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Samenvatting
De gemeente Kampen wil haar website www.kampen.nl vernieuwen en verbeteren. En
wil zich via haar website integraal presenteren, dat wil zeggen ook toegang bieden tot
informatie van andere organisaties in Kampen (bijv. de brandweer, het
gemeentearchief, musea en de VVV/ANWB). Om te kunnen komen tot een vernieuwde
integrale website, wil de gemeente Kampen graag weten hoeveel inwoners van
Kampen de website bezoeken. Wat zij vinden van de huidige website. En wat zij
verbeterd zouden willen zien. Om antwoord te krijgen op deze vragen, is een digitale
enquête gehouden onder een steekproef van 3000 inwoners van de gemeente
Kampen, in de leeftijd van 12 tot en met 84 jaar. In totaal 393 personen hebben via
internet de vragenlijst ingevuld, een respons van 13%.
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:
Bezoek aan de website
● 65% bezoekt de website van de gemeente Kampen wel eens.
● Redenen om de website niet te bezoeken, zijn vooral: ik raadpleeg liever andere
bronnen, ik heb geen interesse in informatie van de gemeente Kampen, ik heb geen
informatie nodig, ik heb er nog nooit aan gedacht.
● Bezoek aan de website vooral voor dienstverlening, praktische zaken, actueel nieuws,
evenementenkalender.
● 14% mist bepaalde informatie op de website.
Oordeel over de website
● Bezoeker website is het meest positief over taalgebruik en informatie. En het minst
positief over structuur, vormgeving en vindbaarheid van informatie.
● Bezoeker website hecht meeste belang aan actuele informatie, bruikbare informatie
en overzichtelijkheid/duidelijke structuur.
Digitale balie
● Ruim de helft niet bekend met mogelijkheden digitale balie.
● Meest gebruik gemaakt van digitaal inzien WOZ-taxatieverslag.
● Vrijwel iedereen zou er (misschien) wel gebruik van willen maken.
Integrale website
● Vooral websites van Bibliotheek Kampen en VVV/ANWB bezocht.
● 30% wil graag integrale website.
Totaaloordeel
● Gemiddelde rapportcijfer 6,6. Meeste bezoekers geven een 7 of 8.
● Gewenste verbeteringen vooral: meer overzichtelijkheid en duidelijke structuur, betere
vormgeving, beter zoeksysteem, betere toegankelijkheid bestuurlijke en
beleidsinformatie.
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Inleiding
De gemeente Kampen wil haar website www.kampen.nl vernieuwen en verbeteren. Ook
wil de gemeente zich via haar website integraal presenteren. Dat wil zeggen dat de
website van de gemeente Kampen niet alleen informatie biedt over de gemeente zelf,
maar ook toegang biedt tot informatie van andere organisaties in Kampen (bijv. de
brandweer, het gemeentearchief, musea en de VVV/ANWB).
Om te kunnen komen tot een vernieuwde integrale website, wil de gemeente Kampen
graag weten hoeveel inwoners van Kampen de website bezoeken. Wat zij vinden van
de huidige website. En wat zij verbeterd zouden willen zien.
Om antwoord te krijgen op deze vragen, is een digitale enquête gehouden onder een
steekproef van 3000 inwoners van de gemeente Kampen, in de leeftijd van 12 tot en
met 84 jaar. Deze inwoners hebben een uitnodigingsbrief gekregen met een inlogcode,
waarmee ze de vragenlijst via internet konden invullen. In totaal 393 personen hebben
de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 13%.
In vergelijking met de werkelijke populatie van de gemeente Kampen zijn een aantal
groepen ondervertegenwoordigd: mannen en de leeftijdsgroepen jonger dan 25 jaar en
65 jaar en ouder. Om de resultaten van dit onderzoek representatief te maken voor de
bevolking van Kampen zijn wegingsfactoren berekend. Respondenten die
ondervertegenwoordigd zijn, krijgen een hoge wegingsfactor en vice versa. Een hoge
wegingsfactor betekent dat de antwoorden zwaarder meetellen in de analyses.
Naast de 393 personen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld, zijn er 47 personen
die slechts een aantal vragen hebben beantwoord en daarna zijn afgehaakt. Dit zijn met
name personen die alleen de beginvragen hebben ingevuld over het wel of niet
bezoeken van de website. Bij die beginvragen nemen we ook de afhakers mee in de
analyses, om vollediger in beeld te kunnen krijgen hoeveel inwoners van Kampen de
website van de gemeente wel eens bezoeken. Bij de verdere beschrijving van de
resultaten laten we de afhakers echter buiten beschouwing en richten we ons alleen op
de 393 personen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld.
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Resultaten
Bezoek aan de website
● 65% bezoekt de website van de gemeente Kampen wel eens.
● Redenen om de website niet te bezoeken, zijn vooral: ik raadpleeg liever andere
bronnen, ik heb geen interesse in informatie van de gemeente Kampen, ik heb geen
informatie nodig, ik heb er nog nooit aan gedacht.
● Bezoek aan de website vooral voor dienstverlening, praktische zaken, actueel
nieuws, evenementenkalender.
● 14% mist bepaalde informatie op de website.

Toelichting: Onderstaande resultaten hebben betrekking op de totale groep
respondenten, dus inclusief degenen die alleen deze eerste vragen hebben ingevuld,
maar daarna zijn afgehaakt.
65% bezoekt de website van de gemeente Kampen wel eens, 35% nooit. De meesten
bezoeken de site een paar keer per jaar of maandelijks (zie tabel 1).
Opmerking: inwoners van Kampen die de website van hun gemeente nooit bezoeken,
zullen waarschijnlijk minder snel deelnemen aan het onderzoek. Enige voorzichtigheid
is dan ook geboden bij het percentage bezoekers van de website. Dat percentage zal in
werkelijkheid waarschijnlijk lager zijn.

Tabel 1 Hoe vaak bezoekt u de website van Kampen? (in %)
minder dan één keer per jaar

3

één keer per jaar

6

een paar keer per jaar

58

maandelijks

25

wekelijks

7

dagelijks

2

► Mannen bezoeken de website vaker dan vrouwen.
► 25 tot 55-jarigen bezoeken de website het vaakst, 12 tot 25-jarigen het minst.
► Hoger opgeleiden bezoeken de website het vaakst, lager opgeleiden het minst.
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Mensen die de website van de gemeente Kampen nooit bezoeken of slechts één keer
per jaar of minder, geven daarvoor vooral als redenen dat ze liever andere bronnen
raadplegen en geen interesse hebben in informatie van de gemeente Kampen (zie
figuur 1). Andere redenen die men noemt, zijn onder andere: ik heb geen informatie
nodig/nog niet nodig gehad; ik heb er nog nooit aan gedacht/niet bij stil gestaan; ik wist
niet dat Kampen een site had; ik computer nooit; ik ben nog een kind.
1. Wat zijn de redenen dat u de w ebsite van de gem eente
Kam pen (bijna) nooit bezoekt?
ik raadpleeg liever andere bronnen (bijv.
kranten, folders, Informatiecentrum)

53

ik ben niet geïnteresseerd in informatie van
de gemeente Kampen

20

ik vind de w ebsite onoverzichtelijk

5

de informatie die ik zoek, kan ik niet
(voldoende) op de w ebsite vinden

3

andere reden
O&S 2010
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De mensen die de website van de gemeente Kampen (bijna) nooit bezoeken, is
gevraagd om in het kader van het onderzoek de website eens te bekijken, om daar
vervolgens vragen over te beantwoorden. Ruim tweederde is daartoe bereid en heeft de
vervolgvragen beantwoord. De mensen die niet bereid zijn om de website eens te
bekijken, geven daarvoor onder andere als redenen: geen interesse; geen zin; geen tijd;
ik computer/internet nooit; het lijkt me saai en ik ben pas 12.

Waarvoor bezoeken mensen de website?
Toelichting: De resultaten vanaf hier hebben alleen betrekking op de respondenten die
de vragenlijst volledig hebben ingevuld, dus exclusief degenen die tussentijds zijn
afgehaakt. Het betreft de respondenten die de website wel eens bezoeken of die in het
kader van het onderzoek de website bekijken.
Mensen bezoeken de website van de gemeente Kampen vooral voor dienstverlening,
praktische zaken, actueel nieuws en de evenementenkalender (zie figuur 2). Andere
dingen die men noemt, zijn onder andere: vacatures, wijknieuws, ozb, openingstijden,
informatie opzoeken voor school, downloaden formulieren.
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2. Waarvoor bezoekt u de w ebsite van de gem eente Kam pen?

Dienstverlening. Bijvoorbeeld aanvragen paspoort /
vergunning

52

Praktische zaken. Bijvoorbeeld w anneer afval of
oud papier ophalen

44

Actueel nieuw s over w at er gebeurt in Kampen

37

Evenementenkalender. Bijvoorbeeld
aankondigingen van evenementen

36

Publicaties van bijvoorbeeld bouw aanvragen,
vergunningen, ontheffingen, etc.

15

Publicaties van besluiten en beleid van de
gemeente

14

Persberichten

12

Cijfers / Statistieken. Bijvoorbeeld
bevolkingsontw ikkeling.

7

Interactief. Direct contact via de w ebsite met het
gemeentebestuur

3

Anders, namelijk
O&S 2010
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14% mist bepaalde informatie op de website, 86% niet. Informatie die men mist, is
onder andere: raadsstukken; beleidsnota’s; evenementen(kalender), toeristischrecreatieve informatie; bij wie je wat kunt informeren; het weer in Kampen; horeca;
kerncijfers; klachten; onderhoud groenvoorziening; parkeerbeleid; openbaar vervoer;
toekomstige bouwplannen; verwijzingen naar partners in de gemeente zoals de politie;
weblog van burgemeester; lijst met verenigingen; link naar historische sites.
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Oordeel over de website
● Bezoekers website zijn het meest positief over taalgebruik en informatie. En het
minst positief over structuur, vormgeving en vindbaarheid van informatie.
● Bezoekers website hechten meeste belang aan actuele informatie, bruikbare
informatie en overzichtelijkheid/duidelijke structuur.

De bezoekers van de website van Kampen is gevraagd hun mening te geven over een
aantal uitspraken met betrekking tot de website (zie tabel 2). Het meest positief zijn ze
over het taalgebruik en de informatie op de site. Minder positief zijn ze over de structuur
van de website, de vormgeving en de vindbaarheid van informatie.
Tabel 2 Oordeel over de website van Kampen? (in %)
vooral mee
eens

vooral mee
oneens

Ik vind het taalgebruik op de website duidelijk

78

8

weet ik
niet/geen
mening
15

Deze website bevat informatie waar ik wat aan heb

71

9

20

Deze website biedt mij voldoende informatie

67

18

15

In vind de webite prettig om te zien

58

23

20

Ik vind dat deze website snel werkt

57

13

30

Ik vind de structuur van de website duidelijk

54

26

21

Ik weet waar ik op de website moet zijn om de informatie te vinden
die ik zoek

51

30

19

De vormgeving van deze wesite spreekt mij aan

51

21

28

Ik kan met de zoekfunctie makkelijk de informatie vinden die ik zoek

51

24

25

Ik vind deze website pretig in het gebruik

50

24

27

De startpagina maakt mij direct duidelijk waar ik de informatie kan
vinden die ik zoek

48

34

19

Ik vind het lastig om met deze website te werken

20

58

22

Ik vind dat het laden van een nieuwe pagina lang duurt

17

49

33

Ik vind dat er op deze website veel moeilijke woorden gebruikt
worden

13

66

22
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Mensen hechten op de website het meeste belang aan actuele informatie, de
overzichtelijkheid van de startpagina, informatie waar ze wat aan hebben en een
duidelijke structuur/waar informatie te vinden is (zie figuur 3).

3. Waar hecht u op de w ebsite het m eeste belang aan?

Actuele informatie

66

Overzichtelijkheid van de startpagina

62

Informatie w aar ik w at aan heb

58

Duidelijke structuur / w aar informatie te vinden is

55

Gebruiksgemak

48

Voldoende informatie

39

Snelheid van de w ebsite

36

Duidelijk taalgebruik

35

Integrale w ebsite (ook toegang tot informatie
van andere organisaties in Kampen)

23

Uiterlijk van de w ebsite / vormgeving

18

Interessante onderw erpen
O&S 2010
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Digitale balie
● Ruim de helft niet bekend met mogelijkheden digitale balie.
● Meest gebruik gemaakt van digitaal inzien WOZ-taxatieverslag.
● Vrijwel iedereen zou er (misschien) wel gebruik van willen maken.

Via de website van de gemeente Kampen kunnen bezoekers diverse gemeentelijke
producten en diensten aanvragen. De bezoekers van de website is gevraagd met welke
van deze digitale mogelijkheden ze bekend zijn. Het meest bekend zijn de bezoekers
van de website met het aanvragen van een paspoort of uittreksel uit de burgerlijke
stand en het doorgeven van een verhuizing (zie figuur 4a).

4a. Met w elke digitale m ogelijkheden bent u bekend?
paspoort aanvragen

28

aanvragen afschrift of uittreksel burgerlijke stand

25

verhuizing binnen of naar Kampen doorgeven

24

inzien van WOZ-taxatieverslag (Wet w aardering
onroerende zaken)

16

bezw aarschrift indienen

9

bouw vergunning aanvragen

9

aan- en afmelding hondenbelasting

7

aanvragen van kw ijtschelding gemeentelijke
belastingen

6

met geen van deze mogelijkheden

O&S 2010

54

% 0

10

20

30

40

50

60

Figuur 4b geeft weer in hoeverre bezoekers die bekend zijn met één of meerdere
digitale mogelijkheden ook wel eens gebruik hebben gemaakt van die mogelijkheden.
Wat betreft het inzien van een WOZ-taxatieverslag heeft een groot percentage van de
bezoekers die bekend zijn met deze digitale mogelijkheid daar ook wel eens gebruik
van gemaakt (64%). Bij de andere digitale mogelijkheden is het gebruik veel lager. Maar
dit zijn dan ook veelal mogelijkheden die niet voor iedereen van toepassing zijn, zoals
de aan- en afmelding hondenbelasting en het aanvragen van kwijtschelding
gemeentelijke belastingen.
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4b. Heeft u daar ook w el eens gebruik van gem aakt? (in % van de
bezoekers die bekend zijn m et die digitale m ogelijkheden)
inzien van WOZ-taxatieverslag (Wet w aardering
onroerende zaken)

64

verhuizing binnen of naar Kampen doorgeven

37

paspoort aanvragen

32

aanvragen afschrift of uittreksel burgerlijke stand

29

bezw aarschrift indienen

25

aan- en afmelding hondenbelasting

22

bouw vergunning aanvragen

19

aanvragen van kw ijtschelding gemeentelijke
belastingen

11

% 0

O&S 2010
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70

Bezoekers die niet bekend zijn met de digitale mogelijkheden en er geen gebruik van
maken, is gevraagd of ze er wel gebruik van zouden willen maken (zie figuur 5). Bijna
de helft geeft aan dat wel te willen, slechts 2% wil het niet omdat ze liever naar de balie
in het gemeentehuis gaan, voor 38% is het afhankelijk van onder andere: de snelheid;
niet te ingewikkeld/eenvoudig/duidelijk/gebruiksvriendelijk; betrouwbaar; eventuele extra
kosten die er aan verbonden zijn; er gebruik van willen maken/iets nodig hebben.

5. Zou u van deze digitale m ogelijheden gebruik w illen
m aken?

48%

13%
38%

2%
O&S 2010

ja

hangt er van af

nee

11

w eet ik niet
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Integrale website
● Vooral websites van Bibliotheek Kampen en VVV/ANWB bezocht.
● 30% wil graag integrale website.

De gemeente Kampen wil dat haar vernieuwde website ook toegang biedt tot informatie
van andere organisaties in Kampen, die nu ieder hun eigen website hebben. Bezoekers
van de website van Kampen is gevraagd of ze ook wel eens de websites van andere
organisaties in Kampen bezoeken en ze behoefte hebben aan een integrale website.
De websites van andere organisaties in Kampen die men wel eens bezoekt, zijn vooral
die van de Bibliotheek Kampen en de VVV/ANWB (zie figuur 6).
6. Bezoekt u w el eens de w ebsites van de volgende organisaties in
Kam pen?
Bibliotheek Kampen
(w w w .bibliotheekkampen.nl)

16

VVV / ANWB
(w w w .vvvijsseldelta.nl)

Stichting Evenementen City Kampen
(w w w .steck.nl)

5

Brandw eer Kampen
(w w w .brandw eerkampen.net)

4

% 0
O&S 2010

65

25

73

22

74

9

Kunst en cultuur organisaties, bv.
w w w .huysderkunsten.nl en
3
w w w .quintuskampen.nl

57

28

7

Musea, bv. Stedelijk Museum
Kampen (w w w .museumkampen.nl) 3

Gemeentearchief
(w w w .gemeentearchiefkampen.nl)

28

15

76

16

80

12

10

84

20

30

40

regelmatig

12

50

60
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80

nooit

90
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65% maakt het niet uit of de informatie op die sites van andere organisaties in Kampen
ook toegankelijk is via de website van de gemeente Kampen, 30% wil dat wel graag,
5% niet (zie figuur 7).
7. Zou u graag w illen dat de inform atie op die sites
ook toegankelijk is via de w ebsite van de gem ente
Kam pen?

65%
30%

O&S 2010

5%

ja

maakt mij niet uit

nee

De mensen die wel graag een integrale website willen, geven daarvoor onder andere
als redenen: alles in één is handig, gemakkelijk, overzichtelijk, voorkomt gezoek, zorgt
voor samenhang; gemeente moet een portal functie vervullen; het brengt die
organisaties breder onder de aandacht/prikkelt om die websites te bezoeken/link wekt
interesse/bevordert de betrokkenheid bij die organisaties; die organisaties horen bij de
gemeente, zijn openbare voorzieningen; hiermee profileert de gemeente zich en
promoot het de stad Kampen; maakt zichtbaar tot welke organisaties ik me kan richten.
De mensen die het niet willen, geven daarvoor onder andere als redenen: geen
behoefte aan; teveel informatie toegevoegd, dan ben je het overzicht kwijt; teveel door
afgeleid; de gemeente moet haar eigen specifieke taken communiceren; vind ik geen
onderdeel van de gemeente; heb ik niet nodig.
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Totaaloordeel
● Gemiddelde rapportcijfer 6,6. Meeste bezoekers geven een 7 of 8.
● Gewenste verbeteringen vooral: meer overzichtelijkheid en duidelijke structuur,
betere vormgeving, beter zoeksysteem, betere toegankelijkheid bestuurlijke en
beleidsinformatie.

Rapportcijfer
Bezoekers van de website van Kampen hebben een totaaloordeel gegeven over de
website van de gemeente Kampen met een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer is
6,6. De meeste bezoekers geven het rapportcijfer 7 (46%) of 8 (24%), 16% geeft een 6,
1% geeft een 9 of 10, 13% geeft een onvoldoende (lager dan 6).
Verbeterpunten
Op de vraag wat bezoekers verbeterd zouden willen zien aan de website van de
gemeente Kampen, geven ze onder andere de volgende antwoorden:
- overzichtelijkheid en duidelijke structuur; duidelijke navigatie waar iets op de site te
vinden is; duidelijke doorverwijzing; overzichtelijke startpagina met niet teveel
bijzaken/teveel tekst; erg rommelig nu, geen overzicht, ik zie door de bomen het
bos niet meer; logische opbouw.
- De kopjes in de groene balk werken niet voor mij. De bezoeker moet nu bijv. zelf
nadenken waar zijn onderwerp, waar hij informatie over wil, bij zou kunnen horen.
Eigenlijk zou het ontwerp zo moeten zijn dat de site zelf dat denkwerk al heeft
gedaan. Ook via de zoekmachine krijg je geen goede resultaten.
- Indeling in vier segmenten: burger (bereik, openstellen, subsidie, kwijtschelden
belasting), ondernemer (winkels, koffie/thee, bio-artikelen), onderwijs
(scholen,leerlingenvervoer, subsidie), politiek (b&w, raad, cie`s).
- Het zou handig zijn als de menu`s uitklappen bij een roll over, zodat je direct kunt
zien wat er onder die menu`s bereikbaar is.
- vormgeving kan beter; aantrekkelijker vorm geven, vooral voor toeristen; vrolijker
uiterlijk; meer kleur; foto`s binnenstad op home-page.
- zoeksysteem moet beter; betere zoekfunctie; zoekoptie werkt heel slecht, levert
doorgaans niets op, meest recente treffer graag bovenaan.
- De snelheid.
- Over het algemeen veel teveel tekst op de pagina’s; kortere items.
- Meer diepgang in informatie.
- Actuele informatie.
- Eenvoudig taalgebruik voor alle lagen van de bevolking.
- Groter lettertype.
- rapporten/beleidsdocumenten zijn niet/ nauwelijks te vinden. Graag in een aantal
rubrieken verdelen en downloadbaar maken. Ter visie liggende documenten zijn
onoverzichtelijk gerangschikt, je moet nu weten of iets met bv. ruimtelijke ordening
te maken heeft.
- een archief zonder hiaten (beleidsdocumenten die ontbreken).
14
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-

-

-

-

-

betere toegankelijkheid bestuurlijke informatie; eenvoudiger en snellere toegang tot
de raadsstukken, commissievergaderingen en bestemmingsplannen; informatie
over mogelijke besluitvorming in de gemeenteraad.
website is het visitekaartje voor Kampen, laat dus ook zien wat de gemeente
bijzonder maakt. Niet alleen wat de toerist er kan beleven (evenementen), ook wat
de toerist in Kampen kan zien.
betere afstemming op doelgroepen (inwoners, toeristen, ander bezoekers).
Iets meer voor kinderen.
site is aanbodgericht ipv vraaggericht
betere rss-info in relatie tot de site: een betere inhoud in het overheidssignaleringssysteem van vergunningaanvragen etc.
Als ik een vraag stel zou ik graag een bevestiging van ontvangst willen hebben.
Ik zou het een goede zaak vinden als de website als een soort doorlinkwebsite
fungeert voor bv musea binnen kampen, zodat zowel burgers als toeristen snel door
kunnen klikken naar mogelijkheden in de gemeente.
Samenhang met andere gemeente gerelateerde websites zou handig en prettig zijn.
De instanties die er in Kampen zijn duidelijk op een rij, net zoals in de gemeentegids.
Een totaalbeeld van alles wat er te doen is in Kampen. Bijvoorbeeld in de vorm van
een kalender waarbij ook ondernemers hun activiteiten op deze kalender kunnen
zetten. Mits het echt een evenement is en niet enkel een reclamedoelstelling kent.
Een onderscheid tussen openbaar/verenigingsleven en ondernemers is wellicht
mogelijk.
bij bijvoorbeeld brenglocatie grofvuil, puin en groen ook de tarieven vermelden.
Digitale balie is soms niet te bereiken.
Ik zou graag ook ID kaarten digitaal willen aanvragen.
Dat je er klachten over de verkeerssituatie of gevaarlijke situaties kunt doorgeven.
Dit is op dit moment niet mogelijk, dat is de grootste frustratie van mijzelf.
Een kaart van Kampen; stratenplan of plattegrond.

Maar er zijn ook positieve geluiden, zoals:
- de website is duidelijk en overzichtelijk
- Houden zo. En actueel blijven.
- Is prima zo, mooi overzichtelijk.
- Het is goed en duidelijk
En anderen die geen verbeterpunten kunnen noemen, of er geen mening over hebben
(omdat de site nog weinig hebben bekeken), zoals:
- Ik zou het zo niet weten.
- Ik zal er eerst vaker mee moeten werken om een oordeel te geven voor verbetering.
- Ik heb hem net voor het eerst bekeken. Daar kan ik nu geen oordeel over geven. Zal
het vanaf nu vaker raadplegen. Hij staat al in de favorieten.
- Je kunt pas iets verbeteren als je er vaak gebruik van maakt, in het vervolg zal ik
sneller gebruik maken van de site omdat ik totaal niet wist welke informatie er
beschikbaar was.
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