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Digitaal 2017 
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Uitgaan van feiten, niet van aannames 

 

 

 

 

 

 

 
Onderzoek in opdracht van en in samenwerking  met 

3 



Onderzoeksvragen 

Factoren die voorspellers zijn van:  

 

• Kanaalkeuze 

 

• Beleving (UX) van dienst in kanaal 

 

• Waardering en tevredenheid?  

 

• Kanaalvoorkeur (in situaties) 
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Mogelijke factoren 
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Persoonskenmerken 

- Opleiding 

- Internetervaring 

- … 

Opvattingen 

- Burgerschapsstijl 

- Vertrouwen in .. 

- … 

Kanaalkeuze 

- Balie 

- Telefoon 

- Web 

Eigen inspanning 

- Moeilijkheid 

Onderwerp 

Waardering 

- Rapportcijfer 

- Aanbevelen 



Onderzoeksopzet 

Deelstudie 1:  

452 Amsterdammers, lid van online panel, 

afgelopen jaar contact gehad met gemeente. 
Online vragenlijst 

 
Deelstudie 2: 

762 Amsterdammers, binnen 2 weken na 

contact (balie, telefoon of website) over 5 

specifieke producten. 
Online, papieren of telefonische vragenlijst 
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Producten deelstudie  2 
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Gebruikte kanalen (deelstudie 1)  

Gekozen kanaal bij meest recente contact (<1 jaar) :  

452 burgers maken 690 keuzes. Ruim 60% van de 

contacten afgehandeld in één kanaal.  
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Gebruikte  kanalen (deelstudie 2) 

 

Burgers kiezen contactkanaal bij  onderwerp of product 
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Waarom dit contactkanaal? 
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Persoonskenmerken 

- Opleiding 

- Internetervaring 

- … 

Opvattingen 

- Burgerschapsstijl 

- Vertrouwen in .. 

- … 

Kanaalkeuze 

- Balie 

- Telefoon 

- Web 

Eigen inspanning 

- Moeilijkheid 

Onderwerp 

62% verklaarde 

variantie 

~10% zou volgende 

keer een ander kanaal 

kiezen 



Waardering voor contact/kanaal  
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Persoonskenmerken 

- Opleiding 

- Internetervaring 

- … 

Opvattingen 

- Burgerschapsstijl 

- Vertrouwen in .. 

- … 

Eigen inspanning 

~ 10% vindt 

onderwerp moeilijk!  

 

Onderwerp 

Waardering 

- Rapportcijfer 

- Aanbevelen 

Deelstudie 1: 31% verklaard 

Deelstudie 2: 62% verklaard 

Grote verschillen waardering per product/dienst 



Beleving van kanaal (deelstudie 2) 
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Kwaliteitsdimensies: 

 

- Informatiekwaliteit 

- Gebruiksgemak 

- Benaderbaarheid 

- Zekerheid 

- Bejegening 

- Betrouwbaarheid 

 

 

 



Beleving per contactkanaal 
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dimensie Balie 

(n=222) 

Telefoon 

(n= 304) 

Website 

(n= 236) 

Gemiddeld 

(n=762) 

Informatiekwaliteit 4.2 3.7 3.6 3.8 

Gebruiksgemak 3.7 3.7 3.6 3.7 

Benaderbaarheid 3.7 3.7 3.5 3.6 

Zekerheid 3.7 3.4 3.5 3.5 

Bejegening 3.4 3.0 2.9 3.0 

Betrouwbaarheid 3.2 3.1 2.9 3.1 



Kwaliteitsdimensies als voorspeller 

van waardering 
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dimensie Balie Telefoon Website Drie 

kanalen 

Informatiekwaliteit ja ja ja ja 

Gebruiksgemak ja - ja ja 

Benaderbaarheid - - ja - 

Zekerheid - ja ja, neg - 

Bejegening - - ja ja 

Betrouwbaarheid ja ja ja ja 

Verklaarde variantie 33% 50% 59% 47% 



Kwaliteitsdimensie x waardering  

per product/kanaalcombinatie 
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Waardering over het algemeen groot!  

 

Verhuizing:  

negatief gebruiksgemak van de balie 

 

Melding openbare ruimte, bezwaar maken belasting: 

informatiekwaliteit van telefonisch contact 

 

Bezwaar maken, herbelenen, uittreksel:  

betrouwbaarheid, informatiekwaliteit, bejegening, 

benaderbaarheid in online kanaal 

 

 

 



Kanaalvoorkeur in situaties 
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Vier situatieschetsen (vignettes) 

 

Variaties in situatieschetsen: 

 

- Informatie of transactiedienst 

- Wel/niet directe beschikbaarheid van PC of laptop 

- Positieve/negatieve eerdere ervaring met wachttijd 

- Positieve/negatieve eerdere ervaring met bejegening 

- Groot/klein persoonlijk belang  



Kanaaltrouw = 4 x zelfde keuze 
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Deelstudie 1 

- Trouw aan balie: 5.9% 

- Trouw aan telefoon: 5.5% 

- Trouw aan website: 10.1% 

 

Deelstudie 2 

- Trouw aan balie: 12.6% 

- Trouw aan telefoon: 17.7% 

- Trouw aan website: 12.7% 

 

 



Voorspellers van kanaalvoorkeur 
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- Smartphone is geen vervanger voor PC voor gebruik 

digitale kanaal 

 

- Hoger opgeleiden, jongeren en mensen die actief zijn 

op de arbeidsmarkt hebben iets vaker voorkeur voor 

digitale kanaal 

 

- Mensen die niet in NL geboren zijn, geven de 

voorkeur aan de balie 

 

- Belangrijkste voorspeller voor voorkeur: de dienst!  

 

 



Conclusies kanaalkeuze 
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- Burgers kiezen kanaal op basis van onderwerp 

waarover ze contact zoeken 

 

 

- Elk van de drie kanalen heeft een vergelijkbare grote 

groep gebruikers: 30-35% 

- Ook internetvaardige burgers kiezen voor balie of 

telefoon 

- Keuze hangt niet samen met taakcomplexiteit, maar 

wel met ervaring inspanning 

 

 

 

 



Conclusies waardering 

20 

- Waardering is gemiddeld hoog, maar hangt sterk 

samen met onderwerp/dienst 

 

 

- Het contact via balie wordt het hoogst gewaardeerd 

 

 

-  Waarderingscijfer wordt beïnvloed door meetmoment. 

Op korte termijn telt verloop van het contact, op lange 

termijn telt effect/afhandeling van de dienst.  

 

 

 

 



Conclusies kanaalvoorkeur 
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Alles digitaal aanbieden is geen garantie dat burgers 

alles digitaal gaan doen!  

 

 

- Slechts 5-18 % van de burgers is kanaaltrouw 

 

- Groeimogelijkheden in digitale kanaal, maar beperkt 

(zonder sturing of geleiding) 

 

 

- Kanaalsturing = slimme product/kanaalcombinaties  

 

 

 


