
Dignity gebruikersonderzoek enquête Concept 6 – Nieuwe vragen 

opgenomen 

 

Aantekeningen voor de interviewer staan in rood en cursief. Aantekeningen voor vertaling zijn geel 

gemarkeerd. 

 

A. Toegang tot en gebruik van technologie 

 

1. Heeft u toegang tot een computer (laptop of desktop), ongeacht op welke locatie (thuis, op het werk of op 

een andere plaats)?  Interviewer: deze vraag gaat specifiek over laptops en desktop. Smartphones en tablets 

komen later aan bod 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 

 

2a. Stel deze vraag alleen als vraag 1 met ‘Nee’ is beantwoord  

Heeft u ooit een computer gebruikt? 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 

 

2. Stel deze vraag alleen als vraag 1 OF vraag 2a met ‘Ja’ is beantwoord (ofwel heeft toegang tot een 

computer, ofwel heeft ooit een computer gebruikt) 

Hoe vaak (gemiddeld) heeft u in de afgelopen 3 maanden een computer gebruikt? Denk hierbij aan gebruik op 

welke locatie dan ook (thuis, op het werk of op een andere plaats).  Interviewer: Vraag de deelnemer om 

Showkaart A te bekijken 

 Elke dag of bijna elke dag 

 Minimaal één keer per week 

 Minder dan één keer per week, maar minstens één keer in de afgelopen drie maanden 

 Ik heb dit meer dan 3 maanden geleden voor het laatst gedaan 

 Ik heb dit nog nooit gedaan 

 Weet niet 

 

3. Heeft u op welke locatie dan ook (en op wat voor apparaat dan ook) toegang tot internet? Denk hierbij aan 

computer, tablet en smartphone.  

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 

 

4a. Stel deze vraag alleen als vraag 3 met ‘Nee’ is beantwoord  

Heeft u ooit internet gebruikt? 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 

 

4. Stel deze vraag alleen als vraag 3 OF vraag 4a met ‘Ja’ is beantwoord (ofwel heeft toegang tot internet, 

ofwel heeft ooit internet gebruikt) 

Hoe vaak (gemiddeld) heeft u in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt? Denk hierbij aan gebruik op welke 



locatie dan ook (thuis, op het werk of op een andere plaats), en op welk apparaat dan ook. Interviewer: Vraag 

de deelnemer om Showkaart A te bekijken. 

 Elke dag of bijna elke dag 

 Minimaal één keer per week 

 Minder dan één keer per week, maar minstens één keer in de afgelopen drie maanden 

 Ik heb dit meer dan 3 maanden geleden voor het laatst gedaan 

 Ik heb dit nog nooit gedaan 

 Weet niet 

 

5. Bent u in het bezit van een smartphone? Een smartphone is een mobiele telefoon met een touchscreen die 

toegang heeft tot internet en gedownloade programma's (apps) kan uitvoeren. 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 

 

6. Stel deze vraag alleen als de respondent een smartphone heeft (‘Ja’ op vraag 5) 

Wat voor soort smartphone heeft u? Als u meer dan één smartphone heeft, beantwoord deze vraag dan voor 

de smartphone die u het meest gebruikt. U kunt, als u wilt, uw telefoon even bekijken als dit helpt bij het 

beantwoorden van deze vraag. 

Als de deelnemer het niet weet, vraag dan: Is het goed als ik uw telefoon bekijk om te helpen deze vraag te 

beantwoorden? De interviewer codeert vervolgens het antwoord als het duidelijk is uit een snelle blik op de 

telefoon. Kies anders 'Weet niet'. 

THE TERMINOLOGY USED IN THE RESPONSE OPTIONS MAY HAVE TO CHANGE FOR DIFFERENT COUNTRIES 

 iOS (bijv. IPhone) 

 Android 

 Windows 

 Anders 

 Weet niet 

 

Hoe oud is uw smartphone ongeveer? Als u een tweedehands telefoon heeft, probeer dan in te schatten hoe 

oud u denkt dat deze ongeveer is. 

 Minder dan 1 jaar 

 1-2 jaar 

 3-4 jaar 

 Meer dan 4 jaar 

 Weet niet 

 

Is het goed als ik het scherm van uw smartphone opmeet? 

Zo ja, zet het scherm aan zodat je het duidelijk kunt zien. Meet dan het scherm (NIET DE HELE TELEFOON) van 

de ene hoek naar de tegenoverliggende hoek (over de diagonaal) met de meegeleverde liniaal. Mogelijk moet 

de geïnterviewde dit zelf doen als 1,5 meter afstand nodig is. Zo ja, controleer dan of ze alleen het scherm 

meten. Indien je een thuisinterview doet en de deelnemer de smartphone niet kan vinden of er geen toegang 

tot heeft, codeer het antwoord dan onder ‘Hadden hun smartphone niet bij zich’.  

 Lengte diagonaal (in cm) _______________ cm 

 Geef er de voorkeur aan niet te antwoorden 

 Hadden hun smartphone niet bij zich 

 

7a. Stel deze vraag alleen als vraag 5 met ‘Nee’ is beantwoord (deelnemer heeft geen smartphone) 

Heeft u ooit een smartphone gebruikt? 

 Ja 



 Nee 

 Weet niet 

 

7. Stel deze vraag alleen als vraag 5 OF vraag 7a met ‘Ja’ is beantwoord (bezit een smartphone of heeft ooit 

een smartphone gebruikt) 

Hoe vaak (gemiddeld) heeft u in de afgelopen 3 maanden een smartphone gebruikt? Interviewer: Vraag de 

deelnemer om Showkaart A te bekijken 

 Elke dag of bijna elke dag 

 Minimaal één keer per week 

 Minder dan één keer per week, maar minstens één keer in de afgelopen drie maanden 

 Ik heb dit meer dan 3 maanden geleden voor het laatst gedaan 

 Ik heb dit nog nooit gedaan 

 Weet niet 

 

8. Stel deze vraag alleen als vraag 5 OF vraag 7a met ‘Ja’ is beantwoord (bezit een smartphone of heeft ooit 

een smartphone gebruikt) EN de deelnemer ooit een smartphone heeft gebruikt (d.w.z. sluit daarnaast mensen 

uit die NOOIT hebben geantwoord op vraag 7) 

Hoe vaak (gemiddeld) heeft u in de afgelopen 3 maanden een smartphone gebruikt om toegang te krijgen tot 

internet? Denk hierbij aan het gebruik van apps die internet gebruiken (bijv. Facebook, e-mail) evenals 

internetbrowsers. Interviewer: Vraag de deelnemer om Showkaart A te bekijken 

 Elke dag of bijna elke dag 

 Minimaal één keer per week 

 Minder dan één keer per week, maar minstens één keer in de afgelopen drie maanden 

 Ik heb dit meer dan 3 maanden geleden voor het laatst gedaan 

 Ik heb dit nog nooit gedaan 

 Weet niet 

 

9a. Bent u in het bezit van een mobiele telefoon die geen smartphone is? 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 

 

9. Stel deze vraag alleen als de respondent een mobiele telefoon heeft (‘Ja’ op vraag 9a) 

Hoe vaak (gemiddeld) heeft u in de afgelopen 3 maanden een mobiele telefoon gebruikt die geen 

smartphone is? Interviewer: Vraag de deelnemer om Showkaart A te bekijken 

 Elke dag of bijna elke dag 

 Minimaal één keer per week 

 Minder dan één keer per week, maar minstens één keer in de afgelopen drie maanden 

 Ik heb dit meer dan 3 maanden geleden voor het laatst gedaan 

 Ik heb dit nog nooit gedaan 

 Weet niet 

 

10. Heeft u toegang tot een tablet ? Dit is een kleine draagbare computer met een touchscreen, maar is geen 

smartphone. Hier vallen ook e-readers onder. Deze kaart toont enkele voorbeelden. Toon showkaart B met 

foto's van tablets 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 

11. Stel deze vraag alleen als de respondent toegang heeft tot een tablet (‘Ja’ op vraag 10) 

Tot wat voor soort tablet(s) heeft u toegang? U kunt meer dan één antwoord kiezen. 



Translation note: the names of tablets may vary in different countries 

 iPad 

 Android 

 Windows 

 Kindle Fire 

 Een eReader (een tablet waarop je e-boeken kunt lezen maar geen apps kunt installeren) 

 Anders; namelijk:_________________ 

 Weet niet 

12a. Stel deze vraag alleen als vraag 10 met ‘Nee’ is beantwoord  
Heeft u ooit een tablet gebruikt? 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet 
 
12. Stel deze vraag alleen als vraag 10 OF vraag 12a met ‘Ja’ is beantwoord (heeft toegang tot een tablet OF 
heeft ooit een tablet gebruikt) 
Hoe vaak (gemiddeld) heeft u in de afgelopen 3 maanden een tablet gebruikt?  
Interviewer: Vraag de deelnemer om Showkaart A te bekijken 

 Elke dag of bijna elke dag 

 Minimaal één keer per week 

 Minder dan één keer per week, maar minstens één keer in de afgelopen drie maanden 

 Ik heb dit meer dan 3 maanden geleden voor het laatst gedaan 

 Ik heb dit nog nooit gedaan 

 Weet niet  



B1. Technologie voor openbaar vervoer  

We willen graag weten hoe zeker (vertrouwd) u bent in het doen van bepaalde activiteiten. 
Beoordeel voor de volgende vragen a.u.b. hoe zeker u bent dat u in staat bent de taken 
alleen en zonder hulp uit tevoeren.  

1. Aantekeningen voor de interviewer: Indien de deelnemer normaal gesproken geen toegang heeft 
tot een computer, vraag hen dan om zich voor te stellen dat hen de computer van hun voorkeur 
verstrekt is om de taak alleen en zonder hulp uit te voeren. Indien de deelnemer alleen zeker is over 
het gebruik van één bepaalde computer of applicatie, dan dienen zij die computer of applicatie te 
gebruiken om hun zekerheid te beoordelen.   

Met gebruikmaking van een computer, hoe zeker bent u dat u met succes een onbekende reis kunt 
plannen met het lokale openbaar vervoer? Interviewer: Vraag de deelnemer om Showkaart C te 
bekijken  

Translation note: Make sure that it's signalled at the start of the question that it's about using a 
computer to do this. 

 

 

 

 

2. Aantekeningen voor de interviewer: Indien de deelnemer normaal gesproken geen toegang heeft 
tot een smartphone, vraag hen dan om zich voor te stellen dat hen de smartphone van hun voorkeur 
verstrekt is om de taak alleen en zonder hulp uit te voeren. Indien de deelnemer alleen zeker is over 
het gebruik van één bepaalde smartphone of applicatie, dan dienen zij die smartphone of applicatie 
te gebruiken om hun zekerheid te beoordelen.  

Met gebruikmaking van internet of een applicatie op uw smartphone, hoe zeker bent u dat u met 
succes een onbekende reis kunt plannen met het lokale openbaar vervoer? Interviewer: Vraag de 
deelnemer om Showkaart C te bekijken   

Translation note: Make sure that it's signalled at the start of the question that it's about using a 
smartphone to do this. 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totaal niet 

zeker 
Totaal 

zeker 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totaal niet 

zeker 
Totaal 

zeker 



We willen nu graag weten wat u daadwerkelijk doet in de praktijk.   

3. Wat gebruikt u om informatie over uw reis te verkrijgen, bijv. tijdschema’s, routes, 

annuleringen, opstoppingen? [Aan iedere partner: Vul s.v.p. de gegeven voorbeelden van 

diensten aan / wijzig deze, zodat ze geschikt zijn voor uw land.]  

Selecteer maximaal 3 antwoorden:  

 Ik zoek deze informatie niet op omdat ik het al weet en geen bijkomende problemen 

verwacht 

 Ik zoek deze informatie niet op omdat ik niet weet waar ik deze kan vinden 

 Mond-tot-mond   

 Mijn eigen papieren kopieën met informatie zoals dienstregelingen en routekaarten  

 Informatie bij een openbaar vervoer halte of station   

 De website of app van het vervoersbedrijf of de vervoersdienst  

 De sociale netwerken (bijv. Twitter) van het vervoersbedrijf of de vervoersdienst  

 Sociale netwerken van andere gebruikers (bijv. Twitter) die incidenten melden  

 Een zoekmachine (bijv. Google) 

 Navigatie apps (bijv. Google maps, ANWB Onderweg, Flitsmeister) 

 Andere websites of apps (bijv. 9292OV, NS, Arriva); namelijk: ______________________ 

 Radio/TV 

 Anders; namelijk: ______________________________________ 

 

4. Hoe vaak gebruikt u de volgende digitale vervoersdiensten? [Aan iedere partner: zie de 
opmerkingen over vertalingen en maak de antwoordopties land-specifiek] 
Interviewer: Vraag de deelnemer om Showkaart D te bekijken voor antwoordopties voor 
iedere antwoordcategorie 

 
Elke dag 
of bijna 
elke dag   

Minimaal 
1 x per 
week 

Minimaal 
1 x per 
maand 

Minstens  
1 x in de 

afgelopen 
3 

maanden  

Meer dan 
3 

maanden 
geleden 

 
Nooit 

 
Weet 
niet 

Autodelen (autoverhuur op straat via 
internet of een app) (bijv. GreenWheels, 
MyWheels, Car2Go, Amber, SnappCar)  

   
 

 
  

Carpoolen (het delen van autoritten 
zodat meerdere mensen in hetzelfde 
voertuig reizen) (bijv. Toogethr, 
Blablacar, TwoGo) 

   

 

 

  

Taxidiensten die digitaal geboekt 
worden (bijv. Uber) 

 
 

  
 

 
  

Fietsverhuur op straat (bijv. Nextbike, 
Hopper, OV-fiets) 

   
 

 
  

Verhuur van scooters of motoren op 
straat (bijv. Go Sharing, Felyx, Check) 

   
 

 
  

Gebruik van een mobiele telefoon om te 
betalen bij een parkeermeter (bijv. 
YellowBrick, ANWB, Parkmobile) 

   
 

 
  

 



5. Heeft u de afgelopen 3 maanden minstens één keer gebruik gemaakt van andere digitale 

vervoersdiensten? 

 Ja 

 Nee 
Zo ja, gelieve te specificeren:_____________________ 

Vraag voor elke genoemde dienst: 

Hoe vaak gebruikt u die service(s): 

 Elke dag of bijna elke dag 

 Minimaal één keer per week 

 Minimaal één keer per maand 

 Ten minste één keer in de afgelopen drie maanden 
 

6. Met uw reguliere reizen binnen deze regio in het achterhoofd: in hoeverre voelt u zich in uw 
reizen beperkt door de volgende aspecten? In deze vraag definiëren we 'beperkt' als meer 
willen reizen, maar niet in staat zijn om te reizen. 
Interviewer: Vraag de deelnemer om naar Showcard D2 te kijken 

 Helemaal niet 
beperkt   

Een beetje 
beperkt 

Zeer beperkt 

De koste van uw  reis 

 
   

Beperkte beschikbaarheid van vervoersdiensten (bijv. Bus, 
trein of gedeelde voertuigen)    

Beperkte beschikbaarheid van infrastructuur (bijv. Bushaltes of 
fietspaden) 

 
 

  

Bezorgdheid over de veiligheid van de vervoersdiensten 
 

   

Moeilijkheden om het beschikbare vervoer te gebruiken 
vanwege speciale behoeften of handicaps    

Moeilijkheden bij vooraf plannen van een reis omdat hiervoor 
digitale vaardigheden vereist zijn (bijvoorbeeld om informatie 
op te zoeken of een kaartje te kopen) 

   

Moeilijkheden tijdens de reis omdat digitale vaardigheden 
nodig zijn om van het transport gebruik te maken (bijvoorbeeld 
om een gehuurde fiets te ontgrendelen of een digitaal ticket te 
tonen) 

   

 
Voel je jezelf beperkt vanwege andere redenen? Zo ja, gelieve te specificeren: 

______________ 

 

 

 

 

 



B2. Algemene computer- en mobiele apparaatactiviteiten 

We willen nu graag weten, in een algemenere zin, wat voor soort activiteiten u heeft 

uitgevoerd met computers en mobiele apparaten. 

Interviewer: Als de deelnemer vraagt of het uitvoeren van deze activiteiten met hulp telt, zeg dan Ja. 

1. Stel deze vraag niet als (OFWEL Nooit OF "Meer dan 3 maanden geleden" op A2 OFWEL Nee / Weet niet op 

A2a) (computergebruik) EN (OFWEL Nooit OF "Meer dan 3 maanden geleden" op A7 OFWEL Nee / Weet niet op 

A7a) (gebruik van smartphone) EN (OFWEL Nooit OF "Meer dan 3 maanden geleden" op A12 OFWEL Nee / 

Weet niet op A12a) (tabletgebruik). Vraag wel of ze een van deze (bijvoorbeeld een tablet) hebben gebruikt, 

ook als ze de andere niet hebben gebruikt 

EXAMPLES OF TECHNOLOGY (Citymapper, Snapchat, etc) SHOULD BE ADJUSTED TO BE ONES THAT 

ARE COMMONLY USED IN EACH COUNTRY. PLEASE KEEP Facebook, Twitter and Instagram AS THEY 

ARE 

Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen 3 maanden uitgevoerd voor persoonlijk gebruik? 

Graag meenemen op welk apparaat dan ook (bijv. computer, tablet of smartphone) u ze gedaan heeft. Vink 

alles aan wat van toepassing is. 

 Het verzenden en/of ontvangen van e-mails  

 Het maken van video- of spraakoproepen via internet (bijv. Skype, FaceTime) 

 Het gebruiken van Facebook 

 Het gebruiken van Twitter 

 Het gebruiken van Instagram   

 Andere sociale netwerken (bijv. Snapchat, LinkedIn) 

 Het lezen van online nieuwssites, kranten of nieuwsmagazines 

 Het zoeken naar informatie op internet 

 Het vinden van informatie over goederen of diensten op internet  

 Het kopen of bestellen van goederen of diensten op internet (Dit kan via een internetbrowser of in 

een app zijn) 

 Internetbankieren 

 Het boeken van reizen op internet, bijv. tickets of accommodatie 

 Het gebruiken van een kaartapplicatie, bijv. Google maps  

 Het gebruiken van andere internetdiensten op het gebied van reizen 

 Geen 

 Weet niet 

2. Stel deze vraag niet als (OFWEL Nooit op A2 OFWEL Nee/Weet niet op A2a) (computergebruik) 

EN (OFWEL Nooit op A7 OFWEL Nee/Weet niet op A7a) (gebruik van smartphone) 

EN (OFWEL Nooit op A12 OFWEL Nee/Weet niet op A12a) (gebruik van tablet) 

Vraag wel of ze een van deze (bijvoorbeeld een tablet) hebben gebruikt, ook als ze de andere niet hebben 

gebruikt  
Denkend aan de afgelopen 12 maanden (let op de langere periode), welke van de volgende activiteiten heeft u 

uitgevoerd? Denk hierbij aan zowel persoonlijk als zakelijk gebruik. Vink alles aan wat van toepassing is. 

 Het kopiëren of verplaatsen van een bestand of map op een computer of mobiel apparaat  

 Het overbrengen van bestanden tussen computers en andere apparaten zoals een camera of 

smartphone 

 Het installeren van software of applicaties op een computer 

 Het installeren van een app op een tablet of smartphone 



 Het wijzigen van de instellingen van software, inclusief apps (bijv. het wijzigen van de 

standaardlettergrootte, of het wijzigen van uw thuislocatie op een kaartapp) 

 Het gebruiken van tekstverwerkingssoftware (bijv. Microsoft Word) 

 Het gebruiken van software om foto's, video's of audiobestanden te bewerken 

 Het schrijven van computercode met gebruik van een programmeertaal 

 Geen 

 Weet niet 

  



C1. Attitudes ten opzichte van technologie (deel 1) 

In de volgende reeks vragen zullen we u vragen naar uw interactie met technische systemen. De term 

"technische systemen" verwijst naar apps en andere softwaretoepassingen, evenals digitale apparaten (bijv. 

smartphone, mobiele telefoon, computer, TV, autonavigatiesysteem). 

Interviewer: vraag de deelnemer om Showcard E te bekijken en te antwoorden met gebruik van de passende 

lettercode, d.w.z. “a / b / c / d / e / f”, in plaats van met 'helemaal mee oneens / helemaal mee eens' etc.  

Geef s.v.p. aan in welke mate u het eens / oneens bent met de 
volgende stellingen.  
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1. Ik houd mij graag meer in detail bezig met technische systemen. 
 

      

2. Ik probeer graag de functies van nieuwe technische systemen 
uit. 

      

3. Ik heb voornamelijk te maken met technische systemen omdat 
het moet. 

      

4. Wanneer ik een nieuw technisch systeem voor me heb, probeer 
ik het intensief uit. 

      

5. Ik besteed graag tijd aan het leren kennen van een nieuw 
technisch systeem. 

      

6. Het is voor mij voldoende dat een technisch systeem werkt; het 
kan me niet schelen hoe of waarom. 

      

7. Ik probeer te begrijpen hoe een technisch systeem exact werkt.       
8. Het is voor mij voldoende om de basisfuncties van een 
technisch systeem te kennen. 

      

9. Ik probeer de mogelijkheden van een technisch systeem 
volledig te benutten. 

      

 

  



D. Technologische symbolen en interfaces 

Ik ga u nu een paar afbeeldingen laten zien van smartphones met verschillende apps en webpagina's erop. Ik 

zal u vragen wat u zou doen om bepaalde dingen op de telefoon te bereiken. De dingen die ik u vraag te doen, 

vereisen mogelijk een opeenvolging van stappen om ze volledig te voltooien, maar hier zijn we alleen 

geïnteresseerd in het eerste dat u zou doen om te proberen het doel te bereiken. U kunt het proberen zelfs als 

u nog nooit een smartphone hebt gebruikt, en het is ook prima om te zeggen "ik weet het niet". 

Aantekening voor de interviewer: Bij de volgende vragen, laat de opties NIET zien aan de deelnemers. In plaats 

daarvan geeft de deelnemer aan wat zij zouden doen door delen van de showkaart aan te wijzen en hardop uit 

te leggen wat ze aan het doen zijn. Moedig ze s.v.p. aan om dit te doen, tenzij ze zeggen dat ze het niet weten. 
Probeer indien mogelijk te zien wat ze daadwerkelijk op de kaart "aanklikken en codeer de actie als het niet 

overeenkomt met wat zeggen te doen. Als je niet voldoende gedetailleerd kunt zien waar ze "klikken", codeer 

dan wat ze zeggen.  

Je kunt de vraag herhalen als de respondent het niet lijkt te begrijpen. 

Toon showkaart F. Hier is een afbeelding van een smartphone met een scherm van een kalenderapp erop. 

1. Wat zou u doen om naar een bepaald evenement in de kalender te zoeken?                                                           

Geef op de afbeelding aan wat u als eerste zou doen om te proberen dit te bereiken. Gelieve ook hardop te 

beschrijf wat u doet, omdat ik het misschien niet duidelijk kan zien. 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte op  

 Tikte op  

 Scrollde (plaatste vinger op het scherm en bewoog deze omhoog/omlaag of naar links/rechts) 

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 

2. Wat zou u doen om de instellingen te wijzigen, zoals de kleuren die in de kalender worden gebruikt?            

Geef op de afbeelding aan wat u als eerste zou doen om te proberen dit te bereiken. Gelieve ook hardop te 

beschrijf wat u doet. 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte op  

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 

3. Wat zou u doen om op 6 juli een nieuw evenement in de kalender te creëren?                                               

Geef op de afbeelding aan wat u als eerste zou doen om te proberen dit te bereiken. Gelieve ook hardop te 

beschrijf wat u doet. 

 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte op  

 Tikte (of drukte en hield ingedrukt) op 6 juli  

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 



 

 

 

Toon showkaart G. Hier is een afbeelding van een smartphone met een scherm van een navigatie app erop. 

ADJUST SHOWCARD TO USE A MAP IMAGE FROM GOOGLE FOR YOUR OWN COUNTRY. MAKE SURE 

YOU INCLUDE THE GOOGLE LOGO AND ATTRIBUTION. DETAILS ARE IN THE POWERPOINT DECK FOR 

CREATING SHOWCARDS 

4. Wat zou u doen om een menu met meer opties te zien? Geef op de afbeelding aan wat u zou doen. Gelieve 

ook hardop te beschrijf wat u doet. 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte op  

 Tikte op een van de drie iconen in de onderste rij  

 Tikte op het ‘layers’ icoon  

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 

5. Stelt u zich voor dat u per ongeluk op iets hebt gedrukt en dat het scherm is veranderd naar het scherm dat 

op deze afbeelding wordt getoond (laat Showkaart H zien - je kunt Showkaart G in het zicht houden ter 

vergelijking, maar maak duidelijk welke kaart de nieuwe is waarop je wilt dat ze het antwoord aangeven). Wat 

zou u doen om terug te gaan naar het vorige scherm? Geef op de afbeelding aan wat u als eerste zou doen om 

te proberen dit te bereiken. Gelieve ook hardop te beschrijf wat u doet. 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte op pijl terug  

 Raakte het scherm aan en bewoog vervolgens de vinger heen en weer over het scherm 

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 

Laat Showkaart I zien. Hier is een afbeelding van een smartphone met een webpagina van een reisorganisatie 

erop. 

6. Op dit moment toont deze webpagina een zoekopdracht voor accommodatie voor 1 volwassene. Wat zou u 

doen om het aantal volwassenen te veranderen?                                                                                                         

Geef op de afbeelding aan wat u als eerste zou doen om te proberen dit te bereiken. Gelieve ook hardop te 

beschrijf wat u doet. 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte op het vakje met "1 volwassene" 

 Tikte op Zoeken 

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 

7. Een smartphone heeft geen fysiek toetsenbord. Als u de locatie wilt invoeren (geef grofweg het woord 

"Locatie" op de showkaart aan), heeft u een schermtoetsenbord nodig om het in te typen. Wat zou u doen om 

Verkennen Forenzen Voor jou 



dit toetsenbord te laten verschijnen? Geef op de afbeelding aan wat u als eerste zou doen om te proberen dit 

te bereiken. Gelieve ook hardop te beschrijf wat u doet. 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte in witte rechthoek met het label "Overal" 

 Tikte op een ander invoerveld 

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 

8. Wat zou u doen om deze webpagina in te stellen als een van uw bladwijzers of favorieten, zodat u er later 

gemakkelijk naar toe kunt gaan? Geef op de afbeelding aan wat u zou doen. Gelieve ook hardop te beschrijf 

wat u doet. 

Codeer het antwoord (toon deze opties NIET aan de deelnemer) 

 Tikte op  

 Tikte op  

 Iets anders 

 Zei "ik weet het niet" 

 Gaf aan geen antwoord te willen geven 

  



C2. Attitudes ten opzichte van technologie (deel 2) 

Hier zijn, zoals eerder, enkele stellingen over uw interactie met technische systemen. Ter herinnering: met 

"technische systemen" bedoelen we apps, software en digitale apparaten. Geef s.v.p. aan in welke mate u het 

eens of oneens bent met elke stelling.  

Aantekening voor de interviewer: vraag de deelnemer om naar Showcard J te kijken en te antwoorden met 

gebruik van de passende lettercode, d.w.z. “a / b / c / d / e / f”, in plaats van met 'helemaal mee oneens / 

helemaal mee eens' etc. 

 

Geef s.v.p. aan in welke mate u het eens / oneens bent met de 
volgende stellingen. 
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1. Wanneer ik niet zeker weet wat ik als volgende stap op een 
technisch systeem moet doen, probeer ik verschillende 
dingen uit totdat iets werkt. 

      

2. Het moet meerdere keren worden uitgelegd hoe ik een 
technisch systeem moet gebruiken voordat ik er zeker 
genoeg ben om het te gebruiken. 

      

3. Ik voel me ongemakkelijk bij het klikken of tikken op dingen 
die ik niet herken voor het geval er iets misgaat. 

      

4. Als ik op het scherm tik of op een knop druk en er gebeurt 
iets dat niet was wat ik verwachtte, dan kan ik het meestal 
zelf oplossen. 

      

5. Als mijn huidige technische systeem prima werkt voor wat ik 
wil doen, heb ik geen interesse om een nieuwe te nemen. 

      

 

  



E. Capaciteiten 

In dit onderdeel zullen we u vragen naar uw capaciteiten, bijv. uw zicht, behendigheid en geheugen. We 

vragen dit omdat deze van invloed zijn op hoe mensen omgaan met technologie. De informatie kan 

ontwerpers helpen om interfaces te maken die gemakkelijker te bekijken en te gebruiken zijn voor een breder 

publiek. U kunt weigeren om een, meerdere of geen enkele van deze vragen te beantwoorden als u dat wilt, 

zonder opgaaf van redenen. 

1. Om te beginnen kijken we naar uw zicht. 

Interviewer laat deelnemer Showkaart K zien (zicht testkaart) 

We zullen deze zichtkaart gebruiken. Voor het doel van deze enquête is deze zichttest voldoende, maar het is 

geen professionele oogtest zoals u zou krijgen bij bijvoorbeeld een opticien. Daarom is het geen volledig 

nauwkeurige meting van uw gezichtsscherpte.  

Interviewer geeft kaart aan deelnemer 

Houd de kaart op een voor u comfortabele afstand, alsof u een boek leest of op uw telefoon op internet surft. 

Lees nu de kleinste rij voor die u gemakkelijk kunt lezen. Let op: dit is niet zoals een normale oogtest. We zijn 

niet op zoek naar de kleinst mogelijke rij die u kunt lezen als u uwzelf pusht, maar naar de kleinste die u 

comfortabel kunt lezen. Hiermee bedoelen we snel en met zekerheid. U kunt desgewenst de afstand 

aanpassen om comfortabeler te zijn. 

Als de deelnemer moeite lijkt te hebben om de rij te lezen die zij hebben gekozen, vraag hen dan om de rij 

erboven te proberen: Wilt u anders de rij hierboven misschien proberen? 

Terwijl ze de rij voorlezen, controleer hoeveel letters ze fout hebben. Je kunt dit controleren aan de hand van de 

volgende tabel. Let erop dat elke rij begint met een andere letter (behalve regel 2 en 12). Dit kan je helpen om 

te bepalen welke rij ze voorlezen.  

Rij 1: H U D F N P R K 

Rij 2: R F Z K N D U P 

Rij 3: N Z P R F V U E 

Rij 4: E D P V R H Z N 

Rij 5: D R U P F Z H V 

Rij 6: U R E K H P F V 

Rij 7: Z R V F E K D P 

Rij 8: P H R F V K N Z 

Rij 9: K U P E V N H D 

Rij 10: F R K E D U N Z 

Rij 11: V K U F R N P Z 

Rij 12: R K Z V N D P H 

Voor deze doeleinden wordt het voorlezen van een regel door de deelnemer als correct beschouwd als ze 0 of 1 

fouten maken. Ze hebben het fout als ze 2 of meer fouten maken. 

o Als ze de regel correct hadden (0 of 1 fouten), noteer dan de onderstaande regel en ga door naar de 

volgende vraag 

o Als ze de regel verkeerd hadden (2 of meer fouten), vraag hen dan om de rij erboven voor te lezen: Heel 

erg bedankt. Nu zou ik graag willen dat u de rij net daarboven voorleest. Ga door totdat ze een rij correct 

hebben gelezen (0 of 1 fouten) en noteer die rij hieronder. 

De kleinste rij correct gelezen (met 0 of 1 fouten): ______________ 

 Geef er de voorkeur aan niet te antwoorden 

 

  



Nu volgt er een vraag over hoe moeilijk je een aantal veel voorkomende taken zou vinden als je ze vandaag zou 

proberen. 

2. Hoe gemakkelijk of moeilijk zou u het vinden om een klein voorwerp op te rapen, zoals een veiligheidsspeld?  

Aantekening voor de interviewer: vraag de deelnemer om te antwoorden met de passende lettercode op 

Showkaart L, d.w.z. 'a / b / c / d', in plaats van met 'heel gemakkelijk / heel moeilijk' etc. 

 Heel gemakkelijk 

 Redelijk gemakkelijk 

 Niet gemakkelijk, niet moeilijk 

 Redelijk moeilijk 

 Heel moeilijk 

 Onmogelijk 

 Geef er de voorkeur aan niet te antwoorden 

 

Nu volgen er een paar vragen over in hoeverre uw capaciteiten uw dagelijks leven beïnvloeden. Bij deze vragen 

zijn we geïnteresseerd in uw praktijk/levenservaring, bijv. terwijl u een bril of ander hulpmiddel gebruikt dat u 

normaal gebruikt. 

3. In hoeverre bent u al dan niet beperkt in uw dagelijkse activiteiten vanwege ...... 

Aantekening voor de interviewer: vraag de deelnemer om te antwoorden met de passende lettercode op 

Showkaart M, d.w.z. “a / b / c / d”, in plaats van met 'helemaal niet beperkt / enigszins beperkt' etc. 

 a) Helemaal niet 
beperkt 

b) Enigszins 
beperkt 

c) Zeer beperkt d) Geef er de 
voorkeur aan 
niet te 
antwoorden 

a. uw gezichtsvermogen 4 3 2 1 

b. uw gehoor 4 3 2 1 

c. eventuele problemen met 
uw handen 

 
4 3 2 1 

d. eventuele problemen met 
uw mobiliteit (in de zin van 
fysiek voortbewegen / 
bewegingscapaciteit)   

 

4 3 2 1 

e. eventuele problemen met 

het reiken van uw armen 
boven uw hoofd of 
uitstrekken naar de zijkanten 

4 3 2 1 

f. eventuele problemen met 

uw geheugen of concentratie 
4 3 2 1 

 

  



F. Demografie 

1. Wat is uw leeftijd? 

 Mijn leeftijd is: _______________(jaar) 

 Geeft er de voorkeur aan niet te antwoorden  

2. Wat beschrijft uw geslacht het beste? 

 Vrouw 

 Man 

 Heeft de voorkeur zichzelf te omschrijven als ____________________________ 

 Geeft er de voorkeur aan niet te antwoorden 

 

THIS QUESTION SHOULD BE REPLACED WITH A COUNTRY-APPROPRIATE QUESTION EXAMINING 

SOCIAL GRADE OR INCOME 

3. Welke van de hieronder genoemde beroepscategorieën omschrijven de hoofdverdiener in uw huishouden 

het best? 

* Als de hoofdverdiener nu met pensioen is en privé- of bedrijfspensioen heeft, selecteer dan de meest 

geschikte functietitel die van toepassing was vóór pensionering, selecteer anders 'Gepensioneerd - alleen 

AOW’ 

** Als de hoofdverdiener minder dan 6 maanden werkloos is, selecteer dan de optie die het dichtst bij de 

werkstatus vóór de werkloosheid ligt 

Aantekening voor de interviewer: vraag de deelnemer om te antwoorden met de passende lettercode op 

Showkaart N 

a) Senior  

b) Medior   

c) Junior management / operationeel / uitvoerend personeel  

d) Geschoolde arbeid (vakmensen) 

e) Semi-/ongeschoolde arbeid (incl. stagiairs) 

f) Student (fulltime) 

g) Huisvrouw/huisman 

h) Gehandicapt / fulltime verzorger voor iemand met een handicap 

i) Gepensioneerd – alleen AOW* 

j) 6+ maanden werkloos** 

k) Geef er de voorkeur aan niet te antwoorden 

  



THIS QUESTION SHOULD BE REPLACED WITH A COUNTRY-APPROPRIATE QUESTION EXAMINING 

EDUCATIONAL ATTAINMENT 

4. Wat is uw hoogst behaalde, afgeronde opleidingsniveau? 

Vink niet meer dan 1 vakje aan, tenzij u een opleiding buiten Nederland afgerond hebt.  

Als u een opleiding hebt afgerond buiten Nederland, vinkt u het vakje 'Buitenlandse opleiding’ en het 

dichtstbijzijnde Nederlandse equivalent aan (indien bekend). 

Als uw niveau niet wordt vermeld, vink dan het vakje aan met het dichtstbijzijnde equivalent.  

Aantekening voor de interviewer: vraag de deelnemer om te antwoorden met de passende lettercode op 

Showkaart O 

A. Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool) [LBO]  
B. Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg) [VMBO]  
C. Mavo (ulo, mulo) [Mavo]   
D. Havo (mms) [Havo]  
E. Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum) [VWO]  
F. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba) [MBO]  
G. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree) [HBO]  
H. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek 
I. Opleiding in het buitenland 
J. Geen opleiding 
K. Geef er de voorkeur aan niet te antwoorden 

 
 
5. Hoe is uw gezondheid in het algemeen? 

Aantekening voor de interviewer: vraag de deelnemer om te antwoorden met de passende lettercode op 

Showkaart P 

a) Zeer goed 

b) Goed 

c) Redelijk 

d) Slecht 

e) Zeer slecht  

f) Geef er de voorkeur aan niet te antwoorden 

 

6. Woont u in een stedelijke of landelijke omgeving?  

 Stedelijk 

 Landelijk 

 

7. Bent u een Nederlands staatsburger?  

 Ja 

 Nee 

 Dat zeg ik liever niet 

 

8. Vraag alleen of ja op vorige vraag (vraag 7) 

Heeft u het Nederlands staatsburgerschap bij de geboorte of op een later tijdstip verkregen? 



 Ja 

 Nee 

 Dat zeg ik liever niet 

 

THE SCREENER SHOULD ALSO INCLUDE THE FOLLOWING QUESTIONS: 

A QUESTION SUMMARISING TECHNOLOGY EXPERIENCE (e.g. smartphone use) 

Are you normally resident in XX (country/region, e.g. Flanders, Germany)? 

 


