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AANLEIDING EN DOEL

Aanleiding

> Het coronadashboard van de Rijksoverheid is een online 

informatiemiddel voor onder andere burgers, experts en beleidsmakers. 

Het dashboard geeft inzicht in cijfers rondom de verspreiding van het 

coronavirus in Nederland. 

> Het coronadashboard is continu in ontwikkeling. Er komt nieuwe 

informatie bij en designs worden doorontwikkeld. Om deze 

doorontwikkeling aan te laten sluiten bij de doelgroep, wil het ministerie 

van VWS per ontwikkelsprint usability onderzoek inzetten. Op deze 

manier kunnen gebruikerservaringen direct worden meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van het dashboard.

> Het ministerie van VWS heeft Ruigrok NetPanel gevraagd usability

onderzoek uit te voeren. In deze onderzoeken staan de ervaringen van 

burgers met het dashboard centraal.

Doel 

> Het doel van de verschillende onderzoeken is afhankelijk van de 

bijbehorende ontwikkelsprints. Het globale doel van de onderzoeken is 

om te testen of het coronadashboard, ook na updates in indicatoren en 

designs, begrijpelijk is en blijft aansluiten bij de burgers met 

verschillende taal- en denkniveaus. 

> De bijbehorende onderzoekvraag is: In hoeverre is informatie (cijfers, 

grafieken en toelichting) in het coronadashboard voor burgers 

toegankelijk in gebruik en begrijpelijk? En wat zijn aanknopingspunten 

ter verbetering? 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Methode en doelgroep

> Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van 

kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele diepte-interviews met 8 

Nederlanders. 

> Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van 

kwalitatief onderzoek. De waarde van kwalitatief onderzoek zit in de 

breedte en diepte van de uitkomsten, en niet in de cijfermatige verdeling 

ervan. De uitkomsten lenen zich dan ook niet voor generalisaties naar de 

hele doelgroep.

Deelnemers

> De deelnemers die wij gesproken hebben, noemen wij in dit rapport 

‘burgers’. 

Resultaten

> Wij werken de onderzoeksresultaten uit aan de hand van een ‘stoplicht’ 

methode:

Groen voor aandachtspunten die positief bijdragen aan het gebruik van 

het coronadashboard

Geel voor aandachtspunten die voor ongemak zorgen, maar gebruikers 

niet verhinderen in het bereiken van hun doel 

Rood voor aandachtspunten die een volledig begrip of effectief gebruik 

in de weg staan
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AANBEVELINGEN (1/2)

Tijdens deze coronadashboard sprint zijn verschillende nieuwe designs voorgelegd aan burgers. We delen per 

design de algemene conclusie en onze aanbevelingen. In het hoofdstuk hierna werken we de resultaten verder uit.

Homepage

> De homepage biedt een duidelijk startpunt voor burgers. Voornamelijk de manier waarop informatie wordt 

weergegeven (in korte zinnen en blokken) draagt hieraan bij. Burgers waarderen dat ze eerst een overzicht zien 

van de belangrijkste informatie, en dan zelf kunnen kiezen waar ze meer over willen weten. Dit geeft burgers 

de mogelijkheid om snel informatie tot zich te nemen.

> Er zijn echter een aantal onderdelen binnen de homepage die duidelijker kunnen:

De tijdsaanduiding

> Doordat de aandacht van burgers direct naar de blokken wordt getrokken, valt de tijdsaanduiding die vertelt 

over welk tijdsbestek de homepage gaat niet op. We adviseren daarom om de tijdsaanduiding opvallender te 

maken.

> Een ander struikelblok voor burgers is dat de algemene tijdaanduiding niet altijd overeenkomt met de 

tijdsaanduiding per blok. We adviseren daarom om de tijdsperiodes zoveel mogelijk overeen te laten komen. 

Wanneer dit niet mogelijk is, adviseren we een toelichting te geven om dit verschil (in een diepere laag) uit te 

leggen aan burgers die hierin geïnteresseerd zijn. Een andere overweging is om binnen de blokken concrete 

data te geven en geen algemene tijdsaanduiding meer af te geven. 

Zoekbalk (gemeente of veiligheidsregio)

> De zoekbalk voorziet burgers in hun behoefte om informatie te specifiëren op hun regio. Burgers hebben de 

voorkeur dit te doen op gemeente. De term veiligheidsregio is hierbij niet bekend of wordt niet gebruikt. 

> Daarom adviseren wij om de term veiligheidsregio uit te leggen op de website.
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AANBEVELINGEN (2/2)

Horizontaal vs. verticaal scrollen (mobiele versie)

> Beide manieren van scrollen werden door burgers begrepen en gebruikt. Het voordeel van het verticaal scrollen 

is dat dit een bekende manier van scrollen is. Het voordeel van horizontaal scrollen is dat de pagina 

overzichtelijker en rustiger oogt. 

> Wij adviseren team coronadashboard in hun keuze voor de manier van scrollen de afweging te maken aan welk 

voordeel zij de meeste waarde hechten. 

‘Meer onderwerpen’

> De burgers vinden de thema’s onder ‘meer onderwerpen’ relevant en belangrijk. Of ze daadwerkelijk klikken op 

één van de onderwerpen, hangt af van hun persoonlijke interesse. 

> Wel zijn er burgers die de extra onderwerpen niet opvallend genoeg vonden onder de grote blokken, terwijl het 

wel belangrijke onderwerpen zijn. Dit maakt dat sommige burgers de voorkeur hebben om alle extra 

onderwerpen bij elkaar te zetten, zodat ze minder hoeven zoeken.

> We adviseren om het ‘meer onderwerpen’ onderdeel in de huidige vorm daarom meer te laten opvallen, 

bijvoorbeeld door het gedeelte te vergroten.

De grafiek met het aantal gezette prikken in de afgelopen week 

> Het is voor burgers helder (door het kleurgebruik en het gebruik van cijfers) hoe zij de grafiek moeten lezen. In 

sommige gevallen wordt er nog informatie gemist. Het gaat dan om:

• Het totaal aantal gezette prikken in cijfers;

• Inzicht in de percentages per type vaccin 

> Wij adviseren team coronadashboard te overwegen deze informatie mee te nemen in de grafiek. Daarbij is het 

wel belangrijk om kritisch te kijken naar de hoeveelheid informatie die er in één keer gedeeld kan worden. 
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HOMEPAGE ALGEMEEN

Burgers ervaren de homepage van het coronadashboard als duidelijk en 

overzichtelijk, vanwege: 

• Het gebruik van korte zinnen

• Ieder thema is ingedeeld in een eigen blok 

• Niet teveel tekst in één blok

• Geen ruis door afleidende elementen, zoals afbeeldingen
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HOMEPAGE VERDIEPING 1/3

Het gebruik van blokken wordt gewaardeerd

Burgers zijn positief over de blokken, omdat:

• De blokken de informatie overzichtelijk presenteren

• De blokken de aandacht trekken

De korte zinnen [1] zorgen dat burgers direct een idee krijgen waar het blok 

over gaat. 

• Het gebruik van dikgedrukte woorden helpt sommige burgers om de 

boodschap van het betreffende blok sneller te ontdekken.

De symbolen [2] bij de blokken zijn helder en passend.

De pijlen [3] worden goed geïnterpreteerd door burgers. Zowel wat betreft kleur 

als richting. Het maakt burgers in één oogopslag duidelijk wat de situatie is. 

‘Lees meer’ [4] onder de blokken valt op. Burgers begrijpen dat zij hierop 

kunnen klikken voor meer informatie over het onderwerp. 

Het blok ‘druk op de zorg’ [5] heeft als enige geen ‘lees meer’ optie. Hier 

reageren burgers verschillend op:

• Sommige burgers missen de uitleg bij dit blok en zijn teleurgesteld 

wanneer blijkt dat er geen verdere uitleg is. 

• Andere burgers vinden het prima dat er geen uitleg bij dit blok te vinden is. 

Zij hebben geen behoefte aan meer informatie. 

In sommige gevallen denken burgers dat ook de pijlen [3] klikbaar zijn. Men 

verwacht hierachter meer informatie over het specifieke onderwerp te krijgen. 
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HOMEPAGE VERDIEPING 2/3

Tijdsaanduiding voelt logisch, maar valt niet op 

De keuze om de informatie op de homepage per week te updaten voelt als 

een logische interval voor burgers. 

Wanneer een burger de tijdsaanduiding onder de titel [1] opmerkt, legt men 

niet altijd de link dat de tijdsaanduiding betrekking heeft op de informatie 

in de blokken. 

De tijdsaanduiding [1] valt in eerste instantie niet op voor burgers. Dit komt 

doordat de blokken direct de aandacht trekken. 

• Een burger suggereerde om de tijdsaanduiding in de hoofdtitel [2] te 

zetten, omdat die wel gelezen wordt.

In verschillende blokken komt ook een tijdsaanduiding terug, zoals bij blok 

bezetting IC [3]. Dit zorgt voor verwarring, omdat de tijdaanduiding in de 

blokken (vorige week, afgelopen week) niet dezelfde week is als de week 

die in de andere tijdaanduiding [1] wordt benoemd. 
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HOMEPAGE VERDIEPING 3/3

Meer onderwerpen zijn soms nuttig, maar voegen niet altijd wat toe  

De onderwerpen die achter ‘meer onderwerpen’ [1] staan, zijn logisch voor 

burgers en komen niet als een verrassing. De ervaren relevantie van de 

onderwerpen verschilt per burger, en is afhankelijk van zijn of haar 

persoonlijke interesse en (professionele) achtergrond. 

De verdeling van de extra onderwerpen [1] per thema (ontwikkeling van het 

virus / toegankelijkheid van de zorg) voelt niet voor iedereen logisch:

• Sommige burgers vinden het een logische keuze, omdat de onderwerpen 

passen bij het betreffende thema.

• Andere burgers geven aan de extra onderwerpen liever bij elkaar te 

hebben staan onderaan de pagina, zodat ze centraal terug te vinden 

zijn. Dit scheelt hen zoekwerk.

Sommige burgers vinden de blokken waar de onderwerpen [1] in staan wat 

klein in vergelijking met grotere blokken. Hierdoor vallen deze onderwerpen 

minder op. 
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GEBRUIK VAN DE HOMEPAGE OP MOBIEL

Voor dit onderzoek zijn twee versies van scrollen op de mobiele versie van het coronadashboard 

onder de loep genomen: verticaal [1] en horizontaal [2] scrollen.

Verticaal scrollen voelt natuurlijk 

Het van boven naar beneden scrollen [1] is direct duidelijk voor burgers. Men is gewend om ook 

op andere websites op deze manier te scrollen.

Sommige burgers geven aan veel te moeten scrollen om de gehele pagina op mobiel te zien. 

Daarnaast oogt de pagina volgens sommige burgers wat druk doordat de blokken onder elkaar 

staan. 

Horizontaal scrollen is minder gebruikelijk, maar overzichtelijk 

Bij de horizontale versie [2], vinden burgers de pagina overzichtelijk. De pagina voelt compact 

voor burgers en men hoeft minder te scrollen. 

Doordat van het volgende thema al een gedeelte van het blokje zichtbaar is [3], is het voor 

burgers duidelijk dat zij zijwaarts kunnen scrollen. 

Het is mogelijk om in twee richtingen te scrollen: horizontaal tussen de blokken en verticaal om 

zich te bewegen over de gehele pagina. Sommige burgers vinden dit direct prettig, voor anderen 

was het even wennen (maar uiteindelijk wel duidelijk). 
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HOMEPAGE VERSIE A EN B (1/2)

Burgers hebben in dit onderzoek twee versies 

van de homepage te zien gekregen. Verschil 

tussen beide is de manier waarop een stijging 

of daling wordt aangegeven. Bij versie A wordt 

dit gedaan met pijlen [1] en bij versie B wordt 

dit gedaan met pijlen en cijfers [2]. 

Bij de homepage versie met pijlen en cijfers 

[2] ervaren burgers de website als extra 

duidelijk. Het gebruik van cijfers:

• Maakt de informatie minder abstract

• Geeft de ernst van de zaak aan

• Laat het menselijke aspect van corona 

zien

Bovenstaande geldt overigens wel 

voornamelijk bij de absolute cijfers. Het 

percentage bij rioolwater) [3] vertelt burgers 

minder. Dit komt doordat het percentage 

niet vertelt hoe groot de stijging in absolute 

cijfers. Daarnaast is het burgers niet altijd 

duidelijk wat de link tussen het rioolwater 

en het coronavirus is. 
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HOMEPAGE VERSIE A EN B (2/2)

De invloed die het gebruik van cijfers heeft op de behoefte om verder te kijken, verschilt per burger:

• Sommige burgers geven aan dat de cijfers hen nieuwsgierig maken om verder te kijken. Men wil 

graag zien hoe deze cijfers zich verhouden tot eerdere cijfers. Dit is een reden voor burgers om 

op ‘lees meer’ te klikken. 

• Andere burgers geven aan dat de cijfers al een volledig beeld geven. Ze hebben daarom geen 

behoefte aan meer informatie en klikken niet verder.

Voor een enkeling leidt het cijfer in combinatie met de pijl tot verwarring. Het is niet duidelijk voor 

burgers of men het cijfer, bijvoorbeeld die van de positieve testen [1] moet interpreteren als de 

daadwerkelijke stijging of juist als de totale hoeveelheid mensen die er (in dit geval) besmet zijn. Dit 

geldt ook voor de andere blokken met cijfers: ziekenhuisopnames en ic opnames. 
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ZOEKBALK

Zoekbalk voorziet in behoefte van burgers

Burgers hebben behoefte aan informatie op plaatselijk niveau, want men wil weten 

wat de situatie is in de eigen gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie 

over de vaccinatiegraad, het aantal sterfgevallen of het aantal besmettingen in hun 

regio. Men verwacht dat de zoekbalk daarbij kan helpen.

Wanneer men de gemeente of veiligheidsregio heeft ingetoetst, verwacht men over 

het algemeen op een nieuwe pagina te komen met daarop de specifieke informatie 

over de betreffende regio.  

Veiligheidsregio’s zijn niet bekend 

De suggesties [2] die worden gegeven nadat de burger de zoekbalk heeft 

aangeklikt, helpen om een beeld te vormen welke veiligheidsregio’s er zijn. Op 

basis hiervan kunnen burgers in sommige gevallen een inschatting maken in welke 

regio men woont. 

De definitie van veiligheidsregio is over het algemeen niet bekend bij burgers. 

Burgers die de term wel kennen, gebruiken dit begrip zelf niet. Burgers zoeken 

liever op hun gemeente. 
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SIDEBAR

De sidebar voelt compleet 

Burgers missen geen onderwerpen binnen de sidebar en de getoonde onderwerpen voelen logisch. 

Door de vormgeving (dikgedrukte kopjes [1] en icoontjes [2]) is het voor burgers direct duidelijk dat de 

onderwerpen zijn ingedeeld in thema’s. Deze indeling voelt logisch voor burgers. 

Het is voor burgers duidelijk dat de onderwerpen klikbaar zijn en dat men hierachter meer informatie krijgt 

over het onderwerp. Dit komt door de pijltjes die achter ieder onderwerp staan [3]. 

Op het moment van testen was de sidebar nog niet klikbaar. Wat burgers verwachten nadat zij op een van de 

onderwerpen klikken verschilt: 

• Voor sommige burgers is het duidelijk wat ze kunnen verwachten, namelijk een verdieping op het 

onderwerp aangevuld met cijfers.

• Voor andere is het een gok, omdat de onderwerpen erg beknopt zijn omschreven. 
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GEZETTE PRIKKEN IN DE AFGELOPEN WEEK

De grafiek is duidelijk, maar kan nog completer

Wat burgers zien in de grafiek is duidelijk: hoeveel prikken zijn er in de 

afgelopen week gezet en welke vaccins waren dit. De volgende 

onderdelen dragen bij aan dit begrip:

• De titel en ondertitel [1]. Beide maken duidelijk waar de grafiek 

over gaat

• Het kleurgebruik van de grafiek [2]. Dit zorgt ervoor dat de 

onderdelen van de grafiek scherp tegen elkaar afsteken waardoor 

de verdeling in soorten vaccins duidelijk is volgens burgers. 

• Het aantal vaccins als aanvulling op de grafiek [3]. Burgers willen 

over het algemeen graag weten om hoeveel vaccins het exact gaat. 

Sommige burgers missen het totaal aantal gezette prikken in cijfers. Zij 

hebben de behoefte dit ook in de grafiek te zien. 

Naast de concrete cijfers willen sommige burgers ook graag inzicht in de 

percentages van elk type vaccin. Dit zien zij als een aanvulling op de 

cijfers. 

Sommige burgers geven aan de informatie uit de grafiek mee te nemen 

in hun keuze voor een bepaald type vaccin. Deze burgers zijn benieuwd 

naar de bijwerkingen van een vaccin of de reden waarom een bepaald 

vaccin het meeste wordt gezet.

Het tijdsbestek waarin de vaccins zijn gezet [4], valt niet altijd op. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op 25 augustus 2022 via de online tool Webex.

> De interviews duurden elk 45 minuten. 

> Het ministerie van VWS heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om mee te kijken met de 

gesprekken en input te geven.

> Van de gesprekken zijn opnamen gemaakt. 

> De burgers hebben als dank voor hun deelname een geldelijke vergoeding ontvangen. 

Topic list 

> De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met VWS tot stand is gekomen. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Profiel burgers Totaal 
(n=8) 

Geslacht

Man 3

Vrouw 5

Leeftijd

20 t/m 34 jaar 2

35 t/m 44 jaar 3

45 t/m 54 jaar 0

55 t/m 64 jaar 1

65 + 2

Opleidingsniveau

Laag 3

Middel 3

Hoog 2

Profiel burgers

> In de selectie is rekening gehouden met een 

spreiding in:

• Geslacht;

• Leeftijd;

• Samenstelling huishouden;

• Regio;

• Device van voorkeur als men online 

informatie zoekt (desktop/laptop versus 

mobiel device).

Werving en selectie

> De burgers zijn door een professioneel 

respondentenselectiebureau geworven. 

> Norstat voldoet aan de kwaliteitseisen volgens 

ISO 20252. Dat houdt onder andere in dat 

burgers de afgelopen zes maanden niet 

mogen hebben meegedaan aan kwalitatief 

onderzoek. 

> Norstat heeft gebruik gemaakt van het eigen 

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

Samenstelling huishouden

Alleenstaand, met kinderen 1

Samenwonend 2

Samenwonend met kinderen 1

Getrouwd 4

Type device

Laptop/desktop 5

Mobiel device 3
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