel vakantie tot 30/8. Klik nu op de knop commentaar om feedback te 
geven op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
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‘Denk nu na hoe u vanuit de pagina schoolvakanties naar de informatie kunt komen over 
toestemming om buiten de zomervakantie nog vakantie te houden met uw kind van vier jaar. Ik 
noem over een halve minuut de juiste link.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is leerplicht. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst weer op 
de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina leerplicht. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden op vraag 1b: mag u 
met uw kind van vier buiten de officiële vakantie nog naar Turkije? Bekijk de pagina een minuut lang 
goed en probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. Ik noem straks het juiste antwoord en geef 
u dan weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten 
‘Het juiste antwoord is dat een kind van vier nog niet verplicht is om naar school te gaan en dat het 
dus buiten de zomervakantie nog weg kan blijven. Klik nu op de knop commentaar een geef feedback 
op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U heeft nu de hele route en de antwoorden gezien op opdracht 1. Denk nog even terug hoe deze 
opdracht verliep en geef via de commentaarfunctie feedback op de website naar aanleiding van uw 
ervaringen van deze eerste taak.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Dan gaan we nu weer terug naar de startpagina en deel ik de tweede taak uit. Maar eerst wil ik 
graag horen of u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop we nu werken.’ Na het 
beantwoorden van eventuele vragen: ‘lees opdracht 2 nu zorgvuldig door’. 
 
Taak 2 
U overweegt naar Dordrecht te verhuizen. Op Funda heeft u een betaalbaar huis te koop zien staan 
in de Mackaystraat op nummer 18. Op een kaartje zag u dat er vlakbij een spoorlijn loopt en een 
station is. Fijn voor de bereikbaarheid, maar misschien een probleem wat betreft het lawaai.  
 
2a. U bent erg gevoelig voor lawaai. U heeft uitgezocht dat verkeerslawaai boven de 65 decibel voor 
u te veel is. U ziet dan af van deze woning. Op de website is een lijst te vinden met woningen en de 
mate van geluidsoverlast. Is het lawaai van de treinen volgens de gemeente meer of minder dan 65 
decibel in de Mackaystraat? 
 
2b. Komt de woning in aanmerking voor subsidie om maatregelen te nemen om de geluidsoverlast te 
verminderen? Waarom wel/niet? 
 
2c. In de krant heeft u gelezen over problemen in Dordrecht met houtrot in de palen onder veel 
huizen. Daardoor treedt verzakking op. U koopt natuurlijk liever geen huis met zulke problemen. Het 
huis staat in de wijk Crabbehof. Valt de wijk Crabbehof onder de wijken waar deze problematiek 
speelt? 
 
Route en antwoord 
Lengte route: 4+2 links 
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Route 2a: wonen, wijken en verkeer→natuur en milieu→geluidsoverlast spoor→ lijst met 
straatnamen 
De geluidsoverlast ligt net onder de 65 decibel (63 of 64) 
Route 2b: lijst met straatnamen (en voor uitleg: pagina geluidsoverlast spoor) 
Nee (dit staat in de lijst). Op de pagina over geluidsoverlast wordt uitgelegd dat alleen woningen met 
geluidsoverlast boven de 65 decibel in aanmerking komen voor geluidssanering. 
Route 2c: funderingsaanpak→funderingsproblematiek 
Onder de link met problematiek is te lezen in welke wijken het probleem zich voordoet en hier staat 
Crabbehof niet bij. 
 
x minuten wachten tot iedereen taak 2 gelezen heeft 
‘Probeer nu te bedenken welke link u vanuit de startpagina als eerste zou kiezen om de informatie 
over geluidsoverlast van het spoor op te zoeken. U mag wederom geen gebruik maken van de 
zoekfunctie op de website en moet dus steeds nadenken welke link u moet kiezen om bij de 
informatie te komen. Ik laat u nu een halve minuut rondkijken en nadenken over de link, daarna 
vertel ik welke link het is en krijgt u gelegenheid om commentaar in te tikken.’ 
30 seconden wachten  
‘De eerste link die u zou moeten kiezen, is wonen, wijken en verkeer. Daar gaan we zo op klikken, 
maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de startpagina 
en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina wonen, wijken en verkeer. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer 
na welke link u zou moeten kiezen om de vraag over geluidsoverlast te beantwoorden. Ik laat u weer 
een halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u gelegenheid tot 
commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is natuur en milieu. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst 
weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de pagina wonen, wijken en 
verkeer en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina natuur en milieu. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk 
ook hier weer na welke link u zou moeten kiezen om de mate van geluidsoverlast van het spoor op te 
zoeken.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is geluidsoverlast spoor. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu 
eerst weer op de knop commentaar en geef feedback over de pagina natuur en milieu en de keuze 
die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina geluidsoverlast spoor. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en 
denk ook hier weer na welke link u zou moeten kiezen om de vraag over de mate van geluidsoverlast 
op de Mackaystraat te beantwoorden.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is lijst met straatnamen (helemaal onderaan de pagina). Daar gaan 
we zo op klikken, maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback over de pagina 
geluidsoverlast spoor en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
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‘U gaat nu naar de lijst met straatnamen. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden het lawaai 
meer is dan 65 decibel. Bekijk de pagina een minuut lang goed en probeer te bedenken wat het juiste 
antwoord is. Ik noem straks het goede antwoord en geef u dan weer gelegenheid tot commentaar 
geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is: de geluidsoverlast ligt net onder de 65 decibel (63 of 64). Klik nu op de knop 
commentaar een geef feedback op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Ga vanuit de lijst met straatnamen weer terug naar de pagina geluidsoverlast spoor. Op deze pagina 
kunt u het antwoord vinden op vraag 2b: komt de woning in aanmerking voor subsidie om de 
geluidsoverlast te verminderen? Ik noem over een minuut het juiste antwoord en geef u dan weer 
gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten  
 ‘Het juiste antwoord is dat de woning hiervoor niet in aanmerking komt. Op de pagina over 
geluidsoverlast wordt uitgelegd dat alleen woningen met geluidsoverlast boven de 65 decibel in 
aanmerking komen voor geluidssanering. Klik nu op de knop commentaar een geef feedback op de 
inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Probeer nu vanuit deze pagina naar informatie te komen over de gevaren van houtrot en verzakking 
(opdracht 2c). Ik noem over een halve minuut de juiste link.’ 
30 seconden wachten 
‘De link die u zou moeten kiezen, is funderingsaanpak. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst 
weer op de knop commentaar en geef feedback over de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina funderingsaanpak. Bekijk deze pagina een minuut lang goed en denk ook 
hier weer na welke link u zou moeten kiezen om informatie over houtrot en verzakking in de 
Crabbehof te vinden.’ 
1 minuut wachten  
‘U kunt op de huidige pagina al een antwoord lezen. Mocht u toch nog meer zekerheid willen 
hebben, dan kunt u o.a. klikken op de link funderingsproblematiek. Daar gaan we zo op klikken, maar 
klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback op de pagina funderingsaanpak.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina funderingsproblematiek. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden op 
vraag 2c. Bekijk de pagina een minuut lang goed en probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. 
Ik noem zo het goede antwoord en geef u dan weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is dat de wijk Crabbehof niet onder de wijken met problemen valt. Klik nu op de 
knop commentaar een geef feedback op de inhoud van de pagina funderingsproblematiek.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U heeft nu de hele route en de antwoorden gezien op opdracht 2. Denk nog even terug hoe deze 
opdracht verliep en geef via de commentaarfunctie feedback op de website naar aanleiding van uw 
ervaringen van deze tweede taak.’ 

 ‐ 63 ‐



Bijlage III – Twee taken Nijmegen 

 
 
Wanneer iedereen klaar is en er geen vragen meer zijn, gaan we over tot de evaluatie van de 
gemeente Nijmegen.  
 
‘Dan mag u nu de toeristische website dicht klikken. We gaan zo beginnen met de evaluatie van de 
website van de gemeente Nijmegen. We gaan twee opdrachten doen op de website, onderwerpen 
die bezoekers van een gemeentelijke website in de praktijk zouden kunnen opzoeken. Ik leid u langs 
de pagina’s die bij een opdracht horen en vertel u dus steeds welke link u aan moet klikken om bij de 
informatie te komen. Voordat ik dat vertel, laat ik u steeds eerst zelf nadenken over de juiste link en 
kunt u steeds per pagina uw commentaar geven met het programma. Schroom vooral niet om 
feedback te geven, want wij kunnen alles gebruiken om de website te verbeteren. Zijn er vragen? Als 
u gedurende de sessie een vraag hebt, steek dan uw hand op, dan komt één van ons uw vraag 
beantwoorden. 
 
Dan mag u nu de website van de gemeente Nijmegen openen en tien minuten surfen en rondkijken 
op de website om een eerste indruk te vormen. Tijdens deze tien minuten mag u commentaar geven 
op zaken die u opvallen op deze website. U mag zo veel commentaar geven als u nodig vindt.’ 
8 minuten wachten 
‘U heeft nog twee minuten om rond te kijken en commentaar te geven, daarna beginnen we aan 
opdracht 1.’ 
2 minuten wachten 
‘U mag nu weer terug gaan naar de startpagina van de website. Ik deel nu de eerste opdracht uit. 
Lees deze opdracht zorgvuldig.’ 
 
Taak 1 
Uw achtertuin grenst aan een stuk gemeentegrond met struiken waar de gemeente erg weinig 
onderhoud aan pleegt. U ergert zich aan deze struiken en zou graag zelf zorg dragen voor dit stukje 
grond en het bij uw tuin betrekken. U gaat op de website van Nijmegen op zoek naar informatie over 
het kopen van dit stuk grond van 10 m² van de gemeente. 
 
2a. Wat wordt er als startbedrag gerekend als u een stuk grond van 10 m² wil kopen? 
2b. Van welke factoren hangt het af of de aankoop mogelijk is? Noem drie factoren. 
2c. Hoe lang gaat de procedure duren wanneer u inderdaad een aanvraag indient voor de aankoop 
van de grond?  
 
Antwoord en route 
Lengte route: 4 links + 1 link (en twee maal back omhoog) 
Wonen en leven→bouwen en wonen→grond kopen→digitale balie/verkoop 
pijl omhoog: toetsen aanvraag 
pijl omhoog: grond kopen 
2a. De startprijs is €1000,‐ 
2b. Het mag geen hinder geven voor verkeer of onderhoudswerkzaamheden en geen onveilige 
situaties geven. De groenstrook mag geen belangrijke functies hebben zoals elektriciteitshuisje, 
speelplaats of hondenuitlaatplek. Eventuele eigenaren van aangrenzende percelen moeten 
toestemming geven. 
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2c. Twaalf weken. 
 
x minuten wachten tot iedereen taak 1 gelezen heeft 
 
‘Probeer nu te bedenken welke link u vanuit de startpagina als eerste zou kiezen op te zoeken voor 
hoe veel geld u eventueel grond van de gemeente kunt kopen. U mag geen gebruik maken van de 
zoekfunctie op de website, u moet dus steeds nadenken welke link u moet kiezen om bij de 
informatie te komen. Ik laat u nu een halve minuut rondkijken en nadenken over de link, daarna 
vertel ik welke link het is en krijgt u gelegenheid om commentaar in te tikken. U mag dus steeds niks 
aanklikken voordat ik het heb gezegd, dat is misschien vrij onnatuurlijk, maar dat hoort bij deze 
manier van beoordelen.’ 
30 seconden wachten 
‘De link die u zou moeten kiezen, is wonen en leven. Klik nu op de knop commentaar en geef 
feedback naar aanleiding van deze eerste pagina en de eerste keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina wonen en leven. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer na welke 
link u zou moeten kiezen om informatie over het kopen van een stuk grond op te zoeken. Ik laat u 
weer een halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u gelegenheid 
tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is de link bouwen en wonen in het linkermenu. We gaan zo verder 
door op de link bouwen en wonen te klikken, maar klik nu eerst op de knop commentaar en geef 
feedback naar aanleiding van deze pagina en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina bouwen en wonen. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer na 
welke link u zou moeten kiezen om informatie over het kopen van een stuk grond op te zoeken. Ik 
laat u weer een halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u 
gelegenheid tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is grond kopen in het menu aan de linkerkant. Daar gaan we zo op 
klikken, maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de 
pagina bouwen en wonen en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina grond kopen. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk ook 
hier weer na welke link u zou moeten kiezen om op te zoeken wat het minimaal kost om een stuk 
grond te kopen.’ 
30 seconden wachten  
‘U heeft op deze pagina twee mogelijkheden om achter de startprijs te komen: via de link Digitale 
balie.(Groenstroken en restgronden aankopen) of in het linkermenu via de link verkoop . We gaan zo 
op de link verkoop klikken, maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback naar 
aanleiding van de pagina grond kopen en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina verkoop. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden op  vraag 1a: wat is 
het startbedrag voor het kopen van een stuk grond van 10 m²? Bekijk de pagina een minuut lang 
goed en probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. U hoeft dit niet op te schrijven, hou het 
gewoon even in uw hoofd. Ik noem zo het goede antwoord en geef u dan weer gelegenheid tot 
commentaar geven.’ 
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1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is: dat de startprijs is €1000,‐ is. Klik nu op de knop commentaar om feedback te 
geven op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Denk nu na hoe u vanuit deze pagina naar de informatie kunt komen over factoren die bepalen of u 
toestemming krijgt om de grond aan te kopen. Ik noem over een halve minuut de juiste link.’ 
30 seconden wachten  
‘U moet eerst met de pijl aan de linkerkant weer omhoog in het menu of in het rijtje links boven de 
titel van de pagina klikken op de link grond kopen. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst 
weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de keuze die hier gemaakt moet 
worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina grond kopen. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk ook 
hier weer na welke link u zou moeten kiezen om op te zoeken van welke factoren het afhangt of de 
aankoop mogelijk is.’ 
30 seconden wachten  
‘U kunt hier kiezen voor twee links: toetsen aanvraag of wanneer afwijzing. Op beide pagina’s staat 
informatie over factoren die bepalen of u de grond mag kopen. We gaan zo naar de link toetsen 
aanvraag maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de 
pagina grond kopen en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina toetsen aanvraag. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden op  vraag 
2a: wat zijn drie factoren die bepalen of de aankoop mogelijk is? Bekijk de pagina een minuut lang 
goed en probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. Ik noem zo het goede antwoord en geef u 
dan weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is: Het mag geen hinder geven voor verkeer of onderhoudswerkzaamheden en 
geen onveilige situaties geven. De groenstrook mag geen belangrijke functies hebben zoals 
elektriciteitshuisje, speelplaats of hondenuitlaatplek. Eventuele eigenaren van aangrenzende 
percelen moeten toestemming geven. Klik nu op de knop commentaar om feedback te geven op de 
inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
Dan gaan we nu met de oranje pijltjestoets aan de linkerkant weer omhoog en kunt u op zoek naar 
het antwoord op vraag 2c: hoe lang gaat de procedure duren wanneer u een aanvraag in zou dienen? 
30 seconden wachten  
Het juiste antwoord is dat de procedure ongeveer 12 weken in beslag zal nemen. 
Klik nu op de knop commentaar een geef feedback op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Dan gaan we nu weer terug naar de startpagina en deel ik de tweede taak uit. Maar eerst wil ik 
graag horen of u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop we nu werken.’ Na het 
beantwoorden van eventuele vragen: ‘lees opdracht 2 nu zorgvuldig door’. 
 
Taak 2 
Enkele weken geleden bent u in het centrum van Nijmegen van uw fiets gevallen doordat uw 
voorwiel in een gat in het fietspad kwam. Het resultaat: een gekneusde enkel, schaafwonden, een 
krom voorwiel en een kapotte broek. U wilt de gemeente wijzen op de schade aan het fietspad en 
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overweegt de gemeente voor dit ongeluk aansprakelijk stellen. De gemeente is immers 
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de fietspaden.  
4a. Op welke manier kunt u de schade aan het fietspad melden? 
4b. Welke stappen moet u zetten om de gemeente aansprakelijk te stellen?  
4c. U overweegt om uw klacht ook rechtstreeks naar de verantwoordelijke wethouder te sturen. 
Welke wethouder is verantwoordelijk voor de openbare ruimte?  
 
Lengte route:  3 + 5 links 
Vanuit startpagina onder ‘veel gezocht’ bel‐ en herstellijn. Wij klikken echter op wonen en leven en 
dan op bel‐ en herstellijn en dan voor 2b op aansprakelijk 
Vanuit aansprakelijk op Home→Gemeente→burgemeester en wethouders→college van B&W→wie 
vormen het college? 
4a. Melden kan online of via telefoonnummer. 
4b. De gemeente moet duidelijk tekort geschoten zijn. U moet dan een schriftelijk verzoek indienen 
met datum, tijdstip plaats en een heleboel andere informatie. 
4c. Wethouder van den Hooft is verantwoordelijk. 
 
x minuten wachten tot iedereen taak 2 gelezen heeft 
‘Probeer nu te bedenken welke link u vanuit de startpagina als eerste zou kiezen om de informatie 
over het melden van schade aan het fietspad op te zoeken. U mag wederom geen gebruik maken van 
de zoekfunctie op de website en moet dus steeds nadenken welke link u moet kiezen om bij de 
informatie te komen. Ik laat u nu een halve minuut rondkijken en nadenken over de link, daarna 
vertel ik welke link het is en krijgt u gelegenheid om commentaar in te tikken.’ 
30 seconden wachten  
‘U hebt vanuit de startpagina verschillende mogelijkheden. Misschien hebben sommigen van u aan 
de rechterkant onder het kopje ‘veel gezocht’ de link Bel‐ en herstellijn gezien. Voor mensen die dit 
niet zien, is er ook de mogelijkheid om te klikken op gemeente, wonen en leven of digitale balie. 
Onder al die links is informatie te bereiken over het melden van een gat in het fietspad. Voordat we 
zo op één van die links gaan klikken, mag u eerst weer op de knop commentaar klikken en feedback 
geven naar aanleiding van de startpagina en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina wonen en leven. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer na welke 
link u zou moeten kiezen om een melding van een gat in het fietspad te doen. Ik laat u weer een 
halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u gelegenheid tot 
commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is in het menu aan de rechterkant de vierde link: Bel‐ en herstellijn. 
In het linkermenu komt u niet bij extra informatie over het doen van een melding. Bij de links uw wijk 
of veiligheid en calamiteiten blijft de Bel en herstellijn wel in beeld zoals op deze pagina. Als u 
bijvoorbeeld dacht aan verkeer en vervoer of milieu, klimaat & afval, dan kan ik u vertellen dat daar 
niks te vinden is over het melden van schade. We gaan zo op de link Bel en herstellijn klikken, maar 
klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback op deze pagina en de keuze die hier 
gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina Bel en herstellijn. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden hoe u de 
schade aan het fietspad kunt melden. Bekijk de pagina een minuut lang goed en probeer te 
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bedenken wat het juiste antwoord is. Ik noem straks het goede antwoord en geef u dan weer 
gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is dat u de schade online kunt melden op verschillende manieren, maar ook 
kunt u bellen. Klik nu op de knop commentaar een geef feedback op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Probeer nu vanuit deze pagina een link te vinden om de vraag te beantwoorden welke stappen u 
moet zetten om de gemeente aansprakelijk te stellen. Ik noem over een halve minuut de juiste link 
en geef u dan weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
 ‘De link die u zou moeten kiezen, is het onderstreepte woord aansprakelijk onder het rijtje met 
mogelijke klachten. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en 
geef feedback over de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina onder aansprakelijk. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden welke 
stappen u moet zetten om de gemeente aansprakelijk te stellen. Bekijk de pagina een minuut lang 
goed en probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. Ik noem straks het goede antwoord en geef 
u dan weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is de gemeente duidelijk tekort geschoten moet zijn. Als dat volgens u zo is, dan 
moet u een schriftelijk verzoek indienen met datum, tijdstip plaats en een heleboel andere 
informatie. Klik nu op de knop commentaar een geef feedback op de inhoud van deze pagina in het 
licht van het antwoord op de vraag.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Probeer nu vanuit deze pagina een link te vinden om de laatste vraag te kunnen beantwoorden 
welke wethouder er verantwoordelijk is voor de openbare ruimte. Ik noem over een halve minuut de 
juiste link en geef u dan weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten 
‘Waarschijnlijk hebt u nu twee keer de digitale balie open staan in verschillende schermen. Om terug 
te komen op de algemene startpagina moet u op het kleine huisje klikken dat links van het logo van 
de gemeente staat. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en 
geef feedback over de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu door op het huisje te klikken naar de startpagina. Bekijk deze pagina een halve minuut 
lang goed en denk na welke link u zou moeten kiezen om informatie over de wethouder te vinden.’ 
30 seconden wachten  
 ‘De link die u zou moeten kiezen, is gemeente helemaal links in het horizontale gekleurde menu aan 
de bovenkant. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef 
feedback op de startpagina en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina gemeente. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk ook hier 
weer na welke link u zou moeten kiezen om de wethouder openbare ruimte te vinden.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is burgemeester en wethouders. Daar gaan we zo op klikken, maar 
klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback op deze pagina en de keuze die hier 
gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
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‘U gaat nu naar de pagina burgemeester en wethouders. Bekijk deze pagina een halve minuut lang 
goed en denk ook hier weer na welke link u zou moeten kiezen om de wethouder openbare ruimte te 
vinden.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is college van B&W. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst 
weer op de knop commentaar en geef feedback op deze pagina en de keuze die hier gemaakt moet 
worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U kunt nu op de link van college van B&W klikken. U kunt hier nog niet zien wie de 
verantwoordelijke wethouder is en u moet dus nogmaals nadenken wat de juiste link is. Kijk weer 
even een halve minuut dan vertel ik u zo waar u op zou moeten klikken.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is wie vormen het college. Op deze pagina kunt u zo het antwoord 
op de laatste vraag vinden, maar voordat we de link aanklikken mag u feedback geven op deze 
pagina en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina wie vormen het college. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden op 
vraag 2c. Bekijk de pagina een halve minuut lang goed en probeer te bedenken wie de wethouder 
openbare ruimte is. Ik noem zo het goede antwoord en geef u dan weer gelegenheid tot 
commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘Het juiste antwoord is dat de wethouder Hans van Hooft verantwoordelijk is voor openbare ruimte. 
Klik nu voor de laatste keer op de knop commentaar een geef feedback op de inhoud van de pagina 
wie vormen het college.’ 
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Bijlage IV – Twee taken Apeldoorn 

 
 
Wanneer iedereen klaar is en er geen vragen meer zijn, gaan we over tot de evaluatie van de 
gemeente Apeldoorn.  
 
‘Dan mag u nu de toeristische website dicht klikken. We gaan zo beginnen met de evaluatie van de 
website van de gemeente Apeldoorn. We gaan twee opdrachten doen op de website, onderwerpen 
die bezoekers van een gemeentelijke website in de praktijk zouden kunnen opzoeken. Ik leid u langs 
de pagina’s die bij een opdracht horen en vertel u dus steeds welke link u aan moet klikken om bij de 
informatie te komen. Voordat ik dat vertel, laat ik u steeds eerst zelf nadenken over de juiste link en 
kunt u steeds per pagina uw commentaar geven met het programma. Schroom vooral niet om 
feedback te geven, want wij kunnen alles gebruiken om de website te verbeteren. Zijn er vragen? Als 
u gedurende de sessie een vraag hebt, steek dan uw hand op, dan komt één van ons uw vraag 
beantwoorden. 
 
Dan mag u nu de website van de gemeente Apeldoorn openen en tien minuten surfen en rondkijken 
op de website om een eerste indruk te vormen. Tijdens deze tien minuten mag u commentaar geven 
op zaken die u opvallen op deze website. U mag zo veel commentaar geven als u nodig vindt.’ 
8 minuten wachten 
‘U heeft nog twee minuten om rond te kijken en commentaar te geven, daarna beginnen we aan 
opdracht 1.’ 
2 minuten wachten 
‘U mag nu weer terug gaan naar de startpagina van de website. Ik deel nu de eerste opdracht uit. 
Lees deze opdracht zorgvuldig.’ 
 
Taak 1 
U woont in een huurwoning in Apeldoorn en hebt van uw verhuurder het aanbod gekregen om de 
woning waarin u woont te kopen voor €160.000,‐. U zou graag op dit aanbod ingaan, maar de prijs is 
eigenlijk te hoog. U hebt wel eens gehoord dat gemeenten financiële steun geven aan mensen zoals 
u, die voor het eerst een woning kopen. U gaat op de website zoeken of de gemeente Apeldoorn een 
regeling heeft om nieuwe kopers te steunen en of u voor deze regeling in aanmerking kunt komen. 
 
1a. Hoe heet de regeling waarmee de gemeente Apeldoorn financiële steun geeft aan mensen die 
voor het eerst een woning kopen? 
1b. Komt u als koper in aanmerking voor deze steun? Waarom wel/niet? 
1c. Hoe zou u een aanvraag kunnen indienen voor deze steun? 
 
Lengte route: 6 links 
Leven in Apeldoorn→bouwen en wonen→wonen→woonsubsidies→de starterslening→starters‐, 
stimulerings en duurzaamheidsleningen 2008 
De informatie is ook te vinden via het digitaal loket onder producten onder de ‘s’ van starterslening. 
1a. Dat is de starterslening. 
1b. Ja, u koopt voor het eerst een huis in Amersfoort en de prijs van dit huis ligt (net) onder de 
vastgestelde maximale koopprijs van €163.929,‐ 
1c. 
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x minuten wachten tot iedereen taak 1 gelezen heeft 
 
‘Probeer nu te bedenken welke link u vanuit de startpagina als eerste zou kiezen op te zoeken hoe de 
regeling heet voor steun aan mensen die voor het eerst een woning kopen. U mag geen gebruik 
maken van de zoekfunctie op de website, u moet dus steeds nadenken welke link u moet kiezen om 
bij de informatie te komen. Ik laat u nu een halve minuut rondkijken en nadenken over de link, 
daarna vertel ik welke link het is en krijgt u gelegenheid om commentaar in te tikken. U mag dus 
steeds niks aanklikken voordat ik het heb gezegd, dat is misschien vrij onnatuurlijk, maar dat hoort bij 
deze manier van beoordelen. U hebt misschien al gezien dat er uitklapmenu’s verschijnen wanneer u 
met de muis over de links in de groene balk gaat. U mag die menu’s laten uitklappen en ze bekijken, 
maar klik dus nog op niks door.’ 
30 seconden wachten 
‘U kunt vanuit de startpagina zoeken in het digitaal loket of onder het kopje leven in Apeldoorn. Om 
in het digitaal loket de informatie te vinden, moet u al een naam in uw hoofd hebben van de regeling 
om in de alfabetische lijsten met producten te kunnen zoeken. We gaan daarom zo verder op de 
route leven in Apeldoorn. Maar klik nu eerst op de knop commentaar en geef feedback naar 
aanleiding van de startpagina en de eerste keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U kunt nu gaan kijken onder het kopje leven in Apeldoorn. Bekijk de uitklapmenu’s goed en denk ook 
hier weer na welke link u zou moeten kiezen om informatie te vinden over het kopen van een woning 
met financiële steun. Ik laat u weer een halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de 
juiste is en geef u gelegenheid tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De pad dat u zou moeten kiezen, bevat de links bouwen en wonen dan wonen en dan woonsubsidies. 
We gaan zo op de link wonen klikken om deze pagina te kunnen bekijken en beoordelen. Maar klik 
nu eerst op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van deze pagina en de keuze die 
hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina wonen. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer na welke link u zou 
moeten kiezen om informatie over het kopen van een woning met financiële steun op te zoeken. Ik 
laat u weer een halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u 
gelegenheid tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is woonsubsidies. Daar gaan we zo op klikken, maar klik nu eerst 
weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding van de pagina wonen en de keuze 
die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina woonsubsidies. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk ook 
hier weer na welke link u zou moeten kiezen om uit te zoeken hoe de regeling heet voor mensen die 
voor het eerst een woning kopen.’ 
30 seconden wachten  
‘U ziet op deze pagina een rijtje met soorten leningen, waarvan de bovenste de starterslening is. Het 
ligt voor de hand dat dit iets te maken heeft met hulp aan mensen die voor het eerst een huis kopen 
en we zullen zo op deze link klikken om te kijken of dit inderdaad zo is. Klik nu eerst weer op de knop 
commentaar en geef feedback naar aanleiding van de pagina woonsubsidies en de keuze die hier 
gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
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‘U gaat nu naar de pagina woonsubsidies. Op deze pagina kunt u het antwoord vinden op  vraag 1a: 
hoe heet de regeling voor mensen die voor het eerst een woning kopen? Bekijk de pagina een 
minuut lang goed en probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. U hoeft het niet op te 
schrijven, hou het gewoon even in uw hoofd. Ik noem zo het goede antwoord en geef u dan weer 
gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is dat de starterslening inderdaad bedoeld is voor mensen die voor het eerst 
een huis kopen, maar die dit niet geheel zelf kunnen financieren. Klik nu op de knop commentaar om 
feedback te geven op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Denk nu na hoe u vanuit de pagina starterslening naar meer informatie kunt komen om te bepalen 
of u voor de regeling in aanmerking komt. Ik noem over een halve minuut de juiste link.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen, is Starters‐, stimulerings en duurzaamheidsleningen 2008 Daar gaan 
we zo op klikken, maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback naar aanleiding 
van de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina Starters‐, stimulerings en duurzaamheidsleningen 2008. Op deze pagina 
kunt u het antwoord vinden op vraag 1b: komt iemand met de gegevens die in de opdracht staan in 
aanmerking voor een starterslening? Waarom wel/niet? Bekijk de pagina een minuut lang goed en 
probeer te bedenken wat het juiste antwoord is. Ik noem straks het juiste antwoord en geef u dan 
weer gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten 
‘Het juiste antwoord is dat u in aanmerking komt voor een starterslening. U koopt namelijk voor het 
eerst een huis in Amersfoort en de prijs van dit huis ligt (net) onder de vastgestelde maximale 
koopprijs van €163.929,‐. Klik nu op de knop commentaar een geef feedback op de inhoud van deze 
pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U wilt tot slot nog weten hoe u een aanvraag in kunt dienen. De informatie hierover stond op de 
pagina Starters‐, stimulerings en duurzaamheidsleningen 2008 waar we net op waren. Om hier weer 
te komen, moet u op de pijl linksboven klikken. U bent nu weer op de goede pagina en kunt hier 
vinden hoe u een aanvraag in kunt dienen. Bekijk de pagina een minuut lang goed en probeer te 
bedenken wat het juiste antwoord is. Ik noem straks het juiste antwoord en geef u dan weer 
gelegenheid tot commentaar geven.’ 
1 minuut wachten 
‘Het juiste antwoord is dat u bij uw makelaar of tussenpersoon een formulier kunt krijgen dat u kunt 
invullen en opsturen naar de gemeente. Klik nu op de knop commentaar een geef feedback op de 
inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Dan gaan we nu weer terug naar de startpagina en deel ik de tweede taak uit. Maar eerst wil ik 
graag horen of u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop we nu werken.’ Na het 
beantwoorden van eventuele vragen: ‘lees opdracht 2 nu zorgvuldig door’. 
 
Taak 2 
Enkele weken geleden bent u in het centrum van Apeldoorn van uw fiets gevallen doordat uw 
voorwiel in een gat in het fietspad kwam. Het resultaat: een gekneusde enkel, schaafwonden, een 
krom voorwiel en een kapotte broek. U wilt de gemeente wijzen op de schade aan het fietspad en 
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overweegt de verantwoordelijke wethouder voor dit ongeluk aansprakelijk stellen. De gemeente is 
immers verantwoordelijk voor het onderhoud aan de fietspaden.  
2a. Hoe kunt u de schade aan het fietspad melden? 
2b. U meent gehoord te hebben dat wethouder Boddeke verantwoordelijk is voor het onderhoud 
aan fietspaden. Is dit inderdaad het geval?  
2c. Hoe kunt u met de wethouder in contact komen om hem aansprakelijk te stellen voor de schade? 
 
Lengte route: 3 links + 6 links 
Leven in Apeldoorn→milieu en natuur→Buitenlijn of via het digitaal loket onder de noemer 
‘Buitenlijn’.  
Politieke organisatie→B en W→kennismaking→wethouder Boddeke→portefeuille→contact 
2a. Bellen, meldingsformulier, maar ook faxen of schriftelijk mag. 
 
 
x minuten wachten tot iedereen taak 2 gelezen heeft 
‘Probeer nu te bedenken welke link u vanuit de startpagina als eerste zou kiezen om uit te zoeken 
hoe u de schade aan het fietspad kunt melden. U mag wederom geen gebruik maken van de 
zoekfunctie op de website en moet dus steeds nadenken welke link u moet kiezen om bij de 
informatie te komen. Ik laat u nu een halve minuut rondkijken en nadenken over de link, daarna 
vertel ik welke link het is en krijgt u gelegenheid om commentaar in te tikken.’ 
30 seconden wachten  
‘De eerste link die u zou moeten kiezen, is onder leven in Apeldoorn de link milieu en natuur. U zou 
ook weer via het digitaal loket kunnen zoeken, maar we gaan zo door op de route van milieu en 
natuur. Voordat we verder gaan, mag u eerst weer op de knop commentaar klikken en feedback 
geven naar aanleiding van de startpagina en de keuze die hier gemaakt moet worden.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina milieu en natuur. Bekijk deze pagina goed en denk ook hier weer na welke 
link u zou moeten kiezen om de vraag over het melden van schade te beantwoorden. Ik laat u weer 
een halve minuut rondkijken en vertel dan weer welke link de juiste is en geef u gelegenheid tot 
commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘Bijna onderaan ziet u informatie over de buitenlijn met een nummer waar u de schade kunt melden. 
U kunt hier echter niet verder op doorklikken voor meer informatie. Die informatie bereikt u alleen 
via het menu aan de bovenkant. Daar gaan we zo op verder, maar klik nu eerst weer op de knop 
commentaar en geef feedback op de pagina milieu en natuur.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U kunt nu in het groene menu bovenaan via leven in Apeldoorn en milieu en natuur op de buitenlijn 
klikken. U komt nu op een pagina met informatie waar u ook kunt vinden op welke manieren u de 
schade kunt melden. Bekijk de pagina een minuut lang goed en probeer te bedenken wat het juiste 
antwoord is. Ik noem zo het goede antwoord en geef u dan weer gelegenheid tot commentaar 
geven.’ 
1 minuut wachten  
‘Het juiste antwoord is: dat u kunt bellen, een meldingsformulier invullen, maar ook faxen of 
schriftelijk mag. Klik nu op de knop commentaar een geef feedback op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U wilt nu gaan opzoeken welke wethouder verantwoordelijk is voor het onderhoud aan fietspaden 
en of dit inderdaad wethouder Boddeke is. Denk na welke link u hiervoor zou moeten kiezen. Ik 
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noem over een halve minuut het juiste antwoord en geef u dan weer gelegenheid tot commentaar 
geven.’ 
30 seconden wachten  
 ‘In het groene menu bovenin kunt u via politiek en organisatie de link B en W kiezen. U zou dan wel 
moeten weten dat B en W voor burgemeester en wethouders staat. We gaan zo op deze link klikken, 
maar klik nu eerst weer op de knop commentaar en geef feedback op deze keuze van links om de 
informatie over de wethouder te bereiken.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina B en W. Bekijk deze pagina een minuut lang goed en denk ook hier weer na 
welke link u zou moeten kiezen om informatie over wethouder Boddeke te vinden.’ 
30 seconden wachten  
‘U kunt onder het kopje kennismaking op de link meer klikken. Dat gaan we zo op doen, maar klik nu 
eerst weer op de knop commentaar en geef feedback op deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina kennismaking. Op deze pagina staat een lijst met namen. De vijfde naam is 
die van wethouder Boddeke. U kunt op de groene link met zijn naam klikken voor meer informatie 
over deze wethouder. Bekijk de pagina waar u nu bent een halve minuut goed en probeer te 
bedenken waar u het juiste antwoord op vraag 2b kunt vinden: is wethouder Boddeke inderdaad 
verantwoordelijk voor het gat in het fietspad. Ik noem zo de goede link en geef u dan weer 
gelegenheid tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten  
‘De link die u zou moeten kiezen is portefeuille. Daar gaan we zo op klikken, maar geef nu eerst 
commentaar.’  
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina portefeuille. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk na 
over het antwoord op vraag 2b, is deze wethouder inderdaad verantwoordelijk?’ 
30 seconden wachten  
‘Het juiste antwoord kan ik jullie niet met zekerheid geven. Misschien valt onderhoud onder 
wijkserviceteams, maar misschien ook niet. Als u ook de portefeuilles van de andere wethouders zou 
willen bekijken, bent u nog wel even aan het klikken. Dat zullen we niet gaan doen, maar u mag nu 
wel feedback geven op de inhoud van deze pagina.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘Tot slot zou u nog willen weten hoe u met deze wethouder in contact zou kunnen komen om hem 
aansprakelijk te stellen of wellicht om te informeren of hij inderdaad de verantwoordelijke 
wethouder is. Denk na welke link u zou moeten kiezen. Ik noem zo de juiste link en geef gelegenheid 
tot commentaar geven.’ 
30 seconden wachten 
‘De link die u zou moeten kiezen is contact. Daar gaan we zo op klikken, maar geef nu eerst 
commentaar.’ 
x minuten wachten tot iedereen klaar is met feedback 
‘U gaat nu naar de pagina contact. Bekijk deze pagina een halve minuut lang goed en denk na over 
het antwoord op vraag 2c, hoe kunt u met deze wethouder in contact komen?’ 
30 seconden wachten 
‘Het juiste antwoord is dat u kunt mailen of bellen. U zou ook nog de weblog kunnen bekijken die 
deze wethouder bijhoudt. U mag nu commentaar geven op deze pagina.’ 
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Bijlage V – Drie componenten van ecologische validiteit (opgesteld door S. Elling) 

 
 
A. In hoeverre zijn de taken representatief voor wat mensen thuis doen? 
 
B. In hoeverre heeft men anders gewerkt dan men thuis doet? Ofwel: in hoeverre hebben de 
methode en de laboratoriumsituatie invloed gehad op de manier waarop men de taken uitvoerde? 
 
C. Wat is de invloed van de manier waarop men feedback moet vormen? Bij Infocus wordt men 
expliciet in een beoordelaarsrol gezet en moet de feedback schriftelijk geformuleerd worden. Wat is 
de invloed hiervan op de hoeveelheid en het type feedback dat men geeft?  
 
 
Aanvullende vragen op de Website Evaluation Questionnaire: 
 
 
1. Heeft u wel eens eerder de website van een gemeente bezocht? 
O Nee 
O Ja 
 
Indien 1=ja 
2. Hoe vaak bezoekt u de website van een gemeente? 
0 Minder dan één keer per maand 
0 Ongeveer één keer per maand 
0 Ongeveer één keer per week 
0 Vrijwel iedere dag 
 
Indien 1=ja 
3. Kunt u drie voorbeelden geven van dingen die u wel eens op een gemeentelijke website hebt 
gedaan of hebt bekeken? 
…. 
 
Indien 1=ja 
4. In hoeverre vindt u de opdrachten die u zojuist gedaan hebt lijken op dingen die u thuis doet op 
een gemeentelijke website? 
O Lijkt er zeer op 
O Lijkt er een beetje op 
O Lijkt er helemaal niet op 
 
5. In hoeverre vond u de manier van werken op een website anders dan hoe u thuis werkt? 
O Lijkt er zeer op 
O Lijkt er een beetje op 
O Lijkt er helemaal niet op 
 
6. Waardoor werden eventuele verschillen vooral veroorzaakt? Kruis twee antwoorden aan die 
volgens u het meeste invloed hadden: 
a. De andere computer 
b. Het niet vrij kunnen klikken op links 
c. Het feit dat ik de website moest beoordelen 
d. Het programma waar ik in moest werken 
e. Iets anders, namelijk:… 
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Twee vragen op 5‐puntsschaal van oneens tot eens: 
 
7. Ik vond het gemakkelijk om de website met dit evaluatieprogramma te beoordelen. 
 
8. Ik vond het leuk om de website met dit evaluatieprogramma te beoordelen.  
 
 
Vervolgens werden de oorspronkelijke WEQ vragen gesteld, m.u.v. zoekmachinevragen. De stellingen 
zijn per dimensie geordend. Tijdens het onderzoek werden ze door elkaar aangeboden. De nummering 
achter de vragen (tussen haakjes), geeft de volgorde weer waarin ze in de vragenlijst stonden:  

 
 
1. Relevantie 
1. Deze website bevat informatie waar ik wat aan heb (1) 
2. Ik heb weinig aan de informatie op deze website (9) 
3. Ik heb nuttige informatie gevonden op deze website (17) 
 
2. Begrijpelijkheid 
4. Ik vind het taalgebruik op de website duidelijk (2) 
5. Ik vind de informatie op de website goed te begrijpen (10) 
6. Ik vind dat er op deze website veel moeilijke woorden gebruikt worden (18) 
 
3. Volledigheid 
7. Deze website biedt mij voldoende informatie (3) 
8. Ik vind de informatie op de website onvolledig (11) 
9. Ik vind dat de informatie op deze website precies is (19) 
 
4. Gebruiksgemak 
10. Ik vind de website gemakkelijk in het gebruik (4) 
11. Ik vind het lastig om met deze website te werken (12) 
12. Ik vind deze website prettig in het gebruik (20) 
 
5. Navigatie 
13. De startpagina leidt mij gemakkelijk naar de informatie die ik zoek (5) 
14. De startpagina maakt mij direct duidelijk waar ik de informatie kan vinden die ik zoek (13) 
15. Ik vind het onduidelijk onder welke link ik de informatie kan vinden die ik zoek (21) 
16. De links op de website leiden mij naar de informatie die ik eronder verwacht (24) 
 
6. Structuur 
17. Ik weet waar ik op de website moet zijn om de informatie te vinden die ik zoek (6) 
18. Ik word tijdens het zoeken van informatie heen en weer gestuurd (14) 
19. Ik vind de structuur van de website duidelijk (22) 
20. De opbouw van de website helpt me om de informatie te vinden die ik zoek (25) 
 
7. Snelheid 
21. Ik vind dat het laden van een nieuwe pagina lang duurt (7) 
22. Ik vind dat deze website snel werkt (15) 
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8. Vormgeving 
26. Ik vind het uiterlijk van de website onaantrekkelijk (8) 
27. Ik vind de website prettig om te zien (16) 
28. De vormgeving van deze website spreekt mij aan (23) 
 

 ‐ 77 ‐



 Bijlage VI – Onderverdeling webpagina’s Nijmegen 

 
 
Home      http://www2.nijmegen.nl/ 
Wonen & Leven    http://www2.nijmegen.nl/wonen 
Bouwen & Wonen  http://www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen 
Grond Kopen    http://www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen/grond_kopen 
Verkoop    http://www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen/grond_kopen/verkoop 
Toetsen Aanvraag  http://www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen/grond_kopen/toetsen_aanvraag 
Digitale Balie    https://www.nijmegen.nl/digitalebalie/pdc2.asp?req=toon_product&productid=185 
Gemeente    http://www2.nijmegen.nl/gemeente 
Burgemeester & …  http://www2.nijmegen.nl/gemeente/burgemeester__wethouders 
College van B&W  http://www2.nijmegen.nl/gemeente/burgemeester__wethouders/College 
Wie vormen het…            http://nijmegen.nl/.../burgemeester__wethouders/College/Samenstellingcollege 
 
 
 
Home 
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Wonen & Leven 
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Bouwen & Wonen 
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Grond Kopen 
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Verkoop 
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Toetsen Aanvraag 
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Digitale Balie Pagina’s 
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Gemeente 
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Burgemeester & Wethouders  
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College van B&W 
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Wie vormen het college? 
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Bijlage VII – Acht unieke problemen gemeld door twee laagopgeleiden 

 
 
Proefpersoon #34 
 
Commenaar: waarom moet ik de eene keer boven zoeken de anderen keer links 
Interpretatie: Verwarrend dat er zowel boven als links navigatiemenu's zijn 
 
Commenaar: ik was toch al grond aan het kopen 
Interpretatie: Structuur van het kruimelpad wordt niet begrepen 
 
Commenaar: wat beteken dat 
Interpretatie: Onduidelijk waar het Print-icoon voor dient 
 
Commenaar: ik wil kliken op 
Interpretatie: Het kopje "Meer informatie" wordt gezien als link en niet als aankondiging van links 
 
Proefpersoon #42 
 
Commenaar: inf vrij aan de korte kant 
Interpretatie: De informatie is te bondig 
 
Commenaar: inf niet volledig meer inf over over bijkomende kosten 
Interpretatie: De bijkomende kosten worden niet genoeg toegelicht 
 
Commenaar: te weinig informatie kan wat uit gebreider. 
Interpretatie: De informatie over het College van B&W is te beperkt 
 
Commenaar: onnodige pagina  hier had inf over de wethouders moeten staan 
Interpretatie: De gehele pagina is niet nodig 
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Bijlage VIII – Richtlijnen bij tweede sessie categorisering (opgesteld in samenwerking met S. Elling) 

 
  
Algemeen: Er moet gecategoriseerd worden op oorzaak wanneer proefpersonen in hun omschrijving 
een oorzaak (al dan niet met gevolg) noemen. Wanneer er in de omschrijving geen oorzaak staat, 
maar alleen een gevolg, dan op dit gevolg categoriseren. 
  
‘(On‐) duidelijke informatie’ gaat over dingen die onduidelijk zijn op de doelpagina’s (dus het scherm 
waarop het antwoord op de vraag te vinden is). Dit kan dan gaan om onduidelijke woorden, 
onvolledige informatie, informatie die te veel verstopt staat in de tekst of het feit dat er beter kopjes 
gebruikt hadden kunnen worden (dit laatste zou ook onder vormgeving kunnen vallen, maar zal 
opgevat worden als structurering van de inhoud en dus geplaatst worden in de categorie 
“Onduidelijke informatie”). 
  
‘Moeilijk/makkelijk te vinden’ gaat over alles wat met navigatie te maken heeft, dus bijvoorbeeld 
over links die onduidelijke titels hebben of routes die niet duidelijk zijn. Ook het scrollen om 
relevante informatie in beeld te krijgen wordt toegeschreven aan de categorie “Moeilijk/makkelijk te 
vinden”. Ook kritiek dat het menu niet op iedere pagina in beeld blijft, wordt in deze categorie 
geplaatst (maar als de kritiek is dat het onduidelijk is wat iconen in het menu betekenen, dan valt het 
onder vormgeving, oftewel “Ziet er niet mooi uit”). Onder “Moeilijk/makkelijk te vinden” valt ook 
ook "moeizaam / omslachtig te vinden" (bijvoorbeeld "het is zoveel klikwerk"). 
  
‘Ziet er (niet) mooi uit’ gaat over alles wat met vormgeving te maken heeft, bijvoorbeeld een 
rommelige pagina, letters die te klein en/of moeilijk te lezen zijn, een menu dat onhandig geplaatst is 
(‘ik had niet verwacht dat er rechts ook belangrijke links stonden’) of kritiek op foto’s (‘ik hou er niet 
van als er allemaal vreemde mensen op zo’n pagina staan’). Maar als kritiek op foto’s over 
bereikbaarheid gaat (‘ik had verwacht dat ik met een klik op de foto bij de betreffende wethouder 
zou komen’) dan heeft dat met bereikbaarheid van informatie/navigatie te maken en valt het onder 
“Moeilijk/makkelijk te vinden”. 
  
‘Iets anders’ zijn problemen van technische aard, zoals elementen van de pagina die niet goed 
weergegeven worden. Ook overbodige informatie valt hieronder (want overbodige informatie hoeft 
niet onduidelijk te zijn). 
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Bijlage IX – Meest genoemde problemen bij de website van Nijmegen 

 
 

    Probleem  Pagina  Aantal 

1  Te veel klikwerk om het antwoord op vraag 3 te vinden  Structuur  12 

2 
Het huisje waarmee terug gekeerd kan worden naar "Home" is te klein en   
onduidelijk 

Digitale 
Balie 

11 

3  Essentiële informatie ("twaalf weken") valt niet op 
Grond 
kopen 

9 

4  Te veel klikwerk om het antwoord op vraag 1 te vinden  Structuur  7 

5  De website is niet beeldvullend (visueel)  Allen  7 

6  De oranje letters in het linkermenu zijn moeilijk te lezen 
Wonen & 
Leven 

7 

7  Het feit dat er zowel rechts als links een navigatiemenu is zorgt voor verwarring 
Wonen & 
Leven 

6 

8  Er staan te veel links op te veel plaatsen  Home  6 

9  Het menu "Veel gezocht" valt niet op  Home  5 

10 
Het is lastig om te weten waar je vanaf de pagina ‘Grond kopen’ naar toe moet 
om het antwoord op de vraag te vinden 

Grond 
kopen 

5 

11  Er staat te veel informatie op de pagina 
Toetsen 
aanvraag 

5 

12 
In het linkermenu wordt niet duidelijk wat deze personen doen ‐ beter om 
functies te laten zien dan namen 

Wie 
vormen 

het college 
4 

13 
Zowel "Gemeente" als "Wonen & Leven" zijn abstract geformuleerd, waardoor 
niet duidelijk is onder welk kopje overlappende onderwerpen gevonden kunnen 
worden 

Navigatie 
(menu 

bovenaan) 
4 

14  De naam "Bel & Herstellijn" wordt niet geassocieerd met het doel 
Wonen & 
Leven 

4 

15  Onduidelijk wie de verkoper is: de gemeente of de burger? 
Grond 
kopen 

4 

16  De prijzen moeten beknopt en overzichtelijk worden weergegeven  Verkoop  4 

17  Het kopje "Home" valt niet op  Allen  3 

18  Het is onduidelijk wat er onder het kopje "Wonen & Leven" valt 

Navigatie 
(menu 

bovenaan) 
3 

19  Het is moeilijk een begin te maken met het navigatieproces vanuit Home (taak 2)  Home  3 

20  De link "Bel & Herstellijn" valt niet op in het menu "Veel gezocht"  Home  3 

21  Er zit een visuele fout in het menu "Veel gezocht"  Home  3 

22 
De naam "Bel & Herstellijn" wordt niet geassocieerd met reparatie aan het 
wegdek 

Home  3 
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23  De ruimte van de pagina wordt niet volledig benut 
Digitale 
Balie 

3 

24  Ambtelijk / moeilijk taalgebruik 
Digitale 
Balie 

3 

25  De onderwerpen in het linkermenu kunnen het beste gebundeld worden 
Grond 
kopen 

3 

26 
Het is niet duidelijk wat het verschil tussen de kopjes "Toetsen aanvraag" en 
"Wanneer afwijzing" is 

Grond 
kopen 

3 

27  Onduidelijk wat het eindbedrag zal zijn  Verkoop  3 

28  Het is niet duidelijk wat de functie van de "Terug"‐knop is  Verkoop  3 

29  Het overzichtmenu van de vorige pagina is niet meer zichtbaar 
Toetsen 
aanvraag 

3 

30 
Niet iedereen is bekend met de term "College van B&W", waardoor mensen 
wethouders zoeken maar ze niet kunnen vinden 

B&W  3 

31  Foto's van de wethouders ontbreken 

Wie 
vormen 

het college 
3 

32  * 23 problemen *    2 

55  * 109 problemen *    1 
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Bijlage X – Ernst van de zestien meest genoemde problemen van Nijmegen 

 
 

    Probleem  Pagina  Aantal  Ernst 

1  Te veel klikwerk om het antwoord op vraag 3 te vinden  Structuur  12  2 

2 
Het huisje waarmee terug gekeerd kan worden naar "Home" is 
te klein en onduidelijk 

Digitale Balie  11  3 

3  Essentiële informatie ("twaalf weken") valt niet op  Grond kopen  9  3 

4  Te veel klikwerk om het antwoord op vraag 1 te vinden  Structuur  7  2 

5  De website is niet beeldvullend (visueel)  Allen  7  1 

6  De oranje letters in het linkermenu zijn moeilijk te lezen  Wonen & Leven  7  3 

7 
Het feit dat er zowel rechts als links een navigatiemenu is zorgt 
voor verwarring 

Wonen & Leven  6  3 

8  Er staan te veel links op te veel plaatsen  Home  6  3 

9  Het menu "Veel gezocht" valt niet op  Home  5  3 

10 
Het is lastig om te weten waar je vanaf de pagina ‘Grond kopen’ 
naar toe moet om het antwoord op de vraag te vinden 

Grond kopen  5  2 

11  Er staat te veel informatie op de pagina  Toetsen aanvraag  5  1 

12 
In het linkermenu wordt niet duidelijk wat deze personen doen ‐ 
beter om functies te laten zien dan namen 

Wie vormen het 
college 

4  3 

13 
Zowel "Gemeente" als "Wonen & Leven" zijn abstract 
geformuleerd, waardoor niet duidelijk is onder welk kopje 
overlappende onderwerpen gevonden kunnen worden 

Navigatie (menu 
bovenaan) 

4  2 

14 
De naam "Bel & Herstellijn" wordt niet geassocieerd met het 
doel 

Wonen & Leven  4  4 

15  Onduidelijk wie de verkoper is: de gemeente of de burger?  Grond kopen  4  3 

16 
De prijzen moeten beknopt en overzichtelijk worden 
weergegeven 

Verkoop  4  1 
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Bijlage XI – CD met alle commentaren 
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