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ITHAKA research is door WatWasWaar.nl (WWW) gevraagd om, in opvolging van de marktscan onder erfgoedinstellingen (P-2545, oktober
2008), een gebruikersonderzoek uit te voeren voor WWW. De doelstelling was om de wensen en behoeften van de huidige en potentiële
in kaart te brengen voor wat betreft historische informatie.
In augustus 2008 is een online enquête uitgezet onder zowel bezoekers als onder potentiële bezoekers van WWW. De interesse voor
WWW onder potentiële bezoekers blijkt groot te zijn, al is de bekendheid nog beperkt. De huidige bezoekers hebben een grote behoefte
aan informatie en producten, maar zijn minder tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van de website.
We denken met dit rapport een stevige ondergrond te geven aan de toekomstige groei van WWW.

Met vriendelijke groet,

David Burger
Senior Consultant New Media & Information

Stephan van Furth
Group Director New Media & Innovation
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Management Summary - I
Veel interesse in WatWasWaar.nl
»!
De interesse in WatWasWaar.nl (WWW) is hoog: 62% van de Nederlandse bevolking toont interesse. De
bekendheid van WWW onder de geïnteresseerden is momenteel nog beperkt: 9% kent WWW, 1% heeft
WWW ook wel eens bezocht.
»!
De potentiële bezoekers (61%, wel geïnteresseerd, maar nog nooit bezocht) zijn hoger opgeleid dan de
gemiddelde Nederlander, maar wijken verder nauwelijks af.
»!
De bezoekers van WWW (1%) zijn eveneens hoger opgeleid dan de gemiddelde Nederlander. Er bevinden
zich weinig jongeren onder de bezoekers.
Meeste bezoekers hebben persoonlijke interesse in WWW
»!
Driekwart van de bezoekers van WWW bezoekt de website uitsluitend vanuit een persoonlijke interesse.
Slechts vijf procent van de bezoekers is uitsluitend professioneel geïnteresseerd. Het resterende deel is
zowel om persoonlijke als professionele redenen geïnteresseerd in WWW.
»!
De professionals zijn meer bezig met het bestellen, reserveren, kopen of verkopen van producten dan
bezoekers met alleen persoonlijke interesse.
»!
20% van de bezoekers bezoekt WWW enkele keren per week, 44% enkele keren per maand, de rest
minder vaak.
Gebruiksvriendelijkheid is belangrijk verbeterpunt
»!
De gebruiksvriendelijkheid van de website WWW is voor alle bezoekers een belangrijk verbeterpunt.
»!
De totale website wordt door 71% van de bezoekers gewaardeerd met ten minste een voldoende als
rapportcijfer. Van de meest frequente bezoekers geeft 24% een 8 of hoger. Interessant genoeg geeft 26%
van de meest frequente bezoekers een 3 of lager aan de website.
»!
Het kaartvenster en de presentatie van de zoekresultaten zijn de belangrijkste functies om
aan te passen aan WWW.
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Management Summary - II
Veel interesse in beeldmateriaal bij potentiële bezoekers
»!
Potentiële bezoekers raadplegen op WWW vooral plattegronden, luchtfoto’s en
ansichtkaarten. Bezoekers vinden de (pre-)kadastrale kaarten het meest waardevol.
»!
Potentiële bezoekers willen graag zoeken op thema/onderwerp. Bezoekers maken daar
nu weinig gebruik van. Potentiële bezoekers vinden alle zoekmethoden interessant.
»!
Potentiële bezoekers willen van WWW graag meer weten over het gebruik van het archief.
Bezoekers willen links naar andere erfgoedbronnen.
Veel interesse in aanschaf producten via webwinkel, lastig om bedragen te noemen.
»!
De interesse in het aanschaffen van producten via de webwinkel van WWW is groot: 69%
van de potentiële bezoekers en 75% van de bezoekers toont interesse.
»!
Downloads van digitale afbeeldingen zijn het meest interessante product. Dit geldt met
name voor kadastrale gegevens en persoonsgegevens, luchtfoto’s en ansichtkaarten.
»!
Men heeft moeite om een reële prijs te noemen (met name potentiële bezoekers ). Voor
een A4 noemt men het meest 1 euro als een reëel bedrag. Hoe groter het formaat, des te
meer wil men betalen.
»!
Een kleurenafdruk van een origineel document op kwaliteitspapier is interessant, met
name van ansichtkaarten en plattegronden.
»!
Men heeft ook hier moeite om een reële prijs te noemen (zowel bezoekers als potentiële
bezoekers). Voor een A4 noemen potentiële bezoekers 1 euro het meest als een reëel
bedrag, bezoekers 5 euro. Hoe groter het formaat, des te meer wil men betalen.
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Onderzoeksverantwoording
»!
»!
»!
»!
»!
»!

In augustus 2008 hebben in totaal 512 potentiële bezoekers en 245 bezoekers van
WatWasWaar.nl meegedaan aan het onderzoek.
De potentiële bezoekers zijn representatief voor de Nederlandse bevolking. Ze zijn
geselecteerd uit het online panel van Panelclix (www.panelclix.nl).
Door middel van selectievragen is de interesse in WWW bepaald (zie pagina 7). Alleen de
geïnteresseerde potentiële bezoekers zijn verder gegaan in de online vragenlijst (CAWI).
De bezoekers van WWW zijn benaderd via de website van WWW. Ze hebben op eigen
initiatief meegedaan en de online vragenlijst (CAWI) ingevuld.
Door middel van routings zijn bepaalde vragen aan alleen bezoekers of alleen potentiële
bezoekers gesteld, de overige vragen zijn aan beide gesteld.
De bezoekers hebben maximaal 39 vragen beantwoord, de potentiële bezoekers maximaal
21 vragen. In de bijlage vindt u de volledige vragenlijst.
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Hoofdstuk 1 Marktomvang WatWasWaar.nl
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Hoofdstuk 1 | Marktomvang WatWasWaar.nl
Figuur 1. Zou u een website met historische informatie over elke
plek in Nederland willen bezoeken? (n=1010)
Hoge interesse in WWW, beperkte bekendheid
Weet ik niet
3%
Nee
35%
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Ja, zeker
23%

»!62% van de Nederlandse
bevolking (volwassenen) toont
interesse in het bezoeken van
WatWasWaar.nl (WWW).
»!Het wordt niet weergegeven in
de figuur, maar WWW is
bekend bij 9% van de
geïnteresseerden. 1% heeft de
website wel eens bezocht.
»!De hoge interesse is te
verklaren door de gewenning
aan het opzoeken van
informatie op locatie (87%
bezoekt dergelijke websites).
»!Daarnaast is de Nederlander
veel bezig met het zoeken naar
informatie over historische
onderwerpen op internet. (44%
bezoekt websites over
historische onderwerpen).

Ja, misschien
39%

Bovenstaande percentages zijn vanwege de grote steekproefomvang zeer nauwkeurig. De
populatie is echter wel de actief internetgebruikende Nederlander. Daarom is het ook niet
mogelijk om een goede doorberekening te maken naar totale aantallen Nederlanders

Pagina 8

Hoofdstuk 1 | Marktomvang WatWasWaar.nl
Tabel 1. Profiel potentiële bezoekers WWW (n=512)
Potentiële bezoekers zijn hoog opgeleid

Opleiding

Leeftijd
18-24

6%

Lager onderwijs

11%

25-34

14%

Middelbaar onderwijs

36%

35-44

19%

Hoger onderwijs

41%

45-54

31%

Wetenschappelijk onderwijs

11%

55-64

23%

Geen antwoord

2%

65+

9%

Gezinssituatie

Dagbesteding
Loondienst fulltime

45%

Loondienst parttime

10%

Zelfstandig ondernemer

5%

Student/scholier

5%

26%

Huisvrouw/huisman

9%

Inwonend bij ouders

3%

Arbeidsonsgeschikt

7%

Anders

2%

Gepensioneerd

15%

Werkeloos

3%

Alleenstaand zonder kinderen

25%

Alleenstaand met kinderen

6%

Samenwonend zonder kinderen

39%

Samenwonend met kinderen

»!Onder de potentiële bezoekers
van WWW zijn de jongeren
(18-34 jr) en de ouderen (65+)
licht ondervertegenwoordigd
ten opzichte van de
Nederlandse bevolking (bron:
CBS 2005).
»!Dit sluit aan bij de resultaten
van het volgende onderzoek:
Wubs, Henrieke en Frank
Huysmans, Snuffelen en
Graven, 2006 SCP, pag 35.
»!Het opleidingsniveau van de
potentiële bezoekers is hoger
dan die van de Nederlandse
bevolking.
»!52% is hoger opgeleid, terwijl
dit bij de Nederlandse
bevolking 26% bedraagt.
»!Het aantal alleenstaanden is
wat lager dan de Nederlandse
bevolking (25% vs 36%)
»!De dagbesteding is
vergelijkbaar met de
Nederlandse bevolking.
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Hoofdstuk 2 Redenen en frequentie bezoek WatWasWaar.nl
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Hoofdstuk 2 | Redenen en frequentie bezoek
Tabel 2. Profiel bezoekers WWW (n=512)
Weinig jongeren onder bezoekers

Opleiding

Leeftijd
18-24

1%

Lager onderwijs

7%

25-34

5%

Middelbaar onderwijs

25%

35-44

16%

Hoger onderwijs

33%

45-54

26%

Wetenschappelijk onderwijs

27%

55-64

32%

Geen antwoord

9%

65+

20%

Gezinssituatie

Dagbesteding
Loondienst fulltime

36%

Loondienst parttime

9%

Zelfstandig ondernemer

10%

Student/scholier

1%

25%

Huisvrouw/huisman

4%

Inwonend bij ouders

1%

Arbeidsonsgeschikt

2%

Anders

9%

Gepensioneerd

30%

Werkeloos

2%

Alleenstaand zonder kinderen

15%

Alleenstaand met kinderen

2%

Samenwonend zonder kinderen

47%

Samenwonend met kinderen

»!Onder de bezoekers van WWW
zijn de jongeren (18-34 jr) sterk
ondervertegenwoordigd ten
opzichte van de Nederlandse
bevolking (bron: CBS 2005).
»!Het opleidingsniveau van de
bezoekers is hoger dan die van
de Nederlandse bevolking.
»!60% van de bezoekers is hoger
opgeleid, terwijl dit bij de
Nederlandse bevolking 26%
bedraagt.
»!De bezoekers zijn vaker
gepensioneerd dan de
Nederlandse bevolking.
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Hoofdstuk 2 | Redenen en frequentie bezoek
Figuur 2. Met welk hoofddoel zoekt u historische informatie
op basis van locatie? (n=245)
Bezoek vooral uit persoonlijke interesse
Anders
20%

Meer weten over
woonomgeving
15%

Doe bodemonderzoek
2%

Meer weten over
bouwhistorie
5%

Maak cultuurhistorische
waarderapportages
1%

Vind historische
informatie interessant
24%
Doe argeologisch
onderzoek
4%

Maak
monumentbeschrijvingen
1%

»!De meeste bezoekers van
WWW hebben alleen een
persoonlijke interesse in
historische informatie over
locaties:
»! Persoonlijk: 73%
»! Pers. en professioneel: 22%
»! Alleen professioneel: 5%.
»!De belangrijkste reden van
bezoekers om historische
informatie te zoeken is het
doen van historisch onderzoek.
Dit gebeurt zowel uit
persoonlijke interesse als
professioneel.

Doe (bouw-)historisch
onderzoek
28%
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Hoofdstuk 2 | Redenen en frequentie bezoek
Figuur 3. Gebruik websites historische informatie (n=245)
Downloaden komt veel voor, kopen niet. Inzoomen meest gebruikte
methode.
Redenen bezoek websites historische onderwerpen:
72%

Zoeken, verzamelen en verspreiden van informatie

61%
57%

Bekijken/beluisteren of downloaden van informatie

23%

Informatie uitwisselen en zelf informatie toevoegen
Bestellen, reserveren, kopen of verkopen van producten

87%

11%

31%

28%

Zoekgedrag op basis van locatie:
26%

Postcode of woonplaats via het zoekveld
Eerst op onderwerp, dan op locatie
Klik gewoon een beetje rond
Eerst op tijd, dan op locatie

Persoonlijk

43%
43%

Locatie door in te zoomen op de kaart

6%
2%
3%

34%

Professioneel

16%
13%
13%

Interesse historische informatie over plaatsen buiten Nederland:
Zeer geïnteresseerd
Enigszins geïnteresseerd
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10%

28%
53%
54%

»! De bezoekers van WWW zijn zowel
bezig met het zoeken, verzamelen
en verspreiden van informatie als
met het bekijken, beluisteren en
downloaden van informatie.
»! Deze resultaten sluiten aan bij het
volgende onderzoek: Jos de Haan
en Anna Dolfsen, De Virtuele
Cultuurbezoeker,
publiekebelangstelling voor
cultuurwebsites, 2008 SCP, pag 76
en pag 81.
»! Bezoekers uit persoonlijke
interesse zijn minder bezig met
het bestellen, reserveren, kopen
of verkopen van producten. Dit is
meer iets voor professionals.
»! Het uitwisselen en toevoegen van
informatie doet men zowel uit
persoonlijke als professionele
overweging.
»! Als men op locatie zoekt, zoomt
de bezoeker het liefst in op de
kaart. Daarnaast gebruikt men
ook de postcode of de
woonplaats.
»! Het komt minder vaak voor dat
men zoekt op onderwerp of tijd.
»! Historische informatie over
plaatsen buiten Nederland is
enigszins interessant, vooral voor
professionals.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Hoofdstuk 2 | Redenen en frequentie bezoek
Figuur 4. Frequentie bezoek diverse typen websites door
bezoekers WWW (n=245)
20% bezoekt WWW enkele keren per week
Dagelijks

Enkele keren per week

Enkele keren per jaar

Minder dan enkele keren per jaar

Bezoek websites informatie op locatie

10%

Bezoek websites historische onderwerpen

36%

16%

Bezoek websites historische informatie op locatie 5%

31%

27%

Bezoek WatWasWaar.nl 2% 19%

0%

Enkele keren per maand

36%

18%

33%

20%

47%

44%

20%

40%

20%

25%

60%

80%

11%

»!De bezoekers van WWW zijn
regelmatig (enkele keren per
week) bezig met het zoeken
naar informatie op locatie en
het bezoeken van websites
over historische onderwerpen.
»!Men bezoekt minder vaak
websites waar men historische
informatie kan opzoeken op
basis van locatie (enkele keren
per maand).
»!WatWasWaar.nl wordt in 20%
van de gevallen tenminste
enkele keren per week
bezocht.
»!De frequente bezoekers van
WWW verschillen op de
volgende punten van de
minder frequentie bezoekers:
»!Meer bezig met uitwisselen
van informatie,
»!Meer behoefte aan het
filteren van zoekresultaten,
»!Minder behoefte aan hulp bij
zoeken,
»!Vaker een man.

100%
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Hoofdstuk 2 | Redenen en frequentie bezoek
Figuur 5. Bezochte websites over historische onderwerpen door
bezoekers WWW (n=245)
Genlias meest bezochte website over historische onderwerpen
24%
22%

Genlias
WatWasWaar
Nationaal Archief
BHIC
Histoisch Centrum Overijssel
Wikipedia
Geneaknowhow
Tresoar
Kich/RACM
Het utrechts Archief
Drenlias
CBG
Zeeuwen gezocht
Stadsarchief Amsterdam
Groninger archieven
Google
Gelders archief
Geheugen van Nederland
KB
Genanet
Genealogiedomein
RHC Eindhoven
Gemeentearchief Rotterdam
RHC Limburg
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7%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
0%

10%

»!De bezoekers van WWW
noemen allerlei verschillende
websites over historische
onderwerpen die ze bezoeken.
De complete lijst van
genoemde websites is
opgenomen in de bijlagen.

20%

30%

40%

50%
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Hoofdstuk 2 | Redenen en frequentie bezoek
Figuur 6. Bezochte websites met algemene informatie op basis
van locatie door bezoekers WWW (n=245)
Google na WWW meest bezochte website met informatie op basis van locatie
36%

Watwaswaar
Google maps

11%

Google-earth

10%

Kich

4%

Google

3%

National archief

2%

Wikipedia

2%

Kadaster

2%

BHIC

2%

Historisch centrum Overijssel

2%

Tresoar

2%

Michelin

2%

Geneanet

2%

Gemeentearchief Rotterdam

2%

AHN

2%
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»!De websites waar men
informatie opzoekt op basis
van locatie zijn naast WWW
vooral Google maps en Google
Earth.

7%

Genlias

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Hoofdstuk 2 | Redenen en frequentie bezoek
Figuur 7. Bezochte websites met historische en met algemene informatie
op basis van locatie door bezoekers WWW (n=245)
Naast WWW weinig websites bezocht voor historische informatie op basis van locatie
37%
36%

Watwaswaar
Google

3%

4%
7%

Genlias

3%
4%

Kich

3%
2%

Nationaal archief
Google earth

2%

Wikipedia

2%
2%

Hisgis

2%
0%

Google maps

2%

Genealogiedomein

2%
1%

BHIC

2%
2%
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»!Er worden naast WWW weinig
websites genoemd waar men
historische informatie op basis
van locatie opzoekt.
»!Google earth en Google maps
worden relatief weinig gebruikt
voor historische informatie op
basis van locatie.

7%

0%

Historische informatie op
locatie
Algemene informatie op
locatie

10%

11%

10%

20%

30%

40%

50%
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Hoofdstuk 3 Beoordeling WatWasWaar.nl
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Hoofdstuk 3 | Beoordeling WatWasWaar.nl
Figuur 8. Toepasselijkheid aspecten op website WWW volgens
bezoekers (n=245)

»! De meerderheid van de bezoekers
vinden WWW niet
gebruiksvriendelijk.

Gebruiksvriendelijkheid belangrijk verbeterpunt
5. Zeer van toepassing

Gebruiksvriendelijk

4%

16%

9%

Snel

Mooie vormgeving

4.

1. Geheel niet van toepassing

17%

29%

10%

20%

26%

29%

30%

30%

50%

11%

60%

70%

5%

13%

19%

18%

40%

Weet ik niet

29%

27%

27%

14%

0%

2.

19%

6%

Betrouwbaar

3.

12%

5%

80%

7%

6%

21%

90%

»! De gebruiksvriendelijkheid is voor
63% van de bezoekers het
belangrijkste aspect van de
website, dus heeft dit een sterk
negatief effect op de totale
beoordeling.
»! WWW is in de beleving van de
bezoekers geen snelle website.
Dit hangt samen met de
gebruiksvriendelijkheid, maar de
is er slechts één aspect van.
»! Het maakt niet uit wat men op de
website doet of hoe vaak men de
website bezoekt. Alle soorten
bezoekers vinden WWW niet
gebruiksvriendelijk en niet snel.
»! De vormgeving van WWW wordt
wat positiever beoordeeld en de
betrouwbaarheid vindt men goed.
»! De betrouwbaarheid wordt in 27%
van de gevallen genoemd als
meest belangrijke aspect van
WWW.

100%
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Hoofdstuk 3 | Beoordeling WatWasWaar.nl
Figuur 9. Verdeling en gemiddelde rapportcijfer waardering
WatWasWaar.nl (n=245)
71% geeft WWW een voldoende
8-10
dagelijks/
enekele
keren per
week

24%

enkele
keren per
maand

25%

enkele
keren per
jaar of
minder

6-7

10%

1-3

47%

31%

20%

30%

50%

70%

6,0

16%

28%

60%

5,8

26%

19%

17%

40%

Weet ik niet

4%

40%

10%

0%

4-5

4,8

14%

80%

90%

»!De meerderheid van de
bezoekers geeft WWW als
rapportcijfer een voldoende.
»!Hoe vaker men WWW bezoekt,
des te vaker geeft men een
voldoende aan de website als
geheel.
»!De meest frequente bezoekers
geven WWW opvallend vaak
een zeer lage waardering
(cijfer 1-3: 26%). Zij blijven
WWW bezoeken, ondanks grote
bezwaren over de kwaliteit.
»!De bezoekers die WWW een
onvoldoende geven, hebben de
volgende kenmerken:
»! Hoger opgeleid,
»! Vaker in loondienst, minder
vaak gepensioneerd,
»! Jonger dan 45 jaar.

100%
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Hoofdstuk 3 | Beoordeling WatWasWaar.nl
Figuur 10. Meest belangrijke functies om aan te passen aan
WatWasWaar.nl (maximaal 3 toegestaan) (n=245)
Kaartvenster en presentatie zoekresultaten meest belangrijk om aan te passen
56%
51%

Kaartvenster

43%

Presentatie zoekresultaten

»!De meest genoemde functies
om aan te passen aan WWW
zijn het kaartvenster en de
presentatie van de
zoekresultaten.
»!De snelheid van de website
hoeft voor de meeste
bezoekers niet onmiddelijk
aangepast te worden.

61%

39%
31%

Collectie doorzoeken in tekstoverzicht
Selecteren op basis van tijdsperiode

21%
21%

Filteren zoekresultaten
Helpfunctie die bij het zoeken ondersteunt

20%
18%

De snelheid van de website

16%
19%

33%

30%

Persoonlijk
Professioneel

6%
6%

Geen van bovenstaande
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Hoofdstuk 3 | Beoordeling WatWasWaar.nl
Segmentering bezoekers op basis van type gewenste aanpassingen
Aanpassen presentatie belangrijk voor frequente bezoekers
»!Extra analyse* heeft aangetoond dat drie groepen zijn te maken aan de hand van het type
aanpassingen die men vooral gedaan wil hebben aan de website van WWW:
»!Groep 1 (44%): wil vooral de presentatie van de zoekresultaten verbeteren,
»!Groep 2 (14%): wil vooral meer mogelijkheden voor het bewerken van de zoekresultaten,
»!Groep 3 (42%): wil weinig tot geen aanpassingen.
»!Presentatie zoekresultaten (44%):
Vooral professionals die de website bijna dagelijks bezoeken willen betere presentatie van
de zoekresultaten. Er wordt veel gezocht op postcode of door in te zoomen op de kaart en
men wil de resultaten kunnen filteren en een beter kaartvenster. Deze groep is meer
tevreden over de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van WWW dan de andere
groepen, maar geeft een lager algemeen oordeel.

* De extra analyse die is
uitgevoerd, is de Multiple
Correspondence analyse.

»!Bewerken zoekresultaten (14%):
Het kunnen bewerken van zoekresultaten is vooral van belang voor bezoekers met een
persoonlijke interesse in historische informatie. Ze bezoeken de website wekelijks of
maandelijks. Ze klikken vaker gewoon een beetje rond en willen kunnen selecteren op een
tijdsperiode of de collectie kunnen doorzoeken in een tekstoverzicht. Deze groep is minder
tevreden over de vormgeving en de snelheid, maar geeft een lager algemeen oordeel.
»!Geen aanpassingen (42%):
Er is een groep bezoekers die weinig tot geen aanpassingen nodig vindt voor WWW. Dit zijn
zowel professionals als persoonlijke bezoekers, die de website minder frequent bezoeken
(maandelijks tot jaarlijks) en op minder verschillende manieren bezig zijn met historische
informatie. Ze wijken niet af van de gemiddelde waardering (geheel of per aspect).
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Figuur 11: Meest waardevolle bronnen voor WWW volgens
potentiële bezoekers (max. 7 toegestaan) (n=512)
Potentiële bezoekers willen plattegronden en foto’s
56%
53%
47%
46%
46%
42%
36%

Plattegronden
Luchtfoto’s algemeen
Ansichtkaarten en historische foto’s
Bevolkingsregisters
Historische plaatsbeschrijvingen
Bewegend beeld
Stadsgezichten
Luchtfoto’s uit de tweede wereldoorlog
Themakaarten
Historische atlassen
Eigendomsakten
Bouwtekeningen
Kadastrale kaarten en Bonnenbladen
Stedenbouwkundige plannen
Geluidsfragmenten
Volkstellingen Franse tijd
Prekadastrale kaarten en kaartboeken
Militaire kaarten
Hoogtekaarten
Lijsten van landverhuizers
Geen van bovenstaande
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29%
24%
21%
19%
17%
16%
15%
14%
11%
10%
8%
7%
5%
3%
0%

»!De potentiële bezoekers
zouden vooral plattegronden
en luchtfoto's waardevol
vinden om te raadplegen op
WWW.
»!Ook ansichtkaarten en
historische foto's,
bevolkingsregisters, historische
plaatsbeschrijvingen en
bewegend beeld zijn
interessant.
»!De potentiële bezoekers zijn
minder geïnteresseerd in
kadastrale en pre-kadastrale
kaarten

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Figuur 12: Meest waardevolle bronnen voor WWW volgens bezoekers en
potentiële bezoekers (maximaal 7)
Bezoekers willen (pre-)kadastrale kaarten
56%
61%
53%
34%
35% 47%
46%
45%
37% 46%
42%
9%
Potentiële
36%
13%
bezoekers
22%29%
(n=512)
24%
11%
Bezoekers
21%
40%
(n=245)
19%
47%
17%
22%
16%
69%
15%
9%
2% 14%
11% 22%
10%
63%
8%
29%
7%11%
5%10%
3%
2%

Plattegronden
Luchtfoto’s algemeen
Ansichtkaarten en historische foto’s
Bevolkingsregisters
Historische plaatsbeschrijvingen
Bewegend beeld
Stadsgezichten
Luchtfoto’s uit de tweede wereldoorlog
Themakaarten
Historische atlassen
Eigendomsakten
Bouwtekeningen
Kadastrale kaarten en Bonnenbladen
Stedenbouwkundige plannen
Geluidsfragmenten
Volkstellingen Franse tijd
Prekadastrale kaarten en kaartboeken
Militaire kaarten
Hoogtekaarten
Lijsten van landverhuizers
Geen van bovenstaande
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»!Voor de bezoekers zijn, in
tegenstelling tot de potentiële
bezoekers, de kadastrale en
prekadastrale kaarten juist het
meest waardevol om te
raadplegen op WWW.
»!De plattegronden en
bevolkingsregisters zijn voor
zowel bezoekers als potentiële
bezoekers waardevol.
»!Het bewegend beeld en de
stadsgezichten zijn voor
potentiële bezoekers
waardevol, maar voor
bezoekers niet.

100%
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Figuur 13: Clustering tegelijk genoemde waardevolle bronnen
bezoekers en potentiële bezoekers WWW
Bronnen worden vaak samen genoemd
•! (Pre-)Kadastrale kaarten en
bonnenbladen
•! Eigendomsakten

•! Bewegend beeld

•! Luchtfoto’s algemeen
•! Luchtfoto’s uit de tweede
wereldoorlog
•! Militaire kaarten

•! Plattegronden
•! Stedenbouwkundige plannen

•! Historische atlassen
•! Bouwtekeningen

•! Ansichtkaarten en historische
foto’s
•! Stadsgezichten
•! Historische plaatsbeschrijvingen

•! Themakaarten
•! Geluidsfragmenten
•! Hoogtekaarten

•! Volkstellingen Franse tijd
•! Lijsten van landverhuizers
•! Bevolkingsregisters

»!Een extra analyse* laat zien dat
er een aantal relaties zijn
tussen de verschillende
bronnen.
»!De bronnen die hiernaast
omcirkeld zijn, worden door de
bezoekers en potentiële
bezoekers vaak samen
genoemd als waardevolle bron.
»!Er is geen relatie te vinden
tussen het rapportcijfer voor de
website van WWW en de
bronnen die men waardevol
vindt.
»!De grootste bijdrage aan een
laag rapportcijfer wordt
gegeven door het cluster van
luchtfoto's en militaire kaarten.
Deze willen de bezoekers
mogelijk meer terugzien op
WWW of ze zijn erg lastig om
te vinden op WWW.
*De uitgevoerde analyse is de factoranalyse.
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Figuur 14: Interessante functies en diensten op WWW voor
geïnteresseerde niet-bezoekers (n=512)
Potentiële bezoekers willen diverse zoekfuncties

Zoekfuncties

Zoeken op thema/onderwerp

82%

Zoeken op plaatsnaam of postcode

81%

Zoeken op locatie via de kaart

74%

Zoeken op tijdsperiode

73%

Doorzoeken coll. op personen

73%

Zoekresultaten kunnen filteren

65%
61%

Achtergrond over zoekresultaten
45%

Doorzoeken coll. in een tekstoverzicht

Informatievoorziening
63%

Gebruik van het archief
Andere bronnen erfgoed

59%
57%

Algemene informatie/instructie
Nieuwsbrief per mail

Extra’s

37%

Deelnemen aan community
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»! Dit sluit aan bij de resultaten van
het onderzoek: Wubs, Henrieke en
Frank Huysmans, Snuffelen en
Graven, 2006 SCP, pag 52.
»! Vooral het zoeken op thema/
onderwerp is voor potentiële
bezoekers interessant (82%).
Bezoekers geven juist aan hier
weinig gebruik van te maken
(15%, zie pagina 13).
»! Bezoekers zoeken ook nauwelijks
eerst op tijd (2%, zie pagina 13),
maar potentiële bezoekers vinden
dit wel interessant (73%).
»! Het zoeken op postcode/
plaatsnaam en het zoeken via de
kaart is voor potentiële bezoekers
interessant. Dit wordt door
bezoekers wel veel gedaan (29%
en 43%, zie pagina 13).
»! Potentiële bezoekers willen graag
informatie over het gebruik van
het archief en over het zoeken op
locatie.
»! Ze zijn minder geïnteresseerd in
het ontvangen van een
nieuwsbrief, een persoonlijke
pagina of het deelnemen aan een
community van gebruikers.

22%

Een persoonlijke WatWasWaar pagina

»! De potentiële bezoekers geven bij
de meeste zoekfuncties aan deze
interessant te vinden voor WWW.

60%

80%

100%
Pagina 27

Hoofdstuk 4 | Bronnen, functies en informatie
Figuur 15: Meest waardevolle nieuwe functies WWW
(maximaal 3 toegestaan) (n=245)
»!De behoefte van bezoekers aan
nieuwe functies voor WWW
richt zich grotendeels op een
extra zoekmethode: het
kunnen zoeken op personen.
»!Daarnaast zijn nog twee
bewerkingsmethoden
waardevol: het online
transcriberen van originelen en
het online annoteren.
»!Dit geldt met name voor de
bezoekers met interesse in
(pre-)kadastrale kaarten en
eigendomsakten.
»!Ook voor professionals is de
waarde van nieuwe functies
beperkt.

Behoefte bezoekers aan nieuwe functies beperkt
53%

Zoeken op personen

39%
33%
25%

Online transcriberen originelen

21%

Online annoteren

30%

Koppelen eigen beeldmateriaal aan kaart

16%
15%

Persoonlijke WWW-pagina

15%
12%

Publiceren eigen materiaal op eigen website obv
WWW-kaart

13%
15%

Professioneel

25%
28%

Geen van bovenstaande
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Figuur 16: Meest waardevolle informatie WWW (maximaal 3
toegestaan) (n=245)

»! De behoefte aan ondersteunende
informatie op WWW is duidelijk
aanwezig onder de bezoekers.

Bezoekers hebben behoefte aan ondersteunende informatie op WWW
45%
48%

Links erfgoedbronnen

44%
36%

Nieuwsbrief per mail
Informatie gebruik archief

16%

»! Professionals hebben extra
interesse in achtergrondinformatie
over zoekresulaten.
»! Bezoekers met interesse in
(pre-)kadastrale kaarten en
eigendomsakten hebben extra
behoefte aan informatie over het
gebruik van het archief en aan
achtergrondinformatie bij
zoekresulaten.
»! Er is geen grote interesse in het
deelnemen aan een community
op WWW.

31%
34%

Algemene informatie/instructie

30%

Achtergrondinfo. zoekresultaten
Nieuws via website

10%

19%

42%
Persoonlijk
Professioneel

15%
16%

Geen van bovenstaande

6%
9%

Deelnemen community
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37%

»! De bezoekers willen links naar
andere erfgoedbronnen, een email nieuwsbrief en algemene
informatie over het zoeken op
locatie.
»! Persoonlijke bezoekers hebben
extra interesse in informatie /
instructie over het gebruik van het
archief.
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40%

60%
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100%
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Tabel 3: Meest interessante manier voor leveren bijdrage aan WWW (n=245)
Bezoekers geïnteresseerd in leveren bijdrage
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Figuur 17: Voorkeur omstandigheden bijdrage aan WWW (n=245)
53%
55%

Individueel vanuit huis
7%
10%

Individueel bij instelling in de buurt

Professioneel
33%
28%

Geen interesse
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Persoonlijk

6%
6%

In groepsverband

»!Er is veel interesse voor het
leveren van een bijdrage aan
WWW.
»!Alle soorten bijdrage zijn
ongeveer even interessant.
»!Professionals willen het liefst
kennis en ervaring delen via
een discussieplatform of
annoteren.
»!Bezoekers uit persoonlijke
interesse willen vooral
transcriberen of annoteren.
»!Men wil niet graag in
groepsverband bijdragen, de
voorkeur gaat duidelijk uit naar
een individuele bijdrage vanuit
huis.
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40%
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80%

100%
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Figuur 18: Meest interessante producten om aan te schaffen in webwinkel
WWW voor bezoekers (n=245) en potentiële bezoekers (n=512)
(maximaal 6 toegestaan)
Zowel bezoekers als potentiële bezoekers willen producten aanschaffen in webwinkel WWW
Digitale kopie afbeelding (download)

35%
40%
39%

Originele oude kaarten en foto’s
Herdruk van een historische Atlas

11%

Gids over onderzoek doen naar locatie
Literatuur historische plaatsbeschr.
Literatuur historische kaarten
Literatuur architectuurgeschiedenis
Cadeauartikelen met historische opdruk
Ingelijste afbeelding
Literatuur tuinen en interieurs
Afbeeldingen op harde achtergrond
Puzzels van historische kaarten

Bezoekers
Potentiële bezoekers

25%
31%

Geen van bovenstaande
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27%

23%
20%
23%
14%
20%
20%
20%
10%
7%
9%
5%
16%
4%
14%
3%
9%
2%
6%
2%
8%

Afdruk afbeelding op kwaliteitspapier

61%

0%

20%

40%

60%

80%

»!69% van de potentiële
bezoekers en 75% van de
bezoekers toont interesse in
het aanschaffen van de
producten van de webwinkel
van WWW.
»!De producten die men
interessant vindt, komen
overeen met de bronnen die
men waardevol vindt.
»!Bezoekers zijn zeer
geïnteresseerd in het
aanschaffen van downloads
van digitale afbeeldingen
(61%), potentiële bezoekers
wat minder (35%).
»!Men heeft een duidelijke
voorkeur voor het direct
betalen per download via
internetbankieren (iDeal).
»!Het aanschaffen van originele
oude kaarten en foto's via de
webwinkel is voor bezoekers
en potentiële bezoekers
interessant.
»!Een afdruk van een afbeelding
op kwaliteitspapier is voor
beide groepen redelijk
interessant (20% en 23%).

100%
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Tabel 4: Samen genoemde bronnen en producten webwinkel WWW
(bezoekers en potentiële bezoekers samen)
Downloads van diverse bronnen interessant
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»!In de tabel hiernaast wordt
weergegeven welke bronnen
vaak samen genoemd worden
met welke producten voor in
de webwinkel van WWW. Dit is
door een extra analyse*
bepaald.
»!De te downloaden digitale
kopie van een afbeelding
wordt bijvoorbeeld vaak samen
genoemd met (pre-)kadastrale
kaarten en eigendomsakten,
maar ook met
bevolkingsregisters,
ansichtkaarten en luchtfoto's.
»!Een afdruk op kwaliteitspapier
wordt vaak samen genoemd
met ansichtkaarten,
stadsgezichten en
plaatsbeschrijvingen en met
plattegronden en
stedebouwkundige plannen.
*De uitgevoerde extra analyse is de
Anova analyse (one sided).
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Tabel 5: Reële prijs voor het downloaden van een origineel document
in de volgende formaten voor potentiële bezoekers (n=512)
Moeilijk om reële prijs voor downloads te noemen
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Tabel 6: Reële prijs voor het downloaden van een origineel document
in de volgende formaten voor bezoekers (n=245)
B$$&#*/$"9$+4 =*L$$#*".$#

(J
(?
(;
(A
(H
(>

*\HW>>*
*\HW>>*
*\AWJ>*
*\AWJ>*
*\<WJ>*
*\JW>>*

A?=
AH=
AE=
AF=
;H=
;H=

=*\*>WN

A@=
AA=
H;=
HA=
HH=
H>=

»! Aan zowel bezoekers van WWW
als aan de potentiële bezoekers is
gevraagd wat zij een reële prijs
zouden vinden om te betalen voor
het downloaden van een origineel
document in verschillende
formaten.
»! De beste indicatie van de reële
prijs is het meest genoemde
bedrag naast €0,- (eerste kolom).
Dit is het bedrag dat de meeste
mensen, die bereid zijn te betalen
voor downloads, reëel vinden.
»! Extra analyse* heeft aangetoond
dat men bereid is meer te betalen
voor grotere formaten van
downloads. Dit is ook te zien aan
de tabellen hiernaast.
»! Vooral potentiële bezoekers, maar
ook bezoekers weten vaak geen
prijs te noemen (tweede kolom).
»! Het percentage dat niet bereid is
te betalen voor een download
(derde kolom) neemt niet af
tussen de formaten A3 en A0. Ook
al wordt het formaat groter, men
is niet vaker bereid te betalen.
* De uitgevoerde extra analyse is de
'Goodness of Fit' analyse.
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Tabel 7: Reële prijs voor het bestellen van een kleurenafdruk van een origineel
document op hoogwaardig papier in de volgende formaten voor
potentiële bezoekers (n=512)
Moeilijk om reële prijs voor kleurenafdruk te noemen
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Tabel 8: Reële prijs voor het bestellen van een kleurenafdruk van een
origineel document op hoogwaardig papier in de volgende formaten
voor bezoekers (n=245)
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»!Aan bezoekers en potentiële
bezoekers is ook gevraagd wat
zij een reële prijs zouden
vinden om te betalen voor het
bestellen van een
kleurenafdruk van een
origineel document op
hoogwaardig papier in
verschillende formaten.
»!Extra analyse* heeft
aangetoond dat men bereid is
meer te betalen voor grotere
formaten van
kleurenafdrukken. Dit is ook te
zien aan de tabellen hiernaast.
»!Bezoekers en potentiële
bezoekers weten beide vaak
geen prijs te noemen (tweede
kolom).
»!Het percentage dat niet bereid
is te betalen voor een
kleurenafdruk (derde kolom) is
lager dan voor een download.
* De uitgevoerde extra analyse is de
'Goodness of Fit' analyse.
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Figuur 19: Intentie frequentie bestellen/downloaden door
bezoekers (n=70)
Bezoekers willen zes keer per jaar downloaden en twee keer per jaar bestellen

Download

Kleurenafdruk

1 keer per week

1 keer per maand

1 keer per jaar

minder dan 1 keer per jaar

7%

14%

3%

0%

44%

24%

10%

20%

13%

21%

30%

40%

»!De bezoekers zijn vaker van
plan originele documenten te
gaan downloaden bij WWW dan
kleurenafdrukken te gaan
bestellen, ongeacht de prijs.
»!Op basis van deze figuur zijn
de bezoekers gemiddeld van
plan om per jaar zes keer een
document te gaan downloaden
en twee keer een
kleurenafdruk te bestellen.

enkele keren per jaar

21%

51%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

© ITHAKA research 2008

Pagina 36

Verantwoording
Rapportnummer:

R-2546

Datum:

november 2008

Rapportversie

G0

Projectteam:
Stephan van Furth

svanfurth@ithaka.com

David Burger

dburger@ithaka.com
© 2008 ITHAKA research.
The information contained in this report
is strictly confidential. All copyright is
held by ITHAKA in Amsterdam.
Reproduction or publication of this
report in whatever form is only
permitted following prior written
permission from ITHAKA.
ITHAKA research
Noorderakerweg 90
1069 LW Amsterdam
T +31 20 410 00 00
impact@ithaka.com
www.ithaka.com

Pagina 37

