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MANAGEMENT SUMMARY 
Motive 
In the line of the action programme Andere Overheid, which indicates how the modernisation of the 
government is formed, municipalities must offer 65% of their services electronically through the 
Internet in the beginning of 2007. With the project transparency (Project Transparantie) Overheid.nl 
works among other things on offering tailored information by means of personalisation and the ministry 
of home affairs has started the Monitor of the Plural Use of Data (Monitor Meervoudig Gebruik 
Gegevens), where the focus is on which data can be reused. The impression exists that not all users 
of municipal e-forms are entirely satisfied about the current e-forms. To improve the customer 
satisfaction a shift must be made from a supply-led to a demand-led approach, including possibilities 
for tailored information and services (personalisation). In this context eMAXX B.V. and the University 
of Twente have performed a research on the use of adaptation with municipal e-forms to improve 
these forms. 
 
Recommended is: 
• a standard implementation of adaptation with municipal e-forms, where DigiD and built-in checklist 

will be used and where personalised guidance and links, dynamic and active fields, page variants 
and a context dependent help function on different levels will be offered. 

• monitoring user behaviour and using known (personal) data and data about corresponding users 
as an input for adaptation. 

• to examine the municipal e-forms internally and improve them internally prior to the 
implementation of adaptation. 

 
Motivation 
A research have been performed by means of an online questionnaire and user evaluations to 
examine how citizens, but also municipality employees and municipalities, think about the use of 
adaptation with municipal e-forms. The results of the online questionnaire indicated that citizens 
(82%), municipality employees (67%) and municipalities (62%) had a preference for the use of 
adaptation. They indicated that the major part of the discussed products and services could be 
improved with the use of adaptation. For citizens this was especially the service ‘announcement of a 
change of address’, for municipality employees it was the product ‘request for a felling permit’ and for 
the municipalities it was the product ‘request for a building permit’. Two prototypes have been created 
of the relatively simple service ‘announcement of a change of address’ and the more complex product 
‘request for a building permit’; an adaptive and a non adaptive variant. Citizens, municipality 
employees and municipalities preferred the adaptive version of the form ‘announcement of a change 
of address’ as well as of the form ‘request for a building permit’. However, they mentioned that 
improvements should be made with respect to the content of the form ‘request for a building permit’. 
The municipalities also mentioned that standard adaptation should be implemented in adaptive 
municipal e-forms, both simple as complex ones.  
 
Consequences 
• The implementation of adaptation in municipal e-forms costs money; a part can be ‘earned back’ 

because less counter and callcenter employees will be necessary if citizens are able to request 
municipal products and services online without the aid of a municipality employee.  

• By monitoring the user behaviour the user can have the feeling that he/she is being watched. The 
user can also fear the possibility that his/her personal data will be abused; the municipalities 
should show a disclaimer which clearly mentions why and how the user data will be used.  

• If adaptation is not being correctly applied by the system this could lead to irritations for the end-
user, who has to recover the ‘mistake’ him/herself. 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 
Aanleiding 
In de lijn van het actieprogramma Andere Overheid, waarin wordt aangegeven hoe de modernisering 
van de overheid wordt vormgegeven, moeten gemeenten gemiddeld 65% van hun dienstverlening 
begin 2007 elektronisch aanbieden via het Internet. Daarnaast werkt Overheid.nl met het Project 
Transparantie onder andere aan het aanbieden van informatie op maat via personalisatie en is het 
ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met de Monitor Meervoudig Gebruik Gegevens, waarbij 
wordt gekeken welke gegevens hergebruikt kunnen worden. De indruk bestaat namelijk dat niet alle 
gebruikers van gemeentelijke e-formulieren geheel tevreden zijn over de huidige e-formulieren. Om de 
klanttevredenheid te verbeteren moet er een kanteling gemaakt worden van een aanbodgerichte naar 
een vraaggerichte aanpak, waaronder mogelijkheden voor informatie en diensten op maat 
(personalisatie). In dit kader is er vanuit eMAXX B.V. en de Universiteit Twente onderzoek gedaan 
naar het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren om de formulieren te verbeteren. 
 
Aanbevolen wordt 
• het standaard implementeren van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van DigiD, built-in checklists en gepersonaliseerde begeleiding, en het aanbieden van 
gepersonaliseerde links, dynamische en actieve velden, selectie van de paginastijl en een 
contextafhankelijke helpfunctie op verschillende uitlegniveaus. 

• het monitoren van het gebruikersgedrag en het gebruikmaken van bekende (persoons)gegevens 
en gegevens van overeenkomende gebruikers als input voor adaptatie. 

• de gemeentelijke e-formulieren inhoudelijk eerst goed te bekijken en inhoudelijk verbeteringen 
doorvoeren voordat adaptatie geïmplementeerd wordt. 

 
Motivatie 
Door middel van een online enquête en gebruikersevaluaties is onderzocht hoe burgers, maar ook 
gemeentemedewerkers en gemeenten staan tegenover het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-
formulieren. Uit de online enquête kwam naar voren dat burgers (82%), gemeentemedewerkers (67%) 
en gemeenten (62%) een voorkeur hadden voor het gebruik van adaptatie. Zij gaven aan dat het 
overgrote deel van de besproken producten en diensten verbeterd kon worden door gebruik te maken 
van adaptatie. Bij burgers was dit vooral de dienst ‘doorgeven verhuizing’, bij gemeentemedewerkers 
het product ‘aanvraag kapvergunning’ en bij gemeenten het product ‘aanvraag bouwvergunning’. Van 
de relatief simpele dienst ‘doorgeven verhuizing’ en het meer complexe product ‘aanvraag 
bouwvergunning’ zijn prototypes opgesteld; een adaptieve en niet adaptieve variant. Burgers, 
gemeentemedewerkers en gemeenten gaven bij zowel het formulier ‘doorgeven verhuizing’ als het 
formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ de voorkeur aan de adaptieve versie, maar dan moest er bij het 
formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ inhoudelijk wel eerst het een en ander verbeterd worden. De 
gemeenten gaven aan adaptatie standaard door te willen voeren bij gemeentelijke e-formulieren, 
zowel bij simpele als complexe. 
 
Consequenties 
• Het implementeren van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren kost geld; hiervan kan een deel 

‘terugverdiend’ worden doordat er minder balie- en callcenter medewerkers nodig zullen zijn als 
burgers gemeentelijke producten en diensten online aan gaan vragen zonder dat er hulp nodig is 
van een gemeentemedewerker. 

• Door het monitoren van het gebruikersgedrag kan de gebruiker het gevoel hebben zich bekeken 
te voelen en bang zijn dat zijn persoonlijke gegevens misbruikt zullen worden; de gemeenten 
zullen een disclaimer op moeten nemen waarin duidelijk vermeld staat waarom en waarvoor de 
gebruikersgegevens gebruikt zullen worden. 

• Als de adaptatie niet correct wordt toegepast door het systeem zou dit kunnen leiden tot irritaties 
bij de eindgebruiker, die de gemaakte “fout” zelf moet herstellen. 



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  4

VOORWOORD 
Met de gecombineerde afstudeeropdracht Adaptieve gemeentelijke eformulieren (elektronische 
formulieren) rond ik de Master of Science (Msc.) Human Media Interaction (HMI) en de doctoraal 
opleiding BusinessInformationTechnology (BIT) aan de Universiteit Twente (UT) af. Tijdens mijn 
opleiding werd mijn interesse gewekt in het veld Human Computer Interaction (HCI). Het vroegtijdig 
betrekken van gebruikers in het ontwerpproces van producten en/of diensten is een belangrijk 
onderdeel voor het succes van het ontwerp. In deze afstudeeropdracht wordt onder andere het 
onderwerp HCI en User-Centered Design verder onderzocht. 
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1 AFSTUDEEROPDRACHT 

1.1 Inleiding 
To be adapted, or not to be adapted: that is the question. 

 
Deze afstudeerscriptie beschrijft hoe gemeentelijke e-formulieren verbeterd kunnen worden door 
gebruik te maken van adaptatie.  
 
E-government wordt gedefinieerd als “het gebruik van ICT bij overheidsdiensten in combinatie met 
organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden van het personeel” [EU2005]. Eén van de 
meest voorkomende zaken die aangepakt worden binnen e-government is de inrichting van een 
digitaal front office, zoals een elektronisch of digitaal loket. Op deze manier kan de dienstverlening 
optimaal afgestemd worden op de burger, de interactie tussen burger en overheid bevorderd worden 
en kunnen diverse interne front offices ondersteund worden, zoals de traditionele balie. Zo kan er bij 
een digitale aanvraag van een gemeentelijk product en/of dienst een hogere effectiviteit ontstaan door 
onder andere een betere kwaliteit van de ingediende aanvragen en mogelijkheden voor semi-
geautomatiseerde toetsing. Een nadeel is dat als de gemeente de aanvragen niet digitaal kan 
verwerken in haar back office systemen de kans groot is dat digitale indiening alleen maar leidt tot een 
verschuiving van de administratieve lasten en tot kostenverhoging bij de gemeenten. De overheid 
probeert gemeenten te stimuleren om een digitaal loket op te zetten door het eenmalig geven van een 
subsidie aan gemeenten die nog geen dienstverlening via Internet hebben opgezet [HOO05]. In de lijn 
van het actieprogramma ‘Andere Overheid’, waarin wordt aangegeven hoe de modernisering van de 
overheid wordt vormgegeven, moeten gemeenten gemiddeld 65% van hun dienstverlening in 2007 
elektronisch aanbieden via het Internet. [EGE05] Daarnaast werkt Overheid.nl met het Project 
Transparantie onder andere aan het aanbieden van informatie op maat via personalisatie en is het 
ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met de Monitor Meervoudig Gebruik Gegevens, waarbij 
wordt geteld welke gegevens aan burgers/bedrijven worden gevraagd bij het aanvragen van een 
product [OVE02].  
 
Één van de aandachtspunten bij de invoering van e-government is dat er voor iedereen toegang moet 
zijn tot openbare diensten. Één van de manieren om dit aan te pakken is het aanpassen van 
gemeentelijke e-formulieren (adaptatie), waarbij het formulier aangepast wordt aan de gebruiker 
(personalisatie) of waar de gebruiker het formulier zelf aanpast (customisatie). Mogelijke voordelen 
van adaptatie zijn dat het tijd bespaart als de inhoud goed aansluit bij de keuzes van de gebruiker, dat 
het aandachtsveld verbreed wordt door aan te geven wat andere gelijksoortige gebruikers gedaan 
hebben, en dat er ingespeeld kan worden op verwachtingen door aangepaste inhoud aan te bieden, 
doordat het systeem de gebruiker herkent. 
 
De vraag is echter of gebruikers wel zitten te wachten op het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke 
e-formulieren. De gebruiker kan namelijk het gevoel hebben dat hij of zij geen controle heeft over het 
aanbod doordat het systeem bepaalt welk aanbod de gebruiker te zien krijgt. De gebruiker kan ook het 
gevoel hebben dat er inbreuk gemaakt wordt op zijn of haar privacy doordat het systeem onderzoek 
doet naar het (online)gedrag van de gebruiker [KRO98]. Dit onderzoek probeert te achterhalen of het 
gebruik van adaptatie gewenst is bij zowel burgers, gemeentemedewerkers en gemeenten en of het 
gemeentelijke e-formulieren kan verbeteren. 
 
Het maatschappelijke belang van deze afstudeerscriptie is dat burgers in Nederland in de toekomst op 
een snelle, gemakkelijke en overzichtelijke manier gemeentelijke producten en/of diensten via de 
gemeentelijke website of portaal aan kunnen vragen. Het wetenschappelijke belang is een bijdrage op 
het onderzoeksgebied Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems (zie [1]) met als 
subgebied User-Centered Design and Evaluation of Adaptive Systems (zie bijlage 1). 
 
In deze scriptie staat beschreven in welke mate burgers, gemeentemedewerkers (de eindgebruikers) 
en gemeenten het gebruik van adaptatie waarderen bij zowel het simpele formulier ‘doorgeven 
verhuizing’ als bij het relatief complexe formulier ‘aanvraag bouwvergunning’. Hierbij worden de 
volgende onderdelen behandeld: omschrijving van de afstudeeropdracht, adaptatie in theorie, 
adaptieve e-formulieren, adaptieve gemeentelijke e-formulieren, gebruikte methoden, resultaten online 
enquête, uitgangspunten prototypes aan de hand van de enquêteresultaten, evaluatiemethoden en –
resultaten eindgebruikers, evaluatiemethoden en –resultaten gemeenten, final prototypes, en de 
conclusies en aanbevelingen.  
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1.2 Projectkader 
Voor het aanbieden van gemeentelijke informatie, producten en diensten aan burgers wordt bij veel 
gemeenten een digitaal front office of digitaal loket ingericht. Bij een dergelijk digitaal loket kan gebruik 
gemaakt worden van e-formulieren. Om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de 
gebruiker kan informatie die beschikbaar is over de gebruiker aangewend worden om adaptieve e-
formulieren aan te bieden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van personalisatie. 
 
Gangbare manieren om websites te personaliseren zijn: 
• Adaptatie van content: het aanpassen van de inhoud aan de gebruiker; 
• Adaptatie van presentatie: het aanpassen van de presentatie aan de gebruiker (helpteksten, 

plaatjes, kleur, enz.); 
• Adaptatie van navigatie: het aanpassen van navigatie aan de gebruiker (verwijderen van links, 

sorteren van links, aanbevelingen, etc.). 
 
Voor adaptieve e-formulieren is informatie van de gebruiker nodig, deze kan zowel expliciet als 
impliciet worden verkregen. Expliciete acquisitie vereist inspanning van de gebruiker die de gegevens 
moet invullen en indien nodig ook wijzigen. Bij impliciete acquisitie wordt het navigatiegedrag van de 
gebruiker opgeslagen en, na interpretatie van de gegevens, gebruikt in het gebruikersprofiel. Uiteraard 
kan een gebruikersprofiel ook bestaan uit een combinatie van expliciet en impliciet verkregen 
informatie. 
 
De eMAXX (zie bijlage 2) Mid Office is een flexibele integratieoplossing (Enterprise Service Bus) die 
kan worden ingezet als message broker tussen de aan de Mid Office gekoppelde systemen. De 
belangrijkste gebruikers van de eMAXX Mid Office zijn middelgrote tot grote gemeenten. Deze 
gebruiken de Mid Office om burgers/bedrijven de mogelijkheid te bieden, via het Internet, diensten af 
te nemen waarvoor zij in het verleden naar het gemeentehuis moesten. De burger kan bij steeds meer 
gemeenten door middel van het doorlopen van een serie e-formulieren bijvoorbeeld een afspraak 
maken bij de gemeente of een uittreksel aanvragen. De eMAXX Mid Office beheerst hierbij het proces 
en ontsluit tevens back office systemen. Een gemaakte afspraak kan dus direct in de 
kalenderapplicatie van de gemeente opgenomen worden.  
 
De e-formulieren zijn in opzet lichtgewicht en het is daarom niet moeilijk om gerealiseerde Mid Office 
functionaliteit te hergebruiken om, bijvoorbeeld, callcenter- of baliemedewerkers ook rechtstreeks 
afspraken te laten plaatsen in de kalenderapplicatie van de gemeente. 

1.3 Doelstelling 
Het doel van de afstudeeropdracht is:  
 

Onderzoeken hoe gemeentelijke e-formulieren verbeterd kunnen worden door de informatie die 
beschikbaar is over de gebruiker aan te wenden om zogenaamde adaptieve gemeentelijke  

e-formulieren aan te bieden 
 

Hierbij moet het invullen van het formulier zo snel, gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk verlopen, 
waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende type gebruikers, zoals laagopgeleiden of -
geschoolden en slechtzienden. 

1.4 Opdrachtomschrijving 
Omdat het een gecombineerde afstudeeropdracht betreft, voor zowel de doctoraal opleiding 
BedrijfsInformatieTechnologie alsmede de Msc. Human Media Interaction, is de opdrachtomschrijving 
gesplitst in twee delen.  
 
Het eerste deel van de opdracht bestaat uit een theoretisch onderzoek om onder andere de volgende 
vragen te beantwoorden: 
• Welke standaard groepen zijn er te onderscheiden voor gemeentewebsites/e-formulieren? 
• Welke overige gebruikersgroepen kunnen er onderscheiden worden voor gemeentewebsites/e-

formulieren? 
• Welke adaptatiemethoden zijn er? 
• Zijn er standaarden voor adaptatie aan de hand van stereotypen? 
• Welke adaptatiemethoden kunnen het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-formulieren? 
• Kan de gebruikersinformatie het best expliciet of impliciet verkregen worden of door een 

combinatie van beide? 
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• Welke concurrenten zijn er op het gebied van adaptatie? 
 
Daarnaast bestaat het eerste deel uit een onderzoek bij verschillende burgers, gemeentemedewerkers 
en gemeenten om o.a. de volgende vragen te beantwoorden: 
• Welke digitale diensten bieden gemeenten aan en welke gaan ze de komende jaren aanbieden? 
• Welke van deze diensten zou(den) verbeterd kunnen worden door adaptieve e-formulieren in te 

zetten? 
• Welke adaptatiemethoden kunnen het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-formulieren? 
• Welke subgebruikersgroepen (onder burgers en gemeentemedewerkers) kunnen er 

onderscheiden worden voor gemeentelijke e-formulieren? En zijn er standaard stereotype 
waarden toe te wijzen aan deze subgroepen? 

• Moet stereotypering ingezet worden voor adaptatie? 
• Welke beperkingen zijn er eventueel aan te wijzen voor de inzet van adaptatiemethoden? 
 
Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het ontwikkelen van één of meerdere prototypen om te 
demonstreren hoe adaptieve e-formulieren ingezet kunnen worden voor de in het eerste deel 
gevonden diensten. Deze prototypes zullen tenslotte geëvalueerd worden met burgers, 
gemeentemedewerkers en gemeenten om feedback te krijgen en de prototypes aan te passen aan de 
hand van de verkregen feedback. Hierbij moeten de volgende vragen beantwoord worden: 
• In welke gebruikersprofielen zijn de gevonden gebruikersgroepen in te delen? 
• Welke fouten worden veel gemaakt door de gevonden gebruikersgroepen? 
• Welke problemen worden ondervonden door de verschillende gebruikersgroepen? 
• Welke functies moeten de formulieren de gebruikersgroepen bieden? 
• Welke gegevens moeten er gelogd worden om adaptatie toe te passen? 
• Welke prototypes, die demonstreren hoe adaptieve e-formulieren ingezet kunnen worden voor de 

gevonden diensten, moeten volgens de eindgebruikers ontwikkeld worden? 
 
De realisatie van een geheel werkende adaptieve e-formulieren framework in combinatie met de Mid 
Office behoort niet tot de opdracht. Dit zal uitgevoerd worden door de technische afdeling van eMAXX. 

1.5 Vereisten en restricties 
De functionaliteit adaptieve gemeentelijke e-formulieren: 
• richt zich op drie doelgroepen; middelgrote tot grote gemeenten, werknemers van middelgrote tot 

grote gemeenten die gebruik gaan maken van de applicatie en namens burgers een gemeentelijk 
product en/of dienst aan willen vragen, en burgers die gebruik gaan maken van de applicatie om 
een gemeentelijk product en/of dienst aan te vragen. Hierna te noemen gemeenten, 
gemeentemedewerkers en burgers; 

• moet Online beschikbaar worden gesteld (geïntegreerd in het digitale loket); 
• moet toegankelijk zijn;  
• moet een gebruiksvriendelijke interface hebben, zodat het geaccepteerd zal worden door de 

eindgebruikers; 
• moet de eindgebruiker de mogelijkheid geven diensten af te nemen op een effectieve en efficiënte 

manier; 
• moet optimaal ingezet worden voor de gewenste diensten. 

1.6 Product 
De gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om goede, overzichtelijke en begrijpelijke 
gemeentelijke e-formulieren aan te bieden aan burgers. Een slecht en onduidelijk formulier staat 
optimaal gebruik en waardering ervan in de weg. Het toepassen van adaptatie bij gemeentelijke e-
formulieren kost tijd en geld, maar daar tegenover staat dat het de kosten voor ondersteuning omlaag 
kan halen en dat de waardering omhoog kan gaan. 
 
In de huidige statische versies van gemeentelijke e-formulieren wordt er geen helpfunctie 
aangeboden, maar wordt er soms een link aangeboden naar een pagina waar toelichting wordt 
gegeven over alle in te vullen velden van het formulier. Daarnaast worden alle mogelijke in te vullen 
velden getoond aan de gebruiker en wordt er geen rekening gehouden met velden die niet relevant 
zijn voor de gebruiker of velden waarvan de gegevens al bekend (kunnen) zijn bij de gemeente. De 
indruk bestaat dat niet alle gebruikers van de gemeentelijke e-formulieren geheel tevreden zijn over 
de huidige e-formulieren. Om de klanttevredenheid te verbeteren moet er een kanteling gemaakt 
worden van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte aanpak, waaronder mogelijkheden voor 
informatie en diensten op maat (personalisatie). Immers, het aanbod van informatie en diensten neemt 
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toe, de bezoekfrequentie neemt eveneens toe, maar daar staat tegenover dat het gebruik van digitale 
dienstverlening zeer beperkt toeneemt (met uitzondering van rijksdiensten), en dat de 
klanttevredenheid onder druk staat (deze is niet verbeterd en blijft schommelend tussen een 6,5 
[OVE02]. Een verklaring hiervoor kan de slechte vindbaarheid van informatie zijn, maar ook de 
kwaliteit van de webinterface scoort niet goed. [OVE02] 
 
Het toepassen van adaptatie heeft een aantal mogelijke voor- en nadelen ten opzichte van een versie 
zonder adaptatie: 
 
Voordelen: 
• Door gebruik te maken van adaptatie kan de doorlooptijd van het invullen van het formulier verkort 

worden doordat onnodige velden en opmerkingen/uitleg weggelaten worden en kunnen 
aangepaste helpfuncties en een aangepaste interface in de vorm van een hoog of standaard 
contrast aangeboden worden. De gebruiker wordt niet afgeleid door niet relevante items. 

• Door gebruik te maken van adaptatie kan de gebruiker ongestoord het formulier doorlopen zonder 
een aparte handleiding te hoeven raadplegen; de gebruiker hoeft zijn aandacht niet te switchen 
tussen het formulier en de online handleiding. Op deze manier kan het formulier sneller doorlopen 
worden en kunnen onduidelijkheden sneller worden opgelost. 

• De helpfunctie zal in mindere mate genegeerd worden door de gebruiker en het zal minder moeite 
kosten om relevante informatie te vinden. De kans is groter dat de helpfunctie 
geraadpleegd/gelezen wordt. 

• Een adaptieve toepassing, zoals de adaptieve gemeentelijke e-formulieren, zal de kosten van 
extra ondersteuning bij problemen verminderen. Hierbij moet ook gedacht worden aan een 
gebruiker die problemen heeft bij het invullen van de online versie van het formulier en besluit 
langs de gemeente te gaan om het formulier aan de balie in te laten vullen door een 
gemeentemedewerker. 

 
Nadelen: 
• Het ontwerpen en vervangen van de huidige formulieren brengt extra “kosten” met zich mee. 
• Als de adaptatie niet correct wordt toegepast door het systeem zou dit kunnen leiden tot irritaties 

bij de eindgebruiker, die de gemaakte “fout” zelf moet herstellen. 

1.7 Technologie 
Een technologische kaart, met alle technologie die betrekking heeft op adaptieve gemeentelijke e-
formulieren, is te vinden in bijlage 3. Deze kaart is hoofdzakelijk gebaseerd op de technologie zoals 
deze momenteel bij adaptieve websites wordt gebruikt. Een logische aanname is dat de technologie 
die bij adaptieve formulieren gebruikt zal worden eenzelfde principe volgt, eventueel met afwijkingen.  

1.8 Actoren 
Een belangrijk onderdeel bij het opstellen van adaptieve gemeentelijke e-formulieren is het 
identificeren van de verschillende actoren. Van deze groepen moeten de wensen, bekwaamheden en 
benodigdheden bekend zijn bij de ontwerper. 
 
De actoren zijn te onderscheiden in [SMI01]: 
• Technologieontwikkelaars 
• Technologiegebruikers 
• Technologieregulatoren 
• Overige betrokkenen 

1.8.1 Technologie ontwikkelaar 
 
Industriële ontwikkelaar  
De technologie ontwikkelaar heeft een grote directe invloed bij het ontwikkelen van de technologie. Hij 
is immers de expert op dit gebied en is hierdoor belangrijk. Het is van groot belang dat de ontwikkeling 
goed en tijdig verloopt en dat de ontwikkelaar betrouwbaar is. De technologie ontwikkelaar is naast de 
ontwikkeling ook verantwoordelijk voor onder andere de levering en verkoop van de adaptieve 
gemeentelijke e-formulieren. Deze handelingen kunnen door één en dezelfde of door twee of meer 
firma’s uitgevoerd worden. In dit geval worden deze handelingen verzorgd door eMAXX. 
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Een technologieontwikkelaar doet mee omdat hij verwacht dat het technologisch interessant is. Door 
het ontwikkelen van de technologie zou er erkenning in de wetenschappelijke wereld kunnen ontstaan 
en het zorgt voor een inkomstenpost [SMI01]. 

1.8.2 Technologiegebruiker 
 
Gemeenten 
Adaptieve gemeentelijke e-formulieren zouden door alle gemeenten in Nederland gebruikt/afgenomen 
kunnen worden. Hierbij zijn vooral middelgrote tot grote gemeenten belangrijk; dezelfde gebruikers als 
van de Mid Office. Met de Mid Office bieden deze gemeenten burgers, bedrijven, alsmede 
gemeentemedewerkers de mogelijkheid om via het Internet diensten af te nemen. Elke individuele 
gemeenten zal zelf aan moeten geven of zij adaptieve gemeentelijke e-formulieren aan wil bieden en 
dus af zou willen nemen. Zo hebben de gemeenten een directe invloed op de ontwikkeling van 
adaptieve e-formulieren en dus inspraak. Er wordt een vraag gecreëerd door deze actor. Er wordt 
verwacht dat gemeenten dit product af willen nemen omdat zij verwachten dat het aanvragen van 
gemeentelijke producten en/of diensten op deze manier aantrekkelijker wordt voor burgers, doordat er 
een snelle en gemakkelijke manier van aanvragen ontstaat. Daarnaast wordt er verwacht dat het 
gebruik voor gemeentemedewerkers die soortgelijke e-formulieren gebruiken, verbeterd wordt. Door 
gebruik te maken van adaptatie kan het invullen van de formulieren soepeler verlopen. Deze 
versoepeling kan leiden tot een stijging van het aantal aanvragen van gemeentelijke producten en/of 
diensten via het Internet. Daarnaast zal er een kostenbesparing optreden doordat adaptieve e-
formulieren uiteindelijk (een gedeelte van) de callcenter- en baliemedewerkers bij het gemeentehuis 
vervangt. De gemeenten zijn erg belangrijk omdat ze over het geld beschikken waarmee de invoering 
van de ontwikkeling betaald zal moeten worden. 
 
Burgers 
De eindgebruikers van adaptieve gemeentelijke e-formulieren zijn onder andere alle burgers in 
Nederland die ingeschreven staan bij een gemeente en toegang hebben tot of de beschikking hebben 
over een pc met internetverbinding en via het Internet gemeentelijke diensten en/of producten af willen 
nemen. De burgers hebben een directe invloed bij het ontwikkelen van de technologie. Zij moeten als 
eindgebruiker gebruik gaan maken van de technologie. Het is daarom van belang dat de technologie 
zo ontwikkeld wordt dat het gebruiksvriendelijk is. De burger is dus erg belangrijk bij de ontwikkeling 
van adaptieve gemeentelijke e-formulieren. 
 
Bij de adaptieve gemeentelijke e-formulieren is er onder andere rekening gehouden met 
slechtzienden, laagopgeleiden of –geschoolden en met nieuwe en incidentele eindgebruiker die 
mogelijke “problemen” ondervinden bij het gebruik van de formulieren en verduidelijking zoeken. Bij dit 
type mensen zal adaptatie vooral van belang/nuttig zijn. Daarentegen kan adaptatie ook van belang 
zijn voor gebruikers die regelmatig digitale aanvragen doen en zonder irrelevante toelichtingen en 
informatie het formulieren willen doorlopen. 
 
Een beweegreden van de burger is dat het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren een 
versoepeling inhoudt. Er kan gedacht worden aan een snellere, makkelijkere en overzichtelijkere 
manier van invullen van gemeentelijke formulieren. De ontwikkeling van de technologie moet het 
gebruik van gemeentelijke e-formulieren aantrekkelijker maken. 
 
Bedrijven 
Bedrijven hebben een indirecte invloed bij het ontwikkelen van de technologie. Zij moeten als 
eindgebruiker gebruik gaan maken van de technologie. Het aanbod van gemeentelijke e-formulieren 
voor deze groep is echter kleinier dat het aanbod aan burgers. De groep bedrijven zal tijdens dit 
onderzoek buiten beschouwing gelaten worden, omdat er met bedrijven minder 
interactiemogelijkheden mogelijk zijn, waardoor er minder producten kunnen worden aangeboden in 
vergelijking met burgers en gemeentemedewerkers. Bedrijven worden daarom als secundair gezien. 
 
Een beweegreden van het bedrijf is dat het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren een 
versoepeling en versnelling inhoudt van het invullen van e-formulieren om gemeentelijke producten 
aan te vragen. 
 
Gemeentemedewerkers 
Gemeentemedewerkers, zoals baliemedewerkers, die namens een burger een gemeentelijk product 
en/of dienst online aanvragen, zijn ook eindgebruikers van adaptieve gemeentelijke e-formulieren. De 
gemeentemedewerker heeft een indirecte invloed bij het ontwikkelen van de technologie. De 
gemeentemedewerker moet als eindgebruiker gebruik gaan maken van de technologie. Hierbij moet 
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wel opgemerkt worden dat niet alle gemeenten een systeem gebruiken waarbij de interface eruit ziet 
als de e-formulieren voor burgers. Sommige gemeenten werken met een systeem waarin data direct 
weggeschreven wordt in de gemeentelijke basis administratie (GBA). Hier worden geen 
daadwerkelijke e-formulieren bij gebruikt. Bij sommige gemeenten hebben baliemedewerkers zelfs 
niet de mogelijkheid om alle producten direct per computer aan te vragen voor de burger. Zo krijgt een 
burger die naar het gemeentehuis komt om een bouwvergunning aan te vragen een papieren 
formulier die hij/zij in moet vullen, eventueel met behulp van een gemeentemedewerker. Dit ingevulde 
formulier komt daarna via de baliemedewerker terecht bij de juiste afdeling die het formulier in 
behandeling neemt. 
 
Een beweegreden van de gemeentemedewerker is dat het gebruik van adaptatie een versoepeling en 
versnelling inhoudt van de afhandeling van het aanvragen van een gemeentelijk product en/of dienst 
namens een burger. 

1.8.3 Technologie regulatoren 
 
Overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken)  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) probeert gemeenten te stimuleren om een digitaal loket 
op te zetten door het geven van een subsidie aan gemeenten die nog geen dienstverlening via het 
Internet hebben opgezet [HOO05]. Door het actieprogramma ‘Andere Overheid’, wat zich richt op een 
beter presterende overheid en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven, 
worden gemeenten verplicht gemiddeld 65% van hun dienstverlening in 2007 elektronisch aan te 
bieden via het Internet (EGE05). Met het Project Transparantie werkt Advies Overheid.nl actief aan 
onder andere het uitbreiden en verbeteren van informatie van de overheid op het Internet en het 
aanbieden van informatie op maat via personalisatie. Daarnaast is het ministerie van BZK in oktober 
2005 gestart met een nieuwe monitor, de Monitor Meervoudig Gebruik Gegevens (MMGG). In de 
nulmeting van deze monitor staan formulieren centraal en wordt geteld welke gegevens aan burgers 
en bedrijven worden gevraagd bij het aanvragen van een product van de overheid. De resultaten van 
deze nulmeting zullen gepubliceerd worden in de Overheidl.nl Monitoruitgave over 2006 [OVE02]. 
Hierdoor heeft de overheid een directe invloed op de ontwikkeling van adaptieve gemeentelijke e-
formulieren.  
 
De overheid zal het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren stimuleren omdat ze 
verwacht dat het gebruik de transparantie en het gebruik van gegevens en informatie vergroot. De 
overheid is belangrijk omdat ze over het geld (onder andere in de vorm van subsidies) beschikt dat 
gemeenten toegewezen krijgen om de ontwikkeling te stimuleren. 
 
DigiD 
DigiD (zie [4]) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de 
overheid. Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de identiteit verifiëren van klanten die gebruik 
maken van haar elektronische diensten. Om adaptatie toe te passen wordt er gebruikt gemaakt van 
DigiD, waarbij een gebruiker inlogt met een DigiD account en zijn/haar persoonlijke gegevens direct 
beschikbaar zijn voor het systeem. Deze DigiD gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het 
proces zelf. DigiD bepaald verder of bepaalde processen wel of niet mogen. Op deze manier heeft 
DigiD directe invloed op de ontwikkeling van adaptieve gemeentelijke e-formulieren. [DIG06] 
 
DigiD is een initiatief van de overheid om haar elektronische dienstverlening te verbeteren en te 
vereenvoudigen. DigiD is belangrijk omdat met het gebruik van DigiD adaptatie toegepast kan worden. 
 
College bescherming persoonsgegevens  
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), voorheen de Registratiekamer, is een instelling 
die toezicht houdt op de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en andere 
wettelijke bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens. Het CBP ziet in dat kader ook toe 
op de doorwerking van de gestelde normen in de praktijk. Volgens de Wet Bescherming 
Persoonsgegeven mogen data uitsluitend worden gebruikt voor het oorspronkelijk aangegeven doel. 
Gegevensbronnen koppelen om betere service in de dienstverlening mogelijk te maken, mag alleen 
zolang het met de privacywetgeving in overeenstemming is. Het CBP zal moeten onderzoeken of het 
gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren de privacy van de eindgebruikers niet aantast. 
Om adaptatie toe te passen, wordt namelijk zeer privacygevoelige informatie opgeslagen. Op deze 
manier heeft de registratiekamer een indirecte invloed op de ontwikkeling van adaptieve gemeentelijke 
e-formulieren. [CBS06] 
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Het belang van het CBP is dat zij inzicht krijgt in het gedrag van de eindgebruiker. Het CBP is 
belangrijk omdat zij voorlichting geeft over de WBP, de regering adviseert, gedragscodes toetst, 
klachten afhandelt, bemiddelt en audits (procestoetsen) uitvoert bij bedrijven en (semi-) 
overheidsinstellingen. Ook heeft het CBP de bevoegdheid om indien nodig bestuursdwang toe te 
passen of een bestuurlijke boete op te leggen. [SMI01], [CBS06] 
 
Consumentenbond  
De consumentenbond is een organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten. Via de 
Bondsraad, ook wel het ledenparlement genoemd, kunnen leden van de Consumentenbond invloed 
uitoefenen op het beleid van de vereniging. Op deze manier heeft zij indirect invloed op de 
ontwikkeling van adaptieve gemeentelijke e-formulieren. [CON06] 
  
De Consumentenbond is van belang omdat zij verwacht dat ze op deze manier inzicht kan krijgen in 
het gedrag van de eindgebruikers. De privacy van de eindgebruikers moet gewaarborgd worden. De 
Consumentenbond is belangrijk omdat ze beschikt over een groot ledenbestand en in staat is de 
burgers aan te zetten tot verzet. 

1.8.4 Overige betrokkenen 
 
Belangenorganisaties 
Belangenorganisaties, zoals werkgeversorganisaties (FNV bondgenoten) of werknemersorganisatie 
komen op voor de belangen van verschillende groepen. Belangenorganisaties zijn belangrijk omdat ze 
in staat zijn de burgers in verzet te laten komen tegen de invoering van adaptatie bij gemeentelijke e-
formulieren.  

1.8.5 Onderlinge relaties  
Tussen de verschillende typen actoren bestaan de volgende relaties:  
 
Technologieontwikkelaar - Technologiegebruiker 
Deze relatie bestaat uit het opleveren van de adaptieve gemeentelijke e-formulieren, alle daarbij 
behorende producten en terugkoppeling van de gebruiker naar de ontwikkelaar. 
 
Technologieontwikkelaar - Technologieregulator 
Deze relatie bestaat uit het houden aan de wetgeving, onderhandeling, het geven van subsidies, 
advies, overleg, het uitvoeren van controles en samenwerking. 
 
Technologieregulator - Overige betrokkenen 
Deze relatie bestaat uit het houden van overleg, dialogen, samenwerking en onderhandeling. 
 
Technologieregulator - Technologiegebruiker 
Deze relatie bestaat uit het geven van voorlichting en subsidies.  
 
Technologiegebruiker - Overige betrokkenen 
Deze relatie bestaat uit belangenbehartiging. Ook dialoog, klachten en terugkoppeling zijn onderlinge 
relaties tussen deze twee typen actoren. 

1.8.6 Impact 
In de impactboom wordt de mogelijke impact van het invoeren van adaptieve gemeentelijke e-
formulieren getoond op de eindgebruikers van het product. De impactboom is te vinden in bijlage 4. 
Deze boom is gebaseerd op aannames en op het theoretische onderzoek. Het kan gebruikt worden 
als een indicatie bij de invoering van adaptieve gemeentelijke e-formulieren.  
 
Gebruik DigiD  Mogelijkheid tot veranderen DigiD gegevens  Gebruiker kan zelf bepalen welke 
gegevens bekend zijn. 
Bij het toepassen van adaptatie kan er gebruik gemaakt worden van DigiD, waardoor er velden 
overgeslagen kunnen worden omdat die al bekend zijn bij het systeem. De gebruiker heeft de 
mogelijkheid om zijn DigiD gegevens te veranderen of aanvullende gegevens (zoals emailadres en 
mobiel nummer) kenbaar te maken. Hierdoor heeft de gebruiker zelf controle over zijn DigiD 
gegevens; de gebruiker kan zelf bepalen of hij/zij aanvullende gegevens bekend wil maken, die 
gebruikt kunnen worden voor het toepassen van adaptatie.  
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Gebruik DigiD  Misbruik DigiD account  Gebruiker de dupe 
De gebruiker kan met zijn DigiD account inloggen door middel van een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Er bestaat een kans dat de gebruiker zijn inloggegevens bekend maakt of dat ze 
ongewenst bekend worden bij derden. In dit geval kan er misbruik gemaakt worden van het DigiD 
account, doordat iemand anders inlogt met deze gegevens. Zo kunnen er ongewenst producten 
aangevraagd worden en/of foutieve informatie doorgeven worden. De klant is hier dan de dupe van. 
 
Gebruik DigiD/Monitoren en opslag gebruikersacties  Verlies privacy gebruikers  Gebruik Internet 
voor gemeentelijke diensten minder aantrekkelijk  Verlies Online gebruikers 
Naast de gegevens die via DigiD bekend zijn bij het systeem, zal het systeem de gebruiker monitoren 
en gebruikersacties opslaan om informatie over de gebruiker te verzamelen. Hierdoor kan de 
gebruiker het gevoel hebben dat hij ‘bekeken’ wordt. De gebruiker kan dit als een verlies van zijn 
privacy ervaren, waardoor het gebruik van het Internet voor het aanvragen van gemeentelijke 
producten en diensten minder aantrekkelijk kan worden. Dit zou kunnen leiden tot het verlies van 
online klanten.  
 
Aanpassen formulieren  Snellere doorlooptijd / Makkelijkere en overzichtelijke formulieren  
Gebruiksgemak stijgt  Aantal online gebruikers stijgt 
Doordat het systeem de formulieren aanpast aan de gebruiker en/of de gebruiker de formulieren zelf 
aan kan passen, zullen de formulieren beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van de 
gebruiker. Hierdoor kan de doorlooptijd van het invullen van een formulier verkort worden en/of zal het 
invullen van het formulier op een soepelere, makkelijkere en overzichtelijkere manier kunnen verlopen. 
Het gebruikersgemak kan stijgen, wat weer zou kunnen leiden tot een stijging van het aantal online 
klanten.  
 
Aanpassen formulieren  Foutief toepassen adaptatie  Irritaties gebruikers  Verlies online 
gebruikers 
De formulieren kunnen ook foutief aangepast worden door het systeem wat kan leiden tot irritaties van 
de gebruiker. Zo kan het systeem bijvoorbeeld beslissen om uitgebreide uitleg te geven omdat de 
gebruiker 75 jaar oud is. Deze hippe opa die helemaal geen extra uitleg nodig heeft, kan zich hierdoor 
beledigt en geïrriteerd voelen. Dit kan leiden tot verlies van online gebruikers. 

1.8.7 Omgeving 
De gebruikersomgeving van gemeentelijke e-formulieren is een digitale omgeving. Gemeentelijke e-
formulieren zijn via een gemeentelijke website en/of portal vanaf elke plek in de wereld bereikbaar. De 
voorziene gebruikerservaring is er een waar de gebruiker het gemeentelijke e-formulier op een snelle, 
gemakkelijke en overzichtelijke manier kan doorlopen. 

1.9 Conclusie 
Het doel van de afstudeeropdracht is onderzoeken hoe gemeentelijke e-formulieren verbeterd kunnen 
worden door de informatie die beschikbaar is over de gebruiker aan te wenden om zogenaamde 
adaptieve gemeentelijke e-formulieren aan te bieden. Om dit te doen wordt het onderzoek verdeeld in 
twee delen. Het eerste deel bestaat uit een theoretisch onderzoek en een oriënterend onderzoek 
onder burgers, gemeentemedewerkers en gemeenten. Het tweede deel bestaat uit het ontwikkelen en 
evalueren van prototypes om te demonstreren hoe adaptatie ingezet kan worden bij gemeentelijke e-
formulieren en de evaluatie van deze prototypes. Voor het theoretische onderzoek, het oriënterende 
onderzoek en de evaluatie van de prototypes zijn per onderdeel een aantal subvragen opgesteld die 
in de komende hoofdstukken, waar mogelijk, beantwoord worden. 
 
In hoofdstuk 2 tot en met 4 worden de vragen met betrekking tot het theoretische onderzoek 
behandeld (zie 1.4). In hoofdstuk 6 worden de vragen met betrekking tot het oriënterende onderzoek 
behandeld (zie 1.4). In hoofdstuk 9 en 11 worden de vragen met betrekking tot de evaluatie van de 
prototypes behandeld (zie 1.4).  
 
In de volgende drie hoofdstukken staan de resultaten van het theoretische onderzoek beschreven, 
waarbij onderwerpen behandeld worden van adaptatie in het algemeen (theorie) tot adaptatie bij 
gemeentelijke e-formulieren (praktijk). 
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2 ADAPTATIE IN THEORIE 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het gedeelte van het theoretische onderzoek beschreven waarbij de 
onderwerpen adaptatie, het adaptatieproces, adaptatieproblemen en adaptatie toepassingen bij de 
overheid worden behandeld. Hierbij wordt er een antwoord gegeven op de subvragen: 
• Welke adaptatiemethoden zijn er? 
• Zijn er standaarden voor adaptatie aan de hand van stereotypen? 
• Kan de gebruikersinformatie het best expliciet of impliciet verkregen worden of door een 

combinatie van beide? 

2.2 Adaptatie 
Adaptatie refereert in het algemeen naar het vermogen van een online applicatie/systeem om 
gebruikersinformatie te verzamelen en op te slaan, om de opgeslagen informatie te analyseren, en, 
gebaseerd op deze analyse, de applicatie zo aan te passen dat het voldoet aan de behoefte van de 
gebruiker. In figuur 1 wordt een overzicht van adaptatie gegeven. De verschillende onderdelen worden 
in de komende hoofdstukken toegelicht.  
 

 
 

Figuur 1. Een overzicht van Adaptatie 
 
Het nut van adaptatie kan aangeduid worden met het volgende voorbeeld: 

 
Stel, twee gebruikers willen een afspraak maken met de gemeente door een formulier op het 
Internet in te vullen. Normaal gesproken zou men deze gebruikers hetzelfde formulier laten zien 
(met dezelfde content en weergave). Maar stel nu dat de eerste gebruiker zijn persoonlijke 
gegevens al eerder op de site heeft ingevuld. Deze gegevens kunnen dan automatisch door het 
systeem worden ingevuld in de daarvoor aanwezige velden. Van de tweede gebruiker weten we 
dat hij twee maanden geleden ook een verhuizing heeft doorgegeven, doordat dit opgeslagen is 
door het systeem. Deze gebruiker is waarschijnlijk bekend met de gegevens die hij in moet 
vullen om de verhuizing door te geven en heeft daardoor waarschijnlijk minder behoefte aan 
een uitgebreide vorm van toelichting/hulp. Een compacte ‘openklapbare’ toelichting kan 
getoond worden bij bepaalde velden.  
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2.2.1 Type Adaptatie 
Adaptatie kan automatisch geïnitieerd worden door het systeem zelf of handmatig door de gebruiker 
van het systeem. In het eerste geval is het systeem actief en wordt de gebruiker gezien als passief, of 
in ieder geval als minder in controle. Dit wordt ook wel adaptivity of personalisatie genoemd. 
Personalisatie is “het op maat aanbieden van een applicatie aan individuen of groepen personen, 
gebaseerd op profielen, demografische gegevens en/of eerdere interacties, waarbij de (back office 
van de) applicatie de content en navigatie aanpast. Systemen die zich automatisch aan gebruikers 
aanpassen aan de hand van hun veronderstellingen worden adaptive genoemd. Bij 
personalisatie/adaptivity zijn de veranderingen over het algemeen gebaseerd op impliciete data, zoals 
gebruikersgedrag, maar kunnen ook op expliciet gedrag gebaseerd zijn. In het tweede geval is de 
gebruiker actief. Dit wordt ook wel adaptability of customisatie genoemd. Bij adaptability/customisatie 
wordt de gebruiker actief betrokken in het proces en heeft de gebruiker directe controle over de 
presentatie en de content van de applicatie. Customisatie kan omschreven worden als “het aanpassen 
van een applicatie door de gebruiker aan de hand van zijn of haar persoonlijke voorkeur”. Zo kan de 
gebruiker bepalen welke onderwerpen op een pagina worden weergegeven of de kleuren die worden 
gebruikt. Adaptability kan omschreven worden als “systemen waar gebruikers de controle hebben over 
de initiatie van, het voorstel tot, de selectie van, en de productie van adaptatie (“de controle over” 
betekend dat de gebruiker deze taken kan uitvoeren, maar er ook voor kan kiezen om een aantal 
taken uit te laten voeren door het systeem)”. [BEA04], [KOB01], [KRO98], [SCH00] 
 
De exacte grenzen tussen customisatie en personalisatie zijn moeilijk vast te stellen. Verschillende 
auteurs hebben dan ook verschillende meningen over dit onderwerp. Customisatie en personalisatie 
kunnen tegelijk in een applicatie voorkomen. Welke vorm er gekozen wordt, hangt af van de soort 
adaptatie. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het gebruikersgemak, de vraag vanuit 
de gebruiker, irritaties aan de kant van de gebruiker en de consequenties van een verkeerde 
adaptatie. [BEA04], [KOB01] 
 
De timing van adaptatie en hoe dynamisch een adaptatie is, is afhankelijk van een aantal factoren. Zo 
kan er een eenmalige specificatie van een gebruikermodel gemaakt worden, zoals bij het installeren 
van een applicatie of het initialiseren van een sessie (statische adaptatie), maar er kan ook continue 
adaptatie plaatsvinden, gebaseerd op veranderingen in gebruikersgedrag of dynamische 
omgevingsfactoren (dynamische adaptatie). De complexiteit van de adaptatie hangt af van de 
complexiteit van het adaptatieproces en de inputdata. Als adaptatie het gevolg is van expliciete 
inputdata, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker de text-only mode selecteert waardoor er geen plaatjes 
meer worden weergegeven, dan is de complexiteit laag. Als adaptatie het gevolg is van impliciete 
inputdata, bijvoorbeeld gebruikersinteresse gebaseerd op waarnemingen van gebruikersgedrag, dan 
is de complexiteit hoog. Over het algemeen kan er gezegd worden dat adaptaties meer geschikt zijn 
(met betrekking tot gebruikersbehoeften) wanneer er sprake is van een lage complexiteit. Echter, 
complexe adaptaties kunnen meer geschikt worden, wanneer er gekeken wordt naar meerdere 
soorten gebruikersinformatie bij het tot stand brengen van adaptiviteit. [KOB01] 
 
Vanaf hier wordt de term adaptatie gebruikt voor de verzameling termen adaptability, adaptivity, 
customisatie en personalisatie. 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat bij customisatie de gebruiker de presentatie van de gewenste 
inhoud selecteert en dat bij personalisatie de gebruiker informatie expliciet geeft of dat het systeem 
informatie impliciet verkrijgt. Data die nodig is voor personalisatie kan zowel impliciet als expliciet 
verkregen worden, terwijl dat voor customisatie expliciet verkregen wordt. Personalisatie en 
customisatie kunnen gelijktijdig toegepast worden. 

2.3 Het adaptatieproces 
Het adaptatieproces heeft drie soorten inputdata: gebruikersdata, gebruikdata en omgevingsdata en 
kan verdeeld worden in drie fasen [KOB01], [EIR03], [KRO98]: 
 
• Fase 1: Data acquisitie: 

o het impliciet of expliciet verzamelen van gebruikers specifieke informatie, zoals 
gebruikerskenmerken, computergebruik, en de gebruikersomgeving; 

o het opstellen van initiële modellen van gebruikers (gebruikersmodel), van computergebruik 
(gebruikmodel), en/of van gebruikomgeving (omgevingsmodel). 

• Fase 2: Data analyse: 
o verdere (“secundaire”) aannames maken over de gebruiker en/of gebruikersgroepen, hun 

gedrag en hun omgeving, waarbij integratie plaatsvindt van verschillende bronnen. 
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• Fase 3: Adaptatie: 
o het genereren van adaptatie van content, adaptatie van presentatie, en adaptatie van 

navigatie, gebaseerd op een gegeven gebruikers-, gebruik- en omgevingsmodel. 

2.3.1 Input data 
Adaptatie is vaak een data-intensieve taak. Er zijn drie types data te onderscheiden die als input 
gebruikt kunnen worden bij het adaptatieproces: gebruikersdata (data over de gebruiker), gebruikdata 
(data over computergebruik) en omgevingsdata (data over de gebruikers hardware, software en 
fysieke omgeving). Gebruikersdata betreft “informatie over persoonlijke kenmerken van de gebruiker”. 
Gebruikdata, daarentegen, betreft “het (interactieve) gedrag van de gebruiker”. Toch is er enige 
overlap tussen beide. Terwijl sommige gebruikersdata direct geleverd kan worden door de gebruiker 
(expliciet), moet de meeste gebruikersdata afgeleid worden van gemaakte observaties (impliciet). 
[KOB01] 
 
Gebruikersdata 
Gebruikersdata kan onderscheiden worden in informatie of aannames over: [KOB01]: 
• gebruikerskennis. De gebruiker moet niet verveeld raken door onnodige uitleg, maar ook niet in de 

war raken van details die hij/zij niet begrijpt. Zo kan uitleg getoond of verborgen worden 
afhankelijk van het kennisniveau van de gebruiker en kan er kennisafhankelijke uitleg en 
kennisafhankelijke technische details getoond worden. 

• gebruikersvaardigheid en -deskundigheid. Naast het bovengenoemde “weten wat” kan het “weten 
hoe” ook van belang zijn bij adaptatie. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen acties 
waarmee de gebruiker bekend is en acties die hij/zij ook daadwerkelijk uit kan voeren (afhankelijk 
van toestemming of fysieke handicap). 

• gebruikersinteresses en –voorkeuren. Interesses en voorkeuren kunnen verschillen bij een 
bepaalde applicatie. Bepaalde informatie die bedoeld is voor een specifieke interessegroep kan 
niet alleen oninteressant zijn voor een andere groep, maar zelfs een ongewenst effect hebben.  

• gebruikersdoelen en –plannen. Doelen en plannen kunnen door een applicatie gebruikt worden 
om de gebruiker zo te ondersteunen dat hij/zij deze doelen en plannen uit kan voeren. Zo kan een 
applicatie alleen die informatie tonen die relevant is voor het behalen van het gebruikersdoel.  

• Demografische data. Demografische data zijn objectieve feiten als registratiegegevens (naam, 
adres etc.), geografische gegevens (postcode, stad, provincie, land), gebruikerskenmerken 
(leeftijd, sekse, opleiding etc.), psychologische data (lifestyle), gebruikfrequentie van de service 
etc. 

 
Gebruikdata 
Gebruikdata kan direct waargenomen of opgeslagen worden (waarneembaar gebruik), of verkregen 
worden door het analyseren van de waargenomen data (gebruiksregulariteit). Waarneembaar gebruik 
kan verdeeld worden in [KOB01]: 
• Selecties, zoals het klikken op links of scrollen, kunnen een indicatie zijn voor gebruikersinteresse, 

-onbekendheid (met technische termen), en/of –voorkeur. Selecties zijn een zwakke indicator voor 
gebruikersinteresse, omdat de gebruiker niet alle keuzes begrepen of gezien hoeft te hebben, en 
leiden alleen tot positief bewijs (het niet selecteren van een link betekent niet dat er non-interesse 
is in het item). Selecties leiden alleen tot positief bewijs voor gebruikersonbekendheid, aangezien 
het niet volgen van een uitleglink niet betekent dat de gebruiker bekend is met het item. Daarnaast 
kunnen links die uitleg geven geselecteerd worden uit nieuwsgierigheid, terwijl de gebruiker wel 
bekend is met het item. De gebruiker kan voorgedefinieerde items selecteren, die wel of niet 
interessant voor hem/haar zijn. Aan de hand van deze selecties kunnen voorkeuren afgeleid 
worden. 

• Tijdelijk kijkgedrag is een zwakke indicator voor gebruikersinteresse doordat het moeilijk te meten 
is (het is onmogelijk te vertellen of een gebruiker naar een item heeft gekeken in een bepaalde 
tijd). Kijkgedrag kan leiden tot negatief bewijs als een gebruiker bijv. het downloaden van een 
pagina onderbreekt. Wanneer een gebruiker bijv. het einde van een videopresentatie afwacht, kan 
dit juist een indicatie zijn voor interesse in het item. 

• Ratings. Het classificeren van items kan een indicatie zijn voor de relevantie of interesse in een 
item. Er kan gebruik gemaakt worden van een binaire classificatieschaal (interessant of 
oninteressant) of een gelimiteerde, discrete schaal (numeriek of symbolisch). Het nadeel van 
ratings is dat de relevantie van informatie altijd relatief is aan de gebruikersinformatiebehoefte en 
dat de classificatie van items vaak gezien wordt als onafhankelijk, terwijl dat het niet is (het 3e 
artikel wordt bijvoorbeeld lager geclassificeerd omdat de eerste twee de informatiebehoefte al 
hadden bevredigd). Daarnaast zijn ratings tijdsafhankelijk. De mening of interesses van een 
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gebruiker kunnen in de loop van de tijd veranderen, waardoor een rating ‘verouderd’. Adaptatie 
gebaseerd op deze ratings kan dan tot een verkeerd aanbod leiden. 

• Andere bevestigende en onbevestigende acties. Naast ratings zijn er acties die een reeds 
uitgevoerde selectie bevestigen of onbevestigen, zoals het opslaan of uitprinten van een 
geselecteerd document of het invullen van een geselecteerd formulier. Deze acties zijn vaak 
sterkere indicatoren dan de voorgaande gemaakte selecties zelf.  

 
Waarneembaar gebruik zal niet altijd direct leiden tot adaptatie. Gebruikinformatie, zoals 
gebruikersvoorkeur, -gewoontes, en kennisniveau, kan verkregen worden door waarneembare 
gebruikdata te analyseren. Gebruiksregulariteit kan verdeeld worden in [KOB01]: 
• Gebruikfrequentie. Zo kunnen bepaalde iconen of links verborgen worden afhankelijk van de 

frequentie van het gebruik of kunnen links die veel gebruikt worden door gebruikers uit dezelfde 
gebruikersgroep aanbevolen worden.  

• Situatie-actie relaties. Interface agents of personal assistants genereren suggesties hoe een 
gebruiker iets het best kan doen. Deze suggesties zijn gebaseerd op verbanden tussen situaties 
en specifieke acties. 

• Opeenvolgende acties kunnen gebruikt worden om macro’s aan te bevelen en acties te 
voorspellen aan de hand van frequent voorkomende opeenvolgende acties, en acties aan te 
bevelen aan de hand van frequent voorkomende opeenvolgende acties van andere gebruikers. 

 
Omgevingsdata 
Bij het ontwikkelen van een webgebaseerde applicatie moet er rekening gehouden worden met de 
verschillen in de gebruikomgeving, zoals de hardware, software en de gebruikerslocatie, doordat het 
verschil in hardware- en softwaregebruik aan de client zijde erg groot kan zijn [KOB01]: 
• Softwareomgeving. De mogelijkheid van de software hangt af van de browserversie en –platform, 

de beschikbare plug-ins, en het gebruik van Java en Javascripts. Webbrowsers ondersteunen 
verschillende mogelijkheden en de verscheidenheid in versies is aanzienlijk, vooral bij een globaal 
publiek. Het bepalen van minimale mogelijkheden en een schatting van de alternatieve versies die 
er nodig zijn, is daardoor van belang. Applicaties die rijke media leveren, moeten ervoor zorgen 
dat het ook bruikbaar blijft voor gebruikers die geen geschikte plug-in hebben. Omdat niet alle 
Java versies identieke mogelijkheden bieden en gebruikers Java(scripts) uitgeschakeld kunnen 
hebben, moet een website ook werken zonder Java(scripts). Gegevens over de softwareomgeving 
kunnen leiden tot aannames over gebruikers. Zo kan de aanwezigheid van de nieuwste bèta 
versie van een browser een indicatie zijn dat de gebruiker een vroege adopter is en een ervaren 
computergebruiker. 

• Hardwareomgeving. Voor intranet applicaties is gedetailleerde informatie over hardware 
beperkingen vaak beschikbaar, maar in het Internet geval kan er slechts gegist en geschat 
worden. Het grootste verschil zit in de bandbreedte, de processnelheid, displayapparaten, en 
inputapparaten. De bandbreedte, die afhangt van de internetverbinding, beïnvloedt de 
downloadtijd. Een korte downloadtijd kan van significant belang zijn voor gebruikerstevredenheid 
en voor de interpretatie van afwijkingen in kijkgedrag. De processnelheid hangt af van de proces- 
en geheugenbeperkingen van de computer zelf, ook al heeft de gebruiker een snelle 
internetverbinding. Dit kan ervoor zorgen dat pagina’s met een groot aantal plaatjes niet bekeken 
kan worden. De komst van kleine mobiele apparaten, zoals PDA’s, heeft het aantal mogelijke 
webdisplays vergroot, wat een groot aantal beperkingen voor het tonen van content met zich mee 
brengt, zoals resolutie, grootte en kleurgebruik. Daarnaast hebben deze apparaten minder input 
mogelijkheden dan bijvoorbeeld een “standaard” PC en kunnen daardoor beperkte mogelijkheden 
bieden voor interactie, zoals de beperking op tekstuele input in WAP. 

• Locatie. Locatie-informatie beschrijft de huidige locatie van de gebruiker en de kenmerken over de 
locatie waar het gebruik plaatsvindt, zoals geluidsniveau, helderheid van de omgeving en 
informatie over plaatsen en objecten in de directe omgeving. Locatie-informatie gaat van 
landniveau tot lokaalniveau op de centimeter nauwkeurig. Aanvullende informatie zoals de kijk- en 
bewegingsrichting kan ook van belang zijn om bijvoorbeeld te bepalen of een gebruiker 
daadwerkelijk naar een bepaald object kijkt. Locatie-informatie kan onder andere gebruikt worden 
om aanbevelingen te doen gebaseerd op geografische informatie en gebruiksregulariteit, en het 
aanpassen van presentatieformaten en media. 

2.3.2 Fase 1: Data Acquisitie 
De eerste fase van het adaptatieproces betreft het verzamelen van data over gebruikers. Om de 
verschillende type gebruikers-, gebruik- en omgevingsdata te verzamelen kunnen verschillende 
acquisitiemethoden gebruikt worden. Deze data kan niet direct gebruikt worden voor adaptatie maar 
moet eerst opgeslagen en verwerkt worden om een initieel gebruik(ers)model op te stellen, ook wel 
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een gebruikersprofiel genoemd. Zulke gebruikersprofielen beschrijven gebruikerskenmerken, zoals 
cognitieve vaardigheden, intellectuele capaciteiten, intenties, leerstijlen, voorkeuren en interacties met 
het systeem, die opgeslagen worden nadat er een waarde aan toegewezen is. De waarde kan vast 
zijn of in de loop van de tijd veranderen. Gebruikerskenmerken kunnen ingedeeld worden in o.a. 
socio-demografische profielen (meetbare, feitelijke gegevens van gebruikers), life-style profielen (hoe 
staat een gebruiker in het leven) en waardenprofielen (wat zijn zijn/haar interesses, hobby’s, waarden 
en normen). Bij acquisitie kan er onderscheid gemaakt worden tussen expliciete en impliciete 
acquisitie (zie figuur 2).  
 

 

 
 

 
Figuur 2. Een overzicht van Adaptatie: Impliciet en Expliciet 

 
Expliciete acquisitie, die gebruikt kan worden voor customisatie, maar ook voor personalisatie, vereist 
inspanning van de gebruiker die de gegevens moet invullen en indien nodig ook wijzigen. De collectie 
van zulke expliciete informatie wordt over het algemeen een gebruikersmodel genoemd, maar het 
wordt ook gebruikt om een omgevingsmodel op te stellen. Bij impliciete acquisitie, die gebruikt kan 
worden voor personalisatie, wordt het navigatiegedrag van de gebruiker waargenomen en 
opgeslagen. Het resultaat hiervan wordt over het algemeen een gebruikmodel genoemd, maar het 
wordt ook gebruikt om een gebruikersmodel of omgevingsmodel op te stellen. [KOB01], [SER00], 
[FRO05], [ADV05] 
 
Gebruikersmodelering 
Dit gedeelte beschrijft methoden voor de acquisitie van gebruikersdata en het opslaan hiervan in een 
eerste gebruikersmodel. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen methoden die gebaseerd 
zijn op expliciete gebruikersinput en methoden die gebaseerd zijn op impliciete input [KOB01], 
[KOB04], [RIC79]. 
• Expliciete informatie. Gebruikers leveren de benodigde gegevens zelf aan, bijvoorbeeld door het 

invullen van een vragenlijst of registratieformulier die in de eerste fase door de applicatie 
afgenomen wordt. Dit is bijvoorbeeld gedaan bij het Avanti systeem (zie [2]). Het gevaar hierbij is 
dat zelfbeoordeling subjectief is waardoor gebruikers hun eigen vaardigheden vaak verkeerd 
inschatten. Om dit te voorkomen kan er gebruik gemaakt worden van controlerende queries die 
gericht zijn op een meer objectievere beoordeling van de gebruiker, zoals bij het systeem Lisp 
tutor ELM_ART die gebruik maakt van oefeningen om te kijken wat er geleerd is (zie [3]). 
Initialisatie activiteiten, als een vragenlijst, moeten geminimaliseerd worden (meestal minder dan 
vijf vragen) of in het ideale geval alleen toegepast worden als de gebruiker al enigszins bekend is 
met de voordelen van de site, omdat gebruikers over het algemeen geen moeite willen doen voor 
werk dat niet direct gerelateerd is met hun huidige taken, zelfs als dit hen op de lange termijn tijd 
scheelt (Paradox of the Active User). Gebruikers moeten persoonlijke informatie op een meer 
zelfinitiërende manier kunnen leveren, door bijvoorbeeld het gebruik van de WWW standaard 
P3P, dat gebruikers de mogelijkheid biedt frequent gevraagde persoonlijke data, zoals 
naam/adres, automatisch door te geven aan sites met een vertrouwd privacybeleid. Daarnaast 
kan deze data in de toekomst beschikbaar zijn op een smartcard, die aan het begin van een 
computersessie op afstand of door een leesapparaat gelezen kan worden.  

• Acquisitieregels. Impliciete acquisitiemethoden beloven minder storend te zijn voor gebruikers dan 
expliciete, doordat zij dan niet bij de interactie betrokken worden. Acquisitieregels, die over het 
algemeen verwijzen naar waarneembaar gebruikersgedrag of een min of meer rechtdoorzee 
interpretatie hiervan, worden gebruikt om aannames over gebruikerskenmerken te maken. 
Acquisitieregels kunnen applicatie specifiek zijn, zoals de regel “als de gebruiker het systeem lang 
genoeg gebruikt heeft na de laatste update, dan moet het ervaringsniveau met één categorie 
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geüpgrade worden” (TIMS systeem) of applicatie onafhankelijk zijn, zoals de regel “als de 
gebruiker X wil weten, dan weet de gebruiker X niet”.  

• Plan Herkenning. Plan herkenning probeert individuele acties te linken aan veronderstelde 
onderliggende plannen en doelen. Als gebruikersacties overeenkomen met acties die onderdeel 
zijn van een plan, dan gaat het systeem ervan uit dat de gebruiker de overeenkomende taak 
uitvoert en levert informatie over die taak aan. Plan herkenning is vooral handig voor applicaties 
met een klein aantal mogelijke doelen en manieren om deze doelen te bereiken.  

• Stereotype redenering. Stereotype redenering gebruikt regels om gebruikers toe te wijzen aan 
voorgedefinieerde gebruikersgroepen en daarna voorspellingen over hem/haar te maken 
gebaseerd op een stereotype, dat geassocieerd wordt met die gebruikersgroep. Stereotypes 
bevatten standaard veronderstellingen over een lid van die gebruikersgroep. Een student (WO), 
bijvoorbeeld, is onder de 25, heeft computerervaring, en is analytisch ingesteld. Hoewel niet alle 
attributen waar hoeven te zijn voor een bepaalde student worden ze toch vaak als waar 
beschouwd totdat het tegendeel bewezen is. Wanneer een systeem gebruikt maakt van 
stereotypes voor het modelleren van een gebruiker kan het systeem de gemaakte aannames 
herzien (aanvullen of overschrijven) wanneer er extra informatie over de gebruiker beschikbaar is. 
Stereotypes bevatten een body, dat informatie bevat die typerend is voor gebruikers op wie het 
stereotype betrekking heeft, en een set triggers (activeringsvoorwaarden) om de stereotype toe te 
wijzen aan een gebruiker. Als een gebruiker een trigger behorende bij één of meerdere 
stereotype(s) activeert, dan neem het huidige gebruikersmodel de kenmerken van de stereotype 
over. De triggers kunnen betrekking hebben op huidige gebruikersdata (als het gebruikersmodel 
aangeeft dat de gebruiker weinig computerervaring heeft, activeer de stereotype ‘novice 
gebruiker’), gebruikdata (als de gebruiker meerdere malen gebruik maakt van een hulpfunctie in 
het systeem, activeer de stereotype ‘novice gebruiker’), of omgevingsdata (als de browser van de 
gebruiker een recente bèta versie is, activeer de stereotype ‘expert gebruiker’). De stereotype 
aanpak is in veel systemen toegepast, zoals het systeem Grundy [RIC79], die de aanpak 
introduceerde. Er kunnen ook meer algemene stereotype modellen gecreëerd worden aan de 
hand van de double stereotype aanpak, waarbij de benodigde triggers voor het activeren van 
stereotypen gegroepeerd worden in ongebonden categorieën.  

 
Gebruikmodelering 
Gebruikersgedrag wordt niet alleen waargenomen maar ook gemodelleerd als basis voor 
personalisatie. Een gebruikmodel slaat gebruikersacties op om informatie over het gedrag van de 
gebruiker weer te geven. Ook kan er gebruik gemaakt worden van interface agents of personal 
assistants, die gebruik maken van situatie-actie relaties (zie 2.3.1). Het systeem wordt daarbij 
stapsgewijs effectief doordat het de interesses, gewoontes en voorkeuren van de gebruiker leert en dit 
gebruikt als basis voor het voorspellen van toekomstige (opeenvolgende) gebruikersacties, 
(opeenvolgende) acties aan te bevelen, en wellicht automatisch (opeenvolgende) acties uit te voeren. 
Daarnaast kunnen er acties aanbevolen worden op basis van opeenvolgende acties, die uitgevoerd 
zijn door andere gebruikers. Machine learning, zoals gebruikt in het User Modelling Shell System 
Doppelgänger, wordt ook wel gebruikt om gedragsgeoriënteerde gebruikersmodellen te maken. 
[KOB01], [KOB04] 
 
Omgevingmodelering 
In het geval waar men ervan uit kan gaan dat een apparaat door slechts één enkele gebruiker gebruikt 
wordt, zoals bij een kantoor pc, kunnen omgevingsdata opgeslagen worden bij de andere data over 
deze gebruiker. In het geval van meerdere gebruikers, zoals bij een universiteit pc, zal dit niet mogelijk 
zijn en moet de omgevingsdata apart opgeslagen worden. Er zijn drie soorten omgevingen te 
onderscheiden: softwareomgeving, hardwareomgeving en locatie [KOB01]: 
• Softwareomgeving. Webclient informatie, zoals browserinformatie en -beperkingen, kan verkregen 

worden uit de header van het HTTP verzoek (zie figuur 3) die ontvangen wordt door de server. Zo 
kan een engelse versie betekenen dat de gebruiker Engels kan lezen.  

 
 
GET /index.html HTTP/1.0 
Accept: */* 
User-Agent: Mozilla/4.04 [en] (WinNT; I) 
 

 
Figuur 3. Voorbeeld van een HTTP header field 
 

• Hardwareomgeving. Sommige aspecten kunnen geschat worden aan de hand van het type 
browser (zo hebben PDA’s speciale software nodig voor webbrowsing). Bandbreedte en 
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processorsnelheid zijn moeilijker te bepalen, doordat de bandbreedte afhangt van de Internetroute 
die pagina’s afleggen om de machine van de client te bereiken en deze hoeveelheid in korte tijd 
significant kan veranderen. De downloadtijd van een item kan voorspeld worden aan de hand van 
informatie over de grootte ervan, zoals bij AVANTI, waardoor hoge resolutie plaatjes vervangen 
kunnen worden door minder bandbreedte-intensieve varianten. 

• Locatie. Locatie-informatie kan op verschillende manieren verkregen worden. Voor apparaten met 
een vaste locatie, zoals een printer, is locatie-informatie met betrekking tot andere objecten, zoals 
een kamer, opgeslagen in een database. Mobiele apparaten kunnen locatie-informatie expliciet of 
impliciet aanleveren door middel van specifieke technologieën zoals infrarood sensoren in 
gesloten omgevingen of meer algemene technologieën zoals GPS, radio en laser. Een combinatie 
van methoden leidt echter tot het beste resultaat.  

 
Het technische gedeelte van het modelleren van de data valt buiten de scope van dit onderzoek. 

2.3.3 Fase 2: Data Analyse 
De tweede fase van het adaptatieproces beschrijft data analyse. Afhankelijk van de inhoud en de 
hoeveelheid gebruikersinformatie, die opgeslagen is in het initiële gebruik(er)smodel, ook wel 
gebruikersprofiel genoemd (zie 2.3.2), kan een gebruiker als individu op zo’n manier gemodelleerd 
worden dat het model beschikbaar is voor verdere verwerking. Met andere woorden, het initiële 
gebruik(er)smodel wordt gebruikt om de benodigde informatie te verkrijgen zodat er een meer 
uitgebreid (secundair) gebruik(er)smodel gecreëerd kan worden. Zo kunnen sommige personalisatie 
systemen overweg met vrij simpele modelstructuren, zoals feature-value paren (bijvoorbeeld 
BRONTOSAURUS KNOWN), wat aangeeft dat de gebruiker bekend is met de term “brontosaurus”. 
Andere systemen kunnen de adaptatie direct baseren op het resultaat van het acquisitieproces zonder 
de behoefte voor tussentijdse stappen. Veel systemen hebben echter hogere eisen en moeten ook 
gevolgen trekken uit de data om zo het gebruikers- en gebruikmodel uit te breiden (secundair 
gebruik(er)smodel). Zulke secundaire gevolgtrekkingen gaan niet meer uit van huidige 
gebruikersinput, zoals bij primaire gevolgtrekkingen, maar van de inhoud van het gebruik(er)smodel. 
Een gebruik(er)smodel is een representatie van hoe het systeem de gebruiker ziet. De “real world” 
gebruiker wordt door het systeem waargenomen door middel van Human Computer Interactie (HCI). 
Om een uitgebreid (secundair) gebruik(er)smodel op te stellen, zal data geanalyseerd moeten worden 
aan de hand van content-based filtering, collaborative filtering, rule-based filtering, usage mining, en/of 
agent technologies. Content-based filtering, collaborative filtering en rule-based filtering kunnen in 
combinatie gebruikt worden om zo meer nauwkeurige conclusies te trekken. [KOB01], [GER05], [Koch 
2000] 
 
Content-based filtering 
Content-based filering, ook wel feature-based filtering genoemd, is een methode die gebaseerd is op 
individuele gebruikersinteresse en -voorkeuren, waarbij soortgelijke informatie wordt aangeboden. 
Gebruikersgedrag wordt waargenomen waarna er aannames gemaakt en aanbevelingen gedaan 
worden die overeenkomen met eerder uitgevoerde acties of voorkeuren. Bijvoorbeeld, als een 
gebruiker eerder interesse heeft getoond in bepaalde toeristische attracties in Almere dan worden 
aanbevelingen gedaan voor overeenkomstige attracties. Of als een applicatie ontwikkelaar de 
aanname maakt dat de gebruikersinteresse in toeristische attracties bepaald wordt door de voorkeur 
van het soort vervoer, een binnen of buiten activiteit etc, dan probeert het systeem de 
gebruikersvoorkeur te bepalen aan de hand van de features van de aanwezige attracties. Voor elke 
attractie moeten de features vergeleken worden met het interesseprofiel van de gebruiker, waarna de 
attractie geclassificeerd kan worden als meer of minder interessant voor de gebruiker. Deze ratings 
kunnen gebruikt worden voor het aanbevelen van attracties die hoog geclassificeerd zijn. Content-
based filtering wordt in veel systemen toegepast, zoals de toepassing voor Internet nieuwsartikelen in 
het systeem SIFT. Case-based reasoning wordt vaak gezien als een variant van content-based 
filtering, waarbij de context behandeld wordt als een “probleem”. Als er een nieuwe context optreedt, 
bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een stap verder is met zijn of haar taak, dan wordt deze context 
als een nieuwe case behandeld, die nog geen oplossing heeft. Er wordt dan gebruik gemaakt van 
overeenkomsten om de meeste geschikte overeenkomende case te vinden, die een oplossing levert 
die succesvol gebruikt is in een eerdere context. [BEA04], [KOB01], [KAH79], [GER05], [WIK05], 
[JED02] 
 
Collaborative filtering 
Collaborative filtering, ook wel social filtering of clique-based filtering genoemd, vergelijkt de huidige 
gebruiker met overeenkomstige gebruikers (interesting neighbours) om onbekende attributen van de 
huidige gebruiker te voorspellen. Er kunnen zogenaamde peer groups gevormd worden, waarbij elke 
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gebruiker uit een groep de content op eenzelfde manier aangeboden krijgt. De keuze van deze 
content is gebaseerd op de aanname dat gebruikers hetgeen waarderen dat overeenkomstige 
gebruikers ook interessant vinden. Het gezichtsveld van de gebruiker wordt op deze manier verbreed 
met de keuzes van gebruikers met een overeenkomstige smaak. Om gebruik te maken van 
collaborative filtering moet er wel een groot aantal gebruikers beschikbaar zijn om efficiënt te werken. 
Collaborative filtering wordt in verschillende systemen toegepast, zoals bij het Net Perception’s 
GroupLens systeem, waarbij correlaties tussen lezers van Usenet nieuwsgroepen gevormd worden 
door het vergelijken van hun ratings met nieuwsartikelen, bij Amazon, waarbij de gebruikersinteresse 
(eerdere aankopen en ratings van titels) vergeleken wordt met die van andere klanten om 
aanbevelingen van titels te doen, of bij Macromedia’s LikeMinds, die gebruikersgedrag onderzoekt en 
andere gebruikers met overeenkomstig gedrag vindt om zo voorspellingen of product aanbevelingen 
te doen, en bij Microsoft’s Firefly Passport. Bij collaborative filtering wordt een impliciet profiel 
opgesteld. [BEA04], [KAH79], [KRO98], [KOB04], [EIR03] 
 
Rule-based filtering 
Bij rule-based filtering kunnen (beslissings)regels, die gebaseerd zijn op statische of dynamische 
profielen en die gebruikt kunnen worden voor content adaptatie, van tevoren gespecificeerd worden. 
Zo kunnen associatieregels bepalen dat een gebruiker die twee pagina’s bekeken heeft ook 
geïnteresseerd zal zijn in de derde gerelateerde pagina. Of een interesse in een schilderij van Monet 
en Renoir kan een mogelijke interesse betekenen in impressionisme. Rule-based filtering wordt 
gebruikt door bijvoorbeeld Dell en Apple Computer, waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen om, 
voordat zij een bestelling plaatsen, product configuraties te customiseren. Daarnaast gebruikt Amazon 
rule-based filtering, waarbij het systeem eerdere aankopen analyseert en suggesties doet op de 
gecustomiseerde aanbevelingenpagina van de gebruiker. Gebruiker die nog niet eerder een aankoop 
hebben gedaan, kunnen boeken raten en lijsten bekijken van boeken die ze wellicht interessant 
vinden. [BEA04], [EIR03] 
 
Web Usage Mining 
Web usage mining past statistische en data mining methoden toe op log data, wat resulteert in 
gebruikerspatronen die het navigatiegedrag van een gebruiker voorstelt [BEA04], [KOB01], [KOB04], 
[BAU01], [EIR03].  
• Log Analysis verwerkt ruwe input data om statistische informatie zoals website activiteit (aantal 

bezoeken etc.), referentie statistieken (zoekmachines, sleutelwoorden etc.), demografische 
statistieken (meest actieve landen/steden etc.) en click-stream analyses te verkrijgen. 
Bijvoorbeeld, 65% van de gebruikers verliet de website na het bekijken van 4 of minder pagina’s. 
Hierdoor is het van belang dat alle belangrijke informatie op deze 4 pagina’s wordt weergegeven. 
Log analysis is bijvoorbeeld gebruikt bij pagina’s van het Virtual Library Museum (zie ook visitor 
statistics). Verder wordt het gebruikt door alle beschikbare commerciële systemen.  

• Association Rules is een techniek om frequente patronen, associaties en correlaties tussen items 
te vinden. Bijvoorbeeld de regel, Als een gebruiker een kapvergunning aanvraagt, dan vraagt 
hij/zij in 40% van het geval ook een bouwvergunning aan. Het WEBMIER systeem ontdekt 
automatisch association rules. Voorbeeldsystemen die gebruik maken van association rules zijn 
het systeem WebPersonalizer en WebTool. 

• Sequential Patterns is een uitbreiding op association rules omdat het patronen van 
medegebeurtenissen onthult, waarbij gekeken wordt naar de volgorde ervan in de tijd. 
Bijvoorbeeld, 40% van de gebruikers die een kapvergunning aanvroegen, vroegen binnen 2 
weken ook een bouwvergunning aan. Voorbeeldsystemen die gebruik maken van sequential 
patterns zijn het systeem WUM, WebPersonalizer en WebTool. 

• Clustering & Classification Rules. Clustering rules, zoals gebruikt in het systeem Doppelgänger, 
groeperen gebruikers die overeenkomstig gedrag vertonen of kenmerken hebben en genereren 
gebruikerstereotypes. Individuele profielen kunnen vergeleken worden met deze groepprofielen, 
waarbij er gekeken wordt naar overeenkomstige informatie, zoals overeenkomstig inkomen en 
leeftijd. Ontbrekende waarden in het individuele profiel kunnen aangevuld worden met informatie 
uit het groepsprofiel. Om de juistheid van de associatie te bepalen, kan er gebruik gemaakt 
worden van de afstand tussen het individuele profiel en het groepprofiel. Classification maakt 
gebruik van beslisbomen om gebruikers in verschillende klassen in te delen, zoals het groeperen 
van gebruikers die dezelfde kenmerken, zoals leeftijd en woonplaats (gebruikersprofielen). 
Bijvoorbeeld, 40% van de gebruikers die een bouwvergunning aanvroegen, waren tussen de 30 
en 40 en kwamen uit de provincie Noord Holland. Voorbeeldsystemen die gebruik maken van 
clustering en classification rules zijn het systeem WebSIFT en WebPersonalizer.  

 
De patronen die door bovenstaande methoden ontdekt zijn, kunnen gebruikt worden om applicaties te 
personaliseren aan de hand van het huidige navigatiegedrag van de gebruiker en gebruikersprofiel.  

http://www.netperceptions.com/
http://www.amazon.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.dell.com/
http://www.apple.com/
http://www.amazon.com/
http://icom.museum/vlmp
http://www.webstats4u.com/s?tab=1&link=1&id=287824&name=vlmp
http://www.webstats4u.com/s?tab=1&link=1&id=287824&name=vlmp
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Agent Technologies 
Agents, die vaak gebruikt worden in mobiele applicaties, zijn processen die als doel hebben taken uit 
te voeren voor hun gebruikers, meestal autonoom, waarbij de rol wordt gespeeld van personal 
assistents. Hierbij lossen agents vaak algemene problemen op van gebruikers, zoals het bekijken van 
pagina’s. Kenmerken van agents kunnen bepaald worden door het gebruikte vermogen, zoals 
intelligentie, autonoomheid, sociale vermogen (communicatie tussen agents) en mobiliteit, en de 
uitgevoerde taken, die agents classificeren in information filtering agents, information retrieval agents, 
recommendation agents, agents for electronic market, en agents for network management. [GER05] 
 
Het technische gedeelte van het analyseren van de data ligt buiten de scope van dit onderzoek. 

2.3.4 Fase 3: Adaptatie 
De derde fase van het adaptatieproces betreft gebruikersgerichte adaptatie op basis van de 
opgestelde gebruikers-, gebruik- en omgevingsmodellen en de uitgevoerde data analyse. Adaptatie 
kan op verschillende manieren gebeuren: adaptatie van content (methoden voor het aanpassen van 
de inhoud aan de gebruikers), adaptatie van presentatie (methoden voor het aanpassen van de 
presentatie, mediaformaten en interactie elementen aan de gebruiker), en adaptatie van navigatie 
(methoden voor het aanpassen van navigatie aan de gebruiker). 
 
Adaptatie van Content 
Adaptatie van content kan beschreven worden aan de hand van personalisatiefuncties en -technieken. 
De volgende personalisatiefuncties zijn te onderscheiden [KOB01]: 
• Optionele uitleg of gedetailleerde informatie. Optionele uitleg kan gebruikers helpen items beter te 

begrijpen als ze de nodige achtergrondkennis hiervoor missen. Zulke uitleg zal echter overbodig 
zijn of zelfs afleidend kunnen werken voor gebruikers die de kennis wel hebben, waardoor het 
beter weggelaten kan worden. Optionele gedetailleerde informatie over items kan de relevantie 
van de pagina verbeteren voor gebruikers die in het item geïnteresseerd zijn. Het kan ook helpen 
om een pagina interessant en uitdagend te houden voor gebruikers die in principe al bekend zijn 
met het item. 

• Gepersonaliseerde aanbevelingen informeren gebruikers over de beschikbare opties waarin ze 
wellicht geïnteresseerd zijn. Gepersonaliseerde aanbevelingen bestaan meestal uit het 
presenteren of highlighten van die items of het benadrukken van die kenmerken, waarin de 
gebruiker vermoedelijk geïnteresseerd is. 

• Optionele opportunistische hints, die gebaseerd op vermoedelijke gebruikersinteresses en op 
huidige omstandigheden, zijn bijvoorbeeld nieuwsflitsen en pointers naar interessante items die 
momenteel in de gebruikersnabijheid zijn. 

 
De volgende personalisatietechnieken voor adaptatie van content zijn te onderscheiden [Lei 2005], 
[KOB01], [SER00]: 
• Conditional text. Hierbij wordt tekst verdeeld in verschillende stukken, waarbij elk stuk 

geassocieerd wordt met een conditie die betrekking heeft op de gebruikerskennis (bijvoorbeeld 
een expert of novice gebruiker) uit het gebruikersmodel. Hierbij worden alleen die stukken 
gepresenteerd waarvoor de conditie waar is. 

• Page variants. Er kunnen twee of meerdere varianten van één pagina opgesteld worden, waarbij 
elke variant informatie presenteert op een verschillend niveau of in een verschillende stijl. 
Technisch gezien is deze aanpak relatief simpel omdat adaptatie plaatsvindt door een 
paginavariant te selecteren. Aan de andere kant is het hinderlijk omdat er voor elke variant een 
nieuwe pagina gecreëerd moet worden en onflexibel omdat alle relevante pagina’s aangepast 
moeten worden als er iets veranderd.  

• Fragment variants. Dit is een verfijndere implementatie van de page variant techniek. Elke pagina 
is opgebroken in een aantal fragmenten. Er kunnen twee of meerdere varianten van één fragment 
opgesteld worden, waarbij elke variant opgesteld is voor een bepaalde gebruikersgroep. De 
geschikte variant wordt toegevoegd aan een statisch fragment, zoals een paragraaf, plaatje, tabel, 
of video. Er kan gebruik gemaakt worden van optionele fragmenten die wel of niet opgenomen 
worden, afhankelijk van de gebruikerskennis of –interesse. Fragment varianten kunnen in 
combinatie gebruikt worden met pagina varianten: Een geschikte pagina variant wordt 
geselecteerd aan de hand van de achtergrond van de gebruiker, waarna er verdere adaptatie 
plaatsvindt door het selecteren van een geschikt fragment variant aan de hand van de kennis van 
de gebruiker. 

• Fragment colouring kan alleen toegepast worden in gevallen waar content voor alle gebruikers 
onveranderd blijft en waar de variatie in adaptiviteit relatief laag is. Voor individuele gebruikers 
kunnen sommige elementen gemarkeerd zijn als zijnde belangrijk, irrelevant of veeleisend, door 
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bijvoorbeeld gebruik te maken van verschillende kleuren. Het voordeel van fragment colouring is 
dat de gebruikers alle beschikbare informatie kunnen zien, waardoor fouten bij zelfbeoordeling 
minder kritische effecten zullen hebben dan met de pagina/fragment variant. 

• Adaptive stretchtext is “elastische” tekst, die uitleg geeft over een term of woord en die de 
gebruiker in of uit kan klappen door erop te klikken, die automatisch in- en uitgeklapt kan worden 
door het systeem, of waarbij een pop-up schermpje getoond wordt als erop geklikt wordt of met de 
cursor overheen bewogen wordt. Het voordeel van stretchtext is dat gebruiker de content ook 
handmatig kan aanpassen als de automatische aanpassing niet geschikt of gewenst is.  

• Adaptive natural-language generation kan gebruikt worden om alternatieve beschrijvingen op te 
stellen voor verschillende gebruikers. Bijvoorbeeld, tekst templates met slots die gevuld kunnen 
worden met beschrijvingen over dieren met elk een verschillende complexiteit, afhankelijk van het 
kennisniveau van de gebruiker. Adaptive natural-language generation kan ook gebruikt worden als 
een aanvulling op stretchtext. 

 
Adaptatie van Presentatie 
Bij adaptatie van de presentatie blijft de content hetzelfde, maar het formaat en de lay-out van de 
items veranderen. Een speciaal soort verandering van presentatie is de verandering van modaliteit, 
waarbij bijvoorbeeld plaatjes veranderen in tekst of tekst in audio. Dit kan van belang zijn voor 
gebruikers met een fysieke handicap, zoals mensen die blind zijn. Adaptatie van presentatie kan 
gebruikt worden in combinatie met adaptatie van content en adaptatie van navigatie. [KOB01] 
 
Adaptatie van Navigatie 
Adaptatie van navigatie heeft als doel gebruikers te ondersteunen bij het maken van beslissingen door 
het manipuleren van navigatiehulpmiddelen, zoals links, labels en hotwords. Daarnaast moet het 
problemen voorkomen bij desoriëntatie en informatieoverbelasting. Adaptatie van navigatie kan 
beschreven worden aan de hand van een aantal personalisatietechnieken en –functies. [SER00] 
 
Onderstaande personalisatietechnieken zijn te onderscheiden. Bij deze personalisatietechnieken moet 
er gekeken worden of de link wel of geen onderdeel is van een context, bijvoorbeeld in het geval van 
een woord in een zin. Er is namelijk meer vrijheid in het manipuleren van niet-contextuele links dan het 
manipuleren van contextuele links, doordat de algehele context ook veranderd moet worden wanneer 
een contextuele link veranderd [KOB01], [SER00]:  
• “Collateral” structure adaptation. Content adaptatie kan impliciete adaptatie van links met zich 

meebrengen (“gewenste” bijeffecten) wanneer fragment variants links bevatten die niet in één van 
de varianten getoond worden aan de gebruiker.  

• Adaptive link sorting kan gebruikt worden voor niet-contextuele links. Links kunnen gerangschikt 
worden aan de hand van gebruikersinteresse, –doelen en –geschiktheid (voor bijvoorbeeld het 
presenteren van aanbevolen items) of op basis van frequent gebruik (voor bijvoorbeeld het 
opstellen van gepersonaliseerd views).  

• Adaptive link annotation kan gebruikt worden voor zowel contextuele als niet-contextuele links. 
Niet adaptieve link annotatie, zoals het verkleuren van links die al bezocht zijn, is reeds bekend. 
Bij adaptieve link annotatie worden verschillende kleuren, lettertype of –grootte, of pictogrammen 
gebruikt worden om links (tekst of iconen) op een gepersonaliseerde manier te annoteren. In veel 
systemen zijn annotaties aanpasbaar: gebruikers kunnen de kleur, lettertype en –grootte, en 
pictogrammen zelf aanpassen.  

• Adaptive link hiding or disabling. Terwijl het verbergen (hiding) van links enkel de visuele indicator 
van een link verwijdert, zodat de link op een normale tekst of icoon lijkt (de functionaliteit kan 
ontdekt worden door er met de cursor overheen te bewegen), verwijdert het onbruikbaar maken 
(disabling) van links de functionaliteit van een link, maar laat het uiterlijk zo goed als onaangetast 
(de link ziet eruit als een link, maar als erop geklikt wordt, gebeurt er niks). Het idee van het 
verbergen van links is om het geheel visueel te vergemakkelijken om zo het navigatiegedrag van 
de gebruiker te ondersteunen en hem/haar te begeleiden naar die delen waarvan het systeem 
denkt dat zij op dat moment relevant of begrijpelijk zijn, gebaseerd op het veronderstelde 
kennisniveau van de gebruiker. Omdat het onbruikbaar maken van links in tegenspraak is met de 
verwachtte conformiteit in HCI wordt het gebruikt in combinatie met het verbergen van links. Deze 
“verboden” links worden gepresenteerd als een ‘gewoon onderstreept lettertype’, waardoor ze 
onderscheiden kunnen worden van ‘normale tekst’ en ‘aanbevolen links’. 

• Adaptive link removal/addition. Bij het adaptief verwijderen van links wordt de link in zijn geheel 
verwijderd. Deze techniek kan alleen toegepast worden op niet-contextuele links, behalve 
wanneer de hele context ook verwijderd wordt. De onderliggende gedachte is het geheel visueel 
te vergemakkelijken door het verwijderen van links die verwijzen naar ongeschikte of niet 
relevantie informatie. Bij het toevoegen van links wordt een volledig nieuwe link toegevoegd, zoals 
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een link die verwijst naar een pagina die informatie bevat die overeenkomt met de informatie op 
de huidige pagina van de gebruiker.  

 
De volgende personalisatiefuncties voor adaptatie van navigatie zijn te onderscheiden [KOB01], 
[SER00]: 
• Adaptieve aanbevelingen:  

o Aanbevelingen met betrekking tot producten en informatie. Lijsten met links naar 
producten/services en informatie worden gefilterd of gerangschikt aan de hand van 
gebruikers- en gebruikdata en gepresenteerd aan de gebruiker.  

o Navigatie aanbevelingen. Links worden gefilterd of gerangschikt aan de hand van gebruik-, 
gebruikers- en omgevingsdata. Filteren kan ook betekenen dat “ongeschikte” links verwijderd 
worden en “aanbevelingen” daardoor worden afgedwongen. 

• Adaptieve begeleiding en oriëntatie:  
o Personalized maps. Overzichtskaarten helpen gebruikers bij het begrijpen van de content en 

structuur van een applicatie. Hiding/disabling, annotation en direct guidance technieken 
kunnen gebruikt worden bij het verbeteren van een kaart. 

o Personalized direct guidance wijst de gebruiker op de meest geschikte route. Gebruikers 
hoeven slechts op een ‘volgende’ knop te drukken om bij de volgende pagina te komen, die 
het systeem bepaald aan de hand van het gebruik(ers)model. Hierbij krijgt de gebruiker 
meestal geen ruimte om de suggestie van het systeem te negeren. De bestemming van de 
‘volgende’ knop is niet direct verbonden met de huidige node, maar kan dynamisch bepaald 
worden. 

• Persoonlijke views en spaces. De mogelijkheid om geordende bookmarks te creëren verstrekt 
gebruikers gepersonaliseerde toegang tot websites (views). Personalisatietechnieken kunnen 
gebruikers ondersteunen bij het creëren van persoonlijke views en meer uitvoerige informatie 
spaces. Persoonlijke spaces kunnen o.a. gebruikt worden voor het bekijken van de 
browsergeschiedenis, het opstellen van shortcuts, en het opslaan van documenten. Voor de 
ondersteuning van het opstellen van bookmarks kan gebruik gemaakt worden van bovenstaande 
gebruikers- en gebruikmodeleringstechnieken. 

 
Het gebruik van adaptatie brengt niet alleen maar voordelen met zich mee, maar ook een aantal 
nadelen, zogenaamde adaptatieproblemen. 

2.4 Adaptatieproblemen 
Er zijn een aantal problemen en bezwaren te onderscheiden bij adaptatie. Een belangrijke beperking 
is dat gebruikers het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over het aanbod. Daarnaast zijn er 
ethische bezwaren over het vastleggen van persoonlijke informatie en de gebruikergeschiedenis 
(inbreuk van privacy). [KRO98] 

2.4.1 Controle 
Door adaptatie (personalisatie) kunnen gebruikers het gevoel hebben dat ze geen controle hebben 
over het aanbod, terwijl dit gevoel niet altijd terecht is als de adaptatie technisch goed is uitgevoerd. 
Dit is vooral het geval wanneer er aanbevelingen gedaan worden en conclusies getrokken worden aan 
de hand van impliciet verkregen data, zoals gebruikdata. Zonder dat de gebruiker het in de gaten 
heeft, neemt het systeem acties van de gebruiker waar (waarneembaar gebruik), zoals uitgevoerde 
selecties, tijdelijk kijkgedrag, ratings en andere (on)bevestigende acties, analyseert het systeem de 
waargenomen data en past het aanbod (content, presentatie en navigatie) aan, aan de hand van deze 
resultaten, zonder dat de gebruiker daar controle over heeft. Ook omgevingsdata, die impliciet 
verkregen worden om adaptatie uit te voeren, kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker het gevoel heeft 
dat hij/zij geen controle heeft over het aanbod. Impliciete data kan verkregen worden door impliciete 
acquisitiemethoden (zie 2.3.2), zoals acquisitieregels, plan herkenning, stereotype redenering, en 
machine learning (interface agents/personal assistents). 
 
Uit onderzoek in 1999 blijkt dat een ruime meerderheid (90%) een brede keuze prefereert boven 
personalisatie. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet te veel beperkt wordt in zijn of haar keuze, 
kan er gebruik gemaakt worden van een profiel dat de gebruiker zelf aan kan passen aan zijn/haar 
voorkeuren. [KRO98] 

2.4.2 Privacy 
Het vastleggen van persoonlijke informatie (gebruikersdata), zoals gebruikerskennis, 
gebruikersvaardigheid en –deskundigheid, gebruikersinteresses en –voorkeuren, gebruikersdoelen en 
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–plannen, en demografische gegevens, en van de gebruikersgeschiedenis (gebruikdata) voor 
adaptatie is een privacy gevoelige kwestie. Bij gemeentegebruik speelt dit nog een grotere rol, doordat 
publieke diensten alleen aangeboden kunnen worden wanneer een veilige toegang tot de applicatie 
kan worden verzekerd. Hierbij zijn de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van 
digitale transacties en communicatie primaire aandachtspunten. [EU05] 
 
Om meer te lezen over wetgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens zie Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. De exacte wetgeving valt verder buiten de scope van dit onderzoek. 
[CBP06] 
 
Uit onderzoek is gebleken dat gebruikers zich zorgen maken over hun privacy online. Veel gebruikers 
voelen zich “bekeken” en vragen zich af wat er met hun gegeven gebeurt wanneer er onderzoek naar 
hun gedrag (zie 2.3.2) nodig is voor adaptatie. Om dit gevoel enigszins te beperken kan er een 
duidelijke privacystatement opgenomen worden, waarbij de gebruiker gevraagd wordt of hij/zij de 
privacyvoorwaarden accepteert. Daarnaast geven gebruikers liever geen persoonsgegevens of geven 
ze valse gegevens bij bijvoorbeeld het invullen van een registratieformulier of vragenlijst (zie 2.3.2). 
Om dit te verkomen zou er gebruik gemaakt kunnen worden van DigiD, waarbij vertrouwelijke 
gegevens, zoals het sofi-nummer, geboortedatum, postcode en huisnummer van de gebruiker, worden 
geregistreerd. DigiD zorgt ervoor dat er alleen gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen de 
overheidsinstelling en de gebruiker en dat overheidsinstellingen de identiteit van de gebruiker kunnen 
verifiëren. [KOB04], [SCH00], [KRO98], [DIG06] 
 
Er zal gebruik gemaakt moeten worden van een flexibele architectuur om optimale adaptatie mogelijk 
te maken binnen de beperkingen van de privacy wetgeving. [KOB04] 

2.5 Adaptatie Toepassingen bij de Overheid 

2.5.1 Inleiding 
In de publieke sector is adaptatie nog een relatief nieuwe technologische innovatie. Het Europese e-
government programma (eEurope 2005) richt zich vooral op de implementatie van transactie diensten, 
maar niet op adaptatie (personalisatie of customisatie) van elektronische overheidsdiensten. 
Personalisatie werd pas in september 2004 enigszins in beeld gebracht, toen er voorstellen gedaan 
werden voor een meer gebruikersgerichte aanpak in het eEurope programma. [DIJ05] 
 
Volgens eigen zeggen, weigert de Amerikaanse overheid gebruik te maken van gebruikersmodelering, 
omdat ze geen persoonlijke informatie willen verzamelen over een gebruiker in verband met 
privacykwesties. Echter, niet alle Amerikaanse overheidsafdelingen negeren het gebruik van 
gebruikersmodellen. Sinds eind 2001 wordt er bij veel veiligheidsdiensten gebruikersdata verzameld 
en gebruikersmodellen gecreëerd. Daarnaast bieden andere nationale overheden en staten 
gepersonaliseerd elektronische diensten aan de hand van gebruikersmodelering om de kwaliteit van 
de service te verbeteren. [DIJ05] 

2.5.2 Huidige Toepassingen 
Er zijn een aantal voorbeelden te noemen van overheden die daadwerkelijk adaptieve 
(gecustomiseerde) diensten hebben geïmplementeerd. In België hebben burgers veilige toegang tot 
een groot aantal elektronische overheidsapplicaties door zich eenmalig in te schrijven bij de Belgische 
federale portaalsite en een persoonlijk profiel op te stellen. Dubai heeft ook een overheidsportaal, de 
Dubai eGovernment portal, waarbij burgers toegang hebben via een login faciliteit. Eind 2004 bood de 
portal meer dan 600 informatieve en transactie diensten. Op de overheidsportaal van Canada kan 
elke gebruiker (niet alleen Canadese burgers) hun eigen gecustomiseerde pagina opstellen aan de 
hand van hun eigen persoonlijke interesses en behoeften. Overige customisatie toepassingen zijn te 
vinden op de overheidsportalen van Catalonië, Tsjechië, Denemarken, en Singapore. [DIJ05]  
 
Daarnaast zijn er overheden die adaptieve diensten aan het ontwikkelen zijn. De Amerikaanse Staat 
New Jersey ontwikkelt in samenwerking met de Rutgers University het New Jersey Business portal 
dat gebaseerd is op gebruikersmodellen. [DIJ05] 

2.5.3 Huidige Toepassingen in Nederland 
In Nederland worden ook stappen ondernomen door verscheidene publieke organisaties om 
adaptieve (gepersonaliseerde) elektronische gemeentelijke diensten aan te bieden. In sommige 
gevallen is dit al geïmplementeerd, zoals bij de Belastingdienst. Op het gebied van de ontwikkeling 

http://www.registratiekamer.nl/indexen/ind_wetten_wbp.stm
http://www.registratiekamer.nl/indexen/ind_wetten_wbp.stm
http://www.digid.nl/
http://www.belgium.be/
http://www.belgium.be/
http://www.dubai.ae/
http://www.canada.gc.ca/
http://www.cat365.net/
http://www.virk.dk/
http://cimic.rutgers.edu/dgov/index.html
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van adaptieve elektronische gemeentelijke diensten kan Nederland verdeeld worden in drie 
hoofdgebieden: infrastructurele faciliteiten, organisatiespecifieke gepersonaliseerde elektronische 
diensten, en overheidsomringende gepersonaliseerde elektronische diensten. [DIJ05] 
 
Infrastructurele faciliteiten 
Infrastructurele faciliteiten zijn die ondersteunende faciliteiten die overheidsorganisaties gebruiken om 
hun diensten op een gepersonaliseerde manier aan te bieden. Aan de ene kant dit op dit moment 
identificatie en authenticatie faciliteiten, zoals DigiD, en aan de andere kant zijn zogenaamde basis 
gebruikersregistraties, zoals naam, adres [DIJ05]: 
• DigiD (zie [4]) is een centrale identificatie en authenticatie faciliteit voor internetdiensten van de 

overheid. Vanaf 1 januari 2005 kunnen burgers inloggen op de websites van verschillende 
overheidsinstellingen door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord geleverd door DigiD 

• Overheidsgegevens zijn op dit moment vastgelegd in maar liefst 30.000 nationale, provinciale en 
gemeentelijke databases. De meest gevraagde en gebruikte gegevens worden verzameld in zes, 
zogenaamde basisregistratie. De verzamelde burgers- en bedrijfsgegevens kunnen op 
verschillende locaties binnen een overheid gebruikt worden voor bijvoorbeeld het leveren van 
gepersonaliseerde elektronische diensten. De distributie van DigiD codes hangt af van de 
basisregistraties van burgers.  

 
Organisatiespecifieke gepersonaliseerde elektronische diensten 
Een aantal specifieke publieke organisaties bieden al gepersonaliseerde diensten aan, zoals de 
gemeente Enschede (Mijn Loket) en de Informatie beheer groep (Mijn IB-Groep). De belastingdienst 
biedt elektronische diensten aan ondernemers aan voor het invullen van (een deel van) hun 
belastingformulieren en het geeft hen de mogelijkheid om de belastingprocedure te volgen. Dit zijn 
echter nog redelijk standaard manieren van elektronische dienstverlening. Ze dienen enkel om de 
persoonlijke gegevens van een gebruiker te controleren of om de huidige transactiestatus te bekijken. 
[DIJ05] 
 
Overheidsomringende gepersonaliseerde elektronische diensten 
In 2001, in een aanbeveling voor het verbeteren van de Gemeentelijke Basis Administratie, 
adviseerde de commissie Snellen om burgers een digitale kluis ter beschikking te stellen voor hun 
persoonlijke gegevens, waarbij de burger zelf de samenhang kan bepalen in het beeld dat de overheid 
van hem/haar heeft. Op dat moment was er veel kritiek op het voorstel vanuit zowel de commissie 
voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens als de oppositie partijen. Aan het einde van 2004 
was er echter minder bezwaar vanuit de leden van het parlement. Tijdens de algemene vergadering 
van 3 november 2004 werd er aangegeven dat er een voorkeur was voor de digitale kluis en dat men 
teleurgesteld zou zijn als het uit de planning gehaald zou worden. Op het gebied van overheid-bedrijf 
is er op dit moment veel werk onderweg om overheidsomringende gepersonaliseerde elektronische 
diensten te installeren. Veel initiatieven zijn het resultaat van de behoefte om de administratieve last te 
verlagen, zoals het bedrijvenloket, een digitaal informatiemedium dat bereikt kan worden via alle 
overheidswebsites en waar transacties uitgevoerd kunnen worden (bijvoorbeeld via elektronische 
formulieren), en de Overheidstransactiepoort (OTP), het zogenaamde digitale postkantoor van de 
overheid, waar bedrijven alle verplichte gegevens kunnen verzenden onder overheidsreglementen. 
OTP voert op grote schaal gegevensverwerking uit en stuurt deze gegevens door naar alle relevante 
overheidsorganisaties. [DIJ05] 

2.6 Conclusie 
Dit hoofdstuk gaf een introductie in adaptatie, het beschreef de gebruikers-, gebruik- en 
omgevingsdata waarop het adaptatieproces gebaseerd is, de methoden die gebruikt kunnen worden 
om deze data te verzamelen en te representeren, en de methoden die gebruikt kunnen worden om 
eerste gevolgen te trekken uit waarnemingen alsmede secundaire gevolgen te trekken uit de 
gebruik(ers)model content. Het technische gedeelte van het modelleren en analyseren van de data 
(fase 1 en 2) vallen verder buiten de scope van dit onderzoek. Daarnaast zijn de drie type adaptaties, 
adaptatie van content, adaptatie van presentatie en adaptatie van navigatie, beschreven, die 
gebaseerd zijn op de gebruikers-, gebruik- en omgevingsmodellen en de uitgevoerde data analyse. 
Het gebruik van adaptatie brengt echter niet alleen maar voordelen met zich mee, maar kan ook 
problemen opleveren, zoals het probleem dat gebruiker het gevoel kunnen hebben dat ze geen 
controle hebben over het aanbod en de problemen met betrekking tot inbreuk van privacy. Adaptatie 
is in de publieke sector, zowel in het binnen- als buitenland, nog een relatief nieuwe technologische 
innovatie. De koploper op dit gebied in Nederland is momenteel de Belastingdienst. 
 

http://www.digid.nl/
http://www.stroomlijningbasisgegevens.nl/
http://www.loket.enschede.nl/
http://www.ibgroep.nl/
http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2005/aangifte2005-01.html
http://www.elo.nl/elo/Images/digitalekluis_tcm70-18667.pdf
http://www.bedrijvenloket.nl/
http://www.ictal.nl/index.asp?websiteId=4
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Daarnaast is er in dit hoofdstuk een antwoord gevonden op drie vragen die betrekking hebben op het 
theoretische onderzoek. 
 
Welke adaptatiemethoden zijn er? 
Er zijn een aantal adaptatiemethoden te onderscheiden: adaptatie aan een groep, adaptatie aan een 
individu, customisatie, personalisatie, expliciete acquisitie, impliciete acquisitie, adaptatie van content, 
adaptatie van navigatie, en adaptatie van presentatie. Deze adaptatiemethoden kunnen naast elkaar 
gebruikt worden in een applicatie.  
 
Zijn er standaarden voor adaptatie aan de hand van stereotypen? 
Er kan gebruik gemaakt worden van stereotype redenering, dat regels gebruikt om gebruikers toe te 
wijzen aan voorgedefinieerde gebruikersgroepen en daarna voorspellingen over hem/haar te maken 
gebaseerd op een stereotype, dat geassocieerd wordt met die gebruikersgroep. Wanneer stereotypes 
gebruikt worden voor het modelleren van een gebruiker kan het systeem de gemaakte aannames 
herzien wanneer er extra informatie over de gebruiker beschikbaar is. Er kunnen ook meer algemene 
stereotype modellen gecreëerd worden aan de hand van de double stereotype aanpak, waarbij de 
benodigde triggers voor het activeren van stereotypen gegroepeerd worden in ongebonden 
categorieën. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van clustering rules die gebruikers groeperen 
die overeenkomstig gedrag vertonen of kenmerken hebben en gebruikerstereotypes genereren. 
Individuele profielen kunnen vergeleken worden met deze groepsprofielen, waarbij er gekeken wordt 
naar overeenkomstige informatie. Ontbrekende waarden in het individuele profiel kunnen aangevuld 
worden met informatie uit het groepsprofiel. 
 
Kan de gebruikersinformatie het best expliciet of impliciet verkregen worden of door een 
combinatie van beide? 
Het nadeel van expliciete acquisitie is dat zelfbeoordeling subjectief is waardoor gebruikers hun eigen 
vaardigheden vaak verkeerd inschatten. Om dit te voorkomen kan er gebruik gemaakt worden van 
controlerende queries die gericht zijn op een meer objectievere beoordeling van de gebruiker. 
Daarnaast moeten initialisatie activiteiten, als een vragenlijst, geminimaliseerd worden of in het ideale 
geval alleen toegepast worden als de gebruiker al enigszins bekend is met de voordelen van de site. 
Gebruikers moeten persoonlijke informatie op een meer zelfinitiërende manier kunnen leveren. Het 
voordeel van impliciete acquisitie is dat het minder storend beloofd te zijn voor gebruikers, doordat zij 
niet bij de interactie betrokken worden. Het nadeel van impliciete acquisitie is dat de gebruiker het 
gevoel kan hebben ‘bekeken te worden’ en dat zij zich zorgen maken over hun privacy. In de theorie 
wordt echter geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag welke variant het best gebruikt kan 
worden. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt er specifiek gekeken naar adaptatie bij e-formulieren.  
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3 ADAPTIEVE E-FORMULIEREN 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het gedeelte van het theoretische onderzoek beschreven waarbij een inleiding 
op e-formulieren, een voorbeeld en mogelijke adaptatietechnieken gegeven wordt. In dit hoofdstuk is 
er een antwoord gevonden op de subvraag: 
• Welke adaptatietechnieken kunnen het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-formulieren? 

3.2 E-formulieren 
Veel overheden zijn begonnen met het vervangen van hun papieren formulieren met elektronische 
formulieren die via het Internet beschikbaar zijn. De reden om dit te doen was om de efficiency te 
verhogen. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat het invullen van elektronische formulieren 
makkelijker is voor de gebruiker en dat door elektronische formulieren het aantal fout of incompleet 
ingevulde formulieren afneemt. Er zijn een aantal standaard problemen die mensen ondergaan bij het 
invullen van papieren formulieren. Digitale formulieren moeten een aantal van deze problemen 
voorkomen [DIJ05]: 
• Routing problemen kunnen geëlimineerd worden door het gebruik van een branching programma 

dat alleen relevante vragen stelt, afhankelijk van de antwoorden op voorgaande vragen.  
• Het verifiëren van berekeningen wordt minder belangrijk, aangezien de computer al het rekenwerk 

doet. Bovendien, kunnen computer programma’s “built-in” checks bevatten die onaannemelijke of 
tegenstrijdige antwoorden op vragen detecteren. Zulke features kunnen de gebruiker 
waarschuwen voor mogelijke fouten.  

• Terminologie problemen kunnen opgelost worden met pop-up definities en uitleg. 
• Uitleg kan beschikbaar worden gesteld via online hulp. Sommige uitleg kan zelf vervangen worden 

door wizards die niet uitleggen hoe het antwoord op een vraag gevonden kan worden maar die de 
gebruiker stap voor stap begeleidt naar het goede antwoord.  

 
Het is echter niet duidelijk of deze features het gewenste effect hebben, doordat er slechts een aantal 
onderzoeken over het invullen van elektronische formulieren uitgevoerd zijn die enkel een voorzichtige 
positie innemen over de vraag of elektronische formulieren echt effectief zijn. Daarnaast zijn deze 
onderzoeken verouderd en maken ze gebruik van elektronische formulieren die ver onder de maat 
zitten van de huidige standaard. Volgens onderzoek is er geen significant verschil in accuraatheid, 
mentale belasting, of motivatie bij het invullen van papieren en elektronische formulieren. 
Elektronische formulieren bleken echter de traditionele problemen bij het invullen van papieren 
formulieren, zoals berekeningen, op te lossen. Wel had de gebruiker problemen met features waarvan 
verwacht werd dat deze hen zouden helpen, zoals het selecteren van relevante vragen en het gebruik 
van online uitleg. [DIJ05] 
 
Het gebruik van gebruikersmodellen voor adaptatie van elektronische formulieren lijkt een grote stap 
vooruit in het verminderen van de administratieve last voor personen die formulieren invullen. Zo 
kunnen antwoorden op voorhand ingevuld worden op het formulier en vragen overgeslagen worden 
als het antwoord al bekend of irrelevant is. Dit is echter niet uniek voor elektronische formulieren. Zo 
zijn er voorbeelden van papieren formulieren die van tevoren ingevuld zijn. Bijvoorbeeld, Nederlandse 
burgers ontvangen elke zes maanden het formulier Tegemoetkoming Ziektekosten om de gegevens te 
controleren. Dit formulier moet teruggestuurd worden als de vooraf ingevulde gegevens veranderd zijn 
in de afgelopen periode. Andere formulieren gebruiken hetzelfde principe maar moeten getekend (als 
overeenkomst) en teruggestuurd worden. [DIJ05] 
 
Uit onderzoek blijkt echter dat gebruikers hun antwoorden vaak niet controleren op correctheid. 
Daarnaast missen gebruikers vaak het vermogen te signaleren of informatie veranderd of toegevoegd 
moet worden aan een formulier. Hiervoor moet de gebruiker de regels of condities achter de vragen 
tamelijk goed begrijpen. Gebruikers hebben echter een verrassend lage behoefte om deze regels te 
kennen en te begrijpen. Uitleg wordt zelden gelezen. [DIJ05] 

3.3 Voorbeeld 
Adaptieve (gepersonaliseerde) e-formulieren zijn contextgevoelige, op formulieren gebaseerde 
interfaces, die ervoor moeten zorgen dat een gebruiker gestructureerde informatie op een snelle en 
foutloze manier in kan voeren in een elektronisch formulier. Een voorbeeld van een adaptief e-
formulier is het volgende.  
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Een systeem toont een overzicht van de hoofdonderdelen van een formulier en een aantal velden die 
de gebruiker verplicht in moet vullen, aangeduid met een doorlopende rand, en velden die optioneel 
ingevuld kunnen worden, aangeduid met een gestippelde rand (fragment colouring, zie 2.3.4). Ook 
kan er onderscheid gemaakt worden tussen actieve en non-actieve velden, door het actieve veld, het 
veld dat de gebruiker in moet vullen, te highlighten (met een dikke rand en rode achtergrond) (zie 
figuur 4). Afhankelijk van de waarde die de gebruiker invult, worden er nieuwe velden toegevoegd aan 
het veld (zie 3.4). Zo wordt alleen het veld ‘naam echtgenoot’ getoond als de gebruiker in het veld 
‘burgerlijke staat’ heeft aangegeven dat zij getrouwd is. [FRA98] 
 

 
 

Figuur 4. Voorbeeld Adaptief E-formulier, Scherm 1 (Bron: Frank 1998) 

 
De gebruiker kan in het eerste veld kiezen tussen ‘evacuate’ en ‘ensure’. Als de gebruiker ‘ev’<TAB> 
intikt vult het systeem het woord ‘evacuate’ automatisch aan. De cursor verspringt daarna automatisch 
naar het volgende veld. Daarnaast toont de interface een extra subverdeling voor het optionele veld 
‘Evacuate-form-where’ (zie 3.4). Onderaan het formulier worden de keuzemogelijkheden voor het 
betreffende veld getoond (zie figuur 5). [FRA98] 
 

 
 

Figuur 5. Voorbeeld Adaptief E-formulier, Scherm 2 (Bron: Frank 1998) 

 
Figuur 6 toont het scherm wanneer de gebruiker ‘d’<TAB> (van domestic animals), en ‘M’ (in dit geval 
voor Malibu) heeft ingetikt. Voor de ‘M’ zijn echter twee mogelijkheden, namelijk Malibu en Marina del 
Rey. Als de gebruiker ook de karakters ‘al’<TAB> tikt, vult het systeem dit automatisch aan tot Malibu. 
De gebruiker kan echter ook op de naam ‘Malibu’ klikken. [FRA98] 
 

  
 

Figuur 6. Voorbeeld Adaptief E-formulier, Scherm 3 (Bron: Frank 1998) 
 



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  32

Als alle verplichtte velden in een bepaald gedeelte, zoals het ‘Objective’ gedeelte, zijn ingevuld, 
worden deze naast elkaar geplaatst om ruimte te besparen (nested forms, zie 3.4.3). Het volgende 
‘Who?’ gedeelte is nu verdeeld in een aantal subvelden. Als de gebruiker ‘S’<TAB> intikt, wordt het 
aangevuld tot de enige mogelijkheid voor de letter ‘S’, namelijk ‘Sheriffs Department’. Het automatisch 
aan te vullen deel “heriffs Department” wordt in laag contrast aangegeven in het veld (zie figuur 7). 
[FRA98]  
 

 
 

Figuur 7. Voorbeeld Adaptief E-formulier, Scherm 4 (Bron: Frank 1998) 

3.4 Mogelijke Adaptatietechnieken 
Aan de hand van fase 3 van het adaptatieproces en artikelen over dynamische formulieren [FRA98], 
[GIR95], [SER00] kunnen de volgende adaptieve technieken afgeleid worden die toegepast kunnen 
worden voor adaptieve e-formulieren: dynamic visibility of fields, active fields, nested forms, adaptive 
link hiding and disabling, sorting, built-in checklists, personalized direct guidance, personalized maps, 
page variants, fragment variants, en frame-based. 

3.4.1 Dynamic visibility of fields 
Een nadeel van e-formulieren is dat gebruikers overweldigd kunnen worden door het grote aantal 
input velden. Het is belangrijk om onnodige informatie eruit te filteren zodat gebruikers zich kunnen 
concentreren op relevante informatie. Velden die, in een bepaalde situatie, niet nodig zijn, bijvoorbeeld 
bij een bouwvergunningsaanvraag, leiden de gebruiker alleen maar af van belangrijke velden en 
maken het navigeren door het formulier moeilijker. Het simpel verbergen van de velden is ongewenst 
omdat dat resulteert in lege plekken die beter gebruikt kunnen worden voor relevante informatie. Om 
dit te voorkomen kunnen dynamic visibility condities gebruikt worden. De condities die gebruikt worden 
in built-in checklists (zie 3.4.6) vallen ook in deze categorie. Een automatisch window layout 
mechanisme herpositioneert velden wanneer velden toegevoegd of verwijderd worden. Bijvoorbeeld, 
als een gebruiker bij het veld burgerlijke staat aangeeft dat zij getrouwd is, wordt het veld waar naar 
de persoonlijke gegevens van de partner gevraagd wordt, in dit geval de naam van de echtgenoot, 
relevant voor de gebruiker. Dit veld zou dan dus toegevoegd moeten worden aan het formulier (zie 
figuur 8). Zo wordt informatieoverbelasting voorkomen, doordat irrelevante informatie verwijderd wordt 
en er beter gebruik gemaakt wordt van de ruimte op het scherm. Dit kan ook toegepast worden op 
links (adaptive link removal/addition) (zie 2.3.4). [GIR95] 
 

  
 

Figuur 8. Voorbeeld Dynamic visibility of fields 
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3.4.2 Active fields 
Actieve velden hebben hun origine in spreadsheet programma’s, waarbij formules verbonden zijn aan 
een cel. Als er een waarde wordt veranderd in een cel, worden alle anders cellen veranderd die 
verbonden zijn met die formule. Zo kunnen veranderingen in een veld van een formulier zorgen voor 
andere veranderingen als er een procedure, die getriggerd wordt door veranderingen, verbonden is 
met dat veld. Zo kan elk veld een formule of één of meer procedures hebben. Dit kan vooral van 
belang zijn bij het berekenen van bepaalde data bij een formulier. [GIR95] 

3.4.3 Nested forms 
Een terugkomend probleem in window systemen is het aantal overlappende windows die op hetzelfde 
moment openstaan, die het moeilijk maken voor een gebruiker om de gewenste window te vinden en 
te navigeren door een taak. Zo wordt er bijvoorbeeld een extra window geopend wanneer een 
gebruiker op een hulpfunctie klikt of om extra details vraagt bij een bepaald veld. Sommige window 
systemen gebruiken tiled windows, windows die zo gerangschikt zijn dat ze elkaar niet overlappen, 
maar deze laten ook inhoud zien die niet nodig is in een bepaalde situatie. In veel applicaties zorgt 
een menubalk onderaan het scherm met de namen van de openstaande windows voor ondersteuning 
van gebruikers bij hun navigatie. Deze methode lost het probleem slechts gedeeltelijk op aangezien 
informatie nog steeds op een ongedwongen manier gepresenteerd wordt. Bij het organiseren van de 
inhoud van een window in nested forms met secties en subsecties kan de gebruiker deze zelf openen 
en sluiten of dit kan automatisch gedaan worden door het systeem. Het voordeel is dat de gebruiker 
de content handmatig kan aanpassen als de automatische aanpassing niet geschikt of gewenst is. Zo 
zijn relevante details vaak uitgeklapt, maar kunnen deze weer ingeklapt worden door de gebruiker en 
zijn irrelevante details vaak ingeklapt, maar kunnen deze uitgeklapt worden door de gebruiker. De 
structuur van de informatie is op elk moment zichtbaar en er kan meer detail opgevraagd worden. 
Slecht één window is noodzakelijk, maar gebruikers worden niet belemmerd door een grote 
ongestructureerde scrollable window waarin informatie moeilijk te lokaliseren is (zie figuur 9). [GIR95] 

 

 
 

Figuur 9. Voorbeeld Het sluiten van een sectie (Bron: Girgensohn 1995) 
 
Nested forms is eigenlijk een vorm van adaptive stretchtext (zie 2.3.4) (zie Figuur 11). In figuur 10 
wordt de adaptieve stretchtext weergegeven door een uitklapbare tekst (a). Er kan echter ook gebruik 
gemaakt worden van een pop-up schermpje (b). 
 

  
(a)      (b) 

Figuur 10 . Voorbeeld Adaptive Strechtext 

3.4.4 Adaptive link hiding or disabling  
Zoals eerder genoemd, verwijdert het verbergen (hiding) van links enkel de visuele indicatoren van 
een link zodat de link op de standaard tekst lijkt en verwijdert het onbruikbaar maken (disabling) van 
links de functionaliteit van een link, maar laat het uiterlijk zo goed als onaangetast (zie verder 2.3.4). 
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Eigenlijk is link hiding een vorm van link annotation, waarbij de link verborgen wordt door het zwart te 
kleuren (ervan uitgaande dat de standaard tekst ook zwart is). [KOB01] 

3.4.5 Sorting  
Sorting kan toegepast worden op verschillende soorten informatie, zoals tekst, velden, secties en links 
(zie 2.3.4). Bij niet-contextuele links worden links gerangschikt aan de hand van gebruikersinteresse, –
doelen en –geschiktheid. Daarnaast kan link sorting gebaseerd op frequent gebruik gebruikt worden, 
zoals in gepersonaliseerde views. Bij formulieren kunnen de in te vullen velden of secties op 
verschillende manieren geordend worden voor verschillende gebruikers. [DIJ05] 

3.4.6 Built-in checklists 
Checklists kunnen gebruikers begeleiden bij het uitvoeren van taken en ervoor zorgen dat verplichtte 
velden niet overgeslagen worden. Checklists kunnen zichzelf aanpassen op basis van eerder 
gemaakte keuze en kunnen bepalen of een stap overbodig geworden is, voltooid is of nog uitgevoerd 
moet worden, zodat de gebruiker geen extra moeite hoeft te doen om dit zelf bij te houden. Een 
checklist die ingebed is in een formulier houdt de gebruiker op de hoogte van de huidige status. Een 
built-in checklist kan gebruik maken van kleuren om te wijzen op die delen of velden die nog niet 
voltooid zijn. Bijvoorbeeld, een rood veld geeft aan dat een veld nog input nodig heeft of dat de 
huidige input niet correct is. Een blauw veld geeft aan dat het veld compleet is. Een kopje van een 
bepaalde sectie veranderd van zwart in groen wanneer alle verplichtte input is ingevuld. Een zwart 
kopje geeft aan dat de sectie oncompleet of incorrect is. Wanneer een geldige waarde is ingevuld in 
een veld veranderd de kleur direct: er wordt directe feedback gegeven (zie figuur 11). Het gebruik van 
kleuren kan ook toegepast worden op links (adaptive link annotation, zie 2.3.4) om bijvoorbeeld aan te 
geven of een link relevant is of juist irrelevant en op fragmenten (fragment colouring, zie 2.3.4), zoals 
tekst, afbeeldingen, video, audio, om bijvoorbeeld aan te geven of het element belangrijk, irrelevant of 
te veeleisend is voor de gebruiker. [GIR95] 
 

 
 

Figuur 11. Voorbeeld Built-in checklist (Bron: Girgensohn 1995) 

3.4.7 Personalized direct guidance 
Zoals eerder genoemd, is de bestemmingsnode van de ‘volgende’ knop niet direct verbonden met de 
huidige node maar kan dynamisch bepaald worden aan de hand van het gebruik(ers)model 
(personalized direct guidance, zie 2.3.4). Als een gebruiker het eerste scherm van het formulier heeft 
ingevuld, bijvoorbeeld zijn/haar persoonlijke gegevens, dan is het afhankelijk van de waarden die hier 
ingevuld zijn, welke velden er getoond worden in het volgende scherm. In het voorbeeld (zie figuur 12) 
heeft de gebruiker aangegeven dat zij getrouwd is, waardoor er op het volgende scherm gevraagd 
wordt naar de persoonlijke gegevens van haar echtgenoot. [KOB01] 
 

  
 

Figuur 12. Voorbeeld Gepersonaliseerde ‘volgende’ knoppen 
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3.4.8 Personalized maps 
Zoals eerder genoemd, helpen overzichtskaarten gebruikers bij het begrijpen van de content en 
structuur van een formulier (personalized maps, zie 2.3.4). Hiding/diabling, annotation technieken en 
personalized direct guidance kunnen gebruikt worden bij het verbeteren van een kaart. [KOB01] 

3.4.9 Page variants 
Zoals eerder genoemd, kunnen er twee of meerdere varianten van één pagina opgesteld worden, met 
elk een verschillende presentatie, waarbij elke variant informatie presenteert op een verschillend 
niveau of in een verschillende stijl (page variants, zie 2.3.4). In figuur 12 is een pagina weergegeven in 
de stijl ‘standaard’ en de andere pagina in de stijl ‘hoog contrast’. De stijl ‘hoog contract’ is 
bijvoorbeeld geschikt voor mensen die slechtziend zijn. In het geval van het voorbeeld in figuur 13 is 
de content van de pagina’s hetzelfde, maar de presentatie varieert. Als de conditionele tekst (zie 
2.3.4) uit slechts één stuk (fragment) bestaat voor de hele pagina, dan is er sprake van page variants 
(zie 2.3.4). [SER00] 
 

  
 

Figuur 13. Voorbeeld Page variants (Bron: Advies Overheid.nl 2005) 

3.4.10 Fragment variants 
Zoals eerder genoemd, is fragment variants (zie 2.3.4) (zie figuur 14) een verfijndere implementatie 
van de page variant techniek, waarbij elke pagina opgebroken is in een aantal fragmenten, en elk 
fragment in twee of meerdere varianten. Een fragment kan wel of niet opgenomen worden in een 
paginaframe afhankelijk van de gebruikerskennis of –interesse (optioneel fragment). De verschillende 
pagina fragmenten vormen samen verschillende versies van dezelfde pagina. [SER00] 
 

 
 

Figuur 14. Voorbeeld Fragment variants (Bron: Serengul Guven Smith 2000) 
 
Als conditionele tekst (zie 2.3.4) in stukken (fragmenten) is verdeeld en gebruikt wordt om een keuze 
te maken tussen twee of meer alternatieve fragmenten, zoals in figuur 15, dan is er sprake van 
fragment variants. [SER00] 
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Figuur 15. Voorbeeld Conditional text (Bron: Serengul Guven Smith 2000) 

3.4.11 Frame-based 
Frame-based maakt gebruik van adaptive natural-language generation (zie 2.3.4) om alternatieve 
beschrijvingen (varianten) op te stellen voor verschillende gebruikers, bijvoorbeeld bij het geven van 
uitleg (uitleg varianten) of gedetailleerde informatie (gedetailleerde informatie varianten). Het geven 
van uitleg kan gebruikers bijvoorbeeld helpen bij het invullen van velden (zie figuur 16). Deze uitleg zal 
echter weggelaten moeten worden voor gebruikers die de kennis wel hebben, aangezien het 
overbodig of een afleiding zal zijn voor hen (optionele uitleg). Ditzelfde geldt voor gedetailleerde 
informatie over een term, veld of sectie (optionele gedetailleerde informatie). [KOB01] 

 

 
 

Figuur 16. Voorbeeld Optionele uitleg 
 
Een simpel voorbeeld van adaptive natural-language generation zijn tekst templates (frames) met 
slots die gevuld kunnen worden met uitleg over een in te vullen veld of gebruikte term, die elk een 
verschillende complexiteit hebben afhankelijk van het kennisniveau van de gebruiker. Bijvoorbeeld, in 
een formulier wordt de term businesslog gebruikt. Om uitleg te krijgen over deze term kan de 
gebruiker op de term klikken. Een gebruiker met weinig computerkennis ziet de uitleg “Een 
businesslog is een weblog, een website die regelmatig, soms meerdere keren per dag, vernieuwd 
wordt en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde (op datum) wordt weergegeven, 
waarop berichten geplaatst worden door een bedrijf. Dit vertegenwoordigt niet de mening van een 
individu maar die van het betreffende bedrijf”. Een gebruiker met meer computerkennis ziet de uitleg 
“Een businesslog is een weblog waarop berichten geplaatst worden door een bedrijf. Dit 
vertegenwoordigt niet de mening van een individu maar die van het betreffende bedrijf”. In dit geval 
krijgt de gebruiker met meer computerervaring minder tekst te zien dan de gebruiker met weinig 
computer ervaring. Dit is echter niet altijd het geval. In sommige gevallen wil een ‘expert’ gebruiker 
juist uitgebreidere uitleg zien (met meer details) dan een ‘novice’ gebruiker. Het verschil tussen 
fragment variants en frame-based is dat bij frame-based elk slot van het frame, dat verschillende 
varianten uitleg bevat van eenzelfde concept, de mogelijkheid heeft om gelinkt te worden aan andere 
frames (zie figuur 17). Adaptive natural-language generation kan ook gebruikt worden als een 
aanvulling op stretchtext. [KOB01], [KAY05] 
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Figuur 17. Voorbeeld Frame-based (Bron: Kay 2005) 

3.5 Conclusie 
Dit hoofdstuk beschreef onder andere de mogelijke adaptatietechnieken die toegepast kunnen worden 
bij adaptieve e-formulieren. Dit is gelijk een gedeeltelijk antwoord op de subvraag die betrekking heeft 
op het theoretische onderzoek, omdat het niet specifiek adaptatietechnieken zijn voor gemeentelijke 
e-formulieren specifiek, maar voor e-formulieren in het algemeen.  
 
Welke adaptatietechnieken kunnen het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-
formulieren? 
De adaptatietechnieken dyanmic visibility of fields, active fields, nested forms, adaptive link hiding en 
disabling, sorting, built-in checklists, personalized direct guidance, personlized maps, page en 
fragment variants, en frame-based kunnen het best gebruikt worden voor e-formulieren. Of al deze 
adaptatietechnieken ook gebruikt kunnen worden voor gemeentelijke e-formulieren moet nog verder 
onderzocht worden. Hier is onder andere naar gekeken in de onderstaande delen van dit onderzoek.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt er specifiek gekeken naar adaptieve e-formulieren bij gemeenten. 
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4 ADAPTIEVE GEMEENTELIJKE E-FORMULIEREN 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het gedeelte van het theoretische onderzoek beschreven waarbij de nadelen 
van e-formulieren beschreven worden, aangegeven wordt waarom adaptatie toegepast moet worden 
bij e-formulieren, de gebruikersgroepen die onderscheiden kunnen worden, huidige toepassingen van 
adaptieve e-formulieren, het huidige ervaringsniveau van gemeentelijke e-formulieren bij gemeenten 
en de concurrentie bij het ontwikkelen van adaptieve e-formulieren. In dit hoofdstuk wordt ook een 
antwoord gegeven op de subvragen: 
• Welke standaard groepen zijn er te onderscheiden voor gemeentewebsites/e-formulieren? 
• Welke overige gebruikersgroepen kunnen er onderscheiden worden voor gemeentewebsites/e-

formulieren? 
• Welke concurrenten zijn er op het gebied van adaptatie? 

4.2 Nadelen e-formulieren 
Bij (elektronische) formulieren met veel inputvelden kost het de gebruiker veel tijd de relevante 
onderdelen te vinden, die hij/zij in moet vullen, voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
bouwvergunning dat onderdeel is van een omgevingsvergunning. Daarnaast kan de gebruiker 
overdonderd worden door het grote aantal input velden. Dit kan gezien worden als een last voor de 
gebruiker, dat opgelost kan worden met adaptatie, zoals het filteren van onnodige informatie uit het 
formulier, zodat de gebruiker zich kan concentreren op de relevante informatie. [CRY97], [GIR95] 
 
Er zijn een aantal nadelen die onderscheiden kunnen worden bij complexe data invoertaken, zoals het 
invullen van elektronische formulieren met veel invoervelden (1) Slechts een beperkt aantal velden 
kan op hetzelfde moment getoond worden aan de gebruiker door de beperkte beeldschermgrootte. Dit 
kan opgelost worden door de in te vullen velden te verdelen over meerdere schermen. (2) Met zoveel 
schermen is het echter moeilijk om door het geheel te navigeren, om bijvoorbeeld bepaalde informatie 
te vinden of de algehele structuur van de applicatie te overzien. (3) In veel applicaties hoeft in een 
bepaalde situatie slechts een gedeelte van de velden ingevuld worden, zoals in het geval van de 
bouwaanvraag. Hierdoor zijn er veel velden die voor afleiding zorgen en waardevolle 
beeldschermruimte in beslag nemen. [GIR95] 

4.3 Waarom Adaptieve e-formulieren? 
Adaptatie heeft vooral voordelen voor publieke (maar ook private) organisaties die veel gebruik maken 
van administratieve en op formulieren gebaseerde communicatie, zoals gemeenten en de 
Belastingdienst. De publieke sector is echter gebonden aan meer strikte privacy- en veiligheidsregels 
dan de private sector. De voordelen van adaptatie voor het verbeteren van de efficiency van op 
(elektronische) formulieren gebaseerde communicatie zijn niet alleen voor de organisatie zelf maar 
ook voor de gebruikers: de administratieve lading van het invullen van formulieren door de gebruiker 
(burger of gemeentemedewerker) verschuift naar het controleren, toevoegen en updaten van 
informatie, die geleverd wordt door de applicatie. Daarnaast kunnen adaptieve e-formulieren 
organisatie helpen operationele kosten te verminderen door het elimineren van tijdrovende, 
foutgevoelige (papieren) document verwerking, en de klant tevredenheid te verbeteren door het 
sneller en makkelijker aanleveren van bepaalde diensten. [DIJ05] 
 
Bij gemeenten kunnen adaptieve e-formulieren gebruikt worden voor verschillende zaken, zoals het 
maken van een afspraak, het doorgeven van een klacht, het melden van afval, het stellen van een 
vraag, het aanvragen van een uittreksel, en het aanvragen van aktes en vergunningen, zoals een 
omgevingsvergunning. 

4.4 Gebruikersgroepen 
Door gebruik te maken van gebruikersgroepen kan een systeem onderscheid maken tussen 
gebruikers en rekening houden met de verschillende achtergronden, kennis, interesses, wensen, 
doelen en beperkingen van de relevante gebruikergroepen bij het toepassen van adaptatie. 
 
Volgens de Nederlandse Overheid moet een overheids- of gemeentewebsite voldoen aan een aantal 
standaard eisen. Één daarvan is dat een gemeentewebsite toegankelijk moet zijn. Toegankelijkheid 
betekent hier dat de website bruikbaar is voor alle Internetgebruikers: burgers (ongeacht mogelijke 
fysieke handicap of technologische beperkingen), bedrijven en zoekmachines. Een echt toegankelijke 
website sluit geen bezoekers uit [ADV05]: 
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• Blinden en slechtzienden; Internetgebruikers die blind zijn, maken vaak gebruik van een 
schermleesprogramma (screenreader) of een brailleregel om websites te bezoeken (zie [5]). 

• Kleurenblinden; 
• Bezoekers die niet beschikken over “proprietary” of “gesloten” technologieën (denk aan veel plug-

ins); 
• Bezoekers die niet beschikken over client-side scriptondersteuning of deze uitgeschakeld hebben; 
• Bezoekers die gebruik maken van alternatieve webbrowsers, zoals tekstbrowsers, 

spraakbrowsers, palmtopbrowsers, schermlezers, of brailleregels. 
 
Volgens de Nederlandse Overheid hebben gemeentewebsites drie doelgroepen, namelijk de burger, 
de ondernemer, en de overheid zelf. Elke doelgroep kan in verscheidene rollen met de overheid te 
maken hebben, zoals in de rol als belastingbetaler of bewoner van een stad(sdeel). Op voorhand 
mogen in ieder geval geen gebruikers worden uitgesloten. [ADV05] 
 
Als er wordt gekeken naar zowel de toegankelijkheid als de genoemde doelgroepen kunnen de 
volgende standaard gebruikersgroepen onderscheiden worden die relevant zijn voor 
gemeenteapplicaties: 
• Burgers; 
• Ondernemers; 
• Gemeentemedewerkers. 
 
Voor alle drie de gebruikersgroepen geldt dat er rekening gehouden moet worden met een mogelijke 
fysieke handicap of technologische beperkingen. Zoals eerder aangegeven, zal bij dit onderzoek de 
groep Ondernemers buiten beschouwing worden gelaten. 
 
Deze eindgebruikers zouden weer verdeeld kunnen worden in subgroepen, zoals novice en expert 
gebruikers, afhankelijk van bijvoorbeeld de ervaring die een gebruiker heeft met een computer. Het 
gemeente- en gebruikersonderzoek zal dit duidelijk moeten maken. 

4.5 Huidige Toepassingen 
Adaptatie van e-formulieren bij de Overheid wordt momenteel toegepast bij de Belastingdienst, waarbij 
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de gebruiker en de gegevens die de gebruiker invult, 
alleen die vragen worden getoond die voor hem/haar relevant zijn. Daarnaast biedt de gemeente 
Enschede Mijn Loket, heeft de Gemeente Ede Mijn Loket in ontwikkeling, gebruiken de Gemeente 
Arnhem, Hoorn en Echt-Susteren momenteel DigiD om elektronische aanvragen aan te bieden, en 
biedt de Informatie Beheer Groep Mijn IB-Groep, waardoor adaptatie van e-formulieren plaats kan 
vinden. In dit geval wordt er echter alleen erg basismanieren van adaptieve elektronische 
dienstverlening toegepast, zoals het vooraf invullen van persoonsgegevens. 

4.6 Ervaringsniveau Gemeentelijke e-formulieren 
Er zijn in totaal 467 gemeenten in Nederland, die allen een website hebben. 01-01-2007 moet 65% 
procent van de totale publieke dienstverlening (totaal bestaat voor 55% uit gemeenten, 1,5% uit 
provincies, 10,0% uit waterschappen, 5,8% uit politie en 27,2% uit rijk) elektronisch worden 
aangeboden. Als tussentijds doel moest in 2005 55% van de totale gemeentelijke dienstverlening via 
het Internet worden afgehandeld. [WIN05]  
 
Voor de producten en diensten die de gemeenten in Nederland aanbieden kan er onderscheid 
gemaakt worden in vijf niveaus: (0) geen informatie, (1) informatie, (2) aanvraagformulier downloaden, 
(3) aanvraagformulier uploaden en (4) elektronische transactie [WIN05]: 
(0) geen informatie: De gemeente heeft geen website of biedt op de website geen of onvoldoende 

informatie over de betreffende dienst 
(1) informatie: essentiële informatie over deze dienst is op de site aanwezig, zoals een omschrijving 

van de dienst en informatie over de te volgen procedure of regels (openingstijden, tarieven, mee 
te nemen bescheiden, locatie).  

(2) aanvraagformulier downloaden: de website biedt voor deze dienst een aanvraagformulier 
(bijvoorbeeld in Word of PDF), dat vanaf de site te downloaden is, waarna het kan worden 
uitgeprint, ingevuld en opgestuurd  

(3) aanvraagformulier uploaden: de site biedt voor deze dienst een aanvraagformulier, dat 
rechtstreeks op de website kan worden ingevuld en elektronisch verzonden kan worden naar de 
overheidsinstelling, waarna de aanvraagprocedure ingang wordt gezet. 

http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2005/aangifte2005-01.html
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1/schermen.asp?schermid=15&productId=15
http://loket.ede.nl/edeportal/showTab.do?tabName=loket
http://www.ibgroep.nl/particulier/index.asp
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(4) elektronische transactie: na de elektronisch ingediende aanvraag door burger of bedrijf biedt de 
overheidsinstantie de mogelijkheid om het aangevraagde product of dienst elektronisch te 
ontvangen, dan wel ontvangt de aanvrager elektronisch bericht dat zijn aanvraag behandeld is en 
het aangevraagde product of dienst geleverd zal worden. Bij deze wijze van aanvragen ontstaat 
bij de aanvrager het beeld dat de volledige procedure voor het verkrijgen van een publieke dienst, 
elektronisch wordt afgehandeld.  

 
Uit onderzoek blijkt dat 51% van de totale gemeentelijke dienstverlening in Nederland in 2005 via het 
Internet (elektronisch) wordt aangeboden aan burgers. Dit percentage is in de afgelopen vijf jaar 
gegroeid (zie tabel 1). De totale publieke dienstverlening (inclusief provincies, waterschappen, politie 
en rijk) voor burgers en bedrijven die via het Internet afgehandeld kan worden is 55% (54% bij 
burgers, 56% bij bedrijven). Het tussentijdse doel is dus gehaald. [WIN05]  
 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Gemeenten 13 17 25 36 44 51 

 
Tabel 1. Percentage elektronische dienstverlening aan burgers 

 
Uit onderzoek is verder gebleken dat voor 22 gekozen diensten en producten (zie bijlage 5) in 2005 
7,85% van deze diensten en producten op niveau 0 werd aangeboden, 61,57% op niveau 1, 19,06% 
op niveau 2, 5,32% op niveau 3 en 6,19% op niveau 4 (zie tabel 2). Hierbij wordt uitgegaan dat de 
volgorde van de niveaus chronologisch is. Als een gemeente elektronische transacties (niveau 4) 
aanbiedt voor een dienst of product, wordt ervan uit gegaan dat de voorgaande niveaus ook 
beschikbaar zijn. [WIN05] 

 
Gemeenten 0 1 2 3 4 
Burgers      
2001 54.72 42.89 1.31 0.68 0.00 
2002 38.53 55.64 3.33 2.28 0.02 
2003 13.79 70.11 11.07 5.03 0.00 
2004 12.64 62.87 16.25 5.98 2.26 
2005 7.85 61.57 19.06 5.32 6.19 

 
Tabel 2. Elektronische dienstverlening per niveau in procenten voor de 22 diensten en producten 

 
Met betrekking tot elektronische formulieren is de doelstelling geformuleerd dat in 2006 100% van de 
totale formulieren (gemeenten, provincies, waterschappen, politie en rijk) elektronisch moet worden 
aangeboden (minimaal niveau 2). In tabel 2 staan de totaalpercentages van elektronische, 
gemeentelijke dienstverlening (voor de 22 gekozen diensten en producten) voor burgers per niveau. 
Wanneer niveau 2, 3 of 4 gehaald wordt, zijn er tevens elektronische formulieren beschikbaar. Als de 
percentages van de desbetreffende niveaus bij elkaar worden opgeteld is het totaalpercentage 
elektronische, gemeentelijke formulieren voor burgers ook zichtbaar.” Voor elektronische, 
gemeentelijke dienstverlening aan burgers in 2004 is dat percentage 24,5%. In 2005 is dit gestegen 
naar 30,6% (19,1% + 5,3% + 6,2%) beschikbare elektronische formulieren (zie tabel 3). [WIN05] 
 

Gemeenten 2001 2002 2003 2004 2005 
Burgers Percentage (%) 2 5,6 16,1 24,5 30,6 

 
Tabel 3. Totaal % elektronische formulieren Gemeenten voor burgers 

 
Om het ervaringsniveau (uitgedrukt in procenten) van de belangrijkste gemeenten die klant zijn van 
eMAXX te bepalen, wordt er in dit geval gekeken naar de elektronische formulieren, die de gebruiker 
kan downloaden (niveau 2), uploaden (niveau 3) of waar een elektronische transactie voor mogelijk is 
(niveau 4). 18 van de 22 diensten kunnen maximaal het niveau 2, 3 of 4 halen. De maximaal te 
behalen niveaus 0 en 1 worden buiten beschouwing gehouden. Om het percentage te berekenen, 
wordt er gebruik gemaakt van dezelfde rekenmethode die gebruikt is bij [WIN05]. In dit geval wordt er 
gekeken in hoeverre de gemeente het niveau 2, 3 of 4 heeft gehaald voor de 18 diensten en 
producten (zie bijlage 6). Bijvoorbeeld, Enschede heeft 58 punten behaald (totaal aantal punten voor 
alle 18 diensten samen) van de maximaal te behalen 66 punten. Dit betekent een score van 87,9%. 
Om een vergelijking te maken met de totale elektronische gemeentelijke dienstverlening naar burgers 
(alle 22 diensten, dus inclusief niveau 0 en 1) kan bijlage 7 geraadpleegd worden. 
 
De gemeenten in bijlage 8 zijn o.a. klant van eMAXX, zijn klant geweest, of zijn potentiële toekomstige 
klanten van eMAXX. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen lopende projecten, projecten 
in beheer en projecten zonder beheer. De potentiële toekomstige klanten van eMAXX zijn 
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aangegeven door de aankomende projecten zonder akkoord. De huidige en toekomstige klanten van 
eMAXX zijn bekeken. In bijlage 9 is onderscheid gemaakt tussen expert gemeenten (die veel ervaring 
hebben met e-formulieren op niveau 3/4), middel gemeenten (die minder ervaring hebben met e-
formulieren op niveau 3/4) en novice gemeenten (die geen ervaring hebben met e-formulieren op 
niveau 3/4). De verdeling is gemaakt aan de hand van de behaalde score voor het gebruik van e-
formulieren bij de 18 diensten en producten. Daarnaast is er ook gekeken of de gemeente naast de 18 
geteste diensten en producten nog andere digitale aanvragen aanbiedt. De gemeenten zullen 
benaderd worden voor een online enquête. 

4.6.1 Expert gemeenten 
De acht gemeenten Enschede (88% e-formulieren), Groningen (71% e-formulieren), Eindhoven (67% 
e-formulieren), Hengelo (64% e-formulieren), Arnhem (62% e-formulieren), Nijmegen (62% e-
formulieren), Hoorn (61% e-formulieren) en Maassluis (53% e-formulieren) hebben relatief veel 
ervaring met digitale aanvragen (zie bijlage 9). En dan met name met diensten die aangeboden 
worden op niveau 3 en 4. [WIN05] 

4.6.2 Middel gemeenten  
De 13 gemeenten Apeldoorn (53% e-formulieren), Gouda (53% e-formulieren), Almere (49% e-
formulieren), Almelo (49% e-formulieren), Amersfoort (49% e-formulieren), Ede (47% e-formulieren), 
Haarlem (46% e-formulieren), Heemstede (46% e-formulieren), Capelle aan den IJsel (46% e-
formulieren), Hilversum (42% e-formulieren), Velsen (41% e-formulieren), Alkmaar 38% e-
formulieren), en Echt-Susteren (38% e-formulieren) hebben minder ervaring met aanvragen op niveau 
3 en 4. 

4.6.3 Novice gemeenten 
De zes gemeenten Leeuwarden (36% e-formulieren), Lelystad (33% e-formulieren), Kerkrade (33% e-
formulieren), Renkum (33% e-formulieren), Heerlen (30% e-formulieren) en Noordoostpolder (30% e-
formulieren) hebben geen ervaring met aanvragen op niveau 3 of 4 (met uitzondering van Lelystad). 

4.7 Concurrentie 
Volgens EGEM zijn er, naast eMAXX, verschillende bedrijven te onderscheiden die 
formulierenservers, ook wel Web intake systemen genoemd, aanbieden. Een web intake systeem 
dient voor de elektronische aanvraag van producten via webformulieren en biedt de functionaliteit voor 
het creëren, publiceren, invullen en verwerken daarvan. eMAXX biedt met het product Mid Office een 
complete mid office oplossing aan met onder andere een standaard web intake functionaliteit. Voor de 
presentatielaag kan de eMAXX portal module gebruikt worden die ook standaard web intake 
functionaliteit biedt (eenvoudige formulierengenerator), maar deze kan zonodig vervangen worden 
door een third-party product aan de eMAXX Mid Office te koppelen. De belangrijkste aanbieders op de 
markt van Web intake systemen zijn Pink Roccade (Web@Once), Centric (Contentmodules), 
CapGemini (WIS), Seneca (SmartSite Forms & DFS), en Segment (SIMform & DigiForm), die samen 
50% van de markt in beslag nemen. Hiervan is Seneca de enige die een vorm van adaptatie 
(personalisatie of customisatie) bevat. Daarnaast bieden onderstaande aanbieders ook een dergelijke 
functionaliteit. [KEL04] 

4.7.1 Adobe (LiveCycle Forms) 
Met Adobe LiveCycle Forms, die 2% van de aanbodzijde van Web Intake in beslag neemt, kunnen 
dynamische op XML gebaseerde formulieren gecreëerd worden. Deze formulieren kunnen in real-time 
dynamisch aangepast en veranderd worden, gebaseerd op gebruikersinput. 

4.7.2 The DOC-iFocus (eFormulieren) 
The DOC-iFocus, die 4% van de aanbodzijde van Web Intake in beslag neemt, maakt gebruik van de 
eFormulieren module. Het aanvragen van producten en diensten via de website geschiedt middels 
daaraan gekoppelde formulieren, waaraan ook de mogelijkheid tot het bijvoegen van lokale bestanden 
(documenten, afbeeldingen) is toe te voegen. De formulieren kunnen eenvoudige single-field validatie 
bevatten, alsmede de mogelijkheid tot het op basis van gegeven antwoorden dynamisch aanpassen 
van de route die een aanvrager door het formulier aflegt. [KEL04] 

4.7.3 Imtech ICT Public (Ebase Technology) 
Met de formulieroplossing Universal Forms Server (UFS) van Imtech ICT Public, die minder dan 1% 
van de aanbodzijde van Web Intake in beslag neemt, kunnen intelligente formulieren ontworpen 

http://www.adobe.com/products/server/formserver/overview.html
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worden waarbij veld(blokk)en verborgen of juist getoond kunnen worden op basis van verstrekte 
gegevens. Hierbij wordt, evenals bij validatie, het gebruik van multi-field criteria ondersteund. [KEL04] 

4.7.4 LogicaCMG (WebGem) 
Met WebGem, die minder dan 1% van de aanbodzijde van Web Intake in beslag neemt, is het 
mogelijk op basis van configuratieregels de routing die de aanvrager door een formulier aflegt te 
wijzigen (intelligentie). WebGem wordt standaard geleverd met functionaliteit die een zogeheten 
digitale kluis realiseert, waarin burgers na authenticatie zijn/haar GBA gegevens, lopende aanvragen 
en de status daarvan kan inzien. [KEL04] 

4.7.5 Microsoft (InfoPath) 
Met behulp van InfoPath, die minder dan 1% van de aanbodzijde van Web Intake in beslag neemt, 
kan men via een What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) editor, middels drag-and-drop 
functionaliteit, complexe formulieren ontwerpen, inclusief uitgebreide logica (validatie, overwegend op 
de client) en intelligentie (mogelijkheid tot het op basis van gegeven antwoorden dynamisch 
aanpassen van de route die een aanvrager door een formulier aflegt). [KEL04] 

4.7.6 Seneca (SmartSite Forms & DFS) 
DFS (Dynamische Formulieren Server), die 8% van de aanbodzijde van Web Intake in beslag neemt, 
genereert formulieren die relatief eenvoudige logica (validatie via restricties op de veldtypes), alsmede 
bepaalde intelligentie bevatten; afhankelijk van de ingevoerde gegevens kunnen velden, onderdelen 
en pagina’s van een formulier niet of juist wel getoond worden. DFS kent twee verschillende modi voor 
formulierpresentatie; de standaard modus laat alle velden in één keer zien, terwijl de wizard modus 
het formulier in tabbladen verdeelt die corresponderen met de gedefinieerde pagina’s. [KEL04] 
 
Bovengenoemde aanbieders bieden slechts een basis manier van adaptatie aan; het wel of niet tonen 
van velden, onderdelen of pagina’s van een formulier aan de hand van gebruikerinput. Zoals eerder 
beschreven is er naast deze vorm van adaptatie nog een scala van andere adaptatiefunctionaliteiten 
te bieden. Als er wordt gekeken naar welke aanbieder als grootste concurrent van eMAXX B.V. gezien 
kan worden, is dat Seneca, aangezien deze 8% van de aanbodzijde van de web intake markt bezit. 

4.8 Conclusie 
Adaptatie heeft vooral voordelen voor publieke organisaties die veel gebruik maken van 
administratieve en op formulieren gebaseerde communicatie, zoals gemeenten. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met de privacy en veiligheidsregels. Bij gemeenten zijn drie 
gebruikersgroepen te onderscheiden: burgers, ondernemers en gemeentemedewerkers. De groep 
ondernemers wordt bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De overheid heeft vastgesteld dat 
65% van de totale publieke dienstverlening begin 2007 elektronisch moet worden aangeboden. 
Daarnaast moet 100% van de totale formulieren elektronisch worden aangeboden. Hierbij geldt dat 
een formulier op zijn minst gedownload moet kunnen worden. De klanten van eMAXX zijn ingedeeld in 
expert, middel en novice gemeenten om hun ervaringsniveau aan te geven. Hierbij staat de gemeente 
Enschede bovenaan en de gemeente Noordoostpolder onderaan. Bij het ontwikkelen van adaptieve 
gemeentelijke e-formulieren zal Seneca de grootste concurrent van eMAXX zijn. 
 
Daarnaast is er in dit hoofdstuk een antwoord gevonden op drie vragen die betrekking hebben op het 
theoretische onderzoek. 
 
Welke standaard groepen zijn er te onderscheiden voor gemeentewebsites/e-formulieren? 
Een website moet toegankelijk zijn voor alle Internetgebruikers en mag geen bezoekers uitsluiten. 
Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden in blinden en slechtzienden, kleurenblinden, bezoekers 
die niet beschikken over “proprietary” of “gesloten” technologieën, of over client-side 
scriptondersteuning of deze uitgeschakeld hebben, en die gebruik maken van alternatieve 
webbrowsers. Daarnaast kan er bij gemeentelijke websites onderscheid gemaakt worden in drie 
gebruikersgroepen, namelijk burgers, ondernemers en gemeentemedewerkers. 
 
Welke overige gebruikersgroepen kunnen er onderscheiden worden voor gemeentewebsites/e-
formulieren? 
Naast de gebruikersgroepen burgers, ondernemers en gemeentemedewerkers kan er ook een 
subverdeling gemaakt worden naar bijvoorbeeld novice en expert gebruikers, afhankelijk van de 
computerervaring van de gebruiker of naar jongeren en ouderen. Dit is verder onderzocht in het 
oriënterende gebruikersonderzoek. 
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Welke concurrenten zijn er op het gebied van adaptatie? 
De belangrijkste aanbieders op de markt van Web intake systemen zijn Pink Roccade (Web@Once), 
Centric (Contentmodules), CapGemini (WIS), Seneca (SmartSite Forms & DFS), en Segment 
(SIMform & DigiForm), die samen 50% van de markt in beslag nemen. Hiervan is Seneca de enige die 
een vorm van adaptatie (personalisatie of customisatie) aanbied. Daarnaast bieden Adobe (LiveCycle 
Forms), The DOC-iFocus (eFormulieren), Imtech ICT Public (Ebase Technologie), LogicaCMG 
(WebGem), Microsoft (InfoPath) ook een dergelijke functionaliteit. Hier gaat het echter om een basis 
manier van adaptatie; het wel of niet tonen van velden, onderdelen of pagina’s van een formulier aan 
de hand van gebruikersinput. Seneca kan gezien worden als de grootste concurrent van eMAXX op 
het gebied van adaptatie. 
 
In bovenstaande hoofdstukken is het theoretische gedeelte van het onderzoek behandeld. In het 
volgende hoofdstuk is beschreven welke methoden zijn gebruikt om het praktijk gedeelte van het 
onderzoek uit te voeren. 
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5 GEBRUIKTE METHODEN 

5.1 User-Centered Design (UCD) 
Om een functionaliteit te ontwikkelen die voldoet aan de wensen van de klanten en eindgebruikers zal 
er gebruik gemaakt worden van User-Centered Design (UCD). Met UCD staat de toekomstige 
klant/gebruiker centraal tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces van, in dit geval, de adaptieve 
gemeentelijke e-formulieren functionaliteit. Het doel van UCD is om een positieve gebruikerservaring 
te creëren voor de eindgebruiker. Deze aanpak is gebaseerd op drie dingen: 
• Vroege focus op gebruikers en taken: direct bestuderen van cognitieve karakteristieken 

(waarneming, onthouden en leren van taken en het oplossen van problemen bij interactie); 
• Empirische meting: de reacties en de prestaties van gebruikers op scenario's, simulaties en 

prototypen worden waargenomen, geregistreerd en geanalyseerd; 
• Iteratief ontwerp: wanneer er problemen worden gevonden tijdens gebruikerstesten, worden deze 

hersteld en worden er meer tests uitgevoerd. 
 
Er is voor UCD gekozen omdat dit ten eerste lagere ontwikkelkosten met zich meebrengt, doordat 
door het betrekken van echte gebruikers gedurende het gehele design- en ontwikkelproces mogelijke 
problemen vroegtijdig opgespoord en opgelost kunnen worden. Ten tweede verhogen UCD en 
usability de kans op betere resultaten, doordat bruikbaarheid en een positieve gebruikerservaring 
bepalend zijn voor het succes. Ten derde zullen er meer tevreden gebruikers zijn omdat de doelen 
gerealiseerd worden. Tenslotte leidt het tot een hogere effectiviteit en efficiency, doordat er vanuit de 
gebruiker ontwikkeld wordt en niet vanuit de technologie; de gebruiksvriendelijkheid is gewaarborgd. 
[SQR01] 

5.2 Gebruikersonderzoek 
Er is een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder gemeenten en onder eindgebruiker (burgers en 
gemeentemedewerkers) van het product. Bij de drie doelgroepen is er eerst een online enquête 
afgenomen om te kijken welke gemeentelijke e-formulieren het meest kunnen profiteren van adaptatie 
en welke adaptatiemethoden en -technieken daarbij het best toegepast kunnen worden. Aan de hand 
van de resultaten van de enquête zijn er twee gemeentelijke e-formulieren prototypes opgesteld die 
tijdens een gebruikerevaluatie geëvalueerd zijn door de eindgebruikers om de ontwerpkeuzes te 
testen en om te achterhalen of het gebruik van adaptatie een toegevoegde waarde heeft. De 
prototypes zijn ook geëvalueerd door gemeenten tijdens een focusgroep evaluatie om te achterhalen 
wat de vraag bij de gemeenten is wat betreft het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. 

5.3 Online enquête 
Om gemeentelijke e-formulieren te ontwikkelen moet er eerst onderzoek gedaan worden naar de 
wensen en behoeften van de doelgroepen. Er zijn drie doelgroepen te onderscheiden: gemeenten, 
burgers en gemeentemedewerkers. De laatste twee zijn onderdeel van de groep eindgebruikers. Een 
burger kan gemeentelijke e-formulieren gebruiken om een aanvraag te doen voor een gemeentelijk 
product of dienst. Hierbij vult de burger een gemeentelijk e-formulier zelf in via het Internet. Een 
gemeentemedewerker kan gemeentelijke e-formulieren gebruiken om een aanvraag te doen namens 
een burger, bijvoorbeeld wanneer een burger naar het gemeentehuis komt of naar de gemeente belt 
om een aanvraag te doen. Deze e-formulieren worden door de gemeente aangeboden via hun 
gemeente website, meestal als onderdeel van het Digitale Portaal. Voor alle drie de groepen is een 
enquête opgesteld die online ingevuld kon worden; één voor burgers, één voor 
gemeentemedewerkers en één voor gemeenten: 
• Burgers enquête: zie [6]  
• Gemeentemedewerkers enquête: zie [7]  
• Gemeenten enquête: zie [8]  
 
Er is gekozen voor deze methode omdat men met online enquêtes een grote groep mensen op een 
snelle, goedkope en makkelijke manier kan bereiken. Door het gebruik van een online enquête kan 
data automatisch opgeslagen worden, hoeft er geen tijd besteed te worden aan het uitprinten en 
verzenden van papieren vragenlijsten, kan de enquête 7 dagen per week, 24 uur per dag ingevuld 
worden en hoeven er geen kosten gemaakt worden voor het verzenden en ontvangen van de 
vragenlijsten. Daarnaast bestaat er geen kans op fouten door het overtypen of inlezen van 
antwoorden en kan de data direct online geanalyseerd worden. [ONL06] 
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De enquêtes zijn opgesteld op grond van de onderzoeksvragen en het uitgevoerde theoretische 
onderzoek. Daarna is de link van de enquête verstuurd naar gemeentemedewerkers, burgers en 
gemeenten. De online enquête kon online ingevuld en verzonden worden door de gebruiker. De 
resultaten van de online enquête zijn te vinden in Hoofdstuk 6. 

5.3.1 Burgers enquête 
De enquête voor burgers is opgesteld om achter de wensen en behoeften van de burgers te komen 
ten opzichte van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. De enquête is bedoeld voor alle burgers in 
Nederland die ingeschreven zijn bij een gemeente en die toegang hebben tot het Internet. Om de 
burgers te bereiken is de enquête voor burgers gemaild naar 78 personen. In deze mailing is ook 
gevraagd om de mail door te sturen naar andere burgers (zoals bij een kettingbrief). Daarnaast is er 
een posting gedaan op het forum van Computable, onder het IT onderwerp Samenleving, waar het 
subonderwerp Overheid en IT onder valt (zie [9]). Op dit forum is de link van de burgers enquête 
geplaatst met de vraag deze in te vullen (voor de volledige tekst zie bijlage 10). 54 van de 78 burgers 
hebben de enquête ingevuld. Het effect van het doorsturen van de email en de response op de 
posting is niet bekend. Uit eigen ervaring kan gezegd worden dat het effect van een indirecte of 
onpersoonlijke benadering nauwelijks tot effect leidt. De burgers enquête, die uit 25 vragen bestaat, is 
te bereiken via de link [5]. 
 
Wellicht had de vraag “Hoeveel gemeentelijke papieren formulieren vult u in?” ook opgenomen 
moeten worden in de enquête voor burgers om te kijken of burgers wel of geen ervaring hebben met 
dit type formulier. Daarnaast is het daadwerkelijke aantal gemeentelijke papieren formulieren die 
ingevuld kunnen worden waarschijnlijk beperkt, omdat het aanbod momenteel nog redelijk beperkt is. 
Vaak nog vult een gemeentemedewerker deze formulieren in voor de burger, bijvoorbeeld wanneer 
een burger bij de balie langskomt om een verhuizing door te geven. Als de burger een papieren 
formulier invult, dan heeft hij/zij deze meestal uitgeprint van het Internet (origineel Word of PDF 
formaat). Daarnaast vult een burger wellicht wel meer papieren formulieren in voor het aanvragen van 
een uitkering etc. 
 
Bij de geënquêteerde burgers wordt er onderscheid gemaakt in geslacht, leeftijd, opleiding, computer 
ervaring en ervaring met het invullen van e-formulieren. De verdeling over de verschillende typen 
burgers is af te lezen uit figuur 18. 
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Figuur 18. Samenstelling Burgers 
 

Uit bovenstaande grafieken komt naar voren dat een aantal groepen gebaseerd zijn op slechts één 
persoon, zoals de groep >65, laagopgeleiden, en personen met weinig computer ervaring. De 
resultaten hiervan zijn niet representatief voor hun groep en zijn in de tabellen in het grijs afgedrukt 
om dit aan te geven. Tijdens de evaluatie van de resultaten worden deze groepen buiten beschouwing 
gehouden. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het ontwerp van de prototypes. 
 
Uit onderstaande tabel komt naar voren dat de samenstelling van de geënquêteerde burgers niet 
overeenkomt met de samenstelling van de Nederlandse burger (zie tabel 4).  
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 Man Vrouw  

Nederland 50% 50%  
Geënquêteerden 67% 33%  
    
    
 ≤40 41 - 65 >65 
Nederland 52% 34% 14% 
Geënquêteerden 81% 17% 2% 

 Laagopgeleiden 
Middelbaar 
opgeleiden 

Hoogopgeleiden 

Nederland 31% 40% 29% 
Geënquêteerden 2% 8% 90% 
    

 
Tabel 4. Vergelijking Samenstelling geënquêteerden en Nederlandse burgers 

 
Achteraf gezien waren de keuzemogelijkheden om de hoogst genoten opleiding aan te geven niet 
goed doordacht. De keuzemogelijkheden bij de enquête waren: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, en universiteit. De verdeling die door bijvoorbeeld het 
Nationaal Kompas Volksgezondheid [RIV06] wordt gebruik is: laagopgeleide (basisonderwijs, lbo of 
mavo), middelbaar opgeleide (havo, vwo of mbo), en hoogopgeleide (hbo en universiteit). Bij de 
enquête is geen onderscheid gemaakt tussen lbo, mavo, havo, vwo, waardoor de verschillende 
groepen moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Bij de analyse is ervoor gekozen om ook 
gebruik te maken van drie categorieën, namelijk laagopgeleide (basis- en voorgezet onderwijs), 
middelbaar opgeleide (middelbaar onderwijs), en hoogopgeleide (hoger onderwijs en universiteit). De 
vergelijking met de Nederlandse bevolking is dus niet helemaal correct, maar geeft wel een indicatie. 
Doordat er geen duidelijke cijfers gevonden zijn over de mate van computer en e-formulieren gebruik, 
kunnen deze groepen niet vergeleken worden met de geënquêteerden. Wel is er bekend dat 79% van 
de huishoudens in Nederland over Internet beschikt, wat overeen komt met 8,8 miljoen mensen 
[SLA06]. Ook is bekend dat in 2004 19% van de 65-plussers ervaring had met het Internet, 81% van 
de groep ≤44 en 65% van de groep 45-64 [VEE05]. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat 
niet alle gemeenten in Nederland burgers de mogelijkheid bieden om gemeentelijke e-formulieren 
online in te vullen, waardoor sommige burgers hier geen ervaring mee kunnen hebben. 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat de groep geënquêteerde burgers niet per definitie gezien kan 
worden als een representatieve afspiegeling van de maatschappij. Vooral niet als er gekeken wordt 
naar het opleidingsniveau van de geënquêteerden. Deze wijkt sterk af van de samenstelling van de 
Nederlandse bevolking. Bij het ontwikkelen en uitwerken van de prototypes moet rekening gehouden 
worden dat de groep geënquêteerde burgers als indicatie gebruikt moet worden voor de behoeften 
van de Nederlandse bevolking. 
 
De resultaten van de online enquête zijn te vinden in paragraaf 6.2. 

5.3.2 Gemeentemedewerkers enquête 
De enquête voor gemeentemedewerkers is opgesteld om achter de wensen en behoeften van de 
gemeentemedewerkers te komen ten opzichte van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. De 
enquête is bedoeld voor gemeentemedewerkers die regelmatig gemeentelijke e-formulieren invullen 
namens burgers. Om de gemeentemedewerkers te bereiken is de enquête voor 
gemeentemedewerkers via een algemeen verzoek in de digitale nieuwsbrief van eMAXX verstuurd 
naar +/- 800 personen (respons < 1%). Om de respons te verhogen zijn de gemeenten benaderd voor 
hulp. De gemeenten, die grotendeels bestaande contacten van eMAXX zijn, zijn allen persoonlijk 
benaderd per email en gevraagd de mail door te sturen naar gemeentemedewerkers die regelmatig 
gemeentelijke e-formulieren invullen voor burgers, zoals baliemedewerkers (respons <1%). Ook 
hieruit blijkt dat het indirect en onpersoonlijk benaderen van mensen nauwelijks effect heeft. 
Uiteindelijk is er een mailing gestuurd naar het algemene emailadres van alle 483 gemeenten in 
Nederland, omdat de kans dat de mailing bij een baliemedewerker terecht zou komen groot is. De 
respons hierop was 11%. In totaal hebben 51 gemeentemedewerkers de enquête ingevuld. Hier zaten 
echter ook gemeentemedewerkers bij die nog nooit (33%) een gemeentelijk e-formulier in hadden 
gevuld namens een burger. In onderstaande resultaten wordt aangegeven wanneer het achterwege 
laten van deze groep van invloed is op het resultaat. 
 
De Gemeentemedewerkers enquête, die uit 25 vragen bestaat, is te bereiken via de link [6]. 
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Bij de geënquêteerde gemeentemedewerkers wordt er onderscheid gemaakt in geslacht, leeftijd, 
opleiding, computer ervaring en ervaring met het invullen van gemeentelijke e-formulieren. De 
verdeling over de verschillende typen geënquêteerde gemeentemedewerkers kan afgelezen worden 
uit figuur 19. 
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Figuur 19. Samenstelling Gemeentemedewerkers 
 
De resultaten van de online enquête zijn te vinden in paragraaf 6.3. 

5.3.3 Gemeenten enquête 
De enquête voor gemeenten is opgesteld om achter de wensen en behoeften van de gemeenten te 
komen ten opzichte van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. De enquête is bedoeld voor alle 
gemeenten in Nederland, zowel gemeenten met weinig ervaring op het gebied van digitale 
dienstverlening (novice gemeenten), gemeenten met een gemiddelde ervaring (middel gemeenten) en 
gemeenten met veel ervaring (expert gemeenten).  
 
Om de gemeenten te bereiken is de enquête voor gemeenten gemaild naar 53 medewerkers met ICT 
kennis, zoals een ICT beleidsmedewerker, ICT adviseur, Informatie manager, Hoofd Burgerzaken, of 
Systeembeheerder. 48 hiervan zijn contactpersonen van eMAXX. Daarnaast zijn 5 gemeenten 
benaderd, die geen klant zijn van eMAXX, namelijk de gemeente Aalten, Heemskerk, Landsmeer, 
Purmerend en Waterland. In totaal zijn de volgende 29 gemeenten benaderd: de gemeente Aalten, 
Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Capelle a/d IJssel, Echt-Susteren, Ede, 
Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerlen, Hengelo, Hilversum, 
Hoorn, Kerkrade, Landsmeer, Lelystad, Maassluis, Noordoostpolder, Purmerend, Renkum, Velsen, en 
Waterland. 14 personen (13 gemeenten) hebben de enquête ingevuld, dit is een respons van 26%. De 
enquête voor gemeenten, die uit 24 vragen bestaat, is te bereiken via de link [7].  
 
Bij de geënquêteerde gemeenten wordt er onderscheid gemaakt in type gemeenten en de leeftijd van 
de geënquêteerde. De verdeling over de verschillende gemeenten is af te lezen in figuur 20. 
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Figuur 20. Samenstelling Gemeenten en geënquêteerden Gemeenten 
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De resultaten van de online enquête zijn te vinden in paragraaf 6.5. 

5.4 Eindgebruikerevaluatie 
De eindgebruikerevaluatie is een zogenaamde usability test. Gebruikersgemak (usability) kan 
gedefinieerd worden als “de mate van het gemak waarmee een systeem geleerd of gebruikt kan 
worden, zijn veiligheid, effectiviteit en efficiëntie, en de houding van de gebruikers tegenover het 
systeem”. Uitgaande van deze definitie kan het gebruikersgemak gemeten worden door te kijken hoe 
makkelijk en effectief een bepaalde gebruiker een applicatie kan gebruiken. Met usability testing 
kunnen problemen geïdentificeerd worden en informatie verzameld worden over problemen, 
moeilijkheden, zwakke punten en gebieden waar verbetering nodig is. [LEE99] 
 
Usability testing kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: “om een bestaand product te 
verbeteren, om twee of meer producten met elkaar te vergelijken, en om een systeem te meten tegen 
een standaard of een aantal richtlijnen”. Het kan ook gebruikt worden als een vergelijkingstest: het 
gebruikersgemak van een product wordt vergeleken met een concurrerend product/dienst als 
verificatie middel; een manier om de reactie van gebruikers op nieuwe eigenschappen te checken. In 
dit geval is er een vergelijkingstest uitgevoerd, waarbij het gebruikersgemak van een adaptief 
gemeentelijk e-formulier vergeleken is met een gemeentelijk e-formulier zonder adaptatie. Op deze 
manier kon de reactie op de nieuwe eigenschap adaptatie getest worden. [LEE99] 
 
Aan de hand van de resultaten van de online enquête zijn er twee gemeentelijke e-formulieren 
prototypes opgesteld, die volgens de doelgroep het meest zouden profiteren van het gebruik van 
adaptatie of die volgens de doelgroep het meest verbeterd konden worden. Om te kijken of het 
gebruik van adaptatie gewaardeerd wordt bij verschillende type gemeentelijke e-formulieren is ervoor 
gekozen om een relatief simpel en complex formulier tegen elkaar uit te zetten. Van zowel het 
‘simpele’ als het ‘complexe’ e-formulier is een adaptieve en een niet adaptieve variant gemaakt die 
beide getest zijn in een face-to-face evaluatietest met de doelgroep: 
• Simpel formulier ‘doorgeven verhuizing’: 

o Adaptieve versie: zie [10]  
o Niet adaptieve versie: zie [11]  

• Complex formulier ‘aanvraag bouwvergunning’: 
o Adaptieve versie: zie [10]  
o Niet adaptieve versie: zie [11]  
 

Hierbij is een eindgebruikeronderzoek gedaan onder burgers en gemeentemedewerkers om te 
achterhalen of de opgestelde adaptieve prototypes meer gewaardeerd worden dan de niet adaptieve 
variant en om de ontwerpkeuzes te testen; te achterhalen welke adaptatiemethoden en –technieken 
wel en niet gewaardeerd worden en welke er nog ontbreken. Hierbij is er gekeken of de gemaakte 
ontwerpkeuzes voldoen aan de vraag van de eindgebruikers. Bij dit onderzoek moest de 
eindgebruiker de prototype van het adaptieve of niet adaptieve gemeentelijke e-formulier doorlopen 
(prototype testing) aan de hand van een scenario (scenario-based testen), waarbij hij/zij hard op 
moest zeggen wat hij/zij dacht en deed (hard-op-werk-methode). Na een korte evaluatie in de vorm 
van een vragenlijst (enquête) kon de tweede variant vergeleken worden met de ingevulde variant om 
te kijken welke versie meer gewaardeerd werd door de eindgebruiker. Deze vergelijking werd gedaan 
aan de hand van een interview (interview). 
 
Bij de usability test is er gebruik gemaakt van een combinatie van methoden, namelijk de hard-op-
werk-methode, prototype testing, scenario-based testen en in mindere mate de interview en enquête 
methode. Er is gekozen om gebruik te maken van de hard-op-werk-methode, omdat het gemakkelijk 
toe te passen is, het directe feedback geeft over hoe de applicatie zal worden ontvangen bij 
gebruikers doordat zij een actieve rol bij het ontwikkelproces krijgen en er ontstaat een duidelijk inzicht 
in knelpunten. Het nadeel van deze methode is dat de resultaten iets zeggen over de groep 
gebruikers die ingezet zijn bij deze test en hun interactie met de applicatie. Het zegt niks over het 
functioneren van de applicatie zelf. De hard-op-werk-methode is in combinatie gebruikt met de 
prototype testing methode, omdat het vroegtijdig inzicht geeft in ontwerpfouten en omdat het de 
gebruiker een goed beeld kan geven van de mate waarin het systeem voldoet aan de wensen en 
verwachtingen van de gebruiker. Daarnaast is er gebruik gemaakt van scenario-based testen, zodat er 
een beter inzicht in het product verkregen kan worden en de resultaten niet aanstootgevend zijn, 
doordat de test laat zien waar de gebruikers daadwerkelijk moeilijkheden hebben. Verder is er in 
mindere mate gebruik gemaakt van de interview methode, zodat er opheldering gevraagd kon worden 
waar gewenst, zodat misverstanden voorkomen kunnen worden. Ook is er in mindere mate gebruik 
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gemaakt van de enquête methode, zodat er op een snelle en effectieve manier feedback verkregen 
kon worden vanuit het perspectief van de gebruiker. [EXP06] 
 
In hoofdstuk 8 wordt een uitgebreide versie gegeven van de evaluatiemethoden die gebruikt zijn voor 
de evaluaties met eindgebruikers en de stappen die doorlopen zijn tijdens de evaluatie. In hoofdstuk 9 
worden de resultaten van de evaluatie gegeven. 

5.5 Focusgroep evaluatie 
Naast het eindgebruikeronderzoek is er een gebruikersonderzoek gedaan onder gemeenten om te 
kijken wat de vraag bij hen is; of de gemeenten adaptieve gemeentelijke e-formulieren zouden willen 
aanbieden aan burgers en/of gemeentemedewerkers en in welke vorm dit zou moeten gebeuren. Bij 
dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een focusgroep bestaande uit ICT adviseurs, ICT managers 
etc. werkzaam bij expert, middel en novice gemeenten. Met een focusgroep kan er een gerichte 
discussie over een behaald onderwerp plaatsvinden. Hierbij is de focus groep gebruikt om reacties op 
de opgestelde prototypes te krijgen, inzichten te krijgen door groepsinteractie, en meningen, 
houdingen en voorkeuren van de deelnemers te krijgen. Er is voor het gebruik van een focus groep 
gekozen, omdat er feedback gegeven en gekregen wordt over wat de gemeenten willen over een 
langere tijdspanne. Daarnaast is het relatief goedkoop is en kan het snel gepland worden. Het risico 
van een focus groep is wel dat een kwantitatieve conclusie van de focus groep verdacht kan zijn, 
omdat de deelnemers steekproefsgewijs gekozen zijn. [EXP06] 
 
Tijdens deze groepsevaluatie is het gebruik van adaptatie toegelicht en is er een discussie gehouden 
aan de hand van een aantal vragen met betrekking tot het gebruik van adaptatie. 
 
In hoofdstuk 10 wordt een uitgebreide versie gegeven van de evaluatiemethoden die gebruikt zijn voor 
de evaluaties met gemeenten en de stappen die doorlopen zijn tijdens de evaluatie. In hoofdstuk 11 
worden de resultaten van de evaluatie gegeven. 

5.6 Usability Principes 
UCD is gebaseerd op de principes van usability (gebruiksvriendelijkheid). Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van zogenaamde usability richtlijnen, die algemene informatie geven over bezoekers en 
gebruikersinteractie. De volgende richtlijnen kunnen onderscheiden worden: 
• Stel bedrijfsdoelstellingen vast; het bepalen van de doelmarkt, gebruikers, en de primaire 

concurrentie is van centraal belang bij het ontwerp en de gebruikersparticipatie; 
• Begrijp gebruikers; het is essentieel dat de gebruikers begrepen en betrokken worden tijdens het 

ontwerpproces. Representatieve gebruikers kunnen geworven worden, waarna er inzicht 
verkregen kan worden in de achtergrond van gebruikers en hun ervaring met soortgelijke 
functionaliteiten. Zo moet relevante computer-, software- en internetervaring en de verwachtingen 
en wensen met betrekking tot de functionaliteit achterhaald worden. 

• Analyseer taken en doelen van gebruikers – User Task Analysis; observeer gebruikers om achter 
zijn/haar taken en doelen te komen en de informatie die nodig is om die taken uit te voeren. 

• Continue Evaluatie; Verzamel feedback van gebruikers en probeer en test verschillende 
mogelijkheden/prototypes om tot de best bruikbare oplossing te komen. Blijf testen op 
gebruiksvriendelijkheid tijdens het gehele ontwikkelproces. Dit is de enige manier waarop gekeken 
kan worden of de functionaliteit voldoet aan de behoeftes van gebruikers. 

 
Genoemde usability principes kunnen gebruikt worden als een startpunt voor UCD, waarbij vooral 
rekening gehouden moet worden met specifieke gebruikersgroepen inclusief hun doelen en taken. 

5.7 De 5 E’s van Usability 
Whitney Quesenbery beschrijft een vijftal kwaliteiten voor een bruikbaar product, de 5 E’s van 
usability, waarmee rekening gehouden moet worden bij het gebruikersonderzoek [QUE04]: 
• Effectief (effective): richt zich erop of het product nuttig is en of de gebruiker zijn taken met succes 

heeft voltooid of zijn doel accuraat heeft bereikt. Gebruikersbehoeften: Accuraatheid.  
• Efficiënt (efficient): is de snelheid waarmee de taak voltooid kan worden en de moeite die 

daarvoor gedaan moet worden. Gebruikersbehoeften: Operationele snelheid. 
• Betrokkenheid (engaging): richt zich op de hoeveelheid plezier, tevredenheid en interesse 

waarmee een interface gebruikt wordt. De emotionele impact is afhankelijk van de applicatie en 
hangt af van de visuele presentatie, stijl of kwaliteit van de interactie. Gebruikersbehoeften: 
aantrekkingskracht. 
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• Fouten tolerantie (error tolerant): bekijkt hoe goed het systeem fouten voorkomt (foutpreventie) en 
herstelt (foutherstel). Gebruikersbehoeften: validatie en bevestiging. 

• Eenvoudig te leren (easy to learn): betreft de mate waarin de interface ondersteuning biedt bij 
zowel een eerste oriëntatie als een verdere verdieping. Bij elk bezoek zal de gebruiker de 
interface herkennen of opnieuw eigen moeten maken. Bij een consistente interface wordt het 
verkennen van nieuwe onderdelen makkelijker. Gebruikersbehoeften: Just-in-time informatie. 

 
De balans tussen deze vijf E’s verschilt echter per gebruikersgroep en kan de richting bepalen van het 
ontwerp. Zo kan het gemak van het leren van minder belang zijn dan de efficiëntie maar weer van 
meer belang dan de betrokkenheid in het geheel. 

5.8 Conclusie 
Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van User-Centered Design (UCD) waarbij de gebruiker 
en klant centraal staan. UCD is gebaseerd op een aantal usability richtlijnen, die gebruikt kunnen 
worden als startpunt voor UCD, waarbij vooral rekening gehouden moet worden met specifieke 
gebruikersgroepen inclusief hun doelen en taken. Daarnaast worden er een vijftal kwaliteiten 
onderscheiden voor een bruikbaar product; de 5 E’s van usability, namelijk effectief (effective), 
efficiënt (efficiënt), betrokkenheid (engaging), fouten tolerantie (error tolerant) en eenvoudig te leren 
(easy to learn). 
 
Eerst is er een online enquête afgenomen onder burgers, gemeentemedewerkers en gemeenten. 
Daarna zijn er aan de hand van deze enquêteresultaten twee prototypes opgesteld die getest zijn in 
een eindgebruikerevaluatie met burgers en gemeentemedewerkers en tijdens een focusgroep 
evaluatie met gemeenten. Bepaalde groepen, zoals ouderen, laagopgeleiden, personen met weinig 
computerervaring en slechtzienden, zijn niet of in minder mate onderzocht, waardoor er niks over 
stereotypering gezegd kan worden. Om dit te ondervangen zou de focus in een toekomstig onderzoek 
gericht moeten zijn op deze groepen, waarbij specifiek gekeken wordt naar het gebruik van 
stereotypering bij adaptieve gemeentelijke e-formulieren.  
 
In het volgende hoofdstuk staan de resultaten van de online enquête voor burgers, 
gemeentemedewerkers alsmede gemeenten beschreven. In hoofdstuk 7 worden daarna de 
uitgangspunten gegeven aan de hand waarvan de prototypes opgesteld zijn. In hoofdstuk 8 worden 
de gebruikte evaluatiemethoden beschreven die gebruikt zijn bij de eindgebruikers evaluatie van de 
prototypes, waarna de resultaten van de eindgebruikers evaluatie beschreven zijn in hoofdstuk 9. In 
hoofdstuk 10 zijn daarnaast de gebruikte evaluatiemethoden beschreven die gebruikt zijn bij de 
focusgroep evaluatie met gemeenten, waarna de resultaten van de focusgroep evaluatie beschreven 
zijn in hoofdstuk 11. 



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  51

6 RESULTATEN ONLINE ENQUETE 

6.1 Introductie 
Om gemeentelijke e-formulieren te ontwikkelen is er onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften 
van de doelgroepen; burgers, gemeentemedewerkers (eindgebruikers) en gemeenten. Eindgebruikers 
kunnen via gemeentelijke e-formulieren op de website of het Digitale Portaal van de gemeente 
producten en diensten aanvragen. Voor alle drie de groepen is een enquête opgesteld die online 
ingevuld kon worden.  
 
In dit hoofdstuk wordt verder een antwoord gegeven op de subvragen:  
• Welke digitale diensten bieden gemeenten aan en welke gaan ze de komende jaren aanbieden? 
• Welke van deze diensten zou(den) verbeterd kunnen worden door adaptieve e-formulieren in te 

zetten? 
• Welke adaptatiemethoden kunnen het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-formulieren? 
• Welke subgebruikersgroepen (onder burgers en gemeentemedewerkers) kunnen er 

onderscheiden worden voor gemeentelijke e-formulieren? En zijn er standaard stereotype 
waarden toe te wijzen aan deze subgroepen? 

• Moet stereotypering ingezet worden voor adaptatie? 
• Welke beperkingen zijn er eventueel aan te wijzen voor de inzet van adaptatiemethoden? 
 
Daarnaast kan er ook een antwoord gevonden worden op de vraag, die niet geheel beantwoord kon 
worden aan de hand van het theoretisch onderzoek 
• Kan de gebruikersinformatie het best expliciet of impliciet verkregen worden of door een 

combinatie van beide? 
 
In dit hoofdstuk worden de ingevulde enquêtes geëvalueerd en conclusies getrokken uit de resultaten. 

6.2 Resultaten Burgers 
De burgers enquête is opgesteld om achter de wensen en behoeften van de burgers te komen ten 
aanzien van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. De resultaten van de enquête voor burgers zijn 
te verdelen in ‘ondervonden problemen’, ‘diensten en producten’, ‘eerste indruk’, ‘adaptatiemethoden’, 
‘voor- en nadelen adaptatiemethoden’, en ’interesse in adaptatie’. Hierbij wordt er, waar mogelijk, 
onderscheid gemaakt in geslacht, leeftijd, opleiding, computer ervaring en ervaring met het invullen 
van e-formulieren.  

6.2.1 Ondervonden Problemen 
De geënquêteerde burgers gaven aan met onderstaande zaken soms tot vaak problemen te hebben 
bij het invullen van (gemeentelijke) formulieren. 
 
1. Problemen met de toelichting: het was niet duidelijk dat er een toelichting geraadpleegd kon 

worden; de juiste informatie was in de toelichting moeilijk te vinden. (72%) 
2. Selectieproblemen: het was niet erg duidelijk welke vragen wel en niet beantwoord moesten 

worden. (64%) 
3. Kennisproblemen: niet alle termen en in te vullen velden waren duidelijk. (62%) 
4. Oriëntatieproblemen: er was geen goed overzicht (de grote lijn ontbrak) tijdens het invullen van 

het formulier. (54%) 
5. Schakelproblemen: er moesten ook andere documenten gebruikt worden bij het invullen van het 

formulier, waardoor er heen-en-weer geschakeld moest worden tussen het formulier, de 
toelichting en andere online documenten. (52%) 

6. Controleproblemen: geen zin of tijd om het ingevulde te controleren op fouten. (50%) 
7. Rekenproblemen: moeite met het berekenen van rekensommen. (17%) 
 
Daarnaast gaven de burgers aan dat de volgende onderdelen verbeterd konden worden bij de huidige 
(gemeentelijke) formulieren: 
 
1. Onwaarschijnlijke gegevens: Het programma moet signalen geven als er zeer onwaarschijnlijke 

gegevens of onlogische combinaties van gegevens worden ingevuld. (73%) 
2. Combinatieformulieren: Het programma biedt combinatieformulieren aan als dit relevant is voor de 

gebruiker, zoals een gecombineerd formulier voor de aanvraag van een kap- en bouwvergunning 
in één. (67%) 
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3. Relevante velden: Het programma moet alleen die vragen of velden laten zien die relevant zijn 
voor de gebruiker. (67%) 

4. Rekensommen: Het programma moet rekensommen automatisch uitrekenen voor de gebruiker. 
De gebruiker hoeft slechts de getallen in te tikken. (64%) 

5. Uitleg: Het programma moet uitleg geven over "moeilijke" termen en in te vullen velden als dit 
relevant is voor de gebruiker. (62%) 

6. Relevante toelichting: Het programma moet alleen relevante en begrijpbare toelichting en 
gedetailleerde details tonen aan de gebruiker. (56%) 

7. Suggesties: Het programma moet suggesties doen voor overige in te vullen formulieren die 
relevant kunnen zijn voor de gebruiker. Bijvoorbeeld, na het doorgeven van een verhuizing binnen 
de gemeente, biedt het programma een link naar een aanvraagformulier voor een kapvergunning. 
(55%) 

8. Schakelproblemen: Het programma moet schakelproblemen voorkomen, door de benodigde 
informatie in hetzelfde scherm aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een toelichting. (41%) 

9. Veel voorkomende gegevens: Gegevens die vaak ingevuld moeten worden, zoals persoonlijke 
gegevens, zouden automatisch ingevuld moeten worden door het programma. (40%) 

 
Wat hierbij opvalt, is dat slecht 7% van de burgers aangaf problemen te hebben met het berekenen 
van rekensommen, terwijl 64% vind dat het programma de rekensommen automatisch uit moet 
rekenen voor de gebruiker.  

6.2.2 Diensten en Producten 
Over het algemeen vult gemiddeld 43% van de burgers regelmatig (enkele keren per maand of vaker) 
e-formulieren in, 36% soms (enkele keren per jaar en 1x per maand) en 21% zelden tot nooit (1x per 
jaar of minder). Daarnaast vult gemiddeld 2% van de burgers regelmatig (enkele keren per maand of 
vaker) gemeentelelijke e-formulieren in, 22% soms (enkele keren per jaar en 1x per maand) en maar 
liefst 76% zelden tot nooit (1x per jaar of minder). De ervaring met gemeentelijke e-formulieren is 
daardoor laag. Dit kan ook betekenen dat een groot deel van de gemeenten van de geënquêteerden 
nog geen e-formulieren aanbieden aan burgers. De top 5 van gemeentelijke e-formulieren die 
ingevuld worden is: 
 
1. doorgeven verhuizing (26%) 
2. aanvraag paspoort / identiteitskaart (19%) 
3. afspraak maken met de gemeente (13%) 
4. melding van schade aan weg of onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. (wegenonderhoud) (7%) 
5. aanvraag bouwvergunning (6%) 
 
Aan het einde van de enquête werd gevraagd of de burger dacht dat adaptatie de gegeven 
dienst/product zou verbeteren of niet. De volgende producten zouden volgens de burger erg verbeterd 
of verbeterd kunnen worden door adaptatie toe te passen (wederom een top 5): 
 
1. doorgeven verhuizing (67%) 
2. aanvraag paspoort / identiteitskaart (67%) 
3. aanvraag rijbewijs (62%) 
4. aanvraag kapvergunning (60%) 
5. aanvraag parkeervergunning (59%) 
 
Slechts één burger denkt dat de producten/diensten ‘aanvraag paspoort/identiteitskaar’, ‘aanvraag 
rijbewijs’, ‘aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen’, ‘aanvraag bijstandsuitkering’, 
‘aankoop/verhuur bouwgrond’, ‘bezwaarschrift indienen’, ‘melding van schade openbaar groen’ en 
‘aanvraag kapvergunning’ niet verbeterd kunnen worden door het gebruik van adaptatie. Van de 
overige 11 producten/diensten denkt niemand van de burgers dat ze niet verbeterd kunnen worden 
(zie bijlage 5). 
 
De diensten en producten waarvan de burger denkt dat er de grootste verbeteringen kunnen optreden 
door adaptatie toe te passen, worden onder andere gebruikt om prototypes op te stellen. Er worden 
twee prototypes van adaptieve e-formulieren opgesteld aan de hand van zowel de resultaten van de 
gemeente, gemeentemedewerkers, en burgers enquête. 

6.2.3 Eerste indruk 
Over het algemeen was de eerste indruk van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren bij burgers 
positief (zie tabel 5). In de tabel in bijlage 11 is er onderscheid gemaakt tussen geslacht, leeftijd, 
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opleiding, computerervaring, ervaring met e-formulieren. Wat hierbij het meest opvalt, is dat zowel 
mannen (68%) als vrouwen (72%) positief zijn, maar dat niemand van de vrouwen negatief is in 
tegenstelling tot 15% van de mannen. Zowel geënquêteerden uit de groep ≤40 (71%) en de groep 41-
65 (78%) waren positief. Hoogopgeleiden zijn over het algemeen positiever dan gemiddeld 
opgeleiden, namelijk 74% tegen 50%. Daarnaast is 25% van de gemiddeld opgeleiden negatief in 
tegenstelling tot 9% van de hoogopgeleiden. Zowel personen met veel als gemiddelde computer 
ervaring zijn positief, namelijk 74% tegen 60%. Daarnaast is 20% van de groep met een gemiddelde 
ervaring negatief in tegenstelling tot slechts 7% van de personen met veel ervaring. Wat opvalt bij het 
ervaringsniveau met e-formulieren is dat de personen met de minste ervaring in eerste instantie het 
minst negatief staan tegenover adaptatie (0% in tegenstelling tot 19% bij gemiddelde ervaring en 9% 
bij veel ervaring). Alle drie de groepen zijn echter positief (weinig: 73%, gemiddeld: 61% veel: 78%). 
 

Eerste indruk Gemiddelden 

Positief 72% 
Neutraal 15% 
Negatief 9% 
Geen mening 4% 

Totaal 100% 
  

 
Tabel 5. Eerste indruk van Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren 

6.2.4 Adaptatiemethoden 
In de enquête is er uitleg gegeven over adaptatie aan groep of adaptatie aan individu, customisatie 
en/of personalisatie, expliciete acquisitie en/of impliciete acquisitie, en adaptatie van content en/of 
adaptatie van presentatie en/of adaptatie van navigatie. Hierbij moet er aangegeven worden voor 
welke vorm(en) de burger een voorkeur heeft. Uit tabel 6 valt af te lezen dat burgers over het 
algemeen een voorkeur hebben voor adaptatie aan individu, maar ook adaptatie aan groep, voor 
personalisatie, maar ook voor een combinatie van personalisatie en customisatie, voor impliciete 
acquisitie, maar ook voor expliciete acquisitie en voor adaptatie van content en adaptatie van 
navigatie.  
 

Adaptatiemethoden 
Gemiddelden 

Voorkeur 
Adaptatie aan groep 38% 
Adaptatie aan Individu 49% 
Geen Mening 13% 

Totaal 100% 
  

Customisatie 9% 
Personalisatie 49% 
Zowel Personalisatie als Customisatie 40% 
Geen Mening 2% 

Totaal 100% 
  
Expliciete acquisitie 36% 
Impliciete acquisitie 9% 
Zowel expliciet als impliciet 49% 
Geen Mening 6% 

Totaal 100% 
  
Adaptatie van content 64% 

van burgers 
Adaptatie van presentatie 38% 

van burgers 
Adaptatie van navigatie 84% 

van burgers 
Geen Mening 12% 

van burgers 
  

 
Tabel 6. Voorkeur Adaptatiemethoden 
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In de tabel in bijlage 12 wordt wederom onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen burgers. 
Wat hierbij opvalt, is dat zowel mannen als vrouwen gelijkgezind zijn wat betreft hun voorkeur voor de 
verschillende adaptatiemethoden. Zowel mannen als vrouwen hebben een voorkeur voor adaptatie 
aan individu (man: 50% vrouw: 47%) of adaptatie aan groep (man: 35% vrouw: 41%), voor 
personalisatie (man: 53% vrouw: 35%) of een combinatie van personalisatie en customisatie (man:38 
vrouw: 47), en voor een combinatie van expliciete en impliciete acquisitie (man: 50% vrouw: 53%). 
Een uitzondering is dat vrouwen meer voor het gebruik van adaptatie van content dan mannen zijn 
(71% tegen 57%) en voor adaptatie van presentatie (59% tegen 26%). Zowel mannen als vrouwen 
zijn voor het gebruik van adaptatie van navigatie (77% tegen 82%).  
 
Wat als eerste opvalt tussen de twee groepen ≤40 en 41–65 (de groep >65 wordt buiten beschouwing 
gehouden) is dat de groep 41-65 vaker geen mening heeft (gemiddeld 22%) dan de groep ≤40 (5%). 
Dit kan een indicatie zijn dat de groep 41-65 de inleidende tekst over de adaptatiemethode niet 
begrepen heeft en daarom geen antwoord kon/wilde geven. De voorkeuren van beide groepen komen 
enigszins overeen. Beide groepen hebben een voorkeur voor personalisatie (≤40: 46% 41-65: 44%) of 
een combinatie van personalisatie en customisatie (≤40: 41% 41-65: 44%), en een voorkeur voor een 
combinatie van expliciet en impliciet (≤40: 51% 41-65: 44%) of alleen expliciete acquisitie (≤40: 34% 
41-65: 33%). Het merendeel van de groep ≤40 (54%) is voor adaptatie aan individu. Daarnaast zijn 
beide groepen voor adaptatie aan groep (≤40: 37%, 41-65: 44%). Het merendeel van de groep ≤40 is 
voor het gebruik van adaptatie van content (69%) in tegenstelling tot een minderheid bij de groep 41-
65 (22%). Daarnaast is 45% van de groep ≤40 voor adaptatie van presentatie in tegenstelling tot 0% 
van de groep 41-65. Het merendeel van beide groepen is voor adaptatie van navigatie (≤40: 83%, 41-
65: 56%).  
 
De mening van de groepen gemiddeld opgeleiden en hoogopgeleiden komt redelijk overeen (de groep 
laag opgeleiden wordt buiten beschouwing gehouden). Zowel gemiddeld opgeleiden als 
hoogopgeleiden hebben een voorkeur voor zowel adaptatie aan groep (gemiddeld: 25% hoog:40%) 
als adaptatie aan individu (gemiddeld: 25%, hoog: 51%). Maar liefst 50% van de gemiddeld 
opgeleiden heeft geen mening. De helft van beide groepen hebben een voorkeur voor personalisatie. 
Ook gaat er een voorkeur uit naar een combinatie van personalisatie en customisatie (gemiddeld: 50% 
hoog: 40%). Beide groepen hebben een voorkeur voor een combinatie van expliciete en impliciete 
acquisitie (gemiddeld: 75% hoog: 49%). Daarnaast heeft 36% van de hoog opgeleidden ook een 
voorkeur voor expliciete acquisitie. Er moet in ieder geval geen gebruik gemaakt worden van enkel 
impliciete acquisitie. Het merendeel van de hoogopgeleiden zijn voor het gebruik van adaptatie van 
content (65%) en structuur (83%). Daarnaast is 50% van de gemiddeld opgeleiden voor het gebruik 
van adaptatie van navigatie.  
 
De voorkeur tussen de groep met gemiddelde computerervaring en veel computerervaring komt 
redelijk overeen (de groep met weinig computerervaring wordt buiten beschouwing gehouden). De 
helft van beide groepen hebben een voorkeur voor adaptatie van individu. Daarnaast heeft 43% van 
de groep met veel ervaring ook een voorkeur voor adaptatie aan groep. Het grootste deel van beide 
groepen hebben een voorkeur voor personalisatie (gemiddeld: 70% veel: 45%). Daarnaast heeft 45% 
van de groep met veel ervaring ook een voorkeur voor een combinatie van personalisatie en 
customisatie. 52% van de groep met veel ervaring heeft een voorkeur voor een combinatie van 
expliciete en impliciete acquisitie. Daarnaast heeft 40% van de groep met een gemiddelde ervaring 
een voorkeur voor expliciete acquisitie en 50% een voorkeur voor een combinatie van expliciete en 
impliciete acquisitie. Het merendeel van beide groepen is voor het gebruik van adaptatie van navigatie 
(gemiddeld: 60% veel: 84%). Daarnaast is een merendeel van de groep met veel ervaring voor het 
gebruik van adaptatie van content (64%) en een groot deel van de groep met een gemiddelde 
ervaring (40%). Ook is een groot deel van de groep met veel ervaring (40%) voor adaptatie van 
presentatie.  
 
De meningen van de groepen met verschillende ervaringen met e-formulieren liggen uiteen. Het 
merendeel van de groep met weinig (64%) en veel ervaring (57%) hebben een voorkeur voor 
adaptatie aan individu. Het merendeel van de groep met gemiddelde ervaring heeft een voorkeur voor 
adaptatie aan groep (56%). Het merendeel van de groep met veel ervaring heeft een voorkeur voor 
personalisatie (61%). Daarnaast heeft het grootste deel van de groep met weinig (45%) en 
gemiddelde (50%) ervaring een voorkeur voor een combinatie van personalisatie en customisatie. 
Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar een combinatie van expliciet en impliciet (weinig: 45% 
gemiddeld: 56%, veel: 43%) of naar expliciete acquisitie alleen (weinig: 27% gemiddeld: 39%, veel: 
39%). Het merendeel van de groep met gemiddelde en veel ervaring zijn voor het gebruik van 
adaptatie van content (gemiddeld: 68%, veel: 65%). Het merendeel van alle drie de groepen zijn voor 
adaptatie van navigatie (weinig: 73% gemiddeld: 74%, veel: 83%). 
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Aan de hand van onder andere deze resultaten kan er gekeken worden welke adaptatiemethoden het 
best toegepast kunnen worden bij adaptieve gemeentelijke e-formulieren.  

6.2.5 Voor- en nadelen Adaptatiemethoden 
Bij de verschillende adaptatiemethoden en –technieken werd er in de enquête ook gevraagd naar de 
voor- en nadelen die het met zich meebrengt. Uit de tabel in bijlage 13 valt af te lezen wat de burger 
als een voor- of nadeel beschouwt van de betreffende adaptatiemethode. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen: groot voordeel (++), voordeel (+), neutraal (+-), nadeel (-), groot nadeel (--). Verder 
wordt er wederom onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen burgers. In de bijlage is in het 
rood aangegeven wanneer de meningen onderling verschillen. Wat hierbij het meest opvalt, is dat 
vrouwen het feit “De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en 
interesses” (customisatie) zien als een voordeel, terwijl mannen dit over het algemeen zien als een 
nadeel. Ook zien vrouwen het feit “Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over” (adaptatie 
aan groep) als iets negatiefs of neutraals, terwijl mannen dit zien als iets neutraals of positiefs. 
Daarnaast ziet de groep met een gemiddelde computerervaring het feit “Individu neemt 
groepsinteresses, -behoeften etc. over” (adaptatie aan groep) als iets negatiefs of neutraals, terwijl de 
groep met veel ervaring dit ziet als iets neutraals of positiefs. Verder ziet de groep met een 
gemiddelde e-formulieren ervaring het feit “Individu wordt benaderd als een groep” (adaptatie aan 
groep) als iets negatiefs of neutraals, terwijl de groep met veel ervaring dit ziet als iets neutraals of 
positiefs. Ook ziet de groep met een gemiddelde ervaring het feit “De gebruiker moet zelf producten 
en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en interesses” (customisatie) als iets negatiefs, terwijl 
de groep met weinig ervaring dit ziet als iets neutraals of positiefs en de groep met veel ervaring als 
iets neutraals.  

6.2.6 Voorstander Adaptatie 
Aan het einde van de enquête wordt de burger gevraagd om aan te geven of hij of zij een voorstander 
is van het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. Over het algemeen zijn burgers een 
grote voorstander (83%) (zie tabel 7). In de tabel in bijlage 14 wordt er wederom onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende typen burgers. Wat hierbij opvalt, is dat mannen en vrouwen beide een 
voorstander zijn van het gebruik van adaptatie (man: 82% vrouw: 82%). De groep ≤40 is een iets 
grotere voorstander van adaptatie dan de groep 41-65 (85% tegen 67%). Wat opvalt, is dat 22% van 
de groep 41-65 geen mening heeft. Hoogopgeleiden zijn een grotere voorstander van adaptatie dan 
gemiddeld opgeleiden (87% tegen 50%). Wat wederom opvalt, is dat gemiddeld opgeleiden of geen 
mening hebben (25%) of misschien een voorstander zijn (25%). Mensen met veel computerervaring 
zijn een grotere voorstander van adaptatie dan mensen met gemiddelde ervaring (90% tegen 56%). 
Wat opvalt, is dat een tamelijk groot percentage (33%) van de burgers met een gemiddelde 
computerervaring misschien een voorstander zijn. Op elk e-formulier ervaringsniveau is men een 
voorstander van adaptatie (weinig: 73% gemiddeld: 89% veel: 81%). 
 

Totaal Totaal 

Voorstander 83% 
Misschien 13% 
Geen voorstander 0% 
Geen mening 4% 

Totaal 100% 
  

 
Tabel 7. Voorstander voor Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren 

6.2.7 Feedback Burgers 
Zeven burgers gaven aan dat de enquête “te academisch” was of dat het behoorlijk moeilijk was 
wanneer de geënquêteerde geen kennis heeft van user modelering. De termen die gebruikt zijn, zoals 
personalisatie, customisatie, expliciete acquisitie, en impliciete acquisitie werden gezien als moeilijke 
woorden ondanks het feit dat de definities uitgelegd waren in de tekst. De suggestie was om dit soort 
termen te vermijden en ze uit te leggen met meer alledaagse woorden. Twee burgers vonden de 
enquête te lang (24 vragen). Drie burgers uit de leeftijdsgroep 50 jaar of ouder vonden dat het meer 
tijd koste om de inleidende teksten te lezen en te begrijpen dan aangegeven was. Twee burgers 
vonden dat de enquête er te gecompliceerd uitzag waardoor ze hem niet ingevuld hebben. Één van 
deze personen vulde hem helemaal niet in en de ander was gestopt na de eerste vraag. Deze vraag 
bestaat uit een inleidende tekst inclusief een screen shot van een gemeentelijk e-formulier. De burger 
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probeerde dit plaatje in te vullen, omdat zij dacht dat het een daadwerkelijk e-formulier was. Toen dit 
niet ging, besloot ze te stoppen met de enquête. 
 
Wat verder opgemerkt was, was dat er bij vraag 16 (waar gevraagd wordt of de genoemde 
diensten/producten verbeterd zouden kunnen worden door adaptatie) geen keuzemogelijkheid “Kan ik 
niet zeggen” was. Deze keuze is direct doorgevoerd in alle drie de enquêtes (vijf geënquêteerden 
hadden de burger enquête reeds ingevuld). Bij vraag 5 en 6 werd er gevraagd naar hun ervaring met 
gemeentelijke e-formulieren. Voor mensen die nog nooit een gemeentelijk e-formulier ingevuld 
hadden, zou deze vraag niet meer relevant zijn. Omdat de ervaringen met het invullen van e-
formulieren in het algemeen een interessant gegeven zijn, is deze vraag aangepast in “gemeentelijke 
of andere e-formulieren”. Deze aanpassing is zowel in de burgers als gemeentemedewerkers enquête 
doorgevoerd (vijf geënquêteerden hadden de burger enquête reeds ingevuld). De meest 
voorkomende opmerking van de geënquêteerden was dat als je bij vraag 3 invulde dat je nog nooit 
een gemeentelijk e-formulier had ingevuld je wel doorverwezen werd naar vraag 4 waar gevraagd 
werd naar de gemeentelijke e-formulieren die je ooit had ingevuld. Omdat vraag 4 niet meer relevant 
is als de burger nog nooit een gemeentelijk e-formulier heeft ingevuld, is de enquête zo aangepast dat 
de burger dan automatisch werd doorgestuurd naar vraag 5.  

6.2.8 Conclusie Burgers 
Het hoge percentage burgers (83%) dat een voorstander is voor het gebruik van adaptiviteit bij 
gemeentelijke e-formulieren is een goede reden voor verder onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast 
gaven alle burgers aan dat ze verwachten dat het overgrote deel van de besproken diensten en 
producten niet verslechterd zullen worden door het gebruik van adaptiviteit. Dit is vooral het geval voor 
de producten/diensten ‘doorgeven verhuizing’, ‘aanvraag paspoort/identiteitskaart’, ‘aanvraag 
rijbewijs’, ‘aanvraag kapvergunning’, en ‘aanvraag parkeervergunning’. Slechts één persoon denkt dat 
negen producten en diensten niet verbeterd kunnen worden.  
 
Bij de burgers gaat de voorkeur uit naar: 
• adaptatie aan individu (49%) | adaptatie aan groep (38%) 
• personalisatie (49%) | combinatie van personalisatie en customisatie (40%) 
• combinatie van expliciete en impliciete acquisitie (49%) | expliciete acquisitie (36%) 
• adaptatie van content (64%) 
• adaptatie van navigatie (84%) 
 
Hierbij is er over het algemeen gekeken naar de adaptatiemethoden waarvoor het merendeel van de 
burgers (≥ 50%) een voorkeur had. In het geval dat de voorkeur verdeeld was over meerdere 
methoden is er gekeken naar de methoden waarvoor de grootste voorkeur was. Bijvoorbeeld in het 
geval waarbij 49% een voorkeur heeft voor een combinatie van expliciete en impliciete acquisitie, 
maar ook 36% een voorkeur heeft voor een expliciete acquisitie alleen. De overige 15% was gelijk 
verdeeld over de opties ‘impliciete acquisitie’ en ‘geen mening’. De voorkeur was dus verdeeld, 
waarbij de grootste voorkeur uitging naar een combinatie van expliciete en impliciete acquisitie en een 
expliciete acquisitie alleen. 
 
De verschillende adaptatiemethoden en –technieken moeten op zo’n manier uitgewerkt en toegepast 
worden in de op te stellen prototypes dat ze overeenkomen met de voorkeuren van de burgers. 
 
Wat opvalt tussen de verschillende groepen burgers is dat mannen en vrouwen over het algemeen 
gelijkgezind zijn wat betreft hun mening en voorkeur voor adaptatiemethoden. Dat de groep ≤40, 
hoogopgeleiden, en personen met veel computer of e-formulieren ervaring positiever staan tegen het 
gebruik van adaptatie dan de andere groepen. Ook komt naar voren dat de groep 41-65 en de groep 
gemiddeld opgeleiden vaak geen uitspraak kan of wil doen en relatief vaak kiest voor het antwoord 
‘geen mening’ of ‘misschien’.  
 
De groep geënquêteerde burgers is niet per definitie representatief voor de gemiddelde burger in 
Nederland. Dit komt omdat de geënquêteerden vooral burgers zijn met een universitaire of hbo-
opleiding (90% in tegenstelling tot 29% op Nederlands niveau) en in de leeftijdsgroep van ≤ 40 vallen 
(81% in tegenstelling tot 52% op Nederlands niveau). Er is geprobeerd om ook de andere subgroepen 
te bereiken, maar dit is slechts in beperkte mate gelukt. Hoewel er geprobeerd is om de enquête 
toegankelijk te maken voor iedereen, is de enquête wellicht ingewikkeld te noemen voor burgers met 
minder ICT kennis en/of een lagere opleiding en/of uit een oudere leeftijdscategorie.  
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6.3 Resultaten Gemeentemedewerkers 
De gemeentemedewerkers enquête is opgesteld om achter de wensen en behoeften van de 
gemeentemedewerkers te komen ten opzichte van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. De 
resultaten van de enquête voor burgers zijn te verdelen in ‘ondervonden problemen’, ‘diensten en 
producten’, ‘eerste indruk’, ‘adaptatiemethoden’, ‘voor- en nadelen adaptatiemethoden’, en ‘interesse 
in adaptatie’. Hierbij wordt er, waar mogelijk, onderscheid gemaakt in geslacht, leeftijd, opleiding, 
computer ervaring en ervaring met het invullen van e-formulieren.  

6.3.1 Ondervonden Problemen 
De geënquêteerde gemeentemedewerkers gaven aan met onderstaande zaken soms tot vaak 
problemen te hebben bij het invullen van (gemeentelijke) formulieren. 
 
1. Kennisproblemen: niet alle termen en in te vullen velden waren duidelijk. (68%) 
2. Problemen met de toelichting: het was niet duidelijk dat er een toelichting geraadpleegd kon 

worden; de juiste informatie was in de toelichting moeilijk te vinden. (65%) 
3. Selectieproblemen: het was niet erg duidelijk welke vragen wel en niet beantwoord moesten 

worden. (63%) 
4. Oriëntatieproblemen: er was geen goed overzicht (de grote lijn ontbrak) tijdens het invullen van 

het formulier. (62%) 
5. Controleproblemen: geen zin of tijd om het ingevulde te controleren op fouten. (55%) 
6. Schakelproblemen: er moesten ook andere documenten gebruikt worden bij het invullen van het 

formulier, waardoor er heen-en-weer geschakeld moest worden tussen het formulier, de 
toelichting en andere online documenten. (51%) 

7. Rekenproblemen: moeite met het berekenen van rekensommen. (36%) 
 
Daarnaast gaven de gemeentemedewerkers aan dat de volgende onderdelen verbeterd konden 
worden bij de huidige (gemeentelijke) formulieren: 
 
1. Relevante velden: Het programma moet alleen die vragen of velden laten zien die relevant zijn 

voor de gebruiker. (76%) 
2. Schakelproblemen: Het programma moet schakelproblemen voorkomen, door de benodigde 

informatie in hetzelfde scherm aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een toelichting. (70%) 
3. Rekensommen: Het programma moet rekensommen automatisch uitrekenen voor de gebruiker. 

De gebruiker hoeft slechts de getallen in te tikken. (66%) 
4. Combinatieformulieren: Het programma biedt combinatieformulieren aan als dit relevant is voor de 

gebruiker, zoals een gecombineerd formulier voor de aanvraag van een kap- en bouwvergunning 
in één. (66%) 

5. Suggesties: Het programma moet suggesties doen voor overige in te vullen formulieren die 
relevant kunnen zijn voor de gebruiker. Bijvoorbeeld, na het doorgeven van een verhuizing binnen 
de gemeente, biedt het programma een link naar een aanvraagformulier voor een kapvergunning. 
(68, maar ook 10% niet verbeterd) 

6. Onwaarschijnlijke gegevens: Het programma moet signalen geven als er zeer onwaarschijnlijke 
gegevens of onlogische combinaties van gegevens worden ingevuld. (64%) 

7. Relevante toelichting: Het programma moet alleen relevante en begrijpbare toelichting en 
gedetailleerde details tonen aan de gebruiker. (59%) 

8. Uitleg: Het programma moet uitleg geven over "moeilijke" termen en in te vullen velden als dit 
relevant is voor de gebruiker. (54%) 

9. Veel voorkomende gegevens: Gegevens die vaak ingevuld moeten worden, zoals persoonlijke 
gegevens, zouden automatisch ingevuld moeten worden door het programma. (50%) 

 
Wat hierbij opvalt, is dat slecht 14% van de gemeentemedewerkers aangaf problemen te hebben met 
het berekenen van rekensommen, terwijl 66% vindt dat het programma de rekensommen automatisch 
uit moet rekenen voor de gebruiker. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gebruiker het 
gebruikersgemak belangrijk vindt. 

6.3.2 Diensten en Producten 
Over het algemeen vult gemiddeld 31% van de gemeentemedewerkers regelmatig (enkele keren per 
maand of vaker) e-formulieren in, 59% soms (enkele keren per jaar en 1x per maand) en 10% zelden 
tot nooit (1x per jaar of minder). Daarnaast vult gemiddeld 14% van de geënquêteerde 
gemeentemedewerkers regelmatig (enkele keren per maand of vaker) gemeentelelijke e-formulieren 
in voor burgers, 24% soms (enkele keren per jaar en 1x per maand) en 63% zelden tot nooit (1x per 
jaar of minder). Wat opvalt, is dat een groot gedeelte zelden tot nooit gemeentelijke e-formulieren voor 
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burgers invult. Terwijl de doelgroep eigenlijk zou moeten bestaan uit gemeentemedewerkers die 
redelijk tot veel ervaring hebben met gemeentelijke e-formulieren. Dit kan betekenen dat personen de 
enquête hebben ingevuld die eigenlijk niet tot deze doelgroep behoorde of dat de mogelijkheid tot het 
invullen van gemeentelijke e-formulieren voor burgers nog relatief klein is bij de gemeenten in 
Nederland. De top 5 van gemeentelijke e-formulieren die ingevuld worden is: 
 
1. afspraak maken met de gemeente (27%) 
2. uittrekselaanvraag GBA (Gemeentelijke basisadministratie) (22%) 
3. doorgeven verhuizing (20%) 
4. melding van schade aan weg of onderhoud aan wegen/trottoirs e.d.(wegonderhoud) (16%) 
5. aanvraag kapvergunning (14%) 
 
Aan het einde van de enquête werd gevraagd of de gemeentemedewerker dacht dat adaptatie de 
gegeven dienst/product zou verbeteren of niet. De top 5 producten die volgens de 
gemeentemedewerker verbeterd kunnen worden door adaptatie toe te passen is: 
 
1. aanvraag kapvergunning (78%) 
2. aanvraag evenementenvergunning (74%) 
3. doorgeven verhuizing (72%) 
4. aanvraag bouwvergunning (69%) 
5. uittrekselaanvraag GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) (68%) 
 
Één gemeentemedewerker (2%) denkt dat de producten/diensten ‘afspraak maken met de gemeente’, 
‘melding/Inzameling grofvuil’, ‘uittrekselaanvraag GBA’, ‘aanvraag bouwvergunning’ en ‘aanvraag 
evenementenvergunning’ niet verbeterd kunnen worden door het gebruik van adaptatie. Twee 
gemeentemedewerkers (4%) denken dat de producten/diensten ‘aanvraag van een 
gehandicaptenvoorziening (WVG)’, ‘aankoop/verhuur bouwgrond’, ‘bezwaarschrift indienen’, ‘melding 
van schade openbaar groen’ en ‘aanvraag parkeervergunning’ niet verbeterd kunnen worden door het 
gebruik van adaptatie. Drie gemeentemedewerkers (6%) denken dat de producten/diensten ‘aanvraag 
rijbewijs’, ‘aanvraag verklaring inkomen en vermogen’, ‘aanvraag bijstandsuitkering’, en ‘melding van 
schade aan weg of onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. (wegonderhoud)’ niet verbeterd kunnen 
worden door het gebruik van adaptatie. Vier gemeentemedewerkers (8%) denken dat de dienst 
‘aanvraag paspoort/identiteitskaart’ niet verbeterd kan worden door het gebruik van adaptatie. Van de 
overige 4 producten/diensten, ‘aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen’, ‘doorgeven 
verhuizing’, ‘Onroerende Zaak Belasting (OZB)’, en ‘aanvraag parkeervergunning’ denkt niemand van 
de gemeentemedewerkers dat ze niet verbeterd kunnen worden (zie bijlage 5).  
 
De diensten en producten waarvan de gemeentemedewerkers denken dat er de grootste 
verbeteringen zullen optreden door adaptatie toe te passen, worden gebruikt om prototypes op te 
stellen. Er worden twee prototypes opgesteld aan de hand van zowel de resultaten van de gemeente, 
gemeentemedewerkers, en burgers enquête. 

6.3.3 Eerste indruk 
Over het algemeen was de eerste indruk van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren positief (68%) 
(zie tabel 8). In de tabel in bijlage 11 is er onderscheid gemaakt tussen geslacht, leeftijd, opleiding, 
computerervaring, en ervaring met gemeentelijke e-formulieren. Wat hierbij het meest opvalt, is dat 
zowel mannen (77%) als vrouwen (73%) positief zijn. Geënquêteerden uit de groep ≤ 40 (83%) waren 
iets positiever dan de groep 41-65 (68%). Hoogopgeleiden (78%) zijn over het algemeen positiever 
dan gemiddeld opgeleiden (58%). Wat hierbij opvalt, is dat een tamelijk groot percentage (25%) van 
de gemiddeld opgeleiden een neutraal antwoord geeft. Personen met veel computerervaring (76%) 
zijn en stuk positiever dan personen met een gemiddelde opleiding (40%). Wat opvalt, is dat het 
merendeel van de gemiddeld opgeleiden (60%) een neutraal antwoord geeft. Als de groep die nog 
nooit een gemeentelijk e-formulier heeft ingevuld voor een burger achterwege wordt gelaten, dan 
geeft de groep (twee personen) met een gemiddelde opleiding een neutraal antwoord. Bij het 
ervaringsniveau van het invullen van gemeentelijke e-formulieren voor burgers heeft het merendeel 
van alle drie de groepen in eerste instantie een voorkeur voor adaptatie (weinig: 80%, neutraal: 69%, 
veel: 60%). Als de groep ‘nooit’ wordt weggelaten heeft 88% van de groep met weinig ervaring een 
voorkeur voor adaptatie. 
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Eerste indruk Gemiddelden 

Positief 73% 
Neutraal 14% 
Negatief 12% 
Geen Mening 2% 

Totaal 100% 
  

 
Tabel 8. Eerste indruk van Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren 

6.3.4 Adaptatiemethoden 
In de enquête wordt er uitleg gegeven over een aantal adaptatiemethoden en –technieken, namelijk 
adaptatie aan groep of adaptatie aan individu, customisatie en/of personalisatie, expliciete acquisitie 
en/of impliciete acquisitie, en adaptatie van content en/of adaptatie van presentatie en/of adaptatie 
van navigatie. Hierbij moet er aangegeven worden voor welke vorm(en) de gemeentemedewerker een 
voorkeur heeft. Uit tabel 9 valt af te lezen dat gemeentemedewerkers over het algemeen een voorkeur 
hebben voor adaptatie aan een individu, maar ook voor adaptatie aan groep, voor een combinatie van 
personalisatie en customisatie, maar ook voor personalisatie alleen, voor expliciete acquisitie, maar 
ook voor een combinatie van expliciet en impliciet en voor een combinatie van adaptatie van content 
en navigatie.  

Adaptatiemethoden 
Gemiddelden 

Voorkeur 
Adaptatie aan groep 37% 
Adaptatie aan Individu  43% 
Geen Mening 20% 
  
Customisatie 8% 
Personalisatie 37% 
Combinatie van Personalisatie en Customisatie 43% 
Geen Mening 12% 
  
Expliciete acquisitie 33% 
Impliciete acquisitie 18% 
Combinatie van expliciet en impliciet 31% 
Geen Mening 18% 
  
Adaptatie van content 53% 

van totaal 
Adaptatie van presentatie 31% 

van totaal 
Adaptatie van navigatie 63% 

van totaal 
Geen Mening 16% 

van totaal 
  

  
Tabel 9. Voorkeur Adaptatiemethoden 

 
Als de groep ‘nooit’ achterwege wordt gelaten valt op dat het grootste deel van de 
gemeentemedewerkers voor adaptatie aan groep (44%) is maar ook voor adaptatie aan individu 
(35%) en dat de groep voor zowel personalisatie (44%) als een combinatie van personalisatie en 
customisatie (44%) is. De overige komen overeen met wat er in bovengenoemde tabel beschreven is. 
 
In de tabel in bijlage 12 wordt wederom onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen 
gemeentemedewerkers. Zowel mannen (45%) als vrouwen (31%) hebben een voorkeur voor 
adaptatie aan individu. Daarnaast heeft het grootste deel van de vrouwen (42%) en ook mannen 
(41%) een voorkeur voor adaptatie aan groep. Wat hierbij opvalt, is dat een groot percentage vrouwen 
(27%) geen mening heeft. Als de groep ‘nooit’ achterwege gelaten wordt heeft het merendeel van de 
mannen (54%) een voorkeur voor adaptatie aan groep. Daarnaast heeft het grootste deel van de 
vrouwen een voorkeur voor personalisatie (46%) (maar ook 29% van de mannen), terwijl het grootste 
deel van de mannen een voorkeur hebben voor een combinatie van personalisatie en customisatie 
(43%) (maar ook 38% van de vrouwen). Vrouwen hebben een voorkeur voor een combinatie voor 
expliciete en impliciete acquisitie (38%) of voor expliciete acquisitie alleen (38%), terwijl het grootste 
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deel van de mannen een voorkeur heeft voor impliciet acquisitie (32%). Daarnaast is de voorkeur 
gelijk verdeeld over de overige drie mogelijkheden; expliciete acquisitie, zowel expliciet als impliciet, 
en geen mening. Als de groep ‘nooit’ achterwege gelaten wordt dan heeft het grootste deel van de 
vrouwen (42%) een voorkeur voor expliciete acquisitie maar ook 37% een voorkeur voor een 
combinatie. Mannen hebben dan zowel een voorkeur voor expliciete (31%) als impliciete (31%) 
acquisitie. Zowel het merendeel van mannen als vrouwen zijn voor het gebruik van adaptatie van 
content (man: 59% vrouw:50%) en adaptatie van navigatie (man: 59% vrouw: 69%). Als de groep 
‘nooit’ achterwege wordt gelaten heeft het merendeel van de mannen ook een voorkeur voor adaptatie 
van presentatie (62%). 
 
Het merendeel van de groep ≤40 heeft een voorkeur voor adaptatie aan individu (54%), terwijl het 
grootste deel van de groep 41-65 een voorkeur heeft voor adaptatie aan groep (45%). Het grootste 
deel van de groep ≤40 heeft een voorkeur voor personalisatie (42%), maar ook 33% van de groep 41-
65. Het grootste deel van de groep 41-65 heeft een voorkeur voor een combinatie van personalisatie 
en customisatie (48%), maar ook 38% van de groep ≤40. Als de groep ‘nooit’ achterwege wordt 
gelaten heeft het grootste deel van beide groepen een voorkeur voor personalisatie (≤40: 47%, 41-65: 
50%). Het grootste deel van de groep ≤40 heeft een voorkeur voor expliciete acquisitie (42%), terwijl 
de groep 41-65 een voorkeur heeft voor een combinatie van expliciete en impliciete acquisitie (41%). 
Het merendeel van beide groepen hebben een voorkeur voor adaptatie van content (≤40: 54%, 41-65: 
59%) en adaptatie van navigatie (≤40: 67%, 41-65:64%). 
 
De mening van de groepen gemiddeld opgeleiden en hoogopgeleiden verschilt enigszins. Zowel 
gemiddeld opgeleiden (50%) als hoogopgeleiden (41%) hebben een voorkeur voor adaptatie aan 
individu. Daarnaast heeft een groot deel ook een voorkeur voor adaptatie aan groep (gemiddeld 33% 
hoog: 38%). Het merendeel van gemiddeld opgeleiden (67%) hebben een voorkeur voor een 
combinatie van personalisatie en customisatie, terwijl het merendeel van de hoogopgeleiden (44%) 
een voorkeur heeft voor personalisatie. Daarnaast heeft 33% van de hoogopgeleiden ook een 
voorkeur voor een combinatie. De helft van de gemiddeld opgeleiden heeft een voorkeur voor een 
combinatie van expliciete en impliciete acquisitie, terwijl het grootste deel van de hoogopgeleiden 
(35%) een voorkeur hebben voor expliciete acquisitie. Het merendeel van de hoogopgeleiden (62%) 
en van de gemiddeld opgeleiden (67%) zijn voor het gebruik van adaptatie van navigatie. Daarnaast is 
75% van de gemiddeld opgeleiden voor het gebruik van adaptatie van content en 49% van de 
hoogopgeleiden. Als de groep ‘nooit’ achterwege wordt gelaten dan heeft het merendeel van beide 
groepen een voorkeur voor het gebruik van adaptatie van content (gemiddeld: 83%, hoog: 52%) en 
adaptatie van navigatie (gemiddeld: 83%, hoog: 56%) en heeft de helft van de gemiddeld opgeleiden 
ook een voorkeur van adaptatie van presentatie. 
 
Het merendeel van de groep met een gemiddelde computerervaring is voor adaptatie aan individu 
(60%), daarnaast is het grootste deel van de groep met veel ervaring ook voor adaptatie aan individu 
(41%), maar is 39% ook voor adaptatie aan groep. Het grootste deel van beide groepen is voor een 
combinatie van personalisatie en customisatie (gemiddeld: 60% veel: 41%). Daarnaast is 39% van de 
groep met veel ervaring ook voor personalisatie alleen. De mening van beide groepen zijn enigszins 
gelijk verdeeld. Beide groepen zijn voor expliciete acquisitie (gemiddeld: 40% veel:33%) en voor een 
combinatie van expliciet en impliciet (gemiddeld: 40% veel: 30%). Het merendeel van de groep met 
veel ervaring is voor adaptatie van content (54%) en voor adaptatie van navigatie (67%). Het grootste 
deel van de groep met een gemiddelde ervaring is voor adaptatie van content (40%). Wat opvalt, is 
dat ook 40% van de groep met een gemiddelde ervaring geen mening heeft. Als de groep ‘nooit’ 
achterwege wordt gelaten dan bestaat de groep met een gemiddelde computerervaring slecht uit twee 
personen, waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden uit deze groep. 
 
De groepen met verschillende ervaring met gemeentelijke e-formulieren hebben allen een voorkeur 
voor zowel adaptatie aan individu (weinig: 52%, neutraal: 38% veel: 30%) als adaptatie aan groep 
(weinig: 36%, neutraal: 38% veel: 40%). Wat opvalt, is dat de groep met de meeste ervaring geen 
mening heeft (30%). Als de groep ‘nooit’ achterwege wordt gelaten dan heeft het merendeel van de 
groep met weinig ervaring een voorkeur voor adaptatie aan groep (63%). Het grootste deel van de 
groep met weinig ervaring heeft een voorkeur voor een combinatie van personalisatie en customisatie 
(48%). Ook de andere twee groepen hebben hier een redelijke voorkeur voor (neutraal: 38% veel: 
40%). Daarnaast heeft het merendeel van deze groepen een voorkeur hebben voor personalisatie 
(neutraal: 56% veel 50%). Als de groep ‘nooit’ achterwege wordt gelaten, heeft zelfs 63% van de 
groep met weinig ervaring een voorkeur voor een combinatie van personalisatie en customisatie. De 
voorkeur gaat uit naar zowel expliciete acquisitie (weinig: 28% neutraal: 44%, veel: 30%), als een 
combinatie van expliciet en impliciet (weinig: 32% neutraal: 31%, veel: 30%). Het merendeel van alle 
groepen zijn voor het gebruik van adaptatie van navigatie (weinig: 68% neutraal: 63%, veel: 50%). 
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Daarnaast is een groot deel ook voor adaptatie van content (weinig: 60% neutraal: 44% veel: 50%). 
Een groot deel van de groep ‘neutraal’ is voor adaptatie van presentatie (44%). Wat opvalt, is dat 30% 
van de groep met veel ervaring geen mening heeft. Als de groep ‘nooit’ achterwege gelaten wordt, 
dan heeft het merendeel van de groep met weinig ervaring een voorkeur voor adaptatie van content 
(88%) en navigatie (63%) en heeft de helft ook een voorkeur voor adaptatie van presentatie. 
 
Aan de hand van onder andere deze resultaten kan er gekeken worden welke adaptatiemethoden het 
best toegepast kunnen worden bij adaptieve gemeentelijke e-formulieren.  

6.3.5 Voor- en nadelen adaptatiemethoden 
Bij de verschillende adaptatiemethoden en –technieken werd er in de enquête ook gevraagd naar de 
voor- en nadelen die het met zich meebrengt. Uit de tabel in bijlage 13 valt af te lezen wat de 
gemeentemedewerkers als een voor- of nadeel beschouwen van de betreffende adaptatiemethode. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: groot voordeel (++), voordeel (+), neutraal (+-), nadeel (-), 
groot nadeel (--). Ook wordt er wederom onderscheid gemaakt tussen de verschillende type 
gemeentemedewerkers. Tussen de groepen mannen en vrouwen en de groepen ≤40 en 41-65 zijn 
geen opvallende verschillen te noemen. Gemiddeld opgeleiden zien het feit “Niet alle groepinformatie 
is waar voor een individu” (adaptatie aan groep) als iets neutraals of positiefs terwijl de groep 
hoogopgeleiden dit zien als iets negatiefs. De groep met een gemiddelde computerervaring ziet het 
feit “Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over” (adaptatie aan groep) als iets negatiefs of 
neutraals, terwijl de groep met veel ervaring dit ziet als iets neutraals of positiefs. Wat verder opvalt, is 
dat 100% van de groep met een gemiddelde computerervaring het feit “Het systeem monitoort (het 
gedrag van) de gebruiker om informatie over hem/haar te verzamelen”(Impliciet) als iets neutraals ziet 
(de groep met veel ervaring ziet dit als iets positiefs). De groep met een gemiddelde en veel ervaring 
met gemeentelijke e-formulieren ziet het feit “De gebruiker moet zelf producten en diensten 
aanpassen aan zijn/haar behoeften en interesses” (customisatie) als iets negatiefs of neutraals, terwijl 
de groep met weinig ervaring dit als iets neutraals of positiefs ziet. De groep met weinig ervaring ziet 
het feit “Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met overeenkomende interesses kunnen 
aangeboden worden” (personalisatie) als iets negatiefs tot neutraals, terwijl de groep met een 
gemiddelde ervaring dit ziet als iets neutraals of positiefs (de groep met veel ervaring ziet dit als iets 
neutraals). Het feit “De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren” (expliciet) wordt door de groep 
met weinig en veel ervaring gezien als iets neutraals of negatiefs, terwijl de groep met een gemiddelde 
ervaring dit ziet als iets neutraals of positiefs.  

6.3.6 Voorstander adaptatie 
Aan het einde van de enquête wordt de gemeentemedewerker gevraagd om aan te geven of hij of zij 
een voorstander is van het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. Over het algemeen 
zijn gemeentemedewerkers een voorstander (69%) (zie tabel 10). In de tabel in bijlage 14 wordt er 
wederom onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen gemeentemedewerkers. Wat hierbij 
opvalt, is dat het de verschillende groepen allen eensgezind zijn. Het merendeel van zowel mannen 
(73%) als vrouwen (69%), personen uit de groep ≤40 (71%) en de groep 41-65 (73%), gemiddeld 
opgeleiden (58%), hoogopgeleiden (73%), personen met neutraal (60%) of veel computerervaring 
(70%), en personen met weinig (69%), neutraal (75%) of veel ervaring (57%) met e-formulieren, zijn 
allen een voorstander van het gebruik van adaptatie. Wat verder opvalt, is dat bijna niemand uit de 
verschillende groepen een tegenstander is van adaptatie. Een uitzondering hierop is de groep met 
veel ervaring met het in vullen gemeentelijke e-formulieren (14% is geen voorstander).  
 
Als de groep ‘nooit’ achterwege wordt gelaten dan bestaat de groep met een gemiddelde 
computerervaring slecht uit twee personen, waardoor daar geen conclusies uit getrokken kunnen 
worden. Wat verder opvalt, is dat een veel hoger percentage (83%) van de gemiddeld opgeleiden een 
voorstander is van adaptatie. Gemiddeld gezien is dan 71% van de gemeentemedewerkers 
geïnteresseerd. 

Totaal Totaal 

Geïnteresseerd 69% 
Misschien geïnteresseerd 25% 
Niet geïnteresseerd 4% 
Geen mening 2% 

Totaal 100% 
  

 
Tabel 10. Voorstander voor Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren 
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6.3.7 Feedback Gemeentemedewerkers 
Één gemeentemedewerker gaf aan dat zij de vragen in de enquête redelijk moeilijk om in te vullen 
vond. Verder zijn er geen andere opmerkingen gemaakt over de enquête. 

6.3.8 Conclusie Gemeentemedewerkers 
Het percentage gemeentemedewerkers (69%) dat een voorstander is van het gebruik van adaptiviteit 
bij gemeentelijke e-formulieren is een reden voor verder onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast geven 
de verschillende gemeentemedewerkers aan dat ze verwachten dat het overgrote deel van de 
besproken diensten en producten verbeterd zullen worden door het gebruik van adaptiviteit. Dit is 
vooral het geval voor de producten/diensten ‘aanvraag kapvergunning’, ‘aanvraag 
evenementenvergunning’, ‘doorgeven verhuizing’, ‘aanvraag bouwvergunning’, en ‘uittrekselaanvraag 
GBA’. 
 
Gemeentemedewerkers hebben over het algemeen een voorkeur voor: 
• adaptatie aan Individu (43%) | adaptatie aan groep (37%) 
• combinatie van personalisatie en customisatie (43%) | personalisatie (37%) 
• expliciete acquisitie (33%) | combinatie van expliciet en impliciet (31%) 
• adaptatie van content (53%) 
• adaptatie van navigatie (63%) 
 
Hierbij is er over het algemeen gekeken naar de adaptatiemethoden waarvoor het merendeel van de 
gemeentemedewerkers (≥ 50%) een voorkeur had. In het geval dat de voorkeur verdeeld was over 
meerdere methoden is er gekeken naar de methoden waarvoor de grootste voorkeur was. 
Bijvoorbeeld in het geval van de gemeentemedewerkers, waarbij 33% een voorkeur heeft voor 
expliciete acquisitie, maar ook 31% een voorkeur heeft voor een combinatie van expliciete en 
impliciete acquisitie. De overige 36% was gelijk verdeeld over de opties ‘impliciete acquisitie’ en ‘geen 
mening’. De voorkeur was dus verdeeld, waarbij de grootste voorkeur uitging naar expliciete acquisitie 
en een combinatie van expliciete en impliciete acquisitie. 
 
De verschillende adaptatiemethoden en –technieken moeten op zo’n manier uitgewerkt en toegepast 
worden in de op te stellen prototypes dat ze overeenkomen met de voorkeuren en verwachtingen van 
de gemeentemedewerkers. 
 
Wat opvalt tussen de verschillende groepen gemeentemedewerkers is dat mannen en vrouwen over 
het algemeen gelijkgezind zijn wat betreft hun mening en voorkeur voor adaptatiemethoden, met 
uitzondering van de voorkeur voor impliciete en/of expliciete acquisitie. Wat betreft het gebruik van 
adaptatie zijn de verschillende groepen eensgezind een voorstander, waarbij de groep 
hoogopgeleiden positiever zijn dan de groep gemiddeld opgeleiden, en de groep met weinig of een 
gemiddelde ervaring met gemeentelijke e-formulieren positiever zijn dan de groep met veel ervaring. 
Ook komt naar voren dat bijna niemand uit de verschillende groepen een tegenstander is van 
adaptatie, met uitzondering van de groep met veel ervaring met het invullen van gemeentelijke e-
formulieren. 
 
De groep geënquêteerde gemeentemedewerkers is niet geheel representatief voor de gemiddelde 
gemeentemedewerker die regelmatig gemeentelijke e-formulieren invult voor burgers, aangezien een 
derde nog nooit gemeentelijke e-formulieren heeft ingevuld voor burgers. 

6.4 Conclusie Eindgebruikers 
Zoals aangegeven kan de groep geënquêteerde burgers niet per definitie gezien worden als een 
representatie van de gemiddelde Nederlandse burger omdat het percentage hoogopgeleide en de 
groep ≤40 een te hoog percentgage inneemt in tegenstelling tot de daadwerkelijke percentages. Ook 
de groep geënquêteerde gemeentemedewerkers is niet geheel representatief voor de gemiddelde 
gemeentemedewerker die gemeentelijke e-formulieren invult voor burgers, aangezien een derde van 
de groep nog nooit een gemeentelijk e-formulier voor burgers heeft ingevuld.  
 
De eindgebruikers gaven aan soms tot vaak problemen met de toelichting (69%), kennisproblemen 
(65%), selectieproblemen (64%), oriëntatieproblemen (58%), controleproblemen (53%), 
schakelproblemen (52%) en rekenproblemen (27%) te hebben bij het invullen van (gemeentelijke) e-
formulieren. Deze problemen zouden voorkomen moeten worden door gebruik te maken van 
adaptatie. De eindgebruikers gaven aan dat de onderdelen relevante velden (72%), onwaarschijnlijke 
gegevens (69%), combinatieformulieren (67%), rekensommen (65%), suggesties (62%), uitleg (58%), 
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relevante toelichting (58%), schakelproblemen (56%) en veel voorkomende gegevens (45%) verbeterd 
konden worden aan (gemeentelijke) e-formulieren. Dit zijn allen onderdelen van adaptatie. 
 
Ervan uit gaande dat de geënquêteerde eindgebruikers (burgers en gemeentemedewerkers) 
representatief zijn voor de gehele doelgroep kan er gezegd worden dat eindgebruikers een 
voorstander zijn van adaptiviteit bij gemeentelijke e-formulieren (76%). Hierbij valt op dat vooral de 
groep hoogopgeleiden bij beide groepen positiever zijn. Bij beide groepen zijn mannen en vrouwen 
gelijkgezind wat betreft hun mening en voorkeur voor adaptatiemethoden. 
 
Zowel burgers als gemeentemedewerkers denken dat het overgrote deel van de besproken diensten 
en producten verbeterd zullen worden door het gebruik van adaptiviteit. Bij burgers is dit vooral de 
dienst ‘doorgeven verhuizing’ en bij gemeentemedewerkers het product ‘aanvraag kapvergunning’.  
 
Eindgebruikers hebben over het algemeen een voorkeur voor: 
• adaptatie aan individu | adaptatie aan groep 
• personalisatie | combinatie van personalisatie en customisatie 
• combinatie van expliciete en impliciete acquisitie | expliciete acquisitie 
• adaptatie van content 
• adaptatie van navigatie 
 
Deze methoden en technieken moeten op zo’n manier uitgewerkt en toegepast worden in de op te 
stellen prototypes dat ze overeenkomen met de voorkeuren van de eindgebruikers.  
 
Naast de resultaten van de eindgebruikers enquête, tellen de resultaten van de gemeenten enquête 
ook mee in de eindbeoordeling en –keuze voor de toe te passen adaptatiemethoden en –technieken. 
Deze resultaten worden in het volgende deel besproken. 

6.5 Resultaten Gemeenten 
De gemeenten enquête is opgesteld om achter de wensen en behoeften van de gemeenten te komen 
ten opzichte van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. De resultaten van de gemeenten enquête 
zijn te verdelen in ‘diensten en producten’, ‘eerste indruk’, ‘adaptatiemethoden’, ‘voor- en nadelen 
adaptatiemethoden’, ‘subgroepen’, en ‘interesse in adaptatie’. Hierbij wordt er, waar mogelijk, 
onderscheid gemaakt in type gemeenten en de leeftijd van de geënquêteerde. 

6.5.1 Diensten en producten 
Over het algemeen bieden gemeenten verschillende gemeentelijke e-formulieren Online aan, aan 
burgers, waarmee zij gemeentelijke producten of diensten aan kunnen vragen. De top 5 van 
gemeentelijke e-formulieren, die momenteel aangeboden worden, is: 
1. afspraak maken met de gemeente (62%) 
2. melding van schade aan weg of onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. (wegenonderhoud) (62%) 
3. melding van schade openbaar groen (62%) 
4. uittrekselaanvraag GBA (Gemeentelijke basisadministratie) (62%) 
5. doorgeven verhuizing (50%) 
 
Daarnaast denken de gemeenten dat de volgende diensten/producten het meest verbeterd kunnen 
worden door adaptatie toe te passen (wederom een top 5): 
1. aanvraag bouwvergunning (91%) 
2. aanvraag Bijstandsuitkering (90%) 
3. aanvraag parkeervergunning (89%) 
4. aanvraag evenementenvergunning (85%) 
5. aanvraag van een gehandicaptenvoorziening (WVG) (82%) 
 
Hierbij valt op dat de top 5 grotendeels uit vergunningsaanvragen bestaat. Blijkbaar is hier nog 
verbetering nodig.  
 
Daarnaast denken gemiddeld twee geënquêteerden dat de producten/diensten ‘afspraak maken met 
de gemeente’ en ‘melding van schade aan weg of onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. 
(wegenonderhoud)’ niet verbeterd kunnen worden door het gebruik van adaptatie. Gemiddeld één 
persoon denkt dat de producten/diensten ‘aankoop/verhuur bouwgrond’, ‘aanvraag verklaring inkomen 
en vermogen’, ‘aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen’, ‘bezwaarschrift indienen’, 
‘Onroerende Zaak Belasting (OZB)’ en ‘uittrekselaanvraag GBA’, ‘melding/Inzameling grofvuil’ en 
‘melding van schade openbaar groen’ niet verbeterd kunnen worden. Van de overige 9 
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producten/diensten denkt niemand van de geënquêteerden dat ze niet verbeterd kunnen worden (zie 
bijlage 5). 
 
De diensten en producten waarvan de gemeenten denken dat er de grootste verbetering op zal treden 
door adaptatie toe te passen, worden onder andere gebruikt om prototypes op te stellen. Er worden 
twee prototypes van adaptieve e-formulieren opgesteld aan de hand van zowel de resultaten van de 
gemeenten, gemeentemedewerkers, en burgers enquête. Een prototype komt overeen met een aan te 
vragen dienst of product (e-formulier). 

6.5.2 Eerste Indruk 
Over het algemeen is de eerste indruk van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren positief (zie tabel 
11). In de tabel in bijlage 15 wordt er onderscheid gemaakt tussen de typen gemeenten en de leeftijd 
van de geënquêteerden. Wat hierbij opvalt is dat alle expert en novice gemeenten in eerste instantie 
positief zijn en dat 67% van de middel gemeenten positief is. Daarentegen is 22% van de middel 
gemeenten als enige groep negatief. De mening van de geënquêteerden uit de leeftijdsgroepen loopt 
enigszins uiteen. Geënquêteerden uit de groep ≤40 zijn grotendeels positief (88%) in tegendeel tot 
60% bij de groep 41-65. 

Eerste indruk Gemiddelden 

Positief 77% 
Neutraal 8% 
Negatief 15% 
Geen Mening 0% 

Totaal 100% 
  

 
Tabel 11. Eerste indruk van Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren 

6.5.3 Adaptatiemethoden 
In de enquête wordt er uitleg gegeven over een aantal adaptatiemethoden en –technieken, namelijk 
adaptatie aan groep of adaptatie aan individu, customisatie en/of personalisatie, expliciete acquisitie 
en/of impliciete acquisitie, en adaptatie van content en/of adaptatie van presentatie en/of adaptatie 
van navigatie. Hierbij moet er aangegeven worden voor welke vorm(en) de gemeente een voorkeur 
heeft. Uit tabel 12 valt af te lezen dat de gemeenten over het algemeen zowel een voorkeur voor 
adaptatie aan groep als aan individu hebben, voor personalisatie, voor een combinatie van expliciete 
en impliciete acquisitie en voor een combinatie van adaptatie van content en navigatie.  
 

Adaptatiemethoden en -technieken Gemiddelden Voorkeur 

Adaptatie aan groep 50% 
Adaptatie aan Individu 50% 
Geen Mening 0% 

Totaal 100% 
  
Customisatie 0% 
Personalisatie 62% 
Zowel Personalisatie als customisatie 38% 
Geen Mening 0% 

Totaal 100% 
  
Expliciete acquisitie 8% 
Impliciete acquisitie 23% 
Zowel expliciet als impliciet 62% 
Geen Mening 8% 

Totaal 100% 
  
Adaptatie van content 62% van gemeenten 
Adaptatie van presentatie 46% van gemeenten 
Adaptatie van navigatie 77% van gemeenten 
Geen Mening 8% van gemeenten 
  

 
 Tabel 12. Voorkeur Adaptatiemethoden en -technieken 
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In de tabel in bijlage 16 wordt wederom onderscheid gemaakt tussen de typen gemeenten en de 
leeftijd van de geënquêteerden. Wat hierbij opvalt is dat alle expert gemeenten een voorkeur hebben 
voor adaptatie aan individu, dat gemiddelde gemeenten een voorkeur hebben voor adaptatie aan 
groep (63%), en novice gemeenten voor zowel adaptatie aan groep en adaptatie aan individu (fifty-
fifty). De expert en novice gemeenten hebben zowel een voorkeur voor personalisatie als een 
combinatie van personalisatie en customisatie (fifty-fifty), maar het merendeel (67%) van de groep 
middel gemeenten heeft een voorkeur voor personalisatie alleen. Customisatie moet in ieder geval 
niet alleen toegepast worden. Wederom zijn de expert en novice gemeenten eensgezind in hun 
antwoord. Het grootste deel van de drie groepen hebben een voorkeur voor een combinatie van 
expliciete en impliciete acquisitie (novice: 100%, gemiddeld: 44%, expert: 100%), terwijl 33% van de 
middel gemeenten ook een voorkeur heeft voor enkel impliciete acquisitie. Daarnaast is de 
meerderheid voor het toepassen van adaptatie van content (novice: 50%, gemiddeld: 56%, expert: 
100%) en adaptatie van navigatie (novice: 100%, middel: 78%, expert: 50%), maar is de meerderheid 
van de novice gemeenten ook voor het gebruik van adaptatie van presentatie (100%), terwijl dit het 
geval is bij een derde van de middel gemeenten en de helft van de expert gemeenten. 
 
De groep ≤40 heeft een iets grotere voorkeur voor adaptatie aan individu (≤40: 57% 41-65: 40%), 
terwijl de groep 41-65 een iets grotere voorkeur heeft voor adaptatie aan groep (≤40: 43% 41-65: 
60%). Beide groepen hebben een voorkeur voor personalisatie (+-60%), maar een groot deel (+-40%) 
van beide groepen heeft ook een voorkeur voor een combinatie van personalisatie en customisatie. 
Beide groepen hebben een voorkeur voor een combinatie van expliciet en impliciet (+-60%), maar 
daarnaast heeft de groep 41-65 ook een voorkeur voor enkel impliciete acquisitie (40%). Wat opvalt, is 
dat het merendeel (75%) van de groep ≤40 voor het gebruik van adaptatie van content is, terwijl de 
minderheid (40%) van de groep 41-65 voor het gebruik hiervan is. Daarnaast is de helft van de groep 
≤40 en 40% van de groep 41-65 voor adaptatie van presentatie Bij beide groepen is verder een 
meerderheid voor het gebruik van adaptatie van navigatie (≤40: 75% 41-65: 80%).  
 
Aan de hand van onder andere deze resultaten kan er gekeken worden welke adaptatiemethoden en 
–technieken het best toegepast kunnen worden bij adaptieve gemeentelijke e-formulieren.  

6.5.4 Voor- en nadelen Adaptatiemethoden 
Bij de verschillende adaptatiemethoden en –technieken is er in de enquête ook gevraagd naar de 
voor- en nadelen die het met zich meebrengt. Uit de tabel in bijlage 17 valt af te lezen welke feiten 
behorende bij de adaptatiemethode de gemeenten als een voor- of nadeel beschouwt. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen: groot voordeel (++), voordeel (+), neutraal (+-), nadeel (-), groot nadeel 
(--). Hierin wordt wederom onderscheid gemaakt tussen de typen gemeenten en de leeftijd van de 
geënquêteerden. In de bijlage is in het rood aangegeven wanneer de meningen onderling erg 
verschillen. Wat hierbij opvalt, is dat gemiddelde gemeenten het feit “Een deel van de werkelijkheid 
wordt waargenomen (niet de hele persoon)” (adaptatie aan groep) zien als een voordeel en de groep 
novice gemeenten dit ziet als een neutraal feit of een voordeel, terwijl de expert gemeenten dit over 
het algemeen zien als een neutraal feit of als een nadeel. Daarnaast zien de expert gemeenten het 
feit “De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en interesses” 
(customisatie) als iets positiefs en de novice gemeenten zien dit als iets positiefs of neutraals, terwijl 
de middel gemeenten dit zien als iets negatiefs of neutraals. Verder valt op dat het feit “De gebruiker 
heeft geen controle over het aanbod” (personalisatie) door de novice gemeenten gezien wordt als iets 
negatiefs, terwijl de middel en expert gemeenten dit zien als iets neutraals of positiefs. Tenslotte zien 
de novice gemeenten het feit “De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces” (impliciet) als 
iets negatiefs of neutraals terwijl de expert gemeenten dit juist zien als iets neutraals of positiefs (de 
gemiddelde gemeenten zien dit als iets neutraals).  
 
Als er wordt gekeken naar de leeftijd van de geënquêteerde valt op dat de groep ≤40 het feit 
“Stereotypering maakt generalisatie over de individuele gebruiker” (adaptatie aan individu) als iets 
negatiefs of neutraals ziet, terwijl de geënquêteerde uit de groep 41-65 dit als iets neutraals of 
positiefs ziet. Daarnaast ziet de groep ≤40 het feit “Gebruiker moet het systeem veel informatie over 
zichzelf geven” (adaptatie aan individu) als iets negatiefs of neutraals terwijl de groep 41-65 dit als iets 
positiefs ziet.  
 
Uit deze gegevens kan afgeleid worden welke mogelijkheden van de adaptatiemethoden of –
technieken benadrukt/gebruikt moeten worden (voordelen) en welke mogelijkheden zover mogelijk 
beperkt gehouden/vermeden moeten worden (nadelen) bij het eventuele gebruik van de betreffende 
methode of techniek. 
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6.5.5 Subgroepen 
Naast de verschillende adaptatiemethoden en –technieken is er ook gevraagd naar de relevantie van 
verschillende subgroepen die te onderscheiden zijn onder burgers en gemeentemedewerkers. Beide 
subgroepen zijn te verdelen in ouderen, Jongeren, en slechtzienden. Daarnaast zijn beide groepen 
weer onder te verdelen in de subgroepen “met veel computer ervaring”, “met gemiddelde computer 
ervaring”, “met weinig computer ervaring”, “met veel ervaring met het invullen van e-formulieren”, “met 
gemiddelde ervaring met het invullen van e-formulieren”, en met “weinig ervaring met het invullen van 
e-formulieren”. Uit de tabel in bijlage 18 valt af te lezen dat de gemeenten over het algemeen alle 
gegeven subgroepen relevant vinden. Hierbij wordt de subgroep slechtzienden als het meest relevant 
gezien en wordt gemiddelde ervaring als minder relevant gezien en ook de mate van ervaring met het 
invullen van e-formulieren. In deze tabel wordt er onderscheid gemaakt tussen: heel relevant (++), 
relevant (+), neutraal (+-), irrelevant (-), heel irrelevant (--). Hierbij wordt er wederom onderscheid 
gemaakt tussen de drie typen gemeenten en de leeftijd van de geënquêteerden. Wat hierbij opvalt, is 
dat de middel gemeenten vooral de algemene subgroepen relevanter vinden dan de expert en novice 
gemeenten. De groep slechtzienden wordt door de middel en expert gemeenten gezien als de meest 
relevante groep. Daarnaast zijn de geënquêteerde uit de groep ≤40 geneigd om meer “neutraal” te 
antwoorden dan de geënquêteerde uit de groep 41-65, die over het algemeen alle subgroepen 
relevant vinden met uitzondering de groep “met gemiddelde ervaring met het invullen van e-
formulieren”. 
 
Aan de hand van onder andere deze resultaten kan er gekeken worden welke subgroepen er 
onderscheiden kunnen worden bij het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren. 
Bijvoorbeeld in het geval van adaptatie aan een groep.  

6.5.6 Interesse in Adaptatie 
Over het algemeen zijn de gemeenten geïnteresseerd (zie tabel 13) in adaptatie bij gemeentelijke e-
formulieren. In de tabel in bijlage 19 wordt er wederom onderscheid gemaakt tussen de drie typen 
gemeenten en de leeftijd van de geënquêteerde. Wat hierbij opvalt is dat alle expert gemeenten 
geïnteresseerd zijn, maar dat bij de middel gemeenten 56% geïnteresseerd is (33% is misschien 
geïnteresseerd en 11% is niet geïnteresseerd) en dat de helft van de novice gemeenten 
geïnteresseerd zijn en de andere helft misschien geïnteresseerd is. Daarnaast zijn alle geënquêteerde 
uit de groep ≤40 geïnteresseerd en slechts 20% van groep 41-65 (60% is misschien geïnteresseerd 
en 20% is niet geïnteresseerd). 
 

Totaal Totaal 

Geïnteresseerd 62% 
Misschien geïnteresseerd 31% 
Niet geïnteresseerd 8% 

Totaal 100% 
  

 
Tabel 13. Interesse in Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren 

6.5.7 Feedback 
Volgens één geënquêteerde moet er rekening gehouden worden met het feit dat e-formulieren zullen 
verdwijnen en vervangen zullen worden door een multi-channel afhandeling. Deze ontwikkeling staat 
echter nog in de kinderschoenen en zal op de korte termijn niet realiseerbaar zijn. Het verbeteren van 
de huidige afhandeling (het gebruik van e-formulieren) door middel van adaptatie is voor de komende 
jaren dus nog zeker relevant. Daarnaast kan adaptatie niet alleen toegepast worden op e-formulieren 
maar ook op andere varianten hiervan.  

6.5.8 Conclusie gemeenten 
Het tamelijk hoge percentage geïnteresseerden (62%) in het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke 
e-formulieren is een goede reden voor verder onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast geven alle 
gemeenten aan dat ze verwachten dat de meeste besproken diensten en producten verbeterd kunnen 
worden door het gebruik van adaptatie. Dit is vooral het geval voor de producten/diensten ‘aanvraag 
bouwvergunning’, ‘aanvraag Bijstandsuitkering’, ‘aanvraag parkeervergunning’, ‘aanvraag 
evenementenvergunning’ en ‘aanvraag van een gehandicaptenvoorziening’. 
 
Uitgaande van de voorkeur van de gemeenten moeten de volgende adaptatiemethoden en –
technieken toegepast worden: 
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• adaptatie aan individu (50%) | adaptatie aan groep (50%) 
• personalisatie (62%) 
• combinatie van expliciete en impliciet acquisitie (62%) 
• adaptatie van content (62%) 
• adaptatie van navigatie (77%) 
 
Hierbij is er over het algemeen gekeken naar de adaptatiemethoden waarvoor het merendeel van de 
gemeenten (≥ 50%) een voorkeur had. 
 
De verschillende adaptatiemethoden en –technieken moeten op zo’n manier uitgewerkt en toegepast 
worden in de op te stellen prototypes dat ze overeenkomen met de verwachtingen van de gemeenten. 
Hiervoor moet er gekeken worden naar de voor- en nadelen van de verschillende adaptatiemethoden 
en –technieken. Als er alleen adaptatie aan individu wordt toegepast, zijn de subgroepen niet meer 
relevant en kunnen deze buiten beschouwing gelaten worden. Als er wel adaptatie aan groep wordt 
toegepast zullen de groepen ouderen, jongeren, en slechtzienden sowieso onderscheiden worden en 
zal er ook gekeken moeten worden naar het ervaringniveau (veel of weinig) van het computergebruik 
van de eindgebruiker (zowel burgers als gemeentemedewerkers) en in mindere mate naar het 
ervaringsniveau met het invullen van e-formulieren. 

6.6 Conclusie 
Uit zowel het resultaten van de gemeenten enquête en de resultaten uit de burgers en 
gemeentemedewerkers enquête kan geconcludeerd worden dat de geënquêteerden een voorstander 
zijn voor het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren (burgers: 82%, 
gemeentemedewerkers: 67% en gemeenten: 62%). De subgroep slechtzienden wordt als de 
belangrijkste subgroep gezien. Met deze groep zal in ieder geval rekening gehouden moeten worden 
tijdens het ontwerpproces. Bij de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek moet wel rekening 
gehouden worden met het feit dat de groep geënquêteerde burgers niet per definitie gezien kan 
worden als een representatie van de gemiddelde Nederlandse burgers omdat het percentage 
hoogopgeleiden en de groep ≤40 een te hoog percentage inneemt in tegenstelling tot de 
daadwerkelijke percentages. Dit is ook het geval voor de groep geënquêteerde 
gemeentemedewerkers, aangezien een derde van de groep nog nooit een gemeentelijk e-formulier 
voor burgers heeft ingevuld.  
 
Over het algemeen is er een voorkeur voor onderstaande adaptatiemethoden en –technieken.  
• adaptatie aan individu | adaptatie aan groep (inclusief gebruikersgroepen) 
• combinatie van personalisatie en customisatie (customisatie voor o.a. slechtzienden) 
• combinatie van expliciete (o.a. DigiD) en impliciete acquisitie 
• adaptatie van content 
• adaptatie van presentatie (o.a. voor slechtzienden) 
• adaptatie van navigatie 
 
Er is ook gekozen om adaptatie van presentatie toe te voegen, ondanks het feit dat een minderheid 
van de ondervraagden voor het gebruik hiervan is. Adaptatie van presentatie kan namelijk van belang 
zijn voor slechtzienden, wanneer er bijvoorbeeld een mogelijkheid voor een hoger contrast gegeven 
wordt. 
 
Zowel eindgebruikers als gemeenten denken dat het overgrote deel van de besproken diensten en 
producten verbeterd kan worden door het gebruik van adaptiviteit. Bij burgers is dit vooral de dienst 
‘doorgeven verhuizing’, bij gemeentemedewerkers het product ‘aanvraag kapvergunning’ en bij de 
gemeenten het product ‘aanvraag bouwvergunning’.  
 
Aan de hand van de analyseresultaten en de bestudeerde theorie zal er een tweetal prototypes 
ontworpen worden van adaptieve gemeentelijke e-formulieren. Deze adaptieve e-formulieren 
prototypes komen overeen met de twee gemeentelijke producten en diensten die volgens de 
gebruikersgroepen het meest verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van adaptatie. De 
dienst ‘doorgeven verhuizing’ is een relatief eenvoudig e-formulier en het product ‘aanvraag 
bouwvergunning’ is relatief complex. Van deze twee prototypes worden verschillende varianten 
uitgewerkt, om aanbevelingen te kunnen maken over de meest geschikte optie. Hierbij kan 
bijvoorbeeld een variatie gemaakt worden op de soort adaptatie van navigatie, zoals dynamic visibility 
of fields of personalized direct guidance, of op de soort adaptatie van content, zoals fragment variants 
of page variants. Bij het uitwerken van de prototypes zullen, wanneer nodig, minder belangrijke 
stappen uit de data flow weggelaten worden, zoals het weglaten van de stap ‘opgeven van kleur- en 
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materiaalgebruik’ bij het aanvragen van een bouwvergunning. Op deze manier kan de complexiteit 
van de data flow beperkt worden.  
 
Om erachter te komen of het gebruik van adaptatie bij de prototypes overeenkomt met de 
verwachtingen en behoeften van de drie gebruikergroepen zal er een face-to-face evaluatiegesprek 
afgenomen worden waarin de gebruiker feedback kan geven terwijl hij/zij interactie heeft met het 
prototype. Deze feedback wordt gebruikt om de prototypes aan te passen waar nodig. 37% van de 
burgers, 40% van de gemeentemedewerker, en 93% van de gemeenten hebben aangegeven bereid 
te zijn om deel te nemen aan zo’n evaluatiegesprek. Slechts een deel van de geïnteresseerden zal 
ook daadwerkelijk uitgenodigd worden voor een evaluatiegesprek. 
 
In een vervolgonderzoek zal er gekeken kunnen worden of de resultaten regio afhankelijk zijn. Bij de 
groep burgers kan er ook gekeken worden naar de groep laagopgeleiden, personen met weinig 
computerervaring en 65-plussers, aangezien deze groepen in dit onderzoek te weinig bevraagd zijn. 
De omgeving die bevraagd is, wordt gedomineerd door de groep hoogopgeleiden met relatief veel 
computerervaring en de groep ≤40, die overeenkomen met “mijn omgeving”. 
 
Daarnaast is er in dit hoofdstuk een antwoord gevonden op vragen die betrekking hebben op het 
eerste deel van het onderzoek bij burgers, gemeentemedewerkers en gemeenten. 
 
Welke digitale diensten bieden gemeenten aan en welke gaan ze de komende jaren aanbieden? 
De top vijf diensten/producten die gemeenten aanbieden of de komende jaren aan zullen bieden, zijn: 
• afspraak maken met de gemeente 
• melding van schade aan weg of onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. (wegenonderhoud) 
• melding van schade openbaar groen 
• uittrekselaanvraag GBA (Gemeentelijke basisadministratie) 
• doorgeven verhuizing 
 
Welke van deze diensten zou(den) verbeterd kunnen worden door adaptieve e-formulieren in te 
zetten? 
Volgens burgers kunnen de producten en diensten ‘doorgeven verhuizing’, ‘aanvraag paspoort/id’, 
‘aanvraag rijbewijs’, ‘aanvraag kapvergunning’, en ‘aanvraag parkeervergunning’ het meest verbeterd 
worden door adaptieve e-formulieren in te zetten. Bij gemeentemedewerkers zijn dit de producten en 
diensten ‘aanvraag kapvergunning’, ‘aanvraag evenementenvergunning’, ‘doorgeven verhuizing’, 
‘aanvraag bouwvergunning’, en ‘uittrekselaanvraag GBA’. Bij gemeenten zijn dit de producten en 
diensten ‘aanvraag bouwvergunning’, ‘aanvraag bijstandsuitkering’, ‘aanvraag parkeervergunning’, 
‘aanvraag evenementenvergunning’, en ‘aanvraag gehandicaptenvoorziening’. 
 
Welke adaptatiemethoden kunnen het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-formulieren? 
Volgens de burgers, gemeentemedewerkers en gemeenten kunnen onderstaande adaptatiemethoden 
het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-formulieren: 
• adaptatie aan individu | adaptatie aan groep 
• combinatie van personalisatie en customisatie 
• combinatie van expliciete en impliciete acquisitie 
• adaptatie van content 
• adaptatie van presentatie 
• adaptatie van navigatie 
 
Welke subgebruikersgroepen (onder burgers en gemeentemedewerkers) kunnen er 
onderscheiden worden voor gemeentelijke e-formulieren? En zijn er standaard stereotype 
waarden toe te wijzen aan deze subgroepen? 
De subgroep slechtzienden wordt als de belangrijkste subgroep gezien. Met deze groep zal in ieder 
geval rekening gehouden moeten worden tijdens het ontwerpproces. Daarnaast kan er bij de groepen 
burgers en gemeentemedewerkers onderscheid gemaakt worden in de subgroepen ouderen, 
jongeren, “met veel computerervaring”, met gemiddelde computerervaring”, met weinig 
computerervaring”, “met veel ervaring met het invullen van e-formulieren”, “met gemiddelde ervaring 
met het invullen van e-formulieren”, en met “weinig ervaring met het invullen van e-formulieren”. 
Hierbij worden de subgroepen met een gemiddelde ervaring als het minst relevant gezien.  
 
Er zijn geen standaard stereotype waarden gevonden die toe te wijzen zijn aan de subgroepen. 
Hiervoor zal meer onderzoek plaats moeten vinden.  
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Moet stereotypering ingezet worden voor adaptatie? 
Stereotypering kan ingezet worden voor adaptatie. Meer dan een derde van de burgers en 
gemeentemedewerkers en de helft van de gemeenten zijn voor het gebruik van adaptatie aan groep, 
wat betekend dat er volgens hen stereotypering ingezet kan worden voor adaptatie. Het grootste deel 
van de geënquêteerden is echter voor adaptatie aan individu. Daarnaast vinden vooral burgers een 
drietal aspecten van adaptatie aan groep negatief en één aspect van adaptatie aan individu.  
 
Welke beperkingen zijn er eventueel aan te wijzen voor de inzet van adaptatiemethoden? 
Als er wordt gekeken naar adaptatie aan een groep dan staan vooral burgers negatief tegenover het 
feit dat slechts een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (er wordt niet gekeken naar de hele 
persoon), dat stereotypering generalisaties maakt over de individuele gebruiker, en dat niet alle 
groepsinformatie waar is voor individuele gebruiker. Als er wordt gekeken naar adaptatie aan een 
individu dan staan wederom vooral burgers negatief tegenover het feit dat de gebruiker het systeem 
veel informatie over zichzelf moet geven en bij personalisatie het feit dat de gebruiker geen controle 
heeft over het aanbod gezien als iets negatiefs. Deze onderdelen van de genoemde 
adaptatiemethoden kunnen gezien worden als beperkingen. Daarnaast kan er bij beperkingen 
gedacht worden aan juridische beperkingen, zoals de privacywetgeving. Bij gemeentegebruik speelt 
dit nog een grotere rol doordat publieke diensten alleen aangeboden kunnen worden wanneer een 
veilige toegang tot de applicatie kan worden verzekerd. Hierbij zijn de bescherming van de 
persoonsgegeven en de beveiliging van digitale transacties en communicatie primaire 
aandachtspunten. De exacte wetgeving valt verder buiten de scope van dit onderzoek. 
 
Kan de gebruikersinformatie het best expliciet of impliciet verkregen worden of door een 
combinatie van beide? 
Volgens zowel burgers als gemeentemedewerkers kan er het best gekozen worden voor een 
combinatie van expliciete en impliciete acquisitie. Hierbij moet expliciete acquisitie wel in beperkte 
mate plaats vinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in te loggen met DigiD. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven waarop de opgestelde prototype 
gemeentelijke e-formulieren gebaseerd zijn. 
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7 UITGANGSPUNTEN PROTOTYPES 

7.1 Adaptatiemethoden 
Voor het opstellen van de adaptieve gemeentelijke e-formulieren prototypes is er gekozen voor 
onderstaande adaptatiemethoden en -technieken. Deze komen overeen met de voorkeuren van de 
drie groepen eindgebruikers, zoals te vinden in de enquête resultaten (zie Hoofdstuk 6). Hiermee 
wordt er direct een uitgebreider antwoord gegeven op de eerder gestelde vraag: Welke 
adaptatietechnieken en -methoden kunnen het best gebruikt worden voor gemeentelijke e-
formulieren? 
 
• Adaptatie aan individu: 

o Gebruik DigiD: doordat de gebruiker inlogt met DigiD zijn de persoonsgegevens, zoals naam, 
adres en geboortedatum, van deze persoon direct bekend bij gemeente, waardoor deze 
vooraf ingevuld kunnen worden waar gewenst; 

o Gebruikersnavigatie: doordat het systeem het gebruikersgedrag van de gebruiker monitoort, 
kan er aan de hand van deze persoonlijke navigatie adaptatie toegepast worden. Zie ook Data 
acquisitie. 

• Adaptatie aan groep: 
Er zijn verschillende gebruikersgroepen te onderscheiden, zoals slechtzienden/kleurenblinden, 
ouderen, laagopgeleiden en personen met weinig computerervaring. Als een persoon bijvoorbeeld 
ouder is dan 75 jaar dan kan het systeem besluiten om deze persoon meer uitleg te tonen. 
Daarnaast kan het systeem besluiten om een layout met een hoger contrast aan te bieden aan 
iemand waarbij uit zijn browserinstellingen afgeleid kan worden dat deze persoon een voorkeur 
heeft voor een groter lettertype/contrast. Daarnaast kunnen er suggesties gedaan worden aan de 
hand van acties van gelijksoortige gebruikers.  

• Combinatie personalisatie en customisatie: 
Customisatie moet beperkt toegepast worden. De gebruiker kan de paginastijl van de interface 
selecteren, waarbij onder andere een groter contrast gekozen kan worden voor slechtzienden. 
Daarnaast kan er met de paginastijl ook gekozen worden voor een minder of meer uitgebreide 
versie van de uitleg. 

• Combinatie expliciete en impliciete acquisitie: 
Expliciete acquisitie moet in beperkte mate toegepast worden, zodat de gebruiker niet te veel 
‘lastig gevallen’ wordt door het systeem. Een vorm van expliciete acquisitie is het inloggen met 
DigiD. 

• Adaptatie van content: 
o Page variants: een keuzemogelijkheid aanbieden voor een layout met hoog contrast, 

standaard layout, beknopte uitleg (incl. hoog contrast variant) of uitgebreide uitleg (incl. hoog 
contrast variant). Default is de standaard layout. Dit is een vorm van customisatie. 

o Adaptive link hiding/disabling: een helpfunctie aanbieden in de vorm van een ‘?-icoon’ als link 
of een link ‘help’ aanbieden naar de helptekst. Als een persoon vaak gebruik maakt van de 
helpfunctie dan moet deze automatisch uitgeklapt worden (alleen bij de verplichte velden), 
zonder dat de gebruiker over de link beweegt. Maakt een persoon geen gebruik van de 
helpfunctie, dan moet het icoon ingeklapt blijven. Dit is een vorm van personalisatie. Deze 
techniek zal niet verwerkt en gesimuleerd kunnen worden in de prototypes. De gebruiker zal 
wel gevraagd worden wat hij/zij van deze mogelijkheid vindt. 

o Adaptive stretchtext: het in of uit kunnen klappen van de helptekst. Als er op het icoontje of 
link van de helptekst geklikt wordt of als er over de link of het icoontje gegaan wordt met de 
muis dan wordt de tekst “uitgeklapt”. Daarna wordt het automatisch weer “ingeklapt” als de 
gebruiker niet meer met de cursor over de link of het icoontje beweegt. Default is dat de tekst 
“ingeklapt” is. Dit is een vorm van customisatie. 

o Optionele uitleg of gedetailleerde informatie (frame based): een helptekst aanpassen aan een 
individu. Dit is afhankelijk van de frequentie van het gebruik. Aan een persoon die de helptekst 
regelmatig tot vaak raadpleegt moet uitgebreide informatie gegeven worden. Aan een persoon 
die weinig tot geen helptekst raadpleegt moet beknopte uitleg gegeven worden. Idem voor 
bijvoorbeeld ouderen ouder dan 75 (standaard meer uitgebreide uitleg). Dit is een vorm van 
personalisatie. Dit gaat echter niet automatisch, maar het zal gesimuleerd moeten worden in 
de scenario’s. 

o Built-in checklists: annotatie gebruiken voor delen die nog ingevuld moeten worden of 
verplicht zijn (status overzicht). Dit moet echter wel subtiel gebeuren. Dit is een vorm van 
personalisatie. Hierbij kan annotatie op de volgende manieren toegepast worden: 
 Blauw sterretje (*) gebruiken om aan te geven dat een veld verplicht is 
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 Als een verplicht veld niet ingevuld is: 
• een melding geven onderaan het scherm. 
• de naam van het verplichte veld rood kleuren. 

o Vooraf invullen van informatie aan de hand van DigiD: Aan de hand van DigiD gegevens 
worden, waar mogelijk, vooraf persoonlijke gegevens ingevuld of overgeslagen omdat ze al 
bekend zijn bij het systeem. Dit is een vorm van personalisatie. 

• Adaptatie van navigatie: 
o Adaptieve begeleiding en oriëntatie: Door gebruik te maken van een adaptieve ‘volgende’ 

knop kan de te doorlopen route aan de hand van ingevulde gegevens bepaald worden. Het 
gebruik van de adaptieve ‘volgende’ knop is een vorm van personalisatie. 

o Dynamic visibility of fields: aan de hand van ingevulde gegevens kunnen velden wel of niet 
getoond worden. Dit is een vorm van personalisatie. 

o Gepersonaliseerde aanbevelingen: Het systeem kan suggesties genereren, bijvoorbeeld links 
naar andere vergunningsaanvragen gebaseerd op de geselecteerde aanvraag en/of 
geselecteerde links van overeenkomende gebruikers. Dit is een vorm van personalisatie. 

• Adaptatie van presentatie: 
Adaptatie van presentatie zal beperkt toegepast moeten worden. Hierbij moet onder andere 
gedacht worden aan een layout met hoger contrast voor slechtzienden. 

  
Er is ook gekozen om adaptatie van presentatie toe te voegen, ondanks het feit dat een minderheid 
van de ondervraagde voor het gebruik hiervan is. Adaptatie van presentatie kan namelijk van belang 
zijn voor slechtzienden, wanneer er bijvoorbeeld een mogelijkheid voor een hoger contrast gegeven 
wordt. Met deze groep moet, volgens de enquête resultaten, sowieso rekening gehouden worden 
tijdens het ontwerpproces. Aan de hand van deze adaptatiemethoden zijn twee prototypes van 
gemeentelijke e-formulieren opgesteld. 

7.2 Prototypes 
Om het verschil van het gebruik van adaptatie bij relatief ‘simpele’ en ‘complexe’ gemeentelijke e-
formulieren aan te tonen, zijn de prototypes van de twee formulieren ‘doorgeven verhuizing’ en 
‘aanvraag bouwvergunning’ uitgewerkt. Deze formulieren kwamen ook overeen met de formulieren 
waar volgens de eindgebruikers en gemeenten de meeste verbeteringen op konden treden door 
adaptatie toe te passen.  
 
Van de relatief simpele variant ‘doorgeven verhuizing’ zijn twee soorten formulieren te onderscheiden; 
één waarbij de invulvelden in één vaste volgorde getoond worden op één of meerdere schermen 
(bijvoorbeeld een PDF of e-formulier zonder dynamische aspecten) (zie bijlage 20) en één waarbij de 
invulvelden geen vaste volgorde hebben en op meerdere schermen getoond worden (e-formulier met 
dynamische aspecten) (zie bijlage 21). Volgens de burgers kon er bij het formulier ‘doorgeven 
verhuizing’ de meeste verbetering optreden door adaptatie toe te passen. Van de relatief complexe 
variant ‘aanvraag bouwvergunning’ zijn twee soorten formulieren te onderscheiden; één waarbij de 
invulvelden in één vaste volgorde getoond worden op één of meerdere schermen (bijvoorbeeld een 
PDF of e-formulier zonder dynamische aspecten) (zie bijlage 22) en één waarbij de invulvelden geen 
vaste volgorde hebben en op meerdere schermen getoond worden (e-formulier met dynamische 
aspecten) (zie bijlage 23). Het prototype van de aanvraag bouwvergunning beperkt zich tot een lichte 
bouwvergunning (de reguliere bouwvergunning en de bouwvergunning 1e en 2e fase worden buiten 
beschouwing gelaten). Daarnaast zijn sommige schermen samengenomen om het aantal schermen te 
beperken. De volledige bouwvergunning, voor zowel de lichte, reguliere, 1e en 2e fase 
bouwvergunning wordt hieronder beschreven. Volgens de gemeenten kon er bij het formulier 
‘aanvraag bouwvergunning’ de meeste verbetering optreden door adaptatie toe te passen. Bij de 
gemeentemedewerkers stond dit formulier op nummer vier. 
 
Van bovengenoemde formulieren zijn prototypes gemaakt in HTML. Hierbij is er eerst een alpha versie 
opgesteld die geëvalueerd is met eindgebruikers en gemeenten, waarna een ‘final’ versie is opgesteld 
die aangepast is aan de hand van de evaluatie. De techniek achter de adaptatie valt buiten de scope 
van dit onderzoek. 

7.2.1 Alpha versie 
Van het formulier ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’ zijn twee varianten gemaakt, 
één met adaptatie en één zonder adaptatie. Verschillende soorten adaptatiemethoden, zoals 
personalisatie en customisatie en verschillende type adaptatie van content, navigatie en presentatie 
zijn toegepast in de variant met adaptatie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen formulieren voor 
gemeentemedewerkers en formulieren voor burgers. De alpha versie is gebruikt om te testen hoe de 
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gebruikers tegenover het gebruik van adaptatie staan. Suggesties, opmerkingen en opvallendheden 
zullen verwerkt worden in de laatste versie e-formulieren (Final). 

7.2.2 Final versie 
De tweede versie, het final prototype, zijn de e-formulieren met daarin de benodigde functionaliteiten. 
De final versie is de aangepaste alpha versie; aangepast aan de hand van de evaluatieresultaten. 

7.2.3 Ontbrekende componenten 
Het grootste probleem bij het opzetten van de prototypes was dat er door technische beperkingen het 
niet mogelijk was om een database aan de prototypes te hangen die het navigatiegedrag van de 
eindgebruikers registreerde. Hierdoor is ervoor gekozen om de automatisch te genereren adaptatie te 
simuleren aan de hand van de te doorlopen scenario’s. De opgestelde prototypes zijn daardoor geen 
geheel werkende versies; er ontbreken een aantal technische onderdelen die in de final versie 
opgenomen zouden moeten worden. Onderstaande onderdelen werken niet optimaal, maar worden 
gesimuleerd in de prototypes: 
• Automatisch loggen: 

Het gebruikersgedrag wordt niet automatisch door het systeem gelogd, waardoor gegevens vooraf 
ingevuld worden om een werkend systeem te simuleren; er hangt geen kennisbank achter het 
formulier. 

• Checks: 
Er worden beperkte checks (controles) uitgevoerd, waarbij alleen wordt gecheckt of een verplicht 
veld is ingevuld, maar niet of het veld goed is ingevuld, bijvoorbeeld bij een emailadres. 

• DigiD: 
Afhankelijk van de DigiD gegevens hoeven sommige velden niet meer ingevuld te worden of kan 
bepaalde informatie vooraf ingevuld worden, omdat de informatie van deze velden al bekend is bij 
het systeem. Dit ontbreekt in het adaptieve formulier. Momenteel wordt dit gesimuleerd in de 
prototypes aan de hand van het te doorlopen scenario. 

• Bepalen bezettingsgraad: 
Als de gebruiker de gebruikoppervlakte en oppervlakte invult bij het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ dan hoort het systeem de bezettingsgraad te bepalen. Dit ontbreekt in het 
adaptieve formulier. Momenteel wordt er een vaste waarde b3 en b2 getoond; 

• Adaptieve paginastijl; 
Afhankelijk van de het navigatiegedrag van de gebruiker zou er een standaard paginastijl of een 
paginastijl met hoog contrast aangeboden moeten worden. Of een gebruiker een paginastijl met 
hoog contrast nodig heeft kan afgeleid worden uit de Webclient informatie (browserinformatie en –
beperkingen) van de gebruiker. Uit het header HTTP-verzoek kan dit afgeleid worden. Deze 
functionaliteit ontbreekt. Momenteel wordt dit gedeeltelijk gesimuleerd in de prototypes aan de 
hand van het te doorlopen scenario.  

• Adaptieve helpfunctie; 
Afhankelijk van het navigatiegedrag van de gebruiker zou er een helpfunctie aangeboden moeten 
worden die het best past bij hem/haar. Er zou een beknopte uitleg, een standaard uitleg of een 
uitgebreide uitleg gegeven moeten worden. Hierbij zouden acquisitieregels als “als de gebruiker 
het formulier korter dan twee maanden geleden ook heeft ingevuld, dan moet de paginastijl 
‘compacte uitleg’ getoond worden”. Daarnaast kan, zoals aangegeven, adaptatie plaatsvinden 
afhankelijk van het navigatiegedrag/de selectiekeuzes van de gebruiker, zoals het wel of niet 
raadplegen van de helptekst. Als de gebruiker nooit tot zelden de helptekst raadpleegt dan moet 
deze ingeklapt blijven of moet er een compacte uitleg gegevens worden, wanneer de gebruiker de 
helptekst raadpleegt, en visa versa. Deze functionaliteit ontbreekt. Momenteel wordt dit 
gesimuleerd in de prototypes aan de hand van het te doorlopen scenario. 

• Gepersonaliseerde aanbevelingen: 
Afhankelijk van de ingevoerde gegevens zouden er gepersonaliseerde aanbevelingen gedaan 
moeten worden aan het einde van het formulier. Hierbij zouden acquisitieregels als “als de 
gebruiker in het formulier heeft aangegeven dat hij/zij ook een monumentenvergunning nodig 
heeft, dan moet er een link getoond worden naar deze vergunning”. Ook kan er gebruik gemaakt 
worden van association rules als “40% van de medeaanvragers vroegen ook een kapvergunning 
aan”. Deze functionaliteit ontbreekt. Momenteel wordt dit gesimuleerd in de prototypes aan de 
hand van het te doorlopen scenario. Er worden statische waarden getoond. 

• Overzicht: 
Bij het scherm ‘Overzicht’ moet er een overzicht gegeven worden van alle tot dan toe ingevulde 
schermen. Deze gegevens horen automatisch gegenereerd te worden door het systeem, 
afhankelijk van de gegevens die de gebruiker ingevoerd heeft. Dit ontbreekt in het formulier. 
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Momenteel wordt dit gesimuleerd in de prototypes waarbij algemene gegevens vooraf worden 
ingevuld die afhankelijk zijn van het te doorlopen scenario. 

• Cursor: 
De cursor zou automatisch naar het volgende veld moeten springen of in het eerste veld van een 
scherm moeten staan. Dit is momenteel niet geïmplementeerd in het prototype, maar zou in de 
uiteindelijke versie wel geïmplementeerd moeten worden. 

• Browser knop: 
Er is een browser knop toegevoegd, zodat de gebruiker aan te leveren documenten kan uploaden. 
De functionaliteit achter de browser knop is niet geïmplementeerd in het prototype, maar zou in de 
final versie wel geïmplementeerd moeten worden.  

7.2.4 Evaluatie prototypes 
De adaptieve en niet adaptieve versies van de prototypes ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag 
bouwvergunning’ zijn in een face-to-face evaluatie gesprek, een zogenaamd evaluatief onderzoek, 
geëvalueerd door toekomstige eindgebruikers (burgers en gemeentemedewerkers) alsmede de 
gemeenten zelf om te kijken hoe zij tegenover de toepassing van adaptatie bij deze gemeentelijke e-
formulieren staan (en, waar mogelijk te kijken of deze overeenkomt met hun voorkeur zoals 
aangegeven in de enquêtes). De groep gemeenten is op een andere manier benaderd dan de groep 
burgers en gemeentemedewerkers. Bij de burgers en gemeentemedewerkers is de alpha versie 
uitgezet tegen de versie zonder adaptatie, waarbij de proefpersoon één van beide versies moest 
doorlopen/invullen aan de hand van een scenario. Oordelen en prestaties van de proefpersonen 
geven een indicatie over de kwaliteit en de bruikbaarheid van de adaptieve e-formulieren. Om een 
impressie te krijgen van hoe en welke type eindgebruikers adaptieve gemeentelijke e-formulieren 
kunnen gaan gebruiken, zie bijlage 24 en bijlage 25. Bij de gemeenten is de alpha versie gezamenlijk 
doorlopen en besproken tijdens een groepsgesprek, waarbij gebruik is gemaakt van een focusgroep 
bestaande uit elf verschillende gemeenten. In tegenstelling tot de evaluatie met eindgebruikers 
hoefden de proefpersonen het e-formulier niet zelf in te vullen aan de hand van een scenario. 
Oordelen van de proefpersonen geven een indicatie over de kwaliteit en de toepassing van adaptatie 
bij gemeentelijke e-formulieren. De resultaten van de evaluaties zijn verwerkt in de uiteindelijke (final) 
prototypes. In een toekomstig onderzoek zouden deze final prototypes aan een grootschalige test 
onderworpen moeten worden, waarin alle lagen van de bevolking betrokken worden. In hoofdstuk 8 tot 
en met 11 staan de gebruikte methoden en resultaten van de evaluatie van de prototypes beschreven. 

7.3 Data acquisitie 
Om bovengenoemde adaptatiemethoden daadwerkelijk toe te kunnen passen, moet er eerst 
voldoende informatie/data verzameld worden, zogenaamde data acquisitie. Dit kan impliciet en 
expliciet gebeuren. Aan de hand van deze verzamelde informatie zou stereotypering toegepast 
kunnen worden door bijvoorbeeld alle gebruikers die ouder zijn dan 75 jaar (expliciete acquisitie) in te 
delen in de stereotype groep ‘ouderen’ en automatisch een layout met hoger contrast en een 
uitgebreide uitleg aan te bieden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld alle gebruikers die veel weinig 
computerervaring hebben (expliciete acquisitie) in te delen in de stereotype groep ‘personen met 
weinig computerervaring’ en automatisch een uitgebreide uitleg aan te bieden.  

7.3.1 Expliciete acquisitie 
Expliciete acquisitie kan verkregen worden door gebruik te maken van DigiD, waarbij de gebruiker in 
moet loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Uit deze gegevens kan onder andere de naam, 
het adres, en de leeftijd van de persoon gehaald worden. Aan de hand van deze gegevens kan een 
persoon bijvoorbeeld aan de hand van zijn leeftijd ingedeeld worden in de groep ‘ouderen’.  

7.3.2 Impliciete acquisitie 
Onderstaande informatie is impliciet af te leiden. Deze informatie kan gebruikt worden om 
verschillende vormen van adaptatie toe te passen.  
• Slechtzienden/blinden: af te leiden uit: 

o webclient informatie (browserinformatie en –beperkingen). Dit is te herleiden uit het header 
HTTP verzoek; 

o selectiekeuzes van de gebruiker, bijvoorbeeld de keuze voor een layout met hoog contrast. 
• Personen met veel computerervaring: af te leiden uit: 

o de versie van de browser. De nieuwste versie browser kan een indicatie zijn voor een vroege 
adopter en dus een persoon met de nodige computerervaring. Het risico hierbij is dat de 
“ervaren zoon of dochter” dit geïnstalleerd kan hebben op de computer. Aan de hand van 
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deze informatie kan er door het systeem besloten worden om deze persoon een beknopte 
uitleg te geven. 

• Personen met weinig computerervaring: af te leiden uit: 
o de versie van de browser. Een oude versie browser kan een indicatie zijn voor een latere 

adopter en dus een persoon met weinig computerervaring. 
• Personen met veel ervaring met het e-formulier: af te leiden uit: 

o de selectiekeuzes van de gebruiker, bijvoorbeeld het wel of niet raadplegen van de helptekst. 
Dit is afhankelijk van de frequentie van het gebruik. Als de persoon nooit tot zelden de 
helptekst raadpleegt dan moet deze ingeklapt blijven. Dit kan ook betekenen dat er een 
compacte uitleg gegeven moet worden in plaats van een standaard of uitgebreide uitleg, 
mocht de gebruiker de helptekst raadplegen. 

• Personen met weinig ervaring met het e-formulier: af te leiden uit: 
o de selectiekeuzes van de gebruiker, bijvoorbeeld het wel of niet raadplegen van de helptekst. 

Dit is afhankelijk van de frequentie van het gebruik. Als de gebruiker regelmatig tot vaak de 
helptekst raadpleegt, dan moet deze automatisch uitgeklapt worden. Dit kan ook betekenen 
dat er een uitgebreide uitleg gegeven moet worden in plaats van een compacte of standaard 
uitleg. 

• Gebruik kleine mobiele apparaten, zoals PDA’s: af te leiden uit: 
o webclient informatie (browserinformatie en –beperkingen). Deze informatie is af te leiden uit 

het header HTTP verzoek. PDA’s hebben namelijk speciale software nodig voor webbrowsing. 
 
De techniek van de data acquisitiemethoden valt buiten de scope van dit onderzoek. Deze methoden 
zijn slechts een indicatie voor ontwikkelaar hoe de data verzameld kan worden om adaptatie toe te 
passen. Deze technieken zijn niet verwerkt in de prototypes. 

7.4 Log data 
Het gebruikersgedrag (navigatiegedrag) van de gebruiker moet op een correcte manier gelogd 
worden, zodat het gebruik kan worden bij adaptatie. Om bovengenoemde adaptatiemethoden toe te 
passen, moet de log data geanalyseerd worden. Onderstaande modelleringtechnieken kunnen 
hiervoor gebruikt worden. 
• Acquisitieregels: Acquisitieregels, die gebruikt worden om aannames over gebruikerskenmerken 

te maken, verwijzen over het algemeen naar waarneembaar gebruikersgedrag of een min of meer 
rechtdoorzee interpretatie hiervan. Bijvoorbeeld: “als de gebruiker het systeem vaak genoeg heeft 
gebruikt na de laatste update, dan moet het ervaringsniveau met één categorie geüpgrade 
worden” (bijvoorbeeld iemand die reeds eerder dat kwartaal een kapvergunning heeft 
aangevraagd). 

• Association rules: Association rules is een techniek om frequente patronen, associaties en 
correlaties tussen items te onthullen. Bijvoorbeeld: “als de gebruiker X wil weten, dan weet de 
gebruiker X niet” OF “Als een gebruiker een bouwvergunning aanvraagt, dan vraagt hij/zij in 40% 
van de gevallen ook een kapvergunning aan”. 

• Sequential patterns. Sequential patterns is een uitbreiding op association rules, omdat het 
patronen van medegebruikers onthult, waarbij gekeken wordt naar de volgorde ervan in de tijd. 
Bijvoorbeeld: “40% van de gebruikers die een bouwvergunning aanvroegen, vroegen binnen twee 
weken ook een kapvergunning aan”. 

 
De techniek achter de log data valt buiten de scope van dit onderzoek. Deze methoden zijn slechts 
een indicatie voor ontwikkelaars hoe de data gelogd kan worden om adaptatie toe te passen. Het 
loggen van data is niet verwerkt in de prototypes. 

7.5 Conclusie 
Bij het opstellen van het relatief simpele prototype ‘doorgeven verhuizing’ en het relatief complexe 
prototype ‘aanvraag bouwvergunning’ wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van adaptatie 
aan groep en individu, een combinatie van personalisatie en customisatie, een combinatie van 
expliciete en impliciete acquisitie, adaptatie van content, navigatie en in mindere mate adaptatie van 
presentatie. Om deze vormen van adaptatie te kunnen implementeren zijn er indicaties gegeven voor 
data acquisitie en het loggen van data voor de toekomstige ontwikkelaars van de gemeentelijke e-
formulieren. Sommige technische aspecten van de prototypes worden gesimuleerd, waardoor er geen 
sprake is van een geheel werkende versie. De opgestelde prototypes worden in een face-to-face 
evaluatiegesprek met burgers en gemeentemedewerkers geëvalueerd. Daarnaast wordt er een focus 
groep sessie gehouden met gemeenten. Aan de hand van deze resultaten worden de prototypes 
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verwerkt tot een final versie. In hoofdstuk 8 tot en met 11 staan de gebruikte methoden en resultaten 
van de evaluatie van de prototypes beschreven. 
 
Daarnaast is er in dit hoofdstuk een antwoord gevonden op een vraag die betrekking heeft op het 
tweede deel van het onderzoek; de ontwikkeling en evaluaties van de prototypes bij burgers, 
gemeentemedewerkers en gemeenten. 
 
Welke gegevens moeten er gelogd worden om adaptatie toe te passen? 
Om adaptatie toe te passen kunnen gegevens over slechtzienden/blinden, zoals webclient informatie 
en selectiekeuzes, gegevens over personen met veel en weinig computerervaring, zoals de versie van 
de browser, gegevens over personen met veel of weinig ervaring met e-formulieren, zoals de 
selectiekeuzes met betrekking tot de helpfuncties, en gegevens over het gebruik van kleine mobiele 
apparaten, zoals webclient informatie, gelogd worden. De techniek achter de log data valt buiten de 
scope van dit onderzoek. 
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8 EVALUATIEMETHODEN EINDGEBRUIKERS 

8.1 Testdoel 
Het hoofddoel van het evalueren/testen van de alpha versie bij de evaluatie met eindgebruikers is 
´keuzes funderen´. De adaptieve gemeentelijke e-formulieren (alpha versies) zijn vergeleken met 
gemeentelijke e-formulieren zonder adaptatie om te controleren of het toepassen van adaptatie ook 
daadwerkelijk een verbetering is. Er is dus een ‘vergelijkende’ test uitgevoerd om te bepalen welke 
versie als de beste gezien wordt. Deze vergelijkende test is zowel kwantitatief als kwalitatieve. Beide 
varianten hebben een bepaalde waarde gekregen, waaruit kan worden afgelezen welke de beste van 
de twee is (kwantitatief). Daarnaast hebben de eindgebruikers de voor- en nadelen en beperkingen 
van beide varianten aangegeven, waarna deze tegen elkaar afgewogen zijn (kwalitatief). Verder zijn 
er problemen opgespoord, zodat er verbeteringen aangebracht kunnen worden waar nodig. Hierbij is 
er niet alleen aan het licht gebracht of er zich problemen voordoen maar ook welke problemen dit zijn 
en hoe het gemeentelijke e-formulier verbeterd kan worden om deze problemen in de toekomst te 
verbeteren. De eindgebruikers van deze evaluatie bestaan uit burgers en gemeentemedewerkers. De 
groep gemeenten zijn op een andere manier benaderd (zie Hoofdstuk 10). [STE96] 

8.2 Testaspecten 
Met de volgende testaspecten is tijdens het testen rekening gehouden [STE96]: 
• Validiteit van de methode; 

Bij het testen is het van belang ervoor te zorgen dat de methode valide is. Bij het testen of de 
gebruiker de inhoud van het e-formulier begrijpt, is dit niet letterlijk zo gevraagd. Anders zou het 
antwoord meer over het zelfvertrouwen van de gebruiker zeggen dan over hun feitelijke begrip. 

• Betrouwbaarheid van de resultaten; 
De testresultaten mogen niet te zeer door het toeval of door irrelevante factoren bepaald worden. 
Door de omvang van de test te vergroten kan de betrouwbaarheid ook vergroot worden, dus hoe 
meer proefpersonen, hoe minder de kans dat het resultaat te zeer bepaald wordt door een 
toevallige selectie van proefpersonen en hoe meer vragen of opdrachten de proefpersonen 
krijgen, of hoe meer onderdelen van het e-formulier behandeld worden, hoe minder de resultaten 
beïnvloed worden door de toevallige keus daarvan etc. 

• Bruikbaarheid van de resultaten; 
De resultaten van de test zijn vertaald in aanwijzingen (wat zijn de problemen, waardoor worden 
ze veroorzaakt, en hoe kunnen ze vermeden worden) voor de revisie van het e-formulier. 

 
Aangezien de test een vergelijkende test is, lag de nadruk op de validiteit van de methode en de 
betrouwbaarheid van de resultaten. 
 
Naast deze testaspecten zijn er een aantal usability aspecten onderscheiden die relevant waren bij 
uitvoeren van de vergelijkingstest [ANT03] [LEE99] [ALF06]: 
 
• Nuttigheid/relevantie; 

‘Nuttigheid’ wordt gedefinieerd als de mate waarin een persoon gelooft dat door het gebruik van 
een bepaalde technologie zijn/haar taakuitvoering verbeterd wordt. Mensen hebben de neiging om 
een applicatie wel of niet te gebruiken afhankelijk van de mate waarin zij geloven dat het hen zal 
helpen een taak beter uit te voeren. Dit betreft ook het verminderen van de tijd die nodig is om de 
taak uit te voeren, meer efficiëntie en accuraatheid (o.a. aantal gemaakte fouten). 

• Gebruikgemak; 
Een applicatie moet aangenaam in het gebruik zijn. ‘Gebruikgemak’ betreft de mate waarin een 
persoon gelooft dat het gebruik van een bepaalde technologie zonder moeite (vermoeidheid, 
ongemakkelijkheid, frustratie) gedaan kan worden. Gebruikers geloven dat een gegeven applicatie 
nuttig is, maar ze kunnen op hetzelfde moment geloven dat de technologie te moeilijk in gebruik is 
en dat de voordelen van de uitvoerbaarheid afwegen tegen de moeite die het kost om de 
applicatie te gebruiken. 

• Flexibiliteit; 
Flexibiliteit verwijst naar de variaties in taak afhandelingstrategieën die ondersteund worden door 
een applicatie. De vrijheid om een aantal verschillende commando’s te gebruiken waarmee gelijke 
doelen behaald kunnen worden, voegt toe aan de flexibiliteit van het systeem, maar niet 
noodzakelijk aan de leerbaarheid voor nieuwe gebruikers. Effecten van flexibiliteit zijn gemeten 
door verschillen in prestaties als een functie van de afwezigheid of aanwezigheid van 
toegevoegde eigenschappen in de applicatie. Het doel is het evalueren van de mate waarin het 
systeem de gebruiker de mogelijkheid geeft om zijn of haar doel te bereiken. 
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• Foutentolerantie en systeem integriteit; 
Het is gewenst dat gebruikers niet veel fouten maken tijdens het gebruik van een applicatie. Er 
kunnen ontwerp accommodaties gemaakt worden zodat wanneer er fouten optreden de 
gebruikers zich gemakkelijk kunnen herstellen. Systeem integriteit verhindert gegevenscorruptie of 
-verlies. Door het optreden van kritische fouten kan de hoge integriteit van de software aangetast 
worden. Het doel is om foutentolerantie bij het gebruik van het systeem en/of de systeem 
integriteit voor het voorkomen van gegevens corruptie en verlies te testen. 

• Voorspelbaarheid en Doorzichtigheid; 
‘Voorspelbaarheid’ geeft aan in hoeverre de gebruiker de effecten van zijn of haar acties kan 
voorspellen (voorspelbaarheid van het interactiegedrag). ‘Doorzichtigheid’ geeft aan in hoeverre 
de gebruiker de acties van het systeem kan begrijpen en/of een duidelijk beeld heeft van hoe de 
applicatie werkt. Dit hangt weer samen met het gemak waarmee nieuwe of incidentele gebruikers 
bepaalde taken kunnen uitvoeren (leerbaarheid). Gebruikers kunnen een systeem voorspellen of 
begrijpen op verschillende niveaus van detail. Zo kan de layout en het gedrag (de responses) van 
het systeem ertoe leiden dat een gebruiker automatisch acties uitvoert, doordat ze erg 
voorspelbaar zijn. Afwijkingen van deze voorspelbaarheid kunnen ertoe leiden dat het automatisch 
uitvoeren van taken onmogelijk wordt of foutgevoelig. Ten tweede kan een gebruiker alleen een 
vraag hebben naar voorspelbaarheid en doorzichtigheid bij het uitvoeren van complexe taken. Ten 
derde wil een gebruiker weten in hoeverre het systeem over het algemeen zijn taken succesvol 
uitvoert. Het toepassen van adaptatie verzekert over het algemeen geen hoge mate van 
nauwkeurigheid. Als de gebruiker het systeem overschat, kan hij/zij volledig op het systeem 
vertrouwen. Als de gebruiker het systeem onderschat, kan hij/zij niet van de mogelijke voordelen 
van het systeem profiteren. 

• Beheersbaarheid; 
‘Beheersbaarheid’ geeft aan in hoeverre de gebruiker bepaalde acties of toestanden kan 
veroorzaken of voorkomen als dat gewenst is. Typische methoden om een bepaalde mate van 
beheersbaarheid te verzekeren is door het systeem een actie uit te laten voeren met toestemming 
van de gebruiker, maar alleen als de gebruiker voldoende kennis of interesse heeft om de keuze 
te kunnen maken. Dit moet echter niet in tegenstrijd zijn met non-opdringerigheid. 

• Non-opdringerigheid; 
‘Non-opdringerigheid’ geeft aan in hoeverre het systeem aanspraak maakt op de aandacht van de 
gebruiker, waardoor het vermogen van de gebruiker om zich te concentreren op zijn/haar 
hoofdtaken verminderd. Zo is er onderkend dat levensecht gedrag van een geanimeerd karakter 
dat voor afleiding zorgt een niet noodzakelijk onderdeel van het systeem is. 

• Privacy; 
Wanneer er gegevens over individuele gebruikers worden verzameld en wanneer deze gegevens 
gebruikt worden voor het maken van beslissingen dan kunnen deze beslissingen min of meer 
serieuze consequenties hebben, waardoor gebruikers bezorgd kunnen worden dat hun gegevens 
misbruikt worden. De gegevens kunnen opgeslagen worden op een andere computer dan die van 
de gebruiker, de gegevens kunnen persoonlijke identificatie informatie bevatten, en 
beweegredenen om de gegevens op een manier te gebruiken die niet aangegeven zijn door de 
interesses van de gebruiker. De manier van informatie acquisitie hangt samen met de mate van 
consequenties met betrekking tot de privacy. 

• Ervaring; 
Wanneer een gebruiker een taak compleet delegeert aan het systeem of wanneer het systeem in 
zijn geheel vertrouwd op een incompleet gebruikersmodel, is er de consequentie dat de gebruiker 
minder leert over het gebied in kwestie dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een niet 
adaptief systeem. De gebruiker moet de mogelijkheid krijgen om te kiezen tussen algehele 
controle over een taak (en dus meer leert over het gebied), algehele delegatie van de taak (en dus 
tijd bespaart) of een combinatie van beide. Zo kan een gebruiker de aanbevelingen volgen van het 
systeem, maar ook zelf door de aangeboden producten/diensten navigeren. Daarnaast moet het 
systeem systematisch oplossingen aandragen die niet alleen afgeleid zijn door het huidige 
gebruikersmodel. 

 
De aspecten ‘privacy’ en ‘ervaring’ zijn vooral relevant voor adaptieve systemen. De overige aspecten 
zijn meer algemene aspecten. 
 
Bij het uitvoeren van een usability test moeten een aantal stappen doorlopen worden [LEE99]: 
• Plannen van de usability test 
• Selecteren van een representatief voorbeeld en het werven van deelnemers 
• Voorbereiden van het testmateriaal en het testen van de omgeving 
• Uitvoeren van de usability test 



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  78

• Ondervragen van de deelnemer 
• Analyseren van de data van de usability test 
• Rapporteren van de resultaten en het maken van aanbevelingen om het ontwerp en effectiviteit 

van het product te verbeteren 

8.3 Testmethode 
Bij het uitvoeren van de evaluatie is er gebruik gemaakt van scenario-based testen dat zich richt op 
het evalueren van de functionaliteit en navigatie van het formulier, waarbij taak scenario’s ontwikkeld 
zijn en eindgebruikers de usability van het systeem hebben geëvalueerd door het uitvoeren van deze 
taken aan de hand van de scenario’s. In een scenario-based usability test zijn scenario’s of specifieke 
taken gepresenteerd aan eindgebruikers die het overgrote deel aan functionaliteiten van de applicatie 
bedekken en die verwachtte real-life gebruikerspatronen simuleren. Bij deze prototype evaluatie zijn er 
twee proefmodules van de alpha versies getest; één module van ‘doorgeven verhuizing’ en één van 
‘aanvraag bouwvergunning’. Hierbij is een ‘specimen’ gemaakt: een klein afgerond deel van het e-
formulier dat zo goed mogelijk is afgewerkt en dat overeenkomt met een gedeelte dat representatief is 
voor het e-formulier. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het uitwerken van de ‘aanvraag bouwvergunning’ 
alleen een ‘lichte bouwvergunning’ doorlopen en wordt de meer uitgebreide ‘reguliere 
bouwvergunning’ niet behandeld. [STE96], [LEE99], [OST00] 
 
Bij het uitvoeren van de test is er gebruik gemaakt van de volgende data collection methoden voor 
usability testing [STE96], [LEE99]: 
• Hard-op-werk-methode; 

Bij de hard-op-werk-methode wordt data verzameld waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
gedachten van de gebruiker tijden de usability test. De eindgebruikers moesten een aantal 
opdrachten uitvoeren en daarbij hardop nadenken. De opdrachten zijn zo gekozen dat zo veel 
mogelijk onderdelen gebruikt moesten worden (in ieder geval de belangrijkste) en dat ze in termen 
van toepassingen gegeven werden (niet functies). De proefpersonen hebben nepgegevens in 
combinatie met een realistisch scenario voorgeschoteld gekregen aan de hand waarvan ze de 
opdrachten uit moesten voeren. Deze scenario´s zijn zo opgesteld dat de gebruiker bijvoorbeeld 
de helpfuncties zou gebruiken om zo de functionaliteiten van het adaptieve e-formulier naar voren 
te laten komen. Uiteraard zijn de opdrachten eerst zelf gecontroleerd of ze uitvoerbaar en duidelijk 
waren. In een nagesprek is nagegaan wat er wanneer fout is gegaan en waarom. 

• Handmatige Data-Logging: 
Er is data verzameld door handmatig gegevens te noteren om gebruikersacties te achterhalen 
tijdens de usability test. Hun interacties met het systeem zijn genoteerd, zoals de fouten die de 
gebruiker maakt, de tijd die hij/zij erover doet om een bepaalde taak uit te voeren of velden in te 
vullen, hoe vaak en welke helpfuncties hij/zij raadpleegt en hoeveel clicks hij/zij doet om een 
bepaalde taak uit te voeren. 
 

Er is naar gestreefd om ieder essentiële onderdeel van het specifieke gemeentelijke e-formulier 
minstens éénmaal volgens bovengenoemde methode te doorlopen. 
 
De resultaten zijn uitgewerkt in tabellen, waarbij onder andere wordt aangegeven of de gebruiker de 
taak correct heeft uitgevoerd, de tijd hij/zij nodig had voor de taak, en het aantal hulpfuncties dat hij/zij 
geraadpleegd heeft voor het uitvoeren van elke taak. Het belang van een usability test is dat het 
product getest wordt en niet de persoon. De opdrachten die de proefpersonen uitgevoerd hebben 
tijdens de test zijn te vinden in 8.5.2.[OST00] 

8.4 Proefpersonen 
De doelgroep van de eindgebruikers evaluatie van de gemeentelijke e-formulieren bestaat ten eerste 
uit alle burgers in Nederland die ingeschreven staan bij een gemeente en toegang hebben tot het 
Internet en ten tweede uit alle gemeentemedewerkers die voor hun werk namens burgers 
gemeentelijke e-formulieren invullen.  
 
De burgers alsmede de gemeentemedewerkers die bij de evaluatie betrokken zijn, zijn verschillende 
typen personen; personen uit verschillende leeftijdsgroepen, geslacht, opleiding, en computer of 
gemeentelijke e-formulieren ervaringsniveau. De leeftijdsgroep varieert van ≤40 tot 41-65. Het 
opleidingsniveau van deze personen varieert van middelbaar onderwijs (voortgezet onderwijs en 
MBO) tot hoog onderwijs (HBO/WO). Het ervaringsniveau varieert van een weinig tot veel ervaring. 
Het gaat om een heterogene doelgroep. 
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De burgers bestaan uit onder andere die geënquêteerde burgers, die aangegeven hebben deel te 
willen nemen aan een vervolg evaluatiegesprek. De gemeentemedewerkers bestaan uit 
gemeentemedewerkers die werkzaam zijn bij de afdeling Publieks- of Burgerzaken bij de gemeente 
Almelo, Hengelo of Enschede. Deze gemeentemedewerkers zijn baliemedewerkers of medewerkers 
die burgers helpen met het invullen van elektronische of papieren gemeentelijke formulieren. De 
proefpersonen zijn niet ingedeeld aan de hand van hun eigenschappen, maar zijn willekeurig 
geselecteerd. De burgers zijn, wanneer mogelijk, achteraf ingedeeld aan de hand van hun 
eigenschappen om de resultaten te verwerken. Hierbij is er bij burgers onderscheidgemaakt in 
geslacht, leeftijd, opleiding en computerervaring. De verdeling over de verschillende type burgers per 
formulier is af te lezen in bijlage 30. Sommige velden zijn met grijs aangegeven omdat in deze 
categorie het aantal proefpersonen te klein was. In dit geval is er geen vergelijking gemaakt met 
andere categorieën. De geëvalueerde groep gemeentemedewerkers is te klein om onderscheid te 
maken in geslacht, leeftijd, opleiding en ervaring met gemeentelijke e-formulieren; 
gemeentemedewerkers zijn niet ingedeeld aan de hand van hun eigenschappen. 

8.4.1 Aantal proefpersonen 
Zesendertig burgers en twaalf gemeentemedewerkers hebben de gemeentelijke e-formulieren 
geëvalueerd; vier gemeentemedewerkers per gemeente. Per gemeente is elk prototype formulier 
minimaal één keer geëvalueerd, dus één keer de twee statische formulieren en één keer de twee 
adaptieve formulieren. Elk prototype formulier is door negen burgers en drie gemeentemedewerker 
geëvalueerd. De groep burgers wordt gezien als de belangrijkste doelgroep van adaptieve 
gemeentelijke e-formulieren omdat dit de grootste doelgroep van adaptieve gemeentelijke e-
formulieren is. De groep gemeentemedewerkers wordt gezien als secundair. 

8.5 Opdrachten aan de proefpersonen 

8.5.1 Lead-in 
Voordat er met het daadwerkelijk testen begonnen werd, moest er aan de eindgebruikers (burgers en 
gemeentemedewerkers) duidelijk gemaakt worden wat er zou gaan gebeuren en wat er van hem of 
haar verwacht werd. 
 
• Welkom heten en uitleg over de test; 

Ik ben erg blij dat u mee wilt werken met het evalueren/testen van het gemeentelijke e-formulier 
[doorgeven verhuizing | aanvraag bouwvergunning]. Met dit formulier kunt u als [burger | 
gemeentemedewerker] een [verhuizing doorgeven | aanvraag doen voor een bouwvergunning]. 
Het e-formulier is nog geen daadwerkelijk werkend prototype, maar ik wil graag weten of de 
toekomstige gebruikers ermee uit de voeten kunnen. Er zijn twee versies van het e-formulier 
beschikbaar. Beide versies zullen getest worden om te kijken welke het beste uit de bus komt. Met 
u zal ik slecht één van beide e-formulieren testen. Hier heb ik voor u één van de e-formulieren. 
 
U krijgt zodirect een scenario voorgeschoteld die u goed moet bestuderen. Het is de bedoeling dat 
u aan de hand van het zojuist bestudeerde scenario zo meteen het e-formulier [doorgeven 
verhuizing | aanvraag bouwvergunning] in gaat vullen. Bovendien is het de bedoeling dat u hardop 
denkt. Het gaat erom dat u straks steeds hardop zegt wat er door u heen gaat, wat u van plan 
bent te gaan doen en wat u ziet gebeuren op het scherm. Als u iets leest op het scherm dan is het 
ook de bedoeling dat u dat hardop doet. Doe maar net of u alleen in de kamer bent en tegen uzelf 
zit te praten. U hoeft u geen zorgen te maken of ik u wel begrijp; dat is mijn probleem. Als u een 
tijdje stil bent geweest, zal ik u opnieuw vragen om hardop te werken. Hoe meer problemen u 
signaleert, hoe nuttiger dat voor mij is. 
 
Aan het einde van de test krijgt u een korte vragenlijst die u in kunt vullen. Daarna zal ik een korte 
evaluatie met u houden over hoe u het vond gaan etc. Na deze evaluatie zal ik u de tweede versie 
van het e-formulier laten zien, die u kunt vergelijken met het e-formulier waarmee u de test heeft 
uitgevoerd. De test met het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ zal ongeveer 30 minuten duren. 
De test met het formulier ‘doorgeven verhuizing’ zal ongeveer 15 minuten duren. Heeft u op dit 
moment vragen? 

8.5.2 Test 
Bij het afnemen van de evaluatie kwamen onderstaande onderdelen achtereenvolgens aan bod: 
• Welkom heten en uitleg over de test (tijdsduur: 2 minuten); zie Lead in. 
• Voorleggen van het scenario (tijdsduur: 1 minuut); Keuze uit 6 scenario’s.  
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o Doorgeven verhuizing. Bij deze drie scenario’s wordt geprobeerd om de verschillende 
mogelijkheden van het formulier te doorlopen, zoals de wijze van bewoning (inwonend, 
zelfstandig of kamerverhuur), de mate van uitleg (standaard, beknopt of uitgebreid) en de 
interface (standaard of hoog contrast).  

 Scenario 1; zie bijlage 26  
 Scenario 2; zie bijlage 26 
 Scenario 3; zie bijlage 26 

o Aanvraag bouwvergunning. Bij deze drie scenario’s wordt geprobeerd om de verschillende 
mogelijkheden van het formulier te doorlopen, zoals wel of geen gemachtigde, de uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden (hoofd- of onderaannemer, zelf uit voeren, nog niet bekend), of 
een gebruiker het formulier al eerder ingevuld heeft, de mate van uitleg (standaard, beknopt of 
uitgebreid) en de interface (standaard of hoog contrast). 

 Scenario 1; zie bijlage 27  
 Scenario 2; zie bijlage 27 
 Scenario 3; zie bijlage 27 

Voor een uitwerking van de scenario’s zie bijlage 28. 
• Opstarten betreffende e-formulier (tijdsduur: < 1 minuut); Keuze uit: 

o Adaptief gemeentelijk e-formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
o Niet adaptief gemeentelijk e-formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
o Adaptief gemeentelijk e-formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ 
o Niet adaptief gemeentelijk e-formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ 

• Voorleggen van de opdracht (tijdsduur: < 1 minuut); Invullen gegevens e-formulier: 
o Vul aan de hand van de verkregen gegevens het e-formulier in. 
o Tijdens de test zal er gemeten worden hoe lang de proefpersoon over het uitvoeren van de 

opdrachten doet en hoeveel fouten hij of zij maakt. 
• Uitvoeren van de opdracht; 

o Adaptief gemeentelijk e-formulier ‘doorgeven verhuizing’ (tijdsduur: < 4 minuten) 
o Niet adaptief gemeentelijk e-formulier ‘doorgeven verhuizing’ (tijdsduur: > 5 minuten) 
o Adaptief gemeentelijk e-formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ (tijdsduur: 10 minuten) 
o Niet adaptief gemeentelijk e-formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ (tijdsduur: 25 minuten) 

• Vragenlijst / Evaluatie (tijdsduur: 4 minuten); Zie Lead-out. 
• Laten zien versie 2; (tijdsduur: 2 minuten) 
• Vergelijking versie 1 met 2 (tijdsduur: 1 minuut); Zie Lead-out.  
 
De totale tijdsduur is 15 tot 36 minuten, afhankelijk van het type formulier. 

8.5.3 Lead-out 
 
Vragenlijst/Evaluatie 
Als eerste moest de proefpersoon een vragenlijst invullen (zie bijlage 29). Vervolgens werd er een 
korte evaluatie gehouden. Bij de evaluatie kwamen de volgende onderdelen aan bod: 
• Hoe ging het? 
• Wat vond u van het e-formulier? 
• Waar zaten volgens u de grootste knelpunten? 
• Wat waren volgens u de positieve punten van het formulier? 
 
Vergelijking versie 1 met 2 
De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde: 
• Welke versie vond u beter? 
• Waarom? 
 
De proefpersoon wordt bedankt voor zijn tijd en moeite. 

8.6 Wijze van registratie 
Er is selectief geregistreerd. Hierbij was het van belang dat ikzelf precies wist hoe de verschillende 
opdrachten het best uitgevoerd konden worden. Bij het registeren van de informatie is er gebruik 
gemaakt van screendumps van de schermen van het formulier. Op deze manier kon daarop makkelijk 
genoteerd worden wat er goed en/of fout ging en in welk deel van het formulier dit gebeurde. Ook is er 
genoteerd bij welke onderdelen de helpfunctie geraadpleegd werd en welk onderdeel daarvan gelezen 
werd. De verschillende problemen die de eindgebruikers ondervonden bij het uitvoeren van de 
opdrachten zijn daarbij genoteerd en uit de woorden van de proefpersoon is geprobeerd af te leiden 
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waardoor het probleem veroorzaakt werd. Deze problemen zijn herkend, doordat de proefpersoon 
bijvoorbeeld een fout maakte, doordat hij/zij veel tijd nodig had om de opdracht uit te voeren of het e-
formulier eigen te maken, of doordat hij/zij hulp vroeg aan mijzelf, de onderzoeker. Ook was er sprake 
van een probleem wanneer de proefpersoon iets goed deed, maar uit zijn woorden bleek dat hij de 
tekst of het e-formulier toch verkeerd begrepen had. In dit geval is het probleem genoteerd en is er uit 
de woorden van de proefpersoon afgeleid waardoor het probleem veroorzaakt werd. Daarnaast is er 
data (de snelheid van het invullen) handmatig gelogd om informatie te registreren die van belang was 
voor de evaluatie, omdat er geen kennissysteem achter zit. [STE96] 
 
Bij het registreren van de resultaten van de test is er onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en 
kwalitatieve resultaten. 

8.6.1 Kwantitatieve resultaten 
De volgende kwantitatieve resultaten zijn genoteerd. 
 
Invulfouten. Hierbij is bekeken of er met het adaptieve e-formulier minder fouten gemaakt werden 
dan met het niet adaptieve e-formulier. Het aantal gemaakte fouten is bijgehouden tijdens het 
experiment. Hierbij is, waar mogelijk, het gemiddeld aantal verkeerd ingevulde velden bij een adaptief 
e-formulier vergeleken met het aantal verkeerd ingevulde velden bij een niet adaptief e-formulier. 
 
Uitleg. Hierbij is bekeken of bij het adaptieve e-formulier de helpfuncties vaker geraadpleegd werden 
dan bij het niet adaptieve e-formulier. Het aantal keer dat een helpfunctie geraadpleegd is, is 
bijgehouden tijdens het experiment. Hierbij is, waar mogelijk, het gemiddeld aantal keer dat de 
helpfunctie geraadpleegd werd bij het invullen van een bepaald veld bij een adaptief e-formulier 
vergeleken met het aantal keer dat de helpfunctie geraadpleegd werd bij het invullen van dat veld bij 
een niet adaptief e-formulier. 
 
Mentale inspanning. De mentale inspanning bij het invullen van bepaalde velden en/of schermen is 
gemeten tijdens het experiment. Een hogere mentale inspanning hangt samen met de tijd die de 
gebruiker nadenkt over een bepaald veld. Hierbij is, waar mogelijk, het gemiddelde aantal, dat een 
gebruiker nodig had voor het invullen van een bepaald veld bij een adaptief e-formulier vergeleken 
met het aantal minuten dat nodig was voor het invullen van dat veld bij een niet adaptief e-formulier. 

8.6.2 Kwalitatieve resultaten 
Tijdens het observeren en luisteren naar de proefpersonen zijn de volgende kwalitatieve resultaten 
genoteerd.  
 
Het gebruik van de helpfunctie. Bij het adaptieve e-formulier is de helpfunctie geïntegreerd in het 
e-formulier. De help is contextspecifiek: de gebruiker beweegt over het vraagtekentje (de helpfunctie) 
of klikt in het veld en krijgt precies die informatie te zien die relevant is voor het veld dat hij/zij in moet 
vullen. Bij het niet adaptieve e-formulier is de helpfunctie/toelichting online te raadplegen, via de 
algemene link ‘Toelichting’. Hierbij is genoteerd welke manier van hulp bieden gewaardeerd werd 
('adaptive stretchtext, adaptive link hiding/disabling (klikken in veld), optionele uitleg of uitgebreide 
informatie), welk gedeelte van het veld of formulier onduidelijk was en waar (extra) hulp gewenst was. 
Ook is er uit de waarneming afgeleid welke delen van de helpfunctie relevant waren of wat er 
ontbrak/niet duidelijk was. Daarnaast is er in de vragenlijst gevraagd in hoeverre de gebruiker de 
helpfunctie waardeert. 
 
Het gebruik van de functie Paginastijl (page variants). Bij het adaptieve e-formulier wordt er 
een functie aangeboden waarbij de gebruiker zelfs de paginastijl kan kiezen, namelijk standaard, hoog 
contrast, beknopte uitleg en uitgebreide uitleg. Als de adaptatie niet correct toegepast is door het 
systeem dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om de gemaakte “fout” te herstellen. Bij het niet 
adaptieve e-formulier wordt deze functie niet aangeboden en wordt de gebruiker één standaard 
paginastijl getoond met een link naar een toelichtingformulier (helpfunctie) waar extra uitleg over de 
verschillende velden wordt gegeven. Hierbij is er uit de woorden van de gebruiker afgeleid wat hij/zij 
van de aanwezigheid of het ontbreken van deze functie vindt. Daarnaast is er in de vragenlijst 
gevraagd in hoeverre de gebruiker de paginastijl functie waardeert. 
 
Waardering. Hierbij is er gekeken of het adaptieve e-formulier beter of meer gewaardeerd wordt dan 
het niet adaptieve e-formulier. Aan de hand van een vragenlijst aan het einde van het experiment, is 
aangegeven hoe de verschillende versies gewaardeerd worden door de gebruikers. De volgende 
punten zijn hierbij van belang: nuttig/relevant, gebruiksgemak, flexibel, foutherstellend, voorspelbaar 
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en doorzichtigheid, beheersbaarheid, opdringerigheid, privacygevoeligheid, en 
ervaringsmogelijkheden. Daarnaast wordt er gekeken naar het gebruik van: 
• Built-in checklists; de gebruiker krijgt een melding als hij/zij vergeten is een verplicht veld in te 

vullen. 
• DigiD; Bepaalde velden hoeven niet meer ingevuld te worden door de gebruiker omdat ze reeds 

bekend zijn bij het systeem doordat de gebruiker ingelogd is met DigiD. 
• Dynamic visibility of fields; Niet relevante velden en/of schermen worden automatisch 

overgeslagen of niet getoond. 
• Gepersonaliseerde aanbevelingen; Aan het einde van het formulier worden er gepersonaliseerde 

aanbevelingen gegeven over mogelijk te nemen vervolgstappen. 
 
Daarnaast is de gebruiker gevraagd wat hij/zij van het e-formulier vond.  
 
Voorkeur. Om te kijken of er een voorkeur voor het gebruik van adaptatie bij e-formulieren is of niet is 
het adaptieve e-formulier vergeleken met het niet adaptieve e-formulier. Hierna heeft de gebruiker 
aangeven welke versie hij/zij beter vond en waarom, waar de grootste knelpunten zaten en wat de 
grootste voordelen waren. 

8.7 Conclusie 
De evaluatie is een usability test onder burgers en gemeentemedewerkers, waarbij gebruik is gemaakt 
van een combinatie van verschillende test methoden: scenario-based testing, prototype test, hard-op-
werk methode, en interview en enquête technieken. Het hoofddoel van de evaluatie is keuzes 
funderen. De adaptieve gemeentelijke e-formulieren zijn hierbij vergeleken met gemeentelijke e-
formulieren zonder adaptatie om te controleren of het toepassen van adaptatie ook daadwerkelijk een 
verbetering is. Bij de evaluatie wordt er gekeken naar invulfouten, uitleg, mentale inspanning 
(kwantitatieve resultaten) en het gebruik van de helpfunctie, de functie paginastijl, de waardering, en 
de keuze tussen adaptief en niet adaptief (kwalitatieve resultaten). 
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9 EVALUATIERESULTATEN EINDGEBRUIKERS 

9.1   Introductie 
De adaptieve en niet adaptieve gemeentelijke e-formulieren zijn digitaal; in de vorm van online 
prototypes. De prototypes zijn in HTML geïmplementeerd. De adaptieve gemeentelijke e-formulieren 
kunnen online geraadpleegd worden via de link [9]. De niet adaptieve variant kan online geraadpleegd 
worden via de link [10]. Het is dus een vereiste dat de eindgebruiker beschikking heeft over of toegang 
heeft tot een pc met internetverbinding.  
 
Bij de testresultaten is er gekeken naar die delen waar fouten werden gemaakt en waar problemen of 
onduidelijkheden naar voren kwamen. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen burgers en 
gemeentemedewerkers. Hierbij is er bij burgers, waar mogelijk, onderscheid gemaakt in geslacht, 
leeftijd, opleiding en computerervaring. Bij de gemeentemedewerkers is er geen onderscheid 
gemaakt. 
 
Aangezien het aantal proefpersonen bij zowel burgers en vooral gemeentemedewerkers relatief klein 
is, kunnen uit onderstaande resultaten geen harde conclusie getrokken worden. Het kan slechts 
gezien worden als een indicatie. 
 
In dit hoofdstuk wordt verder getracht een antwoord gegeven op de subvragen: 
• In welke gebruikersprofielen zijn de gevonden gebruikersgroepen in te delen? 
• Welke fouten worden veel gemaakt door de gevonden gebruikersgroepen? 
• Welke problemen worden ondervonden door de verschillende gebruikersgroepen? 
• Welke functies moeten de formulieren de gebruikersgroepen bieden? 
• Welke prototypes, die demonstreren hoe adaptieve e-formulieren ingezet kunnen worden voor de 

gevonden diensten, moeten volgens de eindgebruikers ontwikkeld worden? 

9.2   Kwantitatieve resultaten Burgers 
Bij de kwantitatieve resultaten is er gekeken naar het aantal gemaakte invulfouten, de gebruikte uitleg 
en mentale inspanning die nodig was bij het invullen van het e-formulier. In bijlage 31 is er 
onderscheid gemaakt in de type burgers.  

9.2.1 Invulfouten 
Bij invulfouten is er bekeken of er met het adaptieve e-formulier minder fouten gemaakt worden dan 
met het niet adaptieve e-formulier. Het aantal gemaakte fouten is handmatig bijgehouden tijdens het 
experiment.  
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

0% 1% 8% 14% 
    

 
Tabel 14. Percentage verkeerd ingevulde velden 

 
Aanvraag bouwvergunning 
Tabel 14 laat zien dat het percentage foutief ingevulde velden bij de adaptieve formulieren kleiner 
(8%) is dan bij de niet adaptieve formulieren (14%). Het gebruik van adaptatie heeft dus een positieve 
invloed op het aantal goed ingevulde velden. 
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie valt op dat bij scherm 6 (Afmetingen van het bouwwerk) de meeste 
fouten worden gemaakt en dan met name waar gevraagd wordt naar de bebouwde oppervlakte en de 
bruto vloeroppervlakte. Deze velden werden door de gebruiker vaak door elkaar gehaald; het verschil 
tussen beide is niet duidelijk, ook niet na het lezen van de contextafhankelijke uitleg. Daarnaast zijn er 
relatief veel fouten gemaakt bij het scherm 5 (Gebruik bouwwerk) en dan met name bij het veld 
gebruiksoppervlak p.p. en vloeroppervlak verblijfsgebied p.p.. Ook worden er relatief veel fouten 
gemaakt bij scherm 1 (Gegevens aanvrager) bij het veld ‘Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning 
door een gemachtigde verzorgen?’. Als oorzaak werd vooral gegeven dat de gebruikte terminologie 
niet duidelijk was, zodat er niet duidelijk wat was er berekend of ingevuld moest worden. De 
proefpersonen gaven aan het eind van het onderzoek ook aan dat bij deze velden de grootste 
knelpunten zaten. Om deze fouten en onduidelijkheden te ondervangen, moet de terminologie 
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veranderd worden. Er moet zo min mogelijk gebruik gemaakt worden van gemeentelijke termen en de 
uitleg moet in begrijpelijk Nederlands geschreven worden, eventueel met een voorbeeld. De 
consequenties hiervan is dat er problemen kunnen ontstaan op juridisch vlak als er onenigheden over 
de bouwvergunning ontstaan tussen de aanvrager en de gemeente. 
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie worden bij dezelfde velden fouten gemaakt als bij de 
adaptieve versie. Daarnaast was er ook veel onduidelijkheid over de betekenis van een 
rechtspersoon, waardoor daar fouten werden gemaakt. Als oorzaak werd aangegeven dat de definitie 
van de term niet bekend was en er geen uitleg gegeven werd over wat een rechtspersoon precies is. 
Om deze onduidelijkheid te ondervangen, moet er een contextafhankelijke helpfunctie naast het veld 
geplaatst worden, waar in begrijpelijk Nederlands de term rechtspersoon uitgelegd wordt. De 
consequenties hiervan is dat de gebruiker de aanwezigheid van een helpfunctie opdringerig kan 
vinden. 
 
Doorgeven verhuizing 
Tabel 14 laat zien dat het percentage foutief ingevulde velden bij de adaptieve formulieren kleiner 
(0%) is dan bij de niet adaptieve formulieren (1%). Het gebruik van adaptatie heeft geen duidelijke 
toegevoegde waarde wat betreft het percentage foutief ingevulde velden. 
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie zijn geen fouten gemaakt. De proefpersonen gaven wel aan dat er 
onduidelijkheid was over het verschil tussen ‘huisletter’ en ‘toevoeging’. Om dit te ondervangen zou 
het veld samen genomen kunnen worden tot ‘toevoeging’, waar zowel het huisletter en/of de 
toevoeging, bijv. Hoog, ingevuld zou kunnen worden. De consequentie hiervan is dat deze gegevens 
apart opgeslagen worden bij de gemeente en de velden daarom zo gevraagd dienen te worden. 
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie was het verschil tussen huisletter en toevoeging ook niet 
duidelijk, maar hier werd ook geen fout gemaakt. Wel werd er een fout gemaakt bij scherm 6 
(Gegevens van de persoon die toestemming tot inwoning geeft). Bij scenario 2, waar iemand 
zelfstandig ging wonen, werden hier de gegevens van de meeverhuizende echtgenoot ingevuld. Het 
scherm waarbij de gegevens van de meeverhuizende echtgenoot werd gevraagd, werd ook ingevuld. 
Daarnaast werd er bij scenario 3 een fout gemaakt doordat iemand bij wijze van bewoning ‘inwonend’ 
aangaf i.p.v. ‘kamerverhuur’. De oorzaak die werd gegeven was dat de proefpersoon niet wist wat hij 
met dit veld moest en het invulde omdat hij ervan uitging dat alleen relevante velden gevraagd 
werden. Om deze fouten en onduidelijkheden te ondervangen, moeten alleen relevante velden 
getoond worden en het verschil tussen inwonend en kamerverhuur verduidelijkt worden. De 
consequentie hiervan is dat de gebruiker geen totaal beeld heeft van alle mogelijke stappen die 
doorlopen kunnen worden.  
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van adaptatie vooral voor de ‘aanvraag 
bouwvergunning’ voordelen heeft wat betreft het percentage foutief ingevulde velden. Voor het 
formulier ‘doorgeven verhuizing’ heeft het geen duidelijke voordelen wat betreft het percentage foutief 
ingevulde velden. 

9.2.2 Uitleg 
Bij de uitleg is er gekeken of bij het adaptieve e-formulier de helpfuncties vaker geraadpleegd werd 
dan bij het niet adaptieve e-formulier. Het aantal keer dat een helpfunctie geraadpleegd is, is 
handmatig bijgehouden tijdens het experiment. Hierbij is gekeken bij welk scherm/veld de helpfunctie 
het meest geraadpleegd is bij een adaptief e-formulier vergeleken met een niet adaptief e-formulier. 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

0x 0.1x 4.0x 3.6x 
    

 
Tabel 15. Gemiddeld aantal keer dat helpfunctie geraadpleegd is 

 
Aanvraag bouwvergunning 
Tabel 15 laat zien dat de helpfunctie bij de adaptieve versie ongeveer evenveel keer geraadpleegd 
werd (4.0x) dan bij de niet adaptieve formulieren (3.6x). Het gebruik van adaptatie heeft geen directe 
invloed op de toegankelijkheid van de helpfunctie. 
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Adaptief. Bij de adaptieve versie valt op dat bij scherm 6 (Afmetingen van het bouwwerk) de 
helpfunctie het vaakst geraadpleegd is en dan met name waar gevraagd wordt naar de bebouwde 
oppervlakte en de bruto vloeroppervlakte. Daarnaast werd de helpfunctie vaak geraadpleegd bij 
scherm 5 (Gebruik bouwwerk) en dan met name bij het veld gebruiksoppervlak p.p. en vloeroppervlak 
verblijfsgebied p.p.. Ook werd de helpfunctie geraadpleegd bij scherm 1 (Gegevens aanvrager) bij het 
veld ‘Laat u de aanraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?’. Dit zijn ook de 
velden waar de meeste fouten gemaakt zijn. Blijkbaar was de uitleg niet duidelijk genoeg om een juist 
antwoord te kunnen geven. Proefpersonen gaven dit ook aan, waarbij vooral commentaar geleverd 
werd op de gebruikte gemeentelijke termen en het onduidelijke taalgebruik. Om dit te ondervangen, 
moet de terminologie veranderd worden, waarbij de gemeentelijke termen vermeden moeten worden 
en er moet in begrijpelijk Nederlands uitleg gegeven worden. Daarnaast gaven de proefpersonen aan 
dat de helpfunctie erg handig was, omdat er direct contextafhankelijke uitleg beschikbaar was. 
 
Hierbij valt op dat personen uit de groep ≤40 (5.3x) de helpfunctie vaker raadpleegde dan de groep 
40-65 (1.3x). 
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie worden bij dezelfde velden de helpfunctie (Toelichting) 
geraadpleegd als bij de adaptieve versie. Daarnaast was er ook veel onduidelijkheid over de 
betekenis van een rechtspersoon, waardoor daar fouten werden gemaakt. Het grootste commentaar 
dat gegeven werd, was dat de toelichting niet toereikend was; er was geen uitleg te vinden over wat 
het vloeroppervlak verblijfsgebied p.p. is, de uitleg over de begrippen gebruikersoppervlak p.p., bruto 
vloeroppervlak en bebouwde oppervlakte was niet toereikend, en de toelichting was niet overzichtelijk. 
Een aantal opmerkingen wat betreft de toelichting: “Hier schiet ik niks mee op, heb ik niks aan”, “Holy 
fuck, dat ding heeft echt een inhoudsopgave nodig”, “Mijn god, wat moet ik hier mee”. Daarnaast 
gaven de eindgebruikers aan dat het in eerste instantie niet duidelijk was dat er een toelichting 
geraadpleegd kon worden. Sommige proefpersonen kwamen er pas achter dat er een toelichting was 
als ze echt vast zaten en gingen zoeken naar een helpfunctie en in één geval naar een 
telefoonnummer. Om deze fouten en onduidelijkheden te ondervangen, moet er gebruik gemaakt 
worden van contextafhankelijke uitleg naast de (verplichte) velden. Daarnaast moet de uitleg het 
gebruik van gemeentelijke termen vermijden en in begrijpelijk Nederlands uitleg geven, eventueel met 
voorbeeldberekeningen in het geval van het berekenen van de verschillende oppervlakten. De 
consequenties hiervan is dat doordat er een help-icoontje of een link ‘help’ naast de velden geplaatst 
moet worden, dit gezien kan worden als opdringerig.  
 
Bij de niet adaptieve versie valt ook op dat personen uit de groep ≤40 (5.2x) de toelichting vaker 
raadpleegde dan de groep 40-65 (1.5x). 
 
Doorgeven verhuizing 
Bij het niet adaptieve formulier ‘doorgeven verhuizing’ was er geen helpfunctie of toelichting die 
geraadpleegd kon worden. Soms stond er uitleg naast de velden (onder de bijbehorende vraag). Bij 
deze versie is daarom bijgehouden hoe vaak de uitlegtekst bij de vraag gelezen werd door de 
gebruiker; dit kon afgeleid worden doordat er gebruik werd gemaakt van de ‘hard-op-werk-methode’. 
Tabel 15 laat zien dat de helpfunctie bij beide formulieren niet tot nauwelijks geraadpleegd is. 
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie is de helpfunctie niet geraadpleegd. De proefpersonen gaven wel 
aan dat er onduidelijkheid was over het verschil tussen ‘huisletter’ en ‘toevoeging’. Dit zou 
ondervangen kunnen worden door alleen het veld ‘toevoeging’ te gebruiken voor beide toevoegingen. 
De consequentie hiervan is dat deze gegevens apart opgeslagen moeten worden bij de gemeente. Als 
dit het geval is dan zou er een voorbeeld gegeven kunnen worden als uitleg; bij ‘huisletter’ als 
voorbeeld ‘a’ en bij ‘toevoeging’ als voorbeeld ‘hoog’.  
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie is er door één persoon de uitleg gelezen naast het veld 
waar de datum ingevuld moest worden. Deze vraag is echter door geen enkele proefpersoon verkeerd 
ingevuld. Daarnaast werd ook aangegeven dat het verschil tussen ‘huisletter’ en ‘toevoeging’ niet 
duidelijk was.  
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van adaptatie geen directe invloed heeft 
op het aantal keer dat de hulpfunctie geraadpleegd wordt.  
 
Het vaker raadplegen van de helpfuncties kan twee redenen hebben, namelijk dat de toegankelijkheid 
van de helpfuncties groter is of dat de gebruiker meer hulp nodig heeft omdat er iets niet duidelijk is. 
Er bestaat een positieve relatie tussen het gebruik van de helpfunctie en het aantal goed ingevulde 
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velden. De gebruiker heeft hulp nodig bij bepaalde velden en als deze hulp geraadpleegd wordt heeft 
dit een enigszins positief effect op het aantal goed ingevulde antwoorden. Hierbij werd wel opgemerkt 
dat de uitleg inhoudelijk verbeterd moest worden, omdat het taalniveau te onduidelijk was. Uit de 
woorden van de proefpersonen kwam verder naar voren dat een contextafhankelijke uitleg naast een 
veld gezien wordt als toegankelijk was, vooral vergeleken met de toelichting bij de niet adaptieve 
versie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebruik van adaptatie in de vorm van het geven van 
contextafhankelijke uitleg vooral voor de ‘aanvraag bouwvergunning’ voordelen heeft als er gekeken 
wordt naar de toegankelijkheid van de helpfunctie, alsmede de relatie tussen het raadplegen van de 
helpfunctie en aantal gemaakt fouten. Voor het formulier ‘doorgeven verhuizing’ heeft dit geen 
aantoonbaar effect omdat de contextafhankelijke helpfunctie niet geraadpleegd is. De personen die 
eerst het niet adaptieve formulier hadden ingevuld en daarna het adaptieve formulier kregen te zien, 
gaven aan dat ze de contextafhankelijke helpfunctie wel meer waardeerde. 

9.2.3 Mentale inspanning 
De mentale inspanning bij het invullen van bepaalde velden en/of schermen is gemeten tijdens de 
evaluatie. Een hogere mentale inspanning hangt samen met de tijd die de gebruiker nadenkt over een 
bepaald veld. Hierbij is gekeken hoe lang de gebruiker doet over het invullen van de velden van het 
formulier (de doorlooptijd). Daarnaast is de gemiddelde tijd die een gebruiker nodig heeft voor het 
invullen van een veld bij een adaptief e-formulier vergeleken met de niet adaptief versie. Dit is gedaan 
omdat het aantal velden bij de adaptieve variant lager ligt dan bij de niet adaptieve variant, waardoor 
de doorlooptijd sowieso lager zou moeten zijn.  
 

 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

 Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Gemiddelde doorlooptijd 3:54 5:21 11:08 25:07 
Gemiddelde tijd per veld 0:16 0:12 0:18 0:33 

     
 

Tabel 16. Mentale inspanning 
 
Aanvraag bouwvergunning 
Tabel 16 laat zien dat het doorlopen van de niet adaptieve versie (25:07) gemiddeld meer tijd kost dan 
het doorlopen van de adaptieve versie (11:08). Daarnaast laat tabel 16 zien dat gemiddelde tijd voor 
het invullen van één veld bij de niet adaptief versie (0:33) hoger ligt dan bij de adaptieve variant (0:18). 
Hieruit komt naar voren dat het toepassen van adaptatie niet alleen de doorlooptijd van het formulier 
verkort maar ook de gemiddelde tijd die een gebruiker nodig heeft voor het invullen van een veld 
verkort wordt.  
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie valt op dat over het invullen van de velden ‘gebruiksoppervlak p.p.’ 
en ‘vloeroppervlak verblijfsgebied p.p.’ (scherm 5: Gebruik bouwwerk) gemiddeld de meeste mentale 
inspanning geleverd werd. Daarnaast wordt er ook lang gedaan over het invullen van scherm 6: 
Afmetingen van het bouwwerk. Hierbij is er vooral meer mentale inspanning nodig bij het invullen van 
het bruto vloeroppervlak en de bruto inhoud. Daarnaast had de gebruiker moeite met het veld ‘Laat u 
de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?’. Dit zijn ook de velden waar 
de meeste fouten werden gemaakt, met uitzondering van het veld bruto inhoud. Dit veld werd door de 
meeste personen goed ingevuld. De proefpersonen gaven aan dat deze hoge mentale inspanning 
kwam doordat de gemeentelijke termen, zoals bruto vloeroppervlak niet begrepen werden en de uitleg 
niet toereikend was als deze werd geraadpleegd. Om dit te ondervangen moet de gemeentelijke 
termen vermeden worden en uitleg gegeven worden in begrijpelijk Nederlands waarbij 
rekenvoorbeelden gegeven worden. 
 
Hierbij valt op dat de gemiddelde doorlooptijd bij vrouwen en personen uit de groep ≤40 lager ligt dan 
bij mannen en personen uit de groep 40-65.  
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie worden bij dezelfde velden een hoge mentale inspanning 
geleverd, met uitzondering de vraag waar gevraagd werd of er iemand gemachtigd is. Daarnaast was 
de mentale inspanning bij het veld ‘vertegenwoordiger rechtspersoon’ hoog. Er zou 
contextafhankelijke uitleg gegeven worden over wat een vertegenwoordiger rechtspersoon precies 
inhoudt. 
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Doorgeven verhuizing 
Tabel 16 laat zien dat het doorlopen van de niet adaptieve versie (5:32) gemiddeld meer tijd kost dan 
het doorlopen van de adaptieve versie (1:49). Daarnaast laat tabel 16 zien dat de gemiddelde tijd voor 
het invullen van één veld bij de adaptieve versie (0:16) hoger ligt dan bij de niet adaptieve variant 
(0:12). Dit komt doordat een persoon met erg weinig computerervaring en uit de leeftijdscategorie 50-
65 relatief een stuk langer deed over het invullen van het formulier. Als deze persoon achterwege 
gelaten wordt, dan is de doorlooptijd van de adaptieve versie ook 0:12. Het toepassen van adaptatie 
verkort de doorlooptijd van het formulier, maar de tijd die nodig is voor het invullen van een veld 
veranderd niet (als de persoon met heel weinig computerervaring achterwege gelaten wordt). 
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie was er niet specifiek een veld die meer mentale inspanning koste. 
De gebruiker gaf wel aan dat hij/zij even stilstond bij het verschil tussen ‘huisletter’ en ‘toevoeging’, 
maar dit was slechts een kwestie van seconden, omdat dit niet als een belangrijk veld gezien werd. 
 
Hierbij valt op dat vrouwen (2:46) gemiddeld langer over het invullen van de velden doen dan mannen 
(1:49).  
  
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie geldt hetzelfde als bij de adaptieve variant. De 
proefpersonen gaven verder wel aan dat ze het formulier te lang vonden en dat er wel erg veel vragen 
gesteld werden voor een simpel formulier als het doorgeven van een verhuizing. 
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van adaptatie vooral voor de ‘aanvraag 
bouwvergunning’ voordelen heeft wat betreft de doorlooptijd en mentale inspanning. Door het 
invoeren van adaptatie wordt de doorlooptijd verkort bij zowel het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ als ‘doorgeven verhuizing’. Bij ‘aanvraag bouwvergunning’ wordt de gemiddelde tijd 
die nodig is voor het invullen van een veld ook verkort, maar bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
maakt dit geen duidelijk verschil. 

9.3   Kwalitatieve resultaten Burgers 
Bij de kwalitatieve resultaten wordt er gekeken naar het gebruik van de helpfunctie, de functie 
paginastijl, de waardering, en de voorkeur. Hierbij is gebruik gemaakt van de scores die de 
proefpersonen gegeven hebben aan de verschillende functies van het formulier. Deze scores variëren 
van 1 tot en met 5, waarbij een 1 staat voor gewaardeerd of mee eens en een 5 voor niet 
gewaardeerd of niet mee eens. In bijlage 32 is er onderscheid gemaakt in type burgers. 

9.3.1 Het gebruik van de helpfunctie 
Bij de helpfunctie is er naast de gegeven score uit de woorden van de proefpersonen nagegaan hoe 
de helpfunctie gewaardeerd wordt. 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

2.4 n.v.t. 1.9 2.9 
    

 
Tabel 17. Waardering helpfunctie 

 
Aanvraag bouwvergunning 
 
Adaptief. Tabel 17 laat zien dat het aanbieden van een contextafhankelijke helpfunctie bij de 
adaptieve versie gewaardeerd wordt. Daarnaast wordt opgemerkt dat adaptive link hiding/disabling 
(klikken in een veld waardoor er automatisch een uitlegvenster verschijnt) vooral gewaardeerd door de 
oudere proefpersonen. De jongere proefpersonen zagen dit als opdringerig als er uitleg gegeven werd 
bij een veld dat naar hun mening geen uitleg nodig had. Adaptive stretchtext wordt wel gewaardeerd 
door alle proefpersonen. Daarnaast gaven zij aan de verschillende type uitleg (beknopt, standaard en 
uitgebreid) te waarderen, mits het systeem hier geen fouten maakte. 
 
Hierbij valt op dat de groep 40-65 de helpfunctie iets meer waarderen dan de groep ≤40. 
 
Niet adaptief. De proefpersonen staan neutraal tegenover het gebruik van de toelichting bij de niet 
adaptieve versie. Hierbij werd door de proefpersonen opgemerkt dat de aanwezigheid van hulp op 
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zich wel gewaardeerd wordt, maar de manier waarop er hulp geboden werd bij de niet adaptieve 
versie niet gewaardeerd wordt. 
 
Hierbij valt op dat vrouwen gemiddeld de helpfunctie meer waarderen dan de mannen. 
 
Doorgeven verhuizing 
 
Adaptief. Tabel 17 laat zien dat het aanbieden van een contextafhankelijke helpfunctie bij de 
adaptieve versie redelijk gewaardeerd werd. Hierbij werden de opties adaptive link hiding/disabling, 
adaptive stretchtext en de verschillende type uitleg gewaardeerd door de proefpersonen. Hierbij werd 
er wel aangegeven dat het gebruik van adaptive link hiding/disabling niet gebruikt moest worden bij 
velden die voor zich spreken, zoals postcode. 
 
Niet adaptief. Doordat er geen daadwerkelijke helpfunctie aangeboden werd bij de niet adaptieve 
versie, maar slechts bij het veld ‘datum’ en ‘sofi-nummer’ een korte toelichting gegeven werd, is hier 
geen waardering over bekend. Door de proefpersonen werd wel opgemerkt dat het aanwezig zijn van 
een contextafhankelijke helpfunctie gewaardeerd wordt, zodat mensen met minder computer ervaring 
en/of –kennis daar gebruik van kunnen maken. 
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van een contextafhankelijke helpfunctie 
vooral bij de adaptieve versie van het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ gewaardeerd wordt, maar 
ook bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’. Het gebruik van adaptatie in de vorm van een 
contextafhankelijke helpfunctie wordt meer gewaardeerd dan een losse toelichting zoals gebruikt bij 
de niet adaptieve variant. 

9.3.2 Waardering 
Aan de hand van een vragenlijst aan het einde van de evaluatie is achterhaald hoe de verschillende 
versies gewaardeerd worden door de gebruikers. Daarnaast is de gebruiker gevraagd wat hij/zij van 
het e-formulier vond. In tabel 18 is de waardering voor beide e-formulieren te vinden. In bijlage 30 is er 
ook onderscheid gemaakt in de type proefpersonen. 
 

 Doorgeven verhuizing  Aanvraag Bouwvergunning 

Totaal Adaptief Niet Adaptief Adaptief Niet Adaptief 

Nuttig / relevant 1.6 1.6 1.3 1.9 
Gebruiksgemak 1.6 2.2 1.9 3.2 
Flexibel 1.9 3.0 2.3 3.3 
Foutherstellend 1.8 2.3 1.7 1.9 
Voorspelbaar/doorzichtig 2.0 2.3 1.8 2.7 
Beheersbaarheid 2.0 2.7 2.4 2.8 
Opdringerigheid 4.2 4.0 4.0 4.2 
Privacygevoelig 3.0 2.9 3.3 3.7 
Ervaringsmogelijkheden 1.9 2.7 1.9 2.3 
Paginastijl 2.7  2.8  
Built-in checklists 1.4  2.1  
DigiD 1.9  2.4  
Dynamic visibility of 
fields 

1.7  1.7  

Gepers. aanbevelingen 1.8  2.4  
 

Tabel 18. Waardering van het e-formulier 
 
Nuttig/relevant 
Tabel 18 laat zien dat bij het gebruik van adaptatie het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ een 
positievere waardering krijgt als er gekeken wordt naar hoe nuttig/relevant het is. De adaptieve variant 
wordt als iets nuttiger/relevanter gezien dan de niet adaptieve versie. Bij het formulier ‘doorgeven 
verhuizing’ is er geen verschil in waardering; beide versies worden evenveel gewaardeerd wat betreft 
de nuttigheid/relevantie. 
 
Hierbij valt op dat vrouwen een iets positievere waardering geven dan mannen, vooral bij de niet 
adaptieve variant van het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’. 
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Gemakkelijk in gebruik 
Tabel 18 laat zien dat het gebruik van adaptatie het gebruiksgemak van zowel het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ als ‘doorgeven verhuizing’ vergroot voor de proefpersonen. Het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ wordt gezien als gemakkelijk in gebruik, terwijl de niet adaptieve versie gezien wordt 
als gemakkelijk, maar ook niet moeilijk. Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ wordt de adaptieve als 
iets gemakkelijker gezien in gebruik dan de niet adaptieve versie. 
 
Bij de niet adaptieve versie van het formulier ‘doorgeven verhuizing’ valt op dat vrouwen het formulier 
iets gemakkelijker in gebruik vinden dan mannen. Daarentegen vinden vrouwen bij de niet adaptieve 
variant van het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ het formulier moeilijker in gebruik dan mannen. 
Daarnaast valt op dat personen met veel computerervaring de niet adaptieve variant van het formulier 
‘doorgeven verhuizing’ makkelijker in gebruik vinden dan mensen met niet veel, maar ook niet weinig 
computerervaring. 
 
Flexibel 
Tabel 18 laat zien dat het gebruik van adaptatie zowel het formulier ‘doorgeven verhuizing’ als het 
formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ flexibeler maakt voor de proefpersonen. De adaptieve variant 
wordt als flexibel gezien, terwijl de niet adaptieve versie gezien wordt als niet flexibel, maar ook niet 
inflexibel.  
 
Hierbij valt op dat mannen de adaptieve versie van het formulier ‘doorgeven verhuizing’ flexibeler 
vinden dan vrouwen. 
 
Foutherstellend 
Tabel 18 laat zien dat door het gebruik adaptatie geen opvallende invloed heeft op het gemak 
waarmee fouten hersteld kunnen worden. Bij beide formulieren kunnen fouten makkelijk hersteld 
worden volgens de proefpersonen. 
 
Hierbij valt op dat mannen vinden dat fouten gemakkelijker hersteld kunnen worden dan vrouwen. 
 
Voorspelbaarheid/doorzichtigheid 
Tabel 18 laat zien dat door het gebruik van adaptatie vooral het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ 
meer voorspelbaar/duidelijk wordt voor de proefpersonen. Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
wordt de adaptieve variant als iets meer voorspelbaard/duidelijk gezien dan de niet adaptieve variant. 
 
Beheersbaarheid 
Tabel 18 laat zien dat het gebruik van adaptatie beide formulieren beheersbaarder maakt voor de 
proefpersonen dan de niet adaptieve variant. Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ heeft het gebruik 
van adaptatie iets meer invloed dan bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning. 
 
Hierbij valt op dat vrouwen, de groep 40-65 en personen met niet veel, maar ook niet weinig 
computerervaring de niet adaptieve versie van het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ zagen als 
beheersbaar terwijl mannen, de groep ≤40 en personen met veel computerervaring dit zagen als niet 
beheersbaar, maar ook niet onbeheersbaar. 
 
Opdringerigheid 
Tabel 18 laat zien dat door gebruik te maken van adaptatie bij beide formulieren geen directe invloed 
heeft op de opdringerigheid van het formulier. Beide varianten worden gezien als niet opdringerig. 
 
Hierbij valt op dat mannen de niet adaptieve variant van het formulier ‘doorgeven verhuizing’ als 
minder opdringerig vinden dan vrouwen.  
 
Privacygevoeligheid 
Tabel 18 laat zien dat door het gebruik van adaptatie de privacygevoeligheid van het formulier 
‘aanvraag bouwvergunning’ iets omlaag gaat volgens de proefpersonen. Bij het formulier ‘doorgeven 
verhuizing’ wordt er nauwelijks verschil gezien. Beide varianten worden gezien als niet privacy 
gevoelig, maar ook niet privacyongevoelig.  
 
Hierbij valt op dat mannen de adaptieve versie van het formulier ‘doorgeven verhuizing’ en de niet 
adaptieve versie van het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ minder privacygevoelig vinden dan 
vrouwen. Daarnaast ziet de groep 40-65 de adaptieve variant van het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ als minder privacygevoelig dan de groep ≤40, en de niet adaptieve variant als meer 
privacygevoelig dan de groep ≤40. De groep met niet veel, maar ook niet weinig computerervaring 



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  90

vindt de niet adaptieve versie van het formulier ‘doorgeven verhuizing’ minder privacygevoelig dan de 
personen met veel computerervaring. 
 
Ervaringsmogelijkheden 
Tabel 18 laat zien dat door het gebruik van adaptatie de proefpersoon het gevoel heeft dat hij/zij meer 
ervaring op kan doen met de adaptieve varianten dan de niet adaptieve varianten. Bij het formulier 
‘doorgeven verhuizing’ heeft het gebruik van adaptatie meer invloed op de ervaringsmogelijkheden 
dan bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’.  
 
Adaptatie opties 
De opties paginastijl, built-in checklists, DigiD, dynamic visibility of fields, en gepersonaliseerde zijn 
allen een vorm van adaptatie, waardoor deze optie alleen aangeboden en gewaardeerd is in de 
adaptieve variant van de formulieren ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’.  
 
Paginastijl 
Tabel 18 laat zien dat de optie paginastijl bij zowel het formulier ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag 
bouwvergunning’ enigszins gewaardeerd wordt door de proefpersonen. Uit woorden van de 
proefpersonen kwam naar voren dat de aanwezigheid van de paginastijl meer gewaardeerd werd dan 
aangegeven in de vragenlijst, maar dan moest er wel duidelijk gemaakt worden dat de functie er is en 
hoe deze gebruikt kan worden. Bij de adaptieve versies viel de paginastijl functie niet direct op bij de 
proefpersonen en was er volgens hen niet geheel duidelijk wat de mogelijkheden waren.  
 
Built-in checklists 
Tabel 18 laat zien dat het gebruik van de built-in checklists bij beide formulieren gewaardeerd werden 
en dan met name bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’.  
 
Hierbij valt op dat vrouwen en de groep 40-65 het gebruik van built-in checklists iets meer waarderen 
dan mannen, en dan met name bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’. 
 
DigiD 
Tabel 18 laat zien dat het gebruik van DigiD bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ iets meer 
gewaardeerd wordt door de proefpersonen dan bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’. Hierbij 
gaven de proefpersonen aan dat het gebruik van DigiD vooral bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
nuttig was omdat er daardoor erg veel velden overgeslagen konden worden omdat die al bekend 
waren bij de gemeente. 
 
Bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ valt op dat vrouwen het gebruik van DigiD meer 
waarderen dan mannen.  
 
Dynamic visibility of fields 
Tabel 18 laat zien dat het gebruik van dynamic visibility of fields bij beide formulier gewaardeerd wordt 
door de proefpersonen.  
 
Hierbij valt op dat de groep 40-65 het gebruik van dynamic visibility of fields meer waarderen dan de 
groep ≤65. 
 
Gepersonaliseerde aanbevelingen 
Tabel 18 laat zien dat gepersonaliseerde aanbevelingen aan het eind van het formulier bij het 
formulier ‘doorgeven verhuizing’ iets meer gewaardeerd worden dan bij het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’.  
 
Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ valt op dat mannen het gebruik van gepersonaliseerde 
aanbevelingen iets meer waarderen dan vrouwen. 
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Tabel 18 laat zien dat de proefpersonen over het algemeen de adaptieve e-formulieren meer 
waarderen dan de niet adaptieve e-formulieren. Als oorzaak werd gegeven dat het gebruik van de 
verschillende adaptatiemethoden het formulier gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken voor de 
proefpersonen. Aangezien het aantal proefpersonen relatief klein is en de proefpersonen vooral 
hoogopgeleiden en jonge mensen zijn, kunnen hieruit geen harde conclusie getrokken worden. Het 
kan slechts gezien worden als een indicatie.  
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9.3.3 Voorkeur 
Om te kijken of er een voorkeur voor het gebruik van adaptatie bij e-formulieren is of niet is het 
adaptieve e-formulier vergeleken met de niet adaptieve versie. Hierna kon de gebruiker aangeven 
welke versie hij/zij beter vindt en waarom, waar de grootste knelpunten zaten en wat de grootste 
positieve punten zijn. In tabel 19 zijn de meest genoemde voor- en nadelen van de gebruikte 
formulieren genoemd. Hieruit komt naar voren dat de adaptieve varianten meer voor- dan nadelen 
hebben en de niet adaptieve formulieren meer na- dan voordelen hebben volgens de proefpersonen. 
Daarnaast gaven de proefpersonen nog tips die doorgevoerd kunnen worden in de adaptieve 
varianten, namelijk de vermelding van het adres waar de bijlage heen gestuurd moeten worden of de 
mogelijkheid om de documenten te uploaden, hoe dit in z’n werk gaat en welke bijlage er bij het 
formulier ‘doorgeven verhuizing’ opgestuurd moeten worden.  

 

 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

 Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Voordelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kort/ weinig in te vullen 
• Snel 
• Duidelijk  
• Makkelijk 
• Interactieve velden 
• Overzicht om data te 

controleren 
• Overzicht te doorlopen 

stappen 

• Makkelijk / simpel 
• Deelschermen 

• Duidelijk 
• Interactieve velden 
• Overzicht om data te 

controleren 
• Overzicht te doorlopen 

stappen 
• Geïntegreerde 

contextafhankelijk 
uitleg 

• Automatische bepaling 
bezettingsgraad 

• Online afhandeling 

• Direct uitleg bij sommige 
velden 

• Mogelijkheid hulp te 
vragen 

Nadelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DigiD account 
aanvragen 

• Verschil ‘huisletter’ en 
‘toevoeging’ niet 
duidelijk 

• Irrelevante velden 
• Lang 
• Geen overzicht te 

doorlopen stappen 
• Geen overzicht om 

data te controleren 
• Geen controle van 

ingevulde velden 
• Geen emailbevestiging 
• Geen informatie welke 

data waarom nodig is 
• Geen helpfunctie 

• Hulptekst mist 
inhoudelijk soms 
duidelijkheid 

• Gebruik gemeentelijke 
termen 

• Irrelevante velden 
• Lang 
• Moeilijk 
• Geen overzicht te 

doorlopen stappen 
• Geen controle van 

ingevulde velden 
• Toelichting in apart 

scherm 
• Non contextafhankelijk 

uitleg 
• Toelichting ontoereikend 
• Gebruik gemeentelijke 

termen 
     

 
Tabel 19. Voor- en nadelen formulieren 

 
Uit tabel 20 kan afgelezen worden dat zo goed als alle proefpersonen adaptieve versie beter vonden, 
bij zowel het formulier ‘doorgeven verhuizing’ als ‘aanvraag bouwvergunning’. De belangrijkste 
redenen die hiervoor gegeven werden, zijn: 
• sneller 
• makkelijker 
• overzichtelijker/duidelijker (navigatie) 
• korter/ minder velden (door DigiD) 
• geen irrelevante velden / interactieve velden 
• minder kans op fouten 
• gepersonifieerd 
• paginastijl vooral voor slechtzienden 
 
Daarnaast werd er bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ de volgende reden genoemd: 
• gebruik kalender 
 
Bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ werden ook onderstaande redenen genoemd: 
• geïntegreerde contextafhankelijke helpfunctie 
• gepersonaliseerde link “kapvergunning aanvragen” 
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Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

100% 100%  92%  100% 
    

 
 Tabel 20. Percentage voorkeur voor adaptieve versie 

9.4  Conclusie Burgers 
De proefpersonen uit dit onderzoek hadden de voorkeur voor adaptieve formulieren. Dit was het geval 
voor zowel het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ als het formulier ‘doorgeven verhuizing’. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat bepaalde eigenschappen van adaptatie bij de complexe variant 
‘aanvraag bouwvergunning’ meer gewaardeerd werden dan bij de relatief simpelere variant 
‘doorgeven verhuizing’. Zo wordt de helpfunctie meer gewaardeerd bij het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’. Hierbij werd wel aangegeven dat de gebruikte gemeentelijke termen vermeden 
moeten worden en er een duidelijkere uitleg in begrijpelijk Nederlands moet komen. Daarentegen 
werd het gebruik van DigiD bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ iets meer gewaardeerd, doordat er 
daardoor veel velden overgeslagen konden worden, waardoor de doorlooptijd verkort wordt, omdat 
deze informatie al bekend was bij de gemeente. Ook werd het gebruik van built-in checklists en 
gepersonaliseerd aanbevelingen iets meer gewaardeerd bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’. Het 
gebruik van de paginastijl en dynamic visibility of fields werden bij beide formulieren evenveel 
gewaardeerd.  
 
Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ werd het gebruik van built-in checklists het meest 
gewaardeerd en het gebruik van de paginastijl het minst. Bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ 
werd het gebruik van dynamic visibility of fields het meest gewaardeerd en het gebruik van de 
paginastijl het minst. 

9.5   Kwantitatieve resultaten Gemeentemedewerkers 
Bij de kwantitatieve resultaten is er gekeken naar het aantal gemaakte invulfouten, de gebruikte uitleg 
en mentale inspanning die nodig was bij het invullen van het e-formulier bij gemeentemedewerkers. 
Door het relatief kleine aantal proefpersonen per e-formulier, is er geen onderscheid gemaakt in 
geslacht, leeftijd, opleiding en ervaring met gemeentelijke e-formulieren.  

9.5.1 Invulfouten 
Bij invulfouten is er bekeken of er met het adaptieve e-formulier minder fouten gemaakt worden dan 
met het niet adaptieve e-formulier. Het aantal gemaakte fouten is handmatig bijgehouden tijdens het 
experiment. 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

0% 3% 9% 14% 
    

 
Tabel 21. Percentage verkeerd ingevulde velden 

 
Aanvraag bouwvergunning 
Tabel 21 laat zien dat het percentage foutief ingevulde velden bij de adaptieve formulieren net iets 
kleiner (12%) is dan bij de niet adaptieve formulieren (14%). 
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie valt op dat vooral bij het veld bebouwde vloeroppervlakte, maar ook 
bij het veld bruto inhoud (scherm 6: Afmetingen van het bouwwerk) fouten worden gemaakt. De 
gemeentemedewerkers gaven aan dat het verschil tussen de termen bebouwde vloeroppervlakte en 
bruto vloeroppervlakte niet duidelijk was en dat men dacht dat er naar hetzelfde werd gevraagd. 
Daarnaast vulde alle proefpersonen het veld vloeroppervlak verblijfsgebied verkeerd in, maar waren er 
ook problemen met het veld gebruiksoppervlakte (scherm 5: Gebruik van het bouwwerk). Als oorzaak 
werd gegeven dat de terminologie niet duidelijk was en dat de bijbehorende uitleg in een te moeilijk 
taalgebruik geschreven was, waardoor er niet duidelijk was wat er bij het veld ingevuld moest worden. 
De gemeentemedewerkers gaven aan het eind van het onderzoek aan dat het grootste knelpunt van 
het formulier de bovengenoemde velden waren. Om deze fouten en onduidelijkheden te ondervangen, 
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moet de terminologie veranderd worden of de uitleg op een lager taalniveau aangeboden worden. De 
consequentie van het veranderen van de terminologie, dus het vermijden van gemeentelijke termen is 
dat het op juridisch vlak tot problemen kan leiden. 
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie worden bij dezelfde velden fouten gemaakt als bij de 
adaptieve versie. Daarnaast werden er ook fouten gemaakt bij het veld bruto vloeroppervlakte (scherm 
6: Afmetingen van het bouwwerk). Bij deze versie van het formulier viel vooral op dat de 
proefpersonen een verplicht veld vaak niet invulde als ze de vraag niet begrepen. Doordat het 
systeem niet checkt op verplicht in te vullen velden, werd hier geen melding van gegeven en kon de 
persoon gewoon verder gaan met het invullen van het formulier. 
 
Doorgeven verhuizing 
Tabel 21 laat zien dat het percentage foutief ingevulde velden bij de adaptieve formulieren kleiner 
(0%) is dan bij de niet adaptieve formulieren (1%). 
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie zijn geen fouten gemaakt.  
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie werd door twee personen een fout gemaakt. Één persoon 
vulde bij scherm 7 de gegevens van de hoofdbewoner in bij de velden over de gegevens van de 
medeverhuizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner. De persoon gaf hierbij aan dat hij niet 
snapte waarom er naar deze gegevens gevraagd werd, waardoor hij maar de gegevens van de 
hoofdbewoner invulde. Om deze fout te ondervangen moet er enkel relevante velden getoond worden, 
afhankelijk van eerder gegeven antwoorden. Zo kan er aan de aanvrager gevraagd worden of er 
personen meeverhuizen en alleen velden laten zien over de medeverhuizers als de persoon de vraag 
met ‘ja’ beantwoord heeft. 
 
De andere persoon gaf bij de wijze van bewoning ‘inwonend’ aan in plaats van ‘kamerverhuur’ 
(scherm 5: Uw nieuwe adres). Om deze fouten en onduidelijkheden te ondervangen moet er 
contextafhankelijke uitleg gegeven worden bij het veld wijze van bewoning, waarin het verschil tussen 
inwonend en kamerverhuur verduidelijkt wordt. De consequentie hiervan is dat de gebruiker zich kan 
storen aan het aanwezig zijn van een helpfunctie.  
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van adaptatie een kleine invloed heeft op 
het percentage fouten, doordat er contextafhankelijke uitleg naast de velden beschikbaar is in plaats 
van één grote toelichting. 

9.5.2 Uitleg 
Bij de uitleg is er gekeken of bij het adaptieve e-formulier de helpfuncties vaker geraadpleegd werd 
dan bij het niet adaptieve e-formulier. Het aantal keer dat een helpfunctie geraadpleegd is, is 
handmatig bijgehouden tijdens het experiment. Hierbij is gekeken bij welk scherm/veld de helpfunctie 
het meest geraadpleegd is bij een adaptief e-formulier vergeleken met de niet adaptief versie. 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

0 0 4x 1x 
    

 
Tabel 22. Gemiddeld aantal keer dat helpfunctie geraadpleegd is 

 
Aanvraag bouwvergunning 
Tabel 22 laat zien dat de helpfunctie bij de adaptieve formulieren aanvraag bouwvergunning vaker 
geraadpleegd werd (4x) dan bij de niet adaptieve versie (1x).  
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie valt op dat bij het scherm ‘Afmetingen van het bouwwerk’ de 
helpfunctie het vaakst geraadpleegd is en dan met name waar gevraagd wordt naar de bebouwde 
oppervlakte en de bruto vloeroppervlakte. Daarnaast werd de helpfunctie geraadpleegd bij scherm 5 
‘Gebruik bouwwerk’ bij het veld gebruiksoppervlak en vloeroppervlak verblijfsgebied. Dit zijn ook de 
velden waar de meeste fouten gemaakt zijn. Blijkbaar was de uitleg niet duidelijk genoeg om een 
correct antwoord te kunnen geven. Uit de woorden van de proefpersonen was af te leiden dat de 
uitleg niet toereikend was, waardoor er geen correct antwoord gegeven kon worden. Daarnaast werd 
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er commentaar gegeven op het gebruik van de gemeentelijke termen in de vraagstelling. Om dit te 
ondervangen, moet de terminologie veranderd worden, waarbij de ‘gemeentelijke termen’ vermeden 
moeten worden en moet er uitleg gegeven worden op een lager taalniveau, zodat het voor de 
gebruiker duidelijk wordt wat hij/zij in het veld in moet vullen. Dat er een helpfunctie met 
contextafhankelijke uitleg aanwezig was werd wel gewaardeerd door de proefpersonen. 
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie wordt de helpfunctie in de vorm van een toelichting 
nauwelijks geraadpleegd. Één persoon knapte direct op de toelichting af en sloot het scherm zonder 
de tekst in de toelichting überhaupt te hebben gelezen. Deze persoon gaf aan dat er te veel informatie 
in één keer gegeven werd, waardoor het onmogelijk was om snel een uitleg bij de betreffende vraag te 
vinden. De andere persoon die de toelichting raadpleegde probeerde te achterhalen wat het verschil 
tussen de onbebouwde vloeroppervlakte en bruto vloeroppervlakte was. De persoon kon deze 
informatie niet vinden in de toelichting en liet daarom de velden bij bruto vloeroppervlakte leeg. Om dit 
te ondervangen, moet er gebruik gemaakt worden van een contextafhankelijke uitleg, waarbij in 
begrijpelijk Nederlands uitleg gegeven moet worden. De consequentie hiervan is dat doordat er een 
helpfunctie aangeboden wordt naast velden, dit gezien kan worden als afleidend.  
 
Doorgeven verhuizing 
Bij het niet adaptieve formulier ‘doorgeven verhuizing’ was er geen helpfunctie of toelichting die 
geraadpleegd kon worden. Soms stond er uitleg naast de velden (onder de bijbehorende vraag). Bij 
deze versie is daarom bijgehouden hoe vaak de uitlegtekst bij de vraag gelezen werd door de 
gebruiker; dit kon afgeleid worden doordat er gebruik werd gemaakt van de ‘hard-op-werk-methode’. 
Tabel 22 laat zien dat de helpfunctie bij beide formulieren niet geraadpleegd is.  
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie is de helpfunctie niet geraadpleegd. Hierbij werd wel een opmerking 
gemaakt of het gebruik van de termen huisletter en toevoeging. Bij deze velden stond geen uitleg 
gegeven over het verschil tussen beide termen, waardoor er onduidelijkheden bij de proefpersonen 
bestond.  
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie is de uitleg niet gelezen. Ook hier werd aangegeven van het 
verschil tussen de termen huisletter en toevoeging niet duidelijk was. 
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van adaptatie vooral voor de ‘aanvraag 
bouwvergunning’ voordelen heeft wat betreft de toegankelijkheid van de hulpfunctie. De aanwezigheid 
van de contextafhankelijke helpfunctie had geen aantoonbaar effect op de toegankelijkheid. Uit de 
woorden van de proefpersonen kwam wel naar voren dat een contextafhankelijke helpfunctie bij het 
formulier ‘doorgeven verhuizing’ wel gewaardeerd wordt, maar dat de personen de helpfunctie niet 
geraadpleegd hadden omdat er geen hulp nodig was bij het invullen van het formulier.  

9.5.3 Mentale inspanning 
De mentale inspanning bij het invullen van bepaalde velden en/of schermen is gemeten tijdens de 
evaluatie. Een hogere mentale inspanning hangt samen met de tijd die de gebruiker nadenkt over een 
bepaald veld. Hierbij is gekeken hoe lang de gebruiker doet over het invullen van de velden 
(doorlooptijd velden). Daarnaast is de gemiddelde tijd die een gebruiker nodig heeft voor het invullen 
van een veld bij een adaptief e-formulier vergeleken met de niet adaptieve versie. Dit is gedaan omdat 
het aantal velden bij de adaptieve variant lager ligt dan bij de niet adaptieve variant, waardoor de 
doorlooptijd sowieso lager zou moeten zijn.  
 

 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

 Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Gemiddelde doorlooptijd 1:43 5:33 9:05 12:17 
Gemiddelde tijd per veld 0:12 0:12 0:15 0:19 

     
 

Tabel 23. Mentale inspanning 
 
Aanvraag bouwvergunning 
Tabel 23 laat zien dat het doorlopen van de niet adaptieve versie (12:17) gemiddeld meer tijd kost dan 
het doorlopen van de adaptieve versie (9:05). Daarnaast laat tabel 23 zien dat de gemiddelde tijd voor 
het invullen van één veld bij de niet adaptief versie iets hoger ligt (0:19) dan bij de adaptieve variant 
(0:15). Hieruit komt naar voren dat het toepassen van adaptatie niet alleen de doorlooptijd van het 
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formulier verkort maar ook een positief effect heeft op de gemiddelde tijd die een gebruiker nodig heeft 
voor het invullen van een veld.  
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie valt op dat over het invullen van de velden ‘gebruiksoppervlak p.p.’ 
en ‘vloeroppervlak verblijfsgebied p.p.’ (scherm 5: ‘Gebruik bouwwerk’) gemiddeld het langst wordt 
gedaan (1:44). Daarnaast wordt er ook lang gedaan over het invullen van de velden bij scherm 5: 
Afmetingen van het bouwwerk. Dit zijn ook de velden waar de meeste fouten werden gemaakt. De 
proefpersonen gaven aan dat deze hoge mentale inspanning kwam door het gebruik van de 
gemeentelijke termen en de onduidelijke uitleg. Om dit te ondervangen moet de gemeentelijke termen 
vermeden worden en uitleg gegeven worden op een lager taalniveau. 
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie worden bij dezelfde velden een hoge mentale inspanning 
geleverd. De proefpersonen gaven aan dat dit kwam door het moeilijke taalgebruik in de vraag en de 
contextafhankelijke uitleg. 
 
Doorgeven verhuizing 
Tabel 23 laat zien dat het doorlopen van de niet adaptieve versie (5:33) gemiddeld meer tijd kost dan 
het doorlopen van de adaptieve versie (1:43). Daarnaast laat tabel 23 zien dat er geen verschil is in de 
gemiddelde tijd voor het invullen van één veld (beide 0:12). Het toepassen van adaptatie verkort de 
doorlooptijd van het formulier, maar de tijd die nodig is voor het invullen van een veld veranderd hierbij 
niet. 
 
Adaptief. Bij de adaptieve versie werd er meer mentale inspanning geleverd bij de velden huisletter en 
toevoeging. Één proefpersoon bleef hier langere tijd bij stilstaan, omdat ze niet wist of ‘a’ in het veld 
huisnummer, huisletter of toevoeging thuishoorde.  
 
Niet adaptief. Bij de niet adaptieve versie gaven de proefpersonen aan dat het verschil tussen 
huisletter en toevoeging niet direct duidelijk was. Omdat dit geen belangrijk veld was, werd hier niet 
lang bij stil gestaan.  
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van adaptatie vooral voor de ‘aanvraag 
bouwvergunning’ voordelen heeft wat betreft de doorlooptijd en mentale inspanning per veld. Door het 
invoeren van adaptatie wordt de doorlooptijd verkort bij zowel het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ als ‘doorgeven verhuizing’. Bij ‘aanvraag bouwvergunning’ wordt de gemiddelde tijd 
die nodig is voor het invullen van een veld ook verkort, maar bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
maakt dit geen verschil. 

9.6   Kwalitatieve resultaten Gemeentemedewerkers 
Bij de kwalitatieve resultaten wordt er gekeken naar het gebruik van de helpfunctie, de functie 
paginastijl, de waardering, en de voorkeur. Hierbij is gebruik gemaakt van de scores die de 
proefpersonen gegeven hebben aan de verschillende functies van het formulier. Deze scores variëren 
van 1 tot en met 5, waarbij een 1 staat voor gewaardeerd of mee eens en een 5 voor niet 
gewaardeerd of niet mee eens. 

9.6.1 Het gebruik van de helpfunctie 
Bij de helpfunctie is er naast de gegeven score uit de woorden van de proefpersonen nagegaan hoe 
de helpfunctie gewaardeerd wordt. 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

2 3 1.3 3.7 
    

 
Tabel 24. Waardering helpfunctie 

 
Aanvraag bouwvergunning 
 
Adaptief. Tabel 24 laat zien dat het aanbieden van een contextafhankelijke helpfunctie bij de 
adaptieve versie meer gewaardeerd werd dan bij de niet adaptieve variant. Uit de woorden van de 
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proefpersonen kwam naar voren dat adaptive link hiding/disabling, adaptive stretchtext en het 
aanbieden van uitleg op verschillende niveaus allen gewaardeerd werden. 
 
Niet adaptief. De proefpersonen staan enigszins negatief tegenover het gebruik van de toelichting bij 
de niet adaptieve versie. Hierbij werd opgemerkt dat de helpfunctie te veel informatie in één keer laat 
zien en dat de gezochte uitleg niet makkelijk of niet gevonden kan worden. 
 
Doorgeven verhuizing 
 
Adaptief. Tabel 24 laat zien dat het aanbieden van een contextafhankelijke helpfunctie bij de 
adaptieve versie iets meer gewaardeerd wordt dan uitleg die bij de niet adaptieve help gegeven wordt, 
ondanks het feit dat niemand van de proefpersonen de helpfunctie geraadpleegd heeft. De 
proefpersonen gaven hierbij aan dat de aanwezigheid van een contextafhankelijke uitleg naast de 
velden gewaardeerd werd, zodat als er uitleg nodig was deze geraadpleegd kon worden. Uit de 
woorden van de proefpersonen kwam verder naar worden dat zowel link hiding/disabling, als adaptive 
stretchtext en de uitleg op verschillende niveaus gewaardeerd werd. 
 
Niet adaptief. Tabel 24 laat zien dat er een neutrale waardering gegeven werd wat betreft de korte 
uitleg, die aanwezig was bij het vel ‘datum’ en ‘sofi-nummer’. Door de proefpersonen werden verder 
geen opmerkingen over de toelichting gemaakt.  
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Uit bovenstaande resultaten komt naar voren dat het gebruik van een contextafhankelijke helpfunctie 
bij zowel het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ als het formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
gewaardeerd wordt door de gemeentemedewerkers. 

9.6.2 Waardering 
Aan de hand van een vragenlijst aan het einde van de evaluatie is achterhaald hoe de verschillende 
versies gewaardeerd worden door de gebruikers. Daarnaast is de gebruiker gevraagd wat hij/zij van 
het e-formulier vond. Doordat het aantal proefpersonen relatief klein was, kunnen er geen duidelijke 
conclusies getrokken worden uit deze resultaten en moeten de resultaten bekeken worden als een 
indicatie. 

 

 Doorgeven verhuizing  Aanvraag Bouwvergunning 

Totaal Adaptief Niet Adaptief Adaptief Niet Adaptief 

Nuttig / relevant 1.3 1.7 1.7 1.7 
Gebruiksgemak 1.7 2 1.3 3 
Flexibel 2.3 2.3 2 2.3 
Foutherstellend 1.3 2 1.7 1.7 
Voorspelbaar/doorzichtig 2 2.3 2 2.3 
Beheersbaarheid 2 2.7 2.3 4 
Opdringerigheid 4.3 3.7 3.6 4.3 
Privacygevoelig 3 3.3 4.3 3.6 
Ervaringsmogelijkheden 2.3 3 2.3 3 
Paginastijl 2.3  2.7  
Built-in checklists 2  1.3  
DigiD 2  2  
Dynamic visibility of 
fields 

1.7  1.7  

Gepers. aanbevelingen 2.7  2.3  
 

Tabel 25. Waardering van het e-formulier 
 
Nuttig/relevant 
Tabel 25 laat zien dat beide versies van de twee formulieren gezien worden als nuttig/relevant. Hierbij 
heeft het gebruik van adaptatie geen directe invloed op de waardering. 
 
Gemakkelijk in gebruik 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie het gebruiksgemak van het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ vooral vergroot. De adaptieve versie wordt als (erg) gemakkelijk in gebruik gezien, 
terwijl er over de niet adaptieve versie een neutrale waardering wordt gegeven. Bij het formulier 
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‘doorgeven verhuizing’ worden beide versies als gemakkelijk in gebruik gezien, waarbij men iets 
positiever is over de adaptieve versie. 
 
 
Flexibel 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie de flexibiliteit van de formulieren niet direct vergroot. 
Beide versies worden gezien enigszins flexibel.  
 
Foutherstellend 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie geen duidelijke invloed heeft op hoe makkelijk fouten 
hersteld kunnen worden. Volgens de proefpersonen kunnen bij beide formulieren de fouten 
gemakkelijk hersteld worden. 
 
Voorspelbaarheid/doorzichtigheid 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie geen directe invloed heeft op de 
voorspelbaarheid/doorzichtigheid van de formulieren. De adaptieve versies worden als iets 
voorspelbaarder/doorzichtiger gezien dan de niet adaptieve versies. 
 
Beheersbaarheid 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie de beheersbaarheid van het formulier ‘aanvraag 
bouwvergunning’ vergroot. De adaptieve versie wordt gezien als redelijk beheersbaar, terwijl de niet 
adaptieve variant wordt gezien als onbeheersbaar. Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ wordt de 
adaptieve versie gezien als iets beheersbaarder dan de niet adaptieve versie. 
 
Opdringerigheid 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie geen directe invloed heeft op de opdringerigheid van 
het formulier. Beide versies worden gezien als niet opdringerig, waarbij de adaptieve versie 
‘doorgeven verhuizing’ als minder opdringerig wordt gezien dan de niet adaptieve versie, terwijl de niet 
adaptieve versie ‘aanvraag bouwvergunning’ gezien wordt als minder opdringerig.  
 
Privacygevoeligheid 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie de privacygevoeligheid niet direct beïnvloed. Beide 
versies van het formulier ‘doorgeven verhuizing’ worden neutraal gewaardeerd, waarbij de niet 
adaptieve versie iets positiever gewaardeerd wordt. Bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ wordt 
de privacygevoeligheid positief gewaardeerd; het formulier wordt gezien als privacyongevoelig. Hierbij 
wordt de adaptieve versie gezien als minder privacygevoelig dan de niet adaptieve variant. 
 
Ervaringsmogelijkheden 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van adaptatie geen directe invloed heeft op de ervaring die de 
gebruiker op kan doen. De adaptieve versies worden iets positiever gewaardeerd dan de niet 
adaptieve versies. 
 
Adaptatie opties 
De opties paginastijl, built-in checklists, DigiD, dynamic visibility of fields, en gepersonaliseerde zijn 
allen een vorm van adaptatie, waardoor deze optie alleen aangeboden en gewaardeerd is in de 
adaptieve variant van de formulieren ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’.  
 
Paginastijl 
Tabel 25 laat zien dat de optie paginastijl bij zowel het formulier ‘doorgeven verhuizing’ als het 
formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ redelijk positief gewaardeerd wordt door de proefpersonen. De 
proefpersonen gaven wel aan dat de mogelijkheid om een paginastijl te kiezen in eerste instantie niet 
gezien was, maar dat ze de mogelijkheid wel waarderen. De optie paginastijl moet duidelijker 
weergegeven worden in het formulier. 
 
Built-in checklists 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van de built-in checklists bij beide formulieren door de 
proefpersonen gewaardeerd wordt. Hierbij wordt het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ iets 
positiever gewaardeerd het formulier ‘doorgeven verhuizing’. 
 
DigiD 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van DigiD bij beide formulieren gewaardeerd wordt. De 
proefpersonen gaven hierbij aan dat het gebruik van DigiD bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
vooral gewaardeerd wordt, doordat het aantal in te vullen velden hierdoor drastisch verminderd 
werden. 



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  98

 
Dynamic visibility of fields 
Tabel 25 laat zien dat het gebruik van dynamic visibility of fields bij zowel het formulier ‘doorgeven 
verhuizing’ als het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ gewaardeerd wordt.  
 
Gepersonaliseerde aanbevelingen 
Tabel 25 laat zien dat gepersonaliseerde aanbevelingen aan het eind van het formulier bij zowel het 
formulier ‘doorgeven verhuizing’ als bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ redelijk gewaardeerd 
worden door de proefpersonen. De proefpersonen gaven verder aan dat zij dachten dat de mening 
over de optie gepersonaliseerd aanbevelingen sterk afhankelijk is van het type persoon. Zo gaf 
iemand aan dat zij de optie persoonlijk niet zou gebruiken, maar dat ze wel vond dat het aangeboden 
moest worden, omdat andere mensen deze mogelijkheid wel fijn zouden kunnen waarderen. 
 
Adaptief vs. Niet adaptief 
Tabel 25 laat zien dat de proefpersonen de adaptieve e-formulieren een iets positievere waardering 
geven dan de niet adaptieve versies. Aangezien het aantal proefpersonen relatief klein is, kunnen 
hieruit geen harde conclusie getrokken worden. Het kan slechts gezien worden als een indicatie. 

9.6.3 Voorkeur 
Om te kijken of er een voorkeur voor het gebruik van adaptatie bij e-formulieren is of niet is het 
adaptieve e-formulier vergeleken met de niet adaptieve versie. Hierna kon de proefpersoon aangeven 
welke versie hij/zij beter vond en waarom, waar de grootste knelpunten zaten en wat de grootste 
positieve punten waren. In tabel 26 zijn de meest genoemde voor- en nadelen van de gebruikte 
formulieren genoemd. Hieruit komt naar voren dat de adaptieve varianten meer voor- dan nadelen 
hebben en de niet adaptieve formulieren meer na- dan voordelen hebben volgens de proefpersonen. 
 

 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

 Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Voordelen 
 
 
 
 
 
 

• Duidelijk/Helder 
• Makkelijk 
• Snel 
• Gemakkelijk heen en 

weer door het formulier 
• Meer mogelijkheden 
• Alleen relevante 

velden 
• Weinig kans op fouten 
• Contextafhankelijk 

helpfunctie 
• Bekende gegevens 

hoeven niet meer 
ingevuld worden 

• Makkelijk/Simpel 
• Duidelijk/ Helder 

• Makkelijk 
• Alleen relevante velden 
• Duidelijk/ Helder 
• Snel 
• Overzichtelijk 

(doorlopen onderdelen) 
• Contextafhankelijke 

uitleg 

• Recht toe recht aan 
• Vrij makkelijk 
• Vrij snel 

Nadelen 
 

• Niet direct duidelijk wie 
er ingelogd is 

• Niet direct duidelijk dat 
er een optie paginastijl 
is 

• Huisnummer/huisletter 

• Huisnummer/huisletter 
• Kans op fouten 
• Niet interactief 
• Irrelevante velden 

• Gemeentelijke termen 
• Taalgebruik uitleg 
• Technische vragen 

• Gemeentelijke  termen 
• Toelichting bevat te veel 

informatie en moeilijk 
taalgebruik 

• Technische vragen 
• Niet flexibel 
• Niet doorzichtig 
• Laat irrelevante velden 

zien 
     

 
Tabel 26. Voor- en nadelen formulieren 

 
Uit tabel 27 kan afgelezen worden dat alle proefpersonen adaptieve versie beter vonden, bij zowel het 
formulier ‘doorgeven verhuizing’ als ‘aanvraag bouwvergunning’. De belangrijkste redenen die 
hiervoor gegeven werden, zijn: 
• makkelijker 
• sneller 
• duidelijker 
• overzichtelijker 
• alleen relevante velden 
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• contextafhankelijke uitleg 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

100% 100%  100%  100% 
    

 
Tabel 27. Percentage voorkeur voor adaptieve versie 

9.7   Conclusie Gemeentemedewerkers 
De gemeentemedewerkers hadden de voorkeur voor adaptieve formulieren. Dit was het geval voor 
zowel het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ als het formulier ‘doorgeven verhuizing’. Uit de 
woorden van de proefpersonen kwam naar voren dat het gebruik van de helpfunctie meer 
gewaardeerd werd bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’, maar dan moest het taalniveau van 
de uitleg wel verbeterd worden. Daarnaast vonden de gemeentemedewerkers dat er wel een 
contextafhankelijke helpfunctie aangeboden moest worden bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ en 
dan met name bij de velden ‘huisletter’ en ‘toevoeging’. Daarnaast werd het gebruik van built-in 
checklists iets meer gewaardeerd bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’.  
 
Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ werd dynamic visibility of fields het meest gewaardeerd en 
gepersonaliseerde aanbevelingen het minst. Bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ werd built-in 
checklists het meest gewaardeerd en de optie paginastijl het minst. Uit de woorden van de 
proefpersonen kwam echter naar voren dat de optie paginastijl meer gewaardeerd werd dan in eerste 
instantie aangegeven was, maar dat de aanwezigheid van de paginastijl wel verduidelijkt moest 
worden. 

9.8 Conclusie Eindgebruikers 
De proefpersonen (eindgebruikers) uit dit onderzoek hadden de voorkeur voor adaptieve formulieren. 
Dit was het geval voor zowel het relatief complexe formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ als het meer 
simpele formulier ‘doorgeven verhuizing’. Bepaalde eigenschappen van adaptatie werden bij de 
complexe variant meer gewaardeerd werden dan bij de relatief simpele variant. Zo werd de 
contextafhankelijke helpfunctie bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ meer gewaardeerd dan bij 
het formulier ‘doorgeven verhuizing’. Daarentegen werd het gebruik van DigiD vooral gewaardeerd bij 
het formulier ‘doorgeven verhuizing’, omdat het aantal in te vullen velden drastisch verminderd werd. 
De opties dynamic visibility of fields en built-in checklists worden het meest gewaardeerd en de 
paginastijl optie het minst. Ook werd er aangegeven dat de keuze van de paginastijl af zou moeten 
hangen van het interactiegedrag van de gebruiker en niet van zijn persoonlijke gegevens, zoals de 
leeftijd van de gebruiker.  
 
Daarnaast is er in dit hoofdstuk een antwoord gevonden op een vijftal vragen die betrekking hebben 
op het tweede deel van het onderzoek; de ontwikkeling en evaluaties van de prototypes bij burgers, 
gemeentemedewerkers en gemeenten. 
 
In welke gebruikersprofielen zijn de gevonden gebruikersgroepen in te delen? 
Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden omdat de verdeling over de 
gebruikersgroepen niet evenredig is. De groep ouderen, laagopgeleiden en personen met weinig 
computerervaring was te klein vergeleken met de groep jongeren, hoogopgeleiden en personen met 
veel computerervaring om daar een echte uitspraak over te doen. Wel was er een samenhang te zien 
tussen jongeren en veel computerervaring en tussen hoogopgeleiden en veel computerervaring. Maar 
dit kan slechts gezien worden als een indicatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal verder 
onderzoek gedaan moeten worden. 
 
Welke fouten worden veel gemaakt door de gebruikersgroepen? 
Zowel burgers als gemeentemedewerkers maken vooral fouten bij velden waar berekeningen worden 
gemaakt, zoals bij het invullen van de bebouwde vloeroppervlakte en vloeroppervlak verblijfsgebied. 
Als reden wordt gegeven dat de gebruikte gemeentelijke terminologie niet duidelijk is, zodat men niet 
weet wat er precies gevraagd wordt. Bij burgers is dit is ook het geval wanneer er gevraagd naar een 
rechtspersoon. 
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Welke problemen worden ondervonden door de gebruikersgroepen? 
Zowel burgers als gemeentemedewerkers ondervonden problemen met de gebruikte gemeentelijke 
terminologie, zoals bruto vloeroppervlak. Volgens hen moest het gebruik van dit soort termen, waar 
mogelijk, vermeden worden. Daarnaast werden er problemen ondervonden met de uitleg die gegeven 
werd bij een aantal velden, bijvoorbeeld bij het veld waar naar de bruto vloeroppervlak werd gevraagd. 
Hierbij werd aangegeven dat het gebruikte taalniveau niet duidelijk was en dat er uitleg aangeboden 
moet worden op een lager taalniveau. 
 
Welke functies moeten de formulieren de gebruikersgroepen bieden? 
Volgens burgers moeten gemeentelijke e-formulieren vooral dynamic visiblity of fields en built-in 
checklists, gepersonaliseerde aanbevelingen en een inlog met DigiD aanbieden en in mindere mate 
de optie paginastijl. Volgens gemeentemedewerkers moeten gemeentelijke e-formulieren vooral 
dynamic visibility of fields, built-in checklists en een inlog met DigiD aanbieden en in mindere mate 
gebruik maken van gepersonaliseerde aanbevelingen en een paginastijl optie.  
 
Welke prototypes, die demonstreren hoe adaptieve e-formulieren ingezet kunnen worden voor 
de gevonden diensten, moeten volgens de eindgebruikers ontwikkeld worden? 
Volgens zowel burgers als gemeentemedewerkers moet adaptatie bij zowel simpele als complexe 
formulieren gebruikt worden. Bepaalde eigenschappen van adaptatie werden echter bij de complexe 
variant meer gewaardeerd werden dan bij de relatief simpele variant. Zo werd de contextafhankelijke 
helpfunctie bij het complexe formulier meer gewaardeerd dan bij de simpele variant. Daarentegen 
werd het gebruik van DigiD vooral gewaardeerd bij de simpele variant, omdat het aantal in te vullen 
velden daar drastisch verminderd werd.  
 
In het volgende hoofdstuk worden de evaluatiemethoden beschreven die gebruikt zijn bij de evaluatie 
met gemeenten. De resultaten van deze evaluatie zijn te vinden in hoofdstuk 11. 
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10 EVALUATIEMETHODEN GEMEENTEN 

10.1   Testdoel 
Het hoofddoel van het evalueren van de alpha versie bij de evaluatie met gemeenten was wederom 
´keuzes funderen´. Beide adaptieve gemeentelijke e-formulieren (alpha versies) ‘doorgeven 
verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’ zijn doorlopen en besproken tijdens een groepsgesprek die 
gehouden werd met een focusgroep bestaande uit vijf verschillende gemeenten. Hierbij is er bekeken 
of deze vorm van e-formulieren in de smaak valt bij de gemeenten. Deze evaluatie is kwalitatief. De 
deelnemers hebben de voor- en nadelen, beperkingen en voorkeuren van deze varianten 
aangegeven, waarna ze afgewogen konden worden met de huidige standaard e-formulieren 
(kwalitatief). 

10.2   Testaspecten 
Onderstaande testaspecten waren relevant bij de focus groep evaluatie [ANT03] [LEE99] [ALF06]: 
• Nuttigheid/relevantie; ‘Nuttigheid’ wordt gedefinieerd als de mate waarin een persoon gelooft dat 

door het gebruik van een bepaalde technologie zijn/haar taakuitvoering verbeterd wordt. 
• Gebruikgemak; ‘Gebruikgemak’ betreft de mate waarin een persoon gelooft dat het gebruik van 

een bepaalde technologie zonder moeite (vermoeidheid, ongemakkelijkheid, frustratie) gedaan 
kan worden.  

• Flexibiliteit; Flexibiliteit verwijst naar de variaties in taak afhandelingstrategieën die ondersteund 
worden door een applicatie. 

• Foutentolerantie en systeem integriteit; Ontwerp accommodaties kunnen worden gemaakt zodat 
wanneer er fouten optreden de gebruikers ze gemakkelijk kan herstellen. Systeem integriteit 
verhindert gegevenscorruptie of -verlies.  

• Voorspelbaarheid en Doorzichtigheid; ‘Voorspelbaarheid’ geeft aan in hoeverre de gebruiker de 
effecten van zijn of haar acties kan voorspellen (voorspelbaarheid van het interactiegedrag). 
‘Doorzichtigheid’ geeft aan in hoeverre de gebruiker de acties van het systeem kan begrijpen en/of 
een duidelijk beeld heeft van hoe de applicatie werkt.  

• Beheersbaarheid; ‘Beheersbaarheid’ geeft aan in hoeverre de gebruiker bepaalde acties of 
toestanden kan veroorzaken of voorkomen als dat gewenst is. 

• Opdringerigheid; ‘Opdringerigheid’ geeft aan in hoeverre het systeem aanspraak maakt op de 
aandacht van de gebruiker, waardoor het vermogen van de gebruiker om zich te concentreren op 
zijn/haar hoofdtaken verminderd. 

• Privacy; Wanneer er gegevens over individuele gebruikers worden verzameld en wanneer deze 
gegevens gebruikt worden voor het maken van beslissingen dan kunnen deze beslissingen min of 
meer serieuze consequenties hebben, waardoor gebruikers bezorgd kunnen worden dat hun 
gegevens misbruikt worden. 

• Ervaring; Wanneer een gebruiker een taak compleet delegeert aan het systeem of wanneer het 
systeem in zijn geheel vertrouwd op een incompleet gebruikersmodel, is er de consequentie dat 
de gebruiker minder leert over het gebied in kwestie dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
een niet adaptief systeem. 

 
De aspecten ‘privacy’ en ‘ervaring’ zijn vooral relevant voor adaptieve systemen. De overige aspecten 
zijn meer algemene aspecten. 

10.3   Testmethode 
Bij het uitvoeren van de evaluatie met gemeenten zijn de twee proefmodules adaptieve e-formulieren 
‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’ geëvalueerd aan de hand van de focusgroep 
methode. De focusgroep methode is een kwalitatieve onderzoeksvorm. Hierbij is wederom gebruik 
gemaakt van een ‘specimen’, dat overeenkomt met een gedeelte dat representatief is voor het e-
formulier. Bij deze evaluatie heeft een representatieve groep gemeenten middels een groepsgesprek 
de twee e-formulieren doorlopen en besproken. Hierbij werd eerst een introductie gegeven in het 
onderwerp, de problemen die gebruikers ondervinden bij het invullen van (gemeentelijke) e-
formulieren werden genoemd inclusief de mogelijke oplossingen, in een stukje theorie werd 
vervolgens het begrip adaptatie en de bijbehorende functionaliteiten uitgelegd, waarna het gebruik van 
adaptatie verduidelijkt werd aan de hand van de twee e-formulieren praktijkvoorbeelden. Aan de hand 
van bovengenoemde testaspecten is er een discussie gevoerd, waarna de resultaten van de online 
enquête en eindgebruikers evaluaties besproken zijn (zie [12]). Het groepsgesprek stond onder leiding 
van een gespreksleider. De reden om bij de gemeente geen gebruik te maken van een individuele 
scenario-based evaluatie in combinatie met prototype testing, zoals bij de evaluatie met 
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eindgebruikers, is omdat de gemeenten niet tot de daadwerkelijke eindgebruikers behoren in de zin 
van dat ze het e-formulier daadwerkelijk zelf gaan gebruiken als gebruiker. De gemeenten zijn 
afnemers van het e-formulier en bieden het formulier aan, aan burgers en gemeentemedewerkers. 
Wat wel relevant was, was om te achterhalen hoe de gemeenten tegenover het gebruik van adaptatie 
bij e-formulieren staan en of zij dit in de toekomst aan zouden willen bieden aan hun burgers en/of 
gemeentemedewerkers. Ook was het van belang om te bepalen of er volgens de gemeente 
onderscheid is bij het toepassen van adaptatie bij een simpel e-formulier in tegenstelling tot een 
complex e-formulier en of adaptatie bij beide type formulieren gewenst is. Om hier een echt oordeel 
over te kunnen geven, moesten de gemeente goed begrijpen hoe adaptatie werkt. De werking van 
adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren is met behulp van de adaptieve e-formulieren prototypen 
duidelijk gemaakt. [VLA06] 
 
Bij het uitvoeren van de evaluatie is er gebruik gemaakt van de volgende data collection methode voor 
usability testing: 
 
• Verbal Report; 

Na het doorlopen van de twee e-formulieren is er data verzameld door een discussie te voeren 
met de deelnemers aan de hand van een aantal opgestelde punten en het stellen van vragen 
waarbij het gebruik van adaptatie bij de e-formulieren centraal stond. Deelnemers konden daar 
vervolgens op reageren, waardoor er een interessante discussie kon ontstaan. [LEE99] 

 
Er is naar gestreefd om ieder essentiële onderdeel van de gemeentelijke e-formulieren minstens 
éénmaal te doorlopen. Het groepsgesprek duurde ongeveer 2 uur. Zie 10.5.2 voor de doorlopen 
stappen tijdens de focusgroep evaluatie.  

10.4   Deelnemers 
De doelgroep van de evaluatie bestaat uit een representatieve focusgroep van gemeenten die de 
gemeentelijke e-formulieren aanbieden aan burgers. Het ervaringsniveau van de gemeenten met 
elektronische dienstverlening varieert van middel tot expert gemeenten. Er is geprobeerd om de 
novice gemeenten ook te betrekken bij de evaluatie sessie, maar deze gemeenten gaven aan dat zijn 
nog niet ver genoeg waren met hun digitale dienstverlening om naar het gebruik van adaptatie bij 
gemeentelijke e-formulieren te kijken. Hun prioriteit ligt momenteel bij het digitaal aanbieden van 
gemeentelijke formulieren.  
 
De focusgroep bestond uit vijf van de dertien geënquêteerde gemeenten, die aangegeven hebben 
deel te willen nemen aan een vervolg evaluatiegesprek. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er 
vervangers van de geënquêteerde gemeentemedewerkers aanwezig waren, wanneer deze niet zelf 
aanwezig konden zijn. In eerste instantie bestond de groep uit acht gemeenten. Drie van hen hadden 
echter op het allerlaatste moment afgezegd, waardoor er geen tijd meer was om andere gemeenten te 
benaderen. De deelnemers zijn niet ingedeeld aan de hand van hun eigenschappen, maar zijn 
willekeurig geselecteerd. 

10.4.1 Aantal deelnemers 
Aan de evaluatie hebben vijf proefpersonen deelgenomen. Dit is een selectie uit de betrokken 
doelgroepen. Deze groep is te verdelen in de subgroepen middel gemeenten (60%) en expert 
gemeenten (40%). De groep novice gemeenten is niet . De expert gemeenten Hengelo en Enschede 
en de middel gemeenten Almelo, Ede en Apeldoorn hebben deelgenomen aan het groepsgesprek. 

10.5   Focusgroep evaluatie 

10.5.1 Lead-in 
Bij aankomst van de deelnemers van de focusgroep werden ze door de groepsleider begroet en aan 
elkaar voorgesteld. De gespreksleider zorgde voor een informele babbel en het vermijden van het 
eigenlijke onderwerp van de focusgroep. Voordat er met de daadwerkelijke evaluatie begonnen was, 
moest er aan de gemeenten duidelijk gemaakt worden wat er zou gaan gebeuren en wat er van hen 
verwacht zou worden. Hierbij zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen: 
 
• Welkom heten en uitleg over de test; 

Ik ben erg blij dat u mee wilt werken met het evalueren van twee adaptieve gemeentelijke e-
formulieren. Deze evaluatie zal u de gelegenheid bieden om uw mening te uiten en de bedoeling 
is dat ik van u kan leren. De resultaten van de focusgroep zullen gebruikt worden om 
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gemeentelijke e-formulieren te verbeteren door middel van het toepassen van adaptatie. Bij het 
uitwerken van de resultaten zullen geen namen gebruikt worden. 
 
Er zijn twee prototypes opgesteld, namelijk ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’. 
Met het formulier ‘doorgeven verhuizing’ kan een burger en/of een gemeentemedewerker namens 
een burger een verhuizing doorgeven. En met het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ kan een 
burger en/of een gemeentemedewerker namens een burger een aanvraag doen voor een 
bouwvergunning. Beide e-formulieren zijn nog geen daadwerkelijk werkende prototypen, maar ik 
wil graag weten of de formulieren geschikt zouden zijn voor de toekomstige gebruikers en of de 
gemeenten deze vorm van e-formulieren aantrekkelijk zouden vinden voor burgers en/of 
gemeentemedewerkers. Deze prototypen zijn een variant op de elektronische versie van de 
papieren formulieren ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’. Bij deze varianten 
wordt gebruik gemaakt van adaptatie.  
 
Ik zal zo samen met u de e-formulieren ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’ 
doorlopen en voorbeelden van adaptatie laten zien. Daarna zal ik de e-formulieren met u 
bespreken/evalueren (zie bijlage 33), waarbij u aan kunt geven wat u van de adaptieve e-
formulieren vindt, waar volgens u knelpunten liggen, wat de positieve punten zijn etc. Op het eind 
van de evaluatie zullen de meest besproken onderwerpen samengevat en bediscussieerd worden. 
Het is de bedoeling dat slechts één persoon tegelijk het woord neemt. De sessie wordt 
opgenomen om te garanderen dat alle opmerkingen meegenomen worden. De test zal ongeveer 
twee uur duren. Heeft u op dit moment vragen? 

[VLA06] 
 
Zie verder [11].  

10.5.2 Evaluatie 
Bij de evaluatie kwamen onderstaande onderdelen achtereenvolgens aan bod.  
• Welkom heten en uitleg over de test (tijdsduur: 2 minuten); zie Lead in. 
• Opstarten e-formulieren (tijdsduur <1 minuut): 

o Adaptief gemeentelijk e-formulier ‘doorgeven verhuizing’ 
o Adaptief gemeentelijk e-formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ 

• Presentatie (tijdsduur: 15 minuten); introductie in adaptatie (zie [12]) 
• Statische versie laten zien (tijdsduur 5 minuten); Eerst versie zonder adaptatie laten zien. 
• Doorlopen van de e-formulieren (tijdsduur 60 minuten): Voorbeelden laten zien van adaptatie. 

Tijdens het doorlopen van de voorbeelden is er voor de deelnemers de mogelijkheid om op de 
voorbeelden in te gaan: 
o Adaptatie van content: 

 Page variants; 
 Adaptive link hiding; 
 Adaptive stretchtext; 
 Optionele uitleg of gedetailleerde informatie; 
 Built-in checklists; 

o Adaptatie van navigatie: 
 Adaptieve begeleiding en oriëntatie (adaptieve ‘volgende’ knop); 
 Dynamic visibility of fields; 
 Gepersonaliseerde aanbevelingen; 

• Interview vragen (tijdsduur: 30 minuten); zie Discussie 
• Samenvatting en afsluiting (tijdsduur: 10 minuten); 
 
De totale tijdsduur is ongeveer twee uur. 

10.5.3 Discussie 
De discussie bestond uit het bespreken van een aantal vragen (zie bijlage 33), waarbij onder andere 
de volgende onderdelen besproken zijn: 
1. Eerste indruk van adaptatie; 
2. Nuttigheid/relevantie van adaptatie; 
3. Gebruikersgemak e-formulier; 
4. Voorspelbaarheid en doorzichtigheid e-formulier; 
5. Hinderlijkheid/opdringerigheid van het systeem e-formulier;  
6. Mate van controle die de gebruiker heeft; 
7. Privacy e-formulier; 
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8. Knelpunten e-formulier; 
9. Positieve punten e-formulier; 
10. Voorkeur adaptatiemethode(n); 
11. Toegevoegde waarde adaptatie; 
12. Keuze gemeentelijke e-formulieren met of zonder adaptatie; 
13. Gebruik adaptatie bij zowel simpele als complexe e-formulieren; 
14. Interesse in aanbieden van adaptieve gemeentelijke e-formulieren. 
 
Bij bovenstaande onderdelen is er steeds gekeken naar de twee doorlopen adaptieve e-formulieren 
‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’. 

10.6   Wijze van registratie 
Bij het registeren van de informatie is een notitieblok gebruikt. De discussie, antwoorden, knelpunten, 
positieve punten en overige opmerkingen die de gebruiker naar voren bracht tijdens het doorlopen van 
het e-formulier zijn daarbij genoteerd. 

10.6.1 Kwalitatieve resultaten 
Tijdens het groepsgesprek zijn de volgende kwalitatieve resultaten genoteerd. Hierbij is er uit de 
discussie met de focusgroep afgeleid wat zij van de besproken onderdelen/functionaliteiten vinden. 
 
Het gebruik van de helpfunctie. Bij het adaptieve e-formulier is de helpfunctie geïntegreerd in het 
e-formulier. De hulp is contextspecifiek: de gebruiker beweegt over het vraagtekentje (de helpfunctie) 
of klikt in het veld en krijgt, afhankelijk van het uitlegniveau, precies die informatie te zien die relevant 
is voor het veld dat hij/zij in moet vullen. Bij het niet adaptieve e-formulier is de helpfunctie/toelichting 
online te raadplegen, via de algemene link ‘Toelichting’. Hierbij is genoteerd welke manier van hulp 
bieden gewaardeerd wordt (adaptive stretchtext, adaptive link hiding/disabling (klikken in veld), 
optionele uitleg of uitgebreide/beknopte informatie). 
 
Het gebruik van de functie Paginastijl (page variants). Bij het adaptieve e-formulier wordt er 
een functie aangeboden waarbij de gebruiker zelfs de paginastijl kan kiezen, namelijk standaard, hoog 
contrast, beknopte uitleg en uitgebreide uitleg. Als de adaptatie niet correct is toegepast is door het 
systeem dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om de gemaakte “fout” te herstellen. Bij het niet 
adaptieve e-formulier wordt deze functie niet aangeboden en wordt de gebruiker één paginastijl 
getoond met een link naar een toelichtingformulier waar extra uitleg over de verschillende velden 
wordt gegeven.  
 
Het gebruik van Built-in checklists. Bij het adaptieve e-formulier wordt er gebruik gemaakt van 
built-in checklists waarbij de gebruiker een melding krijgt als hij/zij vergeten is om een verplicht veld in 
te vullen. De verplichte velden zijn aangegeven met een blauw sterretje (*) met bijvoorbeeld de 
melding “Let op: velden met een * zijn verplicht!”. Bij het niet adaptieve e-formulier wordt enkel het 
sterretje in combinatie met de melding gebruikt. Als de gebruiker vergeet een verplicht veld in te vullen 
dan heeft dit geen directe consequenties.  
 
Het gebruik van het DigiD. Bij het adaptieve e-formulier wordt er gebruik gemaakt van een functie 
waarbij sommige velden niet meer ingevuld hoeven worden door de gebruiker omdat ze reeds bekend 
zijn bij het systeem doordat de gebruiker ingelogd is met DigiD. Bij het niet adaptieve e-formulier wordt 
deze functie niet aangeboden. 
 
Het gebruik van de adaptieve ‘volgende knop’/dynamic visibility of fields. Bij het adaptieve 
e-formulier wordt er gebruik gemaakt van een functie waarbij velden en/of schermen automatisch 
overgeslagen/niet getoond worden als deze niet relevant zijn voor de gebruiker. Bij het niet adaptieve 
e-formulier wordt deze functie niet aangeboden.  
 
Het gebruik van gepersonaliseerde aanbevelingen. Bij het adaptieve e-formulier worden er aan 
het einde van het formulier gepersonaliseerde aanbevelingen gegeven over de verdere afhandeling 
van het e-formulier en mogelijke volgende te nemen stappen. Bij het niet adaptieve e-formulier wordt 
dit niet aangeboden.  
 
Waardering. Hierbij is er gekeken of het adaptieve e-formulier beter of meer gewaardeerd wordt dan 
het niet adaptieve e-formulier. Aan de hand van de interviewvragen/discussiepunten die tijdens het 
groepsgesprek behandeld zijn, is aangegeven hoe de verschillende versies gewaardeerd worden door 
de focusgroep. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen nuttig/relevant, gebruiksgemak, flexibel, 
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gemakkelijk foutherstellend, voorspelbaarheid en doorzichtigheid, beheersbaarheid, opdringerigheid, 
privacygevoeligheid, en ervaringsmogelijkheden ten opzichte van de formulieren.  
 
Voorkeur. Om te kijken of er een voorkeur voor het gebruik van adaptatie bij e-formulier is of niet is 
het adaptieve e-formulier vergeleken met het niet adaptieve e-formulier. Hierna heeft de focusgroep 
aangeven welke versie zij beter lijkt en waarom. 

10.7   Conclusie 
De evaluatie met gemeenten is een focusgroep evaluatie onder gemeenten. Het hoofddoel is keuzes 
funderen. Beide adaptieve gemeentelijke e-formulieren ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag 
bouwvergunning’ zijn doorlopen en besproken tijdens het groepsgesprek. Hierbij is er bekeken of deze 
vorm van e-formulieren in de smaak valt bij de gemeenten. Deze evaluatie is kwalitatief. Bij de 
evaluatie wordt er gekeken naar het gebruik van de helpfunctie, van de functie paginastijl, van built-in 
checklists, van DigiD, van adaptieve ‘volgende knop’/dynamic visibility of fields, van gepersonaliseerde 
aanbevelingen, de waardering, en de voorkeur voor de adaptieve of de niet adaptieve versie 
(kwalitatieve resultaten). 
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11 EVALUATIERESULTATEN GEMEENTEN 

11.1   Introductie 
Bij de resultaten van de focusgroep sessie is er gekeken of het gebruik van adaptatie bij 
gemeentelijke e-formulieren in de smaak valt bij gemeenten. Hierbij zijn de functionaliteiten, de voor- 
en nadelen, en de beperkingen en voorkeuren behandeld, waarna ze vergleken zijn met de huidige 
standaard formulieren. 

11.2   Kwalitatieve resultaten 
Bij de kwalitatieve resultaten is er gekeken naar het gebruik van de helpfunctie, de functie paginastijl, 
de waardering, en adaptief en niet adaptief. 

11.2.1 Het gebruik van de helpfunctie 
Bij de adaptieve formulieren wordt het gebruik van adaptive stretchtext, adaptive link hiding/disabling 
(klikken in veld) en optionele uitleg en uitgebreide of beknopte uitleg allen gewaardeerd door de 
deelnemers. Hierbij gaven de gemeenten aan dat het gebruik van adaptive link hiding/disabling 
(klikken in veld) waardoor er direct een contextafhankelijk uitlegveld verschijnt, vooral gewaardeerd 
wordt bij moeilijke en onduidelijke velden en/of termen. Bij makkelijke velden, zoals postcode, moet 
het gebruik vermeden worden. Bij de ‘aanvraag bouwvergunning’ zou er volgens de gemeenten bij de 
velden waar gevraagd wordt naar de gebruikersoppervlakte en vloeroppervlakte (scherm 5: Gebruik 
van het bouwwerk) en naar de bebouwde vloeroppervlakte, de bruto vloeroppervlakte en de bruto 
inhoud (scherm 6: Afmetingen van het bouwwerk) standaard een uitlegveld moet komen als de 
gebruiker in het veld klikt. Hierbij moet er in begrijpelijk Nederlands uitgelegd worden wat er bij de 
velden ingevuld moet worden. Waar mogelijk moeten deze gemeentelijke termen vermeden worden. 
De gemeenten maken momenteel gebruik van deze termen omdat dit wettelijk problemen op kan 
leveren als dit niet gebeurt en er problemen ontstaan over de bouwvergunningsaanvraag. 
 
Volgens de deelnemers moeten de gemeenten eerst inhoudelijk goed naar de formulieren kijken en 
uitleg/toelichting geven in begrijpelijk Nederlands, waarbij moeilijke termen vermeden moeten worden, 
voordat adaptatie toegepast wordt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% van de burgers in staat is om 
de huidige gemeentelijke formulieren in te vullen, doordat er een te moeilijk taalniveau gebruikt wordt. 
Als er een lager niveau gebruikt zal worden, dan zou 95% van de burgers in staat zijn om het formulier 
in te vullen. Zie ook [12].  
 
Daarnaast gaven de gemeenten aan om in plaats van het ?-icoon gebruik te maken van een ‘help’-link 
(help). De voorkeur ging verder uit naar het bewegen over het ?-icoon of de help link, zodat het 
uitlegveld alleen verschijnt als de gebruiker er overheen beweegt en het veld weer verdwijnt als de 
gebruiker de cursor verplaatst. Het klikbaar maken van het icoon of de link werd niet gewaardeerd 
omdat er dan een daadwerkelijk venster verschijnt dat ook daadwerkelijk geopend en gesloten moet 
worden door de gebruiker. 

11.2.2 Het gebruik van de functie Paginastijl (page variants) 
Bij de adaptieve formulieren wordt de aanwezigheid van de paginastijl functie gewaardeerd. De 
gemeenten vonden dit een goede functie om het gebruikersgemak te vergroten. Er werd echter 
getwijfeld of er een optie gegeven moest worden om de grootte van het lettertype van het formulier te 
veranderen. De deelnemers gaven aan dat personen die slechtziend zijn, dit al zelf in hun 
browserinstellingen ingesteld hebben, waardoor deze optie niet meer nodig is. Het aanbieden van een 
hoger contrast werd daarentegen wel gewaardeerd. 

11.2.3 Het gebruik van Built-in checklists 
Bij de adaptieve formulieren wordt het gebruik van built-in checklists gewaardeerd. Hierbij moet het 
formulier controleren of de gebruiker de velden juist heeft ingevuld en bij een onjuiste waarde 
aangeven wat de gebruiker precies verkeerd heeft gedaan en hoe hij/zij het veld wel in moet vullen.  
 
Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ kan er bijvoorbeeld data gecheckt worden met NAW (Naam, 
Adres, Woonplaats) gegevens, waarbij bijvoorbeeld een ingevoerd sofi-nummer gecheckt kan worden 
met de naam van de woonbewoner. Als er bijvoorbeeld een sofi-nummer ingevuld wordt van de 
hoofdbewoner waarbij de aanvrager in gaat wonen, dan kan er gecheckt worden of het ingevoerde 
sofi-nummer overeenkomt met het sofi-nummer van de hoofdbewoner van het nieuwe adres.  
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Volgens de gemeenten hoeft er in een formulier in eerste instantie geen gebruik gemaakt te worden 
van de velden ‘huisletter’ en ‘toevoeging’, maar zou er alleen gevraagd moeten worden naar de 
postcode en het huisletter. Als de persoon bij de huisletter bijvoorbeeld 1a invult en er wordt daardoor 
geen match gevonden met de data in de database, dan moet er naar een specificatie van het 
huisnummer gevraagd worden waarbij er onderscheid gemaakt kan worden in ‘huisletter’ en 
‘toevoeging’. Deze optie is aangedragen omdat het overgrote deel van de burgers geen ‘huisletter’ of 
‘toevoeging’ heeft. 
 
De gemeenten kwamen verder met de suggestie om in het overzicht van de stappen die de gebruiker 
moet doorlopen, aan te geven of een scherm volledig ingevuld is (door gebruik te maken van een 
groen vinkje) of dat een scherm nog niet ingevuld is (rood kruisje). Hierbij wordt er gedacht aan 
dezelfde werkwijze als bij het online belastingaangifte formulier, zoals het Tj-biljet. Daarnaast moeten 
de kopjes van de reeds ingevulde schermen in het overzicht klikbaar gemaakt worden, zodat de 
gebruiker makkelijk van het ene naar het andere scherm kan gaan.  
 
Daarnaast noemde de deelnemers dat er een optie voor de gebruiker zou moeten zijn om op elk 
moment het formulier af te sluiten en op te slaan, zodat hij/zij op elk willekeurig moment van de dag 
het invullen van het formulier weer op kan pakken, zonder de velden opnieuw in te hoeven vullen. 

11.2.4 Het gebruik van het DigiD 
Bij de adaptieve formulieren wordt het gebruik van DigiD gewaardeerd. Door een formulier te koppelen 
aan bijvoorbeeld een landelijke postcode tabel, hoeft de gebruiker enkel een postcode en huisnummer 
in te tikken om een adres op te geven. Dit gaat om adressen anders dan het woonadres van de 
gebruiker, aangezien dit al bekend is bij de gemeente doordat er gebruik is gemaakt van DigiD.  
 
Als iemand een verhuizing door wil geven, waarbij de geregistreerde partner of echtgeno(o)te en 
kinderen meeverhuizen dan zou er een lijst moeten verschijnen van de personen die op het oude 
adres wonen en in deze categorie vallen. De aanvrager kan op deze manier aanvinken welke 
personen met hem/haar meeverhuizen.  
 
Bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ zou bij de vraag waar naar het huidige en toekomstige 
gebruik van het bouwwerk (scherm 5: Gebruik van het bouwwerk) wordt gevraagd, gekeken kunnen 
worden naar het bestemmingsplan en afhankelijk van de gebruiksfunctie die daar omschreven staat 
antwoordmogelijkheden aanbieden.  
 
Daarnaast zou in hetzelfde scherm de vraag over de gebruiks- en de vloeroppervlakte na de 
uitvoering van de werkzaamheden veranderd moeten worden, waardoor er alleen gevraagd wordt 
naar de gebruiks- en vloeroppervlakte die erbij komt, aangezien de huidige gebruik- en 
vloeroppervlakte al bekend is bij de gemeente. 

11.2.5 Het gebruik van de adaptieve ‘volgende knop’ 
Bij de adaptieve formulieren wordt het gebruik van de ‘volgende knop’ en ‘dynamic visibility of fields’ 
gewaardeerd. Volgens de gemeenten moet dit zover mogelijk doorgevoerd worden, zodat er geen 
dingen gevraagd worden die de gemeente kan weten.  

11.2.6 Het gebruik van gepersonaliseerde aanbevelingen 
Bij de adaptieve formulieren wordt het gebruik van de gepersonaliseerde aanbevelingen gewaardeerd. 
Dit wordt gezien als een interessante en vernieuwende aanvulling voor de gebruiker.  

11.2.7 Eerste indruk 
De eerste indruk over het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren is goed. De 
gemeenten vinden het hele verbeteringen en staan positief tegenover het gebruik van adaptatie. 

11.2.8 Waardering 
Hierbij is er gekeken of het adaptieve e-formulier beter of meer gewaardeerd wordt dan het niet 
adaptieve e-formulier. Aan de hand van de discussiepunten/interviewvragen die behandeld zijn, kon 
afgeleid worden hoe de verschillende versies gewaardeerd worden door de focusgroep. Hierbij is er 
onderscheid gemaakt tussen nuttig/relevant, gebruiksgemak, voorspelbaarheid en doorzichtigheid, 
beheersbaarheid, opdringerigheid, privacygevoeligheid, en ervaringsmogelijkheden ten opzichte van 
de adaptieve formulieren.  
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  Doorgeven verhuizing 
 Aanvraag 

Bouwvergunning 
Opmerking 

Nuttig/relevant + + 

Bij het doorgeven van een 
verhuizing vooral nuttig 
door het gebruik van 
DigiD en bij het 
doorgeven van 
meeverhuizers. 

Gebruiksgemak + + 

Doordat het om e-
formulieren gaat kan de 
techniek zeker voor een 
verbetering zorgen. 

Voorspelbaar/doorzichtig + +  

Beheersbaarheid + +  

Hinderlijk/Opdringerigheid - - 

Er moet geen uitleg 
gegeven worden over 
simpele velden, zoals 
woonplaats. 

Privacygevoelig + +  

Ervaringsmogelijkheden + + 

In een andere situatie zijn 
andere velden relevant en 
die ziet de gebruiker dan 
wel. 

    
 

Tabel 28. Waardering 

De gemeenten waren eensgezind en waardeerde allen de twee adaptieve formulieren. Hierbij werd 
het “simpele” formulier niet meer gewaardeerd dan het “complexe” formulier. 

11.2.9 Knelpunten 
De inhoud en de gebruikte gemeentelijke termen en uitleg werden gezien als het grootste knelpunt 
van het adaptieve formulier. Daarnaast werd er genoemd dat de contrast in het overzicht van de te 
doorlopen schermen verbeterd moest worden, zodat het meer op zou vallen. Ook moest er duidelijker 
aangegeven worden wie er ingelogd is.  
 
De deelnemers gaven aan dat de gemeenten inhoudelijk eerst goed moeten kijken naar de 
vraagstelling van het formulier en welke vragen/informatie echt nodig zijn. 

11.2.10 Positieve punten 
De volgende positieve punten van de adaptieve formulieren werden genoemd: 

• alleen relevante velden en informatie 
• gebruikersvriendelijker 
• minder kans op fouten 
• rekensommen kunnen automatisch uitgerekend worden door het systeem 
• laag drempeliger 
• contextafhankelijke helpfunctie die zich aanpast aan het gebruikersgedrag 
• de burger staat meer in contact met de gemeente 

11.2.11 Voorkeur adaptatiemethode(n) 
De gemeenten gaven aan geen directe voorkeur te hebben voor de verschillende adaptatiemethoden. 
Volgens hen hadden alle functionaliteiten een toegevoegde waarde. 

11.2.12 Voorkeur adaptieve of niet adaptieve versie 
Om te kijken of er een voorkeur voor het gebruik van adaptatie bij e-formulier is of niet is het adaptieve 
e-formulier vergeleken met het niet adaptieve e-formulier. De focusgroep gaf aan de adaptieve versie 
beter te vinden, omdat men te maken heeft met gebruikers en de gebruiksvriendelijkheid daarbij een 
belangrijk onderdeel is. 
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11.2.13 Simpel of complex? 
De gebruikers gaven aan dat het gebruik van adaptatie zowel bij simpele als complexe formulieren 
een toegevoegde waarde heeft. Volgens hen zou adaptatie daarom standaard bij alle type formulieren 
gebruikt moeten worden. 

11.3   Conclusie 
De deelnemers uit dit onderzoek hadden de voorkeur voor adaptieve formulieren en vonden dat het 
gebruik van adaptatie een toegevoegde waarde heeft voor gemeentelijke e-formulieren doordat de 
gebruikersvriendelijkheid vergroot wordt. Dit was het geval voor zowel het relatief complexe formulier 
‘aanvraag bouwvergunning’ als het meer simpele formulier ‘doorgeven verhuizing’. Volgens de 
gemeenten moet het gebruik van adaptatie standaard in alle type formulieren doorgevoerd worden. 
Hierbij werden bepaalde adaptieve functionaliteiten niet meer gewaardeerd dan andere. Alle 
functionaliteiten hebben volgens de gemeente een toegevoegde waarde en zouden allen standaard 
geïmplementeerd moeten worden. 
 
Daarnaast is er in dit hoofdstuk een antwoord gevonden op een vraag die betrekking heeft op het 
tweede deel van het onderzoek; de ontwikkeling en evaluaties van de prototypes bij burgers, 
gemeentemedewerkers en gemeenten. 
 
Welke prototypes, die demonstreren hoe adaptieve e-formulieren ingezet kunnen worden voor 
de gevonden diensten, moeten volgens de eindgebruikers ontwikkeld worden? 
Volgens de gemeenten moet adaptatie standaard ingezet worden bij alle formulieren; van simpele tot 
complexe formulieren. Hierbij werd aangegeven dat alle functionaliteiten van adaptatie toegepast 
moeten worden; de ene functionaliteit werd niet meer gewaardeerd dan de andere. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de zogenaamde final versie van de prototypes besproken, waarin 
wordt aangegeven welke onderdelen van de alpha versie aangepast zijn aan de hand van de 
evaluatieresultaten om tot de final versie te komen. 
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12 FINAL PROTOTYPES 
Uit de evaluatieresultaten van burgers, gemeentemedewerkers en gemeenten kwam naar voren dat 
een aantal onderdelen van de formulieren niet duidelijk waren of ontbraken. Aan de hand van deze 
resultaten zijn veranderingen aangebracht bij zowel het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ als het 
formulier ‘doorgeven verhuizing’ (alpha versie). Het resultaat van deze veranderingen is de final versie 
van de prototypes. 
 
Bij het formulier ‘aanvraag bouwvergunning’ zijn de volgende veranderingen aangebracht: 
• Als de gebruiker op de knop ‘Toevoegen’ klikt dan verdwijnt de data die in het veld stond en 

toegevoegd moest worden. 
• Er is een vraag toegevoegd of de bouwwerkzaamheden betrekking hebben op het woonadres of 

niet. Als deze vraag met ‘ja’ beantwoord wordt, dan hoeft de aanvrager verder niks in te vullen. 
• Als de aanvrager aangeeft dat hij/zij al eerder een bouwvergunning heeft aangevraagd, dan wordt 

wanneer mogelijk het nummer van de aangevraagde bouwvergunning getoond, zodat de 
aanvrager deze optie kan selecteren en het nummer niet zelf hoeft in te tikken. 

• Als er sprake is van ‘eigen grond’ dan gaat het altijd om een koopwoning. Er hoeft dan geen 
onderscheid meer gemaakt te worden tussen het aantal koop- en huurwoningen of koop- en 
huurwooneenheden.  

• Er is een browser knop toegevoegd, waarmee aan te leveren documenten geupload kunnen 
worden. 

 
Bij het formulier ‘doorgeven verhuizing’ zijn de volgende veranderingen aangebracht: 
• Als de gebruiker op de knop ‘Toevoegen’ klikt dan verdwijnt de data die in het veld stond en 

toegevoegd moest worden. 
• Er is uitleg toegevoegd aan de velden ‘toevoeging’, ‘huisletter’ en ‘datum’ 
• Bij de ‘mogelijke relevante links’ is de optie ‘Huurtoeslag aanvragen’ weggehaald, omdat er 

daarvoor een connectie gemaakt moet worden met de database van VROM. De relevante links 
zullen volgens de gemeenten moeten bestaan uit producten en diensten bij de gemeente zelf 
aangevraagd zijn. 

 
Deze veranderingen zijn te verwerkt in de final prototypes (zie [14]). 
 
Daarnaast kwam uit de evaluatie met de gemeenten naar voren dat het ook gewenst was dat het 
formulier onderbroken kon worden door de gebruiker, zodat de gebruiker het formulier af kan sluiten 
en weer op kan starten om het formulier verder in te vullen zonder dat de reeds ingevulde gegevens 
verloren zijn. Deze functionaliteit is niet verwerkt in de final versie van de prototypes. 
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13 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Conclusie 
In dit afstudeeronderzoek is onderzocht hoe gemeentelijke e-formulieren, waarmee gebruikers 
gemeentelijke producten en diensten aan kunnen vragen, verbeterd kunnen worden door informatie 
die beschikbaar is over de gebruiker aan te wenden. Dit was ook de doelstelling van het onderzoek. 
De indruk bestaat namelijk dat niet alle gebruikers geheel tevreden zijn over de huidige gemeentelijke 
e-formulieren. 
 
Om te onderzoeken of het gebruik van adaptatie een toegevoegde heeft voor gemeentelijke e-
formulieren is er eerst een oriënterend onderzoek gedaan. Tijdens het onderzoek is er gebruik 
gemaakt van User-Centered Design waarbij de gebruiker en klant centraal staan. Hierbij is er een 
online enquête afgenomen onder eindgebruikers (burgers, maar ook gemeentemedewerkers) en 
gemeenten. Aan de hand van deze enquêteresultaten zijn twee prototypes ontwikkeld die getest zijn 
in een eindgebruikerevaluatie met burgers en gemeentemedewerkers en tijdens een focusgroep 
evaluatie met gemeenten.  
 
De doelstelling van het onderzoek was: 
 

Onderzoeken hoe gemeentelijke e-formulieren verbeterd kunnen worden door de informatie die 
beschikbaar is over de gebruiker aan te wenden om zogenaamde adaptieve gemeentelijke e-

formulieren aan te bieden. 
 

Gemeentelijke e-formulieren kunnen verbeterd worden door gebruik te maken van het 
gebruikersgedrag, (bekende) (persoons)gegevens en gegevens van overeenkomende gebruikers, 
waardoor de content, navigatie en presentatie van het formulier aangepast kan worden (adaptatie). 
 
Naast deze doelstelling zijn er in dit onderzoek een aantal deelvragen beantwoord De belangrijkste 
deelvragen worden hieronder kort behandeld. 
 
Expliciete of impliciete acquisitie 
Om gegevens over de gebruiker, zoals het gebruikersgedrag en persoongegevens, te verzamelen, zal 
er gebruikt gemaakt moeten worden van een combinatie van expliciete als impliciete acquisitie, 
waarbij expliciete acquisitie op een zelfinitiërende manier plaats moet vinden (inloggen met DigiD). 
 
Adaptatiemethoden en –technieken 
Adaptatie van content, navigatie en presentatie moeten standaard geïmplementeerd worden in 
gemeentelijke e-formulieren, waarbij gebruik wordt gemaakt van dynamische (dynamic visibility of 
fields) en actieve velden (active fields), een DigiD inlog, built-in checklists, gepersonaliseerde 
begeleiding en links (personalized direct guidance en personlized maps), en het aanbieden van 
verschillende paginastijlen (page en fragment variants) en een contextafhankelijke helpfunctie op 
verschillende niveaus (nested forms en adaptive link hiding/disabling). 
 
Gebruikersgroepen 
De gemeentelijke e-formulieren moeten toegankelijk zijn voor alle burgers en het mag geen 
bezoekers, zoals slechtzienden, kleurenblinden, bezoekers met technische computerbeperkingen, 
uitsluiten. Bij gemeentelijke e-formulieren kan er verder onderscheidt gemaakt worden in drie 
gebruikersgroepen; burgers, gemeentemedewerkers en ondernemers. Deze gebruikersgroepen 
kunnen weer verdeeld worden in de subgroepen slechtzienden, ouderen, jongeren, “met veel 
computerervaring”, met “gemiddelde computerervaring”, met “weinig computerervaring”, “met veel 
ervaring met het invullen van e-formulieren”, “met gemiddelde ervaring met het invullen van e-
formulieren”, en met “weinig ervaring met het invullen van e-formulieren”.  
 
Adaptatie aan een individu of groep 
Er kan zowel adaptatie aan een individu als aan een groep plaatsvinden. Als een gebruiker 
slechtziend is, kan deze ingedeeld worden in de groep Slechtzienden en automatisch een aangepaste 
layout te zien krijgen. Daarnaast kan het systeem bepalen dat deze gebruiker meer uitleg nodig heeft 
bij de velden doordat hij/zij de helpfuncties naast de velden veel raadpleegt (gebruikersgedrag). De 
groep ouderen, laagopgeleiden en personen met weinig computerervaring was echter te klein 
vergeleken met de groep jongeren, hoopopgeleiden en personen met veel computerervaring om hier 
een echte uitspraak over te doen. 
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Simpel of complex 
Adaptatie moet standaard doorgevoerd worden bij alle formulieren, zowel bij simpele als complexe 
formulieren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een contextafhankelijke helpfunctie bij de 
complexe variant meer gewaardeerd werd. Daarentegen werd het gebruik van DigiD vooral 
gewaardeerd bij de simpele variant, omdat het aantal in te vullen velden daardoor drastisch 
verminderd werd. 
 
Adaptatie lost echter niet alle problemen met gemeentelijke e-formulieren op. Voordat adaptatie 
daadwerkelijk geïmplementeerd wordt in de gemeentelijke e-formulieren, moeten deze formulieren 
inhoudelijk eerst goed onder de loep genomen worden om te kijken waar inhoudelijk verbeteringen 
doorgevoerd kunnen worden. Hierbij moet er vooral gekeken worden naar het gebruik van 
gemeentelijke termen en het niveau van de gegeven uitleg. 
 
 

To be adapted or not to be adapted, that is the question. 
 
Maar zitten gebruikers wel te wachten op het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren? 
Of is het slechts een uitbuiting van het hele big-brother-is-watching-you idee? Het aanbod van 
gemeentelijke informatie en diensten neemt toe, de bezoekfrequentie neemt eveneens toe, maar het 
gebruik van digitale dienstverlening neemt zeer beperkt toe en de klanttevredenheid staat onder druk. 
Er moet een kantteling gemaakt worden van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte aanpak, 
waaronder mogelijkheden voor informatie en diensten op maat. Formulieren op maat die meedenken 
met de gebruiker lijken de oplossing voor dit probleem. 

Reflectie en aanbevelingen 
De doelstelling van het afstudeeronderzoek is gehaald; er is een antwoord gevonden op de vraag: 
Hoe kunnen gemeentelijke e-formulieren verbeterd kunnen worden door de informatie die beschikbaar 
is over de gebruiker aan te wenden om zogenaamde adaptieve gemeentelijke e-formulieren aan te 
bieden?  
 
Bij dit onderzoek zijn er een aantal onderdelen buiten beschouwing gelaten, zoals de wetgeving ten 
aanzien van persoonsgegevens en de beveiliging van digitale transacties en communicatie, de 
techniek achter de data acquisitiemethoden en de techniek achter de log data. Deze onderwerpen 
zouden in een vervolgonderzoek nader bekeken kunnen worden. Doordat er vooral onderzoek is 
gedaan onder relatief jonge (≤40), hoogopgeleide personen met veel computerervaring, zal er 
daarnaast onderzoek gedaan kunnen onder de groepen ouderen, laagopgeleide personen met weinig 
computerervaring om vast te stellen of de resultaten van dit onderzoek een representatieve 
afspiegeling zijn voor alle lagen van de bevolking. Hierbij zal meteen gekeken kunnen worden naar de 
gebruikerprofielen waarin de gebruikersgroepen in te delen zijn en het gebruik van stereotypering. 
Deze vraag kon door de onevenredige verdeling van de onderzochte groepen niet eenduidig 
beantwoord worden. Daarnaast was de groep novice gemeenten niet bereid mee te werken aan de 
focus groep evaluatie, omdat zij nog niet ver genoeg zijn met hun digitale dienstverlening om naar het 
gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren te kijken. Wellicht was het gebruik van een focus 
groep niet per definitie de juiste methode om alle type gemeenten te betrekken. Deze groep zou in 
een apart onderzoek nader bekeken kunnen worden, waarbij gebruik gemaakt zou kunnen worden 
van interviews. Ook zou er onderzocht kunnen worden of de resultaten van dit onderzoek regio 
afhankelijk zijn. Ten slotte zou de final versie op grote schaal getest kunnen worden in een 
vervolgonderzoek.  
 
Wat opmerkelijk was bij dit onderzoek is dat gemeenten bij het oriënterende onderzoek het minst 
positief uit de hoek kwamen (62%) wat betreft het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-
formulieren en na de evaluatie van de prototypes het meest positief (100%), waarbij aangegeven werd 
dat alle adaptatietechnieken standaard toegepast moeten worden in alle type formulieren, zowel in 
simpele als complexe. Door de positieve feedback van zowel burgers, gemeentemedewerkers als 
gemeenten zal het gebruik van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren door alle gemeenten in 
Nederland als een daadwerkelijke toegevoegde waarde gezien moeten worden. Nader onderzoek op 
dit gebied zal, naar mijn mening, zeker de moeite waard zijn.  
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BIJLAGE 1 – PLANNING PAPER WORKSHOP 

Adaptive Municipal e-forms 
 
 

P.M. Kuiper, E.M.A.G van Dijk, A.K. Boerma 

 
University of Twente, eMAXX B.V., The Netherlands, 

p.m.kuiper@student.utwente.nl, bvdijk@ewi.utwente.nl, a.boerma@emaxx.nl 

Abstract. Adaptation of electronic forms seems to be a step forward to reduce the burden for people who fill 
in forms. Municipalities more and more offer e-forms online that can be used to request a municipal product 
or service. To create adaptive e-forms that satisfy the need of end-users, involvement of those users in design 
activities and evaluation is necessary. This paper describes the design of adaptive municipal e-forms and the 
way user-groups were involved in the design activities and will be involved in evaluation. 

1   Introduction 

This paper describes how users have been involved in the design activities of adaptive municipal e-forms; forms 
offered through a municipal website/portal used by citizens to place a request for a municipal product/service or 
by municipal employees to place a request on behalf of a citizen. The form can automatically adjust to the 
background, knowledge, interests, goals and restrictions of the user (personalization). The user can also adjust 
the form to his/her own needs (customization). Adaptive municipal e-forms can be used for different purposes, 
e.g. to make an appointment, to announce a change of address, or to request a passport or building permit. 

2   Overview of Adaptation 

Adaptation deals with the ability of an application to collect user information, to analyze this information, and to 
adapt the application to the needs of the user based on the analysis [4]. Figure 1 shows an overview of 
adaptation. 
Personalization and customization can occur simultaneously. Customization is based on explicit data, i.e. a user 
can adapt the applications’ data or layout. Personalization is handled by the system and is based on implicit data, 
e.g. user behavior, and/or explicit data, e.g. information entered in a form. Hereby an application can adapt to an 
individual or a group. For personalization three types of models are used: user models describe personal 
information or presumptions about the user, surroundings models describe the users’ software, hardware and 
location, and usage models describe the users’ behavior by looking at user actions. Usage models contain data 
acquired implicitly by the system; the other two models contain explicit and implicit data. To create a more 
elaborated model, the data in these models must be analyzed using various data analysis methods, which will not 
be discussed in this paper. Adaptation based on these models can be performed in three ways: adaptation of 
content, presentation, and navigation, which can appear in combination. Adaptation of content can take the form 
of e.g. ‘adaptive stretchtext’ to explain terms that can be “unfolded” by the user, or ‘fragment coloring’ to mark 
elements as being important or irrelevant using colors. With adaptation of presentation the content stays the same 
but the layout changes, e.g. text changes into audio (poor eyesight). Adaptation of navigation can take the form 
of e.g. ‘adaptive link annotation’ to annotate links using different colors, font types, sizes, or pictograms, or 
‘adaptive link removal/addition’ to add or remove the link of non-contextual links as a whole. [4] [5] 

 

Fig. 1. An overview of adaptation 

mailto:p.m.kuiper@student.utwente.nl
mailto:bvdijk@ewi.utwente.nl
mailto:a.boerma@emaxx.nl
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Adaptive systems can lead to usability problems that potentially outweigh the benefits. The usability principles 
‘predictability’, ‘transparency’, ‘controllability’ and ‘unobtrusiveness’ are principles that can easily be violated 
by adaptive systems, as well as the principles ‘privacy’ and ‘breadth of experience’. People may become 
concerned about the possibility that their data will be used inappropriately. When the user completely delegates a 
task to the system or the system relies excessively on an incomplete user model the consequence might be that 
the adaptive system does not work as it should. The user should have the possibility to choose between complete 
control over a task and complete delegation of it. [1] 

2.1 Adaptation in e-forms 

The following adaptation techniques can be used in e-forms [3], [4], [5]: 
• active fields; corresponds to formulas linked to a cell used in spreadsheet programs 
• adaptive link hiding/disabling; hides the visual indicator of a link or disables the functionality of a link 
• built-in checklists; use colors to make sure no obligatory fields are forgotten and guide user to perform tasks 

(form of adaptive link annotation/fragment coloring) 
• dynamic visibility of fields; adds/removes fields (adaptive link removal/addition) 
• personalized direct guidance; dynamically determined destination of ‘next’-button 
• personalized maps; helps users to understand the content and structure of the form 
• page variants; one page consists of two or more variants representing information on a different level or style 
• fragment variants; refinement of page variants. One page is divided in different fragments consisting of two 

or more variants representing different user groups 
• frame-based; creates alternative descriptions for different users where slots of a frame can be linked with 

other frames (corresponds to adaptive natural-language) 
• nested forms; the content of a window is organized in sections and subsections that the user or system can 

open and close (form of adaptive stretchtext) 
• sorting; corresponds to link sorting but also aims at text, fields, and sections 
 
To prevent the user from being exposed to unnecessary items, dynamic visibility of fields can be used. This is 
especially important for complex forms, such as a request for a building permit. In Figure 2 the spouse/registered 
partner and children fields are skipped since the user has indicated that she will live independent on the new 
address. Figure 3 uses fragment variants to create optional field explanations for novice and expert users (left: 
full explanation, right: partial explanation). [3], [4] 

  

Fig. 2. Example of Dynamic visibility of fields -Adaptation of navigation 

  

Fig. 3. Example of fragment variants – Adaptation of content 

3   Adaptive Municipal e-forms 

A lot of governments replace their paper forms with online e-forms. There are four main choices that are 
important when dealing with adaptation: the choice between personalization, customization or a combination, 
between adaptation to an individual or a group, between implicit, explicit acquisition, or a combination, and 
between adaptation of content, presentation, navigation, or a combination. These options must correspond to the 
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needs of citizens, municipal employees and municipalities. To discover the needs of these user-groups three 
online questionnaires were created. Municipalities (clients of eMAXX) were personally approached by email 
(response 26% of 53 persons). Citizens were approached by a posting (Computable forum) and by email 
(response 69% of 78 persons) including the request to send it on to others. The effect of posting and sending on 
is not known but from personal experience it can be said that an indirect or impersonal approach leads to little 
response. Municipal employees were approached in a newsletter of eMAXX (response <1%), with a request to 
the municipalities to send the email on to employees (response <1%), and by emailing all municipalities in the 
Netherlands (response 11% of 483 persons). 

3.1 User involvement in design activities 

It was necessary to find out which options listed above should be used in adaptive municipal e-forms and which 
products/services could be improved with adaptation. The questionnaires were designed to be understandable for 
everyone, since they aimed at different people, e.g. men/women, young/old people, people with different 
educational levels. The main problem was how to ask things of which the user has no knowledge. To do this the 
questionnaires used examples of announcing a change of address, where the use of adaptation was described by 
approaching  different users in a different way when filling in the form. The questionnaires also used pictures 
based on this example to explain items, e.g. adaptation of content (see Figure 2) or personalization (see Figure 
3). The user was explicitly asked to indicate his/her preference, e.g. personalization, customization, or a 
combination. 

3.2 Questionnaire results 

According to the results citizens (82%), municipal employees (67%) and municipalities (62%) favor the use of 
adaptation with municipal e-forms. They prefer adaptation to an individual, personalization, a combination of 
explicit and implicit acquisition, adaptation of content and navigation. Citizens also prefer a combination of 
personalization and customization, municipal employees also prefer explicit acquisition and municipalities also 
prefer adaptation to a group. At the time of the workshop more results will be presented. 
According to the feedback the questionnaire was complex for some people. Seven citizens and one municipality 
employee mentioned that the questionnaire (e.g. http://www.emaxx.nl/web/Burgers) was ‘too academic’ or 
difficult. Terms used, e.g. customization, personalization were seen as difficult even though their definitions 
were explained. They suggested to avoid these terms and use more everyday words. Two citizens mentioned that 
the questionnaire was too long (24 questions). Three citizens (≥ 50 years) mentioned that it took more time to 
read and understand the explanatory text than indicated (15 minutes). Two citizens said the questionnaire looked 
too complicated. One of them didn’t fill it in at all and the other quit after the first example, when she tried to fill 
in a screen shot since she thought it was an actual form. One municipality employee mentioned that the questions 
were quite difficult. The questionnaire also used some personalization; if a user indicated that he/she had no 
experience with municipal e-forms, the question about the kind of municipal e-forms filled in so far was skipped 
(this was added after the feedback of three citizens). 

3.3 User involvement in evaluation 

According to the questionnaire results and theory studied the prototypes ‘building permit’ and ‘announcement of 
a change of address’ will be designed and evaluated. They benefit the most from the use of adaptation as 
indicated by the user-groups. The prototypes will be evaluated in a face-to-face evaluation where the user can 
give feedback while interacting with the prototype. This feedback will be used to adjust the prototypes. At the 
time of the workshop more can be presented on the prototypes designed and the evaluation process. 37% of the 
citizens, 40% of the municipal employees, and all municipalities are prepared to do a follow up evaluation. 

4   Conclusion 

The main problem is how to ask things of which the user has no knowledge. This can be done by the use of one 
example where the description is based on, example pictures, easy explanation of terms and simplification when 
possible, a direct and/or personal approach of users, personalization e.g. skipping irrelevant questions, and a 
reduction of the number of questions. From the questionnaire results it can be concluded that citizens, municipal 
employees and municipalities are in favor of the use of adaptation with municipal e-forms. But clearly adaptation 
can only be successful when it is implemented carefully and no incorrect adaptation takes place. 
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BIJLAGE 2 - eMAXX B.V. 
eMAXX is een jong bedrijf dat opgericht is vanuit de visie om vernieuwende technologie te 
ontwikkelen, waarbij de kloof die ontstaan is tussen de oude en de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) wereld overbrugd kan worden. Oplossingen die eMAXX ontwikkelt 
bestaan voor een groot deel uit het ontwikkelen en implementeren van software voor de integratie van 
front office en back office systemen. De front office (de presentatielaag van de organisatie naar de 
buitenwereld toe) en back office processen (het hart van de organisatie waar zich onzichtbaar voor de 
buitenwereld de primaire gegevensverwerkende processen afspelen) kunnen worden afgestemd door 
het maken van een koppeling, de zogenaamde eMAXX Mid Office (zie figuur). [EMA05] 
 
 

 
 

Figuur 21. Mid Office, Internet diensten, Front- en Backoffice (bron: [EMA05]) 
 
De eMAXX Mid Office kan gezien worden als een schakel in het bereiken van doelstellingen op het 
gebied van de elektronische overheid, “e-government”. De doelstellingen zijn e-government zijn “de 
openbare diensten te verbeteren, de democratische processen te versterken en het overheidsbeleid te 
ondersteunen” [EU05].  
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BIJLAGE 3 – TECHNOLOGISCHE KAART 

 
 

Figuur  22. Technologische kaart – Invoering adaptieve gemeentelijke e-formulieren 
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BIJLAGE 4 – IMPACTBOOM 

 
 

Figuur 23. Impactboom – Invoering adaptieve gemeentelijke e-formulieren 
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BIJLAGE 5 – PRODUCTEN EN DIENSTEN 
 
Potentieel Niveau 1: 
1. Ophalen huisvuil 
2. Heffing rioolrecht 
3. Afvalstoffenheffing 
4. Inzage bestemmingsplannen 
 
Potentieel Niveau 2: 
5. Aanvragen bouwvergunning 
 
Potentieel Niveau 3: 
6. Aanvragen paspoort 
7. Aanvragen rijbewijs 
8. Aanvragen verklaring omtrent inkomen en vermogen 
9. Aanvraag bijstandsuitkering 
 
Potentieel Niveau 4: 
10. Inzameling grof vuil 
11. Onroerende Zaak Belasting (OZB) 
12. Melding van schade/onderhoud aan wegen/trottoirs e.d. (wegenonderhoud) 
13. Aankoop/verhuur bouwgrond 
14. Aanvragen GBA-uittreksel 
15. Aanvraag van een gehandicaptenvoorziening (WVG) 
16. Aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen 
17. Doorgeven verhuizing 
18. Melding schade openbaar groen 
19. Aanvragen kapvergunning 
20. Bezwaarschrift indienen 
21. Aanvraag parkeervergunning 
22. Aanvraag evenementenvergunning 
23. Afspraak maken met de gemeente 
 
Bron: [WIN05] 
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BIJLAGE 6 - SCORE E-FORMULIEREN BURGERS 

Product 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 Totaal score 
2005 

score 
2004 

max. niveau 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 66     

Alkmaar 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 25 37,9 39,4 

Almelo 1 4 2 4 1 0 1 3 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 32 48,5 22,7 

Almere 1 4 1 1 3 1 1 4 0 1 1 1 4 1 1 3 2 2 32 48,5 34,8 

Amersfoort 1 4 2 4 1 0 1 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 2 32 48,5 39,4 

Apeldoorn 1 4 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 4 3 2 1 2 2 35 53,0 47 

Arnhem 1 4 2 4 1 1 1 4 1 1 2 1 4 4 2 4 2* 2 41* 62,1* 42,4 

Capelle aan den IJsel 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 30 45,5 36,4 

Echt-Susteren 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 0 1 25 37,9 16,7 

Ede 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 31 47,0 37,9 

Eindhoven 1 4 2 3 3 1 3 4 1 3 2 1 4 3 2 3 2 2 44 66,7 48,5 

Enschede 1 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 1 4 58 87,9 72,7 

Gouda 1 4 2 4 1 0 1 4 1 2 2 1 2 4 2 1 1 2 35 53,0 31,8 

Groningen 4 4 2 4 1 0 1 4 2 1 2 1 4 4 4 4 4 1 47 71,2 59,1 

Haarlem 1 4 2 3 1 1 1 1 0 2 1 1 2 3 2 1 2 2 30 45,5 31,8 

Heemstede 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 30 45,5 48,5 

Heerlen 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 30,3 27,3 

Hengelo (O) 1 4 2 3 3 1 3 4 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 42 63,6 48,5 

Hilversum 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 28 42,4 45,5 

Hoorn 1 4 2 4 1 4 1 4 0 2 2 1 3 4 2 1 2 2 40 60,6 56,1 

Kerkrade 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 22 33,3 30,3 

Leeuwarden 1 2* 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2* 1 1 24* 36,4* 33,3 

Lelystad 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22 33,3 27,3 

Maassluis 1 4 2 4 1 0 1 2 1 1 2 1 2 4 4 2 2 1 35 53,0 42,4 

Nijmegen 1 4 2 4 1 1 1 4 1 1 2 1 4 4 2 4 2 2 41 62,1 53 

Noordoostpolder 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 2 20 30,3 28,8 

Renkum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 22 33,3 0 

Velsen 1 2 1 3* 2 0 1 1 1 2 2 1 2 3* 2 1 1 1 27 40,9 31,8 

d1 Inzameling grof vuil d7 Aanvragen rijbewijs d13 Doorgeven verhuizing 

d2 Onroerende Zaak Belasting (OZB) d8 Aanvragen GBA-uittreksel d14 Melding schade openbaar groen 

d3 Aanvragen bouwvergunning  d9 Aanvragen verklaring inkomen en vermogen d15 Aanvragen kapvergunning 

d4 Melding van schade/Wegenonderhoud d10 Aanvraag van een gehandicaptenvoorziening (WVG) d16 Bezwaarschrift indienen 

d5 Aanvragen paspoort d11 Aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen d17 Aanvraag parkeervergunning 

d6 Aankoop/verhuur bouwgrond d12 Aanvraag bijstandsuitkering d18 Aanvraag evenementenvergunning 

 
* aangepast aan status op 25 januari 2006.  
Tabel is gemaakt aan de hand van data uit [OVE01] 
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BIJLAGE 7 – SCORE E-DIENSTVERLENING BURGERS 

Product 
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 Totaal score 

2005 
score 
2004 

max. niveau 1 4 1 4 1 2 4 3 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 70    

Alkmaar 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 29 41,4 42,9 

Almelo 1 1 1 4 1 2 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 36 51,4 24,3 

Almere 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 4 0 1 1 1 4 1 1 3 2 2 36 51,4 38,6 

Amersfoort 1 1 1 4 1 2 4 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 2 36 51,4 42,9 

Apeldoorn 1 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 3 2 1 2 2 39 55,7 50,0 

Arnhem 1 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 4 4 2 4 2* 2 45* 64,3* 45,7 

Capelle aan den IJsel 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 34 48,6 40,0 

Echt-Susteren 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 0 1 29 41,4 21,4 

Ede 1 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 35 50,0 41,4 

Eindhoven 1 1 1 4 1 2 3 3 1 3 1 4 1 3 2 1 4 3 2 3 2 2 48 68,6 51,4 

Enschede 1 1 1 4 1 2 4 3 4 3 1 4 3 4 2 3 4 4 4 4 1 4 62 88,6 74,3 

Gouda 1 1 1 4 1 2 4 1 0 1 1 4 1 2 2 1 2 4 2 1 1 2 39 55,7 34,3 

Groningen 1 4 1 4 1 2 4 1 0 1 1 4 2 1 2 1 4 4 4 4 4 1 51 72,9 61,4 

Haarlem 1 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 3 2 1 2 2 34 48,6 35,7 

Heemstede 1 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 34 48,6 51,4 

Heerlen 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 34,3 31,4 

Hengelo (O) 1 1 1 4 1 2 3 3 1 3 1 4 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 46 65,7 51,4 

Hilversum 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 32 45,7 48,6 

Hoorn 1 1 1 4 1 2 4 1 4 1 1 4 0 2 2 1 3 4 2 1 2 2 44 62,9 58,6 

Kerkrade 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 26 37,1 32,9 

Leeuwarden 1 1 1 2* 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2* 1 1 28* 40,0* 35,7 

Lelystad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 26 37,1 30,0 

Maassluis 1 1 1 4 1 2 4 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 4 4 2 2 1 39 55,7 44,3 

Nijmegen 1 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 4 4 2 4 2 2 45 64,3 55,7 

Noordoostpolder 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 2 23 32,9 30,0 

Renkum 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 25 35,7 0,0 

Velsen 1 1 1 2 1 1 3* 2 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3* 2 1 1 1 30 42,9 35,7 
 

D1 Ophalen huisvuil d7 Melding van schade/wegenonderhoud d13 Aanvragen verklaring inkomen en vermogen d19 Aanvragen kapvergunning 

D2 Inzameling grof vuil d8 Aanvragen paspoort d14 Aanvraag van een gehandicaptenvoorziening d20 Bezwaarschrift indienen 

D3 Heffing rioolrecht d9 Aankoop/verhuur bouwgrond d15 Aanvraag kwijtschelding belastingen/heffingen d21 Aanvraag parkeervergunning 

d4 Onroerende Zaak Belasting (OZB) d10 Aanvragen rijbewijs d16 Aanvraag bijstandsuitkering d22 Aanvraag evenementenvergunning 

d5 Afvalstoffenheffing d11 Inzage bestemmingsplannen d17 Doorgeven verhuizing 

d6 Aanvragen bouwvergunning d12 Aanvragen GBA-uittreksel d18 Melding schade openbaar groen 

* aangepast aan status op 25 januari 2006 
Tabel is gemaakt aan de hand van data uit [OVE01] 
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BIJLAGE 8 – KLANTEN (GEMEENTEN) EMAXX 
1. Alkmaar (06-2005: Mid Office / Portal) 
2. Almelo (01-2006: Mid Office) 
3. Almere (lopend project) 
4. Amersfoort (lopend project) 
5. Amstelveen (11-2004: Offerteaanvraag) 
6. Apeldoorn (11-2003: Architectuur Mid Office) 
7. Arnhem (project in beheer) 
8. Capelle aan den IJsel (11-2005: Offerteaanvraag) 
9. Coevorden (08-2003: Offerteaanvraag) 
10. Echt-Susteren (lopend project) 
11. Ede (lopend project) 
12. Eindhoven (10-2005: Architectuurpilot Gemeentelijke dienstverlening) 
13. Enschede (aankomend project zonder akkoord) 
14. Franekeradeel (09-2004: gesprek) 
15. Gouda (01-2006: Digitaal Loket) 
16. Groningen (project zonder beheer) 
17. Haarlem (lopend project) 
18. Heemstede (lopend project) 
19. Heerlen (lopend project) 
20. Hellendoorn (09-2004: PvE) 
21. Helmond (07-2004: Offerteaanvraag) 
22. Hengelo (lopend project) 
23. Hilversum (lopend project) 
24. Hoorn (project in beheer) 
25. Huizen (09-2003: alleen gesprek) 
26. Kampen (02-2004: voorstel) 
27. Kerkrade (lopend project) 
28. Leeuwarden (aankomend project zonder akkoord) 
29. Leiden (02-2005: Offerteaanvraag) 
30. Lelystad (lopend project) 
31. Maassluis (11-2005: gesprekken) 
32. Maastricht (11-2004: gesprekken) 
33. Nieuwegein (03-2004: alleen voorstel) 
34. Nijmegen (03-2005: Mid Office Portal) 
35. Noordoostpolder (12-2004: aantal projecten) 
36. Oss (09-2004: alleen info) 
37. Renkum (09-2003: mid office) 
38. Rotterdam (10-2004: PvE Offerte) 
39. Sliedrecht (05-2005: PvE) 
40. Steenwijkerland (01-2005: PvE) 
41. Tiel (03-2004: PvE) 
42. Tytsjerksteradiel (06-2005: gesprek) 
43. Valkenswaard (07-2004: voorstel) 
44. Velsen (lopend project) 
45. Venlo (07-2005: voorstel) 
46. Zaanstad (09-2004: contact) 

 [STA06] 
 
De gemeenten in het lichtgrijs zijn niet uitgewerkt omdat dit oude contacten zijn of contacten die geen 
klant zijn geworden van eMAXX. 
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BIJLAGE 9 - GEMEENTEN 

Expert gemeenten 
De acht gemeenten Enschede, Groningen, Eindhoven, Hengelo, Arnhem, Nijmegen, Hoorn en 
Maassluis hebben relatief veel ervaring met digitale aanvragen. En dan met name met diensten die 
aangeboden worden op niveau 3 en 4. [WIN05] 
 
Enschede (88% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het digitale loket van de gemeente Enschede een hele reeks diensten en 
producten aangeboden op niveau 3 en 4, zoals het maken van een afspraak (aangifte geboorte, 
bezoekerskaart, erkenning ongeboren vrucht, gehandicaptenparkeervoorziening, 
handtekeninglegalisatie, huwelijk en geregistreerd partnerschap, identiteitskaart, parkeerabonnement, 
parkeerontheffing, parkeervergunning, paspoort, rijbewijs, verklaring omtrent het gedrag, vrij-
uitrijkaart, waarmerken kopie/afschriften, welstandscommissie, en zakenpaspoort), het aanvragen van 
vergunningen (evenementen-, kap, aanleg-, sloop-, inrit-, vent-, bouw- (niveau 2), en 
reclamevergunning), inzien van taxatieverslag (OZB), kadastrale informatie opvragen, aangifte doen 
van verhuizing etc. De complete lijst van digitale diensten en producten die aangeboden zijn hier te 
vinden. Daarnaast is de gemeente Enschede bezig met het digitaal aanvragen van een 
parkeervergunning en het inzien van een bestemmingsplan. [GEN05]  
  
Als onderdeel van het digitale loket biedt de gemeente Enschede burgers Mijn Loket aan, waar 
informatie wordt aangeboden die voor die burger belangrijk is (een vorm van adaptatie). Bijvoorbeeld, 
bij het maken van een afspraak voor het aanvragen van een nieuw paspoort worden de 
persoonsgegevens automatisch van tevoren ingevuld in het aanvraagformulier. Mijn Loket zit nog in 
de ontwikkelfase, maar de volgende diensten worden al aangeboden: het inzien van 
vergunningsaanvragen van de burger zelf of van anderen, het aanvragen van producten en diensten 
uit het Digitaal Loket, het ontvangen van informatie over het verlopen van het identiteit- of rijbewijs van 
de burger, het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, en het ontvangen van informatie over 
verkiezingen. Hoe meer persoonlijke informatie de burger achterlaat in Mijn Loket, hoe beter de 
aangeboden informatie aan zal sluiten op zijn/haar situatie. [GEN06] Score is wel hoog, maar in de 
mid office/back office is het nog niet gedigitaliseerd. Aanvragen vanuit de frontoffice komen bij een 
medewerker terecht in de vorm van een mailtje. Dit proces is niet geautomatiseerd.  
 
Groningen (71% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het eLoket van de gemeente Groningen een reeks diensten en producten 
aangeboden vooral op niveau 3 en 4, zoals het stellen van een vraag, het doorgeven van een klacht, 
het maken van een afspraak (paspoort, identiteitskaart, ondertrouw) (afspraken Burgerzaken), het 
doorgeven van een melding/schade en het melden grofvuil (Beheer en Verkeer), het opvragen 
taxatieverslag en bezwaar maken, aangifte hondenbelasting, bezwaar maken gemeentelijke belasting 
en het wijzigen rekeningnummer gemeentelijke belastingen (Belastingen),  het aanvragen van 
vergunningen (namelijk bouw- (niveau 2), sloop-, reclame-, kap- en monumentenvergunning), 
opvragen status bouwaanvraag en het opvragen aangevraagde en/of verleende bouwvergunningen 
(Bouwen en Wonen), uittrekselaanvraag GBA, aangifte adreswijziging, aangifte emigreren, afspraak 
maken huwelijk, opgeven verklaring omtrent naamvoering en de aanvraag verzoek om 
geheimhouding (Burgerzaken), inzameling grofvuil, grofvuil melden (Milieu), het opvragen van 
bodeminformatie, aanvraag bezoekerspas, activeren bezoekerspas, wijzigen kenteken, aanvragen 
parkeervergunning en het opgeven van parkeerklacht (Parkeren). [GGR06]  
 
Eindhoven (67% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het digitale loket van de gemeente Eindhoven een reeks diensten en 
producten aangeboden op niveau 3 en 4, zoals uittrekselaanvraag (geboorteregister, 
huwelijksregister, overlijdensregister, beëindiging partnerschapsregistratie, bevolkingsregister, bewijs 
van Nederlandschap, en bewijs van in leven zijn), aanvraag ontheffingen (winkeltijdenwet-, en  
parkeerontheffing grote voertuigen), aanvraag geheimhouding persoonsgegevens, aanvraag 
vergunningen (straatartiest-, uitstal-, vent- en collectevergunning), melding openbare ruimte, aanvraag 
gebruik openbare ruimte, indiening bezwaar en beroep, het maken van een afspraak (paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs), melding verhuizing (vertrek naar buitenland, naar/in Eindhoven), 
correspondentieadres wijzigen belastingen, aanvraag en intrekking automatisch incasso, 
rekeningnummer wijzigen automatische incasso, aanvraag Kopie aanslag/beschikking, aanvraag 
woonvoorziening, aanvraag naamgebruik, afvalcontainer aanvragen/ruilen, aanvraag collectief 
vraagafhankelijk vervoer e.a. vervoersvoorzieningen, aanvraag rolstoelvoorzieningen/ 
verplaatsmiddelen (rolstoel, scootermobiel, aangepaste fiets, reparatie en onderhoud), aanvraag 

https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1/schermen.asp?schermid=15&productId=15
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p212/37/schermen.asp?productId=212&schermId=1&InteractieId=37
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p484/1/schermen.asp?productId=484&schermId=1&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1050/1/schermen.asp?productId=1050&schermId=0&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1042/1/schermen.asp?productId=1042&schermId=1&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1040/1/schermen.asp?productId=1040&schermId=1&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1043/1/schermen.asp?productId=1043&schermId=0&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p483/1/schermen.asp?productId=483&schermId=1&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p148/1/schermen.asp?productId=148&schermId=1&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p466/1/schermen.asp?productId=466&schermId=1&InteractieId=1
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1098/13/schermen.asp?productId=1098&schermId=1&InteractieId=13
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1009/13/schermen.asp?productId=1009&schermId=1&InteractieId=13
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p788/28/schermen.asp?productId=788&schermId=1&InteractieId=28
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p788/28/schermen.asp?productId=788&schermId=1&InteractieId=28
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p2/schermen.asp?productId=3&schermId=15&soort=S
https://www.loket.enschede.nl/griffieren/p1/schermen.asp?schermid=15&productId=15
https://eloket.groningen.nl/do/portal
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=34
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=7
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=7
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=25
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=25
http://www.groningen.nl/functies/pagfunctie.cfm?parameter=707
http://www.groningen.nl/functies/pagfunctie.cfm?parameter=807
https://eloket.groningen.nl/reporter/action/surveystart?id=23
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=34
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=34
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=34
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=34
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=18
https://eloket.groningen.nl/reporter/action/surveystart?id=43
https://eloket.groningen.nl/reporter/action/surveystart?id=30
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=18
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=18
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=18
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=18
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=18
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=17
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=17
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=17
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=17
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=16
https://parkline.ram.nl/bzp_gr/bzp.asp?pko=1
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=16
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=16
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=16
https://eloket.groningen.nl/do/DisplayOfficeWindow?officeWindowId=16
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=351672
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=436021/productid=206
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=427072/productid=167
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=473558/productid=168
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=426984/productid=164
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=124009/productid=165
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=124009/productid=169
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=124009/productid=169
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=124009/productid=165
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430418/productid=197
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430351/productid=130
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430351/productid=130
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430516/productid=72
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429342/productid=156
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429796/productid=162
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430599/productid=175
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=474053/productid=52
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=425057/productid=100
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429720/productid=69
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429720/productid=69
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=426045/productid=36
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=351672/dbid=131/typeofpage=123980
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430673/productid=178
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=422702/productid=177
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429337/productid=55
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=427695/productid=23
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=428468/productid=24
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=427726/productid=25
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430279/productid=211
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=425207/productid=16
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=425207/productid=16
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=430247/productid=108
http://www.eindhoven.nl/web/show/id=432102/productid=26
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429491/productid=53
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429491/productid=53
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=428814/productid=208
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=428974/productid=208
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=428683/productid=208
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429135/productid=208
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buurtbudget, aanvraag plaatsing sollicitantenlijst weekmarkt, en status van aanvraag raadplegen. 
Daarnaast worden er nog diensten op niveau 2 aangeboden, zoals het aanvragen van een bouw-, 
kap, parkeer- en evenementenvergunning. [GEI06] 
 
Hengelo (64% e-formulieren) 
Momenteel wordt er via het digitale loket van de gemeente Hengelo een reeks diensten en producten 
aangeboden op niveau 3 en 4, zoals het maken van afspraken voor burgerzaken, uittrekselaanvraag 
GBA, het aanvragen van een parkeervergunning, doorgeven van een verhuizing, doorgeven van een 
emigratie, verzoek afschrift akte (echtscheiding, geboorte, huwelijk, overlijden), aanvraag bewijs van 
in leven zijn, de aangifte van hondenbelasting, bezwaar maken WOZ of overige belastingen, aanvraag 
bodeminformatie, klacht gemeentemedewerker, aanvraag folders/brochures (rechten en plichten, 
bijzondere bijstand, geregistreerd partnerschap, gezag, omvang en informatie), Aanvragen 
parkeerontheffing voor parkeerzones. Daarnaast zijn er nog een aantal, dat niet digitaal worden 
afgehandeld, maar wel digitaal worden aangeboden, zoals aanvraag kapvergunning, bijschrijvingen 
paspoort/id (niveau 2). Deze formulieren kunnen online ingevuld worden, maar moeten daarna 
uitgeprint, ondertekend en opgestuurd worden. En er zijn nog een aantal , dat gedownload, uitgeprint, 
ingevuld en opgestuurd moeten worden (niveau 2), zoals de aanvraag reclame- en bouwvergunning. 
Score is wel hoog, maar interne kennis is laag. [GHE02] 
 
Arnhem (62% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het digitale loket van de gemeente Arnhem een aantal diensten en 
producten aangeboden op niveau 4, zoals het raadplegen van taxatieverslag WOZ (aanmelden met 
DigiD), een bezwaar indienen gemeentelijke belastingen (aanmelden met DigiD), het aanvragen van 
uittreksel GBA (aanmelden met DigiD, betalen met credit card), het doorgeven van verhuizing binnen 
Arnhem (aanmelden met DigiD), het aan- en afmelden van een hond voor de gemeentelijke belasting 
(aanmelden met DigiD), het aanvragen vergunning oneigenlijk gebruik openbare grond en een 
melding doen openbare ruimte. Daarnaast worden er nog diensten op niveau 2 aangeboden, zoals de 
aanvraag kap-, evenementen-, en bouwvergunning. Doordat de gemeente Arnhem precies een deel 
van die diensten aanbiedt waarop de gemeenten getest worden, is het percentage zo hoog. Naast 
deze diensten biedt de gemeente slechts 2 extra diensten aan, namelijk aan- en afmelden 
hondenbelasting, en aanvraag vergunning oneigenlijk gebruik openbare grond. [GAR06] 
 
Nijmegen (62% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de digitale balie van de gemeente Nijmegen een reeks diensten en 
producten aangeboden op niveau 3 en 4, zoals uittrekselaanvraag burgerlijke stand (geboorte, 
huwelijk, echtscheiding), uittrekselaanvraag GBA, verhuizing buitenland, aanvraag bodeminformatie, 
aangifte hondenbelasting, aanvraag kopie gemeentelijke belastingen, aanvraag kopie WOZ-
beschikking, inzage WOZ, bezwaar indienen belastingaanslag/WOZ-beschikking, melding/klacht 
openbare ruimte (verkeersborden, herstel openbare weg, openbaar groen, reinigen openbare weg, 
rioleringsputten, speeltuinen, zwerfvuil, straatverlichting en verkeerslichten), klacht ambtelijk optreden, 
brochureaanvraag (sportservice Nijmegen en open huis), aanvraag verenigingsondersteuning. 
Daarnaast worden er nog een aantal formulieren op niveau 2 aangeboden, zoals aanvraag kap-, 
evenementen- en bouwvergunning. [GNI06] 
 
Hoorn (61% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de website van de gemeente Hoorn een reeks diensten en producten 
aangeboden op niveau 3 en 4, zoals het doen van klachten, meldingen en suggesties (openbare 
ruimte, ambtenaar of bestuurder, opmerkingen of suggesties), inschrijving koopwoning, online 
uittrekselaanvraag GBA, aangifte vestiging/verhuizing, aanvraag taxatierapport (OZB), aanvraag van 
informatie (aanvraag verschillende brochures, zoals begroting in hoofdlijnen, bijzondere bijstand, 
aanvraag bestemmingsplan- en milieu-informatie of gemeentegids etc.), doorgeven samenstelling 
sportvereniging, aanmelden spreekrecht burgers tijdens raadsvergadering of commissievergadering, 
reserveren trouwlocaties en aanmelden vrije sector kalvel. De gemeente biedt verder een aantal 
diensten op niveau 2, zoals aanvraag kap-, parkeer-, evenementen-, en bouwvergunning. Daarnaast 
biedt de gemeente Hoorn burgers een nieuwe dienst: de digitale belastingbalie, waarmee burgers eind 
februari 2006 online hun persoonlijke aanslag kunnen bekijken, het taxatierapport van de woning op 
kunnen vragen en eventueel bezwaar aan kunnen tekenen (aanmelden via DigiD). Vandaar dat de 
Gemeente Hoorn onder de categorie Expert gemeente is ingedeeld. [GHO06] 
 
Maassluis (53% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het E-loket van de Gemeente Maassluis een aantal diensten en producten 
aangeboden op niveau 3 en 4, zoals uittrekselaanvraag (huwelijksakte en geregistreerd 
partnerschap), WOZ-loket, aangifte hondenbelasting, aanvraag kwijtschelding gemeentelijke 

https://www.eindhoven.nl/web/show/id=427281/productid=50
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=427281/productid=50
https://www.eindhoven.nl/web/show/id=429931/productid=132
http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=8693&ch=INT&menu=8693&channel=INT
https://qwin.hengelo.nl/
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Uittreksel_Basisadministratie.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Uittreksel_Basisadministratie.html
http://www.hengelo2.nl/forms/sbo/SBO-Aangiftebiljet_parkeerbelastingen_particulier.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aangifte_verhuizing.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aangifte_verhuizing_buitenland.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aangifte_verhuizing_buitenland.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Afschrift_Echtscheidingsakte.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Afschrift_Geboorteakte.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Afschrift_Huwelijksakte.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Afschrift_Overlijdensakte.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Attestatie_de_Vita.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Attestatie_de_Vita.html
http://www.hengelo2.nl/forms/belastingen/BD-BV-aangifte-hondenbelasting.html
http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?channel=INT&menu=18195&id=291&ch=INT
http://www.hengelo2.nl/forms/sbo/SBO-Aanvraag_bodeminformatie_bedrijf.html
http://www.hengelo2.nl/forms/sbo/SBO-Aanvraag_bodeminformatie_bedrijf.html
http://www.hengelo2.nl/forms/gemeente/klachtenformulier.html
http://www.hengelo2.nl/forms/szw/SZW-SZ-Aanvraagformulier_Folder_Rechten_En_Plichten.html
http://www.hengelo2.nl/forms/szw/SZW-SZ-Aanvraagformulier_Folder_Bijzondere_Bijstand.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Brochure_Geregistreerd_partnerschap.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-Aanvraagformulier_Brochure_Gezag_Omgang_Informatie.html
http://www.hengelo2.nl/forms/sbo/SBO-Aanvraagformulier_parkeerontheffing_bedrijf.html
http://www.hengelo2.nl/forms/sbo/SBO-Aanvraagformulier_parkeerontheffing_bedrijf.html
http://www.hengelo2.nl/forms/wijkbeheer/SBO-WB-aanvraagformulier-kapvergunning.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-bijschrijving-op-paspoort.html
http://www.hengelo2.nl/forms/burgerzaken/BD-BB-bijschrijving-op-paspoort.html
http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?channel=INT&menu=18195&id=450&ch=INT
http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?channel=INT&menu=8693&id=175&ch=INT
http://www.piga.arnhem.nl/jsp/page.jsp?xdl=CmsArnhem/Zoek_all&xsl=CmsArnhem/Zoek&vind=all&TrfIn=az&theme=internet&mode=vraag&intro=true
http://www.arnhem.nl/loket/?21624
http://www.arnhem.nl/loket/?21303
http://www.arnhem.nl/loket/?21319
http://www.arnhem.nl/loket/?21319
http://www.arnhem.nl/loket/?21296
http://www.arnhem.nl/loket/?21296
http://www.arnhem.nl/loket/?21284
http://www.arnhem.nl/loket/?21619
http://www.arnhem.nl/forms/smile/smile_webformulier.php
http://www.piga.arnhem.nl/contents/1324160179/kapvergunning_012006.pdf
http://www.piga.arnhem.nl/contents/1812092780/evenementenvergunning_012006.pdf
http://www.piga.arnhem.nl/contents/15180/bouwvergunning_012006.pdf
http://www.nijmegen.nl/gns/index/pdc2/pdc2.asp
https://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webforms/?inter_uittrekselBS_betaal
https://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webforms/?inter_uittrekselGBA_betaal
https://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webforms/?inter_VerhuisaangifteBuitenland
https://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webforms/?inter_BodeminformatieAanvraag
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belasting, huwelijk en partnerschapregistratie aangifte, aanvraag ontbindingsakte geregistreerd 
partnerschap, vergunningsaanvraag (collecte-, kap-, loterij-, terras-, uitrit-, vent-, en marktvergunning, 
aanvraag van afzettingen op straat, reclameborden (tijdelijk), straatmuziek, uitstalling van goederen en 
sluitingsuur horeca ontheffing), informatie aanvragen (burgerjaarverslag, stadsgids), melding, klacht 
openbare ruimte, inschrijven cursus, aanvragen vrijwilligers verzekering, bestellen sportartikelen, en 
opgave evenementen. Naast deze digitale formulieren kunnen er nog een aantal formulieren Online 
ingevuld worden (niveau 2), namelijk verklaring toestemming ouders, aangifte verhuizing (binnen 
Maassluis, naar Maassluis, naar buitenland), uittrekselaanvraag (GBA, GBA internationaal, 
geboorteakte, en echtscheidingsakte), en ontheffingsaanvraag blauwe zone binnenstad, waarna ze 
uitgeprint, ondertekend en opgestuurd worden (samen met legitimatiebewijs). Dit kan niet Online 
gebeuren. [GMA06] 

Middel gemeenten 
De 13 gemeenten Apeldoorn, Gouda, Almere, Almelo, Amersfoort, Ede, Haarlem, Heemstede, 
Capelle aan den IJsel, Hilversum, Velsen, Alkmaar, en Echt-Susteren hebben relatief minder ervaring 
met aanvragen op niveau 3 en 4. 
 
Apeldoorn (53% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de website van de gemeente Apeldoorn vijf diensten en producten 
aangeboden op niveau 3 en 4, namelijk WOZ-online, doorgeven van verhuizing, uittrekselaanvraag 
GBA, klacht openbare ruimte, en klacht tegen ambtelijk optreden. Daarnaast kunnen er een aantal 
formulieren, namelijk verklaring hoofdbewoner/verhuurder, toestemming minderjarige, bijschrijven 
minderjarigen op paspoort, aanvraag bouwvergunning, aanmelden hondenbelasting, aanvragen 
kiezerspas en omzetten oproepingskaart verkiezingen volmachtbewijs online ingevuld worden, maar 
niet online verstuurd worden (niveau 2). Deze formulieren moeten dan uitgeprint, ondertekend en 
opgestuurd worden (samen met een legitimatiebewijs). Doordat de gemeente Apeldoorn precies een 
deel van die diensten aanbiedt waarop de gemeenten getest worden, is het percentage zo hoog. 
Naast deze diensten biedt de gemeente slechts 1 extra online dienst aan, namelijk het indienen van 
een klacht tegen ambtelijk optreden. [GAP06] 
 
Gouda (53% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de digitale balie van de gemeente Gouda drie digitale diensten en producten 
aangeboden op niveau 4, namelijk uittrekselaanvraag GBA, suggesties, opmerkingen en klachten 
openbaar gebied, inzien en bezwaar maken WOZ. Daarnaast worden er een aantal diensten op 
niveau 2 aangeboden, zoals aanvraag bouw-, kap-, en evenementenvergunning, aanvraag 
gehandicaptenvoorziening en doorgeven verhuizing. Er worden geen diensten aangeboden op niveau 
3. De gemeente Gouda is bezig om het aantal, dat via de website aangevraagd kunnen worden uit te 
breiden. Doordat de gemeente Gouda precies een deel van die diensten aanbiedt waarop de 
gemeenten getest worden, is het percentage zo hoog. Naast deze diensten biedt de gemeente geen 
extra online aanvragen aan. [GGO06] 
 
Almere (49% e-formulieren) 
Bij de gemeente Almere kan een burger via het digitale loket van de gemeente Almere een aantal 
diensten en producten afnemen op niveau 3 en 4: 
• Een afspraak maken via het Internet, zoals een afspraak voor een reisdocument (paspoort/ID) 
• Iets aangeven, zoals hondenbelasting aangifte, iets melden, zoals instemmingverklaring inwoning, 

of bezwaar maken, zoals reinigingsrecht bezwaarmaken. 
• Iets aanvragen via Internetformulieren A t/m Z, zoals een uittrekselaanvraag GBA, aanvragen 

taxatieverslag (OZB), doorgeven verhuizing etc. Dit bevat ook de producten/diensten die onder 
het tweede puntje vallen. Niet alle aanvragen zijn momenteel mogelijk. Het Digitale Loket wordt 
geleidelijk uitgebreid met meer digitale aanvragen. 

[GAL06] 
 
Almelo (49% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de website van de gemeente Almelo vijf diensten en producten aangeboden 
op niveau 3 en 4, namelijk uittrekselaanvraag GBA, melding, melding woon- en leefomgeving, klacht 
indienen over gemeentemedewerker, vraag op opmerking maken en het opvragen van taxatieverslag 
(OZB). Daarnaast kunnen er een aantal formulieren, namelijk uittrekselaanvraag burgerlijke stand, 
aangifte verhuizing, aangifte vestiging, verklaring hoofdbewoner, aangifte emigratie, aanvraag 
bouwvergunning online ingevuld worden, maar niet online verzonden worden (niveau 2). Deze 
formulieren moeten dan uitgeprint, ondertekend en opgestuurd worden samen met een 
legitimatiebewijs. [GAL01] 
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Amersfoort (49% e-formulieren) 
Momenteel kan een burger via de website van de gemeente Amersfoort twee diensten afnemen op 
niveau 4, namelijk inzien OZB en melding openbare ruimte (wegenonderhoud en openbaar groen) en 
geen aanvragen op niveau 3. Wel kunnen gebruikers een online formulier invullen voor het indienen 
van een bezwaarschrift, voor het aanvragen van een bouwvergunning of het aanmelden van een 
verhuizing, maar kunnen deze formulieren niet online verzonden worden (niveau 2). Het ingevulde 
formulier moet uitgeprint, ondertekend en opgestuurd worden. Daarnaast kunnen er formulieren 
uitgeprint, ingevuld en opgestuurd worden (niveau 2), zoals aan- en afmelding hond, bezwaar 
belastingaanslag/WOZ, en verzoek kwijtschelding. Wel zijn de volgende elektronische diensten en 
producten in ontwikkeling (1) het aanvragen van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie 
(GBA), (2) het maken van afspraken (voor producten en diensten burgerzaken), (3) het indienen van 
bezwaarschriften en (4) Het aanvragen van een (lichte) bouwvergunning. Er wordt verwacht dat deze 
diensten in mei 2006 online zullen staan. [GAM06] 
 
Ede (47% e-formulieren)  
Bij de gemeente Ede kan een burger via de website acht diensten en producten afnemen op niveau 3 
en 4, namelijk wijkmelding indienen, een afspraak maken voor ondertrouw, een het reserveren van 
een trouwlocatie, een registratie doen voor het reserveren van een sportaccommodatie, het 
reserveren van een sportaccommodatie, opvragen status of melding van aanvraag, WOZ-informatie, 
en melding openbare ruimte. Momenteel is het digitaal loket Ede nog in ontwikkeling, maar in de loop 
van dit jaar verwacht de gemeente Ede meer producten en diensten, zoals het inschrijven voor een 
Koopwoning, de aangifte van een adreswijziging of de aanvraag voor vergunningen, digitaal aan te 
kunnen bieden. Daarnaast ontwikkelt de gemeente Ede Mijn Loket (als onderdeel van het Digitaal 
Loket Ede), waar gebruikers in kunnen loggen, zodat alle gegevens van de gebruiker vooraf al 
ingevuld zijn en krijgt de gebruiker een overzicht te zien van al zijn/haar aanvragen en meldingen en 
de status daarvan. Dit is een vorm van adaptatie (personalisatie). Daarnaast worden er een aantal 
formulieren op niveau 2 aangeboden. [GED06] 
 
Haarlem (46% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het digitale loket van de gemeente Haarlem vier diensten en producten 
aangeboden op niveau 3 of 4, namelijk WOZ-informatie, informatieaanvraag (bestellen van folders, 
aanvragen van bodeminformatie en het aanvragen van een rampenkaart), het indienen van een 
klacht, en melding leefomgeving (via e-mail). Daarnaast biedt de gemeente Haarlem verschillende 
(aanvraag)formulieren online aan (niveau 2), maar deze moeten worden uitgeprint, ingevuld en 
opgestuurd. Dit kan niet online gebeuren. Wel is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een 
digitale uittrekselaanvraag GBA. De huidige digitale diensten zijn echter redelijk simpele aanvragen, 
vandaar dat de gemeente in de categorie Middel gemeente geplaatst is. [GHA06] 
 
Heemstede (46% e-formulieren) 
Momenteel wordt er via het de website van de gemeente Heemstede één dienst aangeboden op 
niveau 4, namelijk WOZ-loket en er worden er twee diensten aangeboden op niveau 3, namelijk het 
melden van gevaar of schade en informatieaanvraag bodemgesteldheid. Daarnaast worden er online 
formulieren aangeboden die gebruikers moeten uitprinten, invullen en opsturen (niveau 2), zoals 
aangifte verhuizing, hondenbelasting, aanvraag evenementen-, kap-, parkeer- en bouwvergunning. Dit 
kan niet online gebeuren. Doordat de gemeente Heemstede precies een deel van die diensten 
aanbiedt waarop de gemeenten getest worden, is het percentage zo hoog. Naast deze diensten biedt 
de gemeente slecht een extra online aanvraag aan (niveau 3 en 4), namelijk informatieaanvraag 
bodemgesteldheid. [GHE06] 
 
Capelle aan den IJsel (46% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de gemeente Capelle aan den IJsel drie diensten en producten aangeboden 
op niveau 3 of 4, namelijk uittrekselaanvraag GBA, afschriftaanvraag burgerlijke stand, en aanvraag 
stadstoezicht vakantiecontrole. Daarnaast worden er online formulieren aangeboden die uitgeprint, 
ingevuld en opgestuurd kunnen worden (niveau 2). [GCA06] 
 
Hilversum (42% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het Internetloket van de gemeente Hilversum geen diensten aangeboden op 
niveau 4, maar wel twee diensten aangeboden op niveau 3, namelijk het maken van een online 
afspraak (voor rijbewijs, paspoort etc.) en een meldingsformulier servicemeldpunt. Daarnaast worden 
er verschillende (aanvraag)formulieren online aangeboden (niveau 2), maar deze moeten worden 
uitgeprint, ingevuld en opgestuurd. Dit kan niet online gebeuren. Wel is de gemeente Hilversum bezig 
met het ontwikkelen van een digitale uittrekselaanvraag GBA. [GHI06] 
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https://www.capelleaandenijssel.nl/internet/vragenlijst/productformulier.asp?DateTimeStamp=20-1-2006%2010:15:13
http://www.hilversum.nl/live/index.jsp?nav=397&loc=973
http://www.hilversum.nl/bavak/
http://www.hilversum.nl/bavak/
http://www.hilversum.nl/live/index.jsp?nav=397&loc=32406&det=5445
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Velsen (41% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het digitale loket van de gemeente Velsen twee diensten aangeboden, 
namelijk het maken van een online afspraak en het melden van openbare werken (wegenonderhoud 
en openbaar groen). Gemeente Velsen is echter bezig om dit aantal uit te breiden, zoals het digitaal 
aanvragen van een uittreksel, om gebruikers de mogelijkheid te bieden alles online af te handelen. 
Zulke producten zijn te herkennen door de zogenaamde ‘vissenstaart’ . Bij het Digitale Loket is het 
mogelijk om voor ruim 50 producten een aanvraagformulier te downloaden, die dan uitgeprint, 
ingevuld en opgestuurd moet worden (niveau 2). [GVE06] 
 
Alkmaar (38% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de gemeentebalie van de gemeente Alkmaar acht diensten en producten 
aangeboden op niveau 3, namelijk aanvraag kap- en evenementenvergunning, een verzoek tot 
ingebruikname gemeentegrond, aangifte en afmelding hondenbelasting, het raadplegen aanslagbiljet 
of taxatieverslag, geven van reactie belastingen, aanvragen kopie aanslagbiljet, aanvragen 
machtigingskaart automatische incasso en kwijtscheldingsformulier gemeentebelastingen. Daarnaast 
worden brochures online aangeboden en formulieren, die uitgeprint, ingevuld en opgestuurd moeten 
worden (niveau 2). Het formulier aanvraag bouwvergunning (PDF) kan online ingevuld worden, maar 
moet daarna uitgeprint, ondertekend en opgestuurd worden. Dit kan niet online gebeuren. Er worden 
geen diensten aangeboden op niveau 4. [GA106] 
 
Echt-Susteren (38% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de website van de gemeente Echt-Susteren twee diensten aangeboden op 
niveau 4, namelijk het raadplegen van taxatieverslag en bezwaar indienen gemeentelijke belastingen 
(aanmelden met DigiD), eventueel de status van bezwaar raadplegen (aanmelden via DigiD) en één 
dienst op aangeboden op niveau 3, namelijk aanvraagformulier aansluitvergunning riolering. 
Daarnaast worden er nog diensten op niveau 2 aangeboden, zoals een aanvraag bouwvergunning en 
aanvraag gehandicaptenvoorziening. De gemeente Echt-Susteren wil in de toekomst digitale 
aanvraag voor meerdere producten en diensten mogelijk maken. [GEC06] 

Novice gemeenten 
De zes gemeenten Leeuwarden, Lelystad, Kerkrade, Renkum, Heerlen en Noordoostpolder hebben 
geen ervaring met aanvragen op niveau 3 of 4 (met uitzondering van Lelystad). 
 
Leeuwarden (36% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het Loket Leeuwarden van de gemeente Leeuwarden nog geen diensten en 
producten aangeboden op niveau 3 of 4. Wel worden er via het Loket Leeuwarden online formulieren 
aangeboden (niveau 2), zoals een kap-, bouw- en monumentenvergunning, kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen en doorgeven van een verhuizing, die de gebruiken uit kan printen, in kan 
vullen en op kan sturen. Dit kan niet Online gebeuren. [GLE06] 
 
Lelystad (33% e-formulieren) 
Momenteel worden via het digitale loket van de gemeente Lelystad twee diensten aangeboden op 
niveau 4, namelijk de uittrekselaanvraag GBA en status eigen bouwvergunningaanvraag en overzicht 
aanvragen anderen. Wel kunnen gebruikers online formulieren voor het indienen van bijvoorbeeld een 
bezwaarschrift, uitprinten, invullen en opsturen (niveau 2). Er worden geen diensten aangeboden op 
niveau 3. [GLE06] 
 
Kerkrade (33% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het digitale loket van de gemeente Kerkrade nog geen diensten en 
producten aangeboden op niveau 3 en 4. Wel zijn er een aantal formulieren beschikbaar, die 
uitgeprint, ingevuld en opgestuurd kunnen worden (niveau 2). De gemeente Kerkrade is bezig om 
digitale aanvragen te realiseren voor een aantal gemeentelijke producten en diensten, zoals 
uittrekselaanvraag GBA en de aanvraag van een afschrift burgerlijke stand. Hierbij kan de gebruiker 
gebruik maken van webformulieren, die hij/zij online in kan vullen en kan versturen. Bij een aantal 
formulieren zal de gebruiker zich moeten identificeren met een inlognaam en wachtwoord. [GKE06] 
 
Renkum (33% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het E-loket van de gemeente Renkum nog geen diensten en producten 
aangeboden op niveau 3 en 4. De formulieren die aangeboden worden, moeten uitgeprint, ingevuld en 
opgestuurd worden (niveau 2). [GRE06] 
 
 

http://www.velsen.nl/loket.asp
http://loket.velsen.nl/bavak/location.do?productId=2688793D259142C3BAB894D9725AF9A9
http://www.velsen.nl/formulieren/meldpunt_openbare_werken/html/meldpunt_openbare_werken.htm
http://www.alkmaar.nl/
https://www.formdesk.com/alkmaar/kapvergunning/?get=true
https://www.formdesk.com/alkmaar/evenement/?get=true
http://www.formdesk.com/alkmaar/gronduitgifte
https://www.formdesk.com/alkmaar/hond_aangifte
https://www.formdesk.com/alkmaar/hond_afmelding/?get=true
http://woz.mijnalkmaar.nl/adapter/aspx/GenericContent.aspx
http://woz.mijnalkmaar.nl/adapter/aspx/GenericContent.aspx
http://www.formdesk.com/alkmaar/reactiebelastingen
http://www.formdesk.com/alkmaar/belast_kopie_aanslag
http://www.formdesk.com/alkmaar/belast_machtiging
http://www.formdesk.com/alkmaar/belast_machtiging
http://www.formdesk.com/alkmaar/belast_kwijtscheld
http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/product/stadsont/bouwen/files/548.pdf
http://www.echt-susteren.nl/
https://as.digid.nl/aselectserver/server?request=login1&rid=69CDD16F09B295EB&a-select-server=digidas1
https://as.digid.nl/aselectserver/server?request=login1&rid=256B47D772063452&a-select-server=digidas1
https://as.digid.nl/aselectserver/server?request=login1&rid=1F5A1702AED242B0&a-select-server=digidas1
http://www.gemeente-online.nl/fd2/f.php?&k=133&f=667775
http://www.echt-susteren.nl/index.php?simaction=subframeset&pagid=82&fotoid=82
http://plato.leeuwarden.nl/digitaalloket/frontend/index.cfm
http://plato.leeuwarden.nl/digitaalloket/frontend/index.cfm?noCache=1&omgeving=internet&ingang=product&product_id=16777&referer=zoekmachine&zoekterm=17A21A06%2DE6B9%2D4211%2D89D69AA2BA7CA56B
http://plato.leeuwarden.nl/digitaalloket/frontend/index.cfm?noCache=1&omgeving=internet&ingang=product&product_id=16855&referer=zoekmachine&zoekterm=3CB89661%2D8305%2D47F4%2DB469CD01EBB1536D
http://plato.leeuwarden.nl/digitaalloket/frontend/index.cfm?noCache=1&omgeving=internet&ingang=product&product_id=17097&referer=zoekmachine&zoekterm=6742F4EF%2D8005%2D410E%2D90EECA380427C928
http://plato.leeuwarden.nl/digitaalloket/frontend/index.cfm?noCache=1&omgeving=internet&ingang=product&product_id=17097&referer=zoekmachine&zoekterm=6742F4EF%2D8005%2D410E%2D90EECA380427C928
http://plato.leeuwarden.nl/digitaalloket/frontend/index.cfm?noCache=1&omgeving=internet&ingang=product&product_id=17032&referer=zoekmachine&zoekterm=9A295772%2D50D1%2D4F82%2D9C97CD2926900351
http://www.lelystad.nl/smartsite.dws?id=23252
http://digitaalloket.lelystad.nl/uittreksellelystadtest/begin.do;jsessionid=3AD9D8573588F40EFD421C8840FCBE48
https://digitaalloket.lelystad.nl/bwt/begin.do;jsessionid=4A585E45B102266B119B92434DDAC9C4
https://digitaalloket.lelystad.nl/bwt/begin.do;jsessionid=4A585E45B102266B119B92434DDAC9C4
http://digitaalloket.kerkrade.nl/site/load.php?page=195
http://cms.renkum.nl/renkum?nav=dqvjIsHsOlUhBM
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Heerlen (30% e-formulieren) 
Momenteel worden er via de digitale balie van de gemeente Heerlen nog geen diensten en producten 
aangeboden op niveau 3 en 4. Wel kunnen er via de digitale balie formulieren, zoals aanvraag 
geboorteakte, uitgeprint, ingevuld en opgestuurd worden door gebruikers (niveau 2). Daarnaast is de 
gemeente Heerlen bezig met het ontwikkelen van een digitale uittrekselaanvraag GBA. [GHR06] 
 
Noordoostpolder (30% e-formulieren) 
Momenteel worden er via het digitale loket van de gemeente Noordoostpolder nog geen diensten en 
producten aangeboden op niveau 3 en 4. “In de toekomst moet het mogelijk zijn dat burgers 
transacties volledig via het Internet kunnen voorbereiden, volgen en afhandelen.” Op dit moment 
moeten de formulieren, die aangeboden worden via het digitale loket, uitgeprint, ingevuld en 
opgestuurd worden (per post of mail) of ingeleverd worden bij de gemeente zelf (niveau 2). [GNO06] 
 
 

http://www.heerlen.nl/smartsite.dws?id=13545
http://www.noordoostpolder.nl/


A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  137

BIJLAGE 10 - POSTING FORUM COMPUTABLE  
 
Adaptatie bij Gemeentelijke Elektronische Formulieren? 
 
Nederlandse gemeenten zijn hard op weg om hun dienstverlening geheel digitaal aan te bieden aan 
burgers via hun website. Op deze manier geven de gemeenten burgers de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld Online een verhuizing door te geven, een kapvergunning aan te vragen of een afspraak 
te maken met de gemeenten. Om zulke aanvragen te doen, moet de burger een Online elektronisch 
formulier invullen, een zogenaamd Gemeentelijk e-formulier.  
 
Om het invullen van zo'n gemeentelijk e-formulier te vergemakkelijken, kan er gebruik gemaakt 
worden van adaptatie. Maar zit de gemiddelde Nederlander hier wel op te wachten? Wil een burger 
dat een gemeentelijk e-formulier zich automatisch aanpast aan zijn of haar wensen en behoeften en/of 
wil hij/zij het formulier zelf aan kunnen passen aan zijn of haar eigen wensen en behoeften? Met 
andere woorden, zit de gemiddelde burger te wachten op het toepassen van adaptatie bij 
gemeentelijke e-formulieren? 
 
Om een antwoord te krijgen op deze vraag, is er een enquête opgesteld die u, als burger, in kunt 
vullen. De enquête is te bereiken is via de link: www.emaxx.nl/web/Burgers 
 
De enquête is bedoeld voor burgers, die enigszins ervaring hebben met het invullen van 
gemeentelijke e-formulieren of andere e-formulieren, zoals het Online invullen van een 
belastingaangifte formulier of het Online invullen van een registratieformulier. De enquête bevat 25 
vragen en zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. De ingevulde gegevens zullen 
anoniem blijven. 
 
Bij voorbaat dank voor het invullen van deze enquête! 
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BIJLAGE 11 – EINDGEBRUIKERS: EERSTE INDRUK  

 Burgers Gemeentemedewerkers 

   
Geslacht 

 
Man 

(in %) 
Vrouw 
(in %) 

 Man 
(in %) 

Vrouw 
(in %) 

 

       
Positief 68 82  77 73  
Neutraal 12 18  9 15  
Negatief 15 0  9 12  
Geen Mening 6 0  5 0  

Totaal 100 100  100 100  
       

Leeftijd 
 

≤ 40 
(in %) 

41-65 
(in %) 

>65 
(in %) 

≤ 40 
(in %) 

41-65 
(in %) 

>65 
(in %) 

       
Positief 71 78 100 83 68 - 
Neutraal 15 11 0 8 18 - 
Negatief 10 11 0 8 9 - 
Geen Mening 5 0 0 0 5 - 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       

 
Opleiding 

 

Laag- 
opgeleiden 

(in %) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(in %) 

Hoog- 
opgeleiden 

(in %) 

Laag- 
opgeleiden 

(in %) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(in %) 

Hoog- 
opgeleiden 

(in %) 
       

Positief 100 50 74 - 58 78 
Neutraal 0 25 13 - 25 8 
Negatief 0 25 9 - 8 14 
Geen Mening 0 0 4 - 8 0 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
 

Computerervaring 
 

Weinig 
Ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

Weinig 
ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

       
Positief 100 60 74 - 40 76 
Neutraal 0 20 14 - 60 9 
Negatief 0 20 7 - 0 13 
Geen Mening 0 0 5 - 0 2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       

Ervaring met  
(gemeentelijke) 

e-formulieren 

Weinig 
ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

Weinig 
ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

       
Positief 73 61 78 80 69 60 
Neutraal 27 17 9 12 13 20 
Negatief 0 17 9 4 19 20 
Geen Mening 0 6 4 4 0 0 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       

Totaal 
Totaal Burgers 

(in %) 
Totaal Gemeentemedewerkers 

(in %) 
   

Positief 72 73 
Neutraal 15 14 
Negatief 9 12 
Geen Mening 4 2 

Totaal 100 100 
   

 
Tabel 29. Eerste indruk van Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren (in procenten) 
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BIJLAGE 12 - EINDGEBRUIKERS: VOORKEUR 
ADAPTATIEMETHODEN  

 Burgers Gemeentemedewerkers 

Geslacht 
 

Man 
(in %) 

Vrouw 
(in %) 

 Man 
(in %) 

Vrouw 
(in %) 

 

       
Adaptatie aan groep 35 41  45 31  
Adaptatie aan individu 50 47  41 42  
Geen mening 15 12  14 27  

Totaal 100 100  100 100  
       
Customisatie 9 12  10 8  
Personalisatie 53 35  29 46  
Zowel personalisatie als customisatie 38 47  43 38  
Geen mening 0 6  19 8  

Totaal 100 100  100 100  
       
Expliciete acquisitie 35 29  23 38  
Impliciete acquisitie 9 12  32 8  
Zowel expliciet als impliciet 50 53  23 38  
Geen mening 6 6  23 15  

Totaal 100 100  100 100  
       
Adaptatie van content 57% 

van man 
71% 

van vrouw 
 59% 

van man 
50% 

van vrouw 
 

Adaptatie van presentatie 26% 
van man 

59% 
van vrouw 

 45% 
van man 

23% 
van vrouw 

 

Adaptatie van navigatie 77% 
van man 

82% 
van vrouw 

 59% 
van man 

69% 
van vrouw 

 

Geen Mening 14% 
van man 

6% 
van vrouw 

 14% 
van man 

15% 
van vrouw 

 

 Burgers Gemeentemedewerkers 

Leeftijd 
 

≤ 40 
 (in %) 

41-65 
(in %) 

>65 
(in %) 

≤ 40 
 (in %) 

41-65 
(in %) 

>65 
(in %) 

       
Adaptatie aan groep 37 44 0 29 45 - 
Adaptatie van individu 54 22 100 54 32 - 
Geen Mening 10 33 0 17 23 - 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Customisatie 12 0 0 13 5 - 
Personalisatie 46 44 100 42 33 - 
Zowel personalisatie als customisatie 41 44 0 38 48 - 
Geen Mening 0 11 0 8 14 - 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Expliciete acquisitie 34 33 0 42 23 - 
Impliciete acquisitie 10 11 0 17 18 - 
Zowel expliciet als impliciet 51 44 100 25 41 - 
Geen Mening 5 11 0 13 18 - 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Adaptatie van content 69% 

van ≤ 40 
22% 

van 41-65 
100% 

van >65 
54% 

van ≤ 40 
59% 

van 41-65 
- 

Adaptatie van presentatie 45% 
van ≤ 40 

0% 
van 41-65 

0% 
van >65 

33% 
van ≤ 40 

36% 
van 41-65 

- 

Adaptatie van navigatie 83% 
van ≤ 40 

56% 
van 41-65 

100% 
van >65 

67% 
van ≤ 40 

64% 
van 41-65 

- 

Geen Mening 7% 
van ≤ 40 

33% 
van 41-65 

0% 
van >65 

8% 
van ≤ 40 

18% 
van 41-65 

- 
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 Burgers Gemeentemedewerkers 

 
Opleiding 

 

Laag- 
opgeleiden 

(in %) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(in %) 

Hoog- 
opgeleiden 

(in %) 

Laag- 
opgeleiden 

(in %) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(in %) 

Hoog- 
opgeleiden 

(in %) 
       
Adaptatie aan Groep 0 25 40 - 33 38 
Adaptatie aan individu 0 25 51 - 50 41 
Geen mening 100 50 9 - 17 22 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Customisatie 0 0 11 - 0 11 
Personalisatie 0 50 49 - 17 44 
Zowel personalisatie als customisatie 0 50 40 - 67 33 
Geen mening 100 0 0 - 17 11 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Expliciete acquisitie 0 25 36 - 17 35 
Impliciete acquisitie 0 0 11 - 17 19 
Zowel expliciet als impliciet 0 75 49 - 50 27 
Geen mening 100 0 4 - 17 19 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Adaptatie van content 0% 

van laag 
25% van 
gemiddeld 

65% 
van hoog 

- 75% van 
gemiddeld 

49% 
van hoog 

Adaptatie van presentatie 0% 
van laag 

25% van 
gemiddeld 

38% 
van hoog 

- 25% van 
gemiddeld 

35% 
van hoog 

Adaptatie van navigatie 0% 
van laag 

50% van 
gemiddeld 

83% 
van hoog 

- 67% van 
gemiddeld 

62% 
van hoog 

Geen mening 100% 
van laag 

25% van 
gemiddeld 

8% 
van hoog 

- 8% van 
gemiddeld 

16% 
van hoog 

 Burgers Gemeentemedewerkers 

 
Computer ervaring 

 

 
Weinig 

ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

 
Veel 

ervaring 
(in %) 

 
Weinig 

ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

 
Veel 

ervaring 
(in %) 

       
Adaptatie aan Groep 0 20 43 - 20 39 
Adaptatie aan individu 0 50 50 - 60 41 
Geen mening 100 30 7 - 20 20 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Customisatie 0 10 10 - 20 7 
Personalisatie 0 70 45 - 20 39 
Zowel personalisatie als customisatie 0 20 45 - 60 41 
Geen mening 100 0 0 - 0 14 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Expliciete acquisitie 0 50 33 - 40 33 
Impliciete acquisitie 0 10 10 - 0 20 
Zowel expliciet als impliciet 0 40 52 - 40 30 
Geen mening 100 0 5 - 20 17 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Adaptatie van content 0% 

van weinig  
40% van 
neutraal 

65% 
van veel  

- 40% van 
neutraal 

54% 
van veel  

Adaptatie van presentatie 0% 
van weinig  

20% van 
neutraal 

40% 
van veel  

- 0% van 
neutraal 

35% 
van veel  

Adaptatie van navigatie 0% 
van weinig  

60% van 
neutraal 

84% 
van veel  

- 20% van 
neutraal 

67% 
van veel 

Geen mening 100% 
van weinig  

20% van 
neutraal 

7% 
van veel 

- 40% van 
neutraal 

13% 
van veel 

 Burgers Gemeentemedewerkers 

Ervaring met  Weinig Neutraal Veel Weinig Neutraal Veel 
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gemeentelijke 
e-formulieren 

ervaring 
(in %) 

(in %) ervaring 
(in %) 

ervaring 
(in %) 

(in %) ervaring 
(in %) 

       
Adaptatie aan groep 18 56 35 36 38 40 
Adaptatie aan individu 64 28 57 52 38 30 
Geen mening 18 17 9 12 25 30 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Customisatie 9 11 9 17 0 0 
Personalisatie 36 39 61 17 56 50 
Zowel personalisatie als customisatie 45 50 30 48 38 40 
Geen mening 9 0 0 17 6 10 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Expliciet acquisitie 27 39 39 28 44 30 
Impliciete acquisitie 18 6 9 20 13 20 
Zowel expliciet als impliciet 45 56 43 32 31 30 
Geen mening 10 0 9 20 13 20 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
Adaptatie van content 27% 

van Weinig  
68% van 
Neutraal 

65% 
van Veel  

60% 
van Weinig  

44% van 
Neutraal 

50% 
van Veel  

Adaptatie van presentatie 27% 
van Weinig  

32% van 
Neutraal 

43% 
van Veel  

28% 
van Weinig  

44% van 
Neutraal 

20% 
van Veel  

Adaptatie van navigatie 73% 
van Weinig  

74% van 
Neutraal 

83% 
van Veel  

68% 
van Weinig  

63% van 
Neutraal 

50% 
van Veel  

Geen mening 18% 
van Weinig  

16% van 
Neutraal 

4% 
van Veel  

12% 
van Weinig  

13% van 
Neutraal 

30% 
van Veel  

       
Totaal 

 
Totaal Burgers 

(in %) 
Totaal Gemeentemedewerkers 

(in %) 
   
Adaptatie aan groep 38 37 
Adaptatie aan individu 49 43 
Geen mening 13 20 

Totaal 100 100 
   
Customisatie 9 8 
Personalisatie 49 37 
Zowel personalisatie als customisatie 40 43 
Geen mening 2 12 

Totaal 100 100 
   
Expliciete acquisitie 36 33 
Impliciete acquisitie 9 18 
Zowel expliciet als impliciet 49 31 
Geen mening 6 18 

Totaal 100 100 
   
Adaptatie van content 64% 

van burgers 
53% 

van gemeentemedewerkers  
Adaptatie van presentatie 38% 

van burgers 
31% 

van gemeentemedewerkers 
Adaptatie van navigatie 84% 

van burgers 
63% 

van gemeentemedewerkers 
Geen Mening 12% 

van burgers 
16% 

van gemeentemedewerkers 
   

 
Tabel 30. Voorkeur voor verschillende Adaptatiemethoden en –technieken (in procenten) 
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BIJLAGE 13 - EINDGEBRUIKERS: VOOR- EN NADELEN ADAPTATIEMETHODEN  

 Burgers Gemeentemedewerkers 

Geslacht 
 

Man 
(gemiddelden) 

Vrouw 
(gemiddelden) 

 Man 
(gemiddelden) 

Vrouw 
(gemiddelden) 

 

 
Adaptatie aan Groep:       
Individu wordt benaderd als een groep +- -  + +  
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  +(-) (+)-  +(-) +(-)  
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele persoon) - -  +- (+)-  
Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven + +  + +  
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker - -  (+)- (+)-  
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu - -  - -  
Adaptatie aan Individu:       
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften van één 
gebruiker 

+ +  +(+) +(+)  

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven - -  (+)- -  
 

Customisatie:       
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en 
interesses 

- +  +- +-  

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod + +  + +  
Personalisatie:       
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de behoeften en 
interesses van de gebruiker 

+ +  +(+) +(+)  

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met overeenkomende 
interesses kunnen aangeboden worden 

+ +  + +  

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod - +-  +- +-  
 

Expliciet:       
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren +- +(-)  +- +-  
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces + +  + +  
Impliciet:       
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie over hem/haar 
te verzamelen 

+ +  + +  

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces +- -  +- (+)-  
   
Adaptatie aan inhoud:       
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + +  + +  
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + +  + +  
Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden + +  + +  
Adaptatie aan presentatie:       
Kleuren kunnen aangepast worden +- +-  +- +-  
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) + +  +(-) +(-)  
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst +(-) +  +(-) +(-)  
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Tekst kan veranderd worden in audio + +  + +  
Adaptatie aan structuur:       
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden +(-) +(-)  + +  
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder ingevulde velden ++ +  +(+) +(+)  

 
 

Burgers Gemeentemedewerkers 

Leeftijd 
 

≤ 40 
(gemiddelden) 

41-65 
(gemiddelden) 

>65 
(gemiddelden) 

≤ 40 
(gemiddelden) 

41-65 
(gemiddelden) 

>65 
(gemiddelden) 

 
Adaptatie aan Groep:       
Individu wordt benaderd als een groep +- +- - + + ? 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  +(-) +- + +(-) +- ? 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele persoon) - - +- +- +- ? 
Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven + +(-) - + + ? 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker - - +- (+)- - ? 
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu - (+)- - - - ? 
Adaptatie aan Individu:       
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften van één 
gebruiker 

(+)+ + ++ +(+) + ? 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven - (+)- ? - (+)- ? 
   
Customisatie:       
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en 
interesses 

+- - - +- +- ? 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod + +(-) - + +(-) ? 
Personalisatie:       
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de behoeften en 
interesses van de gebruiker 

+ + ++ +(+) +(+) ? 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met overeenkomende 
interesses kunnen aangeboden worden 

+ + - + + ? 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod (+)- +- ? (+)- +- ? 
 

Expliciet:       
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren +(-) + + (+)- (+)- ? 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces + + + + + ? 
Impliciet:       
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie over hem/haar 
te verzamelen 

+ + ++ + + ? 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces (+)- (+)- ++ +- (+)- ? 
   
Adaptatie aan inhoud:       
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + + + + ? 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + + + + ? 
Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden + +(-) + + + ? 
Adaptatie aan presentatie:       
Kleuren kunnen aangepast worden +(-) +(-) +- +(-) +(-) ? 
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Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) + +(-) + + + ? 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst + +- - +(-) +(-) ? 
Tekst kan veranderd worden in audio + +- - + + ? 
Adaptatie aan structuur:       
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden +(-) +(-) ++ +(+) +(+) ? 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder ingevulde velden (+)+ + ++   ? 

 Burgers Gemeentemedewerkers 

Opleiding 
 

Laag 
opgeleiden 

(gemiddelden) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(gemiddelden) 

Hoog- 
opgeleiden 

(gemiddelden) 

Laag- 
opgeleiden 

(gemiddelden) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(gemiddelden) 

Hoog- 
opgeleiden 

(gemiddelden) 
 

Adaptatie aan Groep:       
Individu wordt benaderd als een groep ? +(-) +- ? + + 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  ? +- +- ? +(-) +(-) 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele persoon) ? (+)- - ? +- (+)- 
Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven ? + + ? + + 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker ? +- - ? (+)- (+)- 
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu ? +- - ? +(-) - 
Adaptatie aan Individu:    ?   
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften van één 
gebruiker 

? + +(+) ? + +(+) 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven ? +- - ? +- (+)- 
 

Customisatie:       
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en 
interesses 

+ +- +- ? (+)- +- 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod + +(-) + ? + + 
Personalisatie:       
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de behoeften en 
interesses van de gebruiker 

+ + + ? + + 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met overeenkomende 
interesses kunnen aangeboden worden 

+ + + ? + + 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod - +- (+)- ? +- +- 
 

Expliciet:       
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren ? + (100%) +- ? +- +- 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces ? + + ? + + 
Impliciet:       
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie over hem/haar 
te verzamelen 

? +- + ? + + 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces ? (+)- (+)- ? +(-) (+)- 
 

Adaptatie aan inhoud:       
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden ? + + ? + + 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden ? +(-) + ? + + 
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Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden ? +(-) + ? + + 
Adaptatie aan presentatie:       
Kleuren kunnen aangepast worden ? +- +(-) ? +(-) +(-) 
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) ? + + ? +(-) + 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst ? +- +(-) ? +(-) +(-) 
Tekst kan veranderd worden in audio ? +- + ? + + 
Adaptatie aan structuur:       
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden ? +(-) +(-) ? +(-) + 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder ingevulde velden ? +(-) (+)+ ? + + 

 Burgers Gemeentemedewerkers 

Computer ervaring 
 

Weinig ervaring 
(gemiddelden) 

Neutraal 
(gemiddelden) 

Veel ervaring 
(gemiddelden) 

Weinig ervaring 
(gemiddelden) 

Neutraal 
(gemiddelden) 

Veel ervaring 
(gemiddelden) 

 
Adaptatie aan Groep:       
Individu wordt benaderd als een groep ? +- +- ? +(-) +(-) 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  ? (+)- +(-) ? (+)- +(-) 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele persoon) ? (+)- (+)- ? +- +- 
Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven ? + + ? + + 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker ? - - ? (+)- (+)- 
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu ? (+)- - ? (+)- (+)- 
Adaptatie aan Individu:       
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften van één 
gebruiker 

? - (+)+ ? + + 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven ? (+)- - ? (+)- (+)- 
   
Customisatie:       
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en 
interesses 

+ - +- ? (+)- +- 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod + (+)- + ? +(-) +(-) 
Personalisatie:       
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de behoeften en 
interesses van de gebruiker 

+ + + ? +(-) + 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met overeenkomende 
interesses kunnen aangeboden worden 

+ + + ? +(-) + 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod - +- - ? (+)- (+)- 
 

Expliciet:       
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren ? + +- ? (+)- +- 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces ? + + ? +(-) + 
Impliciet:       
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie over hem/haar 
te verzamelen 

? +- +(-) ? +- + 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces ? - (+)- ? +- (100%) (+) 
 

Adaptatie aan inhoud:       
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Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden ? + + ? + + 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden ? + + ? + + 
Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden ? + + ? + + 
Adaptatie aan presentatie:       
Kleuren kunnen aangepast worden ? +(-) +(-) ? +(-) +(-) 
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) ? +(-) +(-) ? +(-) +(-) 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst ? +(-) + ? +(-) +(-) 
Tekst kan veranderd worden in audio ? +(-) + ? +(-) +(-) 
Adaptatie aan structuur:       
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden ? +- +(-) ? +(-) +(-) 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder ingevulde velden ? + (+)+ ? +(-) + 

 Burgers Gemeentemedewerkers 

Ervaring met e-formulieren 
 

Weinig ervaring 
(gemiddelden) 

Neutraal 
(gemiddelden) 

Veel ervaring 
(gemiddelden) 

Weinig ervaring 
(gemiddelden) 

Neutraal 
(gemiddelden) 

Veel ervaring 
(gemiddelden) 

 
Adaptatie aan Groep:       
Individu wordt benaderd als een groep +- (+)- +(-) + +(-) + 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  +- +- +- +(-) +(-) +- 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele persoon) (+)- (+)- - +- (+)- (+)- 
Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven + + + + + + 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker (+)- (+)- - (+)- (+)- (+)- 
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu - - (-)- (+)- - (+)- 
Adaptatie aan Individu:       
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften van één 
gebruiker 

+ + ++ + +(+) + 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven - - - (+)- (+)- (+)- 
 

Customisatie:       
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en 
interesses 

+(-) - +- +(-) (+)- (+)- 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod + +(-) + + + +- 
Personalisatie:       
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de behoeften en 
interesses van de gebruiker 

+ + + + + +(-) 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met overeenkomende 
interesses kunnen aangeboden worden 

+ + + + + + 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod - (+)- (+)- (+)- +(-) +- 
 

Expliciet:       
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren +- +(-) +- (+)- +(-) (+)- 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces + + + + + +(-) 
Impliciet:       
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie over hem/haar 
te verzamelen 

+ +- +(-) + + +(-) 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces +- (+)- (+)- (+)- (+)- (+)- 
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Adaptatie aan inhoud:       
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden +- + + + + +(-) 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + + + + +(-) 
Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden + + + + + + 
Adaptatie aan presentatie:       
Kleuren kunnen aangepast worden +(-) +(-) +(-) +(-) +(-) +(-) 
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) +(-) +(-) +- +(-) + +(-) 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst +(-) +(-) + +(-) +(-) +(-) 
Tekst kan veranderd worden in audio + +(-) + + + +(-) 
Adaptatie aan structuur:       
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden +(-) +(-) +(-) +(-) + +(-) 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder ingevulde velden + + ++ + + + 
 

Totaal 
Totaal Burgers 
(gemiddelden) 

Totaal Gemeentemedewerkers 
(gemiddelden) 

Adaptatie aan Groep:   
Individu wordt benaderd als een groep +- + 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  +- +(-) 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele persoon) - +- 
Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven + + 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker - (+)- 
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu - - 
Adaptatie aan Individu:   
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften van één 
gebruiker 

+ +(+) 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven - (+)- 
Customisatie:   
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan zijn/haar behoeften en 
interesses 

+- +- 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod + + 
Personalisatie:   
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de behoeften en 
interesses van de gebruiker 

+ +(+) 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met overeenkomende 
interesses kunnen aangeboden worden 

+ + 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod - +- 
Expliciet:   
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren +- +- 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces + + 
Impliciet:   
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie over hem/haar 
te verzamelen 

+(-) + 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces (+)- (+)- 
Adaptatie aan inhoud:   
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + 
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Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden + + 
Adaptatie aan presentatie:   
Kleuren kunnen aangepast worden +- +- 
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) + +(-) 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst +(-) +(-) 
Tekst kan veranderd worden in audio + + 
Adaptatie aan structuur:   
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden +(-) + 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder ingevulde velden ++ +(+) 
   

 
Tabel 31. Voor- en nadelen van de verschillende Adaptatiemethoden en -technieken 
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BIJLAGE 14 - EINDGEBRUIKERS VOORSTANDER ADAPTATIE 
 

 Burgers 
 

Gemeentemedewerkers 
 

Geslacht 
 

Man 
(in %) 

Vrouw 
(in %) 

 Man 
(in %) 

Vrouw 
(in %) 

 

       
Voorstander 82 82  73 69  
Misschien voorstander 15 12  18 31  
Geen voorstander 0 0  5 0  
Geen mening 3 6  5 0  

Totaal 100 100  100 100  
       
 

Leeftijd 
 

 
≤ 40 

(in %) 

 
41-65 
(in %) 

 
>65 

(in %) 

 
≤ 40 

(in %) 

 
41-65 
(in %) 

 
>65 

(in %) 
       

Voorstander 85 67 100 71 73 - 
Misschien voorstander 15 11 0 29 25 - 
Geen voorstander 0 0 0 0 0 - 
Geen mening 0 22 0 0 5 - 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
 

Opleiding 
 

Laag- 
opgeleiden 

(in %) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(in %) 

Hoog- 
opgeleiden 

(in %) 

Laag- 
opgeleiden 

(in %) 

Gemiddeld 
opgeleiden 

(in %) 

Hoog- 
opgeleiden 

(in %) 
       

Voorstander 0 50 87 - 58 73 
Misschien voorstander 0 25 13 - 33 24 
Geen voorstander 0 0 0 - 0 3 
Geen mening 100 25 0 - 8 0 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       
 

Computer ervaring 
 

Weinig 
ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

Weinig 
ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

       
Voorstander 0 56 90 - 60 70 
Misschien voorstander 0 33 10 - 20 26 
Geen voorstander 0 0 0 - 0 2 
Geen mening 100 11 0 - 0 2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
       

Ervaring met  
e-formulieren 

 

Weinig 
ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

Weinig 
ervaring 
(in %) 

 
Neutraal 
(in %) 

Veel 
ervaring 
(in %) 

       
Voorstander 73 89 81 69 75 57 
Misschien voorstander 18 5 19 28 25 14 
Geen voorstander 0 0 0 0 0 14 
Geen mening 9 5 0 3 0 14 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 

 
Totaal 

Totaal Burgers 
(in %) 

Totaal 
Gemeentemedewerkers (in %) 

   
Voorstander 83 69 
Misschien voorstander 13 25 
Geen voorstander 0 4 
Geen mening 4 2 

Totaal 100 100 
   

 
Tabel 32. Voorstander van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren (in procenten) 
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BIJLAGE 15 - GEMEENTEN: EERSTE INDRUK  
 

Type Gemeente 
Novice  

Gemeente 
(in %) 

Gemiddelde 
Gemeente 

(in %) 

Expert  
Gemeente 

(in %) 
    

Positief 100 67 100 
Neutraal 0 11 0 
Negatief 0 22 0 
Geen Mening 0 0 0 

Totaal 100 100 100 
    

Leeftijd 
≤ 40  

(in %) 
41-65 
(in %) 

>65 
(in %) 

    
Positief 88 67 - 
Neutraal 0 11 - 
Negatief 13 22 - 
Geen Mening 0 0 - 

Totaal 100 100 100 
    

Totaal 
Totaal Gemeenten 

(in %) 
Positief 77 
Neutraal 8 
Negatief 15 
Geen Mening 0 

Totaal 100 
  

 
Tabel 33. Eerste indruk van Adaptatie bij Gemeentelijke e-formulieren (in procenten) 
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BIJLAGE 16 - GEMEENTEN: VOORKEUR ADAPTATIEMETHODEN  
 

Type Gemeenten 
Novice  

Gemeenten 
(in %) 

Gemiddelde 
Gemeenten 

(in %) 

Expert  
Gemeenten 

(in %) 
    
Adaptatie aan Groep 50 63 0 
Adaptatie aan Individu 50 38  100 
Geen Mening 0 0 0 

Totaal 100 100 100 
    
Customisatie 0 0 0 
Personalisatie 50 67 50 
Zowel personalisatie als customisatie 50 33 50 
Geen mening 0 0 0 

Totaal 100 100 100 
    
Expliciete acquisitie 0 11 0 
Impliciete acquisitie 0 33 0 
Zowel expliciet als impliciet 100 44 100 
Geen mening 0 11 0 

Totaal 100 100 100 
    
Adaptatie van content 50% 

van Novice  
56% 

van Gemiddelde  
100% 

van Expert  
Adaptatie van presentatie 100% 

van Novice  
33% 

van Gemiddelde  
50% 

van Expert  
Adaptatie van navigatie 100% 

van Novice  
78% 

van Gemiddelde  
50% 

van Expert  
Geen Mening 0% 

van Novice  
11% 

van Gemiddelde  
0% 

van Expert  
    

Leeftijd 
≤ 40 

(in %) 
41-65  
(in %) 

>65 
(in %) 

    
Adaptatie aan Groep 43 60 - 
Adaptatie aan Individu 57 40 - 
Geen Mening 0 0 - 

Totaal 100 100 100 
    
Customisatie 0 0 - 
Personalisatie 63 60 - 
Zowel personalisatie als customisatie 38 40 - 
Geen Mening 0 0 - 

Totaal 100 100 100 
    
Expliciete acquisitie 13 0 - 
Impliciete acquisitie 13 40 - 
Zowel expliciet als impliciet 63 60 - 
Geen Mening 13 0 - 

Totaal 100 100 100 
    
Adaptatie van content 75% 

van ≤ 40 
40% 

van 41-65 
- 

Adaptatie van presentatie 50% 
van ≤ 40 

40% 
van 41-65 

- 

Adaptatie van navigatie 75% 
van ≤ 40 

80% 
van 41-65 

- 

Geen Mening 0% 
van ≤ 40 

20% 
van 41-65 

- 

Totaal 
Totaal Gemeenten 

(in %) 
Adaptatie aan groep 50 
Adaptatie aan Individu 50 
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Geen Mening 0 
Totaal 100 

  
Customisatie 0 
Personalisatie 62 
Zowel personalisatie als customisatie 38 
Geen Mening 0 

Totaal 100 
  
Expliciete acquisitie 8 
Impliciete acquisitie 23 
Zowel expliciet als impliciet 62 
Geen Mening 8 

Totaal 100 
  
Adaptatie van content 62% 

van totaal 
Adaptatie van presentatie 46% 

van totaal 
Adaptatie van navigatie 77% 

van totaal 
Geen Mening 8% 

van totaal 
  

 
Tabel 34. Voorkeur voor verschillende Adaptatiemethoden en –technieken (in procenten) 
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BIJLAGE 17 - GEMEENTEN: VOOR- EN NADELEN 
ADAPTATIEMETHODEN  
 

Type Gemeente 
Novice 

Gemeente 
(gemiddelden) 

Gemiddelde 
Gemeente 

(gemiddelden) 

Expert  
Gemeente 

(gemiddelden) 
    
Adaptatie aan Groep:    
Individu wordt benaderd als een groep +(+) + +- 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  + + + 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele 
persoon) 

+(-) + (+)- 

Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven +- +(+) +(+) 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker +- (+)- +- 
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu +- (+)- (+)- 
Adaptatie aan Individu:    
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften 
van één gebruiker 

+ +(+) +(+) 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven +- +- (+)- 
    
Customisatie:    
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan 
zijn/haar behoeften en interesses 

+(-) (+)- + 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod +(-) + +- 
Personalisatie:    
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de 
behoeften en interesses van de gebruiker 

++ (+)+ (+)+ 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met 
overeenkomende interesses kunnen aangeboden worden 

+(-) + (+)+ 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod -(-) +(-) +(-) 
    
Expliciet:    
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren (+)- (+)- - 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces +(-) + + 
Impliciet:    
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie 
over hem/haar te verzamelen 

+(-) + +(-) 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces (+)- +- +(-) 
    
Adaptatie aan inhoud:    
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + +(+) 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden +(-) + + 
Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden + + + 
Adaptatie aan presentatie:    
Kleuren kunnen aangepast worden +(-) +(-) +(-) 
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) (+)+ +(-) +(-) 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst (+)+ +(-) +(-) 
Tekst kan veranderd worden in audio + + +(-) 
Adaptatie aan structuur:    
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden + + (+)+ 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder 
ingevulde velden 

+ (+)+ (+)+ 

    
 

Leeftijd 
 

≤ 40 
 (gemiddelden) 

41-65 
(gemiddelden) 

>65 
(gemiddelden) 

    
Adaptatie aan Groep:    
Individu wordt benaderd als een groep + + - 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  + + - 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele 
persoon) 

+(-) +(-) - 

Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven + + - 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker (+)- +(-) - 
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Niet alle groepinformatie is waar voor een individu (+)- (+)- - 
Adaptatie aan Individu:    

Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften 
van één gebruiker 

+ +(+) - 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven (+)- + - 
    
Customisatie:    
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan 
zijn/haar behoeften en interesses 

(+)- (+)- - 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod +(-) + - 
Personalisatie:    
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de 
behoeften en interesses van de gebruiker 

+ (+)+ - 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met 
overeenkomende interesses kunnen aangeboden worden 

+ + - 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod +- +- - 
    
Expliciet:    
De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren - (+)- - 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces + + - 
Impliciet:    
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie 
over hem/haar te verzamelen 

+ + - 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces +- +- - 
    
Adaptatie aan inhoud:    
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + - 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + + - 
Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden + + - 
Adaptatie aan presentatie:    
Kleuren kunnen aangepast worden +- + - 
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) +(-) + - 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst +(-) +(-) - 
Tekst kan veranderd worden in audio + + - 
Adaptatie aan structuur:    
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden + + - 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder 
ingevulde velden 

+ + - 

Totaal 
 

Totaal Gemeenten 
 (gemiddelden)  

Adaptatie aan Groep:  
Individu wordt benaderd als een groep + 
Individu neemt groepsinteresses, -behoeften etc. over  + 
Een deel van de werkelijkheid wordt waargenomen (niet de hele 
persoon) 

+(-) 

Gebruiker hoeft het systeem weinig informatie over zichzelf te geven (+)+ 
Stereotypering maakt generalisaties over de individuele gebruiker (+)- 
Niet alle groepinformatie is waar voor een individu (+)- 
Adaptatie aan Individu:  
Adaptatie wordt gedaan aan de hand van de interesses en behoeften 
van één gebruiker 

++ 

Gebruiker moet het systeem veel informatie over zichzelf geven (+)- 
  
Customisatie:  
De gebruiker moet zelf producten en diensten aanpassen aan 
zijn/haar behoeften en interesses 

(+)- 

De gebruiker heeft zelf de controle over het aanbod + 
Personalisatie:  
Producten en diensten worden automatisch aangepast aan de 
behoeften en interesses van de gebruiker 

++ 

Producten/diensten die gekozen zijn door gebruikers met 
overeenkomende interesses kunnen aangeboden worden 

+ 

De gebruiker heeft geen controle over het aanbod (+)- 
  
Expliciet:  
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De gebruiker moet zelf zijn gegevens aanleveren - 
De gebruiker wordt betrokken bij het adaptatieproces + 
Impliciet:  
Het systeem monitoort (het gedrag van) de gebruiker om informatie 
over hem/haar te verzamelen 

+ 

De gebruiker wordt niet betrokken bij het adaptatieproces +(-) 
  
Adaptatie aan inhoud:  
Kennisafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + 
Interesseafhankelijke inhoud kan aangeboden worden + 
Extra gedetailleerde informatie kan aangeboden worden + 
Adaptatie aan presentatie:  
Kleuren kunnen aangepast worden +(-) 
Plaatjes kunnen aangepast worden (grootte, kwaliteit) + 
Plaatjes kunnen veranderd worden in tekst +(-) 
Tekst kan veranderd worden in audio + 
Adaptatie aan structuur:  
De volgorde van de in te vullen velden kan veranderd worden +(+) 
Velden kunnen wel of niet getoond worden afhankelijk van eerder 
ingevulde velden 

++ 

  
 

Tabel 35. Voor- en nadelen van de verschillende Adaptatiemethoden en –technieken 
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BIJLAGE 18 - GEMEENTEN: SUBGROEPEN  
 

Type Gemeente 
Novice Gemeente 

(gemiddelden) 

Gemiddelde 
Gemeente 

(gemiddelden) 

Expert  
Gemeente 

(gemiddelden) 
    
Algemeen:    
Oudere +(-) + +(-) 
Jongere +(+) + +(-) 
Slechtzienden +(-) ++ + 
    
Burgers:    
met veel computer ervaring  +(-) + +(-) 
met gemiddelde computer ervaring +(-) +(-) +(-) 
met weinig computer ervaring +(-) +(-) +(-) 
met veel ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) +(-) +(-) 
met gemiddelde ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) +(-) +- 
met weinig ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) +(-) +(-) 
    
Gemeentemedewerkers:    
met veel computer ervaring  +(-) +(-) +(-) 
met gemiddelde computer ervaring +(-) + +(-) 
met weinig computer ervaring +(-) +(-) +(-) 
met veel ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) +(-) +(-) 
met gemiddelde ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) +(-) ? 
met weinig ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) +(-) +(-) 
    

Leeftijd 
≤ 40 

(gemiddelden) 
41-65 

(gemiddelden) 
>65 

(gemiddelden) 
    
Algemeen:    
Oudere + + - 
Jongere + + - 
Slechtzienden + +(+) - 
    
Burgers:    
met veel computer ervaring  +(-) + - 
met gemiddelde computer ervaring +(-) + - 
met weinig computer ervaring +(-) + - 
met veel ervaring met het invullen van e-formulieren +- + - 
met gemiddelde ervaring met het invullen van e-formulieren +- + - 
met weinig ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) +(-) - 
    
Gemeentemedewerkers:    
met veel computer ervaring  +(-) + - 
met gemiddelde computer ervaring +(-) + - 
met weinig computer ervaring +(-) + - 
met veel ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) + - 
met gemiddelde ervaring met het invullen van e-formulieren +- +- - 
met weinig ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) + - 
 

Totaal 
 

Totaal 
Gemeenten 

(gemiddelden) 
Algemeen:  
Oudere + 
Jongere + 
Slechtzienden (+)+ 
  
Burgers:  
met veel computer ervaring  + 
met gemiddelde computer ervaring +(-) 
met weinig computer ervaring + 
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met veel ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) 
met gemiddelde ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) 
met weinig ervaring met het invullen van e-formulieren + 
  
Gemeentemedewerkers:  
met veel computer ervaring  + 
met gemiddelde computer ervaring + 
met weinig computer ervaring + 
met veel ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) 
met gemiddelde ervaring met het invullen van e-formulieren + 
met weinig ervaring met het invullen van e-formulieren +(-) 
  

 
Tabel 36. Relevante Subgroepen Burgers en Gemeentemedewerkers 
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BIJLAGE 19 – GEMEENTEN: INTERESSE IN ADAPTATIE 
 

 
Type Gemeente 

 

Novice 
Gemeente 

(in %) 

Gemiddelde 
Gemeente 

(in %) 

Expert  
Gemeente 

(in %) 

    
Geïnteresseerd 50 56 100 
Misschien geïnteresseerd 50 33 0 
Niet geïnteresseerd 0 11 0 

Totaal 100 100 100 
    

 
Leeftijd 

≤ 40 
 (in %) 

41-65 
(in %) 

>65  
(in %) 

    
Geïnteresseerd 88 20 - 
Misschien geïnteresseerd 13 60 - 
Niet geïnteresseerd 0 20 - 

Totaal 100 100 100 
    
 

Totaal 
Totaal Gemeenten 

(in %) 
  

Geïnteresseerd 62 
Misschien geïnteresseerd 31 
Niet geïnteresseerd 8 

Totaal 100 
  

 
Tabel 37. Interesse in adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren (in procenten) 
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BIJLAGE 20 - DOORGEVEN VERHUIZING: STATISCH 
De variant waarbij het formulier uit één scherm bestaat (zie figuur 24) bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
• Persoonsgegevens 
• Adresgegevens 

 Inclusief inwonend bij 
• Medeverhuizers 

 Echtgeno(o)t(e) en/of geregistreerd partner en/of 
 Kinderen 

• Autorisatie / Ondertekening 
[GAL02], [GHE01] 
 

 
 

Figuur 24. Doorgeven verhuizing – statisch 
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BIJLAGE 21 - DOORGEVEN VERHUIZING: DYNAMISCH 
De variant waarbij het formulier uit meerdere schermen bestaat is weergegeven in het User interface-
flow diagram (storyboard) in onderstaande figuur. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de 
[terug] optie. Dit e-formulier bestaat uit de volgende onderdelen [GEN01], [GEN02]: 

• Scherm 1: Ik wil een verhuizing aangeven  Gegevens van de aanvrager  Scherm 2 
• Scherm 2: Datum verhuizing  Scherm 3 
• Scherm 3: Legitimatiegegevens aanvrager  Scherm 4 
• Scherm 4: Gegevens verhuizing  Scherm 5 
• Scherm 5: Adres gegevens 

 [inwonend: ja]  Scherm 6 
 [inwonend: nee] 

• [medeverhuizers: mijn kind(eren) en/of echtgeno(o)t(e) geregistreerd partner]  
Scherm 7 

• [medeverhuizers: mijn kinderen]  Scherm 8 
• [medeverhuizers: geen]  Scherm 9 

• Scherm 6: Gegevens toestemmer 
 [medeverhuizers: mijn kind(eren) en/of echtgeno(o)t(e) geregistreerd partner]  Scherm 

7 
 [medeverhuizers: mijn kinderen]  Scherm 8 

• [medeverhuizers: geen]  Scherm 9 
• Scherm 7: Gegevens echtgeno(o)t(e) en/of geregistreerd partner (Medeverhuizers) 

 [medeverhuizers: mijn kind(eren)]  Scherm 8 
 [medeverhuizers: geen]  Scherm 9 

• Scherm 8: Gegevens kind(eren) (Medeverhuizers) 
• Scherm 9: Controle van gegevens 
• Scherm 10: Eindscherm 
 
De volgende standaardknoppen worden op de verschillende schermen gebruikt: 
• Wissen: Alle ingevoerde waarden worden uit het formulier verwijderd 
• Terug: Terug naar het vorige scherm. Ingevoerde waarden worden bewaard tijdens de  

huidige sessie. 
• OK: Controleren en afhandelen van de ingevoerde gegevens op het scherm. Verder naar  

het volgende scherm. Ingevoerde waarden worden bewaard tijdens de huidige sessie 
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Figuur 25. UI Flow diagram: Doorgeven verhuizing – dynamisch 
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BIJLAGE 22 - AANVRAAG BOUWVERGUNNING: STATISCH 
De variant waarbij het formulier uit één scherm bestaat (zie figuur 26) bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
 
• Persoonsgegevens aanvrager 

 particuliere aanvraag  1b overslaan 
 aanvraag namens rechtspersoon 

• Uw bouwvergunning (type) 
 Reeds eerder hiervoor een bouwvergunning aangevraagd? 

• ja 
• nee 

• Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie (Locatie) 
• De bouwwerkzaamheden 
• Gebruik van het bouwwerk 

 woning/wooneenheid 
 anders 

• Afmetingen van het bouwwerk 
• Materiaal en kleurgebruik 
• Bouwkosten 
• Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden 

 bekend 
 niet bekend 

• Overige vergunningen 
 nee 
 ja (specifieke vergunning) 

• Machtiging 
• Handtekening 
• Terugsturen van de aanvraag 
[VRO06] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 26. Aanvraag Bouwvergunning - statisch 
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BIJLAGE 23 - AANVRAAG BOUWVERGUNNING: DYNAMISCH 
De variant waarbij het formulier uit meerdere schermen bestaat is weergegeven in het User interface-
flow diagram (storyboard) in onderstaande figuur. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de 
[terug] optie. Dit e-formulier bestaat uit de volgende onderdelen [GEN03], [GEN04]: 

• Scherm 1: Ik wil een bouwvergunning aanvragen 
 Lichte bouwvergunning  Scherm 2 
 Reguliere bouwvergunning  Scherm 2 
 Reguliere bouwvergunning 1e fase  Scherm 2 
 Reguliere bouwvergunning 2e fase  Scherm 2 

• Scherm 2: Is dit de eerste bouwvergunningaanvraag? 
 Ja  Scherm 3 
 Nee  Scherm 4 

• Scherm 3: Gegevens eerdere aanvraag 
• Scherm 4: Locatie 

 [naam bouwplan en kavelnummer]  Scherm 5 
 [kadastrale informatie]  Scherm 6 

• [adres]  Scherm 7 
• Scherm 5: Naam bouwplan en kavelnummer  Scherm 8 
• Scherm 6: De kadastrale gegevens van het bouwwerk of perceel  Scherm 8 
• Scherm 7: Naam bouwplan en kavelnummer  Scherm 8 
• Scherm 8: Gegevens van het bouwplan 

 [overig: ja]  Scherm 9 
 [overig: nee]  Scherm 12 
 [is het bouwwerk tijdelijk: ja]  Scherm 10 
 [is het bouwwerk tijdelijk: nee]  Scherm 12 
 [nieuwbouw: nee]  Scherm 11 
 [nieuwbouw: ja]  Scherm 12 

• Scherm 9: Omschrijving van het bouwwerk  Scherm 12 
• Scherm 10: De termijn waarin het bouwwerk zal blijven staan  Scherm 12 
• Scherm 11: Huidig gebruik van het bouwwerk  Scherm 12 
• Scherm 12: Toekomstig gebruik van het bouwwerk of perceel 

 [gebruiksfunctie = wonen?: ja]  Scherm 13 
 [gebruiksfunctie = wonen?: nee]  Scherm 14 

• Scherm 13: Toekomstig gebruik van het woongedeelte van bouwwerk of perceel  Scherm 15 
• Scherm 14: Toekomstig gebruik van het bouwwerk of perceel  Scherm 16 
• Scherm 15: Vragen over de woning(en) of wooneenheid(-heden)  Scherm 16 
• Scherm 16: Wijzigingen in de afmeting van het bouwwerk 

 [onbebouwde oppervlakte verandert?: ja]  Scherm 17 
 [onbebouwde oppervlakte verandert?: nee]  Scherm 20 
 [bruto vloeroppervlakte verandert?: ja]  Scherm 18 
 [bruto vloeroppervlakte verandert?: nee]  Scherm 20 
 [bruto inhoud verandert?: ja]  Scherm 19 
 [bruto inhoud verandert?: nee]  Scherm 20 

• Scherm 17: Afmeting onbebouwde oppervlak  Scherm 20 
• Scherm 18: Afmeting bruto vloeroppervlak  Scherm 20 
• Scherm 19: Afmeting bruto inhoud  Scherm 20 
• Scherm 20: Materiaal en kleurgebruik  Scherm 21 
• Scherm 21: Overige onderdelen  Scherm 22 
• Scherm 22: Toelichting voor de welstandcommissie  S23 
• Scherm 23: Bouwkosten  Scherm 24 
• Scherm 24: Uitvoering van de bouwwerkzaamheden 

 [hoofdaannemer]  Scherm 25 
 [onderaannemer(s)]  Scherm 26 
 [zelf / weet ik nog niet]  Scherm 27 

• Scherm 25: Gegevens hoofdaannemer  Scherm 27 
• Scherm 26: Gegevens onderaannemer(s)  Scherm 27 
• Scherm 27: Overige vergunningen  Scherm 28 
• Scherm 28: Particulier of bedrijf? 

 [bedrijf]  Scherm 29 
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 [particulier]  Scherm 31 
• Scherm 29: De bedrijfsgegevens  [correspondentieadres wijkt af?: ja]  Scherm 30 
• Scherm 29: De bedrijfsgegevens  [correspondentieadres wijkt af?: nee]  [gemachtigde?: ja] 

 Scherm 32 
• Scherm 29: De bedrijfsgegevens  [correspondentieadres wijkt af?: nee]  [gemachtigde?: nee] 

 [welke vergunning wordt aangevraagd?: lichte bouwvergunning]  Scherm 33 
• Scherm 29: De bedrijfsgegevens  [correspondentieadres wijkt af?: nee]  [gemachtigde?: nee] 

 [welke vergunning wordt aangevraagd?: reguliere bouwvergunning]  Scherm 34 
• Scherm 29: De bedrijfsgegevens  [correspondentieadres wijkt af?: nee]  [gemachtigde?: nee] 

 [welke vergunning wordt aangevraagd?: bouwvergunning eerste fase]  Scherm 35 
• Scherm 29: De bedrijfsgegevens  [correspondentieadres wijkt af?: nee]  [gemachtigde?: nee] 

 [welke vergunning wordt aangevraagd?: bouwvergunning tweede fase]  Scherm 6 
• Scherm 30: Correspondentieadres  [gemachtigde?: ja]  Scherm 32 
• Scherm 30: Correspondentieadres  [gemachtigde?: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: licht bouwvergunning]  Scherm 33 
• Scherm 30: Correspondentieadres  [gemachtigde?: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: reguliere bouwvergunning]  Scherm 34 
• Scherm 30: Correspondentieadres  [gemachtigde?: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: bouwvergunning eerste fase]  Scherm 35 
• Scherm 30: Correspondentieadres  [gemachtigde?: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: bouwvergunning tweede fase]  Scherm 36 
• Scherm 31: Dit zijn mijn gegevens  [gemachtigde: ja]  Scherm 32 
• Scherm 31: Dit zijn mijn gegevens  [gemachtigde: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: lichte bouwvergunning]  Scherm 33 
• Scherm 31: Dit zijn mijn gegevens  [gemachtigde: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: reguliere bouwvergunning]  Scherm 34 
• Scherm 31: Dit zijn mijn gegevens  [gemachtigde: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: bouwvergunning eerste fase]  Scherm 35 
• Scherm 31: Dit zijn mijn gegevens  [gemachtigde: nee]  [welke vergunning wordt 

aangevraagd?: bouwvergunning tweede fase]  Scherm 36 
• Scherm 32: Gegevens van de gemachtigde 
• Scherm 33: Mee te sturen documenten bij een lichte bouwvergunning  Scherm 37 
• Scherm 34: Mee te sturen documenten bij een reguliere bouwvergunning  Scherm 37 
• Scherm 35: Mee te sturen documenten bij een bouwvergunning eerste fase  Scherm 37 
• Scherm 36: Mee te sturen documenten bij een bouwvergunning tweede fase  Scherm 37 
• Scherm 37: Controleren van gegevens 

 [printen?: nee]  Scherm 38 
 [printen?: ja]  Scherm 39 

• Scherm 38: Uw gegevens zijn verstuurd 
• Scherm 39: Uw gegevens zijn verstuurd 
 
De volgende standaardknoppen worden op de verschillende schermen gebruikt: 
• Wissen: Alle ingevoerde waarden worden uit het formulier verwijderd 
• Terug: Terug naar het vorige scherm. Ingevoerde waarden worden bewaard tijdens de  

huidige sessie. 
• OK: Controleren en afhandelen van de ingevoerde gegevens op het scherm. Verder naar  

het volgende scherm. Ingevoerde waarden worden bewaard tijdens de huidige sessie. 
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Figuur 27. UI Flow diagram: Aanvraag Bouwvergunning – dynamisch 
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BIJLAGE 24 - GEBRUIKERSPERSONAE 
Gebruikerspersonae zijn niet bestaande mensen die tot de doelgroep van gemeentelijke e-formulieren 
zouden kunnen behoren. De personae die hier beschreven zijn, zijn extremen van de doelgroep. Ze 
kunnen gebruikt worden in het ontwerpproces om de ontwerper te ondersteunen om een beter beeld 
te creëren van de mensen die het e-formulier gaan gebruiken. Op deze manier kan de ontwerper 
zichzelf dingen afvragen als “Zou Marijke deze feature nuttig vinden? En hoe zou Peter hierover 
denken”. Het opstellen van personae zal voorkomen dat de ontwerper alleen zichzelf als een 
voorbeeld gebruiker ziet en de wensen van de echte gebruikers negeert. 
 
 
Name:   Peter Jansen (Burger) 
Leeftijd:  35 
Burgerlijke staat: Alleenstaand 
Beroep:  Programmeur 
Opleiding:  WO 
Lengte:  1.70 
Gewicht:  79 kilo 
Hobby’s:  gitaar spelen, programmeren, computeren 
 
Beschrijving: Peter heeft informatica gestudeerd op de universiteit 

waarna hij is gaan werken als programmeur bij een 
ICT bedrijf dat zich richt op digitale dienstverlening bij 
gemeenten. Hij woont in een klein appartement en 
neem het leven zoals het komt. 

 

 

 

 
Name:   Marijke Klein (Burger) 
Leeftijd:  19 
Burgerlijke staat: Daten 
Beroep:  Callcenter medewerker 
Opleiding:  middelbare school niet afgemaakt 
Lengte:  1.60 
Gewicht:  55 kilo 
Hobby’s:  dansen, muziek, uitgaan, films 
 
Beschrijving: Op de middelbare school kregen jongens altijd meer  

aandacht dan haar vakken. Ze werkt nu parttime als 
model. In haar vrije tijd gaat ze winkelen,  
uit met haar vrienden of naar de film met haar 
vriendje, de populairste jongen uit de buurt. 

 

 

 

 
Name:   Karin Bleker (Gemeentemedewerker) 
Leeftijd:  53 
Burgerlijke staat: Getrouwd 
Beroep:  Baliemedewerkster 
Opleiding:  HBO 
Lengte:  1.70 
Gewicht:  64 kilo 
Hobby’s:  lezen, theater, op de bank met een glas wijn 
 
Beschrijving: Karin is een baliemedewerkster bij de gemeente 

Enschede, waar ze al 25 jaar werkt. Ze weet precies 
hoe alle formulieren in elkaar zitten en wordt vaak om 
hulp gevraagd door beginnende krachten. Ze is tegen 
de meeste aardig, maar kan ook hard zijn tegen 
mensen die ze niet mag. Karin is toegewijd aan haar 
werk en er kan geen gerucht in het gebouw zijn 
zonder dat zij daarvan af weet. 
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Name:   Tom Kooi (Gemeentemedewerker) 
Leeftijd:  42 
Burgerlijke staat: Getrouwd 
Beroep:  Baliemedewerker 
Opleiding:  MBO 
Lengte:  1.79 
Gewicht:  75 kilo 
Hobby’s:  muziek maken, gitaar spelen, bier drinken 
 
Beschrijving: Nadat hij zijn MBO opleiding had afgemaakt, is Ted 

parttime gaan werken bij een bouwbedrijf waar hij de 
administratie deed. Daarnaast speelt Tom gitaar in 
een band. Doordat het bouwbedrijf failliet is gegaan 
heeft Tom sinds kort een baan als baliemedewerker 
bij de gemeente Winterswijk. Tom heeft geen ervaring 
met gemeentelijke formulieren en volgt daar 
momenteel een introductie cursus voor. Ondanks zijn 
drukke leven, probeert hij ook tijd te maken voor zijn 
vrouw en drie jaar oude zoontje. 
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BIJLAGE 25 - GEBRUIKERSSCENARIO 
Dit hoofdstuk probeert een impressie te geven van hoe de doelgroep de adaptieve gemeentelijke e-
formulieren zal gaan gebruiken. In onderstaande tekst zijn een aantal voorbeelden beschreven in 
welke situaties het adaptieve formulier gebruikt kan worden door de eindgebruikers. Dit houdt in dat 
het onderstaande niet sluitend is. Het is bedoeld als een inspiratie voor de ontwerper. 

Voorbeeld Doorgeven verhuizing 
Het is een regenachtige woensdagochtend als Kim, net afgestudeerd, wakker wordt in haar 
studentenkamer in Enschede. Direct zet zij haar computer aan om haar vrienden een mailtje te sturen 
met alweer een nieuw adres, waar ze binnen een maand gaat wonen. Dan realiseert zij zich opeens 
dat ze de verhuizing nog helemaal niet doorgegeven heeft aan de gemeente. Kim gaat namelijk met 
haar vriend samenwonen in een luxe appartement in het centrum van Enschede. Pieternel is 6 
maanden geleden ook al verhuist omdat het studentenhuis waar ze toen woonde gesloopt moest 
worden, zodat er nieuwe appartementen gebouwd konden worden. Kim is toen naar een ander 
studentenhuis in Enschede verhuist, dus ze weet nog precies welke gegevens ze nodig heeft om de 
verhuizing door te geven. Ze besluit de verhuizing dan ook direct door te geven via de website van de 
gemeente Enschede, voordat ze het weer vergeet. Kim surft naar het elektronische formulier waarmee 
ze de verhuizing door kan geven en logt in met haar DigiD-account. Bij het inloggen ziet het systeem 
dat Kim 6 maanden geleden ook een verhuizing heeft doorgegeven waardoor zij een compacte versie 
van de helpfunctie aangeboden krijgt. Zonder ook maar één probleem doorloopt ze alle stappen van 
het e-formulier. Kim ontvangt per email een melding dat de verhuizing ontvangen is bij de gemeente. 
Kim is tevreden en gaat snel bezig met het tikken van een mailtje naar haar vrienden. 

Voorbeeld Aanvraag bouwvergunning 
Kees woont al 30 jaar met zijn vrouw Anna in Haarlem. De kinderen zijn ondertussen allemaal het huis 
uit en Anna wil graag een extra ruimte waar ze haar nieuwe hobby schilderen uit kan oefenen. Kees 
heeft besloten om een ruimte aan te bouwen waar zij dit kan gaan doen. Kees wil de bouwvergunning 
alvast aanvragen omdat zijn vrouw een beetje ongeduldig is geworden, maar Kees heeft nog geen 
idee wie de aanbouw moet gaan uitvoeren. Kees, die slechtziend is, heeft 29 jaar geleden voor het 
eerst een bouwvergunning aangevraagd toen hij een dakkapel wilde bouwen. Hij kan zich nog goed 
herinneren dat hij zich geërgerd had over de onduidelijkheid van het (papieren) formulier. Het 
raadplegen van de extra uitleg die achteraan als bijlage gegevens was, waardoor hij continue heen en 
weer moest bladeren, was ook geen succes. Met hulp van een gemeentemedewerker heeft hij toen de 
bouwvergunning aangevraagd. Kees heeft laatst een brief van de gemeente Haarlem ontvangen 
waarin stond dat een groot aantal producten en diensten vanaf heden elektronisch aangevraagd 
kunnen worden, waarbij het formulier de gebruiker “helpt” om het formulier in te vullen. Kees is blij met 
deze ontwikkeling en gaat vol goed moed naar de link die in de brief vermeld staat. Kees logt in met 
zijn DigiD-account, die hij sinds kort heeft. Het valt Kees op dat de letters op het scherm groot genoeg 
zijn om alles te kunnen lezen en dat hij zijn persoonlijke gegevens helemaal niet in hoeft te vullen. Als 
Kees met zijn muis in een veld klikt, verschijnt er ook nog meteen uitleg wat hij daar in moet vullen. 
Het doorlopen van de eerste velden verloopt zonder al te veel problemen. Maar dan komt hij bij het 
scherm waar naar het Gebruik van het bouwwerk gevraag wordt. Hoe zat het nou ook alweer, denkt 
Kees. Wat is in vredesnaam het verschil tussen een woning en een wooneenheid. Kees ziet dat er 
een vraagteken naast de vraag staat en beweegt daar overheen met zijn muis. Tot Kees zijn 
opluchting verschijnt er een uitgebreide uitleg van het verschil tussen een woning en een 
wooneenheid. Opgelucht gaat hij verder…. 
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BIJLAGE 26 – SCENARIO’S: DOORGEVEN VERHUIZING 

Scenario 1 
Inloggegevens (DigiD) 
Gebruikersnaam: kuiper 
Wachtwoord:   applicatie 
 
Aanvrager 
Naam:    Pieternel (P) Kuiper 
Geboortedatum:  10-02-1981 
Geboorteplaats:  Amsterdam 
Telefoon:   053 1234567 
E-mailadres:   p.kuiper@mail.nl 
Sofi-nummer:   123456782 
Legitimatienummer:  NE 0876543 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Verhuisgegevens 
Verhuisdatum:  17-07-2006 
Oude adres:   Hoofdstraat 27, 7511 ZK Enschede 
Nieuwe adres:   Marssteden 1a, 7400 AB Enschede 
 
Hoofdbewoner nieuwe adres 
Naam:   René (D.W.) ter Haar 
Sofi-nummer:  1234567892 
Legitimatienummer:  NE 8756543 
Legitimatiebewijs: Paspoort 
 
 
Pieternel verhuist dit jaar voor de tweede keer. Om stage te kunnen lopen verhuisde ze 4 maanden 
geleden van Amsterdam naar Enschede. Dit heeft ze online bij de gemeente Enschede doorgegeven. 
Nu gaat ze wederom verhuizen. Op 17 juli verhuist ze van haar studentenhuis in Enschede naar het 
luxe appartement in Enschede van haar vriend, bij wie ze intrekt. 
 

Scenario 2 
Inloggegevens (DigiD) 
Gebruikersnaam: kuiper 
Wachtwoord:   applicatie 
 
Aanvrager 
Naam:    Petra (P) Kuiper 
Geboortedatum:  10-02-1938 
Geboorteplaats:  Amsterdam 
Tel:    020 1234567 
E-mailadres:   ontbreekt 
Sofi-nummer:   123456782 
Legitimatienummer:  NE 0876543 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Verhuisgegevens 
Datum verhuist:  17-07-2006  
Oude adres:   Amstelstraat 27, 1021 ZK Amsterdam 
Nieuwe adres:   Marssteden 1a, 7400 AB Enschede 
 
Echtgenoot Aanvrager 
Naam:    Maarten (M.A.) Huisman 
Sofi-nummer:   1234567892 
 
 
 

mailto:p.kuiper@mail.nl
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Om van haar oude dag te genieten is Petra samen met haar echtgenoot op 17 juli verhuisd van een 
flat te Amsterdam naar een ruime bungalow aan de rand van Enschede. Petra is slechtziend, maar 
staat erop om het formulier zelf in te vullen, zonder hulp van haar kinderen of man. 
 

Scenario 3 
Inloggegevens (DigiD) 
Gebruikersnaam:  kuiper 
Wachtwoord:   applicatie 
 
Aanvrager 
Naam:    Pieternel (P) Kuiper 
Geboortedatum:  10-02-1988 
Geboorteplaats:  Amsterdam 
Telefoon:   053 1234567 
E-mailadres:   p.kuiper@mail.nl 
Sofi-nummer:   123456782 
Legitimatienummer:  NE 0876543 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Verhuisgegevens  
Datum verhuist:  17-07-2006  
Oude adres:   Amstelstraat 27, 1021 ZK Amsterdam 
Nieuwe adres:   Marssteden 1a, 7400 AB Enschede 
 
Hoofdbewoner nieuwe adres 
Naam hoofdbewoner: Richard (R.A.) Broekhuis 
Sofi-nummer:   1234567892 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
Legitimatienummer:  NE 8756543 
 
 
Pieternel gaat 17 juli verhuizen van haar ouderlijk huis te Amsterdam naar een studentenhuis in 
Enschede, waar al twee bewoners wonen en waar ze een kamer gaat huren, omdat ze per september 
gaat studeren aan de Universiteit Twente.  
 
 
 

mailto:p.kuiper@mail.nl
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BIJLAGE 27 – SCENARIO’S: AANVRAAG BOUWVERGUNNING 

Scenario 1 
Inloggegevens (DigiD) 
Gebruikersnaam: kuiper 
Wachtwoord: applicatie 
 
Aanvrager: 
Naam:    Pieternel (P) Kuiper 
Geboortedatum:  10-02-1981 
Telefoon:  053 1234567 
E-mailadres:   p.kuiper@mail.nl 
Adres:    Hoofdstraat 27, 7511 ZK Enschede 
Sofi-nummer:   12345678 
Legitimatienummer:  NE 0876543 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Aannemer 
Bedrijfsnaam:  Bouwhuis B.V. 
Adres:    Bouwstraat 2, 7511 AB Enschede 
Telefoon:   053-4655321 
Fax:    053-4655322 
Bouwondernemer: Maarten (M) Bouwman 
E-mailadres:  bouwman@ondernemer.nl 
Geboortedatum:  07-09-1955 
Sofi-nummer:   44567890 
Legitimatienummer:  NE 0977889 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Oorspronkelijke woning 
Lengte:   15m 
Breedte:  10m 
Bruto hoogte:  6m 
Opp. woning:  250m² (incl. alle verdiepingen) 
Opp. toilet:  2m² (gedeeld met kantoor: 1m²) 
Opp. badkamer:  7m² 
Opp. meterkast:  1m² (gedeeld met kantoor: 0.5m²)  
 
Aanbouw 
Lengte:   5m 
Breedte:   3m 
Hoogte:   3m 
Opp. kantoor:  15m² 
Beraamde kosten: €10.000 (exclusief BTW) 
 
 
Pieternel heeft samen met haar vriend een twee-onder-een-kap woning gekocht in Enschede. Omdat 
Pieternel als freelancer thuis aan het werk wil, hebben ze besloten om een bijgebouw aan de voorkant 
van de woning te bouwen waar het kantoor kan komen (zie plaatje). Het contact tijdens de 
bouwwerkzaamheden zal via de bouwondernemer Maarten Bouwman van Bouwhuis B.V. lopen. 
Bouwhuis B.V. is tevens de hoofdaannemer van de aanbouw. Voor deze aanbouw is een lichte 
bouwvergunning nodig. U heeft tevens een kapvergunning nodig om de boom te kappen die aan de 
voorkant van uw huis staat.  

 
Ter informatie: de bouwplannen zijn gewijzigd ten opzichte van de originele plannen. In de originele 
bouwplannen, waarvoor de eerdere bouwvergunning op 16 juni 2006 verleend is, zou de diepte van 
het bijgebouw 6m zijn en zou het bestaan uit 2 verdiepingen, maar omdat er dan wel erg weinig tuin 
overbleef en het niet bleek te passen in het straatbeeld, is er besloten om de diepte te beperken tot 
5m en er 1 verdieping van te maken. Het registratienummer van deze eerdere bouwaanvraag is 
56675345BWT. 
 

mailto:p.kuiper@mail.nl
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Scenario 2 
Inloggegevens (DigiD) 
Gebruikersnaam:  kuiper 
Wachtwoord:   applicatie 
 
Aanvrager 
Naam:    Aad (A.M.) Kuiper 
Geboortedatum:  10-02-1941 
Telefoon:  053 1234567 
E-mailadres:   a.kuiper@mail.nl 
Adres:    Hoofdstraat 27, 7511 ZK Enschede 
Sofi-nummer:   12345678 
Legitimatienummer:  NE 0876543 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Oorspronkelijke woning 
Lengte:   15m 
Breedte:  10m 
Bruto hoogte:   6m 
Opp. woning:    250m² (incl. alle verdiepingen) 
Opp. toilet:  2m² 
Opp. badkamer:  7m² 
Opp. meterkast:  1m² 
 
Aanbouw  
Lengte:   5m 
Breedte:  3m 
Hoogte:   3m 
Beraamde kosten: €10.000 (exclusief BTW) 
 
 
Aad woont al woont al 20 jaar met zijn vrouw Tiny in een twee-onder-een-kap koopwoning in 
Enschede. De kinderen zijn ondertussen het huis uit en Aad wil graag een bijgebouw aan de voorkant 
van de woning bouwen zodat de woonkamer vergroot kan worden (zie plaatje). Aad gaat de 
bouwwerkzaamheden zelf uitvoeren samen met zijn neef. Aad vraagt voor de eerste keer een 
bouwvergunning aan binnen de gemeente Enschede. Voor deze aanbouw is een lichte 
bouwvergunning nodig. U heeft tevens een kapvergunning nodig om de boom te kappen die aan de 
voorkant van uw huis staat. 
 

Scenario 3 
Inloggegevens (DigiD) 
Gebruikersnaam:  kuiper 
Wachtwoord:   applicatie 
 
Aanvrager 
Naam:    Pauline (P) Kuiper 
Geboortedatum:  10-02-1981 
Telefoon:   053 1234567 
E-mailadres:   p.kuiper@mail.nl 
Adres:    Hoofdstraat 27, 7511 ZK Enschede 
Sofi-nummer:   12345678 
Legitimatienummer:  NE 0876543 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Architect 
Naam:    Maarten (M.) Architect 
Adres:    Archiweg 2, 7511 AB Enschede 
Telefoon:   053-4655321 
Fax:    053-4655322 
Email:    maarten@architect.nl 
Geboortedatum:  07-09-1955 

mailto:a.kuiper@mail.nl
mailto:p.kuiper@mail.nl
mailto:maarten@architect.nl
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Sofi-nummer:  44567890 
Legitimatienummer:  NE 0977889 
Legitimatiebewijs:  Paspoort 
 
Oorspronkelijke woning 
Lengte:   15m 
Breedte:  10m 
Bruto hoogte:   6m 
Opp. woning:    250m² (incl. alle verdiepingen) 
Opp. toilet:  2m² 
Opp. badkamer:  7m² 
Opp. meterkast:  1m² 
 
Aanbouw  
Lengte:   5m 
Breedte:  3m 
Hoogte:   3m 
Beraamde kosten: €10.000 (exclusief BTW) 
 
 
Pauline, die slechtziend is, is net getrouwd en in verwachting van haar derde kindje en woont met 
haar gezin sinds vier jaar in een twee-onder-een-kap koopwoning in Enschede. Omdat het huis met 
een derde kindje te krap wordt, hebben ze in samenwerking met een architect besloten om een 
bijgebouw aan de voorkant van de woning aan te bouwen. Op deze manier kan de woonkamer 
vergroot worden (zie plaatje). Door de drukte is het gezin er nog niet aan toe gekomen om te kijken 
wie de bouwwerkzaamheden uit gaat voeren. Het contact tijdens de werkzaamheden zal in ieder 
geval via de architect lopen. Voor deze aanbouw is een lichte bouwvergunning nodig. U heeft tevens 
een kapvergunning nodig om de boom te kappen die aan de voorkant van uw huis staat. 
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BIJLAGE 28 - UITWERKING SCENARIO’S 
 
Scenario 1 – doorgeven verhuizing:  beknopt en inwonend 
Scenario 2 – doorgeven verhuizing:  uitgebreid, zelfstandig en hoog contrast 
Scenario 3 – doorgeven verhuizing:  standaard en studentenkamer 
 
Scenario 1 – aanvraag bouwvergunning: beknopt, machtiging, hoofdaannemer, woning en 

kantoor 
  Kantoor gebruiksoppervlakte: (5x3)+1.5 = 16.5m² 
  Kantoor vloeroppervlakte: 5x3 = 15m² 
 Woning gebruiksoppervlakte: 250-1.5 = 148.5m² 
  Woning vloeroppervlakte: 250-2-7-1 = 240m² 
  Bebouwde vloeroppervlakte: 15x10 = 150m² (voor) 
 Bebouwde vloeroppervlakte: 150+15 = 165m² (na) 
 Vloeroppervlakte voor:  250m² 
 Vloeroppervlakte na:  250+15 = 265m² 
 Bruto inhoud voor:  250x6 = 900m³ 
 Bruto inhoud na:  900+(15x3)= 945m³ 
 
Scenario 2 – aanvraag bouwvergunning: uitgebreid, zelf uitvoeren, geen machtiging 
 Woning gebruiksoppervlakte: 250+15 = 265m² 
  Woning vloeroppervlakte: 250-2-7-1+15= 255m² 
  Bebouwde vloeroppervlakte: 15x10 = 150m² (voor) 
 Bebouwde vloeroppervlakte: 150+15 = 165m² (na) 
 Vloeroppervlakte voor:  250m² 
 Vloeroppervlakte na:  250+15 = 265m² 
 Bruto inhoud voor:  250x6 = 900m³ 
 Bruto inhoud na:  900+(15x3)= 945m³ 
 
Scenario 3 – aanvraag bouwvergunning:  hoog contrast, weet nog niet, machtiging, standaard 
 Woning gebruiksoppervlakte: 250+15 = 265m² 
  Woning vloeroppervlakte: 250-2-7-1+15= 255m² 
  Bebouwde vloeroppervlakte: 15x10 = 150m² (voor) 
 Bebouwde vloeroppervlakte: 150+15 = 165m² (na) 
 Vloeroppervlakte voor:  250m² 
 Vloeroppervlakte na:  250+15 = 265m² 
 Bruto inhoud voor:  250x6 = 900m³ 
 Bruto inhoud na:  900+(15x3)= 945m³ 
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BIJLAGE 29 - VRAGENLIJSTEN 
Er zijn vier vragenlijsten te onderscheiden; een adaptieve en een niet adaptieve versie voor de 
burgers en een adaptieve en niet adaptieve versie voor de gemeentemedewerkers. Bij de 
gemeentemedewerkers wordt er ook gevraagd naar hun functie, de afdeling waar ze werkzaam zijn 
en het systeem waarmee ze werken. 
 

Vragenlijst: Adaptieve versie 
Geslacht:   man | vrouw 
Leeftijd: jonger dan 20 | 20 – 30 | 31-40 | 41 – 50 | 51 – 65 | ouder dan 65 
Opleiding: Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Middelbaar onderwijs | Hoger 

onderwijs | Universiteit | Anders, namelijk … … … …   
Computer ervaring: heel veel ervaring | veel ervaring | niet veel, maar ook niet weinig ervaring | 

weinig ervaring | heel weinig ervaring 
 
Extra voor gemeentemedewerkers: 

Functie:   …. …. …. …. …. ….  
Afdeling:   … …. … …. … … .. 
Werkzaam met systeem: … … …. … … … … 

 
Omcirkel wat van toepassing is. 
 
 
Bij de volgende vragen kunt u de antwoordmogelijkheid omcirkelen / invullen die het meest bij uw antwoord past. 
Hierbij heeft de vraag betrekking op de zojuist opgedane ervaring met het gebruik van het formulier. 
 
1. Hoe nuttig/relevant vindt u het formulier? Hierbij moet u ook denken aan de tijd die nodig is om de taken uit 

te voeren, de efficiëntheid en accuraatheid. 
a. Heel nuttig/relevant 
b. Nuttig/relevant 
c. Niet nuttig/relevant maar ook niet nutteloos/irrelevant 
d. Nutteloos/irrelevant 
e. Heel nutteloos/irrelevant 

 
2. Hoe gemakkelijk vindt u het formulier in gebruik? Hierbij moet u denken aan de moeite (vermoeidheid, 

ongemakkelijkheid, frustratie) die het invullen van het formulier u kost.  
a. Heel makkelijk 
b. Makkelijk 
c. Niet makkelijk maar ook niet moeilijk 
d. Moeilijk 
e. Heel moeilijk 

 
3. Hoe flexibel vindt u het formulier? Hierbij moet u denken aan de verschillende manieren die aangeboden 

worden om een taak te voltooien of doel te bereiken.  
a. Heel flexibel 
b. Flexibel 
c. Niet flexibel maar ook niet inflexibel 
d. Inflexibel 
e. Heel inflexibel 

 
4. Hoe gemakkelijk kunnen fouten hersteld worden in het formulier? 

a. Heel makkelijk 
b. Makkelijk 
c. Niet makkelijk maar ook niet moeilijk 
d. Moeilijk 
e. Heel moeilijk 
 

5. Hoe voorspelbaar en doorzichtig is het formulier? Hierbij moet u denken aan hoe voorspelbaar de acties 
zijn en hoe makkelijk de acties van het systeem te begrijpen zijn. Daarnaast moet u ook denken aan of u een 
duidelijk beeld heeft van hoe het formulier werkt.  

a. Heel voorspelbaar/doorzichtig 
b. Voorspelbaar/doorzichtig 
c. Niet voorspelbaar/doorzichtig maar ook niet onvoorspelbaar/ondoorzichtig 
d. Onvoorspelbaar/ondoorzichtig 
e. Heel onvoorspelbaar/ondoorzichtig 
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6. Hoe beheersbaar is uitvoeren van taken/acties in het formulier? Hierbij moet u denken aan in hoeverre u 
bepaalde acties of toestanden kan veroorzaken of voorkomen, wanneer dit gewenst is.  

a. Heel beheersbaar  
b. Beheersbaar 
c. Niet beheersbaar maar ook niet onbeheersbaar 
d. Onbeheersbaar 
e. Heel onbeheersbaar 

 
7. Hoe opdringerig is het systeem bij het uitvoeren van de taken in het formulier? Hierbij moet u denken aan 

de mate waarin het systeem u stoort, dingen vraagt of laat zien tijdens of gedurende het doorlopen van het 
formulier.  

a. Heel opdringerig 
b. Opdringerig 
c. Niet opdringerig maar ook niet, niet opdringerig 
d. Niet opdringerig 
e. Helemaal niet opdringerig 
 

8. Hoe privacygevoelig is het formulier? Hierbij moet u denken in hoeverre u bang bent dat uw gegevens 
misbruikt zullen worden door het systeem.  

a. Heel privacygevoelig 
b. Privacygevoelig 
c. Niet privacygevoelig maar ook niet privacyongevoelig 
d. Privacyongevoelig 
e. Heel privacyongevoelig 
 

9. In hoeverre kan de gebruiker ervaring opdoen met het formulier? Hierbij moet u denken in hoeverre u zelf 
de volledige controle heeft over de uit te voeren taken en/of dat u deze taken aan het systeem delegeert. 

a. Heel makkelijk 
b. Makkelijk 
c. Niet makkelijk maar ook niet moeilijk 
d. Moeilijk 
e. Heel moeilijk 

 
10. Het formulier bood een helpfunctie aan. In hoeverre waardeert u deze optie? 

a. Heel erg 
b. Erg 
c. Neutraal 
d. Niet 
e. Helemaal niet 

 
11. In de linkerbovenhoek van het formulier was de mogelijkheid gegevens om de Paginastijl van het formulier 

te veranderen/kiezen. In hoeverre waardeert u deze optie? 
a. Heel erg 
b. Erg 
c. Neutraal 
d. Niet 
e. Helemaal niet 

 
12. Als u een verplicht veld vergat in te vullen, verscheen er een melding “U bent vergeten….” . In hoeverre 

waardeert u deze optie? 
a. Heel erg 
b. Erg 
c. Neutraal 
d. Niet 
e. Helemaal niet 
 

13. Aan het begin van het formulier moest u inloggen met DigiD. In hoeverre waardeert u deze optie? 
a. Heel erg 
b. Erg 
c. Neutraal 
d. Niet 
e. Helemaal niet 

 
14. In het formulier worden de in te vullen velden getoond afhankelijk van eerder gegeven antwoorden. In 

hoeverre waardeert u deze optie? 
a. Heel erg 
b. Erg 
c. Neutraal 
d. Niet 
e. Helemaal niet 
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15. Op het einde van het formulier worden zogenaamde gepersonaliseerde aanbevelingen gedaan die 

betrekking hebben op aanvragen die medeaanvragers gedaan hebben. In hoeverre waardeert u deze optie? 
a. Heel erg 
b. Erg 
c. Neutraal 
d. Niet 
e. Helemaal niet 

 
Hartelijk dank voor uw tijd! 
 

Vragenlijst: Niet adaptieve versie 
 

Geslacht:   man | vrouw 
Leeftijd: jonger dan 20 | 20 – 30 | 31-40 | 41 – 50 | 51 – 65 | ouder dan 65 
Opleiding: Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Middelbaar onderwijs | Hoger 

onderwijs | Universiteit | Anders, namelijk … … … …   
Computer ervaring: heel veel ervaring | veel ervaring | niet veel, maar ook niet weinig ervaring | 

weinig ervaring | heel weinig ervaring 
 
Extra voor gemeentemedewerkers: 

Functie:   …. …. …. …. …. ….  
Afdeling:   … …. … …. … … .. 
Werkzaam met systeem: … … …. … … … … 

 
Omcirkel wat van toepassing is. 
 
 
Bij de volgende vragen kunt u de antwoordmogelijkheid omcirkelen / invullen die het meest bij uw antwoord past. 
Hierbij heeft de vraag betrekking op de zojuist opgedane ervaring met het gebruik van het formulier. 
 
1. Hoe nuttig/relevant vindt u het formulier? Hierbij moet u ook denken aan de tijd die nodig is om de taken uit 

te voeren, de efficiëntheid en accuraatheid. 
a. Heel nuttig/relevant 
b. Nuttig/relevant 
c. Niet nuttig/relevant maar ook niet nutteloos/irrelevant 
d. Nutteloos/irrelevant 
e. Heel nutteloos/irrelevant 

 
2. Hoe gemakkelijk vindt u het formulier in gebruik? Hierbij moet u denken aan de moeite (vermoeidheid, 

ongemakkelijkheid, frustratie) die het invullen van het formulier u kost.  
f. Heel makkelijk 
g. Makkelijk 
h. Niet makkelijk maar ook niet moeilijk 
i. Moeilijk 
j. Heel moeilijk 

 
3. Hoe flexibel vindt u het formulier? Hierbij moet u denken aan de verschillende manieren die aangeboden 

worden om een taak te voltooien of doel te bereiken.  
k. Heel flexibel 
l. Flexibel 
m. Niet flexibel maar ook niet inflexibel 
n. Inflexibel 
o. Heel inflexibel 

 
4. Hoe gemakkelijk kunnen fouten hersteld worden in het formulier? 

p. Heel makkelijk 
q. Makkelijk 
r. Niet makkelijk maar ook niet moeilijk 
s. Moeilijk 
t. Heel moeilijk 
 

5. Hoe voorspelbaar en doorzichtig is het formulier? Hierbij moet u denken aan hoe voorspelbaar de acties 
zijn en hoe makkelijk de acties van het systeem te begrijpen zijn. Daarnaast moet u ook denken aan of u een 
duidelijk beeld heeft van hoe het formulier werkt.  

a. Heel voorspelbaar/doorzichtig 
b. Voorspelbaar/doorzichtig 
c. Niet voorspelbaar/doorzichtig maar ook niet onvoorspelbaar/ondoorzichtig 



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  181

d. Onvoorspelbaar/ondoorzichtig 
e. Heel onvoorspelbaar/ondoorzichtig 
 

6. Hoe beheersbaar is uitvoeren van taken/acties in het formulier? Hierbij moet u denken aan in hoeverre u 
bepaalde acties of toestanden kan veroorzaken of voorkomen, wanneer dit gewenst is.  

f. Heel beheersbaar  
g. Beheersbaar 
h. Niet beheersbaar maar ook niet onbeheersbaar 
i. Onbeheersbaar 
j. Heel onbeheersbaar 

 
7. Hoe opdringerig is het systeem bij het uitvoeren van de taken in het formulier? Hierbij moet u denken aan 

de mate waarin het systeem u stoort, dingen vraagt of laat zien tijdens of gedurende het doorlopen van het 
formulier.  

k. Heel opdringerig 
l. Opdringerig 
m. Niet opdringerig maar ook niet, niet opdringerig 
n. Niet opdringerig 
o. Helemaal niet opdringerig 
 

8. Hoe privacygevoelig is het formulier? Hierbij moet u denken in hoeverre u bang bent dat uw gegevens 
misbruikt zullen worden door het systeem.  

a. Heel privacygevoelig 
b. Privacygevoelig 
c. Niet privacygevoelig maar ook niet privacyongevoelig 
d. Privacyongevoelig 
e. Heel privacyongevoelig 
 

9. In hoeverre kan de gebruiker ervaring opdoen met het formulier? Hierbij moet u denken in hoeverre u zelf de 
volledige controle heeft over de uit te voeren taken en/of dat u deze taken aan het systeem delegeert. 

a. Heel makkelijk 
b. Makkelijk 
c. Niet makkelijk maar ook niet moeilijk 
d. Moeilijk 
e. Heel moeilijk 

 
Vraag 10 kan overgeslagen worden voor het niet adaptieve formulier doorgeven verhuizing. 
 
10. Het formulier bood een helpfunctie aan. In hoeverre waardeert u deze optie? 

a. Heel erg 
b. Erg 
c. Neutraal 
d. Niet 
e. Helemaal niet 

 
Hartelijk dank voor uw tijd! 
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BIJLAGE 30 – VERDELING BURGERS 
Formulier ‘Aanvraag bouwvergunning’ 
 

 
Geslacht 

 

 

 
Leeftijd 

 
 

 

 
Opleiding 

 
 

 

 
Computer ervaring 

 

 
 

(a) Adaptieve versie 
 

 
Geslacht 

 
 
 

 

 
Leeftijd 

 
 
 

 

 
Opleiding 

 
 

 

 
Computer ervaring 

 
 

 
 

(b) Adaptieve versie 
 

Figuur 28. Verdeling burgers ‘Aanvraag bouwvergunning’ 
 
 
Formulier ‘Doorgeven verhuizing’ 
 

 
Geslacht 

 

 
 

 

 
Leeftijd 

 

 
 

 

 
Opleiding 

 
 

 

 
Computer ervaring 

 

 
 

 
 

(c) Adaptieve versie 
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Geslacht 
 

 
 
 

 

 
Leeftijd 

 
 

 

 
Opleiding 

 
 

 

 
Computer ervaring 

 

 

 
 

(d) Niet adaptieve versie 
 

Figuur 29. Verdeling burgers ‘Doorgeven verhuizing’ 
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BIJLAGE 31 - EVALUATIE 1: KWALITATIEVE RESULTATEN 
In onderstaande tabellen is er een puntenverdeling gebruikt van 1 tot 5, waarbij een 1 staat voor heel positief en 
een 5 voor heel negatief. 
 
Aantal fouten 
 

 
 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

  Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Geslacht man 0% 1% 8% 14% 
 vrouw 0% 1% 9% 14% 
Leeftijd ≤40 0% 1% 8% 13% 
 40-65 0% 2% 9% 14% 
Opleiding Hoogopgeleiden 0% 1% 8% 13% 
 Middelbaar opgeleiden 0% 2% nvt 19% 
 Laagopgeleiden 0% nvt nvt nvt 
Computerervaring Veel ervaring 0% 1% 8% 13% 
 Neutraal 0% 0% 11% nvt 
 Weinig ervaring 0% nvt nvt 16% 

Totaal 0% 1% 8% 14% 
 

 
Tabel 38. Percentage fout ingevulde velden – Burgers 

 
Helpfunctie 
 

 
 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

  Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Geslacht man 0x 0x 4.2x 3x 
 vrouw 0x 0.3x 3.8x 4.7x 
Leeftijd ≤40 0x 0.1x 5.3x 5.2x 
 40-65 0x 0x 1.3x 1.5x 
Opleiding Hoogopgeleiden 0x 0.1x 4.0x 4x 
 Middelbaar opgeleiden 0x 0x nvt 0x 
 Laagopgeleiden 0x nvt nvt nvt 
Computerervaring Veel ervaring 0x 0.1x 4.5x 3.4x 
 Neutraal 0x 0x 0x nvt 
 Weinig ervaring 0x nvt nvt 5.0x 

Totaal 0x 0.1x 4.0x 3.6x 
 
 

Tabel 39. Aantal keer dat helpfunctie geraadpleegd is – Burgers 
 
Mentale inspanning 
 

 
 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

  Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Geslacht man 1:49 5:32 12:11 25:16 
 vrouw 2:46 4:57 9:50 24:49 
Leeftijd ≤40 3:22 5:11 12:37 25:59 
 40-65 5:45 6:40 8:11 24:02 
Opleiding Hoogopgeleiden 3:29 5:30 11:09 26:51 
 Middelbaar opgeleiden 2:59 4:04 nvt 11:20 
 Laagopgeleiden 7:40 nvt nvt nvt 
Computerervaring Veel ervaring 3:40 5:07 11:11 22:48 
 Neutraal 2:42 6:09 10:49 nvt 
 Weinig ervaring 7:40 nvt nvt 43:42 

Totaal 3:54 5:21 11:08 25:07 
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Tabel 40. Gemiddelde doorlooptijd velden – Burgers 
 

 
 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

  Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Geslacht man 0:12 0:13 0:19 0:32 
 vrouw 0:28 0:11 0:16 0:35 
Leeftijd ≤40 0:12 0:12 0:19 0:31 
 40-65 0:30 0:14 0:15 0:36 
Opleiding Hoogopgeleiden 0:13 0:12 0:18 0:34 
 Middelbaar opgeleiden 0:11 0:11 nvt 0:21 
 Laagopgeleiden 0:42 nvt nvt nvt 
Computerervaring Veel ervaring 0:14 0:12 0:18 0:30 
 Neutraal 0:10 0:14 0:18 nvt 
 Weinig ervaring 0:42 nvt nvt 0:57 

Totaal 0:16 0:12 0:18 0:33 
 

 
Tabel 41. Gemiddelde tijd per veld – Burgers 
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BIJLAGE 32 - EVALUATIE 1: KWANTITATIEVE RESULTATEN 
In onderstaande tabellen is er een puntenverdeling gebruikt van 1 tot 5, waarbij een 1 staat voor heel positief en een 5 voor heel negatief. 
 
Waardering 
 

 Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

 Adaptief Niet adaptief Adaptief Niet adaptief 

Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw 

Nuttig / relevant 1.3 1.7 1.5 1.7 1.4 1.3 1.7 2.3 
Gebruiksgemak 1.7 1.5 2.5 1.7 1.8 2.0 3.0 3.7 
Flexibel 1.3 2.2 3.0 3.0 2.2 2.5 3.3 3.3 
Foutherstellend 1.3 2.0 2.2 2.7 1.4 2.0 1.7 2.3 
Voorspelbaar/doorzichtig 2.0 2.0 2.2 2.7 1.6 2.0 2.7 2.7 
Beheersbaarheid 1.7 2.2 2.5 3.0 2.4 2.5 3.2 2.0 
Opdringerigheid 4.3 4.2 4.3 3.3 4.2 3.8 4.2 4.3 
Privacygevoelig 4.0 2.5 3.0 2.7 3.4 3.3 4.0 3.0 
Ervaringsmogelijkheden 2.0 1.8 2.8 2.3 1.8 2.0 2.5 2.0 
Helpfunctie 2.7 2.3 nvt nvt 1.8 2.0 3.3 2.0 
Paginastijl 2.7 2.7   2.6 3.0   
Built-in checklists 1.7 1.3   2.4 1.8   
DigiD 1.7 2.0   2.8 2.0   
Dynamic visibility of fields 1.7 1.7   1.4 2.0   
Gepers. Aanbevelingen 1.3 2.0   2.6 2.3   

     

Leeftijd ≤40 40-65 ≤40 40-65 ≤40 40-65 ≤40 40-65 

Nuttig / relevant 1.7 1.0 1.5 2.0 1.3 1.3 1.8 2.0 
Gebruiksgemak 1.6 1.5 2.3 2.2 2.0 1.7 3.4 3.0 
Flexibel 2.0 1.5 3.0 3.0 2.2 2.7 3.6 3.0 
Foutherstellend 1.9 1.5 2.4 2.0 1.7 1.7 1.8 2.0 
Voorspelbaar/doorzichtig 2.1 1.5 2.3 3.0 1.8 1.7 2.8 2.5 
Beheersbaarheid 2.3 1.0 2.5 4.0 2.3 2.7 3.2 2.3 
Opdringerigheid 4.1 4.5 4.0 4.0 3.8 4.3 4.4 4.0 
Privacygevoelig 2.7 4.0 2.8 4.0 3.0 4.0 3.6 2.8 
Ervaringsmogelijkheden 2.0 1.5 2.5 4.0 2.0 1.7 2.4 2.3 
Helpfunctie 2.6 2.0 nvt nvt 2.2 1.3 3.0 2.8 
Paginastijl 2.7 2.5   2.8 2.7   
Built-in checklists 1.4 1.5   2.5 1.3   



A D A P T I E V E  G E M E E N T E L I J K E  e F O R M U L I E R E N  
 

e M A X X  B . V .  /  U T  –  F i n a l  187

DigiD 2.0 1.5   2.5 2.3   
Dynamic visibility of fields 1.7 1.5   2.0 1.0   
Gepers. aanbevelingen 1.9 1.5   2.5 2.3   

    
 
 

Opleiding Hoog Middel Laag Hoog Middel Laag Hoog Middel Laag Hoog Middel Laag 

Nuttig / relevant 1.6 2.0 1.0 1.6 1.0 nvt 1.3 nvt nvt 1.9 2.0 nvt 
Gebruiksgemak 1.6 2.0 1.0 2.4 1.0 nvt 1.9 nvt nvt 3.3 3.0 nvt 
Flexibel 2.0 2.0 1.0 3.1 2.0 nvt 2.3 nvt nvt 3.4 3.0 nvt 
Foutherstellend 1.9 2.0 1.0 2.5 1.0 nvt 1.7 nvt nvt 1.9 2.0 nvt 
Voorspelbaar/doorzichtig 2.1 2.0 1.0 2.5 1.0 nvt 1.8 nvt nvt 2.6 3.0 nvt 
Beheersbaarheid 2.1 2.0 1.0 2.8 2.0 nvt 2.4 nvt nvt 2.8 3.0 nvt 
Opdringerigheid 4.1 4.0 5.0 4.1 3.0 nvt 4.0 nvt nvt 4.1 5.0 nvt 
Privacygevoelig 3.0 2.0 4.0 2.9 3.0 nvt 3.3 nvt nvt 3.5 5.0 nvt 
Ervaringsmogelijkheden 2.0 2.0 1.0 2.8 2.0 nvt 1.9 nvt nvt 2.3 3.0 nvt 
Helpfunctie 2.9 1.0 1.0 nvt Nvt nvt 1.9 nvt nvt 3.0 2.0 nvt 
Paginastijl 2.9 3.0 1.0    2.8 nvt nvt    
Built-in checklists 1.6 1.0 1.0    2.1 nvt nvt    
DigiD 2.0 2.0 1.0    2.4 nvt nvt    
Dynamic visibility of fields 1.7 2.0 1.0    1.7 nvt nvt    
Gepers. aanbevelingen 1.7 3.0 1.0    2.4 nvt nvt    

     

Computerervaring Veel Neutraal Weinig Veel Neutraal Weinig Veel Neutraal Weinig Veel Neutraal Weinig 

Nuttig / relevant 1.5 2.0 1.0 1.6 1.5 nvt 1.3 2.0 nvt 1.9 nvt 2.0 
Gebruiksgemak 1.5 2.0 1.0 2.0 3.0 nvt 1.8 3.0 nvt 3.1 nvt 4.0 
Flexibel 1.8 2.5 1.0 3.0 3.0 nvt 2.4 2.0 nvt 4.5 nvt 3.0 
Foutherstellend 1.8 2.0 1.0 2.4 2.0 nvt 1.6 2.0 nvt 1.9 nvt 2.0 
Voorspelbaar/doorzichtig 2.2 2.0 1.0 2.3 2.5 nvt 1.6 3.0 nvt 2.6 nvt 3.0 
Beheersbaarheid 2.0 2.5 1.0 2.9 2.0 nvt 2.5 2.0 nvt 2.9 nvt 2.0 
Opdringerigheid 4.2 4.0 5.0 4.0 4.0 nvt 4.1 3.0 nvt 4.4 nvt 3.0 
Privacygevoelig 3.2 2.0 4.0 2.6 4.0 nvt 3.3 4.0 nvt 3.8 nvt 3.0 
Ervaringsmogelijkheden 2.0 2.0 1.0 2.7 2.5 nvt 1.9 2.0 nvt 2.4 nvt 2.0 
Helpfunctie 2.7 2.5 1.0 nvt nvt nvt 1.8 3.0 nvt 3.0 nvt 2.0 
Paginastijl 2.7 3.5 1.0    2.8 3.0 nvt    
Built-in checklists 1.7 1.0 1.0    2.1 2.0 nvt    
DigiD 1.8 2.5 1.0    2.6 1.0 nvt    
Dynamic visibility of fields 1.8 1.5 1.0    1.4 4.0 nvt    
Gepers. Aanbevelingen 1.8 2.0 1.0    2.4 3.0   nvt    
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Totaal Adaptief Niet Adaptief Adaptief Niet Adaptief 

Nuttig / relevant 1.6 1.6 1.3 1.9 
Gebruiksgemak 1.6 2.2 1.9 3.2 
Flexibel 1.9 3.0 2.3 3.3 
Foutherstellend 1.8 2.3 1.7 1.9 
Voorspelbaar/doorzichtig 2.0 2.3 1.8 2.7 
Beheersbaarheid 2.0 2.7 2.4 2.8 
Opdringerigheid 4.2 4.0 4.0 4.2 
Privacygevoelig 3.0 2.9 3.3 3.7 
Ervaringsmogelijkheden 1.9 2.7 1.9 2.3 
Helpfunctie 2.4 nvt 1.9 2.9 
Paginastijl 2.7  2.8  
Built-in checklists 1.4  2.1  
DigiD 1.9  2.4  
Dynamic visibility of fields 1.7  1.7  
Gepers. aanbevelingen 1.8  2.4  

 
Tabel 42. Waardering van het e-formulier– Burgers 

 
 



BIJLAGE 33 - INTERVIEWVRAGEN 
Onderstaande vragen zullen tijdens de groepsessie besproken worden. Deze vragen zijn opgesteld als basis voor de 
discussie. Bij een groot aantal van de vragen zal verteld worden dat men een mening moet geven over beide 
formulieren ‘doorgeven verhuizing’ en ‘aanvraag bouwvergunning’. 
 
1. Wat is uw eerste indruk van het toepassen van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren? 

……………………………………………………. 
 
Waarom? 
……………………………………………………. 
 

2. Hoe nuttig/relevant vindt u het gebruik van adaptatie bij beide formulieren? 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
3. Hoe makkelijk denkt u dat beide formulieren in te vullen zijn? Hierbij moet u denken aan de moeite (vermoeidheid, 

moeilijkheid, frustratie) die het de gebruiker zou kosten om de formulieren in te vullen. 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
4. Hoe voorspelbaar en doorzichtig vindt u beide formulieren? Hierbij moet u denken aan hoe voorspelbaar de 

acties ogen en hoe makkelijk de acties van het systeem te begrijpen zijn. Dit betreft onder andere navigatie-
elementen zoals, knoppen en links. 

 
Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
5. Hoe hinderlijk/opdringerig vindt u het systeem bij het uitvoeren van de taken in beide formulieren? Hierbij moet u 

denken aan de mate waarin het systeem de gebruiker stoort, dingen vraagt of laat zien tijdens of gedurende het 
doorlopen van het e-formulier.  

 
Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
6. Vindt u dat de gebruiker voldoende controle heeft bij het invullen van de formulieren? 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
7. Denkt u dat de gebruiker bang is dat zijn of haar gegevens misbruikt zullen worden door het systeem bij het 

invullen van beide formulieren? 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
8. Waar zaten volgens u de grootste knelpunten bij beide formulieren? 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 
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………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
9. Waar zaten volgens u de meest positieve punten bij beide formulieren? 
 

Doorgeven verhuizing Aanvraag bouwvergunning 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
10. Welke vormen van adaptatie spraken u het meest aan/ waardeert u het meest? Hierbij worden per 

adaptatiemethode één of meer voorbeelden getoond.  
 

a. Adaptatie van content 
i. Page variants (Paginastijl optie) 
ii. Aangepaste Hulpfunctie: 

1. Optionele uitleg of gedetailleerde informatie 
2. Adaptive strechtekst 
3. Adaptive link hiding/disabling 

iii. Built-in checklists  
iv. Gebruik van DigiD waardoor sommige velden niet meer ingevuld hoeven worden  

b. Adaptatie van navigatie: 
i. Dynamic visibility of fields 
ii. Gepersonaliseerde aanbevelingen 

 
a. Vindt u dat het toepassen van adaptatie bij gemeentelijke e-formulieren een toegevoegde waarde heeft?  

……………………………………………………. 
 
Waarom? 
……………………………………………………. 

 
11. Heeft het toepassen van adaptatie voor zowel simpele formulieren als het doorgeven van een verhuizing en voor 

meer complexe formulieren zoals de bouwaanvraag een toegevoegde waarde? 
……………………………………………………. 
 
Waarom? 
……………………………………………………. 

 
12. Spreken adaptieve gemeentelijke e-formulieren of gemeentelijke e-formulieren zonder adaptiviteit u meer aan? 

……………………………………………………. 
 
 
Waarom? 
……………………………………………………. 
 

13. Wat zou u nu, alles wel beschouwd, aanbevelen? Wel of geen adaptatie gemeentelijke e-formulieren? 
……………………………………………………. 
 
Waarom? 
……………………………………………………. 

 
14. Hebben we nu nog belangrijke zaken over het hoofd gezien? 

……………………………………………………. 
 
 
Bedankt voor uw tijd en moeite. 
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BIJLAGE 34 - BEGRIPPENLIJST 
 
Adapters: adapters zijn stukjes software die de informatieoverdracht regelen tussen de broker en  

de daarop aangesloten applicaties en systemen. 
 
Architectuur: de fundamentele organisatie van een systeem zoals uitgedrukt in zijn componenten,  

hun relaties tot elkaar en tot de omgeving, alsmede de extern zichtbare eigenschappen van die 
componenten en de relaties daartussen. In deze definitie wordt architectuur gezien als een systeem dat 
modelleerbaar is; een artefact met componenten. 

 
Back office: het back office vormt het hart van een organisatie waar zich, onzichtbaar voor de  

buitenwereld, de primaire (gegevensverwerkende) processen afspelen. 
 
Back office applicatie: een back office applicatie levert gegevensverwerkende functionaliteit en  

wordt door een mid office systeem uitsluitend als zodanig gebruikt. 
 
Back office systeem: zie back office applicatie. 
 
Customisatie: Customisatie is het aanpassen van een website aan zijn of haar persoonlijke  

voorkeuren door een gebruiker. 
 
E-formulier: een e-formulier is een voor een gegeven procedure, al dan niet in oplage  

aangemaakt invulmodel, ingericht om gegevens uniform, systematisch en volledig vast te leggen 
(invullen en aanvullen), te lezen, te bewerken, te transporteren, te reproduceren, op te bergen en op te 
zoeken. Het gaat hierbij om een elektronisch formulier dat ingevuld kan worden in een browser. 

 
E-government: E-government is het gebruik van ICT bij overheidsdiensten in combinatie met  

organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden van het personeel. 
 
Elektronisch (digitaal) loket: een elektronisch loket is de verschijningsvorm van een  

(overheids)loket waarbij de communicatie tussen overheid en burgers/bedrijven verloopt via 
elektronische kanalen met als doel de dienstverlening optimaal af te stemmen op de vraag van die 
burgers/bedrijven. 

 
Front office: het front office vormt de presentatielaag van een organisatie naar de buitenwereld  

toe; alle interactie met die buitenwereld speelt zich in het front office af. 
 
Front office applicatie: een front office applicatie levert presentatiefunctionaliteit en wordt door  

een mid office systeem uitsluitend als zodanig gebruikt. 
 
Front office systeem: zie front office applicatie. 
 
Koppelvlak: een koppelvlak beschrijft de elektronische communicatie tussen twee (of meer)  

applicaties. 
 
Mid office: het mid office is een verzameling functionaliteiten die de processen en bijbehorende  

applicaties en gegevens in het front office en het back office met elkaar verbindt. 
 
Personalisatie: Personalisatie is het op maat aanbieden van content door een website aan  

individuen of groepen van personen, gebaseerd op profielen, demografische gegevens en/of eerdere 
transacties. 

 
Portal: een portal biedt functionaliteit waarmee relevante informatie en toepassingen kunnen  

worden aangeboden aan (groepen van) eindgebruikers op een gepersonaliseerde manier. 
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