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1. Inleiding 

Het World Wide Web: in de westerse wereld kunnen we er niet omheen. We leven in een 

tijd waarin we vrijwel alles opzoeken op internet. Recensies van producten, 

routebeschrijvingen, bioscooptijden enzovoorts. Niet alleen verstrekt het internet 

informatie, ook worden veel zaken online afgehandeld. Denk aan bankzaken en het 

boeken van reizen. Kortom: wanneer men een vraag heeft of wanneer iets geregeld moet 

worden, pakken we niet meer de telefoon maar gaan we online. De digitale media zijn 

over het algemeen gemakkelijker en sneller. Dit betekent dat gebruiksvriendelijke 

websites steeds belangrijker worden. Bezoekers moeten snel en zonder problemen de 

informatie kunnen vinden die ze zoeken. Dit is nog vaak niet het geval. Zo staat veel 

nuttige informatie van bedrijven en organisaties nog niet online of staat deze informatie 

op een (haast) onbereikbare plaats. Een goede website is bovendien niet alleen in het 

belang van de bezoeker, ook de webbeheerder heeft hier baat bij. De snelle groei van het 

aantal websites zorgt ervoor dat bezoekers hun behoeften naar informatie, producten en 

diensten net zo makkelijk bij andere websites kunnen vervullen.  Gezien het feit dat 

internet een steeds grotere rol zal spelen in de samenleving, is het noodzakelijk dat 

problemen op websites worden opgespoord en opgelost.  

 

Het opsporen van usabilityproblemen op websites kan op veel manieren gebeuren. Een 

relatief nieuwe methode is eye tracking. Bij eye tracking worden de oogbewegingen van 

proefpersonen geregistreerd terwijl ze een website bezoeken. Aan de hand van het 

geregistreerde kijkgedrag worden eventuele problemen op de website opgespoord en 

onderzocht. Hoewel nog niet veel usabilityonderzoek naar websites is verricht met behulp 

van eye tracking, bestaan er wel enige aanknopingspunten. Vereijken (2007) heeft 

onderzocht welke mogelijkheden eye tracking voor probleemopsporend 

usabilityonderzoek naar websites biedt. In haar onderzoek vergeleek ze eye tracking met 

de hardopdenkmethode, muisbewegingsanalyse en de vragenlijst. De resultaten bieden 

inzicht in de toegevoegde waarde van eye tracking tegenover deze methoden, maar laten 

nog veel vragen open. Zo werden alle methoden door eenzelfde proefleider uitgevoerd en 

onderzocht, waardoor voorkennis een belemmerende rol speelde bij het onafhankelijk 

analyseren van de methoden. Het doel van dit onderzoek is om de mogelijkheden van 

eye tracking beter en meer gedetailleerd in kaart te brengen. Wat is precies de waarde 

van eye tracking voor usabilityonderzoek? De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook: 

 

In hoeverre is eye tracking te gebruiken als zelfstandige probleemopsporende 

evaluatiemethode?  
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Deze vraag leidt tot een aantal deelvragen en hypothesen. In Hoofdstuk 2 zullen de 

belangrijkste theorieën over usabilityonderzoek naar websites en eye tracking worden 

besproken. Daarna wordt in Hoofdstuk 3 ingegaan op de deelvragen en hypothesen. In 

Hoofdstuk 4 wordt de methodiek van het onderzoek verantwoord, waarna in Hoofdstuk 5 

de resultaten aan de orde komen. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 6, de conclusie, de 

hoofdvraag beantwoord. Ten slotte wordt in Hoofdstuk 7 afgesloten met een discussie 

over de resultaten en worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2. Usabilityonderzoek naar websites 

Om na te gaan of eye tracking toereikend is als zelfstandige evaluatiemethode, moet 

eerst duidelijk worden wat momenteel de mogelijkheden voor usabilityonderzoek naar 

websites zijn. In dit hoofdstuk worden daarom eerst de dominante methoden besproken. 

Welke methoden zijn dit en wat zijn de voor- en nadelen? Hierna komt eye tracking aan 

bod. Hoe werkt deze ‘nieuwe’ methode precies en waar moet je rekening mee houden? 

Vervolgens wordt eye tracking in verband met usabilityonderzoek gebracht. Hoe wordt 

eye tracking momenteel ingezet en wat zijn de resultaten? Ten slotte volgt een conclusie. 

2.1 Dominante methoden 

2.1.1 Hardopdenken 

De Hardopdenkmethode is een dominante benadering geworden voor gebruikers-

onderzoek naar instructieve teksten en websites (Van Den Haak e.a., 2006). Het doel 

van de methode is om gebruikersproblemen van communicatiemiddelen te achterhalen 

en op te lossen. Van den Haak e.a. omschrijven de methode als volgt: 

“In grote lijnen komt de methode erop neer dat proefpersonen aan een bepaalde 

taak worden gezet, met als extra opdracht om tijdens de taakuitvoering hun 

gedachten te verbaliseren. De hardopdenkprotocollen, die bestaan uit een 

weergave van zowel de acties als de verbalisaties van de proefpersonen, leveren 

gedetailleerde procesgegevens op over de wijze waarop gebruikers te werk gaan 

met een communicatiemiddel” (p185).  

 

De kracht van de hardopdenkmethode is dat onderzoekers heel precies kunnen 

achterhalen welke problemen waar voorkomen. Op basis van deze data kunnen goede 

revisies gemaakt worden. 

Validiteit van hardopdenken 

De methode vindt zijn oorsprong bij Ericsson & Simon. Zij concludeerden op basis van 

een groot aantal empirische studies dat hardopdenkdata onder strikte voorwaarden 

valide zijn. Zo mogen de taken niet te moeilijk zijn (anders stopt de proefpersoon met 

verbaliseren), maar mogen ze ook niet zo makkelijk zijn dat ze min of meer automatisch 

worden uitgevoerd. Daarnaast moet de proefleider zich houden aan een strenge 

gedragscode. Deze mag op geen enkele manier interveniëren in het proces, alleen niet-

sturende uitingen als “blijf praten” en “ga door” zijn geaccepteerd (1984, 1993, in: 

Potappel, 2007). In de praktijk van usabilitytesting blijkt echter dat deze regels niet goed 

worden nageleefd. Boren & Ramey betogen dat dit niet slecht hoeft te zijn, omdat de 
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doelstellingen van een usabilitytest sterk afwijken van ander hardopdenkonderzoek. Niet 

het hele denkproces, maar alleen de geverbaliseerde problemen staan centraal (2000, in: 

Van Den Haak e.a., 2006). Daarnaast zet een aantal onderzoekers vraagtekens bij de 

nauwkeurigheid, volledigheid en mogelijke reactiviteit van de hardopdenkmethode (Eger 

e.a., 2005; Guan e.a., 2006; Van Den Haak e.a., 2006). De verbalisaties kunnen 

onnauwkeurig zijn omdat de proefpersonen niet zelf hun eigen mentale processen 

ongekleurd kunnen observeren en navertellen. Daarnaast kunnen ze onvolledig zijn 

omdat de proefpersonen zich van bepaalde gedachten misschien niet bewust zijn, omdat 

ze misschien een sociale druk voelen om het niet te vertellen en/of omdat het simpelweg 

moeilijk kan zijn om gedachten naar woorden te ‘vertalen’. Bovendien denken mensen 

sneller dan ze kunnen praten (Cooke, 2005). Ten slotte kan hardopdenken ervoor zorgen 

dat proefpersonen anders te werk gaan dan ze normaal zouden doen. In bepaalde 

gevallen gaan ze dankzij hardopdenken juist preciezer en meer gestructureerd werken 

waardoor de methode bepaalde problemen kan verhullen. In andere gevallen verstoort 

het hardopdenken juist het werkproces waardoor de proefpersonen de taken juist 

slechter maken. 

Concurrent-, retrospectief hardopdenken of constructieve interactie? 

Gezien de beperkingen van hardopdenken zijn er nieuwe varianten van de methode 

ontwikkeld. Tegenwoordig onderscheiden we drie varianten: ‘concurrent hardopdenken’, 

‘retrospectief hardopdenken’ of ‘constructieve interactie’. Bij concurrent hardopdenken 

moeten de proefpersonen direct tijdens de taakuitvoering hun gedachten verbaliseren 

(zoals hierboven besproken). Bij retrospectief hardopdenken voeren de proefpersonen 

eerst de taak in stilte uit en moeten ze achteraf aan de hand van een video-opname hun 

gedachten verbaliseren. Gedurende constructieve interactie zijn er niet één maar twee 

proefpersonen betrokken. Gezamenlijk moeten ze een taak uitvoeren en daarbij alle 

keuzes in overleg met elkaar maken.  

 

Van Den Haak e.a. hebben de bruikbaarheid van deze drie varianten eerst getest op een 

bibliotheekcatalogus (2003, 2004) en vervolgens dezelfde test uitgevoerd op een 

informatieve website en de resultaten hiervan met elkaar vergeleken (2007). De 

onderzoekers argumenteren namelijk dat er een groot verschil bestaat tussen een 

software-applicatie en een informatieve website. Zo zal er bij websites meer gelezen 

moeten worden dan bij software-applicaties, terwijl applicaties juist meer om fysieke 

acties vragen zoals het invoeren van gegevens of het klikken op buttons of links.  

 

Uit het usabilityonderzoek van de informatieve website blijkt dat de drie varianten 

dezelfde hoeveelheid problemen opleveren. Wel verschilt de manier waarop de 
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problemen aan het licht komen. De retrospectieve variant levert meer zichtbare dan 

geverbaliseerde problemen op. Er werd bijvoorbeeld vaker doelloos geklikt omdat alleen 

deze groep niet de reden voor iedere klik hoefde uit te leggen. Daarnaast levert een 

video-opname van een website weinig aanknopingspunten op voor verbalisaties. Ten 

aanzien van de probleemtypen werd één significant verschil gevonden. Retrospectief 

hardopdenken levert meer problemen op die betrekking hebben op de volledigheid van 

de aangeboden informatie. De relevantie van de opgespoorde problemen was voor alle 

drie de varianten gelijk. Wat betreft de taakuitvoering werden twee verschillen gevonden. 

Ten eerste hebben de proefpersonen in de retrospectieve conditie minder taken goed 

afgerond dan die in de constructieve interactie conditie. Ten tweede hebben de 

proefpersonen in de constructieve interactie conditie minder tijd nodig gehad om de 

taken uit te voeren dan die van de concurrent conditie.  

 

De vergelijking van bovenstaande resultaten met die van het usabilityonderzoek naar de 

bibliotheekcatalogus heeft interessante resultaten opgeleverd. Constructieve interactie 

heeft bij de website snellere werktijden opgeleverd. Bovendien hebben de proefpersonen 

deze variant bij de website positiever beleefd. Retrospectief hardopdenken heeft bij de 

website geleid tot meer observeerbare problemen, maar het succespercentage was lager 

en de proefpersonen waren zich meer bewust van de aanwezigheid van de proefleider. 

Concurrent hardopdenken blijkt minder geschikt te zijn voor software-applicaties. 

Gedurende het onderzoek werden bij de bibliotheekcatalogus meer observeerbare 

problemen gevonden, wat mogelijk een gevolg is van reactiviteit. 

Ondanks de verschillen zijn er ook een aantal overeenkomsten gevonden. Zo is het 

aantal gevonden problemen niet alleen tussen de verschillende varianten maar ook 

tussen de testobjecten gelijk. Bovendien overlappen de opgespoorde problemen tussen 

de drie varianten grotendeels waardoor je kunt stellen dat de output ongeveer gelijk is.  

De beste variant 

De conclusie van dit onderzoek is dat alle varianten grotendeels inwisselbaar zijn en dat 

de onderzoeker zijn keuze kan baseren op basis van eigen (praktische) prioriteiten. 

Wanneer een usabilityonderzoek puur en alleen usabilityproblemen moet detecteren is 

concurrent hardopdenken het meest efficiënt. Deze variant is namelijk voordeliger dan 

constructieve interactie en minder tijdrovend dan retrospectief hardopdenken. Wanneer 

de onderzoeker geïnteresseerd is een representatieve weergave van het gebruik van het 

communicatiemiddel heeft hij meer baat aan retrospectief hardopdenken. Indien het 

belangrijk is dat de proefpersonen de test als positief ervaren, is de constructieve 

interactie variant weer het meest geschikt. 
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2.1.2 Enquêtes  

Een tweede dominante methode voor usabilityonderzoek naar websites is de (online) 

enquête. Enquêtes geven inzicht in de algehele kwaliteit van een website. Het grote 

voordeel van deze methode is dat het relatief goedkoop is en makkelijk resultaten 

oplevert. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer organisaties gebruik maken van 

een webenquête. Helaas worden deze enquêtes vaak ‘op eigen houtje’ gemaakt. Het 

gevolg is vaak dat de enquête empirisch niet valide is. Daarnaast kunnen de resultaten 

van vergelijkbare sites niet met elkaar worden vergeleken (Elling e.a., 2007). Om die 

reden wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de ideale standaard enquête (Elling 

e.a., 2007; Van Schaik & Ling, 2005; Muylle e.a., 2004; Kirakowski, 1998). Hieronder 

worden twee enquêtes besproken: de Website Usability Satisfaction enquête (Muylle 

e.a.) en diens opvolger: de Website Evaluation Questionnaire (Elling e.a.). 

Website Usability Satisfaction (WUS) 

Nog voor de totstandkoming van de ideale standaard enquête hebben Muylle e.a. 

onderzocht wat gebruiksvriendelijkheid op websites nu eigenlijk precies is. De eerste fase 

van het onderzoek bestond dan ook uit een literatuurstudie van Hypermedia Design 

theorie en Information System succestheorie. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat 

gebruiksvriendelijkheid niet alleen betrekking heeft op het gebruiksgemak maar ook op 

de attitude van de gebruiker ten opzichte van de website:  

“Web site user satisfaction may be considered a measure of the utility of an 

organization’s web site in the end-user’s decision making process and may be 

defined as the attitude toward the web site by a hands-on user of the 

organization’s web site” (p545).  

 

In de tweede fase hebben Muylle e.a. de term gebruiksvriendelijkheid onderzocht door 

middel van hardopdenkonderzoek. Een groep van 14 proefpersonen heeft verschillende 

websites van koerierbedrijven bezocht en door middel van hardopdenken hun mening 

gegeven. Het doel van dit onderzoek was om aan de hand van de haropdenkprotocollen 

en de video-opnamen te achterhalen hoe de proefpersonen zelf over website 

gebruiksvriendelijkheid denken (WUS) en welke onderliggende dimensies aan dit 

construct ten grondslag liggen. Uit het onderzoek volgden 11 dimensies, die vervolgens 

in de derde fase door middel van een enquête zijn getest (zie figuur 1). Maar liefst 837 

respondenten voerden een taak uit op een website naar keuze en vulden hierna de WUS-

enquête in. In deze enquête werden per dimensie drie vragen gesteld op een vijf-punts 

Likert Schaal. Uit de resultaten bleek dat de dimensies inderdaad betrouwbare en valide 

constructen zijn om WUS te meten. Alleen de laatste dimensie ‘taal’ niet. Deze dimensie 

bevraagt of de gekozen taal van een website juist is. Een mogelijke verklaring is dat deze 
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vraag alleen relevant is in tweetalige landen. De conclusie van Muylle e.a. is dat de WUS-

enquête in de praktijk goed gebruikt kan worden als standaardmethode om de 

gebruiksvriendelijkheid van websites te meten. Op wetenschappelijk gebied is het 

construct WUS nog slechts een startpunt voor verder onderzoek naar de 

gebruiksvriendelijkheid van digitale media.  

Web Evaluation Questionnaire (WEQ) 

Geïnspireerd door het onderzoek van Muylle e.a. hebben Elling e.a. (2007) een eigen 

standaard enquête ontwikkeld voor informatieve websites en gemeentelijke websites 

specifiek. Hiervoor hebben zij de onderliggende dimensies van WUS aangepast, getest en 

daarna gereviseerd. Het resultaat is de Web Evaluation Questionnaire. Deze enquête 

bestaat uit drie hoofddimensies, waarbij de subdimensie ‘accuratesse’ is toegevoegd aan 

‘volledigheid’, de subdimensies ‘taal’ en ‘startpagina’ helemaal zijn verwijderd en de 

dimensie ‘zoekmachine’ is toegevoegd (zie figuur 2).  

Ook is door middel van hardopdenkonderzoek de vraagstelling in de enquête onderzocht. 

Hier kwam naar voren dat de stellingen in de enquête beter in de ik-vorm geformuleerd 

kunnen worden (‘ik vind de website makkelijk om te gebruiken’), dat negatieve stellingen 

verwarrend zijn en dat jargon vermeden moet worden.  

 

 
- Begrijpelijkheid van de informatie 

• Relevantie 
• Accuratesse 
• Begrijpelijkheid 
• Volledigheid 

- Bereikbaarheid van de informatie 

• Gebruiksgemak 
• Startpagina 
• Structuur 
• Labels (links) 
• Snelheid 

- Vormgeving 
• Vormgeving 

- Taal 
• Taal 

 

  
- Begrijpelijkheid van de informatie 

• Relevantie 
• Begrijpelijkheid 
• Volledigheid 

- Bereikbaarheid van de informatie 
• Gebruiksgemak 
• Structuur 
• Labels (links) 
• Snelheid 
• Zoekmachine 

- Vormgeving 
• Vormgeving 

 

Figuur 1: de dimensies van de WUS   Figuur 2: de dimensies van de WEQ 

 

Meer interessant is het tweede onderzoek. Hier werd de congruente validiteit van de 

WEQ getest. Elling e.a. vroegen zich af in hoe de WEQ-scores van de respondenten zijn 

gerelateerd aan de ervaringen gedurende het bezoeken van de website. Deze vraag 

hebben ze onderzocht door aan de hand van moeilijke en makkelijke taken de ervaringen 

van de respondenten te manipuleren. In de eerste conditie moesten ze informatie zoeken 

op moeilijk bereikbare pagina’s maar met een makkelijke inhoud en in de tweede 

conditie moesten ze zoeken naar informatie op makkelijk bereikbare pagina’s maar met 
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een ingewikkelde inhoud. Na uitvoering moesten de proefpersonen de WEQ invullen en 

commentaar op hun eigen antwoorden geven. Uit de resultaten blijkt dat alle 

respondenten de WEQ positief hebben ingevuld. Dit is opmerkelijk aangezien gedurende 

het onderzoek duidelijk te merken was dat de taken wisselend moeilijk of juist makkelijk 

werden ervaren. Alleen de dimensie ‘links’ bevatte verschillende scores tussen de 

condities. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat een (online) enquête 

zeker zijn beperkingen heeft. Respondenten zijn geneigd meer positieve antwoorden te 

geven in vergelijking met wat je zou verwachten gezien de (negatieve) ervaringen 

gedurende het bezoek op de website. Daarnaast hebben ze de neiging zichzelf de schuld 

te geven in plaats van de website zelf.  

Beperkingen 

Ook in het algemeen zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen over enquêtes voor 

usabilityonderzoek. Zo moeten de enquêtes zelf ook gebruiksvriendelijk zijn. Veel 

onderzoekers worstelen daarom met de lengte van een enquête. Het aantal vragen moet 

beperkt worden tot een minimum zonder dat de validiteit verloren gaat. Daarnaast zijn 

de resultaten van een enquête minder specifiek dan bijvoorbeeld bij de 

hardopdenkmethode. De resultaten geven niet aan welke specifieke elementen van de 

website revisies nodig hebben.  

2.1.3 Cognitive Walktrough for the Web (CWW) 

Blackmon & Kitajima (2006) hebben een methode ontwikkeld die de evaluatie van 

websites automatiseert en bovendien universeel toepasbaar is op (grote) informatieve 

websites. De methode bestaat uit een combinatie van de Latent Semantic Analysis (LSA) 

en de usabilitymethode Cognitive Walktrough for the Web. CWW gaat uit van 

‘Information scent’. Tijdens een websitebezoek volgen proefpersonen een ‘spoor’ die 

gebaseerd is op de semantische gelijkenis tussen het doel van de proefpersoon en de 

links waar hij waarschijnlijk op zal klikken. Bij een slechte website is dit spoor voor 

bezoekers niet duidelijk, daarom bereiken ze niet de juiste link. Blackmon & Kitajima 

onderscheiden vier soorten problemen: 

- Unfamiliar correct link: de proefpersoon klikt niet op de juiste link omdat deze 

onbekend in de oren klinkt. 

- Competing links under competing headings: op veel websites zijn links verdeeld in 

groepen met ieder een eigen titel (‘heading’). In dit geval weet de proefpersoon 

niet goed in welke groep hij moet zoeken omdat meerdere headings volgens hem 

de juiste link zouden kunnen bevatten. Het gevolg is dat wanneer een 

proefpersoon onder een verkeerde heading kijkt, dat hij eerst (bijna) alle links 

doorneemt voordat hij onder een andere heading gaat kijken. 
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- Competing links nested under correct headings: In dit geval zoekt de 

proefpersoon wel onder de juiste heading, maar weet hij niet direct welke link 

goed is. Door ze uit te proberen vindt hij uiteindelijk wel de juiste pagina. 

- Weak-scent correct link: de naam van de juiste link heeft een zeer zwakke relatie  

met het doel van de proefpersoon. Daarnaast zijn er ook geen andere links die 

wel een sterke semantische gelijkenis hebben. Hierdoor heeft de proefpersoon 

geen idee welke link de juiste is. 

Voor- en nadelen 

Het model heeft veel voordelen. Ten eerste omzeilt LSA de subjectiviteit van de 

onderzoeker bij de categorisering van gelijkenis en bekendheid van de term. De 

semantische gelijkenis van de links worden namelijk door een computer uitgerekend. Ten 

tweede kan het model zonder aanvullend usabilityonderzoek ernstige problemen accuraat 

voorspellen. Ten slotte kunnen met het model zeer grote websites geanalyseerd worden.  

Een beperking van deze methode is dat het wel heel erg gericht is op navigatie. Er zijn 

nog veel meer problemen waar bezoekers tegenaan kunnen lopen, zo kan de informatie 

niet compleet of duidelijk zijn, of is de vormgeving van de website storend. Hier gaat 

CWW echter niet op in. 

2.2 Eye tracking 

Eye tracking is een methode waarbij de oogbewegingen van proefpersonen worden 

geregistreerd door middel van camera’s. Het doel van deze methode is om na te gaan 

hoe proefpersonen visuele informatie tot zich nemen tijdens het uitvoeren van een 

bepaalde taak. Op die manier krijgen onderzoekers inzicht in het kijk- en leesgedrag van 

de mens. Sinds kort wordt eye tracking ook gebruikt bij de evaluatie van websites. 

Hierbij worden de oogbewegingen van proefpersonen geregistreerd terwijl ze een website 

bezoeken. Door deze oogbewegingen te analyseren, wordt onderzocht welke problemen 

de proefpersonen op de website ondervinden. 

2.2.1 Apparatuur  

Er bestaan verschillende eye tracking systemen. De oogbewegingen kunnen opgenomen 

worden via ‘head-mounted systems’ of via ‘remote systems’. Een head-mounted system 

is een hoofdset met twee camera’s eraan gemonteerd die zo zijn ingesteld dat ze de 

bewegingen van de pupillen kunnen registreren (zie figuur 3). Bij een remote system zijn 

de camera’s verwerkt in een computerscherm (zie figuur 4). Beide methoden maken 

gebruik van infrarood technologie om de oogbewegingen te registreren.  

Het voordeel van een head-mounted system is dat de proefpersoon vrij is om zijn hoofd 

te bewegen. Het nadeel is dat de twee camera’s het gezichtsveld van de proefpersoon 
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deels blokkeren. Hierdoor is de proefpersoon zich constant bewust van het feit dat zijn 

oogbewegingen worden vastgelegd. Daarnaast is het moeilijk de hoofdset echt goed aan 

het hoofd van de proefpersoon vast te zetten, waardoor de hoofdset kan verschuiven en 

de opnamen worden verstoord. Bovendien kan de apparatuur niet goed de 

oogbewegingen van bril- en lensdragende proefpersonen registreren.  

Het gebruik van een remote system heeft veel voordelen. Ten eerste is deze techniek 

totaal niet-ingrijpend. De camera’s zijn verwerkt in het beeldscherm waardoor de 

proefpersoon niet door heeft dat zijn oogbewegingen worden vastgelegd. Daarnaast heeft 

de proefpersoon een redelijke bewegingsvrijheid. Hij kan zijn hoofd naar voren en opzij 

bewegen. In principe is zelfs geen herkalibratie nodig wanneer de proefpersoon zijn plek 

tijdelijk heeft verlaten. Ten slotte kunnen lensdragende proefpersonen bij een remote 

system wel participeren.  

 

 
Figuur 3: voorbeeld van een head-mounted system     Figuur 4: voorbeeld van een remote system 

Kalibratie 

Voor aanvang van een experiment moet de eye tracker worden ‘aangesloten’ aan de 

proefpersoon. De apparatuur heeft bepaalde instellingen nodig zodat deze correct kan 

opnemen waar de proefpersoon op welk moment precies naar kijkt. Dit heet kalibratie. 

Gedurende het kalibreren moet de proefpersoon geconcentreerd kijken naar vijf of negen 

stippen die achtereenvolgens verschijnen op het scherm. Na iedere fixatie op een stip 

‘onthoudt’ het eye tracking systeem de stand van de ogen en koppelt deze data met 

elkaar. Op die manier kan berekend worden waar de proefpersoon op welk moment naar 

kijkt. Na de kalibratie kan het experiment beginnen. Een website wordt geopend en de 

proefpersoon voert de taken uit. Ondertussen nemen de camera’s van het eye tracking 

systeem alles op. Figuur 3 op de volgende pagina laat zien hoe kalibratie eruit ziet. De 

rode stippen geven de fixaties van het linker oog aan, de groene die van het rechter oog. 
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Figuur 5: voorbeeld van geslaagde kalibratie 

2.2.2 Kijkgedrag 

Eye tracking onderzoek heeft al enig inzicht opgeleverd over het kijkgedrag van de mens. 

Zo blijkt dat we een groot visueel veld hebben, namelijk 120° verticaal en 208° 

horizontaal (Wade en Swanson, 1991, in: Williams e.a., 2005). Dit veld kunnen we 

echter niet in één blik scherp zien. Onze ogen zijn niet in staat om het hele visuele veld 

in een keer te verwerken. Op ons netvlies zien we eigenlijk slechts een gebied ter grootte 

van een euro scherp op een meter afstand. Daarom verwerken onze ogen de visuele 

informatie in stukjes. In een razend snel tempo fixeren ze op details in de omgeving en 

vervolgens integreren onze hersenen deze fixaties tot een coherente visuele 

representatie (Williams e.a., 2005). Hierdoor nemen we uiteindelijk toch onze hele 

omgeving waar, alhoewel onze aandacht vaak wel naar één bepaald gedeelte uitgaat.  

 

Het kijkgedrag van een mens bestaat dus uit veel fixaties. Tussen deze fixaties door 

worden echter ook oogbewegingen gemaakt. Deze bewegingen noemen we saccades. 

Omdat je ogen tijdens een saccade heel snel naar een volgend fixatiepunt bewegen, 

zetten je hersenen tijdens een saccade kort je visie uit. Dit voorkomt dat je de omgeving 

om je heen als een waas gaat zien (Goldberg & Wichansky, 2003).  

2.2.3 Metrische waarden  

Eye tracking is een jonge onderzoeksdiscipline. Daarom is nog niet helemaal duidelijk 

wat nu precies de meest efficiënte en informatieve metrische waarden zijn. De meest 
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onderzochte waarde is de fixatieduur. De range van deze maat is erg breed en verschilt 

per onderzoek. Jacob & Karn (2003) rapporteren dat een fixatie ongeveer 100-200 msec 

duurt, Williams e.a. (2005) rapporteren 200-350 msec en Goldberg & Wichansky (2003) 

250-500 msec. De stimulus van het experiment blijkt erg bepalend te zijn voor de 

fixatieduur. Rayner stelt daarom voor om een onderscheid te maken tussen scènes 

(plaatjes) en teksten. In zijn onderzoek is de fixatieduur tijdens het zoeken naar visuele 

beelden 275-330 msec en tijdens lezen 225-275 msec (1998, in: Goldberg & Wichansky, 

2003). Graf en Krueger maken op hun beurt weer een onderscheid tussen vrijwillige en 

onvrijwillige fixaties: respectievelijk <240 en >230 msec (1989, in: Jacob & Karn, 2003). 

Het mag duidelijk zijn dat extra onderzoek nodig is om de randvoorwaarden voor 

fixatieduur vast te leggen. 

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer metrische waarden. Hieronder volgen enkele populaire 

maten: 

- Gaze duration: de cumulatieve duur van een aantal fixaties en saccades op één 

(bijzondere) plek (Jacob & Karn, 2003). Deze plek wordt ook wel een area of 

interest genoemd. Het is bijvoorbeeld interessant om te meten hoe lang een 

proefpersoon naar een banner op een website kijkt. 

- Gaze proportion (%): deze maat geeft de verhouding weer tussen het kijken naar 

areas of interest en het bezichtigen van de rest van de website. Hoeveel procent 

van de tijd kijkt een proefpersoon naar (ir)relevante informatie?  

- Scanpad: de opeenvolging van fixaties en saccades. De analyse van een scanpad 

maakt helder hoe een proefpersoon een pagina visueel doorneemt. Het gaat hier 

dus niet om het kijkgedrag op één plek maar juist de volgorde waarop een 

proefpersoon de verschillende elementen op een pagina bekijkt. 

- Totaal aantal fixaties: deze maat correleert negatief de efficiëntie van een website 

(Goldberg & Kotval, 1998, in: Jabob & Karn, 2003). Hoe kleiner het aantal fixaties 

dat nodig is om de juiste link te vinden des efficiënter is de website ingericht.  

- Totaal gemiddelde fixatieduur: deze maat indiceert hoeveel moeite een 

proefpersoon heeft met het verwerken van de informatie. Hoe langer de 

gemiddelde fixatieduur, des te meer moeite de proefpersoon ervaart (Fitss ea., 

1950; Goldberg & Kotval 1998, in: Jacob & Karn, 2003).  

- Fixation rate: het aantal fixaties per seconde. Deze maat hangt nauw samen met 

fixatieduur. Ook hier gaat men ervan uit dat de snelheid van de fixaties 

samenhangt met de moeite die een proefpersoon ervaart. 

- Saccades: dit zijn de oogbewegingen tussen de fixaties door. De duur hiervan is 

ongeveer 25-100 msec. Over het algemeen zijn saccades korter tijdens lezen en 

langer tijdens het bezichtigen van een beeld. 
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- Regressie: een terugwaardse beweging van de ogen tijdens het lezen van een 

tekst (bij westerse talen naar links). Wanneer een proefpersoon terugkeert naar 

een eerder gelezen woord of zin, is dit een verstoring van het leesproces. Volgens 

Lentz e.a. (2006) kan er dan sprake zijn van een begripsprobleem. 

2.2.4 Methodologische uitgangspunten 

Eye tracking onderzoek is gebaseerd op een aantal methodologische uitgangspunten. 

Goldberg en Wichansky (2003) bespreken de belangrijkste punten waar je als 

onderzoeker rekening mee moet houden. Hieronder volgt een overzicht: 

- Veel onderzoeken zijn gebaseerd op de eye-mind hypothese. Deze hypothese gaat 

ervan uit dat de plek waar een proefpersoon op een bepaald moment naar kijkt, 

correspondeert met zijn gedachte op dat moment. Onderzoek heeft uitgewezen 

dat in sommige gevallen de gedachten vooruit of juist achter lopen op de huidige 

blik. Echter bij het verwerken van complexe visuele informatie is de correlatie 

tussen waar men aan denkt en waar men naar kijkt erg hoog (Just & Carpenter, 

1976; Rayner, 1998).  

- De verlichting in de testruimte en de helderheid van het beeldscherm heeft 

invloed op de grootte van de pupil van de proefpersoon. Voor optimale resultaten 

behoort de experimentruimte gedimd licht te hebben en heeft de achtergrond van 

het beeldscherm een constante helderheid. Gebruik bij voorkeur ook geen 

proefpersonen met een bril. Reflecties op het glas belemmeren soms de 

registratie van de oogbewegingen.  

- Het aantal proefpersonen nodig voor een onderzoek hangt af van zowel de 

effectgrootte en de statistische kracht, als de verwachtingen van het onderzoek. 

Houdt rekening met het feit dat ongeveer 20% van de resultaten verloren zullen 

gaan.  

2.3 Eye tracking en usabilityonderzoek 

Eye tracking is nog in een ontwikkelingsfase. Het nut van de methode en de toepassing 

ervan bij usabilityonderzoek is voor veel onderzoekers nog niet duidelijk. Cooke (2005), 

Goldberg & Wichansky (2003) en Jacob & Karn (2003) bieden inzicht in de verschillende 

mogelijkheden. Allen zetten uiteen dat eye tracking goed gebruikt kan worden om het 

lees-, scan- en zoekgedrag van gebruikers op websites en andere digitale media nader te 

onderzoeken. Wanneer een tekst bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen is, zal dit volgens 

Goldberg & Wichansky een effect opleveren dat goed te meten is met eye tracking: 
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“When there are difficulties with legibility or comprehensibility of a text, the eyes 

may fixate on specific words or samples of text, or even reverse direction to 

reread text, slowing down reading progress and disturbing the normal pattern”. 

(p499) 

 

Ook scan- zoek gedrag is met eye tracking goed vast te leggen. Zo blijkt uit een 

onderzoek van Ruel dat bezoekers een website grofweg in een ‘Z’ beweging scannen. De 

ogen van bezoekers beginnen vaak eerst in de linkerbovenhoek van een pagina (waar 

vaak het logo van de site staat), bewegen dan naar de rechterhoek, waarna ze in kleine 

‘Z’ bewegingen de inhoud naar beneden doornemen. Opvallend genoeg eindigen de 

bezoekers niet rechtsonder, maar bewegen ze hun ogen van rechtsonder in een rechte 

lijn weer omhoog, zodat er niets van de pagina wordt gemist (2004, in: Cooke, 2005). 

 

Daarnaast is eye tracking ook goed te gebruiken om vormgevingsprincipes voor digitale 

media nader te definiëren. Williams e.a. (2005) hebben bijvoorbeeld door middel van eye 

tracking onderzocht of het isoleren van een element genoeg is om de aandacht van de 

bezoeker hiernaar te trekken. De conclusie van dit onderzoek is dat isolatie alléén niet 

genoeg is, maar dat een combinatie van isolatie met andere vormgevingsprincipes zoals 

kleurgebruik en contrast wel effectief de aandacht naar het bedoelde element zal 

trekken. 

 

Hoewel eye tracking veel te bieden heeft, wordt de methode tot nu toe vaak alleen in 

combinatie met andere methoden gebruikt. Veel onderzoekers hebben het idee dat eye 

tracking slechts een goede aanvulling is en niet gezien moet worden als een zelfstandige 

evaluatiemethode voor usabilityonderzoek: 

“Eye tracking alone is not a complete usability engineering approach, but it can 

make a significant contribution to the assessment of usability.” (Jacob & Karn, 

2003, p588) 

Of: 

“For eye tracking to be applicable to practitioners, researchers need to place eye 

movement data within a broader usability context by linking it to other measures 

of usability such as surveys, observation, and think-aloud protocol.” (Cooke, 

2005, p461) 

 

Vooral het combineren van eye tracking met de hardopdenkmethode is populair 

(Potappel, 2007; Lentz e.a., 2006; Cooke, 2005; Eger e.a., 2005; Jacob & Karn, 1998). 

Op de volgende pagina worden twee onderzoeken nader uiteengezet. 
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2.3.1 Eye tracking en de hardopdenkmethode 

Bijna traditioneel wordt bij usabilityonderzoek de hardopdenkmethode toegepast. Echter 

zit aan deze methode (zoals hierboven uiteengezet) nog een aantal haken en ogen aan 

zowel de concurrent als de retrospectieve hardopdenkmethode. Zo zouden proefpersonen 

bij de retrospective variant minder gedachten verbaliseren omdat ze al een aantal zaken 

vergeten zijn. Potappel (2007) heeft onderzocht of het tonen van de oogbewegingen de 

proefpersoon helpt bij het retrospectief hardopdenken. Weet een proefpersoon meer 

(problemen) te verbaliseren wanneer hij niet alleen een filmpje van zijn 

schermactiviteiten ziet, maar daaroverheen ook zijn oogbewegingen? In het onderzoek 

moesten 32 proefpersonen twee opdrachten uitvoeren op een informatieve website en 

daarna hardopdenken. De helft van de groep zag achteraf alleen de schermactiviteiten 

(retro-screen-cues) en de andere helft zag ook zijn oogbewegingen (retro-eye-cues). 

Door de resultaten van beide methoden met elkaar te vergelijken, ging Potappel na óf en 

op welke gebieden eye-cues een voordeel bieden ten opzichte van alleen screen-cues:  

“Omdat de proefpersonen dan meer aanknopingspunten hebben dan bij de retro-

screen-cue methode, valt te verwachten dat ze gemakkelijker gedachten 

verbaliseren en er daarmee meer problemen opgespoord worden.” (p16)  

 

Tot verbazing van de onderzoeker zelf, leverde de retro-eye-cue methode dezelfde 

resultaten op als de retro-screen-cue methode. Er werden evenveel problemen 

opgespoord en de verdeling van de soort problemen (bereikbaarheid, inhoud of 

vormgeving) bleken ook hetzelfde te zijn. Zelfs de manier waarop de problemen aan het 

licht kwamen (dat kan via verbalisatie, observatie of via beiden), was gelijk. Eye-cues 

vormen volgens dit onderzoek geen directere cues naar de gedachten die gemaakt zijn 

tijdens de taakuitvoering. De proefpersonen laten wennen aan technische data als een 

eye tracking video is ook niet nodig. Tijdens de afname bleek dat ze het principe snel 

doorhadden en het niet als problematisch ervoeren. Bovendien leverde een vergelijking 

van de resultaten tussen proefpersonen met en zonder kennismakingsfilmpje geen 

verschillen op. 

 

Hoewel dit onderzoek een goede bijdrage levert aan de methodiek van 

usabilityonderzoek, moeten er wel een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Zo werd 

door een fout in de experimentele opstelling een aantal problemen buiten beschouwing 

gelaten. Ook zijn er geen richtlijnen te vinden over hoe de problemen precies zijn 

gecategoriseerd. De beleving van de proefpersonen werd met slechts drie vragen 

gemeten en de verdeling van de proefpersonen over de condities was niet helemaal 

correct. Een aantal proefpersonen in de eye tracking conditie zonder een kennismakings-

filmpje waren wel al met eye tracking bekend. Daarnaast heeft Potappel de eye tracking 
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data zelf niet aan een grondige analyse onderworpen, wat waarschijnlijk tot meer 

geobserveerde problemen had geleid. Dit viel echter buiten het kader van het onderzoek. 

Oogbewegingen bij video-opnamen hebben wel effect? 

Eger e.a. (2005) hebben ook onderzoek gedaan naar het effect van eye-cues bij 

retrospectief hardopdenken. Dit hebben ze gedaan door de resultaten van deze methode 

te vergelijken met concurrent hardopdenken en ‘normaal’ retrospectief hardopdenken 

(retro-screen-cues). De drie methoden zijn getest op twee online zoekmachines: Google 

Search en Infomatic i-Globe. Het verschil tussen beide zoekmachines is de bekendheid 

ervan en het gebruiksgemak. In tegenstelling tot Google is Infomatic niet bekend en is 

deze zoekmachine moeilijker te gebruiken wat volgens de onderzoekers tot meer 

gebruiksproblemen zou moeten leiden. Aan het onderzoek namen 24 proefpersonen deel. 

Iedere proefpersoon heeft eenmaal concurrent hardopdenken uitgevoerd en eenmaal 

retrospectief hardopdenken aan de hand van óf screen-cues óf eye-cues. Om de 

ervaringen van de proefpersonen te kunnen meten, vulden deze na afloop ook een 

enquête in met vragen op een vijf-punts Likert Schaal. De resultaten zijn geanalyseerd 

op aantal problemen en op type problemen. Deze typen zijn: lay-out, terminologie, 

feedback, begrijpelijkheid, data invoering en navigatie.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat retrospectief hardopdenken zeker voordelen biedt ten 

opzichte van concurrent hardopdenken. De retro-eye-cue methode leverde in totaal meer 

problemen op en spoorde bovendien meer problemen op van het type feedback en 

begrijpelijkheid. De screen-cue methode leverde in totaal niet meer problemen op dan 

concurrent hardopdenken maar wel meer problemen van het type lay-out.  

Een vergelijking van retro-eye-cue met retro-screen-cue lijkt in eerste instantie geen 

verschillen op te leveren, totdat ook een scheiding wordt gemaakt tussen de twee 

testobjecten. Eger e.a. vonden een interessant interactie-effect. De eye-cue methode 

spoorde meer problemen op bij Infomatic en de screen-cue methode spoorde meer op bij 

Google. Een vergelijking van de typen problemen tussen de zoekmachines leverde 

slechts één interactie-effect op. De eye-cue methode leverde meer feedbackproblemen 

op bij Infomatic en de screen-cue methode meer bij Google. Deze resultaten ontkrachten 

de conclusie van Potappel (2007) dat eye-cues totaal geen effect hebben.  

Uit de enquête zijn eveneens interessante resultaten naar voren gekomen. Zo hebben de 

proefpersonen concurrent hardopdenken negatiever beleefd dan retrospectief 

hardopdenken en hadden ze het idee dat ze in de concurrent conditie langzamer en 

minder gefocust hadden gewerkt. Ook de aanwezigheid van de proefleider werd tijdens 

concurrent hardopdenken als meer storend ervaren. Tussen de retrospectieve methoden 

zit geen verschil.  
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Kanttekeningen  

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de verschillen tussen concurrent en 

retrospectief hardopdenken het grootst zijn, maar de screen-cue en eye-cue methode 

ook deels verschillende resultaten opleveren. Dit onderzoek suggereert dat je beter de 

screen-cue methode kunt gebruiken bij ‘makkelijke’ en bekende sites (als Google) en de 

eye-cue methode bij de wat meer problematische sites (als Infomatic). Eigenlijk is dit 

resultaat niet zo heel vreemd. Waarschijnlijk hadden de proefpersonen al voor dit 

onderzoek een mening over Google waardoor eye-cues niet nodig waren om ze te 

herinneren aan problemen die ze met deze zoekmachine ervaren. Daarnaast hebben Eger 

e.a. niet gerapporteerd uit hoeveel vragen de enquête bestaat en wat deze vragen 

precies zijn. Indien het om een beperkte enquête gaat is het niet meer dan logisch dat de 

subtiele verschillen tussen de screen-cue en eye-cue methode niet zijn gedetecteerd.  

2.3.2 Eye tracking als zelfstandige methode voor usabilityonderzoek 

Hierboven is besproken welke aanvullende rol eye tracking kan spelen bij 

usabilityonderzoek naar websites, maar wat betekent eye tracking als zelfstandige 

evaluatiemethode? Het onderzoek van Vereijken (2007) biedt aanknopingspunten voor 

de beantwoording van deze vraag. In haar explorerende studie gaat ze na in hoeverre en 

hoe eye tracking gebruikt kan worden als probleemopsporende methode voor 

usabilityonderzoek naar websites. Voor de beantwoording van deze vraag onderzoekt 

Vereijken hoe usabilityproblemen via eye tracking aan het licht komen en vergelijkt ze de 

opgespoorde problemen met een drietal andere probleemopsporende methoden: de 

hardopdenkmethode, muisbewegingsanalyse en de vragenlijst. Voor de categorisering 

van de gevonden problemen wordt gebruik gemaakt van de WUS (Muylle e.a. 2004).  

 

Uit de resultaten blijkt dat bijna alle usabilityproblemen die met eye tracking zijn 

opgespoord ook (ten minste gedeeltelijk) met de hardopdenkmethode zijn op te sporen. 

De muisbewegingsanalyse heeft, heel begrijpelijk, geen inhoudsproblemen gedetecteerd. 

Deze methode spoort namelijk alleen problemen op waarbij fysieke acties zichtbaar zijn. 

Bijvoorbeeld het navigeren naar verkeerde menu’s of onjuist gebruik van de 

zoekmachine. Dit zijn bereikbaarheids- en vormgevingsproblemen. De vragenlijst heeft 

praktisch geen van de problemen die via eye tracking naar voren kwamen, opgespoord. 

Alleen het feit dat proefpersonen moeite hadden met het vinden van de juiste link kwam 

door middel van deze methode gedeeltelijk naar voren. 
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Over het opsporen van usabilityproblemen door middel van eye tracking concludeert 

Vereijken met het volgende: 

- Bereikbaarheidsproblemen worden zichtbaar wanneer proefpersonen veel 

overbodige links, menu’s en irrelevante pagina’s bekijken voordat het antwoord is 

gevonden. Irrelevante pagina’s worden vooral alleen scannend bekeken. 

Wanneer proefpersonen geen idee hebben waar ze het antwoord kunnen vinden, 

worden vrijwel alle menu’s en links gescand. Wanneer proefpersonen een link 

onder een verkeerde primaire link zoeken, verwachten ze de informatie onder 

een andere plaats. 

- Inhoudsproblemen worden zichtbaar wanneer het normale leesproces van de 

proefpersoon wordt verstoord. Wanneer proefpersonen vaak en lang naar één 

woord kijken, een zin meerdere malen lezen, of hun ogen helemaal van het 

beeldscherm verdwijnen hebben ze moeite met de informatie op de pagina. 

- Vormgevingsproblemen worden duidelijk door te achterhalen of bepaalde cruciale 

elementen wel zijn bekeken. Daarnaast had Vereijken vormgevingsproblemen 

verwacht wanneer proefpersonen meerdere malen naar (bewegende) plaatjes 

kijken. Dit is echter in haar onderzoek niet voorgekomen. 

Problemen en suggesties 

De bovenstaande resultaten bieden inzicht in de toegevoegde waarde van eye tracking 

tegenover de hardopdenkmethode, muisbewegingsanalyse en de vragenlijst, maar laten 

nog veel vragen open. Zo waren bijna alle usabilityproblemen op de website al bekend 

voordat het eye tracking onderzoek werd uitgevoerd. Deze voorkennis heeft een 

belemmerende rol gespeeld bij het onafhankelijk analyseren van de methoden. Zelfs 

gedurende de opname van de oogbewegingen werden spontane opmerkingen van de 

proefpersonen later gebruikt bij de analyse van de eye tracking data. Vereijken heeft 

aangegeven dat deze opmerkingen vooral hebben geholpen bij de analyse van 

inhoudsproblemen. Een verstoring van het leesproces kon via die manier beter verklaard 

worden (bijvoorbeeld ‘moeilijke tekst’ of juist ‘onvolledige tekst’). Om die reden geeft dit 

onderzoek geen antwoord op de vraag of eye tracking werkelijk als zelfstandige methode 

gebruikt kan worden. Voor vervolgonderzoek adviseert Vereijken dat de proefleiders van 

eye tracking geen voorkennis van de website mogen hebben, maar alleen bekend mogen 

zijn met de juiste antwoorden en navigatierouten van de taken. Deze scriptie neemt dit 

advies over, maar hier gaat Hoofdstuk 4 (Methoden van onderzoek) verder op in. 
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2.3.3 Conclusie 

Hierboven is uitgelegd hoe dominante methoden van usabilityonderzoek naar websites 

worden uitgevoerd, hoe eye tracking werkt en er zijn een aantal onderzoeken die gebruik 

maken van eye tracking besproken. Hieronder volgt een samenvattende conclusie met de 

belangrijkste redenen waarom eye tracking interessant is voor usabilityonderzoek. 

 

Ten eerste is eye tracking een niet ingrijpende methode. Onderzoekers kunnen 

usabilityproblemen opsporen zonder dat de proefpersonen worden gestoord tijdens hun 

bezoek aan de website. Hierdoor levert de methode resultaten op die representatief zijn 

voor de werkelijkheid omdat reactiviteit wordt uitgesloten. Bovendien vinden de 

proefpersonen het zelf ook fijner wanneer ze niet telkens worden gestoord. 

 

Ten tweede is eye tracking populair bij usabilityonderzoeken, omdat de methode het kijk- 

en zoekgedrag van proefpersonen op een micro-niveau vastlegt. Dit is bijvoorbeeld bij de 

hardopdenkmethode niet het geval: 

Micro-level behaviours, such as the focus of attention during a task, distractions, 

or the visibility of an icon, usually have little awareness to an individual, and thus 

are not reported in the think-aloud protocol” (Goldberg & Wichansky, 2003, p498) 

 

Ten derde vraagt eye tracking niet om een vertaalslag van de proefpersoon. Bij de 

hardopdenkmethode moet de proefpersoon namelijk zijn eigen gedachten observeren of 

herinneren en vervolgens dit vertalen in woorden. Ook de enquête bevraagt de 

proefpersoon wat zijn beleving van de website was. Bij eye tracking hoeft de 

proefpersoon alleen de taken uit te voeren. De problemen worden gesignaleerd en 

geanalyseerd door de proefleider. Hierdoor worden validiteitsbedreigende factoren als 

volledigheid en nauwkeurigheid omzeild. Anderzijds kan bij eye tracking onderzoek ook 

de proefleider fouten maken gedurende deze vertaalslag. 

 

Ten vierde kunnen de proefpersonen maar moeilijk de resultaten zelf manipuleren. 

Wanneer proefpersonen door middel van de hardopdenkmethode of een vragenlijst zelf 

hun problemen moeten rapporteren, bestaat de kans dat ze vanwege sociale druk minder 

of juist zelfverzonnen problemen vertellen. Dit is bij eye tracking niet het geval. Kijken is 

grotendeels een onbewust proces: een proefpersoon gaat niet ineens anders kijken. 

 

Tot slot kunnen onderzoekers ook heel precies nagaan waar problemen zich voordoen. 

Fixaties zijn gebonden aan bepaalde locaties op een pagina, waardoor de onderzoeker op 

een woord, link of icoontje nauwkeurig kan nagaan waar het probleem precies zit. 
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3. Probleemstelling 

Uit het theoretisch kader blijkt dat eye tracking tot nu toe vooral wordt gebruikt als 

aanvullende methode voor probleemopsporend usabilityonderzoek. Eye tracking wordt 

beschouwd als een waardevolle aanvulling op andere methoden (Cooke, 2005; Jacob & 

Karn 2003), maar kan volgens hen niet gebruikt worden als zelfstandige methode. Er is 

hier echter nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Vereijken (2007) is als enige 

begonnen met het in kaart brengen van de mogelijkheden die eye tracking te bieden 

heeft. Uit haar conclusie blijkt dat eye tracking zeker perspectief biedt voor 

probleemopsporend usabilityonderzoek, maar dat nog niet duidelijk is of eye tracking 

daadwerkelijk zelfstandig gebruikt kan worden. Het doel van dit onderzoek is om hier 

inzicht in te krijgen. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: 

 

In hoeverre is eye tracking te gebruiken als zelfstandige probleemopsporende 

evaluatiemethode? 

 

Om te kijken of eye tracking een volledig beeld geeft van de problemen op een website, 

is het nodig deze resultaten te vergelijken met de resultaten van een andere methode. 

Uit het theoretisch kader blijkt dat de hardopdenkmethode hiervoor de beste keuze is, 

omdat deze methode niet alleen veel, maar ook gedetailleerde resultaten oplevert. Zoals 

uit het onderzoek van Vereijken (2007) blijkt, levert de hardopdenkmethode bijna 

evenveel problemen op als eye tracking. Bovendien maakt de literatuur duidelijk dat eye 

tracking en hardopdenken in de praktijk goed te combineren zijn (Van den Haak e.a, 

2007; Eger e.a., 2005; Cooke, 2005; Jacob & Karn, 2003). Vooral retrospectief 

hardopdenken is goede combinatie omdat de proefpersoon pas achteraf, aan de hand 

van een video-opname, verbaliseert wat hij dacht en vond van de website. Andere 

varianten zoals concurrent hardopdenken of constructieve interactie verstoren het 

normale proces van taakuitvoering, want hierbij moeten de proefpersonen namelijk 

gedurende de taak óf met de proefleider óf met een tweede proefpersoon interacteren. 

Deze extra activiteiten hebben invloed op de oogbewegingen van de proefpersoon, 

waardoor de eye tracking data niet meer representatief zijn voor de werkelijkheid (Lentz 

e.a., 2006)1.  

                                           
1 Hoe eye tracking in dit onderzoek precies wordt gecombineerd met de hardopdenkmethode, wordt verder 
toegelicht in Hoofdstuk 4 (Methoden van onderzoek). 
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Voor de vergelijking van de twee methoden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

1. Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eye tracking? 

Om te onderzoeken of eye tracking een compleet beeld van de problemen van een 

website oplevert, moet eerst geïnventariseerd worden welke usabilityproblemen alleen 

met eye tracking kunnen worden opgespoord. De onderzoeken die zijn beschreven in 

Hoofdstuk 2 geven een indicatie van de manier waarop eye tracking data verwerkt 

kunnen worden en welke informatie deze opleveren. Op basis van deze informatie zijn de 

hypothesen geformuleerd en zullen de eye tracking data geanalyseerd worden. Hierna 

worden de geformuleerde problemen op twee manieren gecategoriseerd. 

 

Ten eerste wordt de dimensie van het usabilityprobleem bepaald (Elling e.a., 2007). 

Hierdoor wordt duidelijk wat voor soort problemen eye tracking opspoort. Ten tweede 

wordt de mate van relevantie van het usabilityprobleem vastgesteld (Van Den Haak e.a., 

2007; Molich e.a., 2004). Hierdoor wordt inzichtelijk hoe belangrijk de gevonden 

problemen zijn. Bovendien zijn beide vormen van categorisering erg handig voor de 

vergelijking met de gevonden problemen van de hardopdenkmethode, waarbij dezelfde 

categorisering wordt toegepast (zie Hoofdstuk 4, Methoden van onderzoek).  

 

2. Welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te sporen 

maar niet met eye tracking? 

Voor de beantwoording van deze vraag worden de resultaten van eye tracking en de 

hardopdenkmethode met elkaar vergeleken. Met deze vraag wordt nagegaan welke 

problemen eye tracking niet of slechts gedeeltelijk opspoort wanneer het als een 

zelfstandige methode wordt gebruikt. Dankzij de categorisering van de problemen is 

meteen inzichtelijk voor welke dimensies eye tracking mogelijk tekort komt en hoe 

relevant deze problemen zijn. 

 

3. Welke usabilityproblemen zijn wel met eye tracking op te sporen maar niet 

met de hardopdenkmethode? 

Ook hier worden de resultaten van beide methoden met elkaar vergeleken. Met deze 

vraag wordt nagegaan welke problemen wel door eye tracking worden opgespoord en 

niet of slechts gedeeltelijk door middel van de hardopdenkmethode. De categorisering 

van de problemen in dimensie en relevantie maakt in dit geval inzichtelijk bij welke 

usabilityproblemen eye tracking mogelijk een meer geschikte methode is. Het antwoord 

op deze vraag zal dus inzicht geven in de meerwaarde van eye tracking ten opzichte van 

de hardopdenkmethode, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
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3.1 Hypothesen 

Omdat dit onderzoek exploratief van aard is, zijn de hypothesen beperkt en heel concreet 

gemaakt. Dit om zo specifiek mogelijk de waarde van eye tracking als zelfstandige 

methode te kunnen achterhalen. 

3.1.1 Hypothesen bij deelvraag 1 

De hypothesen bij deelvraag 1 (Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eye 

tracking?) hebben betrekking op specifieke soorten kijkgedrag, die mogelijk wijzen op 

een usabilityprobleem. Door over deze gedragingen hypothesen te vormen, kan getoetst 

worden of dit inderdaad usabilityproblemen zijn. 

 

1. Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een link fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen langdurig op een link fixeren, is dit een hapering in het 

scanproces. Het laat zien dat ze mogelijk niet weten wat de link betekent en/of wat 

ze erachter kunnen verwachten. Hierdoor kan onder andere de fixatieduur langer 

worden. Goldberg & Wichansky noemen dit een gevolg van hoge cognitieve werkdruk. 

(Goldberg & Kotval, 1999, in: Goldberg & Wichansky, 2003). Een analyse van de eye 

tracking data zal duidelijk maken óf er langdurig naar links wordt gekeken, hoe lang 

‘langdurig’ eigenlijk is en op welke links langdurig wordt gekeken. Op basis hiervan 

kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een usabilityprobleem.  

 

2. Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een woord fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen langdurig naar een woord kijken, wijst dit op een hapering in 

het leesproces. Het laat zien dat ze moeite hebben met een bepaald woord. Mogelijk 

is de betekenis van het woord niet duidelijk of herkennen de proefpersonen het 

woord, maar weten ze niet of dit woord van toepassing is voor het beantwoorden van 

de taak. Rayner stelt dat proefpersonen soms ook langer op bepaalde woorden 

fixeren omdat deze woorden semantisch aan elkaar gerelateerd zijn of een andere 

connectie met elkaar hebben (1998, in: Goldberg & Wichansky, 2003). Een analyse 

van de eye tracking data zal duidelijk maken óf er langdurig naar woorden wordt 

gekeken, hoe lang ‘langdurig’ eigenlijk is en naar welke woorden langdurig wordt 

gekeken. Op basis hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een 

usabilityprobleem. 
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3. Als blijkt dat proefpersonen wel op een goede link fixeren maar er niet op 

klikken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen fixeren op de juiste link, maar er niet op klikken, betekent dit 

dat er iets aan de hand is. Mogelijk weten de proefpersonen niet wat het label van de 

link betekent of verwachten ze andere informatie achter deze link (Goldberg & 

Wichansky, 2003). Er zou ook sprake kunnen zijn van concurrerende links (Blackmon 

& Kitajima, 2006) of misschien wel iets heel anders. Een analyse van de eye tracking 

data zal duidelijk maken óf deze situaties wel eens voorkomen en bij welke links. Op 

basis hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een 

usabilityprobleem.  

 

4. Als blijkt dat proefpersonen niet op een cruciale link fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen een link over het hoofd zien (doordat uit de data blijkt dat ze 

er niet op fixeren), heeft dit tot het gevolg dat ze niet kunnen kiezen voor de juiste 

link. Op basis van onvolledige informatie wordt er een keuze gemaakt die ertoe kan 

leiden dat ze hun taak niet meer goed uitvoeren. Een analyse van de eye tracking 

data zal duidelijk maken óf deze situatie wel eens voorkomt, bij welke links dit het 

geval is en of de proefpersonen na het voorkomen van deze situatie de taak nog goed 

kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is 

van een usabilityprobleem. 

 

5. Als blijkt dat proefpersonen gedurende één bezoek herhaaldelijk (minimaal 

vier keer) naar dezelfde link kijken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

Uit vorig onderzoek (Vereijken, 2007) is gebleken dat wanneer een taak makkelijk uit 

te voeren is, dat de proefpersoon vrijwel direct naar de juiste link kijkt en meteen 

daarop klikt. De proefpersoon weet dan namelijk waar hij moet zoeken. Wanneer 

proefpersonen herhaaldelijk naar een link kijken, wijst dit erop dat zij de link niet 

mogelijk begrijpen of dat er een ander probleem aan de hand is. In deze hypothese is 

gekozen voor een herhaling van minimaal vier keer, om er zeker van te zijn dat er 

ook daadwerkelijk iets aan de hand is. Het is niet vreemd dat website bezoekers twee 

of misschien drie keer naar een link kijken voordat ze een beslissing maken. Vier keer 

is echter wel erg veel. Een analyse van de eye tracking data zal duidelijk maken óf 

deze situatie wel eens voorkomt en bij welke links dit het geval is. Op basis hiervan 

kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een usabilityprobleem. 
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6. Als proefpersonen wel de doelpagina bezoeken, maar niet het goede 

antwoord op de taak geven, wijst dit op een usabilityprobleem. 

Bij deze hypothese zijn twee situaties denkbaar. In het eerste geval wordt de 

doelpagina (de pagina met het antwoord) wel bezocht maar wordt de doeltekst (het 

antwoord) niet gelezen, waardoor de proefpersoon niet het goede antwoord kan 

geven. In het tweede geval wordt de doelpagina bezocht én de doeltekst gelezen, 

maar geeft de proefpersoon alsnog niet het juiste antwoord. Een analyse van de eye 

tracking data zal duidelijk maken óf deze situaties wel eens voorkomen en bij welke 

doelpagina’s dit het geval is. Op basis hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad 

sprake is van usabilityproblemen. 

 

7. Als blijkt dat proefpersonen regressies naar een specifiek stukje tekst 

vertonen, is er sprake van een usabilityprobleem. 

Het vertonen van meerdere regressies naar een specifiek woord, een zin of een alinea 

is een hapering in het leesproces. Het laat zien de proefpersonen moeite hebben met 

een gedeelte van de tekst. Onderzoeken naar leesprocessen indiceren dat teksten die 

als moeilijk worden ervaren onder andere gepaard gaan met een toename van het 

aantal regressies (1998, in: Goldberg & Wichansky, 2003; Lentz e.a., 2006). Een 

analyse van de eye tracking data zal duidelijk maken in welke mate regressies 

voorkomen en op welke pagina’s dit het geval is. Op basis hiervan kan bepaald 

worden of hier inderdaad sprake is van een usabilityprobleem. 

3.1.2 Hypothesen bij deelvraag 2 en 3 

De hypothesen bij deelvraag 2 en 3 (Welke usabilityproblemen zijn wel met de 

hardopdenkmethode op te sporen maar niet met eye tracking? En welke 

usabilityproblemen zijn wel met eye tracking op te sporen maar niet met de 

hardopdenkmethode?) hebben betrekking op de verschillen tussen de resultaten van 

beide methoden. Door over deze verschillen hypothesen te vormen, kan getoetst worden 

of eye tracking een compleet beeld geeft van de usabilityproblemen op websites.  

 

8. Eye tracking spoort minder usabilityproblemen op dan de 

hardopdenkmethode. 

Eye tracking levert alleen visuele data op, terwijl de hardopdenkmethode daarnaast 

ook audiodata oplevert. Deze extra hoeveelheid data zal ertoe leiden dat er 

waarschijnlijk meer problemen opgespoord zullen worden. Bovendien verloopt het 

identificeren van problemen via eye tracking waarschijnlijk moeilijker dan via de 

hardopdenkmethode, want bij deze methode geven proefpersonen zelf aan als iets 

een probleem is, terwijl de onderzoeker dit bij eye tracking zelf moet signaleren. 
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9. Eye tracking zal de meeste usabilityproblemen opsporen in de hoofddimensie 

bereikbaarheid en de hardopdenkmethode zal de meeste usabilityproblemen 

opsporen in de hoofddimensie inhoud. 

Uit de resultaten van Vereijken (2007) blijkt dat bereikbaarheidsproblemen goed op 

te sporen zijn met eye tracking. De eye tracking data laten namelijk niet alleen zien 

op welke link de proefpersonen uiteindelijk geklikt hebben, maar ook over welke links 

ze getwijfeld hebben en welke links ze gemist hebben. Voor het opsporen van 

inhoudsproblemen is eye tracking volgens Vereijken minder geschikt: “De eye tracker 

laat meestal wel duidelijk zien dat er problemen zijn met de inhoud, maar puur op 

basis van de oogbewegingen kan nu nog niet altijd met zekerheid geconcludeerd 

worden om welk specifiek probleem het dan precies gaat.” (p80) 

De hardopdenkmethode is daarentegen wel heel geschikt voor het opsporen van 

inhoudsproblemen, omdat dankzij de verbalisaties de aard van het probleem wel goed 

te achterhalen valt.  

 

10. De usabilityproblemen die eye tracking opspoort, hebben een hogere 

relevantie. 

Ieder probleem zal tijdens de analyse worden beoordeeld op relevantie. De relevantie 

bestaat uit de waarschijnlijkheid en de ernst van een probleem (zie Hoofdstuk 4). Ten 

eerste zal eye tracking problemen opsporen met een hogere waarschijnlijkheid, 

omdat de problemen worden afgeleid uit objectieve data. Hierdoor wordt het 

betreffende probleem dus ook geteld bij de proefpersonen die het ‘vergeten’ waren of 

niet belangrijk genoeg vonden om te vertellen. Ten tweede zal eye tracking 

voornamelijk problemen opsporen met een gelijke of zelfs hogere ernst, omdat alleen 

deze problemen vermoedelijk zullen resulteren in afwijkend kijkgedrag. Bovendien 

kunnen proefpersonen bij de hardopdenkmethode een sociale druk voelen, waardoor 

ernstige problemen worden gebagatelliseerd (Eger e.a., 2005). De oogbewegingen 

zullen echter altijd ‘verraden’ wanneer een proefpersoon moeite heeft met iets. 

 

11. De usabilityproblemen die gevonden worden met eye tracking kunnen 

moeilijker verklaard worden.  

Eye tracking laat zien wanneer een probleem zich voordoet, maar de verklaring voor 

dit probleem kan niet altijd met zekerheid worden vastgesteld. De reden hiervoor is 

dat de onderzoeker zelf een verklaring voor het probleem moet afleiden en niet de 

proefpersoon die het probleem zelf heeft ervaren. Bij de hardopdenkmethode 

vertellen proefpersonen hoe een probleem tot stand is gekomen en kan de verklaring 

voor een probleem met zekerheid vastgesteld worden. Dit is bij eye tracking niet het 

geval. 
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4. Methoden van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Allereerst wordt 

de operationalisering van het onderzoek toegelicht, waarin het onderzoeksdesign, het 

materiaal en de proefpersonen besproken worden. Hierna wordt besproken hoe de eye 

tracking data en de hardopdenkprotocollen geanalyseerd worden.  

 

Voordat de operationalisering toegelicht wordt, is het belangrijk om te vermelden dat het 

hier om een dubbel onderzoek gaat. Tegelijkertijd wordt ditzelfde onderzoek uitgevoerd 

op twee verschillende websites (zie ook De Bode, 2008). Dit zorgt ervoor dat er 

uiteindelijk een beter onderbouwd antwoord op de hoofdvraag gegeven kan worden. Ten 

eerste doordat de validiteitsbedreigende factor van het gebruikte materiaal uitgesloten 

wordt. Door het onderzoek op twee websites uit te voeren, kunnen eventuele uitschieters 

opgevangen worden. Ten tweede zorgt de deelname van twee onderzoekers ervoor dat 

de resultaten niet gebaseerd zijn op de subjectiviteit van één onderzoeker maar op basis 

van intersubjectiviteit. In de resultaten en conclusie van dit onderzoek zal indien nodig 

een koppeling gemaakt worden met het andere onderzoek. 

4.1 Operationalisering 

4.1.1 Onderzoeksdesign en proefleidervariabele 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en beide methoden onafhankelijk van 

elkaar uit te voeren en te analyseren, is het noodzakelijk dat er twee proefleiders 

deelnemen aan het onderzoek. Er is er immers één nodig om de eye tracking methode af 

te nemen en te analyseren en er is er één nodig om de hardopdenkmethode af te nemen 

en te analyseren. Zou één proefleider alles afnemen, dan zou deze al ideeën over 

gebruikersproblemen hebben aan de hand van het retrospectief hardopdenken nog 

voordat hij begint aan de analyse van de eye tracking data. Met een neutrale blik de eye 

tracking data analyseren is dan onmogelijk. Om dit te voorkomen nemen de twee 

proefleiders ieder één website voor hun rekening waarbij ze eerst eye tracking afnemen 

en analyseren. De hardopdenkmethode wordt vervolgens afgenomen door de andere 

proefleider maar de analyse van de hardopdenkprotocollen worden wel weer (ná de 

analyse van de eye tracking data) gedaan door de eerste proefleider. Hierna worden de 

resultaten met elkaar vergeleken. Het onderzoeksontwerp is weergegeven op de 

volgende pagina: 

 

 



ZIEN ZONDER TE LUISTEREN 

29 

Afname en analyse Proefleider 1 Proefleider 2 

Amersfoort Eye tracking Hardopdenkmethode 
Haarlem Hardopdenkmethode Eye tracking 
Tabel 1: Model voor afname en analyse van de methoden 

 

Methodevergelijking  Proefleider 1 Proefleider 2 

Oogbewegingsregistratie  Amersfoort Haarlem 
Hardopdenkmethode  Amersfoort Haarlem 
Tabel 2: model voor methode vergelijking bij de websites 

Procedure 

Om de afname van dit onderzoek goed te laten verlopen, is er een draaiboek opgesteld 

hoe beide proefleiders te werk moesten gaan. Hierin staat stap voor stap wat de 

proefleiders moeten doen en welke apparatuur daarbij benodigd is. Daarnaast staan de 

instructies voor eye tracking en de hardopdenkmethode voor de proefpersonen letterlijk 

uitgeschreven, zodat beide proefleiders dezelfde mondelinge instructie geven. Het gehele 

draaiboek is na te lezen in Bijlage A.  

4.1.2 Materiaal 

Twee websites 

Het materiaal dat wordt gebruikt om de methoden te kunnen vergelijken, zijn de 

websites van de gemeente Haarlem en de gemeente Amersfoort. Beide websites zijn van 

middelgrote steden en bieden ongeveer dezelfde (lokale) informatie en loketdiensten 

aan. Het voordeel hiervan is dat dezelfde taken uitgevoerd kunnen worden op beide 

websites. Hierdoor zijn de resultaten goed met elkaar te vergelijken. In deze scriptie 

worden de resultaten betreffende de website van Haarlem behandeld. Alleen opvallende 

overeenkomsten of verschillen met de website van Amersfoort worden gerapporteerd. 

Voor de resultaten van www.amersfoort.nl, zie De Bode (2008).  

 

De website van Haarlem bevat veel informatie. Via de sitemap kan een bezoeker kiezen 

uit meer dan 300 links. Op de startpagina wordt deze informatie verdeeld over zes 

‘hoofdstukken’ aangeboden, te zien aan de zes primaire links aan de linkerzijde van de 

startpagina (zie figuur 6). De primaire links zijn: Digitaal loket, Leven & wonen, 

Ondernemen, Bezoek Haarlem, Bestuur & organisatie, Historie & feiten en Vacatures. In 

het midden van de startpagina wordt het laatste nieuws weergegeven en rechts staan 

nog een aantal snelkoppelingen: Digitaal loket, Nieuws over de Wmo, De gemeenteraad 

en Bestuurlijk informatie systeem.  
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Figuur 6: startpagina van www.haarlem.nl  

 

Taken van de proefpersonen 

Zoals vermeld voeren de proefpersonen op beide websites dezelfde taken uit. Om te 

voorkomen dat de onderzoekers voorafgaand aan het onderzoek weten wat de 

problemen zijn op de websites, zijn de taken vervaardigd door Sanne Elling, werkzaam 

bij het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UIL-OTS) van de Universiteit Utrecht. De 

taken hebben betrekking op functies die je redelijkerwijs van een gemeentelijke website 

mag verwachten. Iedere taak is bovendien ingeleid met een situatiebeschrijving. Zie 

Bijlage D voor het volledige takenformulier. 

 

Taak 1 gaat over de mogelijkheden om een woning te kopen in Haarlem. De 

proefpersoon moet uitzoeken of hij op basis van zijn parttime baan genoeg 

binding heeft met de stad om een appartement van €135.000,-  te mogen kopen.  

1a. Is het toegestaan om het appartement dat je op het oog hebt te 

kopen? 

1b. Waarom (niet)? Op grond van welke regeling? 
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Taak 2 gaat vervolgens in op de vraag wat je moet doen om je te kunnen 

registreren als nieuwe inwoner van de stad Haarlem. 

2a. Kan je je schriftelijk laten registreren? 

2b. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 

2c. Kan je je online laten registreren? 

2d. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 

 

Taak 3 gaat over een ander aspect van de stad. Hoe vaak zijn er koopzondagen 

in Haarlem? 

3a. Hoeveel koopzondagen zijn er dit jaar in de binnenstad? 

3b. Zijn er ook koopzondagen op andere plekken dan de binnenstad? 

3c. Zo ja, op welke plekken? 

 

Taak 4 gaat over verantwoordelijkheid van de gemeente en het college van B&W. 

Volgens de taak is de proefpersoon gevallen van zijn fiets vanwege een gat in het 

fietspad.  De proefpersoon moet uitzoeken waar hij schade aan het fietspad kan 

melden en uitzoeken wie daarvoor verantwoordelijk is. 

4a. Hoe kan je de schade aan het fietspad melden? 

4b. Welke wethouder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan 

fietspaden?  

4c. Hoe kun je met deze wethouder in contact komen om hem 

aansprakelijk te stellen voor de schade? 

Tobii – Clearview 

Voor de opname van de oogbewegingen is gebruik gemaakt van de Tobii eye tracker 

1750. Hierbij worden de oogbewegingen geregistreerd door middel van camera’s die zich 

in de rand van het beeldscherm bevinden. Het gaat hier dus om een remote system (zie 

figuur 4). Het voordeel hiervan is dat de proefpersonen geen last ondervinden van het 

feit dat hun oogbewegingen worden geregistreerd. Voor het opslaan en analyseren van 

de oogbewegingen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Clearview 2.7.0. 

Audacity 

Gedurende het hardopdenkonderzoek zijn de verbalisaties opgenomen met een 

microfoon gekoppeld aan het audioprogramma Audacity. Dit programma neemt geluid op 

en maakt er wav-bestanden van. Voor de analyse van de hardopdenkprotocollen is dit 

geluid gekoppeld aan de videobeelden. Op die manier kan de onderzoeker precies zien 

welk probleem waar voorkomt. 
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4.1.3 Proefpersonen 

In totaal participeerden 30 proefpersonen aan het onderzoek naar beide websites. De 

helft van deze groep bezocht www.haarlem.nl. Binnen deze groep varieerde de leeftijd 

tussen 18 en 69 jaar. De man-vrouw verdeling is bijna gelijk: negen waren vrouw en zes 

waren man. Alle proefpersonen hebben na afloop van het experiment korte vragenlijst 

ingevuld waarin gevraagd werd naar een aantal persoonlijke kenmerken die eventueel 

van belang kunnen zijn voor de resultaten. Deze worden hieronder besproken. 

 

De meeste proefpersonen zijn hoog opgeleid. Zoals in tabel 2 te zien, volgen negen 

proefpersonen een universitaire opleiding of hebben deze afgerond. Drie proefpersonen 

zitten nog op de middelbare school, één volgt MBO en nog twee volgen HBO. Tabel 3 laat 

zien dat het overgrote deel van de proefpersonen veel internetervaring heeft. Slechts 

drie proefpersonen besteden vijf uur of minder per week online. Twee proefpersonen zijn 

vijf tot tien uur op het web en tien proefpersonen meer dan tien uur per week. 

 

Opleidingsniveau N Percentage 
 

Tijdsbesteding op internet N Percentage 

Havo 1 6,67  Tot 5 uur per week 3 20,00 
Vwo 2 13,33  5 tot 10 uur per week 2 13,33 
MBO 1 6,67  10 tot 20 uur per week 7 46,67 
HBO 2 13,33  Meer dan 20 uur per week 3 20,00 
Universitair 9 60,00  Totaal 15 100,00 

Totaal 15 100,00  

Tabel 2: opleidingsniveau van de proefpersonen   Tabel 3: tijdsbesteding van de proefpersonen op internet 

 

De bekendheid met gemeentelijke websites specifiek is ook belangrijk voor dit 

onderzoek. Gemeentelijke websites zijn toch van een apart genre en zien er anders uit 

dan bijvoorbeeld commerciële websites die de gemiddelde internetgebruiker vaker 

bezoekt. Uit de vragenlijst blijkt dat slechts twee proefpersonen nog nooit een 

gemeentelijke website hebben bezocht, 87% is wel bekend met gemeentelijke websites. 

Eén proefpersoon is bekend met de website van Haarlem specifiek. 

 

Bekendheid met gemeentelijke 
websites 

N Percentage 
 Bezoek aan 

Haarlem.nl 
N Percentage 

Ja, ik bezoek vaker gemeentelijke 
websites 

5 33,33  Nee 14 93,33 

Ja, ik ben wel eens op een 
gemeentelijke website geweest 8 53,33  Ja 1 6,67 

Nee, ik heb nog nooit een 
gemeentelijke website bezocht 

2 13,33  
Totaal 15 100,00 

Totaal 15 100,00  

Tabel 4: bekendheid met gemeentelijke websites Tabel 5: bekendheid met haarlem.nl 
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4.2 Analyse 

Zoals uit het onderzoeksdesign blijkt, is het van belang dat éérst de eye tracking data 

worden geanalyseerd en pas daarna de hardopdenkprotocollen. Uiteindelijk leveren beide 

methoden een set van usabilityproblemen op die naast elkaar worden gelegd ter 

vergelijking. Belangrijk om te weten is dat een probleem pas in aanmerking komt voor 

het predikaat usabilityprobleem wanneer minimaal twee proefpersonen ermee te maken 

hebben. Wanneer slechts één proefpersoon een probleem ervaart, is de kans groot dat 

dit te wijten is aan persoonlijke voorkeuren of ‘afwijkingen’. Hieronder wordt kort 

toegelicht hoe de analyse in zijn werk ging, zie Bijlage B voor meer gedetailleerde 

informatie. 

 

De analyse van de eye tracking data zal leiden tot het antwoord op de eerste deelvraag, 

deze zit als volgt in elkaar: 

1. Oriëntatie: in de eerste fase zijn alle eye tracking opnames bekeken om globale 

lijnen in het kijkgedrag te ontdekken. 

2. Verdieping per proefpersoon: in de tweede fase is er per proefpersoon gekeken 

naar de route, naar de kijk- en zoekpatronen en is de benodigde data voor de 

beantwoording van de hypothesen getraceerd. 

3. Inventarisatie data, beantwoording hypothesen: in de derde fase zijn de 

getraceerde data per proefpersoon samengevoegd, zodat van hieruit vastgesteld 

kan worden welke usabilityproblemen er zijn. Vervolgens zijn de 

usabilityproblemen gecategoriseerd in de dimensies en mate van relevantie (zie 

Hoofdstuk 4.2.1). Op basis van deze bevindingen is iedere hypothese getoetst. 

 

Na de analyse van de eye tracking data zijn de hardopdenkprotocollen geanalyseerd op 

een soortgelijke manier:  

1. Voorbereiding en Oriëntatie: in de eerste fase zijn alle audio-opnamen 

gesynchroniseerd en gekoppeld aan de video-opnamen. Vervolgens zijn alle 

opnamen doorgenomen en de hardopdenkformulieren indien nodig 

gecomplementeerd.  

2. Verdieping per proefpersoon: in de tweede fase zijn alle opmerkingen van de 

proefpersonen die wijzen op usabilityproblemen genoteerd.  

3. Inventarisatie en categorisering van de gevonden problemen: in de derde fase is 

geïnventariseerd hoe vaak ieder probleem voorkomt. Vervolgens zijn de 

problemen gecategoriseerd in de dimensies en mate van relevantie.  
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Pas wanneer beide bovenstaande analyses zijn uitgevoerd, kunnen de hypothesen van 

deelvraag 2 en 3 worden getoetst. Deze hypothesen hebben betrekking op de 

vergelijking tussen de resultaten van eye tracking en de resultaten van de 

hardopdenkmethode. Na toetsing van alle hypothesen is het mogelijk een antwoord te 

geven op de vraag in hoeverre eye tracking te gebruiken is als zelfstandige 

probleemopsporende evaluatiemethode. 

4.2.1 Categorisering usabilityproblemen 

Om de usabilityproblemen die voortkomen uit eye tracking te kunnen vergelijken met de 

usabilityproblemen van de hardopdenkmethode, worden de problemen gecategoriseerd. 

Deze categorisering is van groot belang. Op die manier wordt namelijk inzichtelijk hoe de 

gevonden problemen via beide methoden van elkaar verschillen. In dit onderzoek zijn de 

problemen gecategoriseerd in dimensie en mate van relevantie. Hoe dit in zijn werk is 

gegaan, wordt hieronder toegelicht. 

Dimensies 

Het categoriseren van de problemen in dimensies maakt duidelijk om wat voor soort 

probleem het gaat. In navolging van Vereijken (2007) worden de problemen ingedeeld 

volgens de hoofd- en subdimensies van de WEQ (Elling e.a., 2007). De hoofddimensies 

zijn bereikbaarheid, inhoud en vormgeving. Alle problemen die te maken hebben met het 

niet of moeilijk kunnen vinden van informatie vallen in de dimensie bereikbaarheid. 

Wanneer gebruikers de informatie op de website wel hebben gevonden, maar de tekst 

niet of slecht begrijpen, valt dit in de dimensie inhoud. Problemen die te maken hebben 

met het design van de website, vallen in de dimensie vormgeving. Hieronder worden de 

subdimensies nader toegelicht. 

 

Bereikbaarheid 

1. Gebruiksgemak: de mate waarin de gebruiker de website als 

gebruiksvriendelijk ervaart. 

2. Structuur: de door de gebruiker ervaren structurele samenhang van de site 

3. Labels: de mate waarin de gebruiker de betekenis van de links eenvoudig kan 

‘decoderen’ en correct kan interpreteren. 

4. Snelheid: de mate waarin de gebruiker de website als snel of langzaam 

ervaart. 

5. Zoekmachine: de mate waarin de zoekmachine de gebruiker helpt de juiste 

informatie te vinden. 
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Inhoud 

6. Relevantie: de mate waarin de inhoud van de informatie voldoet aan de 

behoeften van de gebruiker. 

7. Begrijpelijkheid: de mate waarin de gebruiker de informatie op de website 

eenvoudig kan ‘decoderen’ en begrijpen. 

8. Volledigheid: de mate waarin de informatie als volledig wordt ervaren. 

 

Vormgeving 

9. Vormgeving: de waargenomen blik op de vormgeving van de site zoals 

kleurgebruik, achtergronden, frames en plaatjes. 

 

Hoewel de subdimensie zoekmachine een onderdeel is van de WEQ, wordt deze 

subdimensie in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Voor het gebruik van de 

zoekmachine moeten de proefpersonen namelijk tikken en dit kan eventueel problemen 

opleveren bij eye tracking onderzoek. De bijbehorende oog- en hoofdbewegingen kunnen 

namelijk leiden tot verstoringen in de eye tracking data. Om de kwaliteit van de eye 

tracking data te waarborgen, is daarom besloten om het toetsenbord van de apparatuur 

te verwijderen en daardoor de subdimensie zoekmachine niet mee te nemen in het 

onderzoek. Deze keuze heeft geen problemen opgeleverd bij de afname van het 

experiment (zie Hoofdstuk 5.1.1 voor meer informatie). 

Relevantie 

Naar aanleiding van de adviezen voor het helder weergeven van usabilityproblemen van 

Molich e.a. (2004) worden de problemen eveneens beoordeeld op relevantie. De 

relevantie maakt duidelijk welk belang gehecht moet worden aan de problemen. De 

relevantie van een probleem wordt vastgesteld door de waarschijnlijkheid van optreden 

en de ernst van het probleem bij optreden te bepalen. Omdat het hier om een 

subjectieve beoordeling gaat, wordt er gebruik gemaakt van een aantal richtlijnen. Op 

een schaal van één tot vijf wordt beoordeeld hoe waarschijnlijk of ernstig een probleem 

is. De richtlijnen voor deze schaalverdeling worden op de volgende pagina uiteengezet: 
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Waarschijnlijkheid 

De waarschijnlijkheid van een probleem wordt bepaald door na te gaan hoeveel 

proefpersonen hetzelfde probleem ervaren: 

1. Lage waarschijnlijkheid: 2-3 proefpersonen  

2. Redelijke waarschijnlijkheid: 4-5 proefpersonen  

3. Hoge waarschijnlijkheid: 6-7 proefpersonen 

4. Zeer hoge waarschijnlijkheid: 8-9-10 proefpersonen  

5. Extreem hoge waarschijnlijkheid: 11-12-13-14 proefpersonen  

 

Ernst 

De ernst van een probleem wordt bepaald door te kijken in hoeverre het probleem 

impact heeft op de uitvoering van de taken: 

1. Geen impact: probleem waardoor de proefpersoon niet gehinderd wordt. 

2. Lage impact: probleem waardoor een korte onderbreking ontstaat. 

3. Middelmatige impact: probleem waardoor de proefpersoon op een verkeerde 

pagina (verder) gaat zoeken. 

4. Hoge impact: probleem waardoor de proefpersoon langdurig vastloopt 

(bijvoorbeeld meerdere verkeerde pagina’s bezoekt). 

5. Zeer hoge impact: probleem waardoor de proefpersoon de taak niet goed 

heeft uitgevoerd. 

 

Door ieder probleem voor zowel de waarschijnlijkheid als de ernst een cijfer tussen de 

één en de vijf toe te kennen, kan door middel van een berekening de relevantie bepaald 

worden. Dit is namelijk de wortel van de vermenigvuldiging van de waarschijnlijkheids-

score en de ernstscore. Ook wel: √(waarschijnlijkheid*ernst). Vanzelfsprekend volgt uit 

deze berekening ook voor de relevantie een score die kan variëren van één tot vijf (Van 

Den Haak e.a., 2007). 
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van eye tracking besproken. Op basis 

hiervan wordt er een antwoord gegeven op de eerste deelvraag. Vervolgens komen de 

resultaten van de hardopdenkmethode aan bod. Tot slot worden de resultaten vergeleken 

en wordt er een antwoord gegeven op de tweede en derde deelvraag. 

5.1 Eye tracking 

Voordat de hypothesen worden beantwoord, zullen eerst een aantal algemene resultaten 

aan de orde komen. Hoe verhouden de resultaten van het experiment met de pretest? 

Hoe is het experiment zelf verlopen? Hoe zijn de taken uitgevoerd, hoe hebben de 

proefpersonen genavigeerd en zijn er algemene kijkpatronen ontdekt? Pas hierna wordt 

er een antwoord gegeven op de hypothesen. Tot slot volgt de conclusie met de 

beantwoording van de eerste deelvraag. 

5.1.1 Algemeen 

Pretest 

Voor aanvang van het experiment vond een pretest van de taken plaats. Twee 

proefpersonen hebben voor aanvang van het experiment de taken op www.haarlem.nl 

uitgevoerd op een normale computer. De pretest indiceerde dat de taken qua 

moeilijkheidsgraad enigszins varieerden maar dat alle taken wel goed uit te voeren 

waren. Geen van de taken duurde langer dan vier minuten. Na de afname van het 

experiment bleek dat de pretest grotendeels adequaat was, maar twee zaken niet zijn 

ondervangen. Ten eerste vonden de proefpersonen de doelpagina van taak 3 ook via een 

andere route náást de optimale navigatieroute. Ten tweede bleken voor taak 4 niet alleen 

meerdere routes te bestaan, maar ook meerdere doelpagina’s. De proefpersonen wisten 

via drie verschillende routes drie verschillende doelpagina’s te vinden. Hoewel dit lastig 

is, is het geen onoverkomelijk probleem. De extra routes en doelpagina’s zijn 

geïntegreerd in de analyse. 

Proefpersonen 

Aan het experiment namen 15 proefpersonen deel. Gedurende de analyse van de data 

bleek dat de opname van één proefpersoon niet geheel betrouwbaar was. De eye tracker 

registreerde oogbewegingen die niet overeenkwamen met de inhoud van de site en het 

klikgedrag van de proefpersoon. Daarom wordt deze proefpersoon alleen bij de analyse 

van de algemene informatie betrokken, aangezien specifieke oogbewegingen hier geen 

rol spelen.  
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Verloop van het experiment 

Het eerste deel van het experiment verliep erg goed. Na binnenkomst werden de 

proefpersonen begroet en gevraagd plaats te nemen achter de computer met eye 

tracking technologie. Allen waren verbaasd dat de apparatuur zo goed is verwerkt in het 

beeldscherm. De kalibratie is grotendeels goed verlopen. Bij twee proefpersonen kon de 

eye tracker in eerste instantie niet goed de stand van de pupillen vastleggen. De fixaties 

op de bovenste 3 stippen werden door de eye tracker niet gevonden (zie figuur 5 in 

Hoofdstuk 2.2.1). Na een paar keer opnieuw kalibreren werden uiteindelijk alle stippen 

positief bevestigd en konden ook deze proefpersonen deelnemen aan het experiment.  

 

Het uitvoeren van de taken verliep goed, alhoewel de proefpersonen het soms wel 

moeilijk vonden om het de gevraagde informatie op te zoeken. Sommige proefpersonen 

hebben aangeven dat ze informatie over een stad liever via de zoekmachine Google 

zoeken dan op de website van de gemeente zelf. Toch gaf geen van de proefpersonen 

het goed uitvoeren van een taak snel op. Wanneer ze de informatie niet konden vinden 

werden ze juist meer benieuwd naar waar die dan zou kunnen staan. Pas na vijf of zes 

minuten zoeken (wat voor internetbegrippen erg lang is) gaven de proefpersonen aan dat 

ze het echt niet meer wisten. Bij taak vier was dit soms iets korter, dit komt omdat de 

proefpersonen een beetje moe werden van het zoeken.  

 

Een opvallend verschijnsel is dat slechts één proefpersoon op het idee kwam om via de 

sitemap te gaan zoeken. Op die manier hoopte hij sneller het juiste antwoord te vinden. 

De sitemap van www.haarlem.nl is echter niet gebruiksvriendelijk ingericht en heeft de 

proefpersoon niet veel geholpen op zijn zoektocht. Daarnaast wilden vijf proefpersonen 

gebruik maken van de zoekmachine, maar om de kwaliteit van de eye tracking data te 

waarborgen was het toetsenbord verwijderd (zie Hoofdstuk 4.2.1). Opvallend is dat de 

proefpersonen pas het toetsenbord misten wanneer ze iets in de zoekmachine wilden 

tikken. Hier maakten ze dan een opmerking over, waarop de proefleider reageerde dat er 

inderdaad geen gebruik gemaakt kan worden van het toetsenbord. De proefpersonen 

vonden dit jammer, maar gingen hierna gewoon doorzoeken via normale navigatie. 

 

Na het uitvoeren van de taken merkte de helft van de proefpersonen op dat ze de 

website heel slecht vonden, en de andere helft gaf zichzelf de schuld als ze de taken niet 

goed hadden volbracht. Toch was er niet veel tijd om te praten, want de proefpersonen 

moesten na het uitvoeren van de taken direct hardopdenken aan de hand van een 

opname van hun eigen navigatiegedrag met eye-cues. Hoe dit gedeelte precies is 

verlopen, komt aan de orde wanneer de resultaten van de hardopdenkmethode worden 

besproken. 
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Duur en fixaties 

De gemiddelde duur van het totale experiment is 15:15 minuten. Binnen deze tijd 

hebben de proefpersonen vier taken uitgevoerd op de website www.haarlem.nl (zie tabel 

6). Een kwartier internetten op deze site heeft gemiddeld 2177 fixaties opgeleverd, met 

een gemiddelde fixatieduur van 427 msec. Dit gemiddelde moet niet gezien worden als 

een strikte richtlijn voor dé gemiddelde fixatie. Gedurende een websitebezoek oefent de 

proefpersoon namelijk verschillende soorten kijkgedrag uit (zoeken, scannen en lezen), 

waarbij de fixatietijden flink van elkaar verschillen. Hetzelfde geldt wanneer we kijken 

naar het aantal fixaties per seconde. Per proefpersoon varieert dit tussen 1,92 en 2,69 

fixaties per seconde.  

 

 Minimaal Maximaal Gem. Std. Deviatie 

Totale tijd in min 11:15 22:24 15:15 3:32 
N fixaties per sessie 1491     3163 2177 450 
Gem. fixatieduur in msec 371 543 427 48 
Gem. fixatie per sec 1,92 2,69 2,40 0,19 
Tabel 6: totale tijd, aantal fixaties, gemiddelde fixatieduur en aantal fixaties per sec van een experiment 

Resultaten per taak 

Wanneer we kijken naar de benodigde tijd voor het uitvoeren van een taak (tabel 7) en 

naar het slagingspercentage per taak (tabel 8) wordt het volgende duidelijk: 

 

Taak 3 (koopzondagen in Haarlem) vergde gemiddeld de minste tijd (2:00 min) en taak 

4 (schade aan fietspad) de meeste tijd (5:20 min). De duur van taak 1 (een huis kopen 

in Haarlem) en taak 2 (registreren als nieuwe inwoner) komen meer overeen met de 

verwachtingen en met de pretest: respectievelijk 4:45 en 3:09 min.  

 

Uitvoer taken Minimaal Maximaal Gem. 
Std.  
Deviatie 

Taak 1 2:48 7:59 4:45 1:26 
Taak 2 1:40 4:26 3:09 0:51 
Taak 3 1:05 6:15 2:00 1:21 
Taak 4 2:35 8:19 5:19 1:56 

Totale tijd 11:15 22:24 15:15 3:32 
Tabel 7: uitvoer van de taken in minuten 

 

Een interessant resultaat is dat hoe langer een taak duurt, hoe moeilijker die taak ook 

blijkt te zijn. Tabel 8 toont dat alle proefpersonen de kortdurende taak 3 goed hebben 

beantwoord. De langer durende taken 1 en 4 werden daarentegen beduidend slechter 

beantwoord: sommige deelvragen hebben een slagingspercentage van slechts 20% of 

lager. 
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Beantwoording 
taken 

Goed 
Percentage 
van totaal 

Taak 1a 9 60 
Taak 1b 3 20 
Taak 2a 12 80 
Taak 2b 10 67 
Taak 2c 12 80 
Taak 2d 12 80 
Taak 3a 15 100 
Taak 3b 15 100 
Taak 3c 15 100 
Taak 4a 6 40 
Taak 4b 2 13 
Taak 4c 2 13 
Tabel 8: beantwoording van de taken 

 

Het is opvallend dat taak 1a beduidend vaker goed is uitgevoerd dan b. Dit komt omdat 

vraag a een ‘ja/nee’ vraag is, waarbij de kans op een goed antwoord 50% is. Vraag b is 

meer gecompliceerd en vraagt om de reden voor vraag a. Eigenlijk is taak 1 met een 

slagingspercentage van 20% dus niet zo goed gemaakt. Taak twee heeft de meest 

gemiddelde moeilijkheidsgraad van het experiment. De gemiddelde duur is 3:09 min en 

het slagingspercentage grofweg 80%. Taak 4 is duidelijk de moeilijkste taak. Niet alleen 

duurde het uitvoeren van deze taak het langst, ook het slagingspercentage is het laagst. 

Vraag a beantwoordt 40% goed, en de vragen b en c worden slechts door 13,3% goed 

beantwoord. Voor dit verschil zijn meerdere oorzaken te vinden. Ten eerste is gebleken 

dat het antwoord voor vraag a op drie verschillende doelpagina’s staat. Onder de 

primaire links Leven en wonen, onder Digitaal loket en onder Bestuur & Organisatie. 

Hierdoor had de proefpersoon meer kans om het goede antwoord te vinden. Ten tweede 

leverden de vragen b en c verwarring op omdat dit antwoord niet op dezelfde pagina of 

in de nabijheid hiervan stond. Dat was bij de voorgaande taken wel het geval. Ten derde 

vertoonden de proefpersonen aan het einde van het experiment vermoeidheids-

verschijnselen, waardoor het doorzettingsvermogen van de proefpersoon een meer 

onstabiele factor werd. 

5.1.2 Navigatiegedrag 

Afwijkingen per proefpersoon 

Het navigatiegedrag van alle proefpersonen is per taak geanalyseerd. Hierbij is nagegaan 

hoeveel afwijkingen een proefpersoon maakt en welke deze precies zijn. Een afwijking is 

een klik naar een pagina die buiten de optimale navigatieroute valt (zie hiervoor Bijlage 

E). Gezien het feit dat er bij sommige taken meerdere routes genomen zijn, wordt per 

proefpersoon de meest overeenkomende route ter vergelijking gesteld. Alle afwijkingen 
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kunnen daarom als ‘fout’ worden gerekend. De resultaten van deze analyse staan kort 

samengevat in tabel 9 (zie Bijlage F voor een overzicht van alle navigatiepaden per 

proefpersoon). De tabel laat per proefpersoon zien hoeveel afwijkingen er per taak zijn 

gemaakt. 

 

Een opmerkelijk verschijnsel is dat geen enkele proefpersoon alle taken zonder 

afwijkingen heeft uitgevoerd. Wel is duidelijk dat niet alleen het uitvoeren van taak 3, 

maar ook het opzoeken van de doelpagina van taak 3 gemakkelijker verloopt dan bij de 

andere taken. Elf proefpersonen de pagina zonder afwijkingen gevonden. Het gemiddelde 

aantal afwijkingen voor taak 1 is negen, voor taak 2 zes, voor taak 3 één, voor taak 4a 

vijf en voor taak 4 b/c zeven. Taak 4 is opgesplitst in ‘a’ en ‘b/c’  omdat voor deze taak 

de proefpersonen twee verschillende doelpagina’s moesten opzoeken. De hoeveelheid 

afwijkingen is opvallend hoog, te hoog om ze allemaal individueel te bespreken. Daarom 

volgt later een analyse van de drie meest opvallende afwijkingen per route. 

 

pp* Taak 1 Taak 2 Taak 3 Taak 4 a Taak 4 b/c 
N unieke  
pagina’s 

1 5 11 0 8 2 22 
3 8 5 8 8 6 34 
5 6 2 0 2 2 19 
7 3 16 0 8 15 34 
9 2 2 0 1 3 19 

11 7 6 0 X 4 18 
14 5 7 13 X 7 22 
15 17 11 2 5 4 28 
17 0 3 2 6 13 23 
19 25 3 0 0 1 29 
21 14 6 0 11 11 29 
23 8 2 0 7 8 21 
24 4 5 0 X 5 24 
27 16 2 0 0 11 24 
30 5 6 0 6 4 27 

Gem. 9 6 1 5 7 25 
Tabel 9: aantal afwijkingen per taak en bezochte unieke pagina’s per proefpersoon 

*Voor vergelijking met het onderzoek van De Bode (2008) worden de werkelijke  

nummers van de 15 proefpersonen in dit experiment genoteerd. 

 

De laatste kolom van tabel 9 gaat over het aantal bezochte unieke pagina’s per 

proefpersoon. Dit is interessant omdat dit een beeld geeft over het aantal verschillende 

pagina’s dat een proefpersoon heeft bekeken voordat hij de juiste pagina vond of het 

opgaf. Gemiddeld ziet iedere proefpersoon 25 unieke pagina’s. Dat is een behoorlijke 

hoeveelheid informatie om in ongeveer een kwartier te verwerken. Het is dus niet 

vreemd dat veel proefpersonen aan het einde van taak 4 vermoeid raakten. Bovendien 

hoeven voor de uitvoering van de taken in totaal ‘maar’ 16-21 unieke pagina’s geopend 

te worden. Slechts vier proefpersonen zijn binnen deze marge gebleven (deze staan 
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dikgedrukt), echter heeft geen van hen alle taken goed beantwoord. De overige 11 

proefpersonen hebben 22 tot en met liefst 34 unieke pagina’s geopend. In het laatste 

geval betekent dat een overschot van 13 tot en met 18 pagina’s. Proefpersoon drie en 

zeven hebben dus allebei ongeveer twee keer zoveel pagina’s geopend als nodig is. Deze 

resultaten geven aan dat op de website van Haarlem waarschijnlijk genoeg problemen 

zijn die zowel met eye tracking als met de hardopdenkmethode opgespoord kunnen 

worden. 

Meest opmerkelijke afwijkingen 

Een nadere analyse heeft duidelijk gemaakt dat veel proefpersonen systematisch 

dezelfde afwijkingen van de optimale navigatieroute hebben gemaakt. Hieronder volgt 

een bespreking van de meest opvallende afwijkingen per taak. Tabel 10 laat een 

overzicht zien van de range van de afwijkingen en van de top-drie afwijkingen per taak. 

De range maakt duidelijk hoeveel afwijkingen voor de desbetreffende taak minimaal en 

maximaal zijn gemaakt. De top-drie geeft aan welke afwijkingen naar welke pagina’s het 

meest zijn gemaakt. Ook hier is rekening gehouden met de verschillende routes die 

mogelijk zijn. De onderstaande afwijkingen kunnen daarom als ‘fout’ worden gerekend.  

 

 
 

Range  Afwijking 1 N Afwijking 2 N  Afwijking 3 N 

Taak 1 0-25 Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 18 Urgentiebewijs 

woningzoekende 7 Komen en gaan 5 

Taak 2 2-16 Voorwaarden  
11 

 Bijzonderheden 9 
Wonen in 
Haarlem 7 

Taak 3 2-13 Leefomgeving 3 Digitaal loket 1 Toeristische 
agenda 

1 

Taak 4a 1-11 Verkeer & vervoer 14 Fietsen in Haarlem 11 Fietsbeleid en 
veiligheid 

6 

Taak 4b/c 1-15 Organisatie 6 Gemeenteraad 5 Commissies 3 
Tabel 10: opvallende afwijkingen van de navigatieroute en de frequentie. 

 

Slechts één proefpersoon bereikte de doelpagina van taak 1 (een woning kopen in 

Haarlem) geheel zonder afwijkingen. De overige 14 maakten twee tot maar liefst 25 

afwijkingen. De meest frequente afwijking is de link Verhuizen naar of binnen Haarlem. 

Hieronder verwachtten 18 proefpersonen informatie te vinden over het wel of niet mogen 

wonen in een stad. Daarnaast zochten zeven proefpersonen het antwoord onder de link 

Urgentiebewijs woningzoekende en vijf onder Komen en gaan. 

 

De doelpagina van taak 2 (registreren als nieuwe inwoner) bereikte niemand in één keer. 

Wel loopt het aantal afwijkingen minder uiteen: twee tot en met 16 afwijkingen. Het 

meest opvallend is dat acht proefpersonen niet direct doorhadden dat ze moesten zoeken 

in het Digitaal loket. Eenmaal op de juiste pagina van het Digitaal loket, genaamd  

Verhuizing naar Haarlem vanuit andere gemeente, maakten veel proefpersonen eerst 
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afwijkingen naar Voorwaarden en Bijzonderheden voordat ze klikten op Aanvraag. Dit is 

heel begrijpelijk aangezien Aanvraag pas als laatste in de regel wordt vermeld (zie figuur 

7). Daarnaast maakten zeven proefpersonen afwijkingen naar de pagina Wonen in 

Haarlem. Ten slotte is eigenlijk nog een vierde afwijking opvallend: zes proefpersonen 

hebben na taak 1 opnieuw genavigeerd naar Verhuizen naar of binnen Haarlem. 

 

 
Figuur 7: Verhuizen naar Haarlem vanuit andere gemeente op het Digitaal loket 

 

Tabel 10 maakt opnieuw duidelijk dat de doelpagina voor taak 3 (koopzondagen in 

Haarlem) het makkelijkst te vinden was. Maar liefst 11 proefpersonen hebben de 

doelpagina foutloos gevonden. De overige vier proefpersonen hebben twee, acht of 13 

afwijkingen gemaakt. In eerste instantie zochten twee proefpersonen onder 

Leefomgeving, één onder Digitaal loket en de laatste onder de Toeristische agenda. 

 

Voor de beantwoording van taak 4 moesten twee doelpagina’s bezocht worden. Om die 

reden zijn de routes naar beide doelpagina’s apart geanalyseerd. Geen enkele 

proefpersoon heeft de doelpagina van vraag a in één keer gevonden, het totaal aantal 

afwijkingen varieerde van één tot en met 11. Zes proefpersonen zochten onder de link 

Verkeer & vervoer en bleven binnen dit thema verder zoeken door bijvoorbeeld te klikken 

op links als Fietsen in Haarlem en Fietsbeleid en veiligheid. Ook het antwoord op vraag b 

en c werd door niemand in een keer gevonden. Hier varieerde de hoeveelheid afwijkingen 

van één tot en met 15. Over het algemeen kregen de proefpersonen pas na een 

zoektocht rond Leefomgeving door dat ze moesten zoeken onder een geheel andere 

primaire link, namelijk Bestuur & organisatie. Toch maakten zes proefpersonen ook 
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onder Bestuur & Organisatie eerst een afwijking naar Organisatie, vijf proefpersonen 

naar Gemeenteraad en drie proefpersonen naar Commissies.  

5.1.3 Scan- en leesgedrag 

Uit de analyse van de eye tracking data is gebleken dat kijkgedrag heel persoonlijk is. 

Daardoor kan het kijkgedrag per proefpersoon (erg) van elkaar verschillen. In dit 

onderzoek kan er grofweg een onderscheid gemaakt worden tussen vier typen scan- en 

leesgedrag. Hieronder staan ze op volgorde van frequent naar minder frequent: 

 

Bij type 1 wordt allereerst de eerste alinea van een pagina gelezen. Na het lezen 

worden afwisselend de rest van de tekst en de links gescand. De ogen bewegen 

dus tussen tekst en links heen en weer. In veel gevallen wordt na het overslaan 

van een stuk tekst de onderste alinea wel weer gelezen. Hierna wordt besloten of 

de pagina interessant is of niet. Indien wel interessant wordt de eerste alinea 

nogmaals gelezen en daarna alleen de meest interessante alinea. Indien niet 

interessant wordt er rustig gezocht naar een nieuwe link.  

 

Bij type 2 wordt zo min mogelijk gelezen. Zodra een pagina wordt geopend, 

fixeren de ogen direct op de aanwezige links om zo snel mogelijk door te kunnen 

klikken. Pas wanneer een proefpersoon een pagina opent waarop voor hem 

waarschijnlijk waardevolle informatie staat, wordt de tekst gescand. Hierbij 

fixeren de ogen op kopjes, de eerste regel van alinea’s en ook op margeteksten 

aan de linkerzijde van de pagina. Uiteindelijk wordt alleen de specifieke alinea met 

het antwoord goed gelezen, eventueel dubbel. 

 

Bij type 3 wordt na opening eerst de hele pagina gescand voordat er actie wordt 

ondernomen. Het gaat hier om een globale blik en het eventueel omlaag en 

omhoog scrollen van de pagina. Hierna volgt een scan van de tekst waarbij alleen 

de interessante stukjes worden gelezen. Indien de inhoud toch niets blijkt te zijn, 

doorzoekt de bezoeker de links om verder te navigeren. 

 

Bij type 4 wordt de website net als een boek gelezen. Na het openen van een 

pagina wordt eerst rustig de tekst gelezen, van a tot z. Pas daarna wordt er 

gekeken naar de links, indien nodig meerdere malen.  

 

Het is niet zo dat iedere proefpersoon gedurende het experiment constant één type scan- 

en leesgedrag vertoont. Indien gewenst, stapt de proefpersoon gewoon over naar een 

ander type. Uit de resultaten is niet direct duidelijk geworden waarom de proefpersonen 
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één bepaald type gedrag vertonen of waarom ze op een bepaald moment wisselen. 

Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Het enige duidelijke resultaat is dat type 4 

alleen wordt uitgevoerd door de drie oudste proefpersonen in de groep (41, 47 en 69 

jaar). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zij gezien hun leeftijd minder op het 

internet zijn ingespeeld.  

5.1.4 Beantwoording hypothesen 

Nu duidelijk is hoe het experiment is verlopen en welke algemene resultaten eye tracking 

heeft opgeleverd, is het tijd voor de beantwoording van hypothese één tot en met zeven. 

Deze zijn gekoppeld aan de eerste deelvraag: welke usabilityproblemen zijn op te sporen 

via eye tracking? Daarnaast moet opgemerkt worden dat vanaf hier de data van de 

eerder genoemde ‘afgekeurde’ proefpersoon niet meer worden gebruikt. De resultaten 

zijn vanaf hier gebaseerd op 14 proefpersonen. 

H1: Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een link fixeren, is er sprake van een 

usabilityprobleem 

Uit de resultaten blijkt dat er inderdaad lang wordt gefixeerd op links. Zo vaak zelfs, dat 

het om praktische redenen nodig was om de hoeveelheid data hiervan te reduceren. Er is 

voor gekozen om alleen de extreem lange fixaties te analyseren, de uitschieters. Meer 

specifiek: de langste 1% van alle fixaties. Dit is goed mogelijk omdat de fixatieduur per 

proefpersoon ongeveer een normale verdeling heeft (zie figuur 8). Gezien het feit dat het 

experiment per proefpersoon gemiddeld 2177 fixaties heeft opgeleverd, zijn er gemiddeld 

22 fixaties per proefpersoon geanalyseerd. 
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Figuur 8: de fixatieduur per proefpersoon is ongeveer normaal verdeeld 
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De allerlangste fixatie per proefpersoon varieert sterk: van 758 tot maar liefst 4566 

msec. Dat betekent dat één proefpersoon gedurende 4,5 seconde naar één link keek. 

Figuur 9 geeft weer hoe extreem lange fixaties bij de analyse van de data eruit zien: de 

twee grootste stippen zijn extreem lange fixaties. 

 

 
Figuur 9: weergave van extreem lange fixaties op links 

 

Tabel 11 op de volgende pagina geeft een gedetailleerd overzicht van de langste fixaties 

die iedere proefpersoon heeft gemaakt. Per proefpersoon staat de ondermarge, 

bovenmarge en het gemiddelde aangegeven. De ondermarge betekent de ‘kortste fixatie 

van de langste 1%’, de bovenmarge is de ‘langste fixatie van de langste 1%’ (de 

allerlangste fixatie van het experiment dus). Het gemiddelde is gebaseerd op alle fixaties 

die vallen in de categorie langste 1%. De gemiddelde ‘extreem lange fixatieduur’ van alle 

proefpersonen samen is 2129 msec. De allerlangste fixaties gedurende dit experiment 

duurden dus ongeveer twee seconden. De fixaties in het onderzoek van De Bode (2008) 

duurden gemiddeld 1450 msec, anderhalve seconde dus. 
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pp 
Ondermarge 
1% 

Bovenmarge 
1% 

Gemiddelde 

1 1356 2310 1833 
3 1715 2931 2201 
5 1475 3549 2512 
7 1575 4406 2991 
9 1834 4566 3200 

11 1276 3210 2243 
14 758 2233 1496 
15 917 1595 1256 
17 997 2412 1705 
19 1615 3509 2562 
21 1017 2173 1595 
23 1096 1894 1495 
24 1376 4267 2822 
30 1256 2532 1894 

Totaal 1267 2864 2129 

Tabel 11: langste fixaties in msec 

 

Uit de analyse blijkt dat de langste fixaties inderdaad links betreffen. Slechts bij de helft 

van de proefpersonen vallen één of twee extreem lange fixaties op een tekst of schema. 

Uitgaande van de eye-mind hypothese kunnen we stellen dat het doornemen of 

uitzoeken van links de grootste hersenactiviteit vereist gedurende het navigeren op een 

website. Dit is niet vreemd aangezien links veel informatie kunnen bevatten en 

bovendien de ‘poorten’ zijn naar andere pagina’s. 

 

De langdurige fixaties op links zijn geanalyseerd op naam (label), frequentie en taak. 

Hieruit blijkt dat de fixaties grofweg in twee groepen vallen. Óf de fixatie betreft een link 

waarvan het label verwant is met de betreffende taak, óf de link is juist totaal niet 

verwant. Deze observatie komt gedeeltelijk overeen met het model van CWW. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen ‘unfamiliar correct links’, ‘competing links under 

competing headings’, ‘competing links nested under correct headings’ en ‘weak-scent 

correct links’ (zie Hoofdstuk 4.1.3). Deze termen gaan echter alléén over correcte links of 

incorrecte links die wél enigszins verwant zijn aan het doel van de proefpersoon. Het 

model biedt geen ruimte voor incorrecte links die niet concurrerend zijn of geen ‘scent’ 

hebben. Vreemd genoeg komt deze situatie wel in dit onderzoek voor. Meerdere 

proefpersonen hebben langdurig op incorrecte links gefixeerd die geen verband hebben 

met de desbetreffende taak. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een proefpersoon een 

taak bijna opgeeft: alle links worden dan nog eens extra gecontroleerd zodat hij zeker 

weet dat hij niets heeft gemist. In dit geval is er geen sprake van concurrentie zoals 

bedoeld in het model van CWW, maar van iets anders. Daarom wordt in de tabellen 12 

tot en met 15 een onderscheid gemaakt tussen ‘correcte links’ (links die voorkomen in de 

optimale navigatieroute), ‘incorrecte verwante links’ (foute links die concurrerend zijn of 

een ‘scent’ hebben) en ‘incorrecte niet-verwante links’ (onjuiste links die géén verband 
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hebben met de taak). Voor een overzicht van langdurige fixaties op links die slechts één 

keer voor zijn gekomen, zie Bijlage H. 

 

Taak 1 Label  N 

Een woning kopen 7 
Correcte links 

Leven & wonen 3 
Verhuizen naar of binnen Haarlem 6 
Woonlasten  4 
Burgerzaken  4 
Bereikbaarheid  3 
Komen en gaan 2 
Een woning huren 3 
Urgentiebewijs woningzoekende 2 
Bestemmingsplannen in procedure 2 
Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 
Notarissen  2 

Incorrecte 
verwante links 

Wijken  3 
Cultuurbeleid  4 
Expo Haarlem in uitvoering 3 
Nutsbedrijven  3 
Plattegronden  2 
Verkeer & vervoer 2 
Onderwijs  2 
Mijn wijk 3 
Bezoek Haarlem 2 

Incorrecte  
niet-verwante links 

Ondernemen  2 
Tabel 12: langdurige fixaties op links gedurende taak 1 (een huis kopen in Haarlem) 

 

Taak 2 Label  N 

Burgerzaken 5 
Leven en wonen 3 Correcte links 

Digitaal loket 2 
Bouwen of verbouwen 4 
Komen en gaan 2 
Urgentiebewijs Woningzoekende 2 
Sociale Zaken & Werkgelegenheid 3 

Incorrecte 
verwante links 

Verkoop van onroerend goed 2 
Cultuurbeleid 2 
Het enthousiaste trouwteam van Haarlem 2 

Incorrecte  
niet-verwante links 

Gezondheidsinstellingen 2 
Tabel 13: langdurige fixaties op links gedurende taak 2 (registreren als nieuwe inwoner) 

 

Taak 3 Label  N 

Correcte links Winkelen 4 
Incorrecte 
verwante links 

Digitaal loket 2 

Sociale zaken & werkgelegenheid 2 Incorrecte  
niet-verwante links Bomen in Haarlem 2 
Tabel 14: langdurige fixaties op links gedurende taak 3 (koopzondagen in Haarlem) 
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Taak 4 Label  N 

B&W 5 
Het bestuur van Haarlem 3 
Bestuur & Organisatie 2 
Leefomgeving 2 
Leven & wonen 2 

Correcte links 

Wethouder Divendal 2 
Inspraak en meedenken 7 
Gemeenteraad 4 
Organisatie 3 
Secretaris Sleddering 3 
Commissies 3 
Wethouder van der Molen 3 
Adressen, openingstijden en telefoonnummers 3 
Mijn wijk 3 
Wethouder Nieuwenburg 2 

Incorrecte 
verwante links 

Publieksdienstverlening 2 
Mededelingen gemeente Haarlem 6 
Burgerzaken 2 
Financiën  2 
De toekomst van Haarlem 2 
Ondernemen  2 

Incorrecte  
niet-verwante links 

Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 
Tabel 15: lange fixaties op links gedurende taak 4 (schade aan fietspad) 

 

Een analyse van de resultaten maakt duidelijk dat de meeste lange fixaties vallen op 

links die verwant zijn aan de taak. Dit is logisch aangezien alleen voor deze links twijfel 

kan bestaan of ze al dan niet correct zijn. Wanneer ze namelijk juist zijn of totaal niet 

met de taak te maken hebben, is lang nadenken niet nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval 

bij taak 3 (de makkelijkste taak). Gedurende deze taak zijn bijna geen langdurige fixaties 

gedetecteerd. Dit komt overeen met de conclusie van Vereijken (2007), dat wanneer 

proefpersonen geen problemen hebben met het vinden van de juiste pagina, ze vrijwel 

direct naar de juiste link kijken en hier op klikken.  

 

De meest opvallende langdurige fixaties betreffen de links Een woning kopen (taak 1) 

Verhuizen naar of binnen Haarlem (taak 1), Burgerzaken (taak 2), Inspraak en 

meedenken (taak 4) en Mededelingen gemeente Haarlem (taak 4). Deze hebben de 

hoogste frequentie. Een opvallend resultaat is dat proefpersonen na een lange fixatie niet 

direct op de link klikken. Dit gebeurt maar in ongeveer een kwart van de gevallen. Of de 

proefpersonen ook niet op een later moment op deze links hebben geklikt valt buiten het 

kader van dit onderzoek. 

 

De fixaties op ‘incorrecte niet-verwante’ links zijn vooral te verklaren met het feit dat de 

proefpersonen op een gegeven moment (als ze een taak bijna opgeven) veel links nog 

een keer langdurig controleren voordat ze werkelijk stoppen. Waarom juist de 

bovenstaande links door meerdere proefpersonen langdurig worden gecontroleerd is 

moeilijker te verklaren. Waarom hebben bijvoorbeeld zes proefpersonen langdurig op de 
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link Cultuurbeleid gefixeerd? In principe is dit niet een heel vreemd woord, vooral in 

vergelijking met de links Ripperda en Zuidtangent waarop slechts één proefpersoon 

langdurig heeft gefixeerd. Of waarom zijn er juist geen langdurige fixaties op de links 

Verkeer & vervoer, Fietsen in Haarlem of Fietsbeleid en veiligheid? Gedurende taak 4 zijn 

veel afwijkingen naar deze pagina’s gemaakt. Een mogelijke verklaring is dat juist 

hiernaar is genavigeerd omdat over deze links juist niet lang genoeg is nagedacht. Dit 

betekent dat aan een afwijking naar een onjuiste pagina dus niet per se een langdurige 

fixatie voorafgaat. Langdurige fixaties filteren dus niet álle probleemlinks in een website. 

Wel geeft het aan dat de proefpersoon moeite heeft met het interpreteren van de link. 

Een aantal ‘incorrecte niet-verwante links’ zijn wel gemakkelijk te verklaren: Het 

enthousiaste trouwteam van Haarlem, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Expo 

Haarlem in uitvoering, De toekomst van Haarlem en Bomen in Haarlem zijn allemaal erg 

lang en/of ongebruikelijk. 

Dimensie en relevantie 

De categorisering van dit probleem is niet ingewikkeld. Het is duidelijk dat extreem lange 

fixaties op links vallen in de probleemdimensie labels. De lange duur van de fixaties 

betekent dat de proefpersoon moeite heeft met het ‘decoderen’ of correct interpreteren 

van de links. Deze conclusie komt overeen met het onderzoek van De Bode (2008).  

 

Om de relevantie van dit type probleem vast te stellen, moeten eerst de 

waarschijnlijkheid en de ernst ervan worden gedefinieerd. Gezien de grote hoeveelheid 

probleemlinks wordt bij deze hypothese alleen de relevantie van de link met de hoogste 

waarschijnlijkheid besproken.  De overige links kunnen op eenzelfde manier worden 

berekend. In dit experiment hebben maximaal 7 proefpersonen langdurig op een link 

gefixeerd (score = 3). De ernst van het probleem kan per proefpersoon en per 

langdurige fixatie wisselen. Sommige proefpersonen hebben vlak na de langdurige fixatie 

de juiste weg alsnog gevonden, anderen hebben daar iets langer over gedaan en weer 

anderen hebben de weg überhaupt niet gevonden. Daarom is besloten de impact van dit 

usabilityprobleem als ‘middelmatig’ te bestempelen (score = 3). Hieruit volgt een 

relevantiescore van 3 (√(3*3)). 

H2: Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een woord fixeren, is er sprake van een 

usabilityprobleem. 

Het is inmiddels duidelijk dat het kijkgedrag per proefpersoon erg verschilt. Het is 

daarom moeilijk om bepaald leesgedrag als universeel problematisch aan te wijzen. 

Sommige proefpersonen hebben tijdens lezen een gemiddelde fixatieduur van 150-250 

msec, en anderen van 250-350 msec. Hier is gedurende de analyse van deze hypothese 
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enigszins rekening mee gehouden. Bij 11 proefpersonen is de grens voor een langdurige 

fixatie bij 600 msec gesteld en bij drie proefpersonen bij 700 msec. Door alleen fixaties 

ruim boven de marge van het persoonlijke leesgedrag te analyseren, blijven namelijk 

alleen woorden over waarmee werkelijk iets aan de hand is, mogelijk een 

usabilityprobleem. Een voorbeeld hiervan is figuur 10. Deze toont welke fixaties op de 

pagina Koopzondagen 2007 zijn betrokken bij de analyse. Op de drie onderstreepte 

woorden (tweemaal ‘koopzondagen’ eenmaal ‘Waarderpolder’) zijn duidelijk veel langere 

fixaties gemaakt: de stippen zijn in verhouding met de andere stippen veel groter. Deze 

fixaties wijken af van het normale leesgedrag van de proefpersoon, en daarom kunnen 

we aannemen dat er iets speciaals met die woorden aan de hand is.  

 

 
Figuur 10: weergave van extreem lange fixaties op woorden in een tekst  
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De langdurige fixaties op woorden zijn geanalyseerd op frequentie, locatie en relatie van 

het woord met de betreffende taak. Deze relatie wordt in tabel 16 als volgt 

weergegeven: woorden die dikgedrukt en cursief staan hebben een directe relatie met de 

desbetreffende taak, woorden die alleen cursief staan hebben een indirecte relatie met 

de desbetreffende taak en de worden die normaal zijn weergegeven hebben geen relatie. 

Net als bij hypothese 1 toont tabel 16 alleen de langdurige fixaties die tweemaal of meer 

voorkomen. Voor een overzicht inclusief de individuele gevallen, zie Bijlage I.  

 

Taak N Woord In zinsgedeelte Locatie en pagina 

1 5 € 136.135,-- Koopprijs lager dan €136.135,-- 
Body, 
Huisvestingsvergunning 

1 3 € 621,78 Huurprijs lager dan €621,78 
Body, 
Huisvestingsvergunning 

1 2 Koopprijs  
Tot een bepaalde huur- en 
koopprijs 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

1 2 Vrijkomende Met de vrijkomende woningen in 
deze categorie… 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

1 2 Wanneer Wanneer u in Haarlem woont  Body, Leven & wonen 

1 / 2 2 Natuurlijk  Wilt u natuurlijk weten welke 
voorzieningen er zijn 

Body, verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

1 / 2 2 Doorgegeven  Wordt automatisch doorgegeven 
aan andere 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

2 2 Vijf dagen 
Dan moet u dit binnen vijf dagen 
doorgeven 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit een andere 
gemeente 

2 2 Verkeerde  
Een verkeerde inschrijving kan 
gevolgen hebben voor uw 
huursubsidie 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit een andere 
gemeente 

3 6 Stadsdeel Centrum Stadsdeel Centrum Kopje, koopzondagen 2007 

3 5 Stadsdeel Noord Stadsdeel Noord Kopje, koopzondagen 2007 

3 4 Koopzondagen 
De aangewezen koopzondagen 
ook apart vermeld 

Body, Koopzondagen 2007 

3 4 
Stadsdeel 
Waarderpolder 

Stadsdeel Waarderpolder Kopje, Koopzondagen 2007 

3 2 Stadsdeel Zuidoost Stadsdeel Zuidoost Kopje, Koopzondagen 2007 

3 2 Toeristische 
Inclusief 7 toeristische 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 2007 

3 2 Toeristische  
Deze toeristische koopzondagen 
in het stadsdeel centrum 

Body, Koopzondagen 2007 

4 4 Ruimtelijke Ruimtelijke ontwikkeling 
Bullit, Wethouder 
Nieuwenburg 

4 3 
aezuurendonk@ 
haarlem.nl 

aezuurendonk@ 
haarlem.nl 

Body, Wethouder 
Nieuwenburg 

4 3 
Verkeer- en 
vervoersbeleid 

Verkeer- en vervoersbeleid 
Bullit, Wethouder 
Nieuwenburg 

4 3 Nieuwenburg Wethouder J. Nieuwenburg PvdA Kopje, B&W 

4 2 Sociale Sociale Zaken 
Bullit, Wethouder van der 
Molen 

4 2 Voorzitter Voorzitter: hr. J.J. Visser Body, Commissie Beheer 

4 2 Milieu Milieu Body, Stadsbeheer 

Tabel 16: langdurige fixaties tijdens het lezen 
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Een analyse van de resultaten brengt een aantal interessante resultaten aan het licht: 

1. Er zijn niet alleen op woorden, maar ook op bedragen lange fixaties gemaakt. Drie en 

vijf proefpersonen hebben langdurige fixaties gemaakt op respectievelijk ‘€621,78’ en 

‘€136.135,--’. Deze hoge frequentie valt te verklaren met het feit dat deze bedragen 

nodig zijn voor de beantwoording van taak 1. Daarnaast heeft het woord ‘koopprijs’ 

direct ook betrekking op het antwoord van taak 1. 

2. Voor taak 2 zijn geen fixaties gemaakt die direct betrekking hebben op het antwoord 

van de taak. Alleen ‘vijf dagen’ heeft een indirecte relatie. 

3. Maar liefst vijf fixaties hebben direct betrekking op het antwoord op taak 3. Dit zijn: 

‘stadsdeel centrum’, ‘stadsdeel Noord’, ‘koopzondagen’, ‘stadsdeel Waarderpolder’ en 

‘stadsdeel Zuidoost’. Dit is erg opvallend aangezien taak 3 tot nu toe werd 

aangemerkt als de makkelijkste taak. Daarnaast zijn in twee verschillende zinnen 

lange fixaties gevonden op het woord toeristische. Dit woord heeft wel een indirecte 

relatie met koopzondagen waardoor dit woord blijkbaar toch een reactie teweeg heeft 

gebracht bij de proefpersonen.    

4. Voor taak 4 zijn er vooral lange fixaties gevonden op woorden die op de website in 

een bullit-lijst staan, namelijk: ‘Ruimtelijke ontwikkeling’, ‘Verkeers- en 

vervoerbeleid’ en ‘Sociale zaken’. Het is logisch dat fixaties hierop langer zijn omdat 

er niet hele regels worden gelezen. Bovendien moesten de proefpersonen aan de 

hand van deze bullit-lijsten bepalen welke wethouder aansprakelijk was voor schade 

aan het fietspad. 

5. Ten slotte heeft een aantal woorden geen enkele relatie met een taak. Dit zijn 

‘vrijkomende’, ‘wanneer’, ‘natuurlijk’, ‘doorgegeven’ en ‘verkeerde’. Al deze woorden 

zijn beschrijvend van aard. Daarnaast zijn op deze woorden opvallend genoeg alleen 

fixaties gemaakt gedurende taak 1 of 2. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

proefpersonen aan het begin van het experiment wat langzamer werkten omdat ze 

nog moesten wennen aan de website. 

Usabilityprobleem? 

Hoewel de bovenstaande fixaties tweemaal of meer voorkomen, zijn het niet automatisch 

allemaal usabilityproblemen. Zo vormen eigenlijk geen van de woorden die direct 

betrekking hebben op een antwoord een usabilityprobleem. Ten eerste is een meer 

logische verklaring voor deze lange fixaties dat er sprake is van herkenning (bij taak 3 is 

het bijvoorbeeld logisch dat de proefpersonen even blijven hangen bij ‘koopzondagen’). 

Ten tweede moesten de proefpersonen tijdens het experiment de antwoorden hardop 

voorlezen. Voorlezen verloopt langzamer dan in stilte lezen waardoor de fixaties 

automatisch ook langer duren. Alleen de woorden die vermeld zijn bij punt vijf vormen 

mogelijk usabilityproblemen. Deze woorden zijn echter niet heel erg moeilijk en is het 



 5. RESULTATEN 

54 

onwaarschijnlijk dat deze woorden de taakuitvoering hebben gehinderd. Waarschijnlijk 

moesten de proefpersonen zoals hierboven uitgelegd eerst even wennen aan de website. 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen we stellen dat extreem 

langdurige fixaties op zich zelf geen goede indicators zijn voor usabilityproblemen in de 

tekst. Wel laten deze fixaties zien welke woorden cruciaal waren voor de beantwoording 

van de taken.  

De resultaten van De Bode (2008) komen hiermee gedeeltelijk overeen. Een paar 

langdurige fixaties op woorden waren in dat onderzoek wel goede indicators voor 

usabilityproblemen. 

H3: Als blijkt dat proefpersonen wel op een goede link fixeren maar er niet op klikken, 

is er sprake van een usabilityprobleem. 

Uit de analyse van de data blijkt dat het ‘wel fixeren op een goede link, maar er niet op 

klikken’ vaak voorkomt. Per proefpersoon varieert de frequentie van deze gebeurtenis 

tussen de één en negen keer. In totaal komt dit probleem maar liefst 56 keer voor. In 

bijna tweederde van de gevallen wordt later nooit meer op de link in kwestie geklikt. Bij 

de resterende gevallen klikt de proefpersoon later alsnog op de link of weet hij via een 

andere weg de doelpagina te bereiken. Tabel 17 geeft weer hoeveel proefpersonen naar 

welke links in welk menu hebben gekeken, maar niet hierop hebben geklikt. Voor een  

overzicht inclusief de gevallen die maar één keer voorkomen, zie Bijlage J.  

 

Taak N Welke link Locatie en pagina 

1/2 3 Wonen in Haarlem Sublinks, Leven & wonen 
1 3 Huisvestingsvergunning  Kies verder, Een woning kopen 
1 2 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem 
1 2 Voorwaarden Huisvestingsvergunning 

2 3 Digitaal Loket Body, Burgerzaken 
2 3 Digitaal loket Primaire links, verschillende pagina’s 
2 3 Aanvraag Verhuizing naar Haarlem vanuit andere gemeente 
3 3 Vrije tijd Verschillende pagina’s 
3 3 Koopzondagen 2007 Sublinks, Bezoek Haarlem 

4 4 Leefomgeving Verschillende pagina’s, wel op dezelfde locatie 
4 5 Het bestuur van Haarlem Sublinks, Bestuur & organisatie 
4 5 B&W Kies verder, Het bestuur van Haarlem 
4 4 Meldingen leefomgeving Kies verder, Leefomgeving 
4 2 Wethouder Divendal Kies verder, B&W 

Tabel 17: goede links waar op gefixeerd maar niet op geklikt wordt 

 

Zoals de tabel laat zien, komt het genoemde probleem het minst voor bij taak 3 

(koopzondagen in Haarlem). Dit bevestigt opnieuw de conclusie van Vereijken (2007) dat 

wanneer dat de links duidelijk zijn, de proefpersoon direct op de goede klikt. Overigens 

moet wel rekening gehouden worden met het feit dat één van de twee routes voor taak 3 
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erg kort is. Op deze route zijn dan ook minder problemen te vinden (zie de routes in 

Bijlage E).  

 

Het probleem komt het meest voor bij taak 4 (schade aan fietspad). Vooral de link 

Leefomgeving lijkt problematisch te zijn. Maar liefst zeven proefpersonen kijken hiernaar, 

maar beseffen niet direct dat dit de juiste link is om schade aan het fietspad te melden. 

Daarnaast zijn de links Het bestuur van Haarlem en B&W ook problematisch: vijf 

proefpersonen klikken niet direct op deze link. Een mogelijke verklaring voor B&W is dat 

niet iedereen weet dat dit college van Burgermeester en Wethouders betekent. Een 

vergelijking met de hardopdenkmethode kan hier achteraf duidelijkheid over geven. Het 

bestuur van Haarlem is waarschijnlijk problematisch omdat direct hieronder de link 

Organisatie staat. Uit de analyse van de navigatieroutes is gebleken dat Organisatie op 

nummer één staat van meest gemaakte afwijkingen voor taak 4b (zie Hoofdstuk 5.1.2). 

Dimensie en relevantie 

Eye tracking is de meest geschikte methode om dit soort problemen op te sporen. Alleen 

met deze methode kan nauwkeurig worden nagegaan of een afwijking van de optimale 

navigatieroute ligt aan het wel of niet zien van de juiste link. Wanneer we het probleem 

categoriseren in een dimensie, is overduidelijk dat dit een bereikbaarheidsprobleem is 

onder de subdimensie labels. Immers verhinderen de (slechte) links de bereikbaarheid 

van de informatie. Ook deze conclusie komt overeen met De Bode (2008). 

 

Om de relevantie te bepalen, moeten eerst de waarschijnlijkheid en de ernst worden 

gedefinieerd. Net als bij hypothese 1 wordt hier alleen de relevantie van de probleemlink 

met de hoogste waarschijnlijkheid berekend. In dit experiment hebben maximaal vijf 

proefpersonen naar een correcte link gekeken maar hier niet op geklikt (score = 3). 

Daarnaast is de impact van dit probleem hoog: bij B&W hebben geen van de vijf 

proefpersonen later alsnog de link gevonden of via een andere weg de doelpagina 

gevonden (score = 5). Na een eenvoudige rekensom volgt een relevantiescore van 3,9 

(√(3*5)). 

H4: Als blijkt dat proefpersonen niet op een cruciale link fixeren, is er sprake van een 

usabilityprobleem. 

Slechts drie proefpersonen hebben alle juiste links gezien, rekening houdend met de 

pagina’s die ze bezocht hebben. Dit betekent dat ruim 75% één of meer cruciale links 

niet heeft gezien terwijl ze wel al op de juiste pagina waren. Tabel 13 geeft een 

beschrijving van de links die minimaal door twee proefpersonen zijn gemist (voor een 

volledig overzicht, zie Bijlage K). Hierbij moet opgemerkt worden dat de gemiste links 
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tijdens een tweede bezoek in sommige gevallen wel zijn gevonden. Toch wordt dit als 

een usabilityprobleem gerekend aangezien de proefpersoon aan de hand van één bezoek 

aan een pagina meteen zou moeten kunnen vinden wat hij zoekt. 

 

In tabel 18 zijn de resultaten van de analyse te zien. Het meest opmerkelijk zijn de links 

Huisvestingsvergunning en B&W. Deze twee links zijn respectievelijk door vijf en zes 

proefpersonen gemist gedurende taak 1 (een huis kopen in Haarlem) en taak 4 (schade 

aan fietspad). De links Voorwaarden en Aanvraag (twee keer gemist) zijn te vinden op 

het Digitaal loket. Deze links zijn problematisch omdat ze anders zijn vormgegeven dan 

de ‘normale links’ op de website van Haarlem. Daarnaast zijn ze niet gestructureerd 

onder een Kies verder-menu. Zie ter vergelijking de figuren 11 en 12 (zie ook Hoofdstuk 

5.1.2, Navigatiegedrag).  

 

Taak N Welke link Pagina 

1 5 Huisvestingsvergunning Een woning kopen 
1 2 Voorwaarden Huisvestingsvergunning 
2 2 Burgerzaken  Leven & wonen 
2 2 Aanvraag Verhuizen naar Haarlem vanuit andere gemeente 
4 6 B&W Het bestuur van Haarlem 

Tabel 18: goede links waar niet op gefixeerd wordt 

 

 
Figuur 11: voorbeeld van gemiste link op de ‘normale’ website 
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Figuur 12: voorbeeld van gemiste link op het Digitaal loket 

Dimensie en relevantie 

Het niet fixeren op een link is een probleem van een geheel andere aard dan dat van 

hypothese 3 (wel fixeren maar er niet op klikken). Indien de proefpersoon de link niet 

ziet, kan hij er ook niet voor kiezen om er wel of niet op te klikken. Dit type probleem 

valt dan ook in de subdimensie vormgeving. Op de normale pagina’s van haarlem.nl 

vallen de links niet meer op omdat ze in twee lange rijen staan, en op het Digitaal loket 

worden ze gemist omdat de proefpersoon niet gewend is aan de nieuwe vormgeving. 

Daarnaast is op het Digitaal loket ook sprake van een geheel andere structuur. De 

proefpersonen verwachten verder te kunnen zoeken in een Kies verder-menu, maar die 

is hier ineens niet meer. Daarom worden de problematische links op het Digitaal loket 

gecategoriseerd in de subdimensie structuur. 

Deze resultaten komen overeen met De Bode (2008). De gevonden problemen vallen ook 

in dat onderzoek in de subdimensies vormgeving en structuur.  

 

Nu de relevantie van dit type probleem. Ook hier wordt alleen de relevantie van de 

probleemlink met de hoogste waarschijnlijkheid berekend. In dit experiment hebben zes 

proefpersonen de cruciale link B&W gemist (score = 3). De ernst van dit probleem is zeer 

hoog. In slechts twee van de zes gevallen werd op een later moment de link alsnog 

gezien. De overigen waren ‘gedwongen’ om een keuze te maken op basis van onvolledige 

informatie (score = 5). Hieruit volgt een relevantiescore van 3,9 (√(3*5)). 
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H5: Als blijkt dat proefpersonen gedurende één bezoek herhaaldelijk (minimaal vier 

keer) naar dezelfde link kijken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

De resultaten zijn opgespoord en geanalyseerd met behulp van de ‘Hot spot’-functie van 

Clearview. Met behulp van deze functie kan worden nageteld hoe vaak een proefpersoon 

op een bepaalde locatie binnen een bepaalde tijd kijkt. Door het tijdsinterval op te 

zoeken waarin een proefpersoon een bepaalde pagina heeft bezocht, kan precies 

achterhaald worden hoe vaak de proefpersoon op een link heeft gefixeerd gedurende dat 

paginabezoek. 

 

Uit de resultaten blijkt dat het herhaaldelijk fixeren op links vaak voorkomt. Iedere 

proefpersoon scant minimaal twee keer een heel menu door tijdens één paginabezoek. 

De ogen bewegen dan meerdere malen omlaag en omhoog langs de links (zie figuur 13). 

Vaak gebeurt dit aan het begin van een taak of wanneer de proefpersoon vastloopt aan 

het einde van een taak. De proefpersoon moet zich dan oriënteren en (opnieuw) bepalen 

in welke richting hij wil zoeken. Op de pagina’s Leven & wonen, Wonen in Haarlem, 

Bestuur & organisatie en Verkeer & vervoer is dit verschijnsel vaak zichtbaar.  

 

 
Figuur 13: grafische weergave van het aantal fixaties op een pagina 
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Hoewel de proefpersonen over het algemeen meteen een hele rij links scannen, maakt 

een nadere analyse duidelijk dat bepaalde links wel extra aandacht hebben gekregen. 

Alleen specifieke links worden binnen een bezoek vier keer bekeken. Tabel 19 laat zien 

op welke links twee proefpersonen of meer minimaal vier keer hebben gefixeerd en bij 

welke taak de link hoort2. Naast ‘Welke link’ is dit keer geen extra kolom toegevoegd met 

‘Pagina’. Dit komt omdat sommige links op verschillende pagina’s staan maar wel steeds 

op dezelfde locatie. Voor een overzicht inclusief de individuele gevallen en de specifieke 

pagina’s, zie bijlage L. 

 

Relatie met taak  N Welke link 

1 4 Aanbod koopwoningen 
1 4 Financiële zaken 
1 3 Een woning huren 
1 2 Een woning kopen 
1 2 Onttrekken, samenvoegen of splitsen van woningen 
1 2 Nutsbedrijven  
2 2 Woonvisie Haarlem 2006-2012 
3 3 Koopzondagen 2007 
4 8 Het bestuur van Haarlem 
4 5 Financiën  
4 5 Organisatie  
4 4 Veiligheid  
4 3 Verkeer & vervoer 
4 3 Gemeenteraad 
4 3 Bestuurlijke informatie 
4 2 Mijn Wijk 
4 2 Leefomgeving  
4 2 B&W 
4 2 Wethouder Nieuwenburg 
4 2 Wethouder Divendal 
4 2 Participatie en inspraak 
4 2 Verkeersveiligheid 

Niet-verwant 6 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Niet-verwant 4 Bestemmingsplannen in procedure 
Niet-verwant 3 Utilitymenu  
Niet-verwant 3 Bereikbaarheid  
Niet-verwant 3 Sociale zaken & werkgelegenheid 
Niet-verwant 2 Zuidtangent  
Niet-verwant 2 Gezondheid & zorg 
Niet-verwant 2 Belastingen  
Niet-verwant 2 Cultuurbeleid 
Niet-verwant 2 Bomen in Haarlem 

Tabel 19: links waar minimaal 4 keer op wordt gefixeerd per bezoek 

                                           
2 Opmerking: bij deze hypothese wordt het Digitaal loket niet betrokken. Dit komt omdat bij het klikken op een 
link alleen de body in een kader verandert en niet een nieuwe pagina verschijnt. Hierdoor ziet ‘Hot Spot’ geen 

aparte pagina’s waardoor de resultaten een vertekend beeld geven. 
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Een analyse van tabel 19 maakt duidelijk dat ‘minimaal vier keer kijken naar een link’ 

vaak voorkomt: 32 keer om precies te zijn. Daarnaast is duidelijk dat de resultaten niet 

evenredig over de vier taken zijn verdeeld. Taak 4 (schade aan fietspad) steekt er met 

kop en schouders bovenuit. Deze taak bevat niet alleen de meeste links waarop 

veelvuldig is gefixeerd maar ook de link met de hoogste frequentie: acht proefpersonen 

hebben veelvuldig op Het bestuur van Haarlem gefixeerd. Ook op de links Financiën en 

Organisatie wordt door liefst vijf proefpersonen veelvuldig gefixeerd. Een verklaring is 

dat deze drie links op de website onder elkaar staan en tegen elkaar concurreren. De 

proefpersonen zoeken informatie over ‘wethouders’ en/of ‘aansprakelijkheid’ en hebben 

niet direct een keuze kunnen maken. Een gevolg is dat de ogen van de ene naar de 

andere link bewegen, totdat ze eindelijk een keuze hebben gemaakt.  

 

Op de tweede plek staat Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op deze link werd 

door zes proefpersonen veelvuldig gefixeerd. De link heeft geen verband met een van de 

taken. Waarschijnlijk heeft de link zoveel aandacht gekregen omdat deze uit enigszins 

moeilijke woorden bestaat. Het label maakt niet direct duidelijk wat voor informatie 

hierbij hoort waardoor de proefpersoon moet nadenken wat ook alweer de ‘Wet 

maatschappelijke ondersteuning’ is. Een tweede verklaring is dat de link over twee regels 

valt (‘Wet maatschappelijke’ en ‘ondersteuning (Wmo)’). Hierdoor kan verwarring 

ontstaan over of er nu sprake is van één of twee links.  

 

De resterende links vallen in dezelfde tweedeling te splitsen als bij hypothese 1: of ze 

hebben verband met een van de taken, of ze zijn ‘niet-verwant’. Zoals te zien hebben de 

verwante links de meerderheid. Maar liefst 22 van de 32 links hebben een verband.  

Usabilityprobleem? 

Het hierboven beschreven kijkgedrag wijst niet heel duidelijk op een usabilityprobleem. 

Het is niet helemaal zeker of minimaal vier keer kijken naar een link echt betekent dat de 

proefpersoon moeite met deze link heeft gehad. Iedere proefpersoon heeft namelijk drie 

keer of meer veelvuldig op een link gefixeerd (in Bijlage L staan in totaal 91 gevallen). 

Bovendien wordt maar heel weinig op dezelfde link door verschillende proefpersonen 

veelvuldig gefixeerd. Tabel 19 laat zien dat het probleem erg vaak slechts bij twee 

proefpersonen voorkomt. Misschien is bij deze hypothese de grens niet extreem genoeg 

waardoor ook niet-usabilityproblemen worden toegevoegd. Bij hypothese 1 lag de grens 

immers bij de langste 1% en ook bij hypothese 2 werd gekeken naar extreem lange 

fixaties op woorden. Aan de hand van deze resultaten kunnen we dus stellen dan het 

viermaal kijken naar een link niet automatisch een indicatie is voor een 

usabilityprobleem. De Bode (2008) is in haar onderzoek tot dezelfde conclusie gekomen. 
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Opmerkelijk 

Gedurende de analyse voor deze hypothese kwam nog een opmerkelijk resultaat aan het 

licht. Het schema op de pagina Organisatie en tevens op de pagina De gemeentelijke 

sectoren, werden door twee proefpersonen gezien als een menu met links. Dit is duidelijk 

geworden omdat ze niet alleen veelvuldig hebben gefixeerd op het schema, maar ook 

hierop hebben geklikt (zie figuur 2). Dit vormt wel een usabilityprobleem. De veelvuldige 

fixaties samen met de kliks op het schema tonen aan dat twee proefpersonen het 

schema verkeerd hebben geïnterpreteerd.  

 

 
Figuur 14: schema wordt door de proefpersoon gezien als een verzameling links 

Dimensie en relevantie 

Dit usabilityprobleem is valt in de dimensie vormgeving. De vormgeving maakt niet 

duidelijk dat het schema eigenlijk gewoon ‘body’ is. De vorm van het schema en de 

schaduwwerking geeft de proefpersoon de indruk dat het om digitale knoppen gaat, 

terwijl dit niet het geval is. 

 

Dit probleem heeft een redelijke waarschijnlijkheid. De frequentie valt in de tweede 

categorie van 2-3 proefpersonen (score = 1). De ernst van het probleem is middelmatig 
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(score = 3). De proefpersoon denkt via het schema verder te kunnen navigeren, maar dit 

blijkt niet mogelijk te zijn. Bovendien zijn niet alle woorden die in het schema staan als 

gewone links te vinden op de pagina. In het bovenstaande geval wilde de proefpersoon 

voor taak 4 (schade aan fietspad) in contact komen met Stadsbeheer. De proefpersoon 

wordt hierdoor een tijdje verhinderd: pas via de link De gemeentelijke sectoren kon de 

proefpersoon navigeren naar de pagina Stadsbeheer. Hieruit volgt een relevantiescore 

van 1,7 (√(1*3)). 

H6: Als proefpersonen wel de doelpagina bezoeken, maar niet het goede antwoord op 

de taak geven, wijst dit op een usabilityprobleem. 

Wanneer een proefpersoon na het openen van de doelpagina een onjuist antwoord heeft 

gegeven, zijn er twee situaties mogelijk: 

1. óf de proefpersoon heeft het antwoord (de doeltekst) op de doelpagina niet 

gelezen, 

2. óf de proefpersoon heeft het wel gelezen maar geeft alsnog een verkeerd 

antwoord.  

 

Deze twee situaties zijn eenvoudig door middel van eye tracking te onderzoeken. Voor 

ieder onjuist antwoord is nagegaan of de proefpersoon de bijbehorende doelpagina heeft 

geopend en hoe het scanpad op de geopende pagina’s eruit ziet. Indien er geen fixaties 

zijn gevonden op de doeltekst is sprake van situatie 1, indien er wel fixaties op de 

doeltekst zijn gevonden, is sprake van situatie 2.  

 

Uit de resultaten blijkt dat bij dit experiment alleen sprake was van situatie 2. Vijf 

proefpersonen fixeerden tijdens het experiment op het goede antwoord, maar hebben de 

vraag toch fout beantwoord (zie de één na laatste regel van tabel 20). Wat verder opvalt 

is dat dit type probleem alleen voorkomt bij taak 1 en taak 4 b/c. Bij alle andere taken 

leverden fixaties op de doeltekst ook automatisch een goed antwoord op.  

 

Beantwoording Taak 1 Taak 2 Taak 3 Taak 4 a Taak 4 b/c 

Antwoord goed 3 9 14 5 2 
Antwoord fout maar doelpagina ook 
niet gevonden 9 5 X 9 9 

Antwoord fout, doelpagina gevonden 
maar geen fixaties op het antwoord 
(situatie 1) 

X X X X X 

Antwoord fout maar wel fixaties op het 
antwoord (situatie 2) 

2 X  X  X  3 

Totaal 14 14 14 14 14 

Tabel 20: overzicht van goed- en fout uitgevoerde taken en het zien van de doelpagina en -tekst 
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Bij taak 1 (een woning kopen in Haarlem) staat het antwoord in een bullit-lijst op de 

derde plaats. Bij taak 4b/c staat het antwoord eveneens in een bullit-lijst maar dan op de 

vierde plaats. De overige antwoorden staan in een normaal lopende tekst. Het is 

opmerkelijk dat juist de antwoorden in bullit-lijsten niet goed zijn begrepen. Misschien 

komt dit doordat het bondige taalgebruik van bullit-lijsten de samenhang van de tekst  

verminderen, waardoor de proefpersonen de informatie verkeerd interpreteren voor de 

desbetreffende taak. Anderzijds kan ook geredeneerd worden dat zonder bullit-lijsten de 

doelteksten misschien nog onbegrijpelijker zouden zijn.  

In het onderzoek van De Bode (2008) is hier geen sprake van. Geen van de antwoorden 

staat op de website van Amersfoort in een bullit-lijst. Hier is vooral de ingewikkelde 

zinsconstructie van de juiste informatie reden voor het verkeerd beantwoorden van de 

vragen. Daarnaast komt in haar onderzoek het probleem ook voor bij taak 4a. 

Dimensie en relevantie 

Dit verschijnsel is duidelijk een usabilityprobleem op het gebied van de hoofddimensie 

inhoud en de subdimensie begrijpelijkheid. Vijf proefpersonen hebben het goede 

antwoord gezien en toch een verkeerd antwoord gegeven. Blijkbaar hebben ze de tekst 

slecht of op een andere manier begrepen. De tekst kan niet onvolledig of irrelevant zijn, 

aangezien dit de juiste informatie is voor het beantwoorden van de taken. 

 

Dan rest nog de relevantie van dit probleem. De waarschijnlijkheid van dit probleem is 

met een frequentie van maximaal 3 laag (score = 1). Daarnaast is de impact van dit 

probleem extreem hoog. De proefpersonen konden immers door de slechte weergaven 

van de informatie de taken niet tot een goed einde volbrengen (score = 5). Wanneer we 

op basis van bovenstaande resultaten de relevantiescore berekenen, komen we uit op 

2,2 (√(1*5)). 

H7: Als blijkt dat proefpersonen regressies naar een specifiek stukje tekst vertonen, is 

er sprake van een usabilityprobleem. 

Uit de analyse van de data is gebleken dat de meeste regressies zijn gemaakt op de 

doelpagina’s. Dit is logisch aangezien hier pas de noodzaak ontstaat om de tekst 

werkelijk goed te begrijpen. Er is ook een tweede reden. Tijdens het experiment werd 

iedere proefpersoon geïnstrueerd het goede antwoord voor te lezen. Dit om er zeker van 

te zijn dat de proefpersoon het goede antwoord heeft gevonden. Na het lezen van het 

antwoord werden de proefpersonen dus min of meer gedwongen om regressies te 

maken, de tekst moest immers nogmaals hardop voorgelezen worden. De regressies op 

de doelpagina’s zijn daarom niet meer geschikt voor de beantwoording van deze 

hypothese.  
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Voor de beantwoording van deze hypothese is een onderscheid gemaakt tussen 

verschillende soorten regressies. Het herlezen van een woord heeft namelijk een andere 

betekenis dan bijvoorbeeld het herlezen van een hele alinea. Hieronder volgt een 

toelichting op de verschillende soorten regressies waarin een onderscheid is gemaakt: 

- Regressie(s) naar één/enkele woord(en): terugkijken naar één of enkele woorden. 

- Regressies(s) naar één/enkele regel(s): het herlezen van één of enkele regels. 

- Regressie(s) naar één alinea:het herlezen van een alinea. 

- Teruglezen (omhoog): onderaan de tekst beginnen en dan van onder naar boven 

stukjes tekst lezen. Dit komt meestal voor bij pagina’s met een scrollbar.   

- Tekst dubbel lezen: de gehele tekst nog een keer lezen. 

 

Voor de eerste categorie geldt dat alleen de meest opvallende regressies bij de analyse 

zijn betrokken. Het terugkijken naar een vorig woord komt namelijk heel vaak voor en 

hoort bovendien bij het natuurlijke leesproces. Regressies naar woorden die wat verder 

terug in de tekst staan, zijn wel bij de analyse betrokken. Om een beeld te geven over 

hoe een regressies zijn gedetecteerd, wordt in figuur 15 een voorbeeld gegeven van 

regressies naar één/enkele regels. In het rode kader zijn veel meer fixaties te zien. Dit 

komt omdat deze regels meerdere malen zijn gelezen. 

 

 
Figuur 15: regressies op de pagina Aanbod koopwoningen 
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Tabel 16 geeft een overzicht van de gemaakte regressies door minimaal twee 

proefpersonen op alle niet-doelpagina’s. Zoals te zien betreffen de meeste regressies 

‘één of enkele regels’, op de tweede plaats staan ‘regressies naar gehele alinea’s’. 

Opvallende regressies naar één of enkele woorden komen minder vaak voor. Deze 

regressies lijken over het algemeen willekeurig plaats te vinden. Slechts één keer zo’n 

was regressie gericht op een link in een tekst (Digitaal loket). De overige lijken meer 

onderdeel te zijn van oriënterend scangedrag tussen het lezen door. Teruglezen komt 

eveneens weinig voor. Alleen de teksten op de pagina’s Gemeenteraad en Fietsbeleid en 

veiligheid worden door twee proefpersonen omhoog gelezen. Dit komt doordat de inhoud 

van beide pagina’s niet in een keer op het scherm te zien is waardoor de proefpersonen 

moeten scrollen. Ten slotte hebben acht proefpersonen een pagina van a tot z dubbel 

gelezen. Hiervan lazen slechts twee proefpersonen dezelfde pagina. Voor een compleet 

overzicht inclusief de individuele gevallen, zie Bijlage N.  

 

Pagina 

Regressie(s) 
naar 
één/enkele 
woord(en) 

Regressie(s) 
naar 
één/enkele 
regel(s) 

Regressie(s) 
naar één 
alinea 

Teruglezen 
(omhoog) 

Tekst 
dubbel 
lezen 

Leven & wonen  2    
Verhuizen naar of binnen 
Haarlem 

    
2 

Verkoop van onroerend 
goed 

 2    

Een woning kopen 2 6 2   
Urgentiebewijs 
woningzoekende 

 3    

Aanbod koopwoningen  3 2   
Convenant wonen  2    
Burgerzaken  2 2   
Stadsbeheer  2 2   
Inspraak en meedenken 2     
Bestuur & organisatie   2   
Organisatie  3     
B&W  2    
Gemeenteraad     2  
Fietsbeleid en veiligheid  2  2  
Totaal  7 26 10 4 2 

Tabel 16: overzicht van gemaakte regressies 

Dimensie en relevantie 

Dit verschijnsel is niet automatisch een usabilityprobleem. Het maken van regressies is 

onderdeel van het leesproces. Wel dragen sommige regressies meer ‘gewicht’ dan  

andere. Een regressie naar een woord suggereert een begripsprobleem op zinsniveau. De 

lezer heeft het woord niet goed gelezen of heeft moeite met de betekenis ervan. Uit de 

analyse van de data blijkt echter dat deze regressies willekeurig lijken te zijn. Daarom 

worden ze nu niet als usabilityprobleem aangemerkt.  
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Ook het teruglezen wordt in dit onderzoek niet gezien als indicator voor een 

usabilityprobleem. Het teruglezen is hoogstwaarschijnlijk alleen gebeurd omdat de 

proefpersonen hebben gescrolld. Bovendien is het probleem niet tweemaal opgespoord 

op een pagina zonder scrollbar. 

 

Een regressie naar een regel suggereert een probleem op grammaticaal- of tekstniveau. 

De lezer leest een zin nogmaals omdat hij de constructie van de zin niet begrijpt, een 

stukje heeft verlezen of de betekenis van de zin niet begrijpt. In dit onderzoek worden 

deze regressies wel als indicators voor usabilityproblemen aangemerkt, en wel voor 

problemen met de inhoud van de tekst. In welke subdimensie iedere probleemzin precies 

valt, is niet goed vast te stellen. De oogbewegingen maken niet duidelijk of de 

proefpersonen de regels niet begrijpelijk vonden of juist niet volledig genoeg. 

 

Dan nu de bepaling van de relevantie. Het herlezen van een regel komt in dit onderzoek 

maximaal zes keer voor. Daarmee is de waarschijnlijkheid van optreden hoog (score = 

3). De ernst van dit probleem ligt wat ingewikkelder. Indien na herlezen de proefpersoon 

de zin goed heeft begrepen is de impact laag (score = 2), indien deze de zin echter nog 

steeds onduidelijk is, ligt de impact een stuk hoger (score = 4). Daarom is besloten de 

impact als middelmatig te bestempelen (score = 3). De relevantiescore die hieruit volgt 

is 3 (√(3*3)). 

 

Een regressie naar een hele alinea of een gehele tekst suggereert een begripsprobleem 

op tekstniveau. Dit is overigens de ‘zwaarste’ regressie. Het teruglezen van een woord of 

een enkele zin gebeurt nog wel eens onbewust, maar het herlezen van een alinea of een 

hele tekst niet. Voor het herlezen van een alinea of een hele tekst zijn twee oorzaken 

denkbaar: 

1. óf er is sprake van een onduidelijkheid in de tekst, 

2. óf de tekst is zo belangrijk voor de proefpersoon hij het nog een keer wilde lezen.  

 

In dit onderzoek is de eerste oorzaak meer waarschijnlijk aangezien alle doelpagina’s uit 

de analyse zijn verwijderd. Dit betekent dat we er redelijkerwijs van uit kunnen gaan dat 

de pagina’s Verhuizen naar of binnen Haarlem, Een woning kopen, Aanbod 

koopwoningen, Burgerzaken, Stadsbeheer en Bestuur & organisatie inhoudelijk niet in 

orde zijn. Onder welke subdimensie de problemen op deze pagina’s precies vallen, is ook 

hier niet goed vast te stellen. De problemen vallen óf in de dimensie begrijpelijkheid óf in 

de dimensie volledigheid.  
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Tabel 16 laat zien dat dit probleem op een pagina maximaal twee keer voorkomt. 

Daarmee is de mate van waarschijnlijkheid per pagina laag (score = 1). De ernst van het 

probleem ligt hoger. Het herlezen van een alinea of een hele tekst heeft gebeurt niet 

zomaar en kost meer tijd dan het herlezen van een zinnetje. Daarom wordt de ernst van 

dit probleem bestempeld als hoog (score = 4). De relevantiescore die hieruit volgt is 2 

(√(1*4)). 

5.1.5 Conclusie 

De bovenstaande resultaten laten zien dat eye tracking heel veel te bieden heeft maar 

ook enkele beperkingen heeft. We zullen nu overgaan tot de beantwoording van de 

eerste deelvraag: Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eye tracking? 

 

Het mag duidelijk zijn dat via eye tracking vooral bereikbaarheidsproblemen heel precies 

kunnen worden opgespoord. Hypothese 1 (langdurige fixaties op links), 3 (wel op een 

goede link fixeren maar er niet op klikken) en 4 (niet op een cruciale link fixeren) hebben 

geleid tot de concrete opsporing van problematische links. Hypothese 6 heeft aangetoond 

dat het vinden van de doelpagina en het lezen van de doeltekst niet per se hoeft te 

leiden tot een goede uitvoering van de taak. De resultaten van hypothese 7 (regressies) 

hebben duidelijk gemaakt welke zinnen, alinea’s of hele teksten op bepaalde pagina’s 

inhoudelijk gecontroleerd moeten worden. 

 

Dit eye tracking onderzoek heeft ook zijn beperkingen. Zo heeft hypothese 2 (langdurige 

fixaties op woorden) geen concrete resultaten opgeleverd. Het is niet duidelijk en niet 

aannemelijk dat de opgespoorde woorden daadwerkelijk usabilityproblemen in de tekst 

indiceren. Ten slotte is bij hypothese 5 (veelvuldig fixeren op links) gebleken dat 

minimaal viermaal fixeren niet extreem genoeg is om alle niet-usabilityproblemen eruit te 

filteren. Wel heeft hypothese 5 onbedoeld geleid tot de opsporing van een problematisch 

schema. 

 

De besproken resultaten geven nog geen totaalbeeld van alle mogelijkheden van eye 

tracking voor probleemopsporend usabilityonderzoek naar websites. Er zijn waarschijnlijk 

nog meer problemen op www.haarlem.nl die niet via één van de bovenstaande zeven 

hypothesen zijn gedetecteerd. In de Discussie (Hoofdstuk 7) wordt besproken op welke 

manieren eye tracking data nog meer onderzocht zou moeten worden. Op de volgende 

pagina volgt een korte samenvatting van de usabilityproblemen die wel zijn opgespoord. 
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Samenvatting opgespoorde usabilityproblemen 

Gedurende de beantwoording van de hypothesen zijn in totaal ruim 120 problemen 

opgespoord. Hieronder vallen ook de problemen die door slechts één proefpersoon zijn 

ondervonden. Het aantal problemen die bij minimaal twee proefpersonen zijn 

voorgekomen, de usabilityproblemen, is 91. Hieronder volgt een samenvatting van alle 

usabilityproblemen die alléén via eye tracking zijn opgespoord. Hier zitten dus geen 

algemene resultaten bij zoals het aantal afwijkingen van de navigatieroute. Deze zijn 

namelijk niet ‘eigen’ aan eye tracking en zijn ook via hardopdenken op te sporen. Tabel 

17 geeft weer hoeveel usabilityproblemen per hoofd- en subdimensie zijn gevonden, welk 

percentage ze uitmaken van het geheel en wat de gemiddelde relevantie per 

subdimensie is. 

 

Dimensie N Percentage  Aspect  N Percentage  
Gem. 
Relevantie 

Gebruiksgemak 0 0 0 
Structuur 2 2,20 2,2 
Labels 67 73,63 3,5 

Bereikbaarheid 69 75,82 

Snelheid 0 0 0 

Relevantie 0 0 0 
Begrijpelijkheid 2 2,20 2,2 Inhoud 18 19,78 
Begrijpelijkheid 
+ Volledigheid 

16 17,58 2,5 

Vormgeving 4 4,39 Vormgeving 4 4,40 2,8 

Totaal 91 100,00 Totaal 89 100,00 2,6 

Tabel 17: samenvatting van opgespoorde problemen via eye tracking per dimensie en bijbehorende relevantie 

 

De tabel laat zien dat in dit onderzoek best veel eenzijdige usabilityproblemen zijn 

opgespoord. Maar liefst 67 usabilityproblemen (74%) hebben te maken met onduidelijke 

labels. Dit hoge aantal is ontstaan omdat voor iedere hypothese de problemen per taak 

zijn opgespoord en gedefinieerd. Problematische links die voorkomen in zowel taak 1 als 

taak 2 zijn als een gevolg hiervan twee keer aangemerkt als usabilityprobleem. Deze 

problemen zijn niet samengevoegd omdat de reden wáárom de link gedurende taak 1 

problematisch is, gedurende taak 2 heel anders kan zijn.  

Naast de subdimensie labels is binnen de hoofddimensie bereikbaarheid alleen nog een 

tweetal problemen opgespoord die de structuur van de site betreffen. Deze twee 

problemen hebben te maken met de structuur van het Digitaal loket (en gedeeltelijk ook 

inconsistente vormgeving in vergelijking met de ‘normale’ site). 

Op het gebied van gebruiksgemak en snelheid zijn geen usabilityproblemen opgespoord. 

Dit is niet zo vreemd omdat deze dimensies gaan over de beleving van de proefpersoon. 

Oogbewegingen maken niet duidelijk in hoeverre een proefpersoon een website 

gebruiksvriendelijk vindt of in hoeverre hij een website snel of traag vindt werken. 
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Onder de hoofddimensie inhoud domineren de usabilityproblemen die vallen in de 

subdimensies begrijpelijkheid én volledigheid (die de cursieve regel in de tabel, 18%). 

Deze problemen zijn opgespoord bij hypothese 7 (regressies). Zoals uiteengezet is wél 

goed te achterhalen waar de inhoudsproblemen zich bevinden, maar is het moeilijk vast 

te stellen of de informatie niet duidelijk of niet volledig genoeg is. Op het gebied van 

relevantie zijn via eye tracking geen problemen opgespoord. Ook deze dimensie betreft 

eigenlijk meer de beleving van de proefpersoon, en wordt niet geuit door middel van 

specifiek kijkgedrag. 

 

In de laatste dimensie, vormgeving, vallen vier usabilityproblemen (4%). Deze 

problemen gaan betreffen onjuist geïnterpreteerde schema en een drietal onopvallende 

links op de ‘normale’ website. Daarnaast is ook duidelijk dat de totaal andere vormgeving 

op het Digitaal loket storend is voor de proefpersonen. 

5.2 Retrospectief hardopdenken 

Voordat de hypothesen acht tot en met 11 worden beantwoord, zullen eerst een aantal 

algemene resultaten aan de orde komen. Hoe verliep het retrospectief hardopdenken en 

hoe hebben de proefpersonen dit beleefd? Vervolgens gaan we kort in op het verloop van 

de analyse. Hoe worden de verbalisaties gecategoriseerd in usabilityproblemen? Hierna 

worden de opgespoorde usabilityproblemen per subdimensie besproken. Tot slot worden 

enkele conclusies getrokken.  

5.2.1 Algemeen 

Verloop van het experiment 

Na het uitvoeren van de taken werden de proefpersonen gevraagd om hun gedachten te 

verbaliseren aan de hand van een video-opname met eye-cues. Hierbij werden de 

proefpersonen ‘gewaarschuwd’ dat ze niet moesten schrikken van de schokkende 

bewegingen van de blauwe stip omdat dit een weergave van normaal kijkgedrag is. Na 

het starten van de video met eye-cues waren alle proefpersonen wel even verwonderd 

om hun eigen oogbewegingen te zien. “Kijk ik echt zo?” was een veel gehoorde 

opmerking. Deze verwondering duurde niet lang: al snel hadden de proefpersonen het 

principe door en maakten ze onverstoord verbalisaties. Van de 14 proefpersonen had 

slechts één proefpersoon echt moeite met verbaliseren. Dit was overigens de oudste 

proefpersoon in het experiment (69 jaar). De proefpersoon kon maar moeilijk 

achterhalen waar hij ook alweer mee bezig was en aan wat hij precies had gedacht. De 

andere hardopdenksessies verliepen vrijwel vlekkeloos. Omdat iedere proefpersoon tegen 

meerdere problemen is aangelopen, hadden de proefpersonen genoeg te vertellen. Lange 
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stiltes waren een zeldzaamheid. Wel is duidelijk dat de eye-cues een ondersteunende rol 

hebben gespeeld bij de totstandkoming van de verbalisaties. Wanneer een proefpersoon 

moeite had om zijn gedachten te herinneren maakte hij gebruik van de eye-cues. Een 

voorbeeld hiervan is: “Waar was ik mee bezig? Ohja, toen ging ik weer dat hele rijtje 

afzoeken maar kon niets vinden”.  

 

De grote hoeveelheid aan verbalisaties bestond niet alleen uit beschrijvingen van 

gedachten en problemen met de website. Ongeveer 20% van de uitspraken was puur 

beschrijvend. De proefpersonen beschreven dan wat ze op het scherm zagen in plaats 

van wat ze gedurende taak op dat moment hebben gedacht. Deze verbalisaties zijn 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Wanneer het einde van de hardopdenksessie naderde, gaf de helft van proefpersonen 

aan dat ze de opname wel lang vonden duren. De proefpersonen vertelden dat ze het 

terugkijken naar de opname als “veel langer” hadden ervaren dan het uitvoeren van de 

taak zelf. Dit resultaat is opvallend maar wel verklaarbaar. Gedurende het uitvoeren van 

de taken waren de proefpersonen bezig met zoeken en analyseren van teksten, nu 

hoefden ze alleen maar naar een opname te kijken en opmerkingen te geven. Bovendien 

was de website nu voor de proefpersoon al bekend.  

Analyse van verbalisaties 

Met de hardopdenkmethode zijn in totaal 289 verbalisaties opgespoord die wijzen op een 

mogelijk usabilityprobleem. Deze uitspraken zijn eerst allemaal uitgeschreven en daarna 

zijn degene met een gelijke strekking samengevoegd tot één probleembeschrijving. De 

problemen die minimaal twee proefpersonen hebben ervaren, zijn vervolgens benoemd 

tot usabilityprobleem. Alleen deze problemen zijn gecategoriseerd in dimensie en 

relevantie. Hieronder volgt per stap een toelichting. 

 

Eerst zijn alle problemen uitgeschreven die mogelijk een usabilityprobleem aanduiden. 

Hierin vallen alle uitspraken over de website die te maken hebben met zaken als 

verwarring, irritatie, zoekproblemen, onjuiste verwachtingen enzovoorts (Zie Bijlage O 

voor alle uitspraken). Vervolgens is nagegaan in hoeverre de proefpersonen dezelfde 

problemen hebben geverbaliseerd. Verbalisaties met een gelijke strekking zijn daarom 

samengevoegd tot één probleembeschrijving. Zie de voorbeelden op de volgende pagina: 
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Voorbeeld 1 

1. “Er staat wel heel veel informatie op deze website” 

2. “Er is gewoon zoveel te lezen, daar heb ik het geduld niet voor”. 

Deze uitspraken geven allebei aan dat er teveel tekst wordt aangeboden op de 

website. Dit heeft geresulteerd tot de volgende probleembeschrijving: ‘Er staan 

teveel teksten op de website’. 

 

Voorbeeld 2 

De onderstaande verbalisaties horen bij taak 4 (schade aan fietspad) en gaan 

over de pagina Organisatie: 

1. “Nu zie ik wat er is maar er staan geen wethouders bij, jammer.” 

2. “Ik hoopte daar te vinden wie waar verantwoordelijk was eigenlijk.” 

3. “Naar organisatie gekeken, ik dacht daar zal wel staan hoe het nu is, maar 

dat was dus niet zo.” 

Deze uitspraken geven aan dat de proefpersonen niet alleen verwachten te zien 

hoe de organisatie in elkaar zit, maar ook wie daar allemaal een rol in spelen. 

Daarom hebben de verbalisaties gezamenlijk de volgende probleembeschrijving 

gekregen: ‘De proefpersoon mist bij Organisatie de verantwoordelijken (de 

wethouders) per afdeling’. 

  

Voorbeeld 3 

De onderstaande verbalisaties hebben betrekking de dubbele menustructuur: 

1. “Ik vond het onduidelijk waar je moest kijken. Je hebt hier een rij, daar 

een rij…” 

2. “Links staat hetzelfde als rechts, ik had echt geen idee waar ik moest 

zoeken.” 

3. “Het is een beetje vreemd dat het ene ding rechts staat en het andere ding 

links. En soms is het gelijk en soms is het weer anders.” 

Deze uitspraken maken duidelijk dat de proefpersonen moeite hebben met de 

combinatie van het normale navigatiemenu met sublinks en het Kies verder-

menu. De probleembeschrijving is dan ook: ‘Dubbele menustructuur leidt tot 

verwarring’. 

 

Na de reductie van alle verbalisaties tot probleembeschrijvingen hebben alleen de 

problemen die minimaal twee proefpersonen hebben meegemaakt het predikaat 

usabilityprobleem gekregen. Net als bij eye tracking is hiervoor gekozen omdat wanneer 

slechts één proefpersoon een probleem ervaart, is de kans bestaat dat dit te wijten is 

aan persoonlijke voorkeuren of ‘afwijkingen’. Vervolgens zijn alle usabilityproblemen 
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gecategoriseerd in dimensie en relevantie. In Hoofdstuk 4.2 (Analyse) worden de 

richtlijnen hiervoor uiteengezet. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven om te 

laten zien hoe de categorisering in de praktijk in zijn werk is gegaan: 

 

Voorbeeld 1 

Het usabilityprobleem ‘Er staan teveel teksten op de website’ valt in de 

subdimensie gebruiksgemak. Het probleem heeft namelijk betrekking op de 

waargenomen gebruiksvriendelijkheid van de website. Vervolgens wordt net als 

bij het eye tracking onderzoek de relevantie van het usabilityprobleem bepaald. 

Dit usabilityprobleem hebben drie proefpersonen geverbaliseerd (score = 1). De 

impact van dit probleem is hoog. Door de grote hoeveelheid teksten hebben de 

proefpersonen veel moeite gehad met het vinden van de juiste tekst (score =4). 

Vervolgens volgt uit de rekensom √(1*4) een relevantiescore van 2. 

 

Voorbeeld 2 

Het usabilityprobleem ‘De proefpersoon mist bij Organisatie de verantwoordelijken 

(de wethouders) per afdeling’ valt in de subdimensie volledigheid. De 

proefpersoon verwachtte namelijk naast een schematisch overzicht van de 

organisatie ook te zien welke personen waar verantwoordelijk voor zijn, en het 

liefst welke wethouders. De waarschijnlijkheid van dit usabilityprobleem is iets 

hoger. Vier proefpersonen hebben hierover geverbaliseerd (score = 2). De impact 

van dit probleem is middelmatig. Omdat de verwachtte informatie hier niet stond 

hebben de proefpersonen eenmalig een verkeerde pagina bezocht (score =3). 

Hieruit volgt vervolgens weer een relevantiescore van 2,4 (√(2*3)). 

 

Voorbeeld 3 

‘Dubbele menustructuur leidt tot verwarring’ is een usabilityprobleem dat in de 

dimensie vormgeving valt. Het probleem heeft namelijk betrekking op de 

waargenomen blik op de vormgeving en inrichting van de website. De 

waarschijnlijkheid van dit probleem is hoog. Acht proefpersonen hebben 

geverbaliseerd dat ze moeite hadden met de combinatie van de twee menu’s 

(score = 4). De impact van dit probleem is zeer hoog. De proefpersonen wisten 

niet in welke van de twee menu’s ze moesten kijken en hierdoor is het zoekproces 

ernstig belemmerd en vertraagd (score = 5). De relevantiescore die hieruit volgt 

is  4,5 (√(4*5)). 
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5.2.2 Opgespoorde problemen 

Nu duidelijk is hoe de categorisatie is verlopen, gaan we over tot de resultaten. Uit de 

289 verbalisaties zijn 120 problemen gedestilleerd. Hierin vallen ook problemen die door 

slechts één proefpersoon zijn ondervonden. Het aantal problemen dat minimaal twee 

proefpersonen hebben geverbaliseerd, de usabilityproblemen, is 63. Tabel 18 geeft de 

verdeling van de problemen over de subdimensies weer en de bijbehorende gemiddelde 

relevantie per subdimensie. 

 

Dimensie N Percentage  Aspect  N Percentage  
Gem. 
Relevantie 

Gebruiksgemak 3 4,67 2,4 
Structuur 10 15,87 2,7 
Labels 13 20,63 2,5 

Bereikbaarheid 26 41,30 

Snelheid 0 0 0 

Relevantie 7 11,11 1,7 
Begrijpelijkheid 4 6,35 2,5 Inhoud 27 42,86 

Volledigheid 16 25,4 2,3 

Vormgeving 10 15,87 Vormgeving 10 15,87 1,8 

Totaal 63 100,00 Totaal 63 100,00 2,3 

Tabel 18: samenvatting van opgespoorde problemen via hardopdenken per dimensie en bijbehorende 

relevantie 

 

De tabel laat zien dat de hardopdenkmethode ongeveer evenveel bereikbaarheids-

problemen als inhoudsproblemen heeft opgespoord (respectievelijk 26 en 27 problemen). 

Op het gebied van vormgeving zijn relatief weinig problemen opgespoord. Waarschijnlijk 

komt dit doordat er binnen deze dimensie ook minder problemen te formuleren zijn. 

 

Wanneer we kijken naar de gemiddelde relevantie per subdimensie zien we dat de score 

tussen 1,7 en 2,7 ligt. De hoogst mogelijke score voor de relevantie is vijf (er is dan 

sprake van een zeer ernstig probleem). Het lijkt dus alsof de problemen binnen iedere 

dimensie niet zo heel erg relevant zijn. Dit zijn echter gemiddelden. Gedurende de 

analyse zijn er problemen gecategoriseerd met een relevantiescore van maar liefst 4,5.  

 

Hieronder volgt een bespreking van de problemen. Gezien de grote hoeveelheid 

opgespoorde problemen, worden echter per subdimensie alleen de problemen met de 

hoogste relevantie besproken. Voor een compleet overzicht van alle usabilityproblemen 

inclusief de categorisering in dimensie en relevantie, zie Bijlage P. 

Gebruiksgemak 

Er zijn drie usabilityproblemen opgespoord die vallen in de dimensie 

gebruiksvriendelijkheid. Het meest relevante probleem is van technische aard: ‘Na een 
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klik op Komen en gaan krijgt de proefpersoon een foutmelding’. Dit probleem valt 

duidelijk in de dimensie gebruiksgemak en heeft een relevantiescore van 3 (√(3*3)). De 

proefpersoon verwachtte informatie over verhuizen, maar krijgt te zien dat deze pagina 

niet meer online is (zie figuur 16). 

 

 
Figuur 16: foutmelding na klikken op de link Komen en gaan. 

 

De andere twee problemen hebben betrekking op de hoeveelheid informatie op de 

website (‘Er staan teveel teksten op de website’ en ‘Het zoeken naar een wethouder 

duurt te lang’). De proefpersonen achten de website minder gebruiksvriendelijk omdat 

het zoeker hierdoor te lang duurt. De relevantiescores van deze twee problemen zijn 

respectievelijk 2 (√(1*4)) en 2,2 (√(1*5)). 

Structuur 

De meest relevante problemen binnen de subdimensie structuur hebben betrekking op 

het feit dat de proefpersonen geen idee hebben waar ze moeten beginnen met zoeken 

(bijvoorbeeld: ‘Binnen Leven & wonen is het moeilijk zoeken naar regels om te kunnen 

wonen in Haarlem’ en ‘De startpagina maakt niet duidelijk waar de proefpersoon schade 

aan het fietspad kan melden’). Deze problemen zijn meerdere malen geverbaliseerd bij 

alle taken. De relevantiescores per taak (op volgorde van 1 naar 4) zijn: 3,9; 2,2; 2,2; 

4,5. De verschillende scores vallen te verklaren door het verschil in waarschijnlijkheid per 

geval. De ernst is iedere keer gelijk gerekend (score = 5), maar de waarschijnlijkheid 

varieerde per taak. 
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Daarnaast heeft de totaal andere structuur van het Digitaal loket problemen opgeleverd. 

Zo hebben twee proefpersonen geverbaliseerd dat ze maar moeilijk informatie op het 

Digitaal loket konden terugvinden. De overige geverbaliseerde problemen hebben 

betrekking op het feit dat de proefpersonen na een (lange) zoektocht niet meer wisten in 

welke richting ze moesten zoeken. Deze problemen hebben allemaal een hoge ernst 

(score = 5), maar door de variërende waarschijnlijkheid zijn de relevantiescores van 

deze problemen gesitueerd tussen 2 en 4,5. 

Labels 

De meeste problemen binnen de hoofddimensie bereikbaarheid zijn labelproblemen. Het 

meest relevante usabilityprobleem is opgespoord op het Digitaal loket: ‘Het is onduidelijk 

welke informatie onder welke link staat (Productinformatie, Voorwaarden, 

Bijzonderheden of Aanvraag)’. Dit probleem is duidelijk een labelprobleem omdat de links 

op het Digitaal loket niet duidelijk maken waar ze voor staan. Eén proefpersoon heeft 

bijvoorbeeld geverbaliseerd dat de informatie onder Aanvraag eigenlijk beter past onder 

Voorwaarden. De relevantie van dit probleem is 4,5 (√(5*4)).  

 

Een tweede relevant probleem is dat bij alle taken een aantal proefpersonen op een 

gegeven moment zomaar zijn gaan rondklikken omdat geen enkele link meer geschikt 

leek. De relevantiescores op volgorde van taak 1 naar 4 zijn: 3,9; 2,2; 2; 3,2. Ook de 

link Vrije tijd vormt een relevant probleem. Vier proefpersonen hebben geverbaliseerd 

dat ze onder Vrije tijd geen informatie over winkelen hadden verwacht. De 

relevantiescore van dit probleem is 2,8 (√(2*4)). Ten slotte hebben twee proefpersonen 

geverbaliseerd dat ze niet wisten wat de link B&W betekent. De relevantie van dit 

usabilityprobleem is 2,2 (√(1*5)). 

Snelheid 

Een opvallend resultaat is dat voor de subdimensie snelheid geen problemen zijn 

gevonden. Geen enkele proefpersoon heeft geklaagd over het laden van pagina of iets 

dergelijks. Dit was wel het geval bij het onderzoek van De Bode (2008). De website van 

de gemeente Amersfoort werkte echter ook zichtbaar langzamer dan die van de 

gemeente Haarlem. 

Relevantie  

De problemen binnen de subdimensie relevantie hebben vooral te maken met het feit dat 

de proefpersonen wel informatie kunnen vinden die betrekking hebben met het 

onderwerp, maar dat veel van deze informatie niet relevant is voor de beantwoording 

van de taak. Het meest relevante probleem bevindt zich wederom op het Digitaal Loket: 

‘Op de pagina's onder Huisvestingsvergunning staat veel informatie die niet van belang 
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is’. Hoewel de proefpersoon weet dat onder Huisvestingsvergunning ergens staat welke 

regels van toepassing zijn, moet hij wel lang door onnodige informatie spitten voordat hij 

dit gevonden heeft. Hoewel de ernst van de probleem hoog is, zorgt de lage 

waarschijnlijkheid ervoor dat de relevantiescore van dit probleem 2,2 is (√(1*5)). 

 

De overige problemen op het gebied van relevantie hebben vaak te maken dat de 

proefpersoon verwacht dat er relevante informatie op een pagina staat, maar deze 

uiteindelijk niet kan vinden en op een andere pagina verder moet zoeken. Een voorbeeld 

is: ‘De proefpersoon kan op Fietsbeleid en veiligheid geen relevante informatie vinden 

over het melden van schade aan het fietspad’. De relevantiescore van dit probleem is 1,7 

(√(1*3)). 

Begrijpelijkheid 

Er zijn vier problemen opgespoord die vallen in de dimensie begrijpelijkheid. Opnieuw is 

het meest relevante probleem te vinden op de pagina Huisvestingsvergunning: ‘De 

informatie onder Huisvestingsvergunning is moeilijk te begrijpen: het is niet duidelijk of 

je nu wel of niet een vergunning nodig hebt.’ De spreiding van de informatie over de 

links Productinformatie, Voorwaarden, Bijzonderheden en Aanvraag heeft dus direct een 

gevolg voor de begrijpelijkheid van de tekst. De proefpersoon kan niet in één keer het 

antwoord vinden. Dit usabilityprobleem heeft een relevantiescore gekregen van 3,2 

(√(2*5)). 

 

Een opmerkelijk probleem hebben de proefpersonen min of meer onbewust 

geverbaliseerd. Voor taak 4 moesten de proefpersonen zoeken naar een wethouder die 

verantwoordelijk is voor schade aan het fietspad. Drie proefpersonen hebben 

geverbaliseerd dat ze op de pagina Wethouder Nieuwenburg het juiste antwoord 

‘Verkeer- en vervoersbeleid’ hadden gevonden. Echter is dit juist een fout antwoord. 

Deze verbalisaties worden gecategoriseerd als een begrijpelijkheidsprobleem omdat de 

termen waarmee de portefeuille van Wethouder Nieuwenburg wordt toegelicht, niet goed 

worden geïnterpreteerd. Hoewel de ernst van dit probleem erg hoog is (score = 5) zorgt 

de lage waarschijnlijkheid (score =1) dat de relevantiescore van dit probleem 2,2 is. 

Volledigheid 

De usabilityproblemen die onder volledigheid zijn gecategoriseerd, gaan over pagina’s die 

incomplete informatie bevatten. Het meest relevante probleem is: ‘In de body van Het 

Bestuur van Haarlem staat geen informatie over wethouders’. Acht proefpersonen misten 

op deze pagina een overzicht van wethouders en hun portefeuilles. De relevantie van dit 

probleem is 4 (√(4*4)). Ongeveer hetzelfde geldt op de pagina B&W: ‘Op B&W staan bij 

de namen van de wethouders niet direct de portefeuilles vermeld’.  
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Een ander relevant probleem betreft de pagina Burgerzaken: ‘De proefpersoon mist op 

de pagina Burgerzaken informatie over inschrijven bij de gemeente’. Op deze pagina 

wordt wel voor zaken als reisdocumenten en geboorteaangiften doorverwezen naar het 

Digitaal loket, maar registreren of inschrijven staat als voorbeeld er net niet bij. Hierdoor 

verlaten vier proefpersonen ontevreden de pagina Burgerzaken. De relevantie van dit 

probleem is 2,4 (√(2*3)). 

Vormgeving 

Er is sprake van een vormgevingsprobleem wanneer zaken als kleurgebruik, plaatjes en 

indeling het gebruik van de website belemmeren. Het meest relevante probleem is 

hierboven al gebruikt als voorbeeld 3: ‘Dubbele menustructuur leidt tot verwarring’. Dit 

probleem behoeft geen uitleg meer.  

 

De overige problemen hebben een lage relevantiescore. Bijvoorbeeld: ‘De locatie van 

Kies verder-menu (rechts) is niet logisch’ (√(1*3)=1,7), ‘Het schema in de body van 

Organisatie en De gemeentelijke sectoren wordt gezien als een menu waar je op kunt 

klikken’ (√(1*3)=1,7) en ‘De verschillende koopzondagen staan niet overzichtelijk 

weergegeven’ (√(1*2)=1,4). 

5.2.3 Conclusie 

De bovenstaande resultaten maken duidelijk dat er via de retrospectieve  

hardopdenkmethode een grote variëteit aan usabilityproblemen is opgespoord. De 

problemen zijn verspreid over alle subdimensies behalve snelheid. Binnen de 

hoofddimensie bereikbaarheid domineren de problemen op het gebied van structuur en 

labels (gezamenlijk bijna 90%). De verbalisaties hebben duidelijk gemaakt dat de 

proefpersonen veruit de meeste moeite hebben gehad met de structuur van de website 

en de onduidelijke links. Hierdoor heeft iedere proefpersoon minimaal één keer een 

doelpagina niet kunnen vinden. Binnen de hoofddimensie inhoud domineren vooral 

problemen op het gebied volledigheid (bijna 60%). Gedurende het hardopdenken hebben 

de proefpersonen verteld dat ze vaak wel wat informatie over het betreffende onderwerp 

konden vinden, maar dat de specifieke informatie die zij nodig hadden er niet bij stond. 

Ten slotte hebben de proefpersonen op het gebied van vormgeving vooral veel 

ergernissen geuit over het dubbele navigatiemenu. Ook hebben een paar proefpersonen 

geprobeerd te klikken op elementen van de site die helemaal geen links bleken te zijn of 

waren ze het niet eens met de manier waarop informatie op de website is gepresenteerd. 
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5.3 Eye tracking versus retrospectief hardopdenken 

Nu de resultaten van zowel eye tracking als de hardopdenkmethode bekend zijn, is het 

mogelijk om de resultaten van beide methoden te vergelijken. Hieronder wordt eerst 

hypothese acht tot en met 11 beantwoord. Vervolgens wordt in de conclusie een 

antwoord gegeven op deelvraag 2 en 3.  

5.3.1 Beantwoording hypothesen 

De hypothesen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, zijn gekoppeld aan deelvraag 2 

en 3. Deze zijn: welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te 

sporen maar niet met eye tracking? En welke usabilityproblemen zijn wel met eye 

tracking op te sporen maar niet met de hardopdenkmethode?  

Voor de beantwoording van de hypothesen wordt gebruik gemaakt van tabel 19, 20 en 

21 en de tabellen in Bijlage Q. 

H8: Eye tracking spoort minder usabilityproblemen op dan de hardopdenkmethode. 

Deze hypothese blijkt onjuist te zijn. Met 89 gedetecteerde usabilityproblemen via eye 

tracking tegenover 63 usabilityproblemen via de hardopdenkmethode, heeft eye tracking 

beduidend meer problemen opgeleverd. In tegenstelling tot de beschreven 

verwachtingen in Hoofdstuk 3.1.2, leiden de aanvullende audiodata bij de 

hardopdenkmethode dus niet automatisch tot de detectie van meer usabilityproblemen. 

Dit resultaat komt eveneens overeen met het onderzoek van De Bode (2008). 

 

Een plausibele verklaring voor dit resultaat is dat het via eye tracking mogelijk is om de 

opsporing van usabilityproblemen veel systematischer uit te voeren. Alle eye tracking 

data zijn namelijk objectieve opnamen van de uitgevoerde taken van de proefpersonen. 

De infrarood camera’s kunnen niets ‘vergeten’ te registreren. Hierdoor kan voor iedere 

hypothese per proefpersoon geïnventariseerd worden op welke locatie, hoe vaak en in 

hoeverre een usabilityprobleem is voorgekomen. Bij de hardopdenkmethode is de 

onderzoeker afhankelijk van de (soms willekeurige) verbalisaties van de proefpersoon. 

Indien deze bewust of onbewust een usabilityprobleem vergeet te verbaliseren, kan de 

onderzoeker het probleem (bijna) niet detecteren. In dit onderzoek benoemen de 

proefpersonen bijvoorbeeld niet alle problematische links waarop zij extreem lang 

hebben gefixeerd. Dat is duidelijk geworden dankzij de vergelijking met resultaten van 

eye tracking. Zonder eye tracking was deze onvolledigheid echter nooit aan het licht 

gekomen. Als zelfstandige evaluatiemethode heeft de hardopdenkmethode dus een 

onbekende mate van incompleetheid. Dit resultaat komt overeen met de besproken 

literatuur in Hoofdstuk 2.1.1.  
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Een andere mogelijke verklaring is dat de proefpersonen vanwege het zien van eye-cues 

gedurende het retrospectief hardopdenken minder hebben geverbaliseerd. Over het 

effect van eye-cues zijn, zoals besproken in Hoofdstuk 2.3.1, de meningen nog verdeeld. 

In dit onderzoek is deze verklaring niet heel aannemelijk omdat de proefpersonen vaak 

aan de hand van juist de eye-cues bepaalde problemen zich weer herinnerden. Een 

bindende conclusie kan echter hierover (nog) niet gemaakt worden (meer hierover in 

Hoofdstuk 7, Discussie).  

Wel of geen overeenkomstige usabilityproblemen? 

Eye tracking heeft dus meer usabilityproblemen gedetecteerd dan hardopdenken, maar 

in hoeverre komen de problemen eigenlijk met elkaar overeen? Tabel 19 geeft hierover 

duidelijkheid. Hierin worden de gevonden problemen per methode en de hoeveelheid 

overeenkomstige problemen weergegeven. Slechts een derde (20 problemen, 32%) van 

alle problemen die via de hardopdenkmethode zijn gedetecteerd, overlappen met die van 

eye tracking. Dit betekent dat beide methoden voor een aanzienlijk deel 

usabilityproblemen opsporen die niet door de andere methode (kunnen) worden 

opgespoord.  

 

Dimensie 
Score  
eye tracking 

Score 
Hardopdenken 

Overlap 

Gebruiksgemak 0 3 0 

Structuur  2 10 2 

Labels 67 13 8 

Snelheid 0 0 0 

Bereikbaarheid 69 26 10 

Relevantie 0 7 0 

Begrijpelijkheid 2 4 1 

Volledigheid 0 16 

Begrijpelijkheid + 
Volledigheid 

16 n.v.t. 
8 

Inhoud 18 27 9 

Vormgeving 4 10 1 

Vormgeving 4 10 1 

Totaal 91 63 20 

Tabel 19: overeenkomstige resultaten tussen eye tracking en de hardopdenkmethode 

 

Wanneer we kijken naar de resultaten per dimensie, zijn de volgende conclusies te 

trekken: 

 

Binnen de dimensie bereikbaarheid correspondeert slechts een klein aantal 

usabilityproblemen (tien van maximaal 26 problemen, 38%). Binnen de dimensie 
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gebruiksgemak is geen overlap mogelijk omdat eye tracking op dit gebied geen 

problemen heeft gedetecteerd. De twee structuurproblemen die via eye tracking zijn 

opgespoord, zijn ook gevonden via de hardopdenkmethode. Op dit punt doet de 

hardopdenkmethode in dit onderzoek dus niet onder aan eye tracking. Voor de dimensie 

labels geldt dat de hardopdenkmethode slechts vijf ‘eigen’ problemen heeft opgespoord, 

terwijl bij eye tracking dit 59 problemen zijn. 

 

Binnen de dimensie inhoud komen in verhouding aanzienlijk meer problemen met elkaar 

overeen (negen van maximaal 18 problemen, 50%). Een opvallend verschijnsel is dat 

acht van de 16 problemen die bij eye tracking in de dimensie begrijpelijkheid + 

volledigheid zijn gecategoriseerd, overeenkomen met acht problemen die bij de 

hardopdenkmethode zijn gecategoriseerd als volledigheidsproblemen. Deze problemen 

betreffen de opgespoorde regressies. Er is geconstateerd dat bij acht pagina’s waarop 

veel regressies aanwezig zijn ook volledigheidsproblemen zijn gevonden via de 

hardopdenkmethode. Het is echter onmogelijk om met zekerheid te vast te stellen of de 

gemaakte regressies ook daadwerkelijk dezelfde problematische oorzaak hebben als de 

geverbaliseerde problemen. Met behulp van eye tracking is immers niet altijd goed te 

achterhalen waarom er regressies zijn gemaakt. 

 

Voor de dimensie vormgeving geldt dat slechts één usabilityprobleem door middel van 

beide methoden is opgespoord (één van maximaal vier problemen, 25%). Dit is het 

problematische schema op de pagina’s Organisatie en De gemeentelijke sectoren. De 

overige drie problemen die via eye tracking zijn gevonden, hebben betrekking op het niet 

zien van links. Deze kunnen vanzelfsprekend niet met zekerheid gedetecteerd worden via 

de hardopdenkmethode, omdat hiervoor moet worden nagegaan of de proefpersoon een 

fixatie maakt op de link in kwestie. 

H9: Eye tracking zal de meeste usabilityproblemen opsporen in de hoofddimensie 

bereikbaarheid en de hardopdenkmethode zal de meeste usabilityproblemen 

opsporen in de hoofddimensie inhoud. 

Deze hypothese is gebaseerd op het onderzoek van Vereijken (2007). In dit onderzoek 

wordt namelijk geconcludeerd dat bereikbaarheidsproblemen het beste op te sporen zijn 

via eye tracking. De resultaten van dit onderzoek bevestigen deze conclusie: maar liefst 

76% van alle usabilityproblemen die zijn opgespoord via eye tracking betreffen 

bereikbaarheidsproblemen, slechts 20% betreft de inhoud (zie tabel 20 op de volgende 

pagina). Deze grote hoeveelheid bereikbaarheidsproblemen is vooral te danken aan de 

grote hoeveelheid labelproblemen die via eye tracking zijn opgespoord: maar liefst 67 

van de 69 problemen vallen in de subdimensie labels. 
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Wanneer we de resultaten van de hardopdenkmethode erbij betrekken, wordt duidelijk 

dat het verschil tussen bereikbaarheidsproblemen en inhoudsproblemen bij deze 

methode een stuk genuanceerder ligt: 43% van de problemen betreft de inhoud en 41% 

gaat over de bereikbaarheid van de informatie (zie tabel 20). Dit verschil is zo klein, dat 

het eigenlijk verwaarloosd kan worden. De hardopdenkmethode levert in dit onderzoek 

dus niet wezenlijk meer inhoudsproblemen dan bereikbaarheidsproblemen op. Een 

verklaring voor dit resultaat is dat de proefpersonen bereikbaarheidsproblemen blijkbaar 

even belangrijk vinden om te verbaliseren als inhoudsproblemen.  

 

Eye tracking Hardopdenkmethode 

Dimensie Score 
Percen-
tage 

Gem. 
Relevantie 

Dimensie Score 
Percen-
tage 

Gem. 
Relevantie 

Gebruiksgemak 0 0 0 Gebruiksgemak 3 4,67 2,4 

Structuur  2 2,2 2,2 Structuur  10 15,87 2,7 

Labels 67 73,63 3,5 Labels 13 20,63 2,5 

Snelheid 0 0 0 Snelheid 0 0 0 

Bereikbaarheid 69  75,82 n.v.t. Bereikbaarheid 26  41,3 n.v.t. 

Relevantie 0 0 0  Relevantie 7 11,11 1,7 

Begrijpelijkheid 2 2,20 2,2  Begrijpelijkheid 4 6,35 2,5 

Volledigheid 0 0 0  Volledigheid 16 25,4 2,3 

Begrijpelijkheid 
+ Volledigheid 

16 17,58 2,5  
Begrijpelijkheid 
+ Volledigheid 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Inhoud 18  19,78  n.v.t. Inhoud 27  42,68 n.v.t. 

Vormgeving 4 4,39  2,8  Vormgeving 10 15,87 1,8 

Vormgeving 4  4,39  n.v.t. Vormgeving 10  15,87 n.v.t. 

Totaal 91 100,00 2,6 Totaal 63 100,00 2,3 

Tabel 20: vergelijking usabilityproblemen op gebied van dimensie en mate van relevantie 

 

Deze resultaten komen niet geheel overeen met het onderzoek van De Bode (2008). In 

absolute getallen zijn daar via eye tracking wel de meeste bereikbaarheidsproblemen 

opgespoord, maar procentueel gezien niet. Namelijk: 14 bereikbaarheidsproblemen (44% 

van het totaal) via eye tracking, tegenover 12 bereikbaarheidsproblemen (57% van het 

totaal) via de hardopdenkmethode. 

H10: De usabilityproblemen die eye tracking opspoort, hebben een hogere relevantie. 

Wanneer we kijken naar de gemiddelde relevantie van alle usabilityproblemen (ook te 

zien in tabel 20), hebben de problemen die zijn opgespoord via eye tracking inderdaad 

een hogere relevantie: de  gemiddelde score bij eye tracking is 2,6 tegenover een score 

van 2,3 bij de hardopdenkmethode. Wanneer we ook de gemiddelde relevantie per 

subdimensie doornemen komt ongeveer hetzelfde beeld naar voren. De maximale 

relevantiescore bij eye tracking is 3,5 voor de subdimensie labels en is bij 
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hardopdenkmethode 2,7 voor de subdimensie structuur. Daartegenover staat een 

minimale relevantiescore bij eye tracking van 2,2 voor de subdimensie structuur + 

begrijpelijkheid en bij de hardopdenkmethode een minimale score van 1,7 voor de 

subdimensie relevantie.  

 

Het verschil is eveneens duidelijk te zien wanneer naar absolute getallen wordt gekeken. 

Tabel 21 laat zien dat eye tracking de meeste problemen heeft opgespoord met een 

relevantiescore van 3 (54 problemen) en de hardopdenkmethode meeste met een 

relevantiescore van 2 (43 problemen).  

 

Eye tracking Hardopdenkmethode 

Relevantie N Relevantie N 

1 0 1 7 
2 19 2 43 
3 54 3 5 
4 18 4 4 
5 0 5 4 

Totaal 91 Totaal 63 

Tabel 21: verdeling van relevantiescores per methode 

 

De verklaring hiervoor is dat de problemen die via eye tracking zijn gedetecteerd in veel 

gevallen een hogere ernst hebben. Dit resultaat komt niet overeen met de besproken 

verwachtingen in Hoofdstuk 3.1.2, maar valt wel goed te verklaren. Gedurende de 

analyse van de eye tracking data was het soms moeilijk om te achterhalen of een 

resultaat daadwerkelijk een usabilityprobleem indiceerde. Bij twijfelgevallen hebben de 

problemen niet het predikaat usabilityprobleem gekregen (dit gebeurde bij hypothese 2 

en 5). Hierdoor zijn problemen met een lage ernst minder vaak gedetecteerd (zie ook 

Bijlage Q). 

 

Bij de toetsing van deze hypothese zijn bij De Bode (2008) geheel andere resultaten aan 

het licht gekomen. In dat onderzoek hebben de gevonden usabilityproblemen via eye 

tracking juist een lagere gemiddelde relevantiescore dan de hardopdenkmethode 

(respectievelijk 1,7 tegenover 2,8). De grootste oorzaak hiervan is dat via eye tracking  

19 usabilityproblemen zijn gevonden met een relevantiescore van 1, terwijl in dit 

onderzoek géén usabilityproblemen met deze score zijn geconstateerd.  
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H11: De usabilityproblemen die gevonden worden met eye tracking kunnen moeilijker 

verklaard worden.  

Zoals de antwoorden op de voorgaande hypothesen al verraden, is het via eye tracking 

inderdaad moeilijker om usabilityproblemen te verklaren. In de eye tracking data kan wel 

heel precies worden opgespoord waar afwijkend kijkgedrag zich precies voordoet (soms 

op een woord nauwkeurig) en hoe dat zich uit (langdurige fixaties, regressies, etc), maar 

wat het gedrag precies betekent en de verklaring voor het gedrag is soms ver te zoeken. 

Dit is in dit onderzoek bijvoorbeeld het geval bij de analyse van extreem lange fixaties op 

woorden. Na een analyse van alle woorden waarop langdurig is gefixeerd, is niet duidelijk 

geworden of deze woorden al dan niet een usabilityprobleem in de tekst indiceren. Een 

tweede voorbeeld is de analyse van links waarop tijdens één bezoek vier keer is 

gefixeerd. Ook deze analyse heeft geen duidelijke usabilityproblemen opgeleverd. Om 

erachter te komen bij welke hoeveelheid fixaties op links wél sprake is van een 

usabilityprobleem, is aanvullend onderzoek nodig.  

Ook in het onderzoek van De Bode (2008) is geconstateerd dat het verklaren van 

usabilityproblemen via eye tracking een stuk moeilijker verloopt. 

 

Een onderzoeker kan bij eye tracking dus alleen zo goed mogelijk een interpretatie van 

de eye tracking data maken. Dit is natuurlijk ook waar voor verbalisaties, echter zijn 

mensen veel meer gewend om conclusies te trekken uit verbalisaties dan uit 

oogbewegingen. Daarnaast wordt bij de hardopdenkmethode de vertaalslag van ‘het 

probleem ervaren’ naar ‘het aanwijzen van een probleem’ vaak door de proefpersoon al 

gedaan en niet door de onderzoeker. Hoewel dat fijn is voor de onderzoeker, is dat in 

sommige gevallen niet een voordeel. Wanneer een proefpersoon bijvoorbeeld een 

cruciale link niet heeft gezien, kan hij dit ook niet achteraf verbaliseren (tenzij hij het dan 

ineens wel ziet). Eye tracking biedt voor dit soort problemen wel uitkomst. 

5.3.2 Conclusie 

De bovenstaande resultaten laten zien dat zowel eye tracking als de hardopdenkmethode 

specifieke voordelen bieden. Daarom gaan we nu over tot de beantwoording van 

deelvraag 2 en 3. 

 

Deelvraag 2: welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te sporen 

maar niet met eye tracking? 

In dit onderzoek zijn de opgespoorde usabilityproblemen via de hardopdenkmethode veel 

meer divers dan die via eye tracking. Bij de hardopdenkmethode zijn voor iedere 

subdimensie verschillende usabilityproblemen gevonden behálve voor de subdimensie 

snelheid. De resultaten van eye tracking zijn wat meer eenzijdig, ze betreffen vooral 
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labelproblemen en missen usabilityproblemen in de dimensies gebruiksgemak, relevantie 

en snelheid.  

 

De hardopdenkmethode spoort over het algemeen de meeste problemen op in de 

hoofddimensie inhoud. Hoewel de locatie van deze problemen via hardopdenken niet zo 

precies gevonden kan worden als met eye tracking, is het via de hardopdenkmethode wel 

gemakkelijker om de usabilityproblemen te verklaren. Dankzij de verbalisaties kan een 

onderzoeker opmaken of een tekst onbegrijpelijk, onvolledig of juist irrelevant is.  

 

De hardopdenkmethode scoort ook beter bij vormgevingsproblemen. Via hardopdenken 

zijn tien vormgevingsproblemen opgespoord tegenover vier vormgevingsproblemen via 

eye tracking. Dit resultaat heeft twee verklaringen. Ten eerste is het gemakkelijker om 

via verbalisaties vormgevingsproblemen op te sporen. Ten tweede leiden vormgevings-

problemen niet altijd automatisch tot afwijkend kijkgedrag, waardoor ze via eye tracking 

ook niet altijd opgespoord kunnen worden. Eye tracking maakt bijvoorbeeld niet duidelijk 

of een proefpersoon de website mooi, lelijk, fijn of vervelend vindt. Eye tracking maakt 

wél duidelijk wanneer bepaalde onderdelen op een site verkeerd geïnterpreteerd worden 

(bijvoorbeeld een schema interpreteren als een navigatiemenu). Deze 

vormgevingsproblemen hebben vooral te maken met de functionele vormgeving van de 

website, met andere woorden: de klassieke esthetiek. Problemen of irritaties die 

voortkomen uit de expressieve esthetiek (bijvoorbeeld een te creatief of druk ontwerp) 

hebben vooral betrekking op de beleving van de proefpersoon kunnen veel moeilijker via 

eye tracking gedetecteerd worden. 

 

Via eye tracking kan (tot nu toe) eigenlijk maar moeilijk de persoonlijke beleving van de 

proefpersonen gemeten worden. Dit is een groot gemis. Hierdoor kunnen namelijk via 

eye tracking heel moeilijk problemen opgespoord worden die vallen in de meer 

subjectieve subdimensies gebruiksgemak en relevantie. 

 

Deelvraag 3: welke usabilityproblemen zijn wel met eye tracking op te sporen maar niet 

met de hardopdenkmethode?  

Eye tracking is vooral nuttig voor wanneer de bereikbaarheid van de informatie op een 

website moet worden getest. Eye tracking heeft op dit gebied aanzienlijk meer 

usabilityproblemen opgespoord dan de hardopdenkmethode (69 tegenover 26 

problemen). Zeker wanneer er twijfel is over de labels van de links, is eye tracking de 

methode bij uitstek. De methode laat zien bij welke links de proefpersoon blijft hangen 

en beantwoordt de vraag of het niet klikken op een link wel of niet vooraf is gegaan met 

een fixatie op die link. De hardopdenkmethode levert op dit gebied veel minder en 
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bovendien minder specifieke usabilityproblemen. Bij labelproblemen worden alleen 

verbalisaties geuit als “dan bekijk ik dit rijtje links maar opnieuw” of “ik kon de juiste link 

niet vinden”. Deze verbalisaties laten de onderzoeker echter niet weten welke oorzaken 

aan de geverbaliseerde problemen ten grondslag liggen.  

 

Daarnaast laat eye tracking heel goed het leesproces zien, dit is met de 

hardopdenkmethode niet mogelijk. Via eye tracking kun je heel precies nagaan waar 

proefpersonen in een tekst zijn blijven hangen of waar ze veel regressies hebben 

gemaakt. Als onderzoeker weet je dan dat op deze locaties de inhoud niet optimaal is. 

Het is echter aan de hand van eye tracking niet duidelijk onder welke subdimensie het 

inhoudsprobleem valt. Herleest de proefpersoon bijvoorbeeld de tekst opnieuw omdat hij 

deze niet heeft begrepen of omdat hij bepaalde informatie mist? Wel maken de 

resultaten duidelijk op welke locaties in de tekst revisie nodig is. Een tekstexpert kan hier 

vervolgens eventueel mee verder. 
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6. Conclusie 

Nu alle hypothesen en deelvragen zijn beantwoord, volgt hieronder allereerst de 

beantwoording van de hoofdvraag: In hoeverre is eye tracking te gebruiken als 

zelfstandige probleemopsporende evaluatiemethode? Vervolgens wordt advies gegeven 

hoe onderzoek door middel van eye tracking in de toekomst het beste uitgevoerd kan 

worden. 

6.1 Beantwoording hoofdvraag 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de resultaten van eye tracking niet 

helemaal overlappen met de resultaten van de hardopdenkmethode. Een duidelijk 

verschil is dat de hardopdenkmethode een meer divers beeld weergeeft van de 

usabilityproblemen op de website van de gemeente Haarlem. Via deze methode zijn 

namelijk voor iedere dimensie, behalve snelheid, problemen gedetecteerd. Via eye 

tracking zijn daarentegen geen problemen gevonden op het gebied van gebruiksgemak, 

relevantie en snelheid.  

6.1.1 Hoofddimensie bereikbaarheid 

Dit resultaat houdt echter niet automatisch in dat eye tracking niet geschikt is als 

zelfstandige probleemopsporende evaluatiemethode. Wanneer onderzoekers vooral 

geïnteresseerd zijn in de bereikbaarheid van informatie op een website, kunnen ze eye 

tracking zelfstandig gebruiken om usabilityproblemen op te sporen. In tegenstelling tot 

de hardopdenkmethode levert eye tracking namelijk op dit gebied niet alleen meer, maar 

ook preciezere resultaten op. Via eye tracking kan heel systematisch worden nagegaan 

welke links problematisch zijn. Je kan zien bij welke links proefpersonen (extreem lang) 

blijven hangen, op welke links ze wel fixeren maar niet klikken én welke links ze totaal 

niet hebben gezien (dit laatste is eveneens een vormgevingsprobleem). Bij de 

hardopdenkmethode worden problematische links meer willekeurig geverbaliseerd. Geen 

van de proefpersonen heeft bijvoorbeeld alle links geverbaliseerd waarop ze extreem 

lang hebben gefixeerd. Via eye tracking zijn ook heel goed structuurproblemen op te 

sporen. Dit gaat wel wat minder precies. Structuurproblemen komen naar voren wanneer 

de proefpersonen niet meteen het juiste menu zien (bijvoorbeeld het Digitaal loket) of in 

het verkeerde menu kijken (bijvoorbeeld naar de sublinks in plaats van het Kies verder-

menu).  

6.1.2 Hoofddimensie inhoud 

Voor het gebruik van eye tracking om inhoudsproblemen op te sporen en accuraat te 

verklaren, is aanvullende informatie nodig. Via eye tracking wordt namelijk wel duidelijk 
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op welke plekken in een tekst ‘iets aan de hand is’, maar wat het inhoudsprobleem 

precies is, kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een 

verschil in probleem wanneer een proefpersoon lang op een woord blijft hangen in 

vergelijking met wanneer hij een regressie naar ditzelfde woord maakt? Uit de resultaten 

van dit onderzoek blijkt overigens dat het extreem lang fixeren op een woord eerder zijn 

oorzaak vindt in het feit dat het woord een (belangrijke) betekenis heeft voor het doel 

van de proefpersoon. De regressies naar één woord lijken willekeurig te zijn. Het 

herlezen van regels, alinea’s of zelfs hele teksten indiceren met een grotere zekerheid 

dat er sprake is van een usabilityprobleem in de tekst. In dit geval hebben de 

proefpersonen er bewust voor gekozen om (een deel van) de tekst opnieuw te 

verwerken. Wat de reden hiervoor is, is echter opnieuw niet duidelijk. Op dit gebied biedt 

de hardopdenkmethode wel uitkomst. De proefpersonen kunnen in bij deze methode 

verbaliseren waarom ze de tekst moeilijk vonden. 

6.1.3 Hoofddimensie vormgeving 

Ook voor de detectie van vormgevingsproblemen via eye tracking is aanvullende 

informatie nodig. De vier problemen die eye tracking heeft opgespoord (een 

problematisch schema en het niet zien van drie verschillende links), zijn heel precies 

gelokaliseerd en goed verklaard, maar zijn eveneens gevonden door middel van de 

hardopdenkmethode. Bovendien heeft de hardopdenkmethode hiernaast nog zes andere 

vormgevingsproblemen opgespoord. Via de hardopdenkmethode kunnen de 

proefpersonen bijvoorbeeld verbaliseren dat ze de (onconventionele) locatie van het Kies 

verder-menu aan de rechterzijde niet handig vinden, en dat de margeteksten aan de 

linkerzijde in eerste instantie ook op links lijken. Daarnaast kunnen via de 

hardopdenkmethode ook beter vormgevingsproblemen gedetecteerd worden die 

betrekking hebben op de expressieve esthetiek (zoals uiteengezet bij de beantwoording 

van deelvraag 2). 

6.1.4 Eindconclusie 

Eye tracking blinkt vooral uit bij de opsporing van bereikbaarheidsproblemen en minder 

bij inhouds- en vormgevingsproblemen. Op deze twee gebieden spoort de 

hardopdenkmethode de problemen even goed of zelfs beter op. Wanneer er dus een 

globale inventarisatie van alle usabilityproblemen op een website moet worden gemaakt, 

is het aan te raden de hardopdenkmethode toe te passen, ondanks de onbekende mate 

van incompleetheid. Wanneer de onderzoeker meer specifieke vragen met name over de 

bereikbaarheid van een website heeft, is eye tracking als zelfstandige evaluatiemethode 

meer geschikt.  
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6.2 Onderzoek naar de bereikbaarheid van websites 

Hierboven is uiteengezet dat eye tracking het beste toegepast kan worden voor 

onderzoek naar de bereikbaarheid van websites. Op basis van dit onderzoek worden 

hieronder enkele adviezen gegeven voor de uitvoering van dergelijk onderzoek. 

6.2.1 Voorbereiding 

Voordat een onderzoeker ervoor kiest om eye tracking te gebruiken voor onderzoek naar 

de bereikbaarheid van websites, moet eerst gecontroleerd worden dat de website in 

kwestie wel grofweg in orde is op gebied van de andere dimensies inhoud en 

vormgeving. Wanneer een website eigenlijk vooral in de dimensie inhoud niet deugt, 

kunnen enkele usabilityproblemen eventueel onterecht worden aangemerkt als een 

bereikbaarheidsprobleem. Een uitgebreid vooronderzoek is daarvoor niet per se nodig, 

alhoewel dit de interpretatie van de eye tracking data wel kan vergemakkelijken. 

6.2.2 Taken 

Bij het formuleren van de taken moet de onderzoeker een aantal zaken in de gaten 

houden. Ten eerste moet erop worden gelet dat de taken de proefpersoon op alle 

belangrijke routes en/of onderdelen op de website brengen. Er kunnen immers geen 

usabilityproblemen geconstateerd worden wanneer de proefpersonen er niet mee worden 

geconfronteerd. 

 

Ten tweede is het raadzaam om van te voren uit te zoeken of er voor het uitvoeren van 

de taken verschillende navigatieroutes mogelijk zijn. Hier moet namelijk rekening mee 

worden gehouden tijdens de analyse van de gevolgde navigatieroutes. Indien er 

meerdere routes zijn, kunnen niet alle afwijkingen van de optimale navigatieroute per 

definitie als onjuist worden aangemerkt. Daarnaast is bestaat de mogelijkheid dat een 

aantal doelpagina’s ook te bereiken zijn via snelkoppelingen of ‘veelgestelde vragen’-

menu’s. Natuurlijk zijn snelkoppelingen fijn voor de proefpersoon, echter zijn deze vaak 

alleen gereserveerd voor een klein aantal onderwerpen op de website. Voor de overige 

onderwerpen moeten de proefpersonen misschien wel hard zoeken. 

 

Ten slotte mogen in de taakbeschrijving geen termen gebruikt worden die de ook 

voorkomen in de links van de optimale navigatieroute. In dit onderzoek wordt 

bijvoorbeeld bewust de term ‘huisvestingsvergunning’ niet vermeld in de beschrijving van 

taak 1. Het is van groot belang dat de proefpersoon van te voren niet weet naar welke 

link hij moet zoeken. Hij moet zelf bedenken of een link geschikt is of niet. 
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6.2.3 Data analyse 

Dimensies 

Bij de analyse van de eye tracking data is het raadzaam om hypothese 1 (langdurige 

fixaties op links), 3 (wel op een goede link fixeren maar er niet op klikken) en 4 (niet op 

een cruciale link fixeren) te gebruiken. Deze hypothesen hebben in dit onderzoek geleid 

tot de concrete opsporing van problematische links. Om structuurproblemen op te sporen 

zijn hypothesen nodig die de ‘hoofdstukindeling’ van de website betreffen. Indien de 

proefpersoon bijvoorbeeld in eerste instantie onder een verkeerde primaire link zoekt, is 

er sprake van een structuurprobleem.  

 

Voor de analyse van de subdimensie zoekmachine is het interessant om het experiment 

op te splitsen in twee condities, waarbij de helft van de proefpersonen wél gebruik mag 

maken van de zoekmachine en de andere helft niet. De vergelijking van beide condities 

kunnen interessante (en tegenstrijdige) resultaten opleveren over de bereikbaarheid van 

de website. Door de splitsing verklein je bovendien de hoeveelheid data die eventueel 

door het gebruik van het toetsenbord kunnen worden verstoord. 

  

Voor het analyseren van de subdimensie gebruiksgemak is aan de hand van dit 

onderzoek ook achteraf geen oplossing ontdekt. Het is erg moeilijk om de door de 

proefpersoon ervaren gebruiksgemak via eye tracking te meten. Een manier om dit 

partieel te achterhalen is door na te gaan hoe lang het duurt vanaf de start van een taak 

voordat de proefpersoon de cruciale link of het antwoord ziet. Hoe sneller de 

proefpersoon de link of het antwoord vindt, des te ‘makkelijker’ hij de website ervaart. 

Metrische waarden 

Over het gebruik van metrische waarden kan aan de hand van dit onderzoek worden 

geconcludeerd dat vooral extreme waarden met enige zekerheid usabilityproblemen 

indiceren. Onderzoekers moeten niet schromen om bij onderzoek naar de bereikbaarheid 

van websites de lat voor problematisch kijkgedrag hoog te leggen. Kleine variaties 

kunnen zijn vaak te verklaren door variaties in persoonlijk kijkgedrag.  
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7. Discussie 

Zoals besproken in de inleiding is dit onderzoek exploratief van aard. Gedurende de 

afname en analyse van dit onderzoek hebben zich daardoor een aantal onvoorziene 

problemen voorgedaan. Deze worden hieronder als eerste besproken, daarna wordt 

advies gegeven voor vervolgonderzoek.  

7.1 Probleempunten 

7.1.1 Uitvoeren van de taken 

Het uitvoeren van de taken verliep grotendeels goed, alleen taak 4 (schade aan fietspad) 

heeft enige verwarring opgeleverd. Het antwoord op vraag b/c bevindt zich namelijk op 

een andere doelpagina dan het antwoord op vraag a. Bij de vorige taken was dit niet het 

geval. De proefpersonen vonden het daardoor erg vreemd én vervelend dat voor het 

antwoord van vraag b/c een nieuwe zoektocht nodig was. 

 

Daarnaast hebben alle proefpersonen de taken in dezelfde volgorde uitgevoerd. Dit heeft 

geresulteerd in een partieel leereffect dat terug te vinden is in de resultaten. De 

proefpersonen hebben namelijk taak 2 gemiddeld beter uitgevoerd dan taak 1 en taak 3 

weer beter uitgevoerd dan taak 2. Taak 4 breekt met deze tendens, de twee doelpagina’s 

bij deze taak zijn het meest inefficiënt gevonden (veel afwijkingen van de optimale 

navigatieroute) en daarnaast zijn hier de meeste onjuiste antwoorden gegeven. Dit 

partiële leereffect heeft mogelijk ertoe geleid dat enkele usabilityproblemen voor taak 2, 

3 en eventueel ook taak 4 niet zijn opgespoord. 

7.1.2 Afname retrospectief hardopdenken 

In dit onderzoek werden bij de afname van het retrospectief hardopdenken ook de eye-

cues getoond. Voor aanvang van het onderzoek was het echter de bedoeling om beide 

methoden geheel gescheiden van elkaar uit te voeren om zo de resultaten van de 

methoden zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. Met andere woorden: het 

retrospectief hardopdenken moest eigenlijk uitgevoerd worden met alleen screen-cues. 

Dit bleek helaas technisch niet mogelijk te zijn. In de literatuur blijkt echter dat het effect 

van eye-cues niet een overtuigend verschil oplevert in de resultaten. Daarom is gekozen 

het onderzoek alsnog uit te voeren met eye-cues. Achteraf is het echter niet zo zeker dat 

eye-cues geen effect in de resultaten opleveren. De proefleider van dit onderzoek en van 

De Bode (2008) hebben opgemerkt dat de proefpersonen juist aan de hand van eye-cues 

bepaalde usabilityproblemen zich weer herinnerden. Deze constatering is echter niet te 

bewijzen of te ontkrachten. Hiervoor zou een tweede conditie nodig zijn waarbij de 
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proefpersonen gedurende het retrospectief denken alleen screen-cues zien. Kortom: er is 

meer onderzoek nodig om daadwerkelijk vast te kunnen stellen of eye-cues bij 

hardopdenkonderzoek een complementerende rol spelen of niet. 

7.1.3 Categorisering usabilityproblemen 

Na het opsporen van de usabilityproblemen zijn deze gecategoriseerd in dimensie en 

relevantie. De categorisering was in sommige gevallen problematisch. Zo is bijvoorbeeld 

gebleken dat het via eye tracking niet altijd mogelijk is om een inhoudsprobleem 

adequaat te categoriseren. Het is moeilijk te achterhalen of een usabilityprobleem in de 

subdimensie begrijpelijkheid of volledigheid valt. Daarnaast heeft eye tracking in dit 

onderzoek geen snelheids-, gebruiksgemak- en relevantieproblemen gedetecteerd. De 

vraag die op basis hiervan gesteld kan worden, is in hoeverre de dimensies van de WEQ 

eigenlijk wel toepasbaar zijn op eye tracking onderzoek. De WEQ is immers in eerste 

instantie bedoeld voor het ontwerp van de ideale standaardenquête. Eigenlijk zou voor 

usabilityonderzoek naar websites via eye tracking een nieuw model ontwikkeld moeten 

worden. Een model dat aansluit op die problemen die het best aangetoond kunnen 

worden met behulp van eye tracking, namelijk bereikbaarheidsproblemen. Bij zo’n nieuw 

model zouden meer specifieke subdimensies voor bereikbaarheid ontwikkeld moeten 

worden. In dit onderzoek zijn bijvoorbeeld verschillende soorten labelproblemen ontdekt. 

Sommige labels worden totaal niet begrepen, en andere worden juist verkeerd 

geïnterpreteerd waardoor er sprake is van valse verwachtingen. Door een meer specifiek 

onderscheid te maken tussen de verschillende bereikbaarheidsproblemen die er zijn, 

kunnen via eye tracking meer specifieke problemen worden gevonden. Op basis hiervan 

kunnen ook weer betere revisies gemaakt worden. 

 

Voor de categorisering van de problemen in mate van relevantie is gebruik gemaakt van 

de methodiek van Van Den Haak e.a. (2007). In dat onderzoek is de ernst en relevantie 

van ieder usabilityprobleem gescoord door experts op een schaal van één tot en met vijf. 

Echter hebben Van Den Haak e.a. niet gerapporteerd welke criteria de experts hebben 

toegepast. Hierdoor is de scoring van de problemen niet altijd even gemakkelijk geweest. 

Voor vervolgonderzoek is het aan te raden om hier van te voren duidelijkere richtlijnen 

voor vast te leggen. Op die manier kan de scoring efficiënter en adequater worden 

uitgevoerd. 

7.1.4 Hoeveelheid data en analyse daarvan 

Zoals bekend zijn via eye tracking 91 en via de hardopdenkmethode 63 usability-

problemen opgespoord. Hoewel 20 problemen overlappen, zijn gedurende dit onderzoek 

in eerste instantie dus 154 usabilityproblemen opgespoord. Dit aantal is zo hoog dat is 
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besloten in deze scriptie de alleen de hoofdlijnen te rapporteren. Bij een gedetailleerde 

analyse van alle 154 problemen gaat immers het overzicht verloren. Onderzoekers die 

een vergelijkbaar onderzoek willen uitvoeren of van plan zijn om eye tracking zelfstandig 

te gebruiken, moeten rekening houden met het feit dat eye tracking niet geschikt is voor 

‘haastklussen’. Een advies voor vervolgonderzoek is om het onderzoek vooral goed en 

ruim in te plannen. Het uitvoeren van analyses en de interpretatie van de resultaten kost 

namelijk veel tijd. Het duurt dus lang voordat interessante resultaten aan het licht 

komen. 

7.2 Suggesties voor nieuw onderzoek 

Eye tracking levert een enorme hoeveelheid data op. Bovendien is het mogelijk om een 

veelheid van analyses op deze data uit te voeren. De zeven hypothesen van dit 

onderzoek meten nog lang niet alle mogelijkheden die eye tracking te bieden heeft. 

Hieronder volgen een aantal interessante onderwerpen voor vervolgonderzoek. 

7.2.1 Lees- en scangedrag 

Aan het begin van dit onderzoek zijn vier typen lees- en scangedrag geïdentificeerd maar 

is hierbij niet nagegaan welke factoren hieraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld 

waarom een proefpersoon een bepaald type toepast, waarom er wordt overgestapt naar 

een ander type, hoe vaak dit wordt gedaan en hoe efficiënt de verschillende typen zijn. 

De beantwoording van deze vragen vergt een totaal nieuw onderzoek, maar zou wel zeer 

interessante resultaten kunnen opleveren.  

 

In zo’n onderzoek zou getest moeten worden welke factoren de keuze voor een type 

kijkgedrag bepalen. Is dat de input (de webpagina), de taak of een persoonlijk kenmerk 

van de proefpersoon zelf? Daarnaast zou per type achterhaald kunnen worden hoe lang 

het duurt voordat op een cruciaal element wordt gefixeerd (zoals een stuk tekst of een 

link), hoeveel scanpaden op dit element zijn gemaakt en hoe lang de totale kijktijd op dit 

element is. Door de werktijden en antwoorden van de proefpersonen te vergelijken kan 

bovendien worden nagegaan hoe efficiënt de verschillende typen kijkgedrag zijn. 

7.2.2 Saccades 

In dit onderzoek zijn alleen hypothesen getoetst die betrekking hebben op de betekenis 

van fixaties, maar er zijn geen hypothesen geformuleerd die gaan over de 

oogbewegingen tussen deze fixaties, de saccades. Gedurende de globale analyse van de 

eye tracking data is ontdekt dat bij ongeveer de helft van de proefpersonen van tijd tot 

tijd vreemde saccades te zien zijn. In het eerste geval zijn de saccades tussen de fixaties 

ineens heel erg lang en bewegen ze zich voornamelijk horizontaal. In het tweede geval 
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zijn de saccades juist heel kort en bewegen ze zich verticaal op één punt. Wat dit precies 

betekent, is niet duidelijk. Wel lijkt dit vreemde kijkgedrag structureel te zijn. In het 

onderzoek van De Bode (2008) komen eveneens ‘onverklaarbare’ saccade-bewegingen 

naar voren. In vervolgonderzoek kan worden nagegaan in hoeverre saccades ook 

usabilityproblemen indiceren. 

7.2.3 Ervaring en emotie 

Ten slotte is het voor vervolgonderzoek ook heel interessant om te na te gaan in 

hoeverre de beleving van de proefpersoon gekoppeld kan worden aan oogbewegingen. 

Hoe verandert het kijkgedrag wanneer proefpersonen geïrriteerd, boos of vermoeid 

raken? Inzicht in de beleving van de proefpersoon is tot nu toe het grote voordeel van de 

hardopdenkmethode. Wanneer eye tracking ook op dit gebied betrouwbare resultaten op 

zou kunnen leveren, komt de methode een stuk dichterbij om als zelfstandige 

evaluatiemethode voor usabilityonderzoek gebruikt te worden.  

 

Voor dit onderzoek zou een experiment moeten worden uitgevoerd met twee condities. 

In de eerste conditie moeten de proefpersonen moeilijke taken op een website uitvoeren 

en in de twee conditie moeten de proefpersonen juist makkelijke taken uitvoeren. Na de 

uitvoering moeten de proefpersonen in beide condities rapporteren wat ze van de taken 

vonden. Een evaluatieformulier is misschien hiervoor niet heel erg geschikt. Het 

onderzoek van Elling e.a. (2007) heeft aangetoond dat proefpersonen de neiging hebben 

deze altijd positief in te vullen. Een evaluerend gesprek (maar wel met een vast 

stramien) zou beter zijn. Een vergelijking van de eye tracking data en de gerapporteerde 

beleving van de makkelijke conditie tegenover de moeilijke conditie zou inzicht moeten 

geven in de samenhang tussen kijkgedrag en ervaring/emotie. 
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Bijlage A: Procedure van onderzoek 

Stap 1: Voorbereiding 

- Computer gereed maken voor de proefpersoon. Eerst een nieuwe proefpersoon 

aanmaken in Clearview (pp[nummer][stad], bijvoorbeeld: pp01Haarlem).  

- Bij aanvang van iedere sessie zijn beide proefleiders aanwezig. De proefleider die 

de eye tracking data zal analyseren, geeft de instructie over het eye tracking 

gedeelte van het onderzoek. Deze instructie wordt voorgelezen vanuit dit 

draaiboek om de consistentie tussen de twee proefleiders te waarborgen.  

- Instructie: 

“Je staat op het punt om deel te nemen aan een onderzoek naar de kwaliteit van 

de website van de gemeente Amersfoort/Haarlem. Om de kwaliteit te kunnen 

meten zul je een paar taken moeten uitvoeren. Dit gebeurt in stilte. Tijdens het 

doen van de taken is er een proefleider aanwezig, maar het is niet de bedoeling 

dat je vragen aan haar stelt. Het is de bedoeling dat je de taken uitvoert zoals je 

dat thuis ook zou doen. Wees je er vooral van bewust dat wij niet jouw 

internetervaring testen, maar de website van de gemeente. Na het werken achter 

de computer volgt nog een tweede gedeelte. In totaal duurt het een half uur. Je 

krijgt nu het takenformulier. Lees de taken alvast door.” 

- De proefpersoon leest de taken door. Zo weet hij alvast wat de bedoeling is, want 

na kalibratie start meteen de test.  

- Proefpersoon goed zetten, zorgen dat hij in een comfortabele houding zit. Zet de 

stoel op goede hoogte, zorg dat de muis goed bereikbaar is en het scherm goed 

zichtbaar. Check of de ‘ogen’ goed in beeld zijn door de proefpersoon naar voren 

en naar achteren te laten bewegen. 

- Leg aan proefpersoon uit dat hij voor kalibratie moet kijken naar de bolletjes. 

Kalibratie starten. 

Stap 2: Afname eye tracking 

- Na een goede kalibratie start de proefleider het experiment en verlaat de 

onderzoekscabine. De proefleider die zojuist de instructie gegeven heeft, neemt 

plaats achter de computer waarop te zien is welke pagina’s de proefpersoon 

bezoekt en vult de linkerzijde van het hardopdenkformulier in (Bijlage C).  

De andere proefleider houdt intussen de proefpersoon in de gaten: blijft hij goed 

voor de eye tracker zitten en bij eventuele prangende vragen die géén betrekking 

hebben op de inhoud van de taak, geeft zij antwoord. 
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- Na afronding van iedere taak moet de proefpersoon hardop het antwoord 

voorlezen (in het takenformulier wordt hiertoe opdracht gegeven). Wanneer een 

proefpersoon het niet kan vinden en het opgeeft, geeft de proefleider aan dat 

hij/zij met de volgende taak mag beginnen. 

- Zodra de proefpersoon alle taken beantwoord heeft, wordt de opname van de 

oogbewegingen gestopt (met F10). De proefleider slaat de opname op.  

Stap 3: Afname retrospectief hardopdenken 

- Het is belangrijk dat de proefleider die de eye tracking data van deze 

proefpersoon zal analyseren NIET aanwezig is tijdens de afname van het 

hardopdenkonderzoek. Deze proefleider verlaat dan ook de ruimte.  

- De overgebleven proefleider maakt de computer gereed voor de afname van het 

hardopdenkonderzoek. Clearview wordt klaargezet om een zogenaamde ‘Gaze 

Replay’ af te spelen en Audacity wordt opgestart.  

- De proefleider geeft de proefpersoon de instructie voor het hardopdenkonderzoek. 

Instructie:  

“Nu start het tweede gedeelte van het onderzoek. We gaan terugkijken hoe jij op 

de website hebt genavigeerd. Tegelijkertijd zie je ook je oogbewegingen in de 

vorm van blauwe stippen. Dit ziet er nogal chaotisch uit, maar je hoeft hier niet 

van te schrikken want dat is normaal. Vertel tijdens het terugkijken zo veel 

mogelijk over wat je dacht tijdens het uitvoeren van de taken. Geef uitleg hoe je 

te werk bent gegaan, over de problemen waar je tegenaan liep en wat je goed 

vond gaan. Vertel ook waarom je op bepaalde links klikte en wat je ervan 

verwachtte. Probeer dus zo gedetailleerd mogelijk al je gedachten te vertellen. 

Bedenk wel dat we niet jouw prestaties meten, maar dat de kwaliteit van de 

website centraal staat.” 

- In Audacity wordt de audio-opname gestart. De proefleider test of de microfoon 

reageert, dan is Audacity namelijk goed opgestart en wordt het geluid 

opgenomen. Zodra de proefleider de gaze replay aanzet, zegt zij ‘Start’ om later 

het beeld en geluid gelijk te kunnen zetten. 

- Het hardopdenkonderzoek begint en de proefpersoon verbaliseert zijn of haar 

gedachten. In geval van stilte (5 seconden) spoort de proefleider aan om meer 

commentaar te geven. Dit gebeurt door te vragen: “Wat dacht je hier?” of 

“Waarom deed je dit?”  

- Tijdens de hardopdenksessie vult de proefleider het commentaar van de 

proefpersoon in aan de rechterkant van het hardopdenkformulier (Bijlage C). 

Omdat aan de linkerkant van het formulier de bezochte pagina’s al door de andere 
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proefleider zijn ingevuld, kan de proefleider alles wat gezegd wordt makkelijker 

bijhouden.  

- Na de sessie stopt de proefleider de audio-opname door Audacity en slaat de 

proefleider de opname op als .wav-bestand (pp[nummer]HODopname.wav, 

bijvoorbeeld pp20HODopname.wav). Het formulier wordt bewaard buiten het zicht 

van de andere proefleider.  

Stap 4: Vragenlijst 

- Tot slot wordt de proefpersoon gevraagd een vragenlijst in te vullen. De 

proefleider geeft de vragenlijst aan de proefpersoon. Deze wordt voor de 

hardopdenkformulieren geniet en bewaard. 

Stap 5: Afsluiting 

- De proefleider vertelt de proefpersoon dat het onderzoek afgelopen is en vraag 

hem of haar niet meer met de proefleiders te praten over het experiment. De 

proefleider die de ruimte had verlaten voegt zich weer bij de proefpersoon en de 

andere proefleider. Zij bedanken de proefpersoon voor deelname en begeleiden 

de proefpersoon naar buiten.  
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Bijlage B: Data analyse 

Analyseplan voor de eye tracking data 

Stap 1: Oriëntatie 

- Bekijken van de opnamen om globale lijnen te ontdekken in het kijkgedrag. 

Stap 2: Verdieping per proefpersoon 

- Beoordelen of het antwoord op de taak goed is. 

- Per taak de route vaststellen en het aantal afwijkingen van de optimale route 

bepalen. 

- Proberen een kijk- of zoekpatroon per proefpersoon te identificeren, door het 

berekenen en inventariseren van: 

(1) Totale tijd / tijd per taak 

(2) Totaal aantal fixaties 

(3) Gemiddelde fixatieduur 

(4) Aantal fixaties per seconde 

(5) Analyseren of er scanpatronen te herkennen zijn en wat de kenmerken 

hiervan zijn 

(6) Analyseren of er een leespatroon te herkennen is en wat de kenmerken 

hiervan zijn 

- Vaststellen of de mogelijke usabilityproblemen uit de hypothesen van deelvraag 1 

ook daadwerkelijk voorkomen: 

(1) Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een link fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

(2) Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een woord fixeren, is er sprake 

van een usabilityprobleem. 

(3) Als blijkt dat proefpersonen wel op een goede link fixeren maar er niet op 

klikken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

(4) Als blijkt dat proefpersonen niet op een cruciale link fixeren, is er sprake 

van een usabilityprobleem. 

(5) Als blijkt dat proefpersonen herhaaldelijk tijdens één bezoek (minimaal vier 

keer) naar dezelfde link kijken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

(6) Als proefpersonen wel de doelpagina bezoeken, maar niet het goede 

antwoord op de taak geven, wijst dit op een usabilityprobleem.  

(7) Als blijkt dat proefpersonen regressies naar een specifiek stukje tekst 

vertonen, is er sprake van een usabilityprobleem. 

- Nagaan of er ook nog andere afwijkingen/usabilityproblemen voorkomen. 
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Stap 3: Inventarisatie data en beantwoording hypothesen 

- De antwoorden van alle proefpersonen per hypothese samenvoegen en 

inventariseren welke gevonden problemen ook daadwerkelijk usabilityproblemen 

zijn. Een probleem is een usabilityprobleem wanneer minimaal twee 

proefpersonen het als een probleem hebben ervaren.  

- De usabilityproblemen categoriseren in de dimensies bereikbaarheid, inhoud en 

vormgeving, zoals beschreven in Hoofdstuk 4.2.1 Categorisering 

Usabilityproblemen. 

- Vaststellen van de relevantie van de problemen. De relevantie bestaat uit de 

waarschijnlijkheid en de ernst van een probleem. De richtlijnen voor relevantie 

zijn ook uiteengezet in Hoofdstuk 4.2.1 Categorisering Usabilityproblemen. 

- Aan de hand van de verzamelde usabilityproblemen de hypothesen toetsen.  

- Achteraf bekijken of er een algemeen scan- of leespatroon te ontdekken is dat 

geldig is voor alle proefpersonen? 

Analyseplan voor de data van hardopdenken 

Na het analyseren van de eye tracking data, gaat de proefleider verder met het 

analyseren van de hardopdenk data van dezelfde website. Dat de proefleider onbevangen 

naar de eye tracking data moet kunnen kijken is inmiddels uitgevoerd en na analyse van 

de eye tracking data heeft de hardopdenkmethode hier geen invloed meer op. Ook is het 

voor beide proefleiders minder verwarrend om verder te gaan met het analyseren van 

dezelfde website dan ineens te moeten overschakelen naar een andere website. Door 

dezelfde website te houden worden vergissingen en fouten voorkomen. 

Stap 1: Oriëntatie 

- De video-opnamen van Clearview koppelen aan en synchroniseren met de audio-

opnamen die gemaakt zijn met Audacity. 

- Doornemen van de gekoppelde opnamen met de bijbehorende formulieren. 

Eventueel de formulieren aanvullen. 

Stap 2: Verdieping per proefpersoon 

- Per sessie uit de inhoud van het commentaar de mogelijke problemen filteren. 

(“uh’s” tellen niet mee aangezien de proefpersoon het probleem niet op dat 

moment echt ervaart, waardoor een “uh” alleen kan betekenen dat hij zich iets 

probeert te herinneren)  

Stap 3: Inventarisatie van de problemen  

- Welke specifieke problemen komen hoe vaak voor? 
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- Een specifiek probleem wordt bestempeld als usabilityprobleem wanneer minimaal 

twee proefpersonen het als probleem hebben aangemerkt. Daarom worden alle 

specifieke problemen die slechts één keer voorkomen eruit gefilterd. 

Stap 4: Gevonden problemen analyseren 

- De usabilityproblemen categoriseren in de dimensies bereikbaarheid, inhoud en 

vormgeving, zoals beschreven in Hoofdstuk 4.2.1 Categorisering 

Usabilityproblemen. 

- Vaststellen van de relevantie van de problemen. De relevantie bestaat uit de 

waarschijnlijkheid en de ernst van een probleem. De richtlijnen voor relevantie 

zijn ook uiteengezet in Hoofdstuk 4.2.1 Categorisering Usabilityproblemen. 

Analyseplan voor vergelijking van beide methoden 

Stap 1: Beantwoording van de hypothesen bij deelvraag 2 en 3 

- De resultaten van de eye tracking- en hardopdenkanalyse samenvoegen en van 

daaruit een antwoord formuleren op de hypothesen negen tot en met twaalf. 

(8) Eye tracking spoort minder problemen op dan de hardopdenkmethode. 

(9) De problemen die eye tracking opspoort, hebben een hogere relevantie. 

(10) Eye tracking zal meer problemen opsporen in de categorie 

bereikbaarheid en de hardopdenkmethode zal meer problemen 

opsporen in de categorie inhoud. 

(11) De problemen die gevonden worden met eye tracking kunnen 

moeilijker verklaard worden.  

Stap 2: Conclusie 

- Beantwoording van de deelvragen: 

(1) Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eye tracking? 

(2) Welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te 

sporen maar niet met eye tracking? 

(3) Welke usabilityproblemen zijn wel met eye tracking op te sporen maar 

niet met de hardopdenkmethode? 

- In hoeverre kan eye tracking ingezet worden als zelfstandige probleemopsporende 

methode? 

Stap 3: Evaluatie 

- Is te verklaren waarom niet-overeenkomstige problemen niet met de andere 

methode zijn opgespoord? 
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- Welke methode is het meest effectief voor het opsporen van usabilityproblemen? 

(met inachtneming van het aantal, de dimensie en de relevantie van de 

problemen) 

- Wat zijn de voor- en nadelen van beide methoden voor usabilityonderzoek? 
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Bijlage C: Formulier Retrospecitef Hardopdenken 

Link Commentaar 

Homepage  
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Bijlage D: Takenformulier 

 

Takenformulier Haarlem 

Zodra je het antwoord gevonden hebt, lees het dan hardop voor. 

 

Taak 1: Een huis kopen in gemeente Haarlem 

Je hebt een parttime baan (van 24 uur per week) gevonden in Haarlem. Je woont nu nog 

op twee uur reizen van Haarlem en bent je daarom aan het oriënteren op het kopen van 

een woning in Haarlem. Na een tijdje zoeken vind je een jaren ’30 appartement van 

€135.000,- dat je zou willen kopen. Je hebt gehoord dat het niet altijd mogelijk is om je 

in een gemeente te vestigen als je er onvoldoende binding mee hebt en gaat daarom op 

zoek naar informatie over het kopen van een woning in de gemeente Haarlem. 

 

1a. Is het toegestaan om het appartement dat je op het oog hebt te kopen? 

1b. Waarom (niet)? Op grond van welke regeling? 

 

Taak 2: Registreren als nieuwe inwoner 

Je hebt een geschikte plek gevonden om te wonen en verhuist naar de gemeente 

Haarlem. Een paar dagen na je verhuizing, hoor je van een vriend dat je je als nieuwe 

bewoner hoort te laten registreren bij de gemeente waar je bent gaan wonen.  

 

2a. Kan je je schriftelijk laten registreren? 

2b. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 

2c. Kan je je online laten registreren? 

2d. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 

 

Taak 3: Koopzondagen in gemeente Haarlem 

Je houdt erg van winkelen en bent benieuwd hoe vaak er koopzondagen zijn in de 

binnenstad van de gemeente Haarlem. 

 

3a. Hoeveel koopzondagen zijn er dit jaar in de binnenstad? 

3b. Zijn er ook koopzondagen op andere plekken dan de binnenstad? 

3c. Zo ja, op welke plekken? 
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Taak 4: Schade fietspad 

Enkele weken geleden ben je in het centrum van Haarlem van je fiets gevallen doordat je 

voorwiel in een gat in het fietspad kwam. Het resultaat: een gekneusde enkel, 

schaafwonden, een krom voorwiel en een kapotte broek. Je wilt de gemeente wijzen op 

de schade aan het fietspad en overweegt de verantwoordelijke wethouder voor dit 

ongeluk aansprakelijk stellen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het 

onderhoud aan de fietspaden.  

 

4a. Hoe kan je de schade aan het fietspad melden? 

4b. Welke wethouder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan fietspaden?  

4c. Hoe kun je met deze wethouder in contact komen om hem aansprakelijk te 

stellen voor de schade? 
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Bijlage E: Antwoorden op de taken 

Taak 1: Een huis kopen in gemeente Haarlem 

Route 

Leven & wonen → Wonen in Haarlem → Een woning kopen → Huisvestingsvergunning → 

(binnen de pagina) voorwaarden 

Antwoord 

1a. Ja, dit is toegestaan 

1b. Je hebt een economische binding, omdat je meer dan 18 uur per week werkt. 

Taak 2: Registreren als nieuwe inwoner 

Route 

(Leven & wonen → Burgerzaken →) Digitaal loket → Verhuizing naar Haarlem vanuit 

andere gemeente → Aanvraag 

Antwoord 

3a. Ja dat kan 

3b. Door middel van het verhuisformulier. U moet meesturen: uw geldige 

legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingen-

document) + uw huurcontract, koopakte of een toestemmingsverklaring van de 

hoofdbewoner. De toestemming kan ingevuld en ondertekend worden op het 

verhuisformulier bij punt 3). 

3c. Ja dat kan. 

3d. U kunt uw verhuizing via internet doorgeven door gebruik te maken van het 

webformulier. Dit vindt u door op de knop 'Digitaal Aanvragen' rechts naast deze tekst te 

klikken. 

Taak 3: Koopzondagen in gemeente Haarlem 

Route 

Bezoek Haarlem → Koopzondagen 2007 

Leven & wonen → Vrije tijd → Winkelen → Koopzondagen 2007  

Antwoord 

4a Er zijn in het centrum 19 koopzondagen 
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4b. Ja 

4c. Stadsdeel Noord, Zuidoost, Zuidwest, Waarderpolder 

Taak 4: Schade fietspad 

Route 

4a: Leven en wonen → Leefomgeving → Meldingen leefomgeving 

4a: Bestuur & Organisatie →  Organisatie →  De gemeentelijke sectoren →  Stadsbeheer 

→  Meld- en informatiepunten. 

4a: (Leven en wonen →  Burgerzaken →) Digitaal Loket v Klachten en bezwaren →  

Meldingen over openbare ruimte →  aanvraag 

4b & 4c: Bestuur en organisatie → Het bestuur van Haarlem → B&W → ‘aanklikken 

wethouders’ 

Antwoord 

4a. U kunt het Meldpunt Leefomgeving bellen, mailen, faxen of schrijven. Uw naam, 

straat + huisnummer, postcode en telefoonnummer en de melding worden genoteerd. 

Vervolgens wordt de melding doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling, waar deze 

in behandeling wordt genomen. 

4b. M. Divendal is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud openbare ruimte 

4c. Postadres:gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, tel: 023 - 511 3004, 

E-mail mdivendal@haarlem.nl of via het secretariaat: mhenzen@haarlem.nl. 
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Bijlage F: Vragenlijst 

Vragenlijst 

Dank voor je deelname aan ons onderzoek! Voor de volledigheid willen wij nog zeven 

vragen aan je stellen. 

 

1. Welke website heb je zojuist bezocht? 

Amersfoort / Haarlem 

 

2. Wat is je leeftijd? 

Ik ben …… jaar 

 

3. Wat is je geslacht? 

Ik ben man / vrouw 

 

4. Draag je lenzen? 

Ja / nee 

 

5. Wat is je hoogst genoten opleiding? 

Mavo / Havo / Vwo / MBO / HBO / Universitair 

 

6. Hoe veel tijd besteed je op internet? 

a) Tot 5 uur per week 

b) 5 tot 10 uur per week 

c) 10 tot 20 uur per week 

d) Meer dan 20 uur per week 

 

7. Heb je wel eens vaker gemeentelijke websites bezocht, bijvoorbeeld je 

eigen gemeente? 

a) Ja, ik bezoek vaker gemeentelijke websites 

b) Ja, ik ben wel eens op een gemeentelijke website geweest 

c) Nee, ik heb nog nooit een gemeentelijke website bezocht 

 

8. Heb je voordat je meedeed aan dit onderzoek wel eens eerder de website 

van Haarlem bezocht? 

Ja / nee 
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Bijlage G: Routes per taak en proefpersoon  

Opmerking: De rode links zijn afwijkingen in het navigatiepad 

Routes taak 1 

pp Algemene informatie per pp Routes taak 1 

Tijd 3:17:510 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja  

1 

Aantal afwijkingen 5 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Wonen in Haarlem > Een woning 
kopen > Huisvestingsvergunning > Voorwaarden > 
Aanvraag > Productinformatie > Voorwaarden 

Tijd 3:55:913 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja  3 

Aantal afwijkingen 8 

Start > Leven en wonen > Verkoop van onroerend Goed > 
Wonen in Haarlem > Verhuizen naar of binnen Haarlem > 
Komen en gaan > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > 
Verhuizen naar of binnen Haarlem > Urgentiebewijs 
woningzoekende > Wonen in Haarlem > Een woning kopen 
> Huisvestingsvergunning > Voorwaarden 

Tijd 4:12:927 
Antwoord Fout  
Doelpagina gezien? Nee 5 

Aantal afwijkingen 6 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Wonen in Haarlem > Een woning 
kopen > Wonen in Haarlem > Verhuizen naar of binnen 
Haarlem > Wonen in Haarlem > Een woning kopen > 
Huisvestingsvergunning 

Tijd 4:08:787 
Antwoord Fout 
Doelpagina gezien? Nee 

7 

Aantal afwijkingen 3 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Urgentiebewijs woningzoekende > 
Wonen in Haarlem > Een woning kopen > 
Huisvestingsvergunning 

Tijd 4:46:220 

Antwoord 
A Goed, B 
Fout 

Doelpagina gezien? Nee  
9 

Aantal afwijkingen 2 

Start > Leven en wonen > Verkoop van onroerend goed > 
Wonen in Haarlem > Een woning kopen > Aanbod 
koopwoningen 

Tijd 5:19:181 

Antwoord 
A Goed  
B Fout 

Doelpagina gezien? Nee 
11 

Aantal afwijkingen 7 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Wonen in Haarlem > Een woning 
kopen > Huisvestingsvergunning > Een woning kopen > 
Wonen in Haarlem > Komen en gaan > Verhuizen naar of 
binnen Haarlem > Wonen in Haarlem  

Tijd 3:56:116 
Antwoord Fout  
Doelpagina gezien? Nee  

14 

Aantal afwijkingen 5 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Een woning 
kopen > Financiële zaken > Een woning kopen > 
Aanvraagformulier gebruiksvrijstelling > Een woning kopen 
> Aanbod koopwoningen 

Tijd 4:29:094 

Antwoord A Goed 
B Fout 

Doelpagina gezien? Nee 

15 

Aantal afwijkingen 17 

Start > Zoeken > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > 
Verhuizen naar of binnen Haarlem > Urgentiebewijs 
woningzoekende > Verhuizen naar of binnen Haarlem > 
Wonen in Haarlem > Een woning kopen > Wonen in 
Haarlem > Convenant wonen > Wonen in Haarlem > 
Verhuizen binnen of naar Haarlem > Urgentiebewijs 
woningzoekende > Verhuizen naar of binnen Haarlem > 
Wonen in Haarlem > Een woning kopen > 
Aanvraagformulier gebruiksvrijstelling > Een woning kopen 
> Wonen in Haarlem > Een woning kopen > 
Huisvestingsvergunning > Een woning kopen > 
Huisvestingsvergunning 

Tijd 4:35:079 
Antwoord Fout  
Doelpagina gezien? Ja 

17 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Een woning 
kopen > Huisvestingsvergunning > Voorwaarden 

Tijd 5:10:169 
Antwoord Fout  
Doelpagina gezien? Nee  19 

Aantal afwijkingen 25 

Start > Digitaal loket > Veelgestelde vragen > Digitaal loket 
> Verhuizen naar Haarlem vanuit andere gemeente > 
Voorwaarden > Bijzonderheden > Aanvraag > Start > Leven 
en wonen > Wonen in Haarlem > Een woning kopen > 
Financiële zaken > Een woning kopen > Aanbod 
koopwoningen > Een woning kopen > Wonen in Haarlem > 
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Convenant wonen >  Wonen in Haarlem > Verhuizen naar 
Haarlem vanuit andere gemeente > Urgentiebewijs 
woningzoekende > Verhuizen naar Haarlem vanuit andere 
gemeente > Komen en gaan > Verhuizen naar Haarlem 
vanuit andere gemeente > Wonen in Haarlem > Woonvisie 
Haarlem > Sociale zaken & Werkgelegenheid > 
Burgerzaken 

Tijd 7:59:333 
Antwoord Fout 
Doelpagina gezien? Ja 

21 

Aantal afwijkingen 14 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Woonlasten > Verhuizen naar of 
binnen Haarlem > Urgentiebewijs woningzoekende > 
Verhuizen naar of binnen Haarlem > Komen en gaan > 
Verhuizen naar of binnen Haarlem > Wijken > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Leven en wonen > 
Bestemmingsplannen in procedure > Leven en wonen > 
Start > Sitemap > Een woning kopen > 
Huisvestingsvergunning > Voorwaarden 

Tijd 3:16:552 

Antwoord A Goed 
B Fout 

Doelpagina gezien? Nee 
23 

Aantal afwijkingen 8 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Een woning 
kopen > Wonen in Haarlem > Verhuizen naar of binnen 
Haarlem > Urgentiebewijs woningzoekende > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Komen en gaan > Leven en 
wonen > Wonen in Haarlem > Woonvisie Haarlem 

Tijd 6:39:657 
Antwoord Fout 
Doelpagina gezien? Nee 

24 

Aantal afwijkingen 4 

Start > B&W besluitenlijst publicatiedatum 17 oktober 2007 
> Start > Leven en wonen > Verkoop van onroerend Goed > 
Wonen in Haarlem > Een woning kopen > Aanbod 
koopwoningen 

Tijd 6:52:882 

Antwoord A Goed 
B Fout 

Doelpagina gezien? Nee  27 

Aantal afwijkingen 16 

Start > Leven en wonen > Burgerzaken > Verkoop van 
onroerend Goed > Start > Leven en wonen > Start > Digitaal 
loket > Start > Leven en wonen > Bouwen of verbouwen > 
Leefomgeving > Mijn wijk > Leefomgeving > Wonen in 
Haarlem > Een woning kopen > Financiële zaken > De 
Nationale Hypotheek Garantie > Nationale Hypotheek 
Garantie (andere site) > De Nationale Hypotheek Garantie 

Tijd 2:48:056 
Antwoord Goed  
Doelpagina gezien? Ja 

30 

Aantal afwijkingen 5 

Start > Zoeken > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > 
Een woning kopen > Aanbod koopwoningen > Een woning 
kopen > Huisvestingsvergunning > Voorwaarden > 
Huisvestingsvergunning > Voorwaarden 

Routes taak 2 

pp Algemene informatie per pp Routes taak 2 

Tijd in min 4:12:619 
Antwoord Fout 
Doelpagina gezien? Nee 1 

Aantal afwijkingen 11 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Verhuizing 
naar of binnen Haarlem >  Leven en wonen > Burgerzaken 
> Leven en wonen > Wonen in Haarlem > Een woning 
kopen > Huisvestingsvergunning > Start > Leven en wonen 
> Wonen in Haarlem 

Tijd 2:43:482 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 3 

Aantal afwijkingen 5 

Start > Leven en wonen >  Wonen in Haarlem > Verhuizen 
naar of binnen Haarlem > Komen en gaan > Verhuizen naar 
of binnen Haarlem > Leven en wonen > Burgerzaken > 
Digitaal loket > Verhuizing naar Haarlem vanuit andere 
gemeente > aanvraag 

Tijd 2:48:431 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

5 

Aantal afwijkingen 2 

Start > Digitaal loket > Start > Digitaal loket > Verhuizing 
naar Haarlem vanuit andere gemeente > aanvraag 

Tijd 3:57:438 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja, 3x 

7 

Aantal afwijkingen 16 

Start > Leven en wonen > Burgerzaken > Wonen in 
Haarlem > Verhuizen naar of binnen Haarlem > 
Burgerzaken > Digitaal loket > Verhuizing naar Haarlem 
vanuit andere gemeente > Voorwaarden > Bijzonderheden 
> Aanvraag > Bijzonderheden > Voorwaarden > 
Productinformatie > Aanvraag > Productinformatie > Digitaal 
loket > Verhuizing naar Haarlem vanuit andere gemeente > 
voorwaarden >  Bijzonderheden > Aanvraag > Digitaal 
aanvragen 

9 Tijd 3:07:163 Aanbod koopwoningen > Burgerzaken > Digitaal loket > 
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Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 
Aantal afwijkingen 2 

Verhuizing naar Haarlem vanuit andere gemeente > 
Voorwaarden > Bijzonderheden > Aanvraag 

Tijd 4:26:199 

Antwoord A/C/D Goed  
B Fout 

Doelpagina gezien? Nee 
11 

Aantal afwijkingen 6 

Start > Leven en wonen > Publieksdienstverlening > 
Burgerzaken > Digitaal loket > Verhuizing naar Haarlem 
vanuit andere gemeente > Huisvestingsvergunning > 
Verhuizen naar Haarlem vanuit andere gemeente > Digitaal 
loket > Burgerzaken > Publieksdienstverlening > Leven en 
wonen 

Tijd 3:43:291 
Antwoord Fout 
Doelpagina gezien? Nee 

14 

Aantal afwijkingen 7 

Start> Leven en wonen > Verhuizen naar of binnen Haarlem 
> Zoeken > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > 
Verhuizen naar of binnen Haarlem > Komen en gaan > 
Verhuizen naar of binnen Haarlem 

Tijd  
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 15 

Aantal afwijkingen 11 

Start > Digitaal loket > Verhuizing naar Haarlem vanuit 
andere gemeente > Voorwaarden > Bijzonderheden > 
Aanvraag > Productinformatie > Veelgestelde vragen > 
Productinformatie > Voorwaarden > Bijzonderheden > 
productinformatie > Voorwaarden > bijzonderheden > 
aanvraag 

Tijd 2:13:103 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

17 

Aantal afwijkingen 3 

Start > Digitaal loket > Verhuizing naar Haarlem vanuit 
andere gemeente > Aanvraag > Digitaal loket > Verhuizen 
naar Haarlem vanuit andere gemeente > Digitaal aanvragen 

Tijd 2:53:053 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 19 

Aantal afwijkingen 3 

Start > Leven en wonen > Wonen in Haarlem > 
Burgerzaken > Digitaal loket > Afschriften burgerlijke stand 
> Aanvraag > Start > Leven en wonen > Burgerzaken > 
Digitaal loket > Verhuizen naar Haarlem vanuit andere 
gemeente > Aanvraag 

Tijd 4:15:741 
Antwoord Fout 
Doelpagina gezien? Nee 

21 

Aantal afwijkingen 6 

Start > Sitemap > Start > Leven en wonen > Sitemap > 
Burgerzaken > Sitemap> Woonlasten > Sitemap 

Tijd 1:58:697 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

23 

Aantal afwijkingen 2 

Digitaal loket > Verhuizing naar Haarlem vanuit andere 
gemeente > Voorwaarden > Bijzonderheden > Aanvraag 

Tijd 3:44:756 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Nee 

24 

Aantal afwijkingen 5 

Aanbod koopwoningen > Bestemmingsplannen in procedure 
> Burgerzaken > Start > Digitaal loket > Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere gemeente > Digitaal loket > Mijn 
aanvragen > Inloggen in Digitaal loket met DigID 

Tijd 1:40:581 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

27 

Aantal afwijkingen 2 

Digitaal loket > Verhuizing van Haarlem naar andere 
gemeente > Voorwaarden > Bijzonderheden > Aanvraag 

Tijd 2:51:298 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 30 

Aantal afwijkingen 6 

Start > Leven en wonen > Burgerzaken > Digitaal loket > 
Verhuizing naar Haarlem vanuit andere gemeente > 
Aanvraag > Verhuizing naar Haarlem vanuit andere 
gemeente > Voorwaarden > Verhuizing naar Haarlem vanuit 
andere gemeente > Voorwaarden > Aanvraag > Digitaal 
aanvragen 

Routes taak 3 

pp Algemene informatie per pp Routes taak 3 

Tijd 1:18:463 
Antwoord Goed  
Doelpagina gezien? Ja 

1 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Leven en wonen > Vrije tijd > Winkelen > 
Koopzondagen 2007 

Tijd 3:06:480 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 3 

Aantal afwijkingen 8 

Start > Leven en wonen > Leefomgeving > Wonen in 
Haarlem > Leefomgeving > Mijn wijk > Wonen en leven > 
Sociale zaken en werkgelegenheid > Burgerzaken > Sociale 
zaken en werkgelegenheid > Vrije tijd > Winkelen > 
Koopzondagen 2007 
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Tijd 1:18:784 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? 0 

5 

Aantal afwijkingen Ja 

Start > Bezoek Haarlem > Koopzondagen 2007 

Tijd 1:21:001 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

7 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Leven en wonen > Vrije tijd > Winkelen > 
Koopzondagen 2007 

Tijd 1:26:975 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

9 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Bezoek Haarlem > Koopzondagen 2007 

Tijd 1:14:026 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

11 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Bezoek Haarlem > Koopzondagen 2007 

Tijd 6:15:707 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 14 

Aantal afwijkingen 13 

Leven en wonen > Leefomgeving > Leven en wonen > 
Wonen in Haarlem > Verhuizen naar of binnen Haarlem > 
Start > Mijn wijk > Bezoek Haarlem > Funshop Gids > 
Bezoek Haarlem > Start > Historie & feiten > Start > Leven 
en wonen > Vrije tijd > Winkelen > Koopzondagen 2007 

Tijd 6:41:848 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

15 

Aantal afwijkingen 2 

Start > Leven en wonen > Vrije tijd > Digitaal loket > Vrije 
tijd > Winkelen > Koopzondagen 2007 

Tijd 1:37:233 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

17 

Aantal afwijkingen 2 

Start > Bezoek Haarlem > Toeristische agenda > Bezoek 
Haarlem > Koopzondagen 2007 

Tijd 1:19:901 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

19 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Leven en wonen > Vrije tijd > Winkelen > 
Koopzondagen 2007 

Tijd 1:49:542 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

21 

Aantal afwijkingen 0 

Sitemap > Bezoek Haarlem > Koopzondagen 2007 

Tijd 1:20:839 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

23 

Aantal afwijkingen 0 

Woonvisie Haarlem > Bezoek Haarlem > Koopzondagen 
2007 

Tijd 3:28:805 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

24 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Leven en wonen > Vrije tijd > Winkelen > 
Koopzondagen 2007 

Tijd 1:05:647 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

27 

Aantal afwijkingen 0 

Start> Bezoek Haarlem > Koopzondagen 2007 

Tijd 1:49:106 
Antwoord Goed 
Doelpagina gezien? Ja 

30 

Aantal afwijkingen 0 

Start > Leven en wonen > Vrije tijd > Winkelen > 
Koopzondagen 2007 

Routes taak 4 

pp Algemene informatie per pp Routes taak 4 

Tijd 5:00:125 

Antwoord 
A Fout 
B/C Fout 

1 

Doelpagina gezien? A Nee  
B/C Ja 

Start > Leven en wonen > Verkeer & vervoer > Start > 
Leven en wonen > Verkeer & vervoer > Fietsen in Haarlem 
> Fietsbeleid en veiligheid > Fietsen in Haarlem > Verkeer & 
vervoer 
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Aantal afwijkingen A 8 
B/C 2 

Bestuur & organisatie > Het bestuur van Haarlem > B&W > 
Wethouder Nieuwenburg > B&W > Secretaris Sleddering > 
B&W > Wethouder Divendal > Start > Leven en wonen 

Tijd 3:57:158 

Antwoord A Fout 
B/C Goed 

Doelpagina gezien? 
A Nee 
B/C Ja 3 

Aantal afwijkingen 
A 8 
B/C 6 

Start > Leven en wonen > Verkeer & vervoer > 
Verkeersveiligheid > Werk aan de weg > Wonen in Haarlem 
> Leefomgeving > Mijn wijk > Leven en wonen > Verkeer & 
vervoer > Fietsen in Haarlem 
 
Bestuur & organisatie > Het bestuur van Haarlem > B&W > 
Wethouder Nieuwenburg > B&W > Secretaris Sleddering > 
B&W > Wethouder Divendal > B&W > Wethouder van der 
Molen > B&W > Wethouder van Velzen > B&W > 
Wethouder Divendal 

Tijd 2:54:986 

Antwoord A Goed  
B/C Fout 

Doelpagina gezien? 
A Ja 
B/C Ja 

5 

Aantal afwijkingen A 2  
B/C 2  

Start > Digitaal loket > Klachten en bezwaren > Meldingen 
over openbare ruimte > aanvraag > Digitaal (formulier) > 
aanvraag 
 
Start > Bestuur & organisatie > organisatie > de 
gemeentelijke sectoren > Het bestuur van Haarlem > B&W 
> Wethouder Nieuwenburg 

Tijd 6:25:212 

Antwoord A Goed 
B/C Fout 

Doelpagina gezien? 
A Ja 
B/C Ja 

7 

Aantal afwijkingen 
A 8 
B/C 15 

Start > Bestuur & organisatie > Mededelingen gemeente 
Haarlem > Start > Leven en wonen > Verkeer & vervoer > 
Fietsen in Haarlem > Fietsbeleid en veiligheid > Bestuur & 
organisatie > Organisatie > De gemeentelijke sectoren > 
Stadsbeheer > Meld- en informatiepunten > Stadsbeheer 
 
Zoeken > Organisatie> Het bestuur van Haarlem > 
Gemeenteraad > Het bestuur van Haarlem > B&W > 
Wethouder Nieuwenburg > B&W > Wethouder Divendal > 
B&W > Wethouder Van der Molen > B&W > Wethouder Van 
Velzen > B&W > Secretaris Sleddering > B&W > Wethouder 
Nieuwenburg > B&W > Wethouder Divendal > B&W > 
Wethouder Nieuwenburg 

Tijd 5:08:856 

Antwoord 
A Goed 
B/C Fout  

Doelpagina gezien? A Ja 
B/C Nee 

9 

Aantal afwijkingen A 1 
B/C 3 

Start > Leven en wonen > Leefomgeving > Meldingen 
leefomgeving > Voor welke klachten kunt u terecht bij 
meldpunt leefomgeving?  
 
Start > Bestuur & organisatie > Het bestuur van Haarlem > 
Commissies > Samenstelling Commissies > Commissie 
Beheer 

Tijd 3:56:277 

Antwoord A Fout 
B/C Fout 

Doelpagina gezien? 
A Nee 
B/C Nee 

11 

Aantal afwijkingen A geen route 
B/C 4 

Start > Een woning kopen > Wonen in Haarlem > Start > 
Bestuur & Organisatie > Het bestuur van Haarlem > 
Organisatie > De gemeentelijke sectoren > Stadsbeheer 

Tijd 6:50:162 
Antwoord Fout 

Doelpagina gezien? 
A Nee  
B/C Nee 

14 

Aantal afwijkingen A geen route 
B/C 7 

Start > Bestuur & organisatie > Het bestuur van Haarlem > 
Gemeente raad > Het bestuur van Haarlem > Inspraak en 
meedenken > Wijkraden > Klachten en bezwaar > Klachten 

Tijd 2:35:284 

Antwoord A Fout 
B/C Goed 

Doelpagina gezien? 
A Nee 
B/C Ja 

15 

Aantal afwijkingen 
A 5 
B/C 4 

Start > Leven en wonen > Werk aan de weg > Mijn wijk > 
Leven en wonen > Leefomgeving > Veiligheid > Historie & 
Feiten 
 
Bestuur & organisatie > Het bestuur van Haarlem > B&W > 
Wethouder Van der Molen > B&W > Wethouder Divendal > 
B&W > Wethouder van Velzen > B&W > Wethouder 
Nieuwenburg 

Tijd 6:48:755 

Antwoord 
A Fout 
B/C Fout  

17 

Doelpagina gezien? A Nee 
B/C Nee 

Start > Bestuur & Organisatie > Organisatie > Het bestuur 
van Haarlem > Digitaal loket > Het bestuur van Haarlem > 
Inspraak en meedenken > Stedelijke adviesraad > Inspraak 
en meedenken 
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Aantal afwijkingen A 6 
B/C 13 

Wijkraden > Wijkradenhaarlem.nl > Wijkraden > Klachten en 
bezwaar > Bestuurlijke informatie > Organisatie > Het 
bestuur van Haarlem > Gemeenteraad > Commissies > 
Bestuur & organisatie > Organisatie > Adressen 
openingstijden en telefoonnummers > Organisatie > Het 
bestuur van Haarlem > Bestuurlijke informatie 

Tijd 2:42:808 

Antwoord 
A Goed 
B/C Goed 

Doelpagina gezien? A Ja 
B/C Ja 

19 

Aantal afwijkingen 
A 0 
B/C 1 

Start > Leven en wonen > Leefomgeving > Meldingen 
leefomgeving 
 
Bestuur & Organisatie > Organisatie > Het bestuur van 
Haarlem > B&W > Wethouder Divendal 

Tijd 8:19:429 

Antwoord 
A Fout 
B/C Fout 

Doelpagina gezien? A Nee 
B/C Nee 

21 

Aantal afwijkingen A 11 
B/C 11 

Bestuur & organisatie > Leven en wonen > Veiligheid > 
Leven en wonen > Sitemap > Onderzoek verkeer e.d. > 
Sitemap > Fietsen in Haarlem > Fietsbeleid en veiligheid > 
Fietsen in Haarlem > Sitemap > Leven en wonen 
 
Start > Bestuur & organisatie > Het bestuur van Haarlem > 
Samenstelling van de gemeenteraad > Het bestuur van 
Haarlem > Gemeenteraad > Het bestuur van Haarlem > 
Bestuur & organisatie > Sitemap > Klachten en bezwaar > 
Beroep en bezwaar > Klachten en bezwaar > Sitemap > Het 
bestuur van Haarlem 

Tijd 7:12:553 

Antwoord 
A Fout 
B/C Fout 

Doelpagina gezien? 
A Nee 
B/C Nee 23 

Aantal afwijkingen 
A 7 
B/C 8 

Start > Leven en wonen > Veiligheid > Verkeer & vervoer > 
Fietsen in Haarlem > Fietsbeleid en veiligheid > Veiligheid > 
Verkeer & vervoer > Verkeersveiligheid 
 
Verkeer & vervoer > Fietsen in Haarlem > Fietsbeleid en 
veiligheid > Fietsen in Haarlem > Verkeer & vervoer > 
Haarlems verkeers- en vervoerplan > Nota > Verkeer & 
vervoer > Bestuur & organisatie > Het bestuur van Haarlem 
> B&W > Wethouder Nieuwenburg 

Tijd 7:45:619 

Antwoord 
A Fout 
B/C Fout 

Doelpagina gezien? A Nee 
B/C Nee 

24 

Aantal afwijkingen A geen route 
B 5 

Start > Onderhoudsachterstand kleiner (Leven en wonen) > 
Lees verder (Bestuur & organisatie) > Organisatie > Het 
bestuur van Haarlem > Organisatie > Het bestuur van 
Haarlem > B&W > Wethouder van der Molen > B&W > 
Wethouder van Velzen > B&W > Wethouder Nieuwenburg 

Tijd 3:43:616 

Antwoord A Goed 
B/C Fout 

Doelpagina gezien? 
A Ja 
B/C Nee 27 

Aantal afwijkingen A 0 
B/C 11 

Start > Leven en wonen > Leefomgeving > Meldingen 
leefomgeving 
 
Voor welke klachten kunt u terecht bij het meldpunt 
leefomgeving? > Verkeer & vervoer > Fietsen in Haarlem > 
Fietsbeleid en veiligheid > Bestuur & Organisatie > Het 
bestuur van Haarlem > Start > Leven en wonen > Start > 
Gemeenteraad > Start > Digitaal loket > Start > Verkeer & 
vervoer 

Tijd 6:35:482 

Antwoord 
A Goed 
B/C Fout 

Doelpagina gezien? A Ja 
B/C Nee 30 

Aantal afwijkingen 
A 6 
B/C 4 

Start > Leven en wonen > Verkeer & vervoer > Fietsen in 
Haarlem > Verkeer & Vervoer > Leven en wonen > Werk 
aan de weg > Leven en wonen > Leefomgeving > 
Meldingen leefomgeving 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) > Start > 
Bestuur & Organisatie > Organisatie > Het bestuur van 
Haarlem > Organisatie > Stadsbeheer > Voor welke 
klachten kunt u terecht bij het meldpunt leefomgeving? 
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Bijlage H: Data H1 

De dikgedrukte regels betreffen de kortste en de langste fixatie. 

 

Proefpersoon 1 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1595 1 Publieksdienstverlening Kies verder, Leven en wonen 

2 2352 2 Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid Kies verder, Leven en wonen 

3 2033 2 Woonlasten Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

4 1695 2 Urgentiebewijs 
Woningzoekende 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

5 2273 2 Urgentiebewijs 
Woningzoekende 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

6 1695 2 Burgerzaken Sublinks, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

7 2372 2 Komen en gaan Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

8 1376 2 Burgerzaken Kies verder, Leven en wonen 
9 1436 2 Grote (Bouw)projecten Kies verder, Leven en wonen 

10 1555 2 Het enthousiaste trouwteam 
van Haarlem 

Kies verder, Burgerzaken 

11 1595 2 Burgerzaken Sublinks, Burgerzaken 

12 2831 4 Zuidtangent Kies verder, Verkeer en 
Vervoer 

13 1376 4 Fietsen in Haarlem Kies verder, Verkeer & Vervoer 
14 1455 4 Verkeersveiligheid Kies verder, Verkeer & Vervoer 

15 1356 4 
Mededelingen gemeente 
Haarlem 

Kies verder, Bestuur & 
organisatie 

16 2193 4 Mededelingen gemeente 
Haarlem 

Kies verder, Bestuur en 
organisatie 

17 1515 4 Haarlem stadskrant Sublinks, Bestuur en 
organisatie 

18 3210 4 
Mededelingen gemeente 
Haarlem 

Kies verder, Bestuur en 
organisatie 

19 2492 4 Het bestuur van Haarlem Kies verder, Bestuur en 
organisatie 

20 3070 4 Wethouder Divendal Kies verder, B&W 
21 2432 4 Secretaris Sliddering Kies verder, B&W 

 

Proefpersoon 3 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 2931 1 Verkeer & Vervoer 
Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

2 1934 1 Rampen en crisis  Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

3 2971 1 Een woning huren Kies verder, Wonen in Haarlem 

4 2392 1 Komen en gaan  Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

5 2034 2 Komen en gaan Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

6 2273 2 Komen en gaan  Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 
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7 1774 2 Wat is het 
onderwijsaanbod 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

8 1894 2 Sociale zaken en 
werkgelegenheid  

Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

9 1934 2 Burgerzaken  Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

10 2412 2 Bouwen of verbouwen  Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

11 1974 2 Cultuurbeleid  Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

12 1715 2 Wonen in Haarlem  Sublinks, Leefomgeving 

13 2871 2 Gezondheid en Zorg  Sublinks, Wonen in Haarlem 

14 2612 2 Landschap & Natuur en 
Milieueducatie  Sublinks, Leefomgeving 

15 2133 2 Bouwen of verbouwen Sublinks, Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid 

16 2034 3 Leefomgeving Sublinks, Burgerzaken 
17 2093 3 Grote (Bouw)projecten  Sublinks, Wonen in Haarlem 

18 1834 3 Bomen in Haarlem  Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

19 2392 3 Sociale zaken & 
werkgelegenheid  

Sublinks, Leven en wonen in 
Haarlem 

20 1814 4 Wethouder van der Molen Kies verder, B&W 
 

Proefpersoon 5 

Fixnr Duur Taak Wat  Waar 

1 1994 1 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem 

2 1774 1 Wat is het 
onderwijsaanbod? 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

3 1854 1 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem  

4 1575 1 Bereikbaarheid Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

5 2711 1 Wijken Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

6 1575 1 Woonlasten Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

7 3310 1 Onttrekken, samenvoegen 
of splitsen van woningen Kies verder, Een woning kopen 

8 1475 1 Huisvestingsvergunning 
Kies verder, Een woning 
kopen 

9 1555 2 Uitklapmenu thema’s Thema, Digitaal Loket 
10 1695 4 Organisatie Sublinks, Bestuur & organisatie 

11 1974 4 B&W Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem  

12 1515 4 openbare optredens 
college Kies verder, B&W 

13 3090 4 Wethouder Divendal Kies verder, B&W 
14 2891 4 Wethouder Van der Molen Kies verder, B&W 

15 3549 4 
aezuurendonk@haarlem.
nl  

Body, Wethouder J. 
Nieuwenburg 

 

Proefpersoon 7 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1974 1 
Waar let u op als u wilt 
verhuizen naar Haarlem 
of als u zich wilt 

Margetekst, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 
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oriënteren? 

2 2492 1 Wat is het 
onderwijsaanbod? 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

3 1834 1 Nutsbedrijven 
Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

4 1894 1 Plattegronden Kies verder, Wonen in Haarlem 

5 1595 1 Verhuizen naar of binnen 
Haarlem Kies verder, Wonen in Haarlem 

6 1715 1 Notarissen Links, Een woning kopen 

7 4406 2 Gezondheidsinstellingen 
Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

8 1575 3 Digitaal Loket Primaire links, startpagina 

9 1954 4 Organisatie Kies verder, Bestuur & 
Organisatie 

10 2173 4 Burgerzaken Sublinks, Leven en wonen 

11 1774 4 Leefomgeving Sublinks, Fietsbeleid en 
veiligheid 

12 3628 4 Financiën Kies verder, Bestuur & 
organisatie 

13 2911 4 
Adressen, openingstijden 
en telefoonnummers Kies verder, Organisatie 

14 1675 4 Meld-en informatiepunten Kies verder, Stadsbeheer 

15 1675 4 De toekomst van Haarlem Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

16 1754 4 Gemeenteraad Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

17 2153 4 Inspraak en meedenken Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

18 1595 4 Burgermeester Schneiders Kies verder, B&W 
19 4107 4 Wethouder Nieuwenburg Kies verder, B&W 
20 1675 4 Burgermeester Schneiders Kies verder, B&W 
21 1615 4 Secretaris Sleddering Kies verder, B&W 

 

Proefpersoon 9 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1894 1 Leven en wonen Primaire links, Start 
2 2173 1 Leven en wonen Primaire links, Start 
3 2393 1 Burgerzaken Kies verder, Leven en wonen 
4 2971 1 Cultuurbeleid Kies verder, Leven en wonen 
5 2572 1 Onderwijs Kies verder, Leven en wonen 
6 1894 1 Vrije tijd Kies verder, Leven en wonen 
7 2711 1 Een woning kopen Sublinks, Wonen in Haarlem 
8 1974 2 Burgerzaken Sublinks, Aanbod koopwoningen 
9 2392 2 Cultuurbeleid Sublinks, Aanbod koopwoningen 

10 2014 4 Ondernemen Primaire links, Koopzondagen 
2007 

11 2412 4 Leven en wonen Primaire Links, Koopzondagen 
2007 

12 1834 4 Burgerzaken Sublinks, Leven en wonen 

13 1854 4 
Sociale Zaken (& 
werkgelegenheid) Sublinks, Leven en wonen 

14 4566 4 Leefomgeving  Sublinks, Leven en wonen 

15 2851 4 Meldingen Leefomgeving Sublinks, Leefomgeving 

16 3509 4 Mijn wijk 
Sublinks, Meldingen 
Leefomgeving. 
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17 3090 4 Verkeer en Vervoer 
Sublinks, voor welke klachten 
kunt u terecht bij het Meldpunt 
Leefomgeving? 

18 1974 4 Bouwen of verbouwen 
Sublinks, voor welke klachten 
kunt u terecht bij het Meldpunt 
Leefomgeving? 

19 4067 4 Commissies Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem  

20 2731 4 Commissie Bestuur Body, Samenstelling 
Commissies 

 

Proefpersoon 11 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 2971 1 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem  

2 1615 1 Komen & gaan Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem  

3 1276 1 Bereikbaarheid 
Kies verder Verhuizen naar of 
binnen Haarlem  

4 1774 1 Wijken Verhuizen naar of binnen 
Haarlem 

5 2512 1 Woonlasten Verhuizen naar of binnen 
Haarlem 

6 1435 1 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem 
7 1575 1 Notarissen  Links, Een woning kopen 
8 1555 1 Aanbod Koopwoningen Kies verder, Een woning kopen 

9 3210 1 Plattegronden 
Kies verder, Wonen in 
Haarlem 

10 1734 1 Verhuizen naar of binnen 
Haarlem Kies verder, Wonen in Haarlem 

11 2672 1 Komen en gaan Verhuizen naar of binnen 
Haarlem 

12 1435 1 Logo Haarlem Een woning kopen 
13 1316 2 Werk aan de weg Sublinks, Leven en wonen 

14 2293 2 Publieksdienstverlening Sublinks, 
Publieksdienstverlening 

15 1954 2 Bouwen of verbouwen 
Sublinks, 
Publieksdienstverlening 

16 2273 2 Prijslijst Kies verder, Burgerzaken 

17 1356 2 Huisvestingsvergunning 
Rode link, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

18 1535 2 Verkoop van onroerend 
goed Kies verder, Leven en wonen 

19 1455 3 Digitaal loket Primaire links, Een woning 
kopen 

20 1535 4 Financiën  Sublinks, het bestuur van 
Haarlem  

21 2173 4 De gemeentelijke sectoren Kies verder, Organisatie 

22 2691 4 Facilitaire Dienst  Kies verder, De gemeentelijke 
sectoren 

 

Proefpersoon 14 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 877 1 Ondernemen Primaire links, Start 
2 1236 1 Belastingen Kies verder, Leven en wonen 
3 1994 1 Verhuizen naar of binnen Kies verder, Wonen in Haarlem 
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Haarlem 

4 758 
1 Financiële zaken 

Kies verder, Een woning 
kopen 

5 758 2 Zoeken 
Utilitymenu, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem  

6 778 2 Sitemap Utilitymenu, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

7 1376 2 Zoeken Utilitymenu, Zoeken 
8 1336 2 Bouwen of verbouwen Kies verder, Leven en wonen 
9 1376 2 leefomgeving Kies verder, leven en wonen 

10 1176 2 Gezondheidsinstellingen Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

11 957 
2 Komen en gaan Kies verder, Verhuizen naar of 

binnen Haarlem 

12 1196 2 Urgentiebewijs 
woningzoekende 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

13 817 2 Leven en wonen Trail, verhuizen naar of binnen 
Haarlem 

14 877 3 Bestemmingsplannen in 
procedure Kies verder, Leven en wonen 

15 977 3 Informatie over de riolering Kies verder, Leefomgeving  

16 1077 3 Verhuizen naar of binnen 
Haarlem Kies verder, Wonen in Haarlem 

17 1136 3 Plattegronden Kies verder, Wonen in Haarlem 
18 1276 3 Fietsroutes Kies verder, Bezoek Haarlem 
19 857 3 Historie & feiten Primaire links, Start 
20 778 3 Mijn wijk Kies verder, Leven en wonen 
21 778 3 Onderwijs Kies verder, Leven en wonen 
22 1256 3 Winkelen Kies verder, Vrije tijd 

23 1116 3 Home Utilitymenu, Koopzondagen 
2007 

24 1376 4 Financiën 
Kies verder, Bestuur & 
organisatie 

25 917 4 Mededelingen gemeente 
Haarlem 

Kies verder, Bestuur & 
organisatie 

26 1635 4 Organisatie  Kies verder, Bestuur en 
organisatie 

27 2233 
4 

Mededelingen gemeente 
Haarlem  

Kies verder, Bestuur en 
organisatie 

28 1156 4 Het bestuur van Haarlem  
Kies verder, Bestuur & 
organisatie 

29 1077 4 Inspraak en meedenken Kies verer, Het bestuur van 
Haarlem  

 

Proefpersoon 15 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1575 1 Zoeken Utilitymenu, Start 
2 977 1 Leven & wonen Primaire links, Start 
3 1435 1 Bomen in Haarlem  Kies verder, Leven & wonen 

4 1595 1 
Verhuizen naar of binnen 
Haarlem  

Kies verder, Wonen in 
Haarlem 

5 917 1 Nutsbedrijven 
Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

6 1097 1 Urgentiebewijs gekregen 
Kies verder, Urgentiebewijs 
woningzoekende 

7 997 1 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem 
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8 1017 1 Verhuizen naar of binnen 
Haarlem Kies verder Wonen in Haarlem 

9 1037 1 Verhuizen naar of binnen 
Haarlem Kies verder Wonen in Haarlem 

10 1037 1 Bereikbaarheid Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

11 1176 2 Bezoek Haarlem Kies verder, Vrije tijd 
12 1575 4 Bezoek Haarlem  Primaire Links, Start 
13 997 4 Mijn wijk Kies verder, Leven & wonen 

14 997 4 Bestemmingsplannen in 
procedure Sublinks, Leven & wonen 

15 1435 4 Pleziervaart Kies verder, Leefomgeving 

16 1213 4 B&W Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

 

Proefpersoon 17 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1396 1 Historie & Feiten Primaire links, Start 
2 1037 1 Expo Haarlem in uitvoering Sublinks, Leven & wonen 
3 1017  Mijn wijk Sublinks, Leven & wonen 
4 1356 1 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem 

5 1037 2 Aanvraag 
Rode links, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

6 1296 4 
(mededelingen) gemeente 
Haarlem Sublinks, Bestuur & organisatie 

7 1396 4 Leven & wonen Primaire Links, Bestuur & 
organisatie 

8 1475 4 Bestuurlijke informatie Kies verder, Bestuur & 
organisatie 

9 1156 4 Bestuurlijke informatie Sublinks, Bestuur & organisatie 

10 1136 4 Gemeenteraad Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

11 997 4 B&W 
Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem  

12 1017 4 Samenstelling van de raad Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

13 1396 4 Language  Utilitymenu, Inspraak en 
meedenken 

14 1037 4 Stedelijke adviesraad Kies verder, Inspraak en 
meedenken 

15 1316 4 Wijkraden Kies verder, Inspraak en 
meedenken 

16 1495 4 Participatie en inspraak Kies verder, Wijkraden 

17 1276 4 Inspraak en meedenken 
Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

18 1256 4 B&W Kies Verder, Het bestuur van 
Haarlem 

19 1535 4 Gemeenteraad Kies Verder, Het bestuur van 
Haarlem 

20 1196 4 Gemeenteraad Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

21 1037 4 Het bestuur van Haarlem  Sublinks, Bestuur & organisatie 

22 1176 4 Adressen, openingstijden en 
telefoonnummers Kies verder, Organisatie 

23 1435 4 Stadskrant Sublinks, Organisatie 
24 2412 4 Ondernemen Primaire links, Organisatie 
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Proefpersoon 19 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1695 1 Bezoek Haarlem Primaire Links, Start 
2 3509 1 Verkeer en Vervoer Sublinks, Leven & wonen 

3 2074 1 Een woning kopen Kies verder, Wonen in Haarlem 
4 1834 1 Een woning huren Kies verder, Wonen in Haarlem 
5 1974 1 Convenant wonen Kies verder, Wonen in Haarlem 

6 2512 1 
Verhuizen naar of binnen 
Haarlem Kies verder, Wonen in Haarlem 

7 1615 1 
Urgentiebewijs 
woningzoekende 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

8 1774 1 Nutsbedrijven Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

9 1794 1 Expo Haarlem in uitvoering Sublinks, Woonvisie Haarlem 

10 2233 1 Burgerzaken Sublinks, Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid 

11 1794 2 Leven & wonen Primaire links, Start 

12 1974 2 Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid Sublinks, Leven & wonen 

13 2193 2 Digitaal Loket Kies verder, Burgerzaken 
14 1834 2 Bouwen of verbouwen Sublinks, Burgerzaken 

15 1774 2 Verkoop van onroerend 
goed Sublinks, Burgerzaken 

16 1814 4 Digitaal Loket Primaire links, Start 
17 1655 4 Onderwijs Sublinks, Leven & wonen 

18 2712 4 
Voor welke klachten kunt u 
terecht bij meldpunt 
leefomgeving? 

Kies verder, Meldingen 
Leefomgeving  

 

Proefpersoon 21 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 2173 1 Bezoek Haarlem Primaire Links, Start 

2 1136 1 Bestemmingsplan in 
Procedure Sublinks, Leven & wonen 

3 1017 1 Cultuurbeleid Sublinks, Leven & wonen 

4 1974 1 Mijn wijk Sublinks, Leven & wonen 

5 1156 1 Woonlasten Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

6 1316 1 Expo Haarlem in uitvoering Kies verder, Leven & wonen 
7 1834 1 Leefomgeving  Kies verder, Leven & wonen 
8 1415 1 Onderwijs  Sublinks, Leven & wonen 
9 1396 1 Stedenvergelijking Sitemap 

10 1695 1 Burgerzaken Sitemap 

11 1176 2 Onttrekken, splitsen of 
samenvoegen van woningen Sitemap 

12 1117 2 Leefbaarheids- en 
veiligheidsmonitor 

Sitemap  

13 1077 2 Bouwen en wonen Sitemap 
14 1316 2 Leven & wonen Sitemap 

15 1316 2 Het enthousiaste trouwteam 
van Haarlem 

Kies verder, Burgerzaken 

16 1037 2 Burgerzaken Sitemap 
17 1455 4 Mededelingen gemeente Sublinks, Bestuur & organisatie 
18 1017 4 Vrije tijd Kies verder, Leven & wonen 

19 1296 4 Welkom bij www.haarlem.nl/ Sitemap 
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parkeren  

20 1116 4 Inspraak en meedenken Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem  

21 1037 4 
Haarlems verkeers- en 
vervoerplan Sitemap 

22 1734 4 Op zoek naar werk Sitemap 
23 1136 4 Klachten en bezwaar  Sitemap 
24 1695 4 Beroep en bezwaar Sitemap 
25 1077 4 Beroep en bezwaar Sitemap 

 

Proefpersoon 23 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1415 1 Bomen in Haarlem Sublinks, Leven & wonen 

2 1276 1 
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) Sublinks, Leven & wonen 

3 1096 1 Veiligheid Kies verder, Leven & wonen 

4 1216 1 Mijn Wijk  Kies verder, Leven & wonen 

5 1416 1 
Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid Kies verder, Leven & wonen 

6 1316 1 Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) Kies verder, Leven & wonen 

7 1535 1 Een woning huren Kies verder, Wonen in Haarlem 

8 1097 1 Urgentiebewijs 
woningzoekende 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem  

9 1834 1 Urgentiebewijs 
woningzoekende 

Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

10 2173 1 Woonlasten Kies verder, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

11 1276 1 Grote (Bouw)projecten Kies verder, Leven & wonen 

12 1276 1 
Verkoop van onroerend 
goed Kies verder, Leven & wonen 

13 1894 4 Grote (Bouw)projecten Sublinks, Leven & wonen 

14 1475 4 Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid Sublinks, Leven & wonen 

15 1276 4 Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid 

Sublinks, Leven & wonen 

16 1116 4 Onderwijs Sublinks, Fietsbeleid en 
veiligheid 

17 1116 4 Expo Haarlem in uitvoering Sublinks, Fietsbeleid en 
veiligheid 

18 1575 4 Openbaar vervoer Kies verder, Verkeer en vervoer 

19 1097 4 Bestuur & Organisatie 
Primaire links, Verkeer & 
Vervoer 

20 1156 4 Inspraak en meedenken Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

21 1535 4 Inspraak en meedenken Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

 

Proefpersoon 24 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1475 1 Nieuw klimaat voor topsport 
in Haarlem Nieuws, Start 

2 2372 1 Leven & wonen Primaire links, Start 

3 1396 1 Bestemmingsplannen in 
procedure Kies verder, Leven & wonen 

4 1655 1 Cultuurbeleid Kies verder, Leven & wonen 
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5 3349 1 Een woning kopen Kies verder, wonen in Haarlem 

6 2512 1 Ripperda Kies verder, Aanbod 
koopwoningen 

7 1416 1 Burgerzaken 
Sublinks, Aanbod 
koopwoningen 

8 2112 2 Ripperda Kies verder, Aanbod 
koopwoningen 

9 1635 2 Burgerzaken Sublinks, Bestemmingsplannen 
in procedure 

10 1376 2 Burgerzaken Sublinks, Bestemmingsplannen 
in procedure 

11 1376 2 Digitaal Loket Primaire links, Start 

12 1615 2 Naamgebruik Rode links, Digitaal Loket 
13 1435 2 Verhuizing binnen Haarlem  Rode links, Digitaal Loket 
14 1874 3 Bomen in Haarlem Kies verder, Leven & wonen 
15 4267 3 Mijn wijk Kies verder, Leven & wonen 

16 1495 3 Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid 

Kies verder, Leven & wonen 

17 2273 3 Veiligheid Kies verder, Leven & wonen 
18 2213 3 Bibliotheken Kies verder, Vrije tijd 
19 2093 3 Winkelen  Kies verder, Vrije tijd 
20 1615 3 Koopzondagen 2007 Zie ook, Winkelen 
21 2054 3 Oktober=kindermaand Sublinks, Koopzondagen 2007 

22 1675 4 Publieksdienstverlening 
Sublinks, 
Onderhoudsachterstand kleiner 

23 2711 4 B&W Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem  

24 1376 4 Inspraak en meedenken 
Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

25 2253 4 Gemeenteraad Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

26 1754 4 Commissies 
Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

27 2333 4 Wethouder Nieuwenburg Kies verder, B&W 
28 1376 4 Secretaris Sleddering Kies verder, B&W 

29 1894 4 Openbare optredens Kies verder, B&W 
30 2412 4 Wethouder van Velzen Kies verder, B&W 
31 1575 4 Besluiten van B&W Kies verder, B&W 
32 1754 4 Wethouder van der Molen Kies verder, B&W 

 

Proefpersoon 30 

Fixnr Duur Taak Wat Waar 

1 1495 1 Zoeken Utilitymenu, Start 
2 1256 1 Cultuurbeleid Kies verder, Leven & wonen 

3 2034 1 Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid Kies verder, Leven & wonen 

4 1276 1 Verhuizen naar of binnen 
Haarlem Kies verder, Wonen in Haarlem 

5 1376 1 Onafhankelijke woonsite Links, Een woning kopen 

6 1754 3 Vrije tijd 
Kies verder, Leven & wonen in 
Haarlem 

7 1435 3 Leefomgeving Kies verder, Leven & wonen in 
Haarlem 

8 1874 3 Burgerzaken Kies verder, Leven & wonen in 
Haarlem 

9 1814 3 Winkelen Kies verder, Vrije tijd 
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10 2253 4 Belastingen Kies verder, Leven & wonen 
11 1475 4 Gezondheid & Zorg Kies verder, Leven & wonen 
12 2512 4 Mijn Wijk Kies verder, Leven & wonen 
13 1715 4 Veiligheid Kies verder, Leven & wonen 
14 2014 4 Publieksdienstverlening Sublinks, Leven & wonen 
15 1894 4 Onkruidbestrijding Kies verder, Leefomgeving  
16 2313 4 Patrimoniumbuurt Kies verder, Leefomgeving 

17 1555 4 Bouwen of verbouwen 
Sublinks, Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 

18 1336 4 Mededelingen gemeente 
Haarlem Sublinks, Bestuur & Organisatie 

19 1276 4 De toekomst van Haarlem Kies verder, Het bestuur van 
Haarlem 

20 1276 4 Adressen, openingtijden en 
telefoonnummers Kies verder, Organisatie 

21 2532 4 Stadsbeheer 
Kies verder, De gemeentelijke 
sectoren 
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Bijlage I: Data H2 

Proefpersoon 1 

Fixnr Duur Woord (<600) Zin Waar  

18 678 Huren 

Waar vindt u informatie 
over kopen, huren, maar 
ook links naar onderwijs 
en openbaar vervoer? 

Margetekst, Wonen in 
Haarlem 

21 738 Met de vrijkomende 
Met de vrijkomende 
woningen in deze 
categorie… 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

23 798 Huisvestingsvergunning 

Alleen de huurder / koper 
kan een 
Huisvestingsvergunning 
aanvragen 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

25 638 Koopprijs   

40 658 Verhuizen 
Waar let u op als u wilt 
verhuizen naar Haarlem of 
als u zich wilt oriënteren? 

Margetekst, Verhuizen 
naar of binnen Haarlem 

41 1396 Haarlem 
Waar let u op als u wilt 
verhuizen naar Haarlem of 
als u zich wilt orienteren? 

Margetekst, Verhuizen 
naar of binnen Haarlem 

68 698 Maar ook  

Waar vindt u informatie 
over kopen, huren, maar 
ook links naar onderwijs 
en openbaar vervoer? 

Margetekst, Wonen in 
Haarlem 

73 718 Gebied  
Wat gebeurt er op het 
gebied van verkeer en 
vervoer in Haarlem? 

Margetekst, Verkeer & 
Vervoer 

84 1077 Gebied 
Wat gebeurt er op het 
gebied van verkeer en 
vervoer in Haarlem? 

Margetekst, Verkeer & 
Vervoer 

89 678 Is één van  Haarlem is één van de 443 
gemeenten in Nederland. 

Body, Bestuur & 
organisatie van Haarlem 

113 738 Ruimtelijke  Ruimtelijke ontwikkeling Body, Wethouder J. 
Nieuwenburg 

114 618 Vervoersbeleid  Verkeers- en 
vervoersbeleid 

Body, Wethouder J. 
Nieuwenburg 

115 1356 Portefeuille  Wat is de portefeuille van 
wethouder Nieuwenburg? 

Body, Wethouder J. 
Nieuwenburg 

 

Proefpersoon 3 

Fixnr Duur Woord (<600) Zin Waar  

38 897 Koopprijs  Tot een bepaalde huur- en 
koopprijs 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

39 977 €136.135,-- Koopprijs lager dan 
€136.135,-- 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

40 877 €621,78 
Huurprijs lager dan 
€621,78 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

41 816 Huisvestingvergunning  

Voor het gebruik van deze 
woningen is een 
huisvestingvergunning 
noodzakelijk 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

68 917 Nederland Vanuit een andere 
gemeente in Nederland  

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit een 
andere gemeente 

70 1396 Naar Haarlem  Gaat u naar Haarlem Body, Verhuizing naar 
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verhuizen Haarlem vanuit een 
andere gemeente 

72 618 Verkeerde  
Een verkeerde inschrijving 
kan gevolgen hebben voor 
uw huursubsidie 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit een 
andere gemeente 

74 658 Vijf dagen Dan moet u dit binnen vijf 
dagen doorgeven 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit een 
andere gemeente 

132 877 Stadsdeel zuidwest’ Stadsdeel Zuidwest Kopje, koopzondagen 
2007 

133 877 Koopzondagen 
Een uitzondering van 
maximaal 19 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 
2007 

134 837 Waarderpolder Stadsdeel Waarderpolder Kopje, Koopzondagen 
2007 

189 678 Beheer en onderhoud 
openbare ruimte 

Beheer en onderhoud 
openbare ruimte 

Body, Wethouder M. 
Divendal 

 

Proefpersoon 5 

Fixnr Duur Woord (<600) Zin Waar  

12 817 Eigenaar 
Ook als u al eigenaar bent 
van een woning in 
Haarlem 

Body, Een woning kopen 

23 738 Bij de koop 
Bij de koop van een 
woning is dat bij een 
koopsom 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

24 797 €621,78 Huurprijs lager dan 
€621,78 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

25 957 €136.135,-- 
Koopprijs lager dan 
€136.135,-- 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

26 877 €136.135,-- Koopprijs lager dan 
€136.135,-- 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

27 1396 €136.135,-- Koopprijs lager dan 
€136.135,-- 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

28 797 Woningen Is het aantal betaalbare 
woningen voor mensen 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

29 658 Gereserveerd 
Koopprijs, gereserveerd 
zijn voor mensen die een 
binding hebben 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

30 1075 Het gebruik Voor het gebruik van deze 
woningen 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

31 997 Oftewel Oftewel tot een bepaalde 
huur- en koopprijs 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

54 917 Studiefinanciering 
Eventuele 
studiefinanciering en uw 
belastingen 

Body, Verhuizing naar H 
vanuit andere gem 

55 618 Aangeven Het aangeven van een 
verhuizing 

Body, Verhuizing naar H 
vanuit andere gem 

56 638 U naar Gaat u naar Haarlem 
verhuizen 

Body, Verhuizing naar H 
vanuit andere gem 

57 618 Of Schriftelijk of elektronisch 
Body, Verhuizing naar H 
vanuit andere gem 

58 937 Niet aan 
Verhuizing niet aan uw 
oude gemeente door te 
geven 

Body, Verhuizing naar H 
vanuit andere gem 

61 957 Stadsdeel  Stadsdeel Centrum Kopje, Koopzondagen 
2007 

62 638 9 april Andere data stadsdeel Body, Koopzondagen 
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Noord 2007 

63 618 Zuidoost Stadsdeel Zuidoost  Kopje, Body, 
Koopzondagen 2007 

64 658 Zuidoost Stadsdeel Zuidoost  
Kopje, Koopzondagen 
2007 

66 618 Toeristische Inclusief 7 toeristische 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 
2007 

67 817 22 april Andere data stadsdeel 
Noord 

Body, Koopzondagen 
2007 

68 758 25 maart Andere data stadsdeel 
Waarderpolder 

Body, Koopzondagen 
2007 

89 698 Kamer Tweede Kamer en de raad Body, B&W 

90 1396 Leesruimte Bij de leesruimte van het 
stadhuis Body, B&W 

94 718 Ruimtelijke  Ruimtelijke ontwikkeling Bullits, Wethouder J. 
Nieuwenburg 

95-98 

3549 
618 

1037 
917 

Aezurendonk@  
haarlem.nl 

Aezurendonk@  
haarlem.nl  

Body, Wethouder J. 
Nieuwenburg 

 

Proefpersoon 7 

Fixnr Duur Woord (<700) Zin Waar  

2 1136 Wanneer Wanneer u in Haarlem 
woont (1e regel) 

Body, Leven & wonen in 
Haarlem 

10 1037 Natuurlijk  
Wilt u natuurlijk weten 
welke voorzieningen er 
zijn 

Body, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

22 877 Hiervoor  
Dan moet hiervoor een 
gebruiksvrijstelling 
aangevraagd worden 

Body, Een woning kopen 

28 718 Beperkt  
Woningen voor mensen 
met een lager inkomen 
beperkt 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

30 937 €621,78 Huurprijs lager dan 
€621,78 

Bullits, 
Huisvestingsvergunning 

31 1675 Bij de koop Bij de koop van een 
woning is dat 

Bullits, 
Huisvestingsvergunning 

46 877 Één van de 
Een van de daarvoor 
bedoelde pictogrammen 
klikken 

Body, Digitaal Loket 

47 877 Binnen vijf Dan moet u dit binnen vijf 
dagen doorgeven 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

50 778 Verkeerde  Een verkeerde inschrijving 
kan gevolgen hebben 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

51 778 Huursubsidie  
Huursubsidie, eventuele 
studiefinanciering en 
andere belastingen 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

88 758 5115 (toestel 115 5115) (zie link 
rechts) Body, Stadsbeheer 

90 3888 Zijn van harte 
Stadsbeheer zijn van harte 
welkom in de publiekshal Body, Stadsbeheer 

91 1057 Zijlsingel 1 Aan de Zijlsingel 1 Body, Stadsbeheer 

92 917 Daar  U kunt daar ook 
telefonisch vragen stellen Body, Stadsbeheer 

93 797 U kunt U kunt daar ook Body, Stadsbeheer 
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telefonisch vragen stellen 

96 738 onkruid op  Onkruid op straat Bullits, Meld- en 
informatiepunten 

97 857 Spelregels opstellen 
Spelregels opstellen voor 
het gebruik van de 
openbare ruimte 

Body, Stadsbeheer 

98 877 Ingenieursbureau Uit het ingenieursbureau 
(ontwerp en realisatie) Body, Stadsbeheer 

99 857 Meer Meer aandacht voor 
milieu- en waterbeheer Body, Stadsbeheer 

100 837 Stadsbeheer Stadsbeheer Kopje, Stadsbeheer 

105 1017 Gemeente goed Dat de zaken in de 
gemeente goed lopen Body, Organisatie 

114 857 Door de Die door de gemeente 
Haarlem worden genomen Body, B&W 

121 778 Onderwijs  Onderwijs Bullits, Wethouder 
Divendal 

123 977 Het college Het college vormt het 
bestuur van de stad Body, B&W 

124 877 Sociale zaken Sociale zaken Bullits, Wethouder Van der 
Molen 

129 977 Financiën  financiën Bullits, Wethouder Van 
Velzen 

130 778 Ruimtelijke Ruimtelijke ontwikkeling Bullits, Wethouder 
Nieuwenburg 

131 1276 Ruimtelijke Ruimtelijke ontwikkeling Bullits, Wethouder 
Nieuwenburg 

133 758 Jeugd  Jeugd  Bullits, Wethouder 
Divendal. 

136 1176 023 – 511 3018 023 – 511 3018 Body, Wethouder 
Nieuwenburg 

137 798 aezuurendonk@ 
haarlem.nl  

aezuurendonk@haarlem.n
l 

Body, Wethouder 
Nieuwenburg 

 

Proefpersoon 9 

Fixnr Duur Woord (>700) Zin Waar  

18 1495 Voorbehoud 
Altijd plaats onder het 
voorbehoud van 
goedkeuring 

Body, Verkoop van 
onroerend goed 

19 778 Interesse Heeft u interesse in een 
onroerende zaak. 

Body, Verkoop van 
onroerend goed 

20 917 Formulier Het formulier stuurt u voor 
de aangegeven datum 

Body, Verkoop van 
onroerend goed 

21 2353 Verkoop 
Verkoop bij openbare 
inschrijving 

Margetekst, Verkoop van 
onroerend goed 

26 758 Een Een woning kopen Kopje, Een woning kopen 

29 1037 Van Nederlandse Vereniging 
van Makelaars 

Body, Aanbod 
koopwoningen 

30 1715 €136.135,52 

Kopen van een woning 
onder de E136.135,52 
heeft u een 
huisvestingsvergunning 
nodig 

Body, Aanbod 
koopwoningen 

32 758 Koopwoningen Waar vindt u 
koopwoningen? 

Margetekst, Aanbod 
koopwoningen 

54 817 Koopzondagen 
Voor hun stadsdeel 
aangewezen 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 
2007 
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55 1376 Koopzondagen 
De aangewezen 
koopzondagen ook apart 
vermeld 

Body, Koopzondagen 
2007 

56 957 Koopzondagen 
Voor hun stadsdeel 
aangewezen 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 
2007 

57 1236 Waarderpolder Stadsdeel Waarderpolder Body, Koopzondagen 
2007 

84 797 Stad Over het beheer en 
onderhoud van de stad Body, Leefomgeving 

90 738 Leefomgeving Klik op ‘Meldingen 
Leefomgeving’ 

Body, Meldingen 
leefomgeving 

91 758 Onderhoud  
Waar kunt u terecht met 
klachten over onderhoud 
en beheer van de stad? 

Margetekst, Meldingen 
leefomgeving 

92 877 Digitaal  Digitaal Loket Kopje, Meldingen 
leefomgeving 

94 917 Discriminerende Discriminerende graffiti 

Bullits, voor welke 
klachten kunt u terecht bij 
het Meldpunt 
Leefomgeving? 

95 1376 Geluidsoverlast  Geluidsoverlast 

Bullits, voor welke 
klachten kunt u terecht bij 
het Meldpunt 
Leefomgeving? 

96 957 Scheve Scheve paaltjes 

Bullits, voor welke 
klachten kunt u terecht bij 
het Meldpunt 
Leefomgeving? 

97 1794 Vervuiling Vervuiling 

Bullits, voor welke 
klachten kunt u terecht bij 
het Meldpunt 
Leefomgeving? 

98 1615 Onkruid Onkruid op straat 

Bullits, voor welke 
klachten kunt u terecht bij 
het Meldpunt 
Leefomgeving? 

120 917 Voorzitter Voorzitter: hr. J.J. Visser Body, Commissie Beheer 
121 1017 Commissie Commissie Beheer Kopje, Commissie beheer 
122 1376 Voorzitter Voorzitter: hr. J.J. Visser Body, Commissie Beheer 

123 917 Secretaris Secretaris: Grieffie, Mevr. 
M. Blauboer Body, Commissie Beheer 

 

Proefpersoon 11 

Fixnr Duur Woord (>700) Zin Waar  

38 698 Wonen Wonen in Haarlem Kopje, Wonen in Haarlem  

38 698 Verhuizen Verhuizen naar of binnen 
Haarlem 

Kopje, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

54 698 Historische Het is een historische stad Body, Wonen in Haarlem 

65 638 Bedoeld 
Waarvoor het 
oorspronkelijk voor is 
bedoeld 

Body, Een woning kopen 

67 778 Kopen  Een woning kopen Kopje, Een woning kopen 

102 618 Doorgeven 
Binnen vijf dagen 
doorgeven aan de 
gemeente Haarlem 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

103 678 Andere  Verhuizen vanuit een 
andere gemeente in 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
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Nederland  gemeente 

106 678 Doorgegeven  Wordt automatisch 
doorgegeven aan andere 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

121 857 Koopzondagen 
Voor hun stadsdeel 
aangewezen 
koopzondagen 

Koopzondagen 2007 

134 758 Sectoren  
Dit zijn de sectoren 
maatschappelijke 
ontwikkeling 

Body, organisatie 

142 797 Belangrijkste  
Wat zijn de belangrijkste 
producten, hoe is de 
organisatie 

Margetekst, Stadsbeheer 

146 917 Sector  De sector stadsbeheer 
bestaat uit Body, Stadsbeheer 

147 618 Koningstein 
Koningstein (adres sector 
stadsbeheer) Body, Stadsbeheer 

148 778 Postadres 
Postadres voor de gehele 
sector kan verstuurd 
worden naar 

Body, Stadsbeheer 

150 618 Milieu Milieu Body, Stadsbeheer 
151 698 Milieu Milieu Body, Stadsbeheer 
152 638 De sector Bij de sector stadsbeheer Body, Stadsbeheer  
154 638 Beheer  Beheer openbare ruimte Body, Stadsbeheer 

155 817 Adressen 
Wat zijn de 
bezoekadressen van de 
sector Stadsbeheer 

Margetekst, Stadsbeheer 

 

Proefpersoon 14 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

13 797 Huisvestingsvergunning 
Heeft u een 
huisvestingsvergunning 
nodig 

Body, aanbod 
koopwoningen 

52 618 Gemeenten in Een van de 443 
gemeenten in Nederland Body, Vrije Tijd 

 

Proefpersoon 15 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

36 997 Vrijkomende  
Met de vrijkomende 
woningen in deze 
categorie 

Body, 
Huisvestingsvergunning 

66 977 Sociale Sociale Zaken Bullit, Wethouder van der 
Molen 

67 698 Nieuwenburg 
Wethouder J. 
Nieuwenburg PvdA Body boven foto, B&W 

68 738 aezuurendonk@ 
haarlem.nl 

aezuurendonk@ 
haarlem.nl 

Body, Wethouder 
Nieuwenburg 

 

Proefpersoon 17 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

9 698 Huren 

Waar vindt u informatie 
over huren, kopen, maar 
ook links over onderwijs 
en openbaar vervoer? 

Margetekst, Wonen in 
Haarlem 

26 897 Om Blijf dus terugkomen om te 
zien Bodytekt, Digitaal Loket 
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27 1196 Waarvoor  
Of een handeling te 
verrichten waarvoor 
identificatie nodig is 

Body, Digitaal Loket 

33 698 Centrum Stadsdeel Centrum Kopje, Koopzondagen 
2007 

35 738 Kadomarkt  23 december (kadomarkt) Body, Tekst in blokje, 
Koopzondagen 2007 

36 837 7 januari 7 januari Tekst in blokje, 
Koopzondagen 2007 

37 718 Stadsdeel Noord Stadsdeel Noord Kopje, Koopzondagen 
2007 

38 678 Waarderpolder Stadsdeel Waarderpolder Kopje, Koopzondagen 
2007 

46 658 Organisatie  De ambtelijke organisatie 
is onderverdeeld in Organisatie 

47 777 Reorganisatie Reorganisatie Kopje, Organisatie 
48 738 Concernstaf  Concernstaf nieuwe stijl Bullit, Organisatie 
74 618 Dienstverlening Dienstverlening Bullit, Organisatie 
75 678 Wijkzaken Wijkzaken Bullit, Organisatie 

60 638 Klacht  Klacht indienen Kopje, Inspraak en 
meedenken 

68 758 / Verbetering / handhaving Body, Inspraak en 
meedenken 

72 678 Raadsverslagen Raadsverslagen Schema, Bestuurlijke 
informatie 

83 1376 Vergaderschema Vergaderschema 2007 Kopje, Gemeenteraad 

87 758 vergadering 
In de vergadering van de 
burgermeester Body, Commissies 

93 658 Haarlem De verschillende sectoren 
van de gemeente Haarlem 

Body, Adressen, 
openingstijden en 
telefoonnummers 

 

Proefpersoon 19 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

7 618 Geldt 

De dag waarop de 
aangifte is ontvangen, 
geldt als datum van 
verhuizing. 

Body, Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

35 738 Wethouders 
Namens burgermeester en 
wethouders van uw 
gemeente 

Body, Urgentiebewijs 
woningzoekende 

37 931 Haarlem 
Of binnen Haarlem naar 
een andere wijk wilt 
verhuizen. 

Body, Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

 

Proefpersoon 21 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

2 937 Wanneer Wanneer u in de 
gemeente Haarlem woont Body, Leven & wonen 

8 718 Natuurlijk  
Wilt u natuurlijk weten 
welke voorzieningen er 
zijn 

Body, verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

16 678 Woonruimte  
En op de korte termijn 
woonruimte nodig heeft 

Body, Urgentiebewijs 
woningzoekende 

17 837 U gevraagde De door u gevraagde 
pagina bestaat niet meer Body, Komen en gaan 

18 777 Per wijk Vindt u per wijk een Body, Wijken 
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aanbod van huurwoningen 

39 638 Inhoudt  
Wat de Nationale 
Hypotheek Garantie 
inhoudt 

Body, Een woning kopen 

87 837 Haarlem Wanneer u in Haarlem 
woont Body, Leven & wonen 

88 678 Gemeentelijke  Dit kan gaan om de 
gemeentelijke belastingen Body, Leven & wonen 

62 678 Naamswijziging naamswijziging Schema, Burgerzaken 
63 698 Vreemdelingenloket Vreemdelingenloket Schema, Burgerzaken 
64 1077 Naturalisatie  naturalisatie Schema, Burgerzaken 
65 1256 Bereikbaar  Bereikbaar op ma t/m vr Body, Burgerzaken  
68 638 Bezoekadres  Bezoekadres burgerzaken Kopje, Burgerzaken 

74 678 Woonlasten  Met welke woonlasten 
krijgt u te maken? Margetekst, Woonlasten 

80 1077 De voor 
Open op de voor hen 
aangewezen 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 
2007 

81 638 Verzoek Op verzoek van de drie 
grote winkelcentra 

Body, Koopzondagen 
2007 

82 638 Stadsdeel Stadsdeel Noord Body, Koopzondagen 
2007 

83 738 19 Maximaal 19 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 
2007 

87 837 Gemeente Haarlem Wat zijn de taken van de 
gemeente Haarlem? 

Margetekst, Bestuur en 
organisatie 

118 758 Voeren De gemeente een eigen 
beleid voeren 

Body, Bestuur en 
organisatie 

105 797 Veiligheid 
Wat speelt er op het 
gebied van Fietsbeleid en 
veiligheid in Haarlem 

Margetekst, Fietsbeleid en 
veiligheid 

130 758 Een besluit Met een besluit van het 
college 

Body, Klachten en 
bezwaar 

133 658 Uw naam Uw naam en adres Bullits, Beroep en bezwaar 

134 877 De datum De datum waarop u het 
bezwaarschrift schrijft Bullits, beroep en bezwaar 

 

Proefpersoon 23 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

13 1077 Een  Als u een woning wilt 
kopen Body, Een woning kopen 

42 618 Toeristische  
Deze toeristische 
koopzondagen in het 
stadsdeel centrum 

Body, Koopzondagen 
2007 

43 778 Centrum Stadsdeel centrum Kopje, Koopzondagen 
2007 

44 738 Noord Stadsdeel Noord Kopje, koopzondagen 
2007 

62 638 Haarlem 
Haarlem Fietst kondigt ook 
een aantal vervolgplannen 
aan 

Body, Fietsbeleid en 
veiligheid 

70 658 Fietsbeleid en  
Wat speelt er op het 
gebied van het fietsbeleid 
en veiligheid in Haarlem? 

Margetekst, Fietsbeleid en 
veiligheid 

72 678 023- 023- 511 49 23 Body, Verkeersveiligheid 

80 718 Verkeers-  Haarlemse Verkeers- en 
Vervoersplan 

Body, Haarlems Verkeers 
en vervoersplan 
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94 778 Nieuwenburg Wethouder J. 
Nieuwenburg (PvdA) 

Kopje, Wethouder 
Nieuwenburg 

95 758 Postbus 511 Postbus 511 Body, Wethouder 
Nieuwenburg 

 

Proefpersoon 24 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

7 678 En recreatie Verzelfstandiging Sport en 
Recreatie/ Accomodaties 

Kopje, Openbare B&W 
besluitenlijst 

31 778 Aanvragen 
Inschrijfformulier en 
retour-envelop aanvragen 

Body, verkoop van 
onroerend goed 

32 678 Biedingen Alle biedeingen blijven 
geheim 

Body, verkoop van 
onroerend goed 

45 638 Terecht bij U kunt ook terecht bij een 
makelaarskantoor 

Body, Aanbod 
koopwoningen 

47 698 Welke 
Welke 
nieuwbouwprojecten zijn 
er? 

Kopje, aanbod 
koopwoningen 

77 698 geboorteaangiften 

Zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uitreksels, 
geboorteaangiften of 
huwelijken. 

Body, Burgerzaken 

120 618 En 
Winkelen en de 
HaarlemPas Body, Vrije tijd 

121 1156 Schat 
Wat is er allemaal te doen 
in Haarlem? Schat aan het 
Spaarne? 

Margetekst, Vrije tijd 

128 977 Haarlem 
Waarom is Haarlem ‘De 
beste stad van 
Nederland?’  

Margetekst, Winkelen 

131 678 Haarlem 
Waarom is Haarlem ‘De 
beste stad van 
Nederland?’ 

Margetekst, Winkelen 

133 678 7 toeristische Inclusief 7 toeristische 
koopzondagen 

Body, Koopzondagen 
2007 

138 937 Aangegeven  
In het stadsdeel Centrum 
apart zijn aangegeven Body, koopzondagen 2007 

139 638 Stadsdeel  Stadsdeel Centrum Kopje, Koopzondagen 
2007 

140 758 Stadsdeel Stadsdeel Noord Kopje, Koopzondagen 
2007 

206 897 Publiceren Kranten en radio 
publiceren regelmatig Body, B&W 

226 678 Het wethouderschap 
Het wethouderschap is 
een meer dan volledige 
dagtaak 

Body, B&W 

227 1336 Cultuur  Cultuur Bullits, Wethouder van 
Velzen 

228 837 Organisatie  Organisatie  Bullits, Wethouder van 
Velzen 

235 678 
Verkeer- en 
vervoersbeleid 

Verkeer- en 
vervoersbeleid 

Bullits, Wethouder 
Nieuwenburg 

237 1017 Verkeer- en 
vervoersbeleid 

Verkeer- en 
vervoersbeleid 

Bullits, Wethouder 
Nieuwenburg 
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Proefpersoon 30 

Fixnr Duur Woord (>600) Zin Waar  

55 678 Vrije tijd Vrije tijd Kopje, Vrije tijd 

59 618 Stadsdeel Stadsdeel Centrum Kopje, Koopzondagen 
2007 

60 618 Toeristische  
Deze toeristische 
koopzondagen in het 
stadsdeel centrum 

Body, Koopzondagen 
2007 

61 738 Stadsdeel Stadsdeel Noord Kopje, Koopzondagen 
2007 

62 698 Centrum Stadsdeel Centrum Kopje, Koopzondagen 
2007 

63 758 Waarderburg Stadsdeel Waarderburg Kopje, Koopzondagen 
2007 

113 1116 Stadsbedrijven Stadsbedrijven Bullit, Organisatie 
122 877 Stadszaken Stadszaken Bullit, Organisatie 
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Bijlage J: Data H3 

Proefpersoon 1 

N fix Duur Tk Welke link Waar Opmerking  

1 133 1 Een woning 
kopen 

Kies verder, Wonen in 
Haarlem 

De pp fixeerde te laat op de goede 
link. Net daarvoor klikte hij op 
Verhuizen naar of binnen Haarlem. 
Na terugkeer wel goed geklikt. 

3 
160 
179  
259 

2 Digitaal Loket Burgerzaken 

De pp fixeerde niet recht op maar 
naast Digitaal Loket. Wel heeft de 
muis kort over Digitaal Loket 
gezweefd (link werd rood).Nooit op 
geklikt, en hierdoor de taak niet 
beantwoord.  

Veel Veel 4 Leefomgeving Meerdere pagina’s Nooit op geklikt, en hierdoor vraag 4a 
nooit beantwoord. 

 

Proefpersoon 3 
N fix Duur Tk Welke link Waar Opmerking 

1 459 3 Vrije tijd Meerdere pagina’s 

De pp klikte pas heel laat op Vrije 
tijd. Terwijl deze op al op de eerste 
pagina Leven & wonen staat. Toen 
wel gezien. 

3 
578 
814  
597 

4 Meldingen 
leefomgeving Leefomgeving 

De pagina is twee keer bezocht 
tijdens taak 3 en één keer tijdens 
taak 4. Toen drie fixaties. Nooit op 
geklikt. 

 

Proefpersoon 5 

N fix  Duur Tk  Welke link Waar Opmerking 

1 219 1 Voorwaarden Huisvestings-
vergunning 

Na ¼ van de tijd een fixatie, maar 
door zoektocht op pagina 
waarschijnlijk vergeten. Nooit meer 
op geklikt. 

1 219 2 

Verhuizing 
naar Haarlem 
vanuit andere 
gemeente 

Digitaal Loket 

Deze pagina is twee keer bezocht. 
De eerste keer is de link wel gezien, 
maar niet op geklikt. Tweede keer 
wel geklikt. 

4 199-
400 3 Het bestuur 

van Haarlem 
Bestuur &  
organisatie 

De link Het bestuur van Haarlem is 
op meerdere pagina’s te zien. Al op 
de eerste pagina zijn er vier fixaties. 
Later wel geklikt. 

1 3090 4 Wethouder 
Divendal B&W 

Na de eerste wethouder besloot de 
pp niet verder te zoeken. Ondanks 
fixatie geen klik. 

 

Proefpersoon 7 

N fix Duur Tk  Welke link Waar  Opmerking  

1 676 1 Een woning 
kopen Wonen in Haarlem 

De pp klikt pas bij het tweede bezoek 
op Een woning kopen. Eerste keer 
wel al gezien. 

4 

199 
199 
459 
119 

1 Voorwaarden Huisvestingsvergunning 

De pp fixeert niet direct op 
Voorwaarden, maar moet het wel 
gezien hebben. Er zijn vier fixaties 
die vlak voor het woord plaatsvinden. 
Nooit geklikt. 
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3 
638 
259 
120 

1 Digitaal Loket Burgerzaken 
De pp klikt pas bij het tweede bezoek 
op Digitaal Loket. Eerste keer wel 
drie keer gezien. 

 

Proefpersoon 9 

N fix Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

2 478 
718 1 Wonen in  

Haarlem Leven & wonen De pp ziet Wonen in Haarlem onder 
Kies verder. Later wel geklikt. 

2 718 
179 1 Huisvestings-

vergunning 
Een woning  
kopen 

Beide fixaties gaan niet direct over 
de link, maar overlappen een stukje. 
Nooit op geklikt. 

1 379 4 B&W Het bestuur van  
Haarlem 

Duidelijke fixatie op de link, nooit op 
geklikt. 

 

Proefpersoon 11 

N fix Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

1 758 1 Een woning  
Kopen Wonen in Haarlem De pp nog twee keer extra in de 

buurt gefixeerd, maar niet geklikt. 

1 259 2 Burgerzaken Leven & wonen  De pp zag de link maar niet op 
geklikt. 

1 199 2 Aanvraag 
Verhuizen naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

De fixatie valt slechts op de letter A, 
maar dat is toch een korte blik dan. 
Nooit op geklikt. 

 

Proefpersoon 14 

N fix Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

4 

179 
259 
120 
140 

1 Huisvestingsv
ergunning  

Kies verder, Een woning 
kopen 

De pp kijkt niet direct op de link, 
maar er vlak boven. Nooit op geklikt. 

1 379 2 Burgerzaken Sublinks, Verhuizen 
naar of binnen Haarlem 

De pp maakte ook twee nabije korte 
fixaties op Leven & wonen. Nooit 
geklikt. 

5 

179 
140 
120 
180 
179 

2 Digitaal Loket Primaire links, start Al op de eerste pagina kijkt de pp 
naar Digitaal Loket, nooit geklikt. 

6 

140 
180 
558 
199 
180 
100 

2 Digitaal Loket Primaire links, Zoeken 
Ook op de zoekpagina kijkt de pp 
naar Digitaal Loket, maar klikt er niet 
op. 

2 
179 
239 2 Digitaal Loket 

Primaire links, Komen 
en gaan Idem 

1 259 3 Koopzon-
dagen 2007 

Sublinks, Bezoek 
Haarlem Blik maar niet geklikt 

1 439 3 Vrije tijd Leven & wonen Tijdens eerste bezoek deze taak wel 
gezien, bij derde bezoek wel geklikt. 

1 159 3 Vrije tijd Leven & wonen Tijdens tweede bezoek heel snel 
gezien. fixatie naast het woord.  

3 
259 
199 
179 

4 B&W Kies verder, Het bestuur 
van Haarlem  

Tijdens eerste bezoek al gezien. 
Nooit geklikt. 
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Proefpersoon 15 

N fix Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

1 698 3 Winkelen Kies verder, Vrije tijd 
Bij eerste bezoek op Vrije tijd niet op 
winkelen geklikt, wel fixatie, klik bij 
tweede bezoek. 

2 139 
180 

4 Meldingen 
Leefomgeving 

Kies verder, Meldpunt 
leefomgeving 

Ik denk dat de pp dacht dat dit 
dezelfde pagina was en niet door 
had dat meldingen erbij hoort. Nooit 
geklikt. 

 

Proefpersoon 17 

N fix Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

1 199 3 Koopzon-
dagen 2007 

Kies verder, Bezoek 
Haarlem 

Fixatie, maar pas bij tweede bezoek 
geklikt. 

1 299 3 Koopzon-
dagen 2007 

Sublinks, Bezoek 
Haarlem 

Blik overlapt half, weet niet zeker 
hoe bewust gezien. Bij tweede 
bezoek geklikt. 

3 
997 
578 
279 

4 B&W Kies verder, Het bestuur 
van Haarlem 

Al bij eerste bezoek een lange fixatie 
op B&W toch na vier bezoeken nooit 
op geklikt. 

 

Proefpersoon 19 

N fix Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

2 299 
179 4 Het bestuur 

van Haarlem 
Sublinks, Bestuur & 
organisatie Fixatie, maar pas later geklikt. 

 

Proefpersoon 21 

N fix  Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

1 439 2 Burgerzaken Sitemap Pp ziet burgerzaken staan maar kijkt 
verder. 

2 279 
180 2 Digitaal Loket Body, Burgerzaken Meerdere fixaties, niet geklikt. 

1 219 4 Leefomgeving  Wonen en leven 
Een fixatie en meerdere eronder, 
nooit geklikt. 

2 379 
259 4 Leefomgeving Sitemap Derde bezoek, twee fixaties nooit 

geklikt. 

1 159 4 Meldingen 
Leefomgeving Sitemap Derde bezoek, een fixatie nooit 

geklikt. 

4 

159 
259 
259 
140 

4 
Het bestuur 
van Haarlem Bestuur & Organisatie 

Eerste bezoek gezien, niet geklikt 
(miss meer bezig met vraag a). 
Ander bezoek wel geklikt. 

3 
140 
279 
279 

4 B&W Het bestuur van 
Haarlem 

Tijdens eerste bezoek drie of vier 
fixaties, nooit geklikt. 

 

Proefpersoon 23 

N fix  Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

2 160 
279 

1 Huisvestings-
vergunning 

Kies verder, Een woning 
kopen 

Twee fixaties, niet geklikt, en later 
ook nooit gevonden. 

1 219 2 Aanvraag 
Rode links, Verhuizing 
naar Haarlem vanuit 
andere gemeente 

Voordat er op voorwaarden wordt 
geklikt, is er een duidelijke fixatie op 
aanvraag. Wel later alsnog op 
geklikt. 

1 259 4 Leefomgeving Sublinks, Wonen en 
leven 

Wel gezien, niet geklikt en ook nooit 
gevonden. 
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4 

159 
379 
259 
120 

4 Wethouder 
Divendal Sublinks, B&W 

Wel gezien, maar na Nieuwenburg 
niet meer op andere wethouders 
geklikt. 

 

Proefpersoon 24 

N fix  Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

3 
758 
419 
100 

1 Wonen in 
Haarlem  

Kies verder, Leven & 
wonen in Haarlem 

Veel fixaties, maar pas bij tweede 
bezoek geklikt. 

1 259 1 Huisvestings-
vergunning 

Kies verder, Een woning 
kopen 

Een fixatie maar niet op geklikt, 
daarna nooit meer gevonden. 

2 259 
160 2 Digitaal Loket Body, Burgerzaken Niet op geklikt, later wel op Primaire 

link. 

1 199 2 Aanvraag 
Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

Een fixatie links van Aanvraag. Pp 
kijkt vaak links van woorden, maar 
nu is een duidelijke fixatie niet zeker. 
Nooit geklikt. 

2 1276 
478 

4 Het bestuur 
van Haarlem  

Sublinks, Onderhouds-
achterstand wordt 
kleiner 

Veel fixaties, toch organisatie 
gekozen. Later wel 2 keer. 

 

Proefpersoon 27 

N fix  Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

2 100 
259 1 Wonen in 

Haarlem 
Leven & wonen (zowel 
sublinks als Kies verder) 

Tijdens eerste bezoek niet gezien, 
tijdens tweede wel gezien maar niet 
geklikt! 

 

Proefpersoon 30 

N fix Duur  Tk  Welke link Waar  Opmerking  

3 
538 
419 
698 

4 Leefomgeving Kies verder, Leven & 
wonen 

Meerdere fixaties, maar geen klik. 
Wel later (derde bezoek) nog 
gevonden. 

1 738 4 Leefomgeving 
Kies verder, Leven & 
wonen 

Tijdens tweede bezoek weer niet 
geklikt (pas bij derde). 

4 

239 
219 
339 
259 

4 Het bestuur 
van Haarlem  

Sublinks, Bestuur & 
Organisatie 

Meerdere fixaties, maar pas na 
Organisatie, erop geklikt… 

1 997 4 B&W 
Kies verder, Het bestuut 
van Haarlem  

Een fixatie, maar later nooit meer 
geklikt. 
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Bijlage K: Data H4 

Proefpersoon 1, 3 en 23 hebben alle links gezien. 

Proefpersoon 5 

Taak Wat Waar Opmerking  

1 Huisvestings-
vergunning Een woning kopen Eerste bezoek niet gezien, tweede wel en 

toen geklikt. 
 

Proefpersoon 7 

Taak Wat Waar Opmerking  

4 B&W Het bestuur van Haarlem 
Eerste bezoek niet gezien, tweede wel en 
toen geklikt. 

 

Proefpersoon 9 

Taak Wat Waar Opmerking  

2 Aanvraag  
Verhuizing naar Haarlem 
vanuit een andere 
gemeente 

Pas na doorklikken op Voorwaarden en 
Bijzonderheden fixeert de proefpersoon 
naar Aanvraag. Daarom de 2 afwijkingen 
in de navigatieroute. 

 

Proefpersoon 11 

Taak Wat Waar Opmerking  

1 Voorwaarden Huisvestingsvergunning Dichtstbijzijnde fixatie in de titel, en is 
slechts 159 msec. 

2 Digitaal Loket Publieksdienstverlening 
De proefpersoon ging pas via Burgerzaken 
naar het digi Loket, maar het staat ook bij 
de primaire links, en daar is geen fixatie. 

4 Leefomgeving Een woning kopen / 
Wonen in Haarlem 

De proefpersoon ging hier heel snel 
doorheen. Geen blik op leefomgeving 
maar ook niet op de andere links. 

4 B&W Het bestuur van Haarlem 
De proefpersoon heeft wel een blik naast 
B&W. Maar nooit op B&W geklikt. 

 

Proefpersoon 14 

Taak Wat Waar Opmerking  

1 Huisvestings-
vergunning 

Kies verder, Een  
woning kopen 

De proefpersoon heeft deze pagina 3 keer 
bezocht, maar er nooit op geklikt. De 
laatste 2 bezoeken de link totaal niet 
gezien, eerste bezoek wel paar fixaties in 
de buurt. 

3 Vrije tijd Kies verder, 
Koopzondagen 2007 

Niet gezien en niet op geklikt, wel later 
gezien op Leven & wonen. 

4 B&W Kies verder, Het bestuur 
van Haarlem  

Tweede bezoek de link niet gezien en niet 
geklikt. 

 

Proefpersoon 15 

Taak Wat Waar Opmerking  

1 Huisvestings-
vergunning 

Kies verder, Een woning 
kopen 

De eerste drie bezoeken heeft de 
proefpersoon de link 
huisvestingsvergunning niet gezien. De 
vierde keer wel en toen meteen geklikt. 

1 Voorwaarden Huisvestingsvergunning De proefpersoon geeft geen fixatie, maar 
wel 4 saccades erover heen. 
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2 Aanvraag Verhuizen naar Haarlem 
vanuit andere gemeente 

De proefpersoon heeft tijdens beide 
bezoeken op deze Digitaal Loket pagina 
niet gefixeerd op het woord.  

 

Proefpersoon 17 

Taak Wat Waar Opmerking  

4 Klachten Kies verder, Klachten en 
bezwaar 

De proefpersoon heeft het Kies verder 
menu niet bekeken, maar hier staat wel 
een link naar hoe je klachten kunt maken. 
Hier staat dus deels het antwoord. 

 

Proefpersoon 19 

Taak Wat Waar Opmerking  

1 Huisvestings-
vergunning 

Kies verder, Een woning 
kopen 

3 bezoeken aan de pagina, maar nooit een 
duidelijke fixatie hierop. Nooit geklikt. 

1 Huisvestings-
vergunning 

Zie ook, Verhuizen naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

Totaal geen fixatie in de buurt. Nooit 
geklikt. 

2 Burgerzaken Sublinks of Kies verder, 
Leven & wonen 

De proefpersoon ziet deze link pas op 
wonen in Haarlem, terwijl hij op Leven & 
wonen al staat.  

2 
Verhuizen naar 
Haarlem vanuit een 
andere gemeente 

Rode links, Digitaal Loket 
Hoewel de proefpersoon deze pagina al bij 
taak 1 zag, fixeert hij nu niet op de link. Bij 
een tweede bezoek voor deze taak wel. 

 

Proefpersoon 21 

Taak Wat Waar Opmerking  

1 Een woning kopen Wonen in Haarlem Niet gezien, wel pagina gevonden via 
sitemap. 

2 Burgerzaken Leven & wonen Proefpersoon ziet tijdens eerste bezoek bij 
sublinks en Kies verder niet de link. 

4 
Leefomgeving/ 
Meldingen 
leefomgeving 

sitemap Tijdens eerste en tweede bezoek taak vier 
niet gezien. 

4 B&W Het bestuur van Haarlem Tijdens eerste bezoek wel gezien, tijdens 
tweede en derde bezoek niet. 

4 B&W Sitemap Gedurende alle bezoeken geen fixatie op 
B&W of wethouders. 

 

Proefpersoon 24 

Taak Wat Waar Opmerking  

4 B&W Het bestuur van Haarlem Eerste bezoek niet gezien, tweede wel en 
toen wel op geklikt. 

 

Proefpersoon 30 

Taak Wat Waar Opmerking  

1 Leven & wonen Start 
Tijdens allereerste bezoek alleen Digitaal 
Loket van de Primaire links gezien, wel 
later gezien en geklikt. 

1 Huisvestings-
vergunning 

Kies verder, Een woning 
kopen 

De proefpersoon zag 
Huisvestingsvergunning NADAT hij al op 
Aanbod Koopwoningen had geklikt. 

4 Bestuur & 
Organisatie 

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 

Bestuur & Organisatie valt van de pagina 
af, en niet gescrolld. Wel via start later 
gevonden. 
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Bijlage L: Data H5 

N Welke link Welke pagina 

3 Utilitymenu  Iedere pagina, rechtsboven 
2 Mijn Wijk Start  
1 Nieuws  Start  

4 Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Leven & wonen  

2 Cultuurbeleid Leven & wonen 
3 Bestemmingsplannen in procedure Leven & wonen 
2 Veiligheid  Leven & wonen 
3 Verkeer & vervoer Leven & wonen 
2 Leefomgeving  Leven & wonen 
2 Bomen in Haarlem Leven & wonen 
2 Sociale zaken & werkgelegenheid Leven & wonen 
1 Expo Haarlem in uitvoering Leven & wonen 
1 Grote (Bouw)projecten Leven & wonen 
1 Gezondheid en zorg Leven & wonen 
1 Bezoek Haarlem  Leven & wonen 
3 Een woning huren Wonen in Haarlem 
2 Een woning kopen Wonen in Haarlem 
2 Woonvisie Haarlem 2006-2012 Wonen in Haarlem 
1 Verhuizen naar of binnen Haarlem Wonen in Haarlem 
1 Plattegronden Wonen in Haarlem 
4 Aanbod koopwoningen Een woning kopen 
4 Financiële zaken Een woning kopen 

2 Onttrekken, samenvoegen of 
splitsen van woningen Een woning kopen 

1 Onafhankelijke woonsite Een woning kopen 
1 Huisvestingsvergunning Een woning kopen 
2 Bereikbaarheid  Verhuizen naar of binnen Haarlem 
2 Nutsbedrijven  Verhuizen naar of binnen Haarlem 
1 Bestemmingsplannen in procedure Aanbod koopwoningen 
2 Koopzondagen 2007 Winkelen 
1 Ondernemen  Vrije tijd 
1 In Haarlem uit Bezoek Haarlem 
1 Funshopgids  Bezoek Haarlem 
1 Koopzondagen 2007 Bezoek Haarlem  
1 Milieu  Leefomgeving  
1 Woonomgevingsplan  Leefomgeving 
1 patrimoniumbuurt Leefomgeving 
1 Meeuwenoverlast Leefomgeving  
1 Meldingen leefomgeving Leefomgeving  

1 Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Meldingen leefomgeving 

1 Werk aan de weg Meldingen leefomgeving 

1 Voor welke klachten kunt u terecht 
bij het meldpunt leefomgeving? Meldingen leefomgeving 

1 Veiligheid  Voor welke klachten kunt u terecht bij het 
meldpunt leefomgeving? 

4 Financiën  Bestuur & organisatie 
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N Welke link Welke pagina 

4 Organisatie  Bestuur & organisatie 
4 Het bestuur van Haarlem Bestuur & organisatie 
1 Bestuurlijke informatie Bestuur & organisatie 
1 Bestuur & organisatie Bestuur & organisatie 
1 Het bestuur van Haarlem  Organisatie 
1 De gemeentelijke sectoren Organisatie 
3 Gemeenteraad Het bestuur van Haarlem 
2 B&W Het bestuur van Haarlem 
2 Wethouder Nieuwenburg Het bestuur van Haarlem 
2 Wethouder Divendal Het bestuur van Haarlem 
1 Financiën  Het bestuur van Haarlem 
1 Organisatie  Het bestuur van Haarlem 
1 Het bestuur van Haarlem Het bestuur van Haarlem 
1 Bestuurlijke informatie Het bestuur van Haarlem  
1 Commissies  Het bestuur van Haarlem 
1 Samenstelling van de raad Het bestuur van Haarlem 
1 Rekenkamer commissie Het bestuur van Haarlem 
1 schaduwraadsleden Het bestuur van Haarlem 
1 Begroting 2007 gemeenteraad 
1 Het bestuur van Haarlem Wethouder Divendal (trail) 
1 Wijkraden Inspraak en meedenken 

1 
Stedelijke adviesraad multiculturele 
stad Haarlem Inspraak en meedenken 

1 Participatie en inspraak Wijkraden  
1 Gezondheid & zorg Verkeersveiligheid 
1 Sociale zaken en werkgelegenheid Verkeersveiligheid 
1 Veiligheid  Verkeersveiligheid 
2 Verkeersveiligheid Verkeer & vervoer 

1 Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Verkeer & vervoer 

1 Zuidtangent  Verkeer & vervoer 
1 Fietsen in Haarlem Verkeer & vervoer 
1 Digitaal loket Zoeken  
1 Belastingen  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
1 Het bestuur van Haarlem Onderhoudsachterstand wordt kleiner 
1 Bestuurlijke informatie Onderhoudsachterstand wordt kleiner 
1 Mededelingen gemeente Onderhoudsachterstand wordt kleiner 

1 Onderzoek Onderwijs, Vrije tijd en 
Cultuur Sitemap 

1 Onderzoek verkeer e.d. Sitemap  
1 Burgerzaken  Sitemap 
1 Belastingen  Sitemap 
1 Wonen in Haarlem  Sitemap 
1 Wijken  Sitemap 
1 Bereikbaarheid  Sitemap 
1 Wat is het onderwijsaanbod Sitemap 
1 Gezondheidsinstellingen Sitemap 
1 Zuidtangent Sitemap 
1 Participatie en inspraak Sitemap 
1 Bouwen en wonen Sitemap 
1 Stedenvergelijking  Sitemap 



 9. BIJLAGEN 

144 

Bijlage M: Data H6 

Pp Taak 1 Taak 2 Taak 3 Taak 4 a Taak 4 b/c 

1 Antw goed Geen doelpagina Antw goed Geen doelpagina 
Fixatie op 
doelpagina maar 
onjuist antw 

3 Antw goed Antw goed Antw goed Geen doelpagina Antw goed 
5 Geen doelpagina Antw goed Antw goed Antw goed Geen doelpagina 

7 Geen doelpagina Antw goed Antw goed Antw goed 
Fixatie op 
doelpagina maar 
onjuist antw 

9 Geen doelpagina Antw goed Antw goed Antw goed Geen doelpagina 
11 Geen doelpagina Geen doelpagina Antw goed Geen doelpagina Geen doelpagina 
14 Geen doelpagina Geen doelpagina Antw goed Geen doelpagina Geen doelpagina 

15 Geen doelpagina Antw goed Antw goed Geen doelpagina 
Fixatie op 
doelpagina maar 
onjuist antw 

17 
Fixatie op 
doeltekst maar 
onjuist antw 

Antw goed Antw goed Geen doelpagina Geen doelpagina 

19 Geen doelpagina Antw goed Antw goed Antw goed Antw goed 

21 
Fixatie op 
doeltekst maar 
onjuist antw 

Geen doelpagina Antw goed Geen doelpagina Geen doelpagina 

23 Geen doelpagina Antw goed Antw goed Geen doelpagina Geen doelpagina 
24 Geen doelpagina Geen doelpagina Antw goed Geen doelpagina Geen doelpagina 
30 Antw goed Antw goed Antw goed Antw goed Geen doelpagina 
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Bijlage N: Data H7 

Pagina 

Regressie(s) 
naar 
één/enkele 
woorden 

Regressie(s) 
naar 
één/enkele 
regel(s) 

Regressie(s) 
naar een 
alinea 

Terug 
(omhoog) 
lezen 

Tekst 
dubbel 
lezen 

Leven & Wonen  2   1 
Wonen in Haarlem    1  
Verhuizen naar of binnen 
Haarlem 

1 1   2 

Verkoop van onroerend 
goed 

1 2    

Een woning kopen 2 6 2 1 1 
Urgentiebewijs 
woningzoekende 

 3  1  

Woonvisie Haarlem  1    
Aanbod koopwoningen  3 2   
Komen en gaan   1   
Mijn aanvragen  1    
Convenant wonen 1 2    
Publieksdienstverlening    1   
Digitaal loket   1   
Burgerzaken  2 2 1  
Afschriften burgerlijke 
stand 

 1    

Voor welke klachten kunt u 
terecht bij meldpunt 
leefomgeving? 

  1   

Meldingen over openbare 
ruimte 

 1    

Bezoek Haarlem  1    
Winkelen   1    
Klachten      1 
Beroep en bezwaar  1    
Stadsbeheer  2 2   
Inspraak en meedenken 2 1 1   
Bestuur & organisatie  1 2   
Financiële zaken  1    
Organisatie  3 1    
Commissies 1     
B&W  2  1  
Gemeenteraad     2  
Fietsbeleid en veiligheid 1 2 1 2  
Verkeer & vervoer    1  
Onderhoudsachterstand 
kleiner 

1 1    

Veiligheid 1     
verkeersveiligheid 1 1    
Haarlems verkeers- en 
vervoerplan 

   1  

Totaal  14 44 27 12 6 
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Bijlage O: Verbalisaties die wijzen op mogelijke usabilityproblemen 

Proefpersoon 1 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Wonen in Haarlem 
1 Toen ben ik dit gaan lezen, maar hier staat veel te weinig 

informatie dus ik dacht ik zit hier niet goed. 
Huisvestings-
vergunning 
(Productinformatie) 

1 
Ik wilde in eerste instantie naar Voorwaarden gaan, maar hier 
stond ineens een stukje tekst. Dit vond ik een beetje vreemd. 

Toch maar eerst dit gelezen. 

Start 
2 Ik moet me laten registreren, dat kon ik niet vinden. 

Leven & wonen 
2 

Ik vind het heel onduidelijk dat er hier iets staat en hier iets 
staat (dubbel menu). De links staan gewoon dubbel. 

Wonen in Haarlem 2 Dan ga ik het rijtje af, ik kan het niet vinden. 
Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 2 

Ik had tijdens de vorige taak wat gezien, ik wist alleen niet 
hoe ik daar terug moest komen. 

Burgerzaken 2 Ik had al lang gebeld. 
Burgerzaken 

2 Ik ben hier niet verder gegaan (Digitaal loket) omdat ik dacht 
dat ik het hier niet zou vinden. Ik zou er nu wel naartoe gaan. 

Leven & wonen 
2 Wanhoop. Ik denk dat er nu geen logica meer in zit. 

Start 
3 

Oh kijk hier de gemeenteraad, dat zie ik helemaal niet he? 
Digitale loket zit hier ook. Was mij niet opgevallen. Het ziet er 

uit als een advertentie. 
Fietsbeleid en veiligheid 

4 Hey, onderaan de tekst staat het nummer van leefomgeving. 

Verkeer & Vervoer 
4 Hier kom ik er niet! 

Bestuur & Organisatie 
4 

Dit vond ik vreemd, de links passen niet op een regel dus ik 
dacht dat het twee dingen waren. Bijvoorbeeld: Mededelingen 

gemeente Haarlem (3 zelfs). 
B&W 

4 Ik zocht een wethouder, maar hier staat niet waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn. 

Wethouder 
Nieuwenburg 4 (Margetekst) Wel een ander kleurtje alsof je erop kunt klikken. 

Wethouder Divendal 
4 (Margetekst) Nu probeer ik er weer op te klikken. 

Afloop 
X 

Ze zouden een zoekfunctie op de site moeten zetten. Een site 
met zoveel informatie. Dat is voor de debielen onder ons wel 

zo handig. 
     

Proefpersoon 3 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Leven & wonen 1 Dingetjes aanklikken van ja misschien. 
Verkoop van onroerend 
goed 1 

Nou dat was het dus niet. 

Komen en gaan 
1 

Dat leek mij ook redelijk overzichtelijk, maar die bestond niet. 

Komen en gaan 2 Terug naar dode pagina. 
Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 2 

Dit was hem niet dus terug naar Leven & wonen. 
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Leven & wonen 
2 

Je verwacht dan eigenlijk dingen over wonen in Haarlem, 
maar.. Daarom klik ik er ook niet op. 

Burgerzaken 
2 

Burgerzaken is een algemeen ding voor inschrijvingen en 
vergunningen, maar… 

Digitaal loket 
2 

Dacht eerst dat wordt hem niet, maar is de enige optie die 
nog over is. 

Leven & wonen 3 Bezoek, viel niet echt goed. 
Leven & wonen 

3 
(link) Vrije tijd, ik had hier meer verwacht van jeugdopvang en 
park en dat soort dingen. 

Leefomgeving 
3 

Winkels vallen in leefomgeving, het winkelcentrum om de 
hoek. 

Sociale zaken & 
Werkgelegenheid 3 

Soms ben je de weg kwijt dus ik dacht, misschien…. 

Burgerzaken 3 Klikken en hopen dat je iets tegenkomt. 
Start 

4 
Je gaat op zoek naar openbare werken, want ja, daar 
verwacht je hem. 

Verkeersveiligheid 
4 

Hier misschien iets over verkeerde of slechte wegen, of 
dergelijke. Maar hier stond het niet. Het gaat over de echte 
verkeersveiligheid. 

Werk aan de weg 
4 

Misschien dat hier behalve informatie ook een stukje staat 
over dit is niet goed, of misschien een formuliertje dat je kan 
invullen. 

Verkeers- en 
vervoerplan 4 

Misschien dat je het verkeersplan kan beïnvloeden ofzo. 

Leven & wonen 
4 

Weer terug, weer gewoon wat klikken in de hoop dat je iets 
tegenkomt. 

     
Proefpersoon 5 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Leven & wonen 

1 

Dat menu aan de rechterkant, zag ik eerst niet. Ik vind dat 
niet logisch. Ik zou het de linkerkant met een uitklapmenu 
verwachten, of in het midden onder het pad ofzo. Maar niet 
aan de rechterkant, vaak verwacht ik daar advertenties. 

Een woning kopen 
1 

Al die menu-tjes aflezen, ik vind het allemaal niet zo heel 
duidelijk. 

Een woning kopen 
1 

Hier aanvraagformulieren. Ik was op zoek naar de regels, nog 
niet naar een aanvraagformulier. 

Een woning kopen 
(tweede keer) 1 

Er moet toch iets staan over een linkje naar regels of wat dan 
ook. 

Een woning kopen 
(tweede keer) 1 

Ik vind het niet dus ik blijf maar doorzoeken. 

Huisvestings-
vergunning 
(Productinformatie) 

1 
(regels voorwaarden) Het had hier gewoon al moeten staan. 

Huisvestings-
vergunning 
(Productinformatie) 

1 
Waarom is deze pagina anders dan de vorige? Het lijkt wel 
een andere site, dat is het ook... Heb ik nu op een andere site 
geklikt of is dit nog steeds de site van Haarlem? 

Start 
2 

Er is geen ander menu op deze site waar het onder zou 
vallen, het is niet logisch. 

Meldingen over 
openbare ruimte 
(Aanvraag) 

4 
Het was mij niet duidelijk waar die klacht dan terechtkomt 
uiteindelijk. Komt dat ook bij de wethouder waar hier om 
gevraagd wordt? 

De gemeentelijke 
sectoren 4 

Ik had moeite om het college van B&W te vinden. Valt B&W in 
Bestuur of onder Gemeenteraad? 
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Het bestuur van 
Haarlem 4 

Dan zie je daar allemaal tekst, burgermeester, maar niets 
over de wethouders. 

B&W 
4 

Dan moet bij de wethouders in dit overzicht staan waar ze 
verantwoordelijk voor zijn. 

B&W 4 Op de foto's kun je niet klikken geloof ik. 
Wethouder 
Nieuwenburg 4 

Heel onduidelijk dat je op verantwoordelijkheid kunt zoeken. 
Dit is niet vanuit de burger gezien. Het interesseert mij niet 
wat een wethouder doet, maar wie ik nodig heb daarvoor. 

     
Proefpersoon 7 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Urgentiebewijs 
Woningzoekende 1 

Urgentiebewijs woningzoekende, ik weet niet wat dat is, dus 
laat ik het even onderzoeken. 

Een woning kopen 
1 

Ik moet toch maar wat in dat lijstje (Kies verder-menu). 

Huisvestings-
vergunning 
(Productinformatie) 1 

Dat heb ik uiteindelijk twee keer gelezen. Omdat ik niet 
helemaal zeker wist, en dat vond ik niet heel erg duidelijk 
maar dat kan ook door mijn lezen zijn, of ik uiteindelijk nou 
wel met een huisvestingsvergunning nou wel of niets niet 
meer mocht. Of je het nou wel of niet mocht doen (verhuizen). 

Burgerzaken 
2 

Maar hier staat niet helemaal duidelijk, waar, of je dat nu 
schriftelijk daar kunt doen. Dus toen moest ik gaan zoeken of 
het wel of niet schriftelijk kon. 

Wonen in Haarlem + 
Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 2 

Toen ben ik naar Wonen in Haarlem en naar Verhuizen naar 
of binnen Haarlem gegaan maar toen bedacht ik me dat dat 
toch niet opschoot dus ben ik weer naar Burgerzaken 
gegaan. 

Burgerzaken 
2 

Schriftelijk zou misschien hetzelfde zijn als een Digitaal loket. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

(wat je precies moest doen als je schriftelijk inschrijft) Toen 
moest ik bedenken waar ik dat dan zou kunnen vinden. 

Voorwaarden 
2 

(online inschrijven) Dat had ik ergens gezien maar ik kon het 
zo snel niet terugvinden, maar dat stond natuurlijk gewoon bij 
de aanvraag. 

Voorwaarden 
2 

Ik wist uit mijn korte termijn geheugen dat het met DigID 
moest.. Eindeloos zoeken. 

Koopzondagen 2007 
3 

Maximaal 19 koopzondagen in het centrum, maar het ging 
over dit jaar, en maximaal wilt niet zeggen dat ze allemaal 
gebruikt worden. 

Start 
4 

Vraag vier, schade aan het fietspad. Die vond ik best lastig, 
ook heel erg lopen zoeken. Ik wist echt even niet waar ik 
heen moest. 

Start 
4 

Terwijl ik nu zie dat ik net zo goed op de gemeenteraad 
rechts had kunnen klikken. 

Bestuur & Organisatie 
4 

Ik wist echt niet zo goed welke kant ik op moest. 

Fietsbeleid en veiligheid 
4 

Maar hier zag ik niet iets staan waar ik iets mee kon. 

Organisatie 
4 

Prima, maar hier kon ik niet meteen iemand vinden die ik 
zocht. 

De gemeentelijke 
sectoren 4 

Ik vond het echt een beetje lastig geloof ik. 
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Stadsbeheer 
4 

En toen ging ik terug om te kijken of daar een 
wethoudersnaam bij stond. 

Stadsbeheer 4 Ja, waar vind ik dat dan? (wethouder) 
Gemeenteraad 4 Daar zal het wel bij staan maar nee helaas. 
Het bestuur van 
Haarlem 4 

Wat is B&W? 

B&W 
4 

Interessant, maar er staat niet bij wat ze nu eigenlijk doen. 
Daar moet ik achter zien te komen. 

Wethouder Divendal 

4 

Daar stond beheer en onderhoud openbare ruimte, maar ik 
wist niet of dat eigenlijk ook of dat openbare ruimte is. Is 
eigenlijk ook de straat. Ik vond het een beetje een rare 
toestand. 

     
Proefpersoon 9 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Verkoop van onroerend 
goed 

1 

Ik moest heel erg wennen dat je rechts in het beeld Kies 
verder, dat had ik niet altijd steeds in de gaten, maar dan kom 
je wel waar je moet zijn. 

Wonen in Haarlem 
1 

Toen ging ik maar naar wonen zelf, omdat ik niet veel wijzer 
werd van onroerend goed. Dat ging blijkbaar over plannen 
dan mijn wonen. 

Een woning kopen 
1 

Toen was ik de kluts kwijt. 

Aanbod koopwoningen 

1 

Dat blijf ik daar heen en weer lopen. Dat geld, of nu echt was 
wat ik nodig had. (E136.134,52) Dat bedrag staat er niet voor 
niks. Staat er nu wat ik wil weten? Weet ik nog steeds niet 
hoor. 

Aanbod koopwoningen 
1 

Niet erg zeker van mn zaak. 

Burgerzaken 
2 

Ik dacht dat ik bij burgerzaken moest zijn als ik me wil laten 
registreren, maar dat blijkt niet zo te zijn. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

Het is eigenlijk heel duidelijk, alleen duurde het bij mij even 
voordat ik het doorhad (menu). 

Voorwaarden 
2 

Wanneer kun je het aanvragen, niet zozeer wat je ervoor 
moet doen. 

Aanvraag 
2 

Onder Aanvraag vond ik wat ik eigenlijk achter Voorwaarden 
verwachtte. Voorwaarden voor mij waren de 
aanvraagprocedure zeg maar.. 

Koopzondagen 2007 
4 

Het fietspad, daar kom ik echt niet uit! 

Start 
4 

Ik dacht dat ik meteen goed zat, maar dat was dus niet zo. 

Leven & wonen 
4 

Kijken of er iets onder de omgeving staat of onder onderhoud, 
want het viel niet echt onder al die andere kopjes. 

Leven & wonen 

4 

Ik zat wel te twijfelen om naar Bestuur & organisatie te gaan 
omdat je daar waarschijnlijk meteen bij de wethouders kwam, 
maar ik dacht misschien is er een andere manier om je 
schade te melden. 

Leefomgeving 
4 

Toen ben ik heel lang hier blijven hangen omdat ik dus in dit 
geval niet had gekeken naar Kies verder. Voor welke klachten 
kun je uberhaupt daar terecht? 
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Leefomgeving 4 Toen was ik echt de draad kwijt. 
Leefomgeving 4 Maar wanneer mag je dat nu eigenlijk doen? 
Voor welke klachten 
kunt u terecht bij 
Meldpunt Leefomgeving 

4 
Toen ik verder lezen welke wethouder, maar daar kwam ik 
natuurlijk helemaal niet verder hiermee. 

Het bestuur van 
Haarlem 4 

Dan maar meteen naar het bestuur. Nee daar word ik niet 
wijzer van. 

Commissie beheer 

4 

Beheer, daar staat bereikbaarheid en mobiliteit en duurzaam 
beheer en onderhoud van de stad. Ik dacht dat dat er wel 
onder zou vallen. Duurzaam beheer en onderhoud van de 
stad, daar hoort volgens mij het fietspad ook bij. 

     
Proefpersoon 11 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Wonen in Haarlem 
1 

Toen was ik aan het twijfelen tussen Verhuizen naar of 
binnen Haarlem of een woning kopen. Maar dat is niet 
helemaal duidelijk vind ik. 

Wonen in Haarlem 
1 

Je kunt gaan concluderen dat je er mag wonen maar het staat 
er niet specifiek. 

Verhuizen naar of 
binnen Haarlem / 
Wonen in Haarlem 

1 

Het is niet duidelijk op wat voor manier je mag wonen in 
Haarlem, of dat zomaar iedereen er mag wonen of dat je een 
binding moet hebben van dat je er werkt. Zoiets zeg maar, dat 
kan ik niet vinden. 

Een woning kopen 
1 

Dan staat er ineens dat je een pand gaat gebruiken, maar dat 
zoek ik niet. 

Huisvestings-
vergunning 
(Productinformatie) 

1 
Dat gaat alleen maar over huurwoningen. Toch ohnee, dat is 
waar, dat zie ik nu. 

Een woning kopen / 
Huisvestings-
vergunning 

1 
Daar had nog wel een stapje tussen mogen zitten… Wat er 
nodig is om een huis te kopen daar. 

Wonen in Haarlem 1 Heb ik zoveel keer gekeken? 
Wonen in Haarlem 1 Ik zie het echt niet. Stop er maar mee. 
Publieksdienst-
verlening 2 

Toen ging ik daar maar eens kijken, maar dat was het ook 
niet. 

Publieksdienst-
verlening 2 

Ik weet eigenlijk niet waar ik moet zijn. Wonen in Haarlem of 
Burgerzaken. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

Dit had ik duidelijker verwacht. Ze maken overal zo'n verhaal 
van zeg maar. Niet per onderwerp gerangschikt zeg maar. Ze 
brabbelen maar alles achter elkaar door. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

Als je nou zoiets hebt als Verhuizing naar Haarlem vanuit een 
andere gemeente, dat je dan kan inschrijven schrijftelijk, 
persoonlijk of elektronisch. En dan verder zeg maar. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

Het is net of dat Lees verder nu ineens weer wit is gemaakt. 
Dat valt niet op. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

Ik vind dat ze teveel verhalen erop zetten, je kan niet gericht 
zoeken. 

Koopzondagen 2007 
3 

Je moest wel even lezen omdat ze nu ook hier weer zo'n 
rommeltje maken van 12 en 19. 
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Start 4 Misschien is er gelijk een link maar nee. 
Het bestuur van 
Haarlem 4 

Toen kreeg ik alle politieke partijen, dat was het ook niet. 

Stadsbeheer 
4 

Ik had hier de hoofdverantwoordlijke verwacht. Je ziet 
trouwens nergens namen, waar ik geweest ben. Nou hoeft 
dat ook niet natuurlijk. 

Algemeen 
X 

De inhoud had meer in hapjes verdeeld kunnen worden, dat 
je gauwer iets kan zoeken. Teveel verhalen voordat je weet 
dat je ergens niet moet zijn. 

     
Proefpersoon 14 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Leven & wonen 

1 

Ik hoopte zo door te klikken naar waar je aan moet voldoen 
om te wonen, welke stappen je moet doorlopen maar dat 
bleek niet zo heel duidelijk. 

Leven & wonen 
1 

Je kon wel uit heel veel dingen kiezen maar wat ik wilde zat 
er niet bij zeg maar. 

Leven & wonen / 
Wonen in Haarlem 1 

Je moest weer verder klikken, weer verder klikken en weer 
verder klikken. Het is een beetje, ja. 

Wonen in Haarlem 
1 

Je wil naar Haarlem verhuizen, maar je wil ook kopen dus ik 
dacht welke moet ik dan hebben? 

Financiële zaken 1 Oh toen wilde ik verder klikken (trail). 
Een woning kopen 

1 

Ik vond het wel heel veel van hetzelfde. Heel veel soorten 
woorden. Maar dat je onderwerp in heel veel soorten, hoe 
heten die dingen, onder meerdere links konden staan. 

Aanbod koopwoningen 
1 

Ik vond onduidelijk waar je moest kijken. Je hebt hier een rij, 
daar een rij.. 

Aanbod koopwoningen 
1 

Er was gewoon teveel om te zien. Teveel om te kiezen. 

Start 2 ohja deze kon ik niet vinden. 
Start 

2 
Ik zou op de website een stappenplan willen zien. Van wat 
moet je precies doen, waar moet je aan voldoen, wie kan je 
bellen als je het niet weet. 

Leven & wonen 
2 

Was ik weer naar hetzelfde kopje gegaan als net, omdat ik 
daar wil wonen. Nou daar was ik, en toen wist ik niet hoe ik 
verder moest. Weer op zoek naar een stappenplan eigenlijk. 

Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

2 

Ik schiet ook van die kant naar die kant omdat ik niet weet in 
welke rij ik moet kijken. Ik snap wel dat je hier verder in de 
site gaat (kies verder) maar als het hier niet stond hoopte ik 
toch dat het daar nog stond. 

Zoeken 
2 

Ze zeggen wel waar je op moet letten maar niet hoe. 

Leven & wonen 
2 

Bijvoorbeeld in zo'n tekstje zie je gas en elektra, daar zou ik 
graag op willen klikken dat je zo verder kan. 

Verhuizen naar of 
binnen Haarlem  2 

Er staat overal algemene informatie maar niet hoe. 

Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 2 

Ik wilde ook hier de hele tijd klikken, op dit blauwe. 

Wonen in Haarlem 
3 

Die dacht ik heel makkelijk te vinden, want ik had al iets over 
winkelen gelezen, maar.. Alleen via de homepagina kon je dat 
volgens mij vinden. 
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Mijn wijk 
3 

Hier was ik volgens mij al eerder geweest, maar toen kon ik 
het niet vinden. Ik hoopte hier via eigen wijk het winkelgebied 
te vinden zodat ik daar op kon klikken. 

Start 
3 

Ik denk dat ik eroverheen gelezen hebt omdat hier teveel 
kopjes en linkjes zijn. 

Vrije tijd 3 Ik kan echt niet zonder zoekfunctie. 
Koopzondagen 2007 

3 
Ik had net iets gelezen over Haarlem is het beste 
winkelgebied (Leven & wonen) maar dan staat er geen linkje 
hiernaartoe. Dit staat heel ergens anders heb ik het idee. 

Koopzondagen 2007 
3 

Heel verhaal. Het is niet in 1 zin te zetten, hoeveel 
koopzondagen en waar. Was een beetje lastig met 12 daar 
19 daar. 

Start 
4 

Toen wist ik gewoon echt niet waar ik moest beginnen. 

Bestuur & Organisatie 
4 

Ik kan ik bijvoorbeeld ook niet klacht vinden ofzo. 

Het bestuur van 
Haarlem 4 

Toen hoopte ik dat er daar een wethouder stond. 

Gemeenteraad 
4 

Hier hoopte ik ook de naam van de wethouder te vinden.. 

Gemeenteraad 
4 

Maar ik wist eigenlijk niet meer waar ik naartoe moest. 

Gemeenteraad 
4 

Eigenlijk wil ik onderwerpen zeg maar, en dat je daar op moet 
klikt en dat je dan ziet wie je moet bellen, wanneer ze 
bereikbaar zijn en wat je moet doen. 

Inspraak en meedenken 
4 

Er staat wel heel veel informatie op deze website. 

Klachten 
4 

Het ging hier over of je onjuist behandeld was, dus ik wist niet 
of je voor een klacht over het fietspad hier wel goed zat. 

Klachten 4 Ik zocht hier de naam van de wethouder. 
Klachten 

4 
Ik zocht ook naar een linkje met onderwerpen ofzo, waarover 
je een klacht kon indienen. 

Klachten 
4 

Er is gewoon zoveel te lezen, daar heb ik het geduld niet 
voor. 

Klachten 
4 

Ik wist niet naar wat voor klacht ik precies zocht. 

     
Proefpersoon 15 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Wonen in Haarlem 1 Daar stond niet de juiste informatie vond ik. 
Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 1 

Leek mij logisch, maar hier staat het niet. Moet je verder. 

Urgentiebewijs 
woningzoekende 1 

Hier had ik het verwacht, maar niet gevonden. 

Wonen in Haarlem 1 Uiteindelijk ga je toch dezelfde kopjes door. 
Een woning kopen 

1 
Aanvraagformulier gebruiksvrijstelling, alleen duurde het even 
voordat ik dat doorhad. 

Convenant wonen 

1 

Ik wist dat ik bij wonen in Haarlem moest zijn, alleen kon ik 
het niet vinden onder de kopjes die ik had verwacht. Dus ging 
ik bij andere kopjes kijken, die in mij ogen helemaal niet 
logisch waren. 

Wonen in Haarlem 1 Huisvestingsvergunning, ik zie het nu voor het eerst staan. 
Wonen in Haarlem  1 Ik blijf gewoon in dezelfde cirkel zoeken. 
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Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

Ik had hier dus verwacht wat je ervoor moet doen, maar dat 
staat dus onder Voorwaarden, Bijzonderheden en Aanvraag. 
Dat ik helemaal niet consumentvriendelijk. 

Aanvraag 
2 

Dat kan allemaal veel logischer. In de intro moet gelijk staan 
waar die van toepassing zijn. 

Productinformatie 
2 

Productinformatie, daar gaat het toch helemaal niet over. Het 
gaat over registreren. 

Productinformatie 2 Hier zocht ik naar wat ik mee moest nemen 
Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 

2 
Productinformatie, Voorwaarden en bijzonderheden, alleen 
Aanvraag is logisch. 

Leven & wonen 
3 

Ik had eigenlijk verwacht dat hier iets over winkelen zou 
staan, in de navigatie (Sublinks). 

Vrije tijd 
3 

Hier las ik er in eerste instantie overheen. Ik had hem daar 
verwacht (sublinks) en niet rechts. 

Vrije tijd / Digitaal loket 
3 

Dit is zo bureaucratisch ingericht, niet vanuit de bewoner. 

Koopzondagen 2007 
3 

Ook lekker ingericht, de informatie, mag wel iets vriendelijker. 
Zo klein lettertype. 

Start 
4 

Die kon ik echt niet vinden, en dat komt gewoon omdat deze 
indeling niet helder is. 

Werk aan de weg 
4 

Ik zocht de dienst die onderhoud aan de wegen doet. 

Veiligheid 4 De inhoud die je nu zocht, kon ik niet vinden. 
Wethouder 
Nieuwenburg 4 

Dan kom je volgens mij bij deze uit, maar dat weet ik niet 
100% zeker. 

Wethouder 
Nieuwenburg 4 

Openbare ruimte, is voor mij iets dat met gebouwen te maken 
heeft. 

     
Proefpersoon 17 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Leven & wonen 
1 

Ik zag hier wat staan, ik zag daar wat staan, en in het midden. 
Toen wist ik even niet meer waar ik heen moest. 

Leven & wonen 
1 

Ik had in het midden een lijst verwacht met wat er te doen 
was, maar er staat hier alleen maar een verhaaltje. 

Wonen in Haarlem 1 Het menu rechts verwachtte ik alsnog in het midden. 
Een woning kopen 

1 
En toen kwam ik hier en toen had ik nog niet gevonden wat ik 
wilde. Terwijl ik al drie keer had geklikt. 

Huisvestings-
vergunning 
(Productinformatie) 

1 

Het koste mij even voordat ik wist zit ik nou goed? Dat wist ik 
echt niet. 

Voorwaarden 

1 

De eerste punten begreep ik niet. Want langer dan twee jaar 
als je er al woont, dan ga je niet naar Haarlem verhuizen 
dacht ik. Of ga je er langer dan twee jaar wonen. Dat snapte 
ik niet. Toen bleef ik hier hangen. 

Voorwaarden 1 De rest was volgens mij niet van toepassing. 
Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente 
(Productinformatie) 

2 

En toen kwam ik hier en toen dacht ik wat doe ik hier? Zit ik 
hier goed? 
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Aanvraag 
2 

En toen stond hier het verhuisformulier maar of dit nu precies 
die schriftelijke registratie was dat weet ik niet. Ik dacht dat 
dat het was maar of het goed is weet ik niet. 

Toeristische agenda 
3 

Nou dat was dus helemaal verkeerd. 

Koopzondagen 2007 
3 

Snel door dat ik goed zat, alleen dat hele wetsgedeelte, daar 
heb ik niets aan. Zeg nou maar meteen welke koopzondagen 
er zijn. 

Koopzondagen 2007 
3 

Het is heel onoverzichtelijk dit. Alles staat achter elkaar, ik 
telde er dus 19. 

Koopzondagen 2007 
3 

Onderaan staat deze zeven koopzondagen, welke zeven? 
Dat was heel verwarrend. 

Bestuur & Organisatie 
4 

Links staat hetzelfde als rechts, ik had echt geen idee waar ik 
moest zoeken. 

Organisatie 
4 

Ik hoopte daar te vinden wie waar verantwoordelijk was 
eigenlijk. 

Het bestuur van 
Haarlem 4 

Had niet verwacht dat het hele politieke gebeuren hierachter 
stond. Ik had verwacht, de gemeenteraad, de burgermeester, 
dat soort dingen. 

Inspraak en meedenken 
4 

Ik dacht ik zit goed, het gaat over inspraak in, hoe de wijk in 
elkaar zit zo'n beetje. Maar ik wist ook niet of ik goed zat. 

Inspraak en meedenken 

4 

Wat ik verwachtte te vinden is, net als bij een bedrijf dat je 
verschillende afdelingen heb met telefoonnummers, dat je 
dan een site had met dit is de burgermeester, dit is de raad 
en dat er dan ook de contactgegevens bij stonden. 

Inspraak en meedenken 
4 

Toen werd ik heel ongeduldig, dat zie je ook. Waar is het? 

Wijkradenhaarlem.nl 
4 

dat had ik absoluut niet verwacht, zo'n plaatje met al die 
kleurtjes. 

Organisatie 

4 

Ik zocht een lijst met een overzicht, dit zeg maar (schema) 
met en dan wat ze doen, waarvoor je daar kan zijn en hoe je 
daar komt. Dat zocht ik, maar dat stond overal verspreid leek 
het wel. 

Het bestuur van 
Haarlem 4 

Toen ben ik in het wilde weg gaan klikken. 

Gemeenteraad 
4 

Gemeenteraad, commissies, de raad, ik weet niet wat wat is. 

Organisatie 
4 

Dit is gewoon doelloos. Alles lijkt ook op elkaar dus toen wist 
ik niet meer of ik er al geweest was. 

Adressen, 
openingstijden en 
telefoonnummers  

4 
Wel een lijstje met contactgegevens maar niet datgene wat ik 
zocht. 

     
Proefpersoon 19 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Digitaal loket 
1 

Daar kan ik vast snel zien ik wil me inschrijven waar loop ik 
tegenaan. 

Veelgestelde vragen 
1 

Wat moet ik allemaal doen voordat ik hier kan wonen maar 
dat stond er dus niet bij. Dat viel me een beetje tegen. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit een 
andere gemeente 
(Voorwaarden) 

1 

Ik had hier verwacht te zien hoeveel je moet verdienen, maar 
niet. Dat viel ook weer tegen. 
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Bijzonderheden 1 Staat daar dan wat? Ook niet gelukt. 

Aanvraag 
1 

Bij de aanvraag, ik dacht als je dat gaat invullen staat er 
misschien aan wat je moet voldoen maar dat vond ik een 
beetje te ver gaan. 

Financiele zaken 
1 

Misschien staat het daar dan bij, maar dat was ook niet zo. 

Aanbod koopwoningen 
1 

Daar stond het ook niet bij, dus ik werd chagrijnig. 

Wonen in Haarlem / 
Convenant wonen 1 

Er wijn waarschijnlijk heel veel mensen die niet weten dat het 
niet mag, dan moet je in ieder geval melden dat het niet zou 
kunnen als het niet zou kunnen. Ik weet dus niet of het niet 
kan, helaas. 

Convenant wonen 
1 

Ik begon nu echt gefrustreerd te raken dat ik het niet kon 
vinden. 

Urgentiebewijs 
woningzoekende 1 

Deze was het dus niet, maar ik probeerde nu ook maar wat. 

Komen en gaan 
1 

Daar dacht ik dat het misschien wel op zou staan. 

Sociale zaken & 
Werkgelegenheid 1 

Misschien staat het dan bij Sociale zaken, maar dat was hem 
ook niet. 

Burgerzaken 1 En toen wist ik het niet meer. 
Digitaal loket 

2 
Toen keek ik bij afschriften, want je klikt op Burgerlijke stand. 

Digitaal loket 
2 

De vorige keer was het geopend in een pop-up en nu niet. 
Dat vind ik echt vreselijk. Heel erg. 

Burgerzaken 
2 

Het is een beetje vreemd dat het ene ding rechts staat en het 
andere ding links (menu's). En soms is het gelijk en soms is 
het weer anders. 

Digitaal loket 
2 

Ik wist dat ik de vorige keer in de buurt had gezeten, wel weer 
even zoeken. 

Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 
(Aanvraag) 

2 
Ik vind het trouwens heel slecht dat hier geen adres staat 
ofzo. 

Aanvraag 
2 

Online daar is het hiep hoi. Dat hebben ze goed verstopt. 

Koopzondagen 2007 
3 

Er staat hier dat het er 19 kunnen zijn, maar ik had geen zin 
om te tellen. 

Organisatie 
4 

Naar organisatie gekeken, ik dacht daar zal wel staan hoe het 
nu is, maar dat was dus niet zo. 

B&W 
4 

Ik vind dat hier bij moet staan, waar ze dan wethouder van 
zijn. 

     
Proefpersoon 21 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Leven & wonen 
1 

Ik zocht iets met wonen of leven of Haarlem, maar dat zag ik 
niet zo snel. 

Wonen in Haarlem 
1 

Ja ik kon daar niks echt tussen vinden (Kies verder). Zeg 
maar wat te maken had met wat ik zocht. 

Woonlasten 
1 

Dit was niet wat ik had verwacht. Ik dacht om te komen 
wonen dit zijn de volgende lasten.. 

Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 1 

Urgentiebewijs woningzoekende, ik wist niet wat dat was dus 
heb ik daar ook gekeken. 
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Urgentiebewijs 
woningzoekende 1 

Dat is helemaal fout, daar moet ik niet zijn. 

Komen en gaan 
1 

Toen was een pagina niet gevonden, dat vond ik ook raar. 

Bestemmingsplannen in 
procedure 1 

Dat was het ook niet, ik dacht misschien is er een procedure 
om te komen wonen. Maar toen stond er bestemming voor. 

Leven & wonen 
1 

Weer kijken in die menubalk, of ik niets over het hoofd heb 
gezien. 

Sitemap 
1 

Ze hadden naar mijn mening de links die uiterst links zitten 
een andere kleur kunnen geven. Want dan is het duidelijk dat 
dat een nieuw hoofdstuk is zeg maar. 

Een woning kopen 
1 

Ik zocht naar voorwaarden om een woning te kopen. Ja er 
staat wel voordat je een woning koopt moet je dit en dit 
weten, maar er staat niet echt duidelijk.. waar ik heen moest. 

Een woning kopen / 
Huisvestings-
vergunning 

1 

Ik vind wel dat ik heel veel zoekwerk heb moeten doen, totdat 
ik dit vond. 

Huisvestings-
vergunning 
(Productinformatie) 

1 
Ik dacht ik heb de voorwaarden nodig, maar dat zag ik pas 
later. 

Sitemap 

2 

Ik kon niet echt een duidelijke link vinden naar Leven & 
wonen, dus ik dacht ik kijk weer even omhoog in de sitemap 
en omlaag of ik iets over het hoofd heb gezien. En toen vond 
ik het niet dus zocht ik weer naar de normale menubalk. 

Leven & wonen 
2 

Toch weer sitemap want die menubalk vond ik ook niet leuk. 

Burgerzaken 
2 

Dit vond ik niet heel duidelijk, ik zag alleen dingen over 
reisdocumenten en daar hoort je paspoort bij. Daar staat wel 
waar je woont maar dat is niet registreren. 

Veiligheid 
4 

Ik dacht eerst even veiligheid, maar ik kwam erachter dat dat 
meer te maken heeft met inbrekers enzo. 

Fietsen in Haarlem 
4 

Ik denk van hoe je moet fietsen, maar dit was meer hoe je die 
fietsroutes en alles kunt doen. 

Fietsbeleid en veiligheid 
4 

Ik had gedacht dat het daar zou staan, maar het bleek meer 
te zijn voor fietsenstalling en alles. 

Sitemap 4 Ja weer blijven zoeken naar verkeer. 
Sitemap 

4 
B&W, ik moest denken aan de auto, aan verkeer. Een rare 
gedachtekronkel. 

Het bestuur van 
Haarlem 4 

Ik dacht daar staan wel de mensen die er werken wie ze zijn 
enzo, niet een heel verhaal. 

Samenstelling van de 
raad 4 

Hier verwachtte ik de functie en de naam. Dat zou wel handig 
zijn, want als je alleen de namen op een rijtje zet. Je kunt 
beter de functies neerzetten en dan de naam erachter. 

Gemeenteraad 
4 

Misschien staan hier de namen en de functies, wie er 
allemaal in de gemeenteraad zitten. 

Sitemap 4 Mijn laatste hoop om iets te vinden. 
Sitemap 

4 
Ik zocht op de woorden infrastructuur, wethouder en verkeer. 

Klachten en bezwaar 

4 

Het staat bij Inspraak en meedenken. Is misschien wel 
logisch maar ik denk dan meer aan inspraak als je een idee 
hebt. We willen een speeltuintje ofzo. Maar ik denk niet aan 
schade vragen voor mijn fiets. 
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Het bestuur van 
Haarlem 4 

Ik moet toch bij het bestuur van Haarlem zitten, dacht ik. En 
toen kapte ik ermee. 

     
Proefpersoon 23 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Wonen in Haarlem  

1 

In het rechtermenu had ik verwacht van als er iets had 
moeten staan van bepaalde eisen om te wonen in Haarlem, 
had ik daar wel iets verwacht van dat je binding moet hebben 
met de gemeente. En aangezien dat daar niet stond kreeg ik 
het idee dat ik verkeerd zat. 

Urgentiebewijs 
woningzoekende 1 

Ik dacht nog even urgentiebewijs woning zoekende, maar 
toen ik levensbedreigende situatie las hield ik heel snel op. 

Komen en gaan 
1 

Toen zag ik deze pagina niet gevonden toen dacht ik, nou 
geef ik het gewoon op. 

Woonvisie Haarlem 
1 

Nee hier vond ik het ook niet. 

Woonvisie Haarlem 
1 

Ik ging stiekem nog het hele lijstje af omdat ik dacht dat ik 
misschien nog wat over het hoofd zag. 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit andere 
gemeente (Aanvraag) 

2 
Aanvraag, ik had aangifte duidelijker gevonden. Dit is niet 
heel erg logisch. 

Koopzondagen 2007 
3 

Er staat 12 tot maximaal 19 koopzondagen maar er stond niet 
of het er inderdaad 19 waren, dus ben ik ze gaan tellen. 

Start 4 Dat vond ik moeilijk te vinden. 
Start 

4 
Ik weet niet of ik het goede antwoord heb gegeven. 

Fietsen in Haarlem 
4 

Als ik het zou kunnen melden dan zou het hier bij moeten 
staan. Of dan zou er in ieder geval bij kies verder een kopje 
moeten staan met hebt u klachten over fietspaden ofzo. 

Fietsbeleid en veiligheid 
4 

En toen ging ik weer dat hele rijtje af maar ik kon niets vinden 
(sublinks). 

Veiligheid 
4 

Omdat ik het niet kon vinden toch maar Veiligheid gecheckt. 

Verkeersveiligheid 
4 

Ik vond weinig telefoonnummers in deze categorie dus ik 
dacht deze moet ik maar bellen. (afdeling Verkeer en 
Vervoer). 

Verkeer & Vervoer en 
andere pagina's 4 

Ik verwacht dingen op internet snel te vinden en daardoor zie 
je ook snel of iets niet iets is,maar omdat ik wist dat ik het 
ergens moest vinden ging ik dingen dubbel langs. 

PDF Haarlems 
verkeers- en 
vervoerplan 

4 
Misschien staat daar wel over welke wethouder dat gaat, 
maar dat schoot niet echt op. 

B&W 4 Toen vond ik het nog niet gelijk. 
Wethouder 
Nieuwenburg 4 

Toen dacht ik gelijk deze is het. 

     
Proefpersoon 24 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Start 
1 

Ik dacht dat alleen in het midden links waren (nieuws). 

Leven & wonen 
1 

Ik had meer over huisvestingsmogelijkheden verwacht. 

Verkoop van onroerend 
goed 1 

Ik klikte hier omdat bij kopen ook iets verkocht moet worden. 
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Aanbod koopwoningen 
1 

Ik wist dat die 136 duizend belangrijk was, maar ik kon niet zo 
goed de regeltjes vinden. 

Aanbod koopwoningen 
1 

Huisvesting of iets dergelijks, dat staat hier niet bij. Want daar 
gaat het uiteindelijk om. 

Digitaal loket 
2 

Misschien als er inschrijvingen bij stond dat je het dan sneller 
vindt. 

Leven & wonen 3 Ik zocht hier naar winkelen of zoiets. 
Vrije tijd 

3 
Niet helemaal logisch dat winkelen hieronder staat. Ik vind 
winkelen niet helemaal vrije tijd. 

Koopzondagen 2007 
3 

Ik had er niet zo op gelet dat je ook naar beneden kon. 

Start 4 Dat kon ik niet goed vinden geloof ik. 
Onderhoudsachterstand 
kleiner 4 

Ik dacht misschien vind je daar die wethouder wel. Iemand 
die gaat over onderhoud. Maar ik kon het niet vinden. 

Organisatie 
4 

Ik had op stadsbeheer in het schema willen klikken, maar dat 
ging niet. 

Organisatie 
4 

Hier had ik het ook wel verwacht, de wethouders. 

B&W 
4 

B&W voluit zou meer opvallen, maar iedereen weet wat B&W 
is. 

B&W 
4 

Hier had ik al de portefeuilles van de wethouders neergezet, 
nu moet je eerst gaan kiezen. Anders kun je gelijk de goede 
aanklikken. 

B&W 
4 

Niet duidelijk waar je kan klikken. Ik probeerde op de namen 
boven de wethouders te klikken. 

Wethouder 
Nieuwenburg 4 

Hier het antwoord gevonden, verkeer en vervoersbeleid. 

     
Proefpersoon 30 

Locatie Taak Probleemomschrijving door pp 

Leven & wonen 

1 

Links en rechts staat hetzelfde dat vond ik een beetje 
merkwaardig. Ik was in eerste instantie een beetje verward. Ik 
ging eerst altijd rechts kijken, maar later ook links, alleen zag 
ik dat daar hetzelfde staat. 

Een woning kopen 
1 

Toen ging ik lezen, kijken of ik iets van dat tarief kon vinden, 
maar dat vond ik niet. 

Start 
2 

En toen kon ik hem niet groot maken, dat vond ik een beetje 
irritant. (Wanneer je op home klikt bij digitaal loket krijg je een 
pop-up) 

Start 
3 

Koopzondagen, dat wist ik niet waar ik dat precies moest 
zoeken. 

Leven & wonen 3 Niet zeker of winkelen onder vrije tijd viel. 
Koopzondagen 2007 

3 
Ik heb 19 vluchtig gelezen, dus ging ik de koopzondagen ook 
tellen. 

Digitaal loket 4 Dat fietspad dat was effe, ja (moeilijk). 
Fietsen in Haarlem 

4 
Fietsen in Haarlem ging ik kijken maar dat was het niet. 

Werk aan de weg 4 Werk aan de weg, ohnee dat was het ook niet. 
Start  

4 
Toen kwam ik er niet meer echt uit dus ging ik bij Bestuur & 
organisatie kijken. 

Organisatie 
4 

Nu zie ik wat er is maar er staan geen wethouders bij, 
jammer.  



ZIEN ZONDER TE LUISTEREN 

159 

Het bestuur van 
Haarlem 4 

Hier vond ik de partijen, dat is ook niet interessant. 

Organisatie 4 Toen ging ik het bijna opgeven geloof ik. 
De gemeentelijke 
sectoren 4 

Ik ging op die blokjes klikken maar dat mocht helaas niet. 

Stadsbeheer 4 Toen had ik echt geen zin meer. 
Voor welke klachten 
kunt u terecht bij 
Meldpunt Leefomgeving 

4 
Hier stond weer geen wethouder bij. 
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Bijlage P: Overzicht alle problemen die zijn opgespoord via de hardopdenkmethode 

Probleem Locatie Taak 
Verbalisatie / 
Verbalisatie + 
zichtbaar 

Uitspraak over 
subdimensie: 

Hoofddimensie 
Waarschijn-
lijkheid 

Ernst 
Rele-
vantie 

De pp verwacht hier informatie 
over verhuizen, maar krijgt een 
foutmelding 

Komen en gaan 1 
Verbalisatie + 
zichtbaar: 
foutmelding 

Gebruiksgemak Bereikbaarheid 3 3 3 

Er staan teveel teksten op de 
website 

Verschillende 
pagina's 4 Verbalisatie Gebruiksgemak Bereikbaarheid 1 4 2 

Het zoeken naar een wethouder 
duurt te lang 

Verschillende 
pagina's binnen 
Bestuur & 
Organisatie 

4 

Verbalisatie + 
zichtbaar: 
oogbewegingen 
meer chaotisch + 
sneller klikken 

Gebruiksgemak Bereikbaarheid 1 5 2,2 

Binnen Leven & Wonen is het 
moeilijk zoeken naar 
informatie/eisen om te kunnen 
wonen in Haarlem 

Verschillende 
pagina's binnen 
Leven & wonen 

1 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 3 5 3,9 

Er moet teveel geklikt worden 
voordat de juiste pagina wordt 
bereikt 

Verschillende 
pagina's 1 

Verbalisatie + 
zichtbaar: veel kliks 
voordat de juiste 
pagina wordt 
gevonden 

Structuur Bereikbaarheid 1 4 2 

De pp kan op het Digitaal loket 
moeilijk informatie weer 
terugvinden 

Digitaal loket  2 

Verbalisatie + 
zichtbaar: 
terugzoeken naar 
link DigID duurt even 

Structuur Bereikbaarheid 1 4 2 

De startpagina maakt niet duidelijk 
waar de pp zich kan registreren Start 2 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 1 5 2,2 

Het Digitaal loket maakt niet 
duidelijk waar de pp zich kan 
registreren 

Digitaal loket 2 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 1 5 2,2 
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Probleem Locatie Taak 
Verbalisatie / 
Verbalisatie + 
zichtbaar 

Uitspraak over 
subdimensie: 

Hoofddimensie 
Waarschijn-

lijkheid 
Ernst 

Rele-
vantie 

De pp verwachte onder Leven & 
wonen een directe link naar 
winkelen 

Leven & wonen 3 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 1 2 1,4 

De pp had al iets over winkelen 
gezien (Wonen in Haarlem) maar 
kan het niet terugvinden 

Verschillende 
pagina's 3 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 1 4 2 

De startpagina maakt niet duidelijk 
waar de pp koopzondagen kan 
vinden 

Start 3 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 1 5 2,2 

De pp weet niet meer waar hij een 
wethouder moet zoeken 

Verschillende 
pagina's 4 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 4 5 4,5 

De startpagina maakt niet duidelijk 
waar de pp schade aan het 
fietspad kan melden 

Start 4 Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid 4 5 4,5 

De pp kan geen link vinden over 
het wel of niet mogen wonen in 
Haarlem en gaat daarom 
verschillende links uitproberen 

Verschillende 
pagina's binnen 
Leven & Wonen 

1 

Verbalisatie + 
zichtbaar: links 
worden meerdere 
malen bekeken 

Labels Bereikbaarheid 3 5 3,9 

Omdat het niet duidelijk is wat 
Urgentiebewijs woningzoekende 
eigenlijk is, wordt hier op geklikt 

Urgentiebewijs 
Woning-
zoekende 

1 Verbalisatie Labels Bereikbaarheid 2 3 2,4 

Het onderscheid tussen Verhuizen 
naar of binnen Haarlem en Een 
woning kopen is niet duidelijk 
(concurrentie) 

Wonen in 
Haarlem 1 

Verbalisatie + 
zichtbaar: 
afwisselende fixaties 
op beide links 

Labels Bereikbaarheid 1 3 1,7 

De pp interpreteert Urgentiebewijs 
woningzoekende anders en had 
hier de regels voor wonen in 
Haarlem verwacht 

Urgentiebewijs 
woning-
zoekende 

1 Verbalisatie Labels Bereikbaarheid 1 3 1,7 
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Probleem Locatie Taak 
Verbalisatie / 
Verbalisatie + 
zichtbaar 

Uitspraak over 
subdimensie: 

Hoofddimensie 
Waarschijn-

lijkheid 
Ernst 

Rele-
vantie 

Het is onduidelijk welke informatie 
onder welke links staat 
(Productinformatie, Voorwaarden, 
Bijzonderheden en Aanvraag) 

Verhuizen naar 
Haarlem vanuit 
andere 
gemeente 

2 
Verbalisatie + 
zichtbaar: veel kliks 
op deze 4 links 

Labels Bereikbaarheid 5 4 4,5 

De pp kan niet direct informatie 
over registreren in Haarlem vinden 
en gaat verschillende links 
uitproberen 

Verschillende 
pagina's binnen 
Leven & Wonen 

2 

Verbalisatie + 
zichtbaar: links 
worden meerdere 
malen bekeken 

Labels Bereikbaarheid 1 5 2,2 

De pp verwacht niet zichzelf in te 
kunnen schrijven via het Digitaal 
loket 

Digitaal loket 2 Verbalisatie Labels Bereikbaarheid 1 4 2 

De pp verwacht onder Vrije tijd 
geen informatie over winkelen  Vrije tijd 3 Verbalisatie Labels Bereikbaarheid 2 4 2,8 

De pp kan niet direct informatie 
over koopzondagen vinden en 
gaat verschillende links 
uitproberen 

Verschillende 
pagina's binnen 
Leven & Wonen 

3 

Verbalisatie + 
zichtbaar: links 
worden meerdere 
malen bekeken 

Labels Bereikbaarheid 1 4 2 

De pp kan niet direct vinden waar 
je schade aan het fietspad kan 
melden en gaat verschillende links 
uitproberen 

Verschillende 
pagina's binnen 
Leven & Wonen 

4 

Verbalisatie + 
zichtbaar: links 
worden meerdere 
malen bekeken 

Labels Bereikbaaheid 2 5 3,2 

De pp verwacht onder Veiligheid 
informatie over veilige wegen Veiligheid 4 Verbalisatie Labels Bereikbaarheid 1 3 1,7 

De pp heeft moeite met het 
onderscheid tussen deze links en 
verwacht onder alle 3 wel 
informatie over wethouders 
(concurrentie) 

Organisatie / 
Het bestuur van 
Haarlem / 
Gemeenteraad 

4 

Verbalisatie + 
zichtbaar: 
afwisselende fixaties 
de links 

Labels Bereikbaarheid 1 4 2 

De afkorting B&W is niet duidelijk Het bestuur van 
Haarlem 4 Verbalisatie Labels Bereikbaarheid 1 5 2,2 
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Probleem Locatie Taak 
Verbalisatie / 
Verbalisatie + 
zichtbaar 

Uitspraak over 
subdimensie: 

Hoofddimensie 
Waarschijn-

lijkheid 
Ernst 

Rele-
vantie 

Op de pagina's onder 
huisvestingsvergunning staat veel 
informatie die niet van belang is 

Huisvestings-
vergunning 1 Verbalisatie Relevantie Inhoud 1 5 2,2 

Hier staat geen relevante 
informatie. Niets over het wel of 
niet mogen wonen in Haarlem 

Verkoop van 
onroerend goed 

1 Verbalisatie Relevantie Inhoud 1 3 1,7 

De pp kan hier geen relevante 
informatie vinden over het 
inschrijven bij de gemeente 
Haarlem 

Verhuizen naar 
of binnen 
Haarlem 

2 Verbalisatie Relevantie Inhoud 1 3 1,7 

Eerst onnodige informatie op 
koopzondagen 2007 voordat er 
wordt verteld welke koopzondagen 
er zijn 

Koopzondagen 
2007 3 Verbalisatie Relevantie Inhoud 1 2 1,4 

De pp kan hier geen relevante 
informatie vinden over het melden 
van schade aan het fietspad 

Fietsbeleid en 
veiligheid 4 Verbalisatie Relevantie Inhoud 1 3 1,7 

Hier staat wel allerlei extra 
informatie, maar niet welke 
wethouder verantwoordelijk is voor 
de leefomgeving 

Voor welke 
klachten kunt u 
terecht bij 
Meldpunt 
Leefomgeving 

4 Verbalisatie Relevantie Inhoud 1 3 1,7 

Hier staat geen relevante 
informatie over het beheer van 
fietspaden 

Fietsen in 
Haarlem 4 Verbalisatie Relevantie Inhoud 1 3 1,7 

De informatie onder 
Huisvestingsvergunning is moeilijk 
te begrijpen. Niet duidelijk of je nu 
wel of niet een vergunning nodig 
hebt 

Huisvestings-
vergunning 
(Product-
informatie) 

1 
Verbalisatie + 
zichtbaar: veel 
regressies 

Begrijpelijkheid Inhoud 2 5 3,2 

De pp denkt dat schade aan het 
fietspad onder 'verkeers- en 
vervoerbeleid' valt 

Wethouder 
Nieuwenburg 4 Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud 1 5 2,2 
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Probleem Locatie Taak 
Verbalisatie / 
Verbalisatie + 
zichtbaar 

Uitspraak over 
subdimensie: 

Hoofddimensie 
Waarschijn-

lijkheid 
Ernst 

Rele-
vantie 

De pp weet niet of hij het goede 
antwoord op de taak wel heeft 
gegeven 

Start 4 Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud 1 5 2,2 

De tekst maakt niet duidelijk wat 
voor soort klacht voor schade aan 
het fietspad van toepassing is 

Klachten 4 Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud 1 5 2,2 

De pp mist hier informatie over 
regels om te kunnen wonen of 
waar je naartoe moet voor meer 
informatie 

Een woning 
kopen 1 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 2 3 2,4 

Aanbod koopwoningen laat wel 
weten dat onder E136.134,52 een 
vergunning nodig is, maar niet hoe 
je daar aan komt en aan welke 
regels je moet voldoen 

Aanbod 
koopwoningen 1 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 2 3 2,4 

De pp mist hier informatie over de 
regels om te kunnen wonen in 
Haarlem en dat het eventueel niet 
kan 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit 
een andere 
gemeente 

1 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 3 1,7 

Wonen in Haarlem bevat te weinig 
informatie 

Wonen in 
Haarlem 1 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 3 1,7 

De pp kan nergens een 
stappenplan vinden waar je aan 
moet voldoen om te kunnen wonen 
in Haarlem 

Verschillende 
pagina's 1 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 4 2 

De pp mist hier informatie over 
inschrijven bij de gemeente Burgerzaken 2 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 2 3 2,4 

Er staat te weining informatie op 
de pagina Verhuizen naar of 
binnen Haarlem 

Verhuizen naar 
of binnen 
Haarlem 
(Aanvraag) 

2 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 3 1,7 
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Probleem Locatie Taak 
Verbalisatie / 
Verbalisatie + 
zichtbaar 

Uitspraak over 
subdimensie: 

Hoofddimensie 
Waarschijn-

lijkheid 
Ernst 

Rele-
vantie 

Op koopzondagen 2007 staat niet 
aangegeven of de maximaal 19 
koopzondagen ook in werkelijkheid 
allemaal worden gehouden 

Koopzondagen 
2007 

3 
Verbalisatie + 
zichtbaar: veel 
fixaties op deze regel 

Volledigheid Inhoud 2 2 2 

In de body van Het Bestuur van 
Haarlem staat geen informatie 
over wethouders 

Het bestuur van 
Haarlem 4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 4 4 4 

Op B&W staan bij de namen van 
de wethouders niet direct de 
portefeuilles vermeld 

B&W 4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 3 4 3,5 

De proefpersoon mist bij 
Organisatie de verantwoordelijken 
(de wethouders) per afdeling 

Organisatie 4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 2 3 2,4 

De pp kan geen overzicht vinden 
van alle deelnemende wethouders, 
hun namen en hun functies 

Verschillende 
pagina's binnen 
Bestuur & 
Organisatie 

4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 2 4 2,8 

De pp mist contactinformatie om 
schade aan het fietspad te kunnen 
melden 

Werk aan de 
weg 4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 3 1,7 

Er is maar heel weinig 
contactinformatie te vinden voor 
zaken over verkeer en veiligheid 

Pagina's die 
met verkeer te 
maken hebben 

4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 4 2 

De pp verwacht bij de 
contactinformatie ook de 
verantwoordelijke wethouder te 
vinden 

Stadsbeheer 4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 3 1,7 

Hier verwacht de pp niet alleen 
namen, maar ook de functies van 
de leden te vinden 

Gemeenteraad 4 Verbalisatie Volledigheid Inhoud 1 3 1,7 
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Probleem Locatie Taak 
Verbalisatie / 
Verbalisatie + 
zichtbaar 

Uitspraak over 
subdimensie: 

Hoofddimensie 
Waarschijn-

lijkheid 
Ernst 

Rele-
vantie 

Dubbele menustructuur leidt tot 
verwarring 

Verschillende 
pagina's binnen 
Leven & wonen 

1 Verbalisatie Vormgeving Vormgeving 4 5 4,5 

De locatie van Kies verder-menu 
(rechts) is niet logisch 

Verschillende 
pagina's binnen 
Leven & wonen 

1 Verbalisatie Vormgeving Vormgeving 1 3 1,7 

Overlap van links over twee of drie 
regels levert verwarring op 

Verschillende 
pagina's 1 Verbalisatie Vormgeving Vormgeving 1 2 1,4 

Totaal andere vormgeving van 
Digitaal loket levert verwarring op 

Huisvestings-
vergunning  1 Verbalisatie Vormgeving Vormgeving 1 3 1,7 

De margetekst aan de linkerzijde 
lijkt op een link 

Verhuizen naar 
of binnen 
Haarlem / 
Wethouder 
Nieuwenburg 

2 

Verbalisatie + 
zichtbaar: 
muisbewgingen 
hierop 

Vormgeving Vormgeving 1 2 1,4 

De pp heeft niet direct door dat de 
links boven de body in het Digitaal 
loket de belangrijkste links zijn 
voor verdieping 

Verhuizing naar 
Haarlem vanuit 
andere 
gemeente 

2 Verbalisatie Vormgeving Vormgeving 1 2 1,4 

De verschillende koopzondagen 
staan niet overzichtelijk 
weergegeven  

Koopzondagen 
2007 3 Verbalisatie Vormgeving Vormgeving 1 2 1,4 

Schema in de body wordt gezien 
als een menu waar je op kunt 
klikken 

Organisatie / De 
gemeentelijke 
sectoren 

4 
Verbalisatie + 
zichbaar: klikken op 
schema 

Vormgeving Vormgeving 1 3 1,7 

De namen van de wethouders en 
de pasfoto's van de wethouders 
lijken op links 

B&W 4 
Verbalisatie + 
zichtbaar: zichtbaar 
klikken 

Vormgeving Vormgeving 1 2 1,4 

Pp ziet achteraf dat er een 
snelkoppeling is naar de 
gemeenteraad op de startpagina 

Start 4 Verbalisatie Vormgeving Vormgeving 1 3 1,7 
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Bijlage Q: Vergelijking problemen beide methoden 

 

Eye tracking   Hardopdenkmethode 

Dimensie Score 
Totaal- 
score 

  Dimensie Score 
Totaal- 
score 

Gebruiksgemak 0     Gebruiksgemak 3   
Structuur  2     Structuur  10   
Labels 67     Labels 13   
Snelheid 0     Snelheid 0   
Bereikbaarheid   69   Bereikbaarheid   26 

Relevantie 0     Relevantie 7   
Begrijpelijkheid 2     Begrijpelijkheid 4   
Volledigheid 0     Volledigheid 16   
Begrijpelijkheid + 
Volledigheid 16   

  Begrijpelijkheid + 
Volledigheid n.v.t n.v.t 

Inhoud   18   Inhoud   27 

Vormgeving 4     Vormgeving 10   
Vormgeving   4   Vormgeving   10 

Totaal   91   Totaal   63 

              

Waarschijnlijkheid N N totaal   Waarschijnlijkheid N N totaal 

1 71     1 44   
2 10     2 10   
3 7     3 4   
4 3     4 4   
5 0     5 1   

Totaal   91   Totaal   63 

              

Ernst N N totaal   Ernst N N totaal 

1 0     1 0   
2 0     2 8   
3 66     3 24   
4 6     4 14   
5 19     5 17   

Totaal   91   Totaal   63 

              

Relevantie N N totaal   Relevantie N N totaal 

1 0     1 7   
2 19     2 43   
3 54     3 5   
4 18     4 4   
5 0      5 4   

Totaal   91   Totaal   63 

 


