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Sinds een aantal jaren is de Nederlandse politie aanwezig op internet. In de beginfase 

beperkte deze aanwezigheid zichtot het verstrekken van informatie over de politie aan 

burgers en andere belangstellenden. De techniek vordert echter snel en dat betekent dat 

de politie informatievoorziening opinternet uitbreidt met nieuwe diensten, bijvoorbeeld een 

elektronische aangifte. De technische ontwikkeling en het aanbod van digitale (poli-

tie)diensten gaat gepaard met een toenemend belang van internet in onze 

informatiesamenleving. Steeds meer mensen hebben toegang tot internet en gebruiken 

internet voor de meest uiteenlopende zaken, zoals telefoneren, muziek luisteren, bankieren 

en winkelen (Dialogic, 2002, 2003 & 2005;CBS, 20051). De ervaring die mensen opdoen 

met deze mogelijkheden zal zichvertalen in hogere verwachtingen die bezoekers koesteren 

van allerlei websites en de diensten die daar worden aangeboden. Dat geldt ook voor de 

website van de politie. 

Dit betekent dat een eenmaal gelanceerde website nooit —af“ is. Regelmatig worden 

websites verbeterd. Verbeteringen betreffen enerzijds aanpassingen in de vormgeving en 

indeling van sites. Anderzijds gaat het om een uitbreiding van het diensten. Opde keeper 

beschouwd is een website meestal nog een etalage waarin instanties hun producten en 

diensten aanbieden. Een vervolgstap in de digitalisering van dienstverlening betreft het 

elektronisch koppelen van processen voor en achter het loket. Dat laatste vergt vaak 

organisatorische aanpassingen. Werkprocessen van soms verschillende organisaties 

moeten opelkaar aansluiten. Ook de Nederlandse politie gaat mee in deze ontwikkelingen. 

Twee jaar geleden is de landelijke website van de politie (www.politie.nl) vernieuwd. Deze 

site beschikt over verschillende onderdelen zoals een landelijk gedeelte en links naar 

websites van regionale politiekorpsen. De website omvat bovendien een aantal 

politiediensten zoals elektronische aangifte, vermiste personen, verkeersnieuws en 

informatie over het werk van de politie. In de toekomst kunnen deze diensten uitbreiden, 

omdat de capaciteit en snelheid van internet toeneemt vanwege de opkomst van 

breedbandinternet. 

Er bestaan verschillende manieren om een website te verbeteren. Een handige manier is 

het vergelijken van een site met vergelijkbare sites, bijvoorbeeld van de politie in andere 

landen. Ook kunnen handboeken over webdesign worden geraadpleegd. In navolging van 

de Rijksoverheid en veel gemeenten laat de politie bij de verbetering van de website zich 

assisteren door de doelgroep waarvoor deze site is bedoeld, namelijk bezoekers van 

www.politie.nl. 

In 2001 heeft een eerste kwantitatiefgebruikersonderzoek plaatsgevonden opde eerste 

site van de politie (eveneens www.politie.nl). Dit onderzoek paste in het project 

1 Centraal Bureauvoor de Statistiek (2005), De digitale economie 2005, CBS, Voorburg/Heerlen; 
Dialogic (2005). Breedband en de Gebruiker 2004/2005. Utrecht:Dialogic ;Dialogic (2003). 
Breedband en de Gebruiker 2003. Utrecht:Dialogic;Dialogic (2002). Breedband en de Gebruiker. 
Utrecht:Dialogic. 
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Vernieuwingen p esionaleringvan p itie. . Binnen dat project b ehoefte omrof s is ol nl estond b

de website te laten evalueren door bezoekers voordat de website verder ontwikkeld en 

vernieuwd zouworden. De eerste meting richtte zichophet identificeren van het profiel 

van de toenmalige bezoekers, met welke doelen zij de site bezochten en welke 

verwachtingen zij koesterden over de website van de politie. Aangezien de vernieuwde 

website alweer enige tijd operationeel is, bestaat wederom behoefte om inzicht te krijgen 

in een de achtergrond en redenen en verwachtingen van bezoekers van de politiesite. 

Tegen deze achtergrond heeft Dialogic innovatie &interactie opverzoek van het Nederland 

Politie Instituut (NPI) en het Concern Informatiemanagement Politie (CIP) een 

gebruikersonderzoek uitgevoerd naar de vernieuwde website van de politie 

(www.politie.nl). 

d kn erzoeDo nv gv nh to

Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling, namelijk het verkrijgen van inzicht in: 

e

1. De bezoekers en hun gedrag, houding en verwachtingen ten aanzien van politie.nl. 

a

2. De gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van politie.nl. 

in

Bij de eerste doelstelling passen de volgende onderzoeksvragen: 

• Bezoekers:wie zijn de bezoekers van de website? 

lltraagse

an de website? ze v

• Doel verwach en:Wat z ez an de web erwachen/ ting oeken b oekers v site en wat v ten 

• Gedrag:wat doen de bezoekers werkelijk opde website? 

le e

Hoewel ook steeds diensten gerich nicatie transactie op de ter meer op commu en 

www.politie.nl ontstaan (zoals elektronische aangifte doen) ligt de nadruk binnen dit 

onderzoek opdigitale informatievoorziening door de politie. 

Bij de tweede doelstelling passen bijvoorbeeld de volgende onderzoeksvragen: 

• Hoe beleven, beoordelen en evalueren de bezoekers de website? 

Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld:Is informatie oppolitie.nl gebruiksvriendelijk ontsloten? 

En:Is de informatie oppolitie.nl bruikbaar? 

De eerste doelstelling heeft vooral een kwantitatiefkarakter (verzamelen van cijfers over 

bezoekers van de website), terwijl de tweede doelstelling naast een kwantitatieve insteek 

ook een kwalitatief karakter heeft. Daarbij wordt bijvoorbeeld de volledigheid en 

vindbaarheid van informatie onderzocht (verhalen achter de cijfers). Beide type 

doelstellingen leiden ook tot twee verschillende, maar wel opelkaar afgestemde sporen in 

het onderzoek. De resultaten van beide onderzoekslijnen zijn van belang bij het verder 

ontwikkelen van de website, aansluitend opde wensen en behoeften van de bezoekers van 

de website. 

knpaAa

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen, namelijk een kwantitatiefdeel dat beoogt 

inzicht te verkrijgen in de bezoekers van de website en hun gedrag, houding en 

verwachtingen ten aanzien van www.politie.nl. Het tweede deel betreft een kwalitatief 

onderzoek dat inzicht opleverde in de gebruikersvriendelijkheid en effectiviteit van de site. 
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Het kwantitatiefonderzoek(online enquête) geeft inzicht in het profiel van de bezoekers en 

de beleving en beoordeling van de site. In webenquête is een aantal vragen opgenomen uit 

de eerste meting. Dat maakt een vergelijking in de tijd mogelijk. 

Bezoekers van de site werd gevraagd om een enquête over de site in te vullen. Gedurende 

enkele weken (14 november 2005 tot 11 januari 2006) werd de vragenlijst toegankelijk 

gemaakt via de website. De vragenlijst was voor de respondenten binnen tien minuten in 

te vullen. In totaal hebben 1.116 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. 

Met het k itatieve soor geef ich iteit en geb iksv eid van dewal p t inz t in de effectiv ru riendelijkh

website. Dit spoort bestaat uit twee gebruikersbijeenkomsten. De selectie van de 

deelnemers aan deze twee bijeenkomsten verliepvia de genoemde webenquête. Na het 

invullen van de vragenlijst respondenten konden zich voor deelname opgeven. Bij het 

selecteren en uitnodigen van deelnemers werd mogelijk gelet op een spreiding in 

demografische kenmerken (mannen, vrouwen, verschillende leeftijden, regio etc.). 

Tijdens de gebruikersbijeenkomsten voerde elk panellid een zoekopdracht uit op de 

website van de politie. Iedere opdracht is kort en bondig geformuleerd. Zij behelst een 

bezoek aan de website, het uitvoeren van enkele taken opdeze website (bijvoorbeeld het 

zoeken van specifieke producten, het beoordelen van de uitstraling van de website etc.) en 

het beantwoorden van enkele vragen. De thema‘ an de opdrachten zs v ijn in overleg met de 

opdrachtgever bepaald. 

Vragen van de vragenlijst betreft vragen die specifiek samenhangen met de opdracht die 

men op de website heeft uitgevoerd. Hierin staan vragen over de vindbaarheid van de 

informatie, de gevolgde route, de duur van de zoektocht, de kwaliteit van en tevredenheid 

over de gevonden informatie etc. 

De bijeenkomsten werden ondersteund met een elektronischvergadersysteem. Dat is een 

lokaal computernetwerk dat communicatie en besluitvorming in groepen ondersteunt. 

Deelnemers kunnen simultaan opdrachten uitvoeren, zoals vragen beantwoorden (over de 

zoekopdracht), brainstormen (over de kwaliteit van de politiesite), stemmen (over 

verschillende aspecten van gebruiksvriendelijkheid van de site) en elektronischopelkaar 

reageren. 

erLeeswijz

De doelstellingen van dit onderzoek worden als volgt in deze rapportage behandeld. In de 

hoofdstukken 2 en 3 geven wij een antwoord opde onderzoeksvragen die bij de eerste 

doelstelling horen. Bij de bespreking van de resultaten wordt voor zover mogelijk en 

relevant een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van dit onderzoek met de 

resultaten van het onderzoek uit 2001. Waar mogelijk worden ook vergelijkingen gemaakt 

met vergelijkbare gebruikersonderzoeken binnen het publieke domein. Het vierde en vijfde 

hoofdstuk beantwoordt vragen bij de tweede doelstelling. In het laatste hoofdstuk staan 

conclusies en aanbevelingen. De resultaten van de verschillende onderzoekslijnen worden 

in deze rapportage met elkaar in verband gebracht en niet apart besproken. 
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In dit hoofdstuk beantwoorden wij de vraag die bij de eerste doelstelling œ inzicht 

verkrijgen in de bezoekers en hun gedrag, houding en verwachtingen ten aanzien van 

politie.nl œ hoort, namelijk: 

• Wie zijn de bezoekers van de website? 

Het antwoord opdeze vragen is verzameld via de webenquête die twee maanden opde 

website van de politie heeft gestaan. Anderzijds worden webstatistieken gepresenteerd 

over het bezoek aan deze site. 

Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten uit 2001. Ook zullen wij 

afen toe een vergelijking maken met resultaten van vergelijkbaar gebruikersonderzoeken. 

ngI line
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De website wordt dagelijks door duizenden bezoekers geraadpleegd. In de laatste drie 

maanden van 20 5 waren er b oorb 0 ez o‘ 00 ijv eeld gemiddeld 528.0 0b oekers, die z n 624.0

bezoeken brachten. Dat is goed voor meer dan 3 miljoen pageviews per maand. 

Tussen november 2005 en januari 2006 hebben 1.116 bezoekers de enquête volledig 

ingevuld (in 2001 werd de vragenlijst door 565 bezoekers ingevuld). 

Uit de onderstaande gegevens b ” ez an de site een man lijkt dat de gemiddelde‘b oeker v

(70%) met een leeftijd tussen de 35 en 49 jaar met een MBO opleiding (43%) uit de regio 

Utrecht (zie Figuur 1).2 Hij heeft een ADSL- ofkabelaansluiting (52 resp. 37%) en gebruikt 

internet meerdere keren per dag. 

Overigens heeft 74% van de respondenten een postcode achtergelaten. Onder de overige 288 

respondenten kunnen bezoekers zijn uit verschillende regio‘s. 
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Figuur 1 Regio'swaaruit respondenten komen 

Mannen en vrouwen 

Een meerderheid van de respondenten (70%) bestaat uit mannen. Ten opzichte van 2001 

betekent dit een toename met zes procentpunten. Ondanks dat het aantal mannen en 

vrouwen binnen de internetpopulatie naar elkaar toegroeit (CBS, 2006, p. 243) 

Leeftijd 

In de vorige meting waren het vooral jongeren van 16 tot 24 jaar die de website bezochten 

(toen 39%, nu23%). Nuzijn de meeste bezoekers tussen de 35 en 49 jaar (31%). Ook de 

groep50tot 65 jarigen is veel groter dan in 2001 (toen 4%, nu19%). De gemiddelde 

leeftijd van de bezoeker is 36 jaar, variërend van 10tot 99 jaar, terwijl dat in 2001 op30 

lag. Hieruit blijkt dat internet ook voor politiezaken niet meer alleen iets is voor de jongere 

generaties. 
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Figuur 2 Leeftijden van respondenten 

Opl ing eid

Net als in 2001 zijn de respondenten met een middelbare beroepsopleiding als hoogst 

voltooide opleiding in de meerderheid (43%). Bijna een kwart van de respondenten heeft 

als hoogst genoten opleiding een hoger beroepsonderwijsdiploma behaald. Respondenten 

met een wetenschappelijke opleiding (9%) ofalleen basisonderwijs (6%) zijn duidelijk in 

de minderheid. Deze verdeling komt ook redelijk overeen met de opleiding van de 

Nederlandse internetpopulatie (CBS, 2006, p. 243) 

Tabel1 Opleiding(n=1.116;afgeronde percentages) 

Opleiding Aantal Percentage 

Basisonderwijs 67 6% 

Voortgezet ondewijs 132 12% 

Lager beroepsonderwijs/ULO 79 7% 

Middelbaar beroepsonderwijs 482 43% 

Hoger beroepsonderwijs 265 23% 

Wetenschappelijk onderwijs 72 6% 

Postdoctoraal onderwijs 31 3% 

Dialogic innovatie & interactie 11 



Internetg ru pe internetaansliting eb iken ty u

Bijna driekwart van de respondenten (73%) zegt meerdere keren per dag internet te 

gebruiken tegenover 1% van de respondenten met een gebruiksfrequentie van minder dan 

1 keer per maand. 

Tabel2 Internetgebruik(n=1.116;afgeronde percentages) 

Internetgebruik Aantal Percentage 

Meerdere keren per dag 817 73% 

Eén keer per dag 128 11% 

Meerdere keren per week 137 12% 

Eén keer per week 6 1% 

Meerdere keren per maand 22 2% 

Eén keer per maand 5 0% 

Minder dan één keer per maand 8 1% 

Ruim de helft van de ondervraagden (52%) maakt doorgaans gebruik van een ADSL 

aansluiting voor een toegang tot internet ten opzichte van 37% die gebruikt maakt van 

een kabelverbinding. 2% van de respondenten maakt gebruik van een glasvezelverbinding. 

Deze cijfers komen redelijk overeen met type internetaansluiting in huishouden (CBS, 

2006, p. 239) 

Vooralprivé-bezoek 

Net als in de meting van 2001 hebben de meeste bezoekers privéredenen om opde site 

van de politie te komen (66%). 

Tabel3 Achtergrondbezoeker www.politie.nl?(n=1.116;afgeronde percentages) 

Inwelkehoedanigheidbezoektudezesite 

doorgaans? 
% 

Privé 66 

Zowel privéals zakelijk 12 

Zakelijk, ik werk bij de politie 11 

In educatiefverband (school/opleiding) 7 

Zakelijk, overig 3 

Zakelijk, ik werk bij 

politie 

een samenwerkingspartner van de 
2 
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In dit hoofdstuk gaan wij verder in opde volgende onderzoeksvragen. 

• Wat zoeken bezoekers van de website en wat verwachten ze van de website? 

• Wat doen de bezoekers werkelijk opde website? 

Het antwoord op deze vragen worden enerzijds verzameld via de webenquête die twee 

maanden opde website van de politie heeft gestaan. Anderzijds worden webstatistieken 

gepresenteerd over het bezoek aan deze site. Ook worden de resultaten aangevuld met 

gegevens uit de gebruikersbijeenkomsten. 

Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten uit 2001. Ook zullen wij 

afen toe een vergelijking maken met resultaten van vergelijkbaar gebruikersonderzoeken. 

3.1
 Ro en rwww.p

In de afgelopen jaren heeft Dialogic drie onderzoeken uitgevoerd naar de vraagkant van de 

aa

elektronisch erheid. In elk onderzoek werd de vraag gesteld met welke overheidsinstel-e ov

ling de respondent het laatst via internet contact had. In deze onderzoeken noemt 

ongeveer tweederde van de respondenten de gemeente en de belastingdienst. In 2001, 

tu

2004 en 2005 werd de politie door respectievelijk 6, 7 en 14 procent van de respondenten 

genoemd.3 Er bestaat dus een stijgende trend. 

Veruit de meeste respondenten (55%)zijn opde politie website terecht gekomen doordat zijhet adres 

(www.politie.nl)voor de handliggendvinden en dusrechtstreeksintypen (zie 

Tabel4 Hoe komt uopwww.politie.nlterecht?(n=1.116;afgeronde percentages) 

).4 In 2001 was dit percentage hoger (72%). Nukomen bezoekers tijdens het surfen vaker 

toevallig opde site terecht (9%) in vergelijking met de vorige meting (5%). Zes procent 

wordt via een link opeen andere website naar de politie website verwezen. 

liteilo .n

3 Dialogic (2006), Een overheid van glas.Zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet, 

Utrecht. Dialogic (2004), Burgersaan bod.Elektronische overheidsdienstverleningin het perspectief 

van de vraagkant, Utrecht. Dialogic (2001), E-government:de vraagkant aan bod, Utrecht. De 

respons in alle onderzoeken is gebaseerd opeen representatieve steekproef(van 700tot ongeveer 

1.100respondenten). In 2005 gold de categorie politie/brandweer. 

4 Dit is een zeer gebruikelijke zoekstrategie. Uit ander onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het 

rechtstreeks intypen van het internetadres voor 43% het startpunt is voor het zoeken naar 

overheidsinformatie. Bijna de helft (49%) begint via een zoekmachine (Dialogic, 2006). 
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Tabel4 Hoe komt uopwww.politie.nlterecht?(n=1.116;afgeronde percentages) 

Hoewistuvanhetbestaanvandezesiteaf?
% 

Het leek me logischdat www.politie.nl de site van de politie 

zouzijn 
55 

Toevallig tijdens het surfen 9 

Via een link opeen andere website 6 

Van collega‘s (vooral relevant voor politiemedewerkers) 7 

Via een zoekmachine 4 

Gehoord/gezien in een campagne in de media 4 

Van familie/vrienden 3 

Gehoord van de plaatselijke politie 3 

Gelezen in een brochure 1 

Anders, namelijk 8 

De ” u er de web eb en anders‘categorie wordt voornamelijk gev ld met mensen die ov site h b

gelezen in een (regionale) krant ofweekblad. Ook de radio blijkt een belangrijke bron 

waardoor mensen een bezoek brengen aan www.politie.nl. 

kezoeaiF trequen ev nb

Www.politie.nl website wordt veel bezocht. In de laatste drie maanden van 2005 waren er 

gemiddeld 528.00 ez o‘ 0b oeken b ten. Dat is goed v0b oekers, die z n 624.0 ez rach oor meer 

dan 3 miljoen pageviews per maand. 

Een verandering ten opzichte van 2001 is dat steeds meer bezoekers niet voor de eerste 

keer opde website komen (zie Tabel 5). In 2001 kwam 53% van de respondenten voor het 

eerst op de site. Dat percentage is in 2006 gezakt tot 27. 20% bezoekt de website 

tegenwoordig maandelijks (dit was in 2001 9%) en 17% zelfs meerdere keren per week 

(dit was 4%). Ook uit de webstatistieken blijkt dat er steeds meer terugkerende bezoekers 

zijn. In 2005 groeide het aantal terugkerende bezoekers bijvoorbeeld van 166.578 in 

januari tot 193.985 in december van dat jaar. Voor steeds meer mensen wordt de website 

van de politie dus een website waar men regelmatig heengaat voor informatie. Dat is dus 

een signaal dat de site steeds meer ingeburgerd raakt. 
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Tabel5 Frequentie van bezoek(n=1.116;afgeronde percentages) 

Hoevaakbezoektudezewebsitegemiddeld? % 

Dit is de eerste keer 27% 

Meerdere keren per dag 6% 

Eén keer per dag 7% 

Meerdere keren per week 17% 

Eén keer per week 7% 

Meerdere keren per maand 20% 

Minder dan één keer per maand 16% 

Deze inburgering is positief, maar geen reden om tevreden achterover te leunen. Het risico 

bestaat dat de site gebruikt wordt door een vaste bezoekersgroepen dat er relatiefweinig 

nieuwe gebruikers bijkomen. Werving van nieuwe gebruikers is nog steeds nodig, omdat 

een groot deel van de Nederlandse (internet)bevolking nog niet op de website van de 

politie is geweest. 

kezoeoodeRe nv rb

Als de mensen een bezoek brengen aan de politie website is dat in 63% van de gevallen 

omdat men opzoek is naar informatie. Dit werd ook in 2001 al geconstateerd. Een melding 

ofaangifte doen ofeen tipdoorgeven is veel minder vaak het geval (respectievelijk 9% en 

3%). Wat ook veel gebeurt is dat mensen zomaar wat rondkijken opde website. 

De mensen die ” ‘ aak niet echt een speciale reden te anders, namelijk:antwoorden, blijken v

heb en om de site te ez Zij eggen ijv eeld: ”omaar en ,b b oeken. z b oorb z ev kijken‘

”nieuwsgierigh , rondneuen‘ ” rf ”ind et een interessante site, bekijk eid‘ ” z , su en‘ en v h

regelmatig de erich . (Regionaal) nieu is oor elen ook een elangrijke mediab ten‘ ws v v b

trigger om de politie website te bezoeken. Ook wordt er veel gezocht naar vacatures en de 

sollicitatieprocedure. Daarnaast wil een aanzienlijke groep respondenten via de website 

een klacht indienen tegen de politie. Dit beeld komt sterk overeen met het beeld in 2001. 
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Tabel6 Reden van bezoekaan www.politie.nl?(n=1.116;afgeronde percentages) 

Watismomenteelderedenvanuw 

bezoekaandezesite? 
% 

Ik ben opzoek naar informatie 63 

Ik wil een melding ofaangifte doen 9 

Ik wil een tipdoorgeven 3 

Anders, namelijk 30 

*meer antwoorden mogelijk, dus % hoger dan 100% 

De meeste bezoekers zijn dus op zoek naar informatie over de politie. Wij hebben 

aanvullend gevraagd welk type informatie men zoekt (Tabel 7). Nieuws is een belangrijke 

reden voor mensen om opwww.politie.nl te kijken (42%). Daarnaast zijn de vacatures en 

overige informatie over werken bij de politie veel gevraagde informatie (20%) gevolgd 

door informatie over problemen en incidenten in de woonomgeving en persberichten of 

jaarverslagen (beide 19%). 

Opvallend is de verschuiving die wij hier zien ten opzichte van 2001. In de eerste meting 

stond informatie over werken bij de politie opnummer 1 en nieuws opnummer 2. Een 

andere verschuiving die we zien zijn de persberichten. In 2001 werden deze in vergelijking 

met numaar weinig geraadpleegd (7% in 2001 en 19% in deze meting). Ook gezochte 

personen is een belangrijker wordend item voor de gebruikers van de website (in de eerste 

meting 7% en nu 13%). Informatie zoeken over vacatures kan samenhangen met 

wervingscampagnes van de overheid of arbeidsmarktomstandigheden. Ook kunnen 

sommige typen informatie (minder) nadrukkelijk zichtbaar zijn opeen website. 

Tabel7 Type informatie dat wordt gezocht?(n=1.116;afgeronde percentages) 

Naarwelkeinformatiebentuopzoek?[meerdere 
antwoordenmogelijk] % 

Nieuws over politiezaken 42% 

Informatie over werken bij de politie (vacatures, salarissen) 20% 

Informatie over problemen/incidenten bij mij in de buurt 19% 

Persberichten en/ofjaarverslagen 19% 

Informatie over gezochte personen 13% 

Telefoonnummer(s), 

politiebureaus 

adressen en/of openingstijden van 
12% 
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Informatie over strafbare feiten (boetes, straffen) 11% 

Informatie over snelheidscontroles (waar, wanneer) 10% 

Criminaliteitscijfers 10% 

Informatie over verkeerszaken 10% 

Naam/telefoonnummer(s) van wijkagenten 7% 

Informatie over het doen van aangifte 7% 

Informatie over preventie (zoals beveiligingstips voor mijn 
7% 

woning) 

Juridische informatie 7% 

Informatie over het indienen van een klacht 6% 

Fileberichten 5% 

Informatie over evenementen in mijn buurt 5% 

Informatie voor een werkstuk voor school/opleiding 5% 

Informatie over procedures en/ofvergunningen 4% 

Informatie over teruggevonden gestolen goederen 4% 

Anders, namelijk 17% 

Onder de categorie ”anders‘v aak antwoorden als:geen‘en ”niks‘allen v ” , wat weer in lijn is 

met de constatering dat mensen vaak zomaar een kijkje nemen op de politie website, 

zonder directe aanleiding. 

Overigens stellen wij vast dat het zoeken naar informatie gedeeltelijk ook samenvalt met 

de verwachtingen die bezoekers koesteren over de informatie die de politie opde website 

heeft staan. Wanneer bij het publiek bijvoorbeeld relatiefonbekend is dat er een rubrieken 

vermiste personen en vacatures op de site staan, zal men deze informatie minder snel 

zoeken opde website. 
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en
Ge jk d: b

wa

leang


de volgende: 

hei

• Hoe beleven, beoordelen en evalueren de bezoekers de website? 

geb iksv eid v illende ecten, oals ru actu en 

ardering 

Dit hoofdstuk erder in op de onderzoeksdoelstelling: inzich erkrijgen in de gaat tv v

geb iksvriendelijkheid en effectiviteit v olitie.nl. De vraag die daarmee gemoeid is, is ru an p

In dez aragraafstaan wij dus stil bij de geb iksvriendelijkheid van de website. Onder e p ru

allen riendelijkh ersch taalgeb ik, aliteit ru v asp z

duidelijkheid. Wij hebb ondenten twee vragen gesteld over geb iksvriendelijkheid. en resp ru

T ij aan welke aspecten men belang vindt. V olgens beantwoordt men en eerste geven z erv

de vraag in h erre de website van de politie tegemoet komt aan dez ecten. oev e asp

i
k i d lsvren e
b iru

?l ieangrkeb ie ru4.1 Watv tdeg rb jkidn

Uit de onderstaande figuur blijkt dat respondenten vrijwel alle aspecten belangrijk vindt. 

Dit geldt voornamelijk voor de duidelijkheid en actualiteit van de aangeboden informatie. 

Maar ook mogelijkheden om vragen per email te stellen, navigatie en bediening van de 

website, snelheid en taalgebruik worden belangrijke aspecten gevonden. Er wordt minder 

belang gehecht aan originaliteit en vormgeving van de site, maar ook hier geldt dat altijd 

nog een meerderheid deze aspecten (zeer) belangrijk vindt. In de volgende figuur staat de 

waardering van deze aspecten. 
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Duidelijkheid van de aangeboden informatie 

Actualiteit van de aangeboden informatie 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen per e-mail 

Relevantie van de aangeboden informatie 

Navigatie/bediening 

snelheid 

Taalgebruik 

Vormgeving site 

Originaliteit 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

zeer onbelangrijk onbelangrijk belangrijk zeer belangrijk 

Figuur 3 Belangvan aspecten van www.politie.nl 

4.2 Ho
 ?lieitlokeb ie rudar eerewa tdeg rwww.p .n

Uit de onderstaande figuur valt afte leiden dat respondenten tevreden zijn over de 

verschillende aspecten van de gebruiksvriendelijkheid. Hierbij tekenen wij wel aan dat het 

aspecten betreft met betrekking tot informatievoorziening en (beperkt) communicatie. Er 

wordt bijvoorbeeld niet gevraagd naar tevredenheid over de afhandeling van (e-mail) 

vragen en elektronische aangiften door de politie. 
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Duidelijkheid van de 
aangeboden informatie 

Actualiteit van de 
aangeboden informatie 

Mogelijkheid tot het stellen 
van vragen per e-mail 

Relevantie van de 
aangeboden informatie 

Navigatie/bediening 

Snelheid 

Taalgebruik 

Vormgeving site 

Originaliteit 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

zeer slecht slecht voldoende goed zeer goed 

Figuur 4 Waarderingvan aspecten van www.politie.nl 

Er bestaat weinig discrepantie tussen het belang dat men hecht aan bepaalde aspecten van 

gebruiksvriendelijkheid en de waardering die men voor deze aspecten heeft opde website 

van de politie. Wel tekenen wij aan dat het de mogelijkheid tot communicatie met de 

politie (” eid tot h an v er e-mail‘ et slech ijdens de Mogelijkh et stellen v ragen p ) h tste scoort. T

bijeenkomsten en in de enquête wordt enkele malen de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen per e-mail genoemd als suggestie voor de website. Uiteraard geldt deze interesse 

alleen ophet moment dat adequaat gereageerd wordt opdeze e-mails. Daarmee raken we 

het eerder genoemde punt. Informatievoorziening is goed geregeld, maar volgende 

stappen in elektronische dienstverlening, zoals communicatie ofhet bestellen, ontvangen 

(en betalen) van producten en diensten (eventueel gekoppeld met elektronische 

handtekeningen, etc.) zijn minder geregeld. Als aspecten met betrekking tot gebruiks-

vriendelijkheid hieropbetrekking zouden hebben, zoude tevredenheid ongetwijfeld lager 

zijn. Met andere woorden:het aanbod van informatie en diensten door de politie moet 

meegroeien met de technische mogelijkheden die internet biedt. 

De waardering voor een aantal aspecten met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid blijkt 

ook uit de score opeen aantal stellingen over dit onderwerp(zie Figuur 4). 
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Ik vind de politie website 
overzichtelijk 

Ik vind de politie website 
volledig in aangeboden 

informatie 

Ik kan op de politie 
website gemakkelijk 
vinden wat ik zoek 

Ik had meer verwacht 
van de politie website 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens 

Figuur 5 Waarderingvan aspecten van www.politie.nl 

De meeste respondenten zijn tevreden met de overzichtelijkheid, compleetheid en 

vindbaarheid van informatie opde website van de politie. Ook voldoet de website voor de 

meeste respondenten aan de verwachtingen. Er is echter een groepvan ruim 40% voor 

wie de website niet aan de verwachtingen voldoet. 

Ondanks het feit dat ongeveer 70% van de respondenten van mening is dat de informatie 

opde website behoorlijk volledig is, vindt meer dan bijna de helft van de respondenten 

(43%) dat er inhoudelijk het een en ander toegevoegd kan worden. 

4.3 He
 koe procestz

Tijdens de gebruikersbijeenkomsten hebben wij meer inzicht gekregen in het zoekproces. 

De verschillende opdrachten die mensen kregen staan hieronder. 
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Inf eveil l u en b wez heid(aantal ag .ormatie over b igingvan particuiere h iz ijaf ig d en)

Binnenkort ga ik een weekje weg en wil weten wat ik moet doen om tijdens mijn 

afwezigheid mijn huis veilig te houden. 

Indienen van klachten over de politie 

Ik ben een inwoner van Lelystad en hebeen klacht over de politie. Bij wie ofwaar 

kan ik een klacht indienen en hoe moet ik dat aanpakken? 

Inf l elk ionaal ol ws ormatie over paats ij/reg p itienieu

Ik woon in Zoetermeer en wil weten ofer politienieuws is over mijn omgeving. 

Inf d b ch ieren inz e f bt.d olormatie voor mid elare s ol ak eiten m.. e p itie:aantal 

werknemers,prestaties,etc. 

Ik ben 18 jaar en maak een scriptie voor school over de politie. Ik zoek naar 

informatie over de prestaties van de politie in 2004 en hoeveel mensen er 

toen bij de politie werkten. 

Inf e mog ije manieren van aang te dormatie over d elk if oen 

Ik ben een inwoner van Havelte (Drenthe) en mijn auto is met opzet 

beschadigd. Welke mogelijkheden zijn er voor mij om hier aangifte van te 

doen? 
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Over deze opdrachten kregen de deelnemers vragen over: 

• de vindbaarheid van de informatie 

• de bruikbaarheid van de informatie (geeft het antwoord opde vraag) 

• vindbaarheid van de informatie (vindplaats en zoekroute) 

• begrijpelijkheid van de informatie 

• duur van het zoekproces 

• tevredenheid over het zoekproces 

• verbeteropties en tips 

Over het algemeen wordt de informatie goed gevonden. Wanneer informatie niet gevonden 

wordt, heeft dat vaak te maken met het feit dat men niet weet onder welk korps een plaats 

valt. Ook een te grote veelheid aan informatie, zonder duidelijke indeling wordt genoemd. 

De kwaliteit van de informatie is goed;de gevonden informatie geeft in vrijwel alle 

gevallen helemaal antwoord op de vraag. De plaats waar de gevraagde informatie 

uiteindelijk gevonden wordt, is echter niet voor iedereen logisch. Hier wordt aangegeven 

dat er meer vanuit de gebruiker gedacht moet worden. Een paar keer wordt geopperd dat 

er opde homepage duidelijk komt te staan —ik wil……“waaronder een aantal link staat, 

zoals …mijn huis beveiligen, …aangifte doen, …meer weten over de politieorganisatie etc. 

Veel antwoorden die respondenten hebben gegeven (m.b.t. bijvoorbeeld aangifte poging 

inbraak en actueel regio nieuws), duiden er op dat het voor hen niet duidelijk is dat 

bepaalde zaken op de website te vinden zijn. Wellicht is dit het geval omdat deze 

informatie en diensten te vinden zijn op de websites van de regionale korpsen. 

Ten eerste weet de gebruiker vaak niet onder welk korps zijn woonplaats valt. Ten tweede 

bleek tijdens de gebruikersbijeenkomsten, dat het de gebruiker van www.politie.nl eigenlijk 

niet uitmaakt ofiets valt onder een bepaald korps ofniet. De informatie moet duidelijk 

aanwezig zijn op www.politie.nl. Wat er daarna achter de schermen gebeurt (ofde 

gebruiker naar een bepaald korps wordt doorverwezen bijvoorbeeld) is niet van belang. 

Een mogelijkheid om de gebruiker naar het goede korps te leiden is een goede kaart van 

Nederland, waar de woonplaats te zien is binnen het desbetreffende korps. Ook een goed 

werkende postcode zoekfunctie wordt geopperd (sommige postcodes worden niet 

gevonden, volgens gebruikers). 

Het zoekproces opwww.politie.nl mag tussen de halve minuut tot 5 minuten liggen volgens 

de gebruikers, afhankelijk van het soort informatie dat gezocht wordt. Sommigen geven 

aan dat alle informatie in maximaal 3 muisclicks gevonden moet zijn.5 Het zoekproces 

duurt numeestal maximaal 2 minuten. Een heel enkele keer tot 5 minuten. Men is dan ook 

tevreden over de tijd die nodig is om de gevraagde informatie te vinden. 

Over het zoekproces als geheel zijn de meesten ook positief(tevreden tot zeer tevreden) 

en zelden zeer ontevreden. De tips die gegeven worden om het zoekproces te verbeteren 

5 Dit is in lijn met recent (maart 2006) onderzoek dat stelt dat het doelloos rondsurfen over het 

wereldwijde webeen uitstervend fenomeen blijkt. Internetters hoppen steeds minder van link naar 

link. Negen van de tien gaat online met een specifieke bestemming in het hoofd (bronnen: 

www.nu.nl /www.directgov.co.uk ). 
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4.4 

zijn hieronder weergegeven (dit zijn resultaten uit zowel de enquête als de gebruikersbij-

eenkomsten). 

Zoekmach AQsen Sitemapine,F ‘

Uit onderzoek blijkt dat zoeken via zoekmachines de meest gebruikte zoekstrategie is voor 

internetgebruikers6. Een goede zoekmachine, die bovendien werkt zoals de gebruiker dat 

verwacht (zoals de veelgebruikte zoekmachine google), zal het vinden van informatie 

bevorderen. De huidige zoekmachine van www.politie.nl wordt bekritiseerd door de 

gebruikers, terwijl een goede zoekmachine juist kan zorgen voor een beter zoekproces: 

” woord akantie lev nu een ontmoedigende lijst met ers ‘, Gebruiktref v ert 266 treff op ”

maken v een oekmach die gev Zoekmach moet ook resultatenan z ine ' oeliger'is. ine 

aandragen als niet exact de juiste term wordt ingevoerd.‘Ook wordt de inzet van agents 

daarbij aangekaart. 

Verder wordt een Frequently Asked Questions sectie aangeraden om de vindbaarheid van 

de gewenste informatie te bevorderen. Meerdere keren wordt ook als suggestie het 

beschikbaar stellen van een zogenaamde sitemapgenoemd, die de navigatiestructuur van 

de site helder in kaart brengt. Overigens wordt vaker gevraagd om een duidelijkere 

structuur waar zaken makkelijker te vinden zijn. 

Ook de zichtbaarheid van de informatie kan worden verbeterd om zo het zoekproces te 

versnellen. 

Extr maitefnorai

Hoewel de volledigheid van de informatie goed wordt beoordeeld, missen de gebruikers 

bepaalde informatie . 

(Al tel oonnu resenarm) ef mmersen ad s

Met opmerkingen als ”De site laten beginnen met een opsomming van wie/wat en waar in 

noodgevallen te b , ” t een groot aantal respondenten aan, b oef ebbenereiken is‘ geef eh te te h

aan een duidelijke vermelding van alle alarmnummers. Daarnaast zoueen aantal mensen 

graag een nummer opde web ermeld z an een instantie waar men terechsite v ien v ” t kan 

met klachten over de politie‘en een ”link naar een kliklijn‘. 

Met de (gratis) telefoonnummers die op de website worden genoemd, zoals 0900-8844 

(geen spoed, wel politie), wordt geen rekeninggehouden met mensen die vanuit het 

buitenland bellen. Voor hen is dit nummer niet te bereiken. 

Achterg inf olrond ormatie p itie 

6 In de drie metingen die Dialogic in het kader van het project Breedband en de Gebruiker uitvoerde, 

blijkt dat zoekmachines al jaren op nummer 1 staan (2001, 2003, 2004: 

www.breedbandgebruiker.nl ). 
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Een groot aantal respondenten geeft aan behoefte te hebben aan achtergrond informatie 

over de politie in het algemeen. Deze informatie loopt uiteen van informatie voor gebruik 

voor v kken ofsp eu ” ormatie ov en ter p entie‘”oor werkstu reekb rten‘tot inf er misdrijv rev , 

informatie ” er sp u et b en h inz an statistieken‘ er b oorbeeld ov eerp nten in h eleid‘ et ” ien v ov ijv

criminaliteit. 

Aang te d if gif oen en aang te volen 

Op dit moment biedt een aantal korpsen de mogelijkheid om voor een beperkt aantal 

delicten aangifte te doen via internet. Veel mensen zouden het aantal delicten waarvoor 

men via internet aangifte kan doen en het aantal korpsen dat deze dienst biedt, uitgebreid 

willen zien. Ook aan het volgen van de aangifte is onder de gebruikers van www.politie.nl 

beh te (” s v te?en:is er al een oplossing?). oef wat is de statu an mijn aangif ‘ ” ‘

Actu e infel ormatie 

Respondenten geven tevens aan behoefte te hebben aan actuele informatie over gevonden 

voorwerpen, hoogtes van boetes, juiste adressen van politiekorpsen, speerpunten in het 

beleid van de politie, en werken bij de politie en opleidingen. Respondenten willen ook 

graag ”informatie met betrekking tot opsporing‘opde website vinden. Met deze informatie 

weet een aanschouwer van een delict ofde politie zoekt naar getuigen van het delict 

waarvan zij getuige zijn. 

dh ieik i d lsvren eb ie rut tspun eAa ng jkd hn ac45.

Lettergrootte 

Een thema dat door veel respondenten wordt genoemd is het lettergrootte dat gebruikt 

wordt op de website. Voor veel mensen is het lettertype moeilijk leesbaar. Zo wordt 

genoemd ”de lettertjes moeten groter‘, ”en 43 jaar en v ub ind de letters wel klein wat zllen 

dan de oude mensen niet z , ander lettertype. Dit lettertype leest niet lekker, de eggen‘”

letters zijn te ' n'.du ‘

Taaleb ik g ru

Enkele respondenten geven aan dat het taalgebruik van de website aangepast dient te 

worden aan zwakgeletterden. Daarnaast zoude website ook voor blinden en slechtzienden 

toegankelijk moeten zijn. 

Uniformiteit 

Volgens sommige respondenten is er te weinig u ormiteit tu de web van de ”nif ssen sites 

regionale korpsen‘ waardoor h om iste inf verschillende , et lastig is de ju ormatie op de 

websites te vinden. 
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Mensen kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de politie. Internet is 

slechts een medium, zij het een medium dat steeds belangrijker wordt in onze maatschap-

pij als het gaat om informatie zoeken. Ook de politie wil internet meer inzetten om de 

burger in de informatiebehoefte te voorzien. Dan is het wel noodzakelijk dat burgers het 

voo

internet ook zien als het geijkte mediu olitie gerelateerde informatie te achterhalen. m om p

Om de resultaten uit de hiervoor gepresenteerde hoofdstukken in context te plaatsen, 

hebben wij daarom ook gevraagd opwelke manieren mensen contact opnemen met de 

politie. 

t tr conac


metdep
 ie
lto
i


5.1
 urgerOpwe ema rb nb sdep

De afgelopen zes maanden hebben de meeste mensen geen contact gehad met de politie. 

dena ere

Via internet en opstraat is in het afgelopen halfjaar het minste contact geweest met de 

politie. Via de telefoon en het bureauis dat iets meer. 

ine

Tabel8 Contact met de politie in de afgelopen 6 maanden (n=1.116;afgeronde percentages) 

kl i?eltoi

Hebt ude afgelopen zes maanden via de volgende media contact gezocht met de politie? 

I t tnerne Telefoon Bureau Straat 

Ja,meerdanéénkeer

Nee

eernkéJ éa, 15% 19% 21% 13% 

12% 24% 20% 12% 

72% 58% 59% 75% 

De vraag is ofmensen de politie voor verschillende doeleinden met verschillende media 

benaderen. Voor vragen naar aanleiding van een incident en voor het doorgeven van tips 

wordt nog steeds net als in 2001 de telefoon gezien als meest geijkte medium (35% en 

33%). Email is het aangewezen middel voor juridische (32%) en algemene vragen (34%). 

Voor juridische en algemene vragen wordt internet overigens ook gezien als geschrikt 

medium (24% en 27%). Internet is bij uitstek geschikt is voor het achterhalen van 

adressen en openingstijden (76%) en voor het zoeken naar vacatures (79%). Dit was ook 

in 2001 het geval. Voor het doen van aangifte en voor het doorgeven van klachten willen 

de meeste mensen een bezoek brengen aan het politiebureau (respectievelijk 54% en 

44%). 

Per post wil vrijwel niemand contact hebben met de politie. Ook opstraat willen mensen 

geen contact met de politie over bovengenoemde zaken. 
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Tabel9 Type contact en medium?(n=1.116;afgeronde percentages) 

Steldat u de politie nodig hebt voor bepaalde zaken,welke wijze van contact heeft uw 

voorkeur 

Telefoon Post 
E-mail Website 

Bezoek 

politie 

bureau 

Opstraat 

Aangifte
54% 

Vragenn.a.v. incident 35% 1% 22% 11% 27% 4% 

Adres/openingstijden 8% 1% 9% 76% 5% 1% 

Vacatures 4% 2% 7% 79% 5% 2% 

Juridischevragen 19% 3% 32% 24% 21% 1% 

Algemenevragen 21% 1% 34% 27% 14% 4% 

Klacht 14% 6% 23% 12% 44% 2% 

Tip(s) 33% 1% 24% 15% 24% 3% 

12% 0% 15% 16% 4% 

De aard van de behoefte van de burger is dus van groot belang bij de keuze voor het 

medium. Meer interactieve zaken (klachten, aangifte en vragen naar aanleiding van een 

incident) worden liever per telefoon ofdoor middel van een bezoek aan het bureau 

afgehandeld. Dit lijkt in contrast te staan met de wens die velen uiten om een goede 

aangifte functionaliteit opde website te plaatsen. Waarschijnlijk is het zo dat aangifte per 

internet nunog onbekend en daardoor ” emind‘onb is. 

Van alle incidenten wordt niet altijd aangifte gedaan. Ofmen via internet ook eerder 

aangifte zou doen dan via een ander medium, bijvoorbeeld omdat het tijd en moeite 

scheelt, schatten de respondenten positiefin. 56% denkt dat dat zeker het geval is (38% 

is het eens met de stelling:—Via internet meld ik een strafbaar feit sneller“en 18% is het 

daar zeer mee eens. Slechts 10% is het zeer oneens en 35% is het oneens met deze 

stelling). 
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5.2 Belangvaneenpolitiewebsite 

In de vorige paragraafzagen we al dat de politie website erg belangrijk is als het gaat om 

informatie. De overgrote meerderheid van de mensen vindt dan ook dat de politie via 

internet bereikbaar hoort te zijn en dat voorlichting via een website handig is voor de 

burger. Opvallend is dat een meerderheid zelfs vindt dat een goede politie website 

bijdraagt aan de veiligheid van de Nederlandse samenleving (15% is het daarmee zeer 

eens en 54% is het ermee eens). Bijna een derde is het niet eens met deze stelling. 

Ik vind voorlichting van 
de politie via een 
website handig 

Een goede website van 
de politie draagt bij aan 

de veiligheid van de 
Nederlandse 
samenleving 

De politie hoort via 
internet bereikbaar te 

zijn 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens 

Figuur 6 Verwachtingen over de politie opinternet 
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Het grote voordeel van informatie over politie gerelateerde zaken via internet is dat het 24 

uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is (70%). Ook wordt internet gezien als een 

gemakkelijk (62%)en snel (39%) medium (Tabel 10). Dit vormt dezelfde top3 als in 2001. 

Tabel10waarom kiest men voor internet voor politiezaken?(n=1.116;afgeronde percentages) 

Waarom kiest u voor het gebruik van internet 

voor politiezaken? [meerdere antwoorden 

mogelijk] 

Percentage 

Via internet hebik sneller contact met de politie 33% 

Internet is goedkoper 16% 

Internet is 24 uur per dag beschikbaar 70% 

Internet is snel 39% 

Internet is gemakkelijk 62% 

Anders, namelijk 

• uit te printen 

• politieberichten/persberichten alleen daar te vinden 
10% 

• geen onnodig beroepopagenten 

• anoniem 

• vanuit het buitenland bereikbaar 

Dialogic innovatie & interactie 30 



C l ioncuses


In dit concluderende hoofdstuk komen wij terug opde onderzoekdoelstellingen en -vragen. 

DoelstellingI:inzicht in de bezoekersen hun gedrag,houdingen verwachtingen 

ten aanzien van politie.nl. 

• Bezoekers:wie zijn de bezoekers van de website? 

Uit dit onderzoek blijkt dat de ”gemiddelde‘bezoeker van de site een man (70%) met een 

leeftijd tussen de 35 en 49 jaar met een MBO opleiding (43%). Hij heeft een ADSL- of 

kabelaansluiting (52 resp. 37%) en gebruikt internet meerdere keren per dag. Bovendien 

komt de bezoeker naar de website als privé-bezoeker (dus niet om zakelijke redenen). 

Internet is ook voor politiezaken niet meer alleen iets is voor de jongere generaties;steeds 

meer mensen van hogere leeftijd zoeken politie gerelateerde informatie online. 

• Doel verwach en:Wat z ez an de web erwach een/ ting oeken b oekers v site en wat v ten z

van de website? 

De politie website is een belangrijke bron voor burgers als het gaat om informatie. De 

overgrote meerderheid van de mensen vindt dan ook dat de politie via internet bereikbaar 

hoort te zijn en dat voorlichting via een website handig is voor de burger. Opvallend is dat 

een meerderheid zelfs vindt dat een goede politie website bijdraagt aan de veiligheid van 

de Nederlandse samenleving 

De meeste bezoekers komen op de website om informatie te zoeken. Nieuws is een 

belangrijke reden voor mensen om opwww.politie.nl te kijken (42%). Daarnaast zijn de 

vacatures en overige informatie over werken bij de politie veel gevraagde informatie 

(20%) gevolgd door informatie over problemen en incidenten in de woonomgeving en 

persberichten ofjaarverslagen (beide 19%). 

Opvallend is de verschuiving die wij hier zien ten opzichte van 2001. In de eerste meting 

stond informatie over werken bij de politie opnummer 1 en nieuws opnummer 2. Een 

andere verschuiving die we zien zijn bij de persberichten. In 2001 werden deze in 

vergelijking met numaar weinig geraadpleegd (7% in 2001 en 19% in deze meting). Ook 

gezochte personen is een belangrijker wordend item voor de gebruikers van de website (in 

de eerste meting 7% en nu13%). Mogelijk zijn deze typen informatie nunadrukkelijker 

zichtbaar zijn opde website. 

Er wordt door de gebruikers van www.politie.nl voornamelijk belang gehecht aan de 

duidelijkheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Maar ook mogelijkheden om 

vragen per email te stellen, navigatie en bediening van de website, snelheid en taalgebruik 

worden belangrijke aspecten gevonden. Er wordt minder belang gehecht aan originaliteit 

en vormgeving van de site, maar hier geldt dat altijd nog een meerderheid deze aspecten 

(zeer) belangrijk vindt. In de volgende figuur staat de waardering van deze aspecten. 
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• Gedrag:wat doen de bezoekers werkelijk opde website? 

Een verandering ten opzichte van 2001 is dat steeds meer bezoekers niet voor de eerste 

keer opde website komen. In 2001 kwam meer dan de helft van de respondenten voor het 

eerst opde site, nuis dat ongeveer een kwart. Ook uit de webstatistieken blijkt dat er 

steeds meer terugkerende bezoekers zijn. Voor steeds meer mensen wordt de website van 

de politie dus een website waar men regelmatig heen gaat voor informatie. Dat is dus een 

signaal dat de site steeds meer ingeburgerd raakt. Deze inburgering is positief, maar geen 

reden om tevreden achterover te leunen. Het risico bestaat dat de site gebruikt wordt door 

een vaste bezoekersgroepen dat er relatiefweinig nieuwe gebruikers bijkomen. Werving 

van nieuwe gebruikers is nog steeds nodig, omdat een groot deel van de Nederlandse 

(internet)bevolking nog niet opde website van de politie is geweest. 

De aard van de behoefte van de burger is van groot belang bij de keuze voor het medium. 

Meer interactieve zaken (klachten, aangifte en vragen naar aanleiding van een incident) 

worden liever per telefoon ofdoor middel van een bezoek aan het bureauafgehandeld. Dit 

lijkt in contrast te staan met de wens de velen uiten om een goede aangifte functionaliteit 

op de website te plaatsen. Waarschijnlijk is het zo dat aangifte per internet nu nog 

onbekend en daardoor ” emind‘onb is. 

DoelstellingII:inzicht in de gebruiksvriendelijkheiden effectiviteit van politie.nl. 

• Hoe b even, eoord en en evaleren d ez ersd sel b el u e b oek e webite? 

De meeste respondenten zijn tevreden met de overzichtelijkheid, compleetheid en 

vindbaarheid van informatie opde website van de politie. Men is ook tevreden over de tijd 

die nodig is om de gevraagde informatie te vinden. Ook voldoet de website voor de 

meeste respondenten aan de verwachtingen. Er is echter een groepvan ruim 40% voor 

wie de website niet aan de verwachtingen voldoet. 

Het beeld ontstaat dat de kwaliteit van de informatie goed is;de gevonden informatie geeft 

in vrijwel alle gevallen helemaal antwoord op de vraag. De plaats waar de gevraagde 

informatie uiteindelijk gevonden wordt, is echter niet voor iedereen logisch. Hier wordt 

aangegeven dat er meer vanuit de gebruiker gedacht moet worden (—ik wil…“). 

Verbeterpunten die door de respondenten worden genoemd om het zoekproces te 

verb ijn bijv eeld:goedwerkende z ine, agents, F ‘ goedeeteren, z oorb oekmach AQs en een 

sitemap. 

De politie website wordt goed gewaardeerd. Er bestaat weinig discrepantie tussen het 

belang dat men hecht aan bepaalde aspecten van gebruiksvriendelijkheid en de waardering 

die men voor deze aspecten heeft opde website van de politie. De belangrijke aspecten 

worden goed gewaardeerd. Wel tekenen wij aan dat het de mogelijkheid tot communicatie 

met de politie (”Mogelijkheid tot h an v er e-mail‘ et slechet stellen v ragen p ) h tste scoort. De 

informatievoorziening is goed geregeld, maar volgende stappen in elektronische 

dienstverlening, zoals communicatie of het bestellen, ontvangen (en betalen) van 

producten en diensten (eventueel gekoppeld met elektronische handtekeningen, etc.) zijn 

minder ontwikkeld. Als aspecten met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid hierop 

betrekking zouden hebben, zou de tevredenheid ongetwijfeld lager zijn. Met andere 

woorden:de technische mogelijkheden van internet bieden nog veel meer kansen als het 

gaat om het aanbod van informatie en diensten door de politie. Hoewel bij de ontwikkeling 
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van nieuwe diensten en de ontsluiting van politie-informatie de techniek niet leidend moet 

zijn, is het wel van belang te kijken naar de technische mogelijkheden die internet biedt. 

Zeker als veel internetgebruikers bekend raken met bepaalde toepassingen op andere 

websites, kan de politie niet achterblijven. Regelmatige consultatie van de gebruikers van 

www.politie.nl kan helpen de technische mogelijkheden te benutten, zonder daarbij uit het 

oog te verliezen dat de gebruikers van de website een cruciale rol spelen in het succes van 

de website. 
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rdev db dv ni ma

Mensen raken steeds meer ervaren in het online zijn en zoeken, ook de bezoekers van 

www.politie.nl. eï loedt ook h n v tingspatroon. Zij z llen h erwachten vanDit b nv u erwach u et v

de politie, dat informatie net zo snel en eenvoudig vindbaar is als opandere websites die 

De informatie die opdit moment wordt aangeboden opwww.politie.nl, voorziet grotendeels 

in de behoeften, maar de vindbaarheid laat soms te wensen over. De politie moet dus niet 

zozeer meer of andere informatie gaan aanbieden, maar zich concentreren op de 

vindbaarheid van de reeds beschikbare informatie. 

De politie kan hieraan werken door: 

•	 Goed te inventariseren welke functionaliteiten opandere website worden aangeboden 

en deze ontwikkelingen bij te houden (veel voorbeelden zijn te vinden op andere 

websites:agents, z ines, F ‘oekmach AQs). 

fnor

•	 De gebruikers met enige regelmaat te laten aangeven, wat zij van de politie website 

a	

erwachten. v

h iaar einb ter ee

ij b oeken. z ez

ite 

rdei

Wanneer de vindbaarheid van de informatie verbeterd is, kan de politie beginnen met het 

uitbreiden van functionaliteiten, zoals communicatie/interactie ofhet bestellen, ontvangen 

(en betalen) van producten en diensten (eventueel gekoppeld met elektronische 

handtekeningen, etc.). Interactie en afhandelen van verschillende taken via internet heeft 

nogal wat invloed op de organisatie erachter. In eerste instantie lijkt het daarom 

b ter ee

verstandig eerst te concentreren op de vindbaarheid van de informatie, aangezien daar 

V	

snel grote winsten te behalen zijn. 

Ook hier geldt dat het consulteren van gebruikers en het in de gaten houden van 

ontwikkelingen opandere website belangrijke aandacthspunten zijn. 

iet tnerac

kezoe ersieueooZorgv rme rn web

De politie website wordt steeds meer geraadpleegd, maar er is een groep die niet 

regelmatig online is voor politiezaken. Deze groep moet uiteraard wel alle belangrijke 

politie informatie krijgen. Het is opdit moment nog niet mogelijk om andere communica-

tielijnen afte schaffen. Verschillende lijnen naast elkaar in stand houden kost echter veel 

organisatie, tijd en geld. Er is dus nogal wat aan gelegen om mensen die nog niet via 

internet naar politie-informatie zoeken, over te halen dit wel te doen. Door potentiële 

gebruikers van de politiewebsite te laten zien wat er allemaal mogelijk is opde website 

(bijvoorbeeld door middel van mediacampagne), kan het gebruik gestimuleerd worden. 
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