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 1. Samenvatting en conclusies 

 
 
 

De 2011-meting laat een verandering zien in het bezoekgedrag. Leek in 2009 
de groei van de dienstverlening via het internet nog tot stilstand te zijn 
gekomen, inmiddels is het aandeel archiefbezoekers dat uitsluitend online 
actief is weer toegenomen van 26% naar 40% en is het gecombineerde 
gebruik van website- en studiezaalbezoek voort het eerst sinds de start van de 
Kwaliteitsmonitor gedaald, van 50% naar 44%. Het actuele aandeel internet-
bezoekers komt uit op 84% (was 77% in 2009) en het aandeel studiezaal-
bezoekers is momenteel 52% (was 63% in 2009).  
 
Ook is de intensiteit waarmee de archiefwebsites worden geraadpleegd 
gewijzigd. De gemiddelde bezoekfrequentie van de websites is opnieuw 
toegenomen, van gemiddeld 4 bezoeken per maand in 2007 naar bijna 5 in 
2009 tot inmiddels 6 keer per maand.  
Het gemiddeld aantal studiezaalbezoeken is over alle metingen bezien niet 
ingrijpend veranderd. De actuele schatting komt uit op 10 bezoeken in 6 
maanden tegen 9,4 in 2009 en 9,8 in 2007. 
 
Het bezoekmotief verandert, d.w.z. is in toenemende mate meervoudig. 
Genealogische informatie blijft weliswaar de meest voorkomende aanleiding 
een archief(site) te bezoeken, voor tweederde van de bezoekers, maar de 
behoefte aan andersoortige informatie (m.n. woning/straat en foto’s/prenten) 
is opnieuw groter geworden. 
 
Het profiel van de archiefbezoeker is niet noemenswaardig gewijzigd. 
Archieven blijven bovenal het domein van mannen (ruim 70%) van middelbare 
leeftijd of ouder (bijna 60%) met een bovengemiddeld opleidingsniveau (ruim 
50% hoger opgeleid). In samenhang met de relatief hoge leeftijd is het 
aandeel gepensioneerden groot (45%).  
 
Op basis van de vraag naar de bevindingen tijdens het laatste archiefbezoek, 
laat de 2011-meting een lichte verbetering in het zoekresultaat zien. Het 
zwaartepunt ligt nog steeds bij ‘gedeeltelijk gevonden’ (60%, was 57% in 
2009) en 31% geeft aan ‘volledig’ te hebben gevonden wat men zocht (was 
30%). Uitgedrukt in een gemiddelde score (op een schaal van 0 tot 10) komt 
het actuele resultaat uit op 6,1 tegen 5,9 in 2009. Positieve ontwikkeling 
daarbij is, dat de verbetering in het zoekresultaat vooral wordt teruggevonden 
bij de personen die uitsluitend online actief zijn (gemiddelde score 6,1 tegen 
5,6 in 2009).  
 
De waardering voor de websites is op zichzelf goed en ten opzichte van 
2009 ook iets hoger (7,7 tegen 7,6 in 2009). Wel zijn er tussen de archieven 
nog altijd grote verschillen.  
Op onderdelen is met name de waardering voor het online informatieaanbod 
(hoeveelheid gedigitaliseerde informatie op de website) gestegen (van 7,0 naar 
7,2) en 24% van alle websitebezoekers vindt de informatie op de websites 
‘beter dan verwacht’ tegen 19% in 2009. Beide ontwikkelingen sluiten aan bij 
het enigszins verbeterde (online) zoekresultaat (zie hiervoor).    
De overwegend positieve beleving van de websites komt verder tot uitdrukking 
in het feit dat een overgrote meerderheid van de websitebezoekers verwacht 
de betrokken archiefwebsite ‘vrijwel zeker’ opnieuw te gaan bezoeken (86% 
tegen 82% in 2009). 
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 De overall waardering voor de dienstverlening van de Nederlandse 

archieven is niet gewijzigd. De actuele score, te weten 7,7, valt weliswaar iets 
lager uit dan in 2009 (toen 7,8), maar het verschil is statistisch niet van 
betekenis. Toch is de trend dalend, om precies te zijn 7,83 in 2007, 7,78 in 
2009 tegen nu 7.73. Dit blijkt ook uit het feit, dat van de 31 instellingen die 
eerder aan de Kwaliteitsmonitor hebben deelgenomen er 6 een hogere overall 
waardering hebben en 12 een lagere. 
 
Kijkend naar de aspecten van de dienstverlening die sterk bepalend zijn voor 
de hoogte van de overall waardering, dan wordt het actuele tevredenheids-
cijfer positief beïnvloedt door de volgende pluspunten: 
- het personeel in de studiezaal (vriendelijk, deskundig, hulpvaardig, 

beschikbaar),  
- de telefonische dienstverlening,  
- de afhandeling van schriftelijke reacties (voornamelijk e-mail) en  
- de waardering voor de websites (totaaloordeel, duidelijke teksten). 

 
Aspecten die de overall waardering negatief beïnvloeden en beschouwd 
moeten worden als de primaire verbeterpunten hebben vooral te maken 
met de informatievoorziening en zijn (direct) gerelateerd aan het zoekproces. 
Dit zijn: 
- de productinformatie over zowel de eigen producten en diensten als die van 

andere archieven,  
- de plaatsing en leesbaarheid van indexen, 
- het aanvragen van stukken (procedure),  
- de informatie op de website over de collecties of databanken waarin online 

kan worden gezocht,  
- het gemak waarmee op de website kan worden gezocht en  
- de navigatie op de website. 
Verder spelen een rol:  
- het (kunnen) kenbaar maken van wensen en klachten,  
- de actualiteit van de website.  

Al deze aspecten zijn in de voorgaande metingen al als aandachtspunten naar 
voren gekomen. Vooralsnog is er dus geen duidelijke verbetering zichtbaar. 
 
Naast bovengenoemde plus- en verbeterpunten spelen ook omgevings-
factoren een rol in de overall waardering. Dit zijn bovenal het bezoekgedrag 
en het zoekresultaat, alsook het bezoekmotief en het bezoekersprofiel. 
Met betrekking tot het zoekresultaat moet daarbij worden gemeld, dat de 
bezoekers die niet of gedeeltelijk vinden wat men zoekt, kritischer worden in 
hun totaaloordeel. Het positieve effect van de verbetering in het zoekresultaat 
in 2011 wordt hierdoor teniet gedaan.  
 
Veder bevat de 2011-meting aanwijzingen dat sommige archieven als het ware 
worden overgewaardeerd, d.w.z. dat de overall waardering voor deze 
instellingen hoger is, dan op basis van de scores op de verschillende 
onderdelen verwacht mag worden. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 
positieve ervaringen in het verleden en/of de reputatie van het archief.  
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 Resumerend heeft de 2011-meting de volgende nieuwe inzichten opgeleverd: 

 
- het websitebezoek en e-mailverkeer zijn in de afgelopen 2 weer 

toegenomen, ook qua intensiteit, 
- het studiezaalbezoek is verder afgenomen, 
- een groeiende groep klanten/bezoekers raadpleegt uitsluitend het internet 

(en is/wordt als het ware onzichtbaar) en 
- de informatiebehoefte wordt breder, d.w.z. de vraag naar andere informatie 

dan genealogische gegevens is verder toegenomen. 
 
Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij, dat de klant/archiefbezoeker meer en 
meer afhankelijk is van (de breedte van) het informatieaanbod op de archief-
websites.  
 
Ook moet worden vastgesteld, dat de archieven er (collectief) nog altijd niet in 
zijn geslaagd de primaire verbeterpunten (uit eerdere metingen) adequaat aan 
te pakken.  
 
Voeg hierbij het signaal dat klant kritischer wordt, in de zin dat men minder 
snel tevreden is als de zoektocht geen of een beperkt resultaat oplevert, en 
dan wordt duidelijk dat de uitdaging voor de archieven de komende jaren blijft 
liggen op het terrein van de digitalisering van het informatieaanbod 
(ruimer/breder, online goed doorzoekbaar). Daarbij zal moeten worden 
getracht in contact te komen met ‘de onzichtbare klanten/bezoekers’ om hun 
aandachtsgebieden, wensen en verwachtingen (beter) te leren kennen.  
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 2. Inleiding 

 
2.1 Achtergron-
den van de 
Kwaliteits-
monitor  
 

Binnen de archiefsector is de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijk 
aandachtspunt. Er zijn de laatste jaren tal van initiatieven genomen om archief-
beherende instellingen in staat te stellen hun producten en diensten (beter) te 
laten aansluiten op de wensen en verwachtingen van de bezoekers. Eén van die 
initiatieven is het gebruik van een kwaliteitshandvest met daarin normen 
waaraan de dienstverlening minimaal moet voldoen. Steeds meer archiefbe-
herende instellingen hanteren een kwaliteitshandvest of zijn bezig met de 
ontwikkeling ervan.  
 
In het verlengde van het Handvest Dienstverlening voor Archieven is het voor 
individuele instellingen van wezenlijk belang van tijd tot tijd inzicht te krijgen in 
de waardering van de bezoekers voor ‘het archiefproduct’. Dit product omvat 
zowel de dienstverlening via de studiezaal, als de dienstverlening ‘op afstand’ via 
internet, e-mail en telefoon. Tegen deze achtergrond is in 2000 door DIVA 
(inmiddels opgegaan in Erfgoed Nederland) de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening 
Archieven opgezet. Sinds 2009 wordt de Kwaliteitsmonitor uitgevoerd in opdracht 
van de werkgroep Kwaliteitszorg van Branchevereniging Archiefinstellingen 
Nederland (BRAIN). 
 

 
2.2 Onderzoeks- 
en gebruiksdoel 

Doel van het onderzoek is periodiek (tweejaarlijks) inzicht te krijgen in: 
 
• de waardering van de bezoekers voor de dienstverlening, 
• het belang dat de bezoekers hechten aan de verschillende onderdelen van de 

dienstverlening en 
• het profiel van de bezoekers. 
 
Het onderzoek moet de deelnemende archieven in staat stellen de sterke en 
zwakke punten van de eigen dienstverlening te traceren (diagnose), zodat, waar 
nodig, verbeteracties kunnen worden uitgevoerd. Eén van de hulpmiddelen 
daarbij is de vergelijking met andere deelnemers (benchmarking). Daarnaast 
maakt het periodieke karakter van het onderzoek het mogelijk om de 
onderzoeksresultaten in de tijd te vergelijken. Op deze wijze kan worden 
vastgesteld of verbeteracties het beoogde effect hebben gesorteerd (evaluatie). 
 

 
2.3 Onderzoeks-
doelgroep 
 

De onderzoeksdoelgroep bestaat uit personen die op enigerlei wijze gebruik 
maken van de diensten van archiefhoudende instellingen. Meer specifiek: studie-
/leeszaalbezoekers (fysiek bezoek), bezoekers van websites van archieven en/of 
personen die per telefoon, brief en/of e-mail informatie inwinnen bij archieven. 
 
 

2.4 Onderzoeks-
opzet 
 

Voor de uitvoering van de 2011-meting zijn twee onderzoeksmethoden gebruikt, 
te weten: 
- schriftelijk onderzoek (papieren vragenlijst) en  
- onderzoek via het internet (online vragenlijst). 
 
De papieren vragenlijst is primair bedoeld voor de bevraging van de bezoekers 
van de studie- of leeszaal (fysiek bezoek) en voor personen waarvan alleen een 
postadres bekend is. De internetvragenlijst is bedoeld voor de bevraging van de 
bezoekers van de websites en voor personen die via e-mail kunnen worden 
uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. 
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 In de kwaliteitsmonitor voeren de deelnemende instellingen zelf het veldwerk uit. 

Praktisch betekent dit, dat de deelnemers hebben zorg gedragen voor de 
reproductie, de uitzet en de inzameling van de papieren vragenlijsten, het op de 
eigen website plaatsen van de link(s) naar de online vragenlijst en het selecteren 
en uitnodigen van bezoekers/klanten voor deelname aan het onderzoek (steek-
proeftrekking). Ook hebben de deelnemers binnen de aangegeven termijn (juni 
t/m oktober 2011) zelf de veldwerkperiode bepaald. Dit alles aan de hand van 
een schriftelijke instructie (zie bijlagen). 
 
N.B. De onderzoeksopzet is gelijk aan die van de voorgaande 2 metingen (2009 
en 2007). Vóór 2007 is de monitor uitsluitend uitgevoerd door middel van 
schriftelijke bevraging, al hebben in 2005 enkele deelnemende instellingen de 
vragenlijst op eigen initiatief ook online beschikbaar gesteld. 
 

 
2.5 Vragenlijst 
 

De oorspronkelijke vragenlijst is ontwikkeld door Evidens onderzoekdiensten in 
nauwe samenwerking met DIVA en enkele archiefhoudende instellingen en is in 
2000 en 2001 in proefonderzoeken getest. In de metingen daarna is de vragen-
lijst steeds op enkele punten aangepast, vaak als gevolg van veranderingen in 
het kwaliteitshandvest, in het bijzonder op het gebied van de online 
dienstverlening, maar ook om tegemoet te komen aan de wensen van de 
deelnemende instellingen. Ook deze meting zijn ten opzichte van 2009 enkele 
wijzigingen doorgevoerd. Over de jaren heen is de vragenlijst op hoofdlijnen wel 
hetzelfde gebleven, waardoor een aanzienlijk deel van de resultaten goed in de 
tijd (2002 t/m 2009)vergelijkbaar is. 
 
In de 2011-meting is de online vragenlijst ook in Engels aangeboden.  
    
In de Kwaliteitsmonitor hanteren alle deelnemende instellingen dezelfde vragen-
lijst. Wel is de vragenlijst ‘geïndividualiseerd’, d.w.z. dat in de titel/koptekst, 
inleiding en in sommige vragen expliciet de naam van de betrokken instelling 
staat vermeld, dit om de herkenbaarheid voor de respondent te verhogen en de 
interpretatie van de vragen te vergemakkelijken. 
 

 
2.6 Uitvoering 
2011-meting 
 

Respons 
Zoals reeds gemeld, heeft het onderzoek plaatsgevonden in de periode juni t/m 
oktober 2011. Voor de 2011-meting hebben zich in totaal 40 instellingen uit 
Nederland ingeschreven. Uiteindelijk hebben 38 instellingen daadwerkelijk het 
veldwerk uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in 6.058 bruikbare waarnemingen.  

 
  Totaal 
 Aantal deelnemende instellingen totaal 38 
 Aantal deelnemende instellingen – eerder deelgenomen 34 
 Aantal deelnemende instellingen – nieuwe deelnemer 4 
   
 Aantal waarnemingen totaal 6.058 
 - via papieren vragenlijst (schriftelijk) 1.191 
 - via online enquête 4.867 
   
 Conversie online benaderingen/netto respons 51% 
   
 Aantal deelnemers met 50 of meer waarnemingen 30 
 Hoogste aantal waarnemingen binnen 1 instelling 766 
 Laagste aantal waarnemingen binnen 1 instelling 8 
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 De online vragenlijst is voor alle deelnemers samen 9.527 keer benaderd. Dit 

heeft 4.867 bruikbare reacties opgeleverd, oftewel een conversie van 51%. Dit is 
hoger dan in 2009 (toen 45%). 

  
 
 

De verhouding schriftelijke-/online reacties is grofweg 1:4 en dat is aanzienlijk 
lager dan in 2009 en 2007 (toen 5:8). Sommige instellingen hebben gedurende 
het veldwerk ook laten weten, dat het verzamelen van schriftelijk reacties 
moeizamer verliep dan voorgaande edities. Dit zou te maken hebben met het feit 
dat een deel van de fysieke bezoekers de vragenlijst reeds online had ingevuld. 
 
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de deelnemende 
instellingen en de individuele respons.  
 
Als selectiecriterium voor het bepalen van de bruikbare respons zijn de volgende 
regels gehanteerd: 
- vraag 47 (bezoekmotief) en 48 (zoekresultaat) moeten beantwoord zijn of 
- vraag 46 (overall waardering) moet beantwoord zijn. 
Achterliggende gedachte is, dat op deze wijze uitsluitend min of meer volledig 
ingevulde vragenlijsten in de analyse worden betrokken (gehele vragenlijst 
doorlopen), maar dat wordt geaccepteerd dat persoonsgegevens (vraag 49 e.v.) 
eventueel niet zijn vermeld. 
Daarnaast is bij de online enquête, om meer reacties per persoon tegen te gaan, 
per IP-adres slechts 1 reactie (de eerste) in het onderzoek opgenomen, uitge-
zonderd de IP-adressen die door de deelnemers op onze uitvraag zijn aangemekt 
als ‘betrouwbaar’ (bijv. computers in de studiezaal).  
 
Weging  
Bij drie deelnemers is het aandeel in de netto respons aanzienlijk hoger dan in 
voorgaande edities. Dit betreffen Stadsarchief Breda (01), Gemeentearchief 
Rotterdam (07) en het Haags Gemeentearchief (08) met een gezamenlijk 
responsaandeel van 33%. Om te voorkomen dat de resultaten van deze 
archieven te sterk bepalend zijn voor de resultaten binnen Nederland als geheel 
(en omwille van de vergelijkbaarheid met eerdere metingen), is een weging 
uitgevoerd, zodanig dat het responsaandeel van deze instellingen in lijn is met 
hun responsaandeel in eerdere metingen. Het gewogen aantal waarnemingen in 
Nederland komst daarmee op 4.885.  
 
Rapportage  
Er zijn twee typen rapportages opgesteld. Naast het voor u liggende totaal-
rapport, zijn er ook rapportages per deelnemer. 
 
Rapportage per deelnemer 
De deelnemende instellingen hebben ieder een overzicht ontvangen van de eigen 
resultaten afgezet tegen de resultaten van alle deelnemers tezamen. Daarbij zijn 
een performancetabel en een prioriteitenmatrix geleverd als hulpmiddelen voor 
het bepalen van de sterke en zwakke punten van de eigen dienstverlening. 
Nieuwe onderdelen zijn een overzicht van de persoonsgegevens van de 
bezoekers/klanten uitgesplitst naar type dienstverlening en een gebruiks-
handleiding. 
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 Totaalrapport 

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten op basis van alle 
waarnemingen binnen Nederland beschreven (hoofdstuk 3), voorzien van een 
samenvatting en conclusies (hoofdstuk 1).  
 
Werkzaamheden Boud/Evidens onderzoekdiensten 
In het kader van de 2011-meting heeft bureau Boud in nauwe samenwerking 
met Evidens onderzoekdiensten de volgende werkzaamheden verricht: 
- ontwikkelen en online plaatsen en houden van de internetvragenlijst (2 

taalversies), incl. veilig stellen van de verzamelde data (back-up), 
- aanmaken en leveren van papieren vragenlijst aan de deelnemers, incl. 

uitvoeringsinstructie, 
- coördineren van het veldwerk, w.o. ‘helpdeskfunctie’, 
- bewaken en rapporteren van de online respons, 
- dataverwerking van de papieren vragenlijsten, incl. handling, 
- koppeling databestanden en bestandsbewerkingen (w.o. controles), 
- tabellering van de resultaten en 
- data-analyse en (individuele) rapportages (t/m presentatie). 
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 3. Onderzoeksresultaten Nederlandse instellingen 

 
3.1 Bezoekgedrag  
 

Overzicht A bevat de procentuele verdeling naar bezoekerstype/soort 
dienstverlening. Ter vergelijking zijn de penetratiecijfers van de vorige 
metingen vermeld. 
 

A. Samenstelling steekproef naar soort dienstverlening 
Jaar 2003 2005 2007 2009 2011 
Aantal waarnemingen 1241 1229 2672* 4162* 4885* 
studiezaalbezoeker 79% 62% 61% 63% 52% 
bezoeker internetsite 47% 69% 79% 77% 84% 
schriftelijk contact (23%) (22%) (22%) (20%) (23%) 
- e-mail 13% 17% 20% 19% 22% 
- brief 10% 5% 2% 2% 1% 
- telefax / anders 1% - - - - 
telefonisch contact 23% 15% 14% 15% 13% 
Sommatie 174% 168% 176% 175% 172% 

 * gewogen aantal 
 Na een stabilisatie in de voorgaande meting, is het internetgebruik weer iets 

verder toegenomen (84%, +7%) en is het studiezaalbezoek gedaald (52%, -
11%). In lijn met het toegenomen aandeel internetbezoekers is ook het e-
mailverkeer iets hoger dan in 2009 (22%, +3%). 
 
Gevolg is, zoals onderstaande grafiek laat zien, dat het gecombineerd gebruik 
van studiezaal (fysiek bezoek) en internet voor het eerst is afgenomen (44%, -
6%) en dat inmiddels 40% van de archiefbezoekers uitsluitend online actief 
zijn. De dienstverlening via de studiezaal blijft weliswaar substantieel, maar het 
aandeel krimpt. 
 

Afbeelding 1. Ontwikkeling in dienstverlening (studiezaal en internet) 
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Overzicht B bevat de gemiddelde bezoekfrequenties van afzonderlijk de studie-
zalen en de internetsites in de afgelopen 6 maanden. Hieruit blijkt dat de 
sterke stijging van het aantal studiezaalbezoeken zoals geregistreerd in 2005 
vooralsnog een incident lijkt te zijn geweest. Over alle metingen bezien, blijft 
het gemiddelde schommelen rond de 10 bezoeken per 6 maanden, oftewel 1,6 
à 1,7 keer per maand.  
 
Het gemiddeld aantal raadplegingen van de internetsites is opnieuw toege-
nomen, namelijk van (omgerekend) bijna 5 keer per maand in 2009 naar nu 6 
bezoeken per maand. Kortom, niet alleen het aandeel websitebezoekers is 
toegenomen, maar ook de bezoekintensiteit.  

 
B. Bezoekfrequenties in de voorgaande 6 maanden 

 Studiezaal Internet 
2011 10.0 36.1 
2009 9.4 28.6 
2007 9.8 23.7 
2005 13.4 23.2 
2003 9.7 7.6 

 
 
3.2 Bezoekmotief 
 

Het bezoekmotief is gebaseerd op de vraag: De laatste keer dat u de studie-
zaal en/of de internetsite van <archiefnaam> bezocht of contact had met ons 
archief, naar welk soort informatie was u toen op zoek? 
 

C. Bezoekmotief: Naar welk soort informatie was u de laatste keer op zoek? 
  27 deelnemers 
 

2005 2007 2009 2011 
 2009 2011 

Genealogische informatie 70% 71% 60% 68%  59% 68% 
Historische informatie 
(anders dan genealogische 
informatie) 

29% 32% 41% 37% 
 

42% 36% 

Informatie over een 
woning of straat 7% 12% 15% 17%  16% 18% 

Foto’s en/of prenten 7% 17% 22% 25%  23% 25% 
Nog anders, incl. geen 
opgave 8% 7% 11% 10%  11% 9% 

Totaal 121% 139% 149% 156%  150% 156% 
 
 Overzicht C laat zien dat genealogische informatie nog altijd het belangrijkste 

bezoekmotief is en blijft, maar ook dat de actuele informatiebehoefte ander-
maal vaker meervoudig is (totaal +7%) en dus meer gevarieerd is geworden. 
In vergelijking met 2009 is de behoefte aan historische informatie weliswaar 
iets lager, maar nog wel hoger dan in de voorgaande jaren. Daarbij is een 
groeiend aantal bezoekers geïnteresseerd in informatie over een woning of 
straat en/of foto’s en prenten. 
 
Omdat de metingen gedeeltelijk bij verschillende instellingen hebben plaatsge-
vonden, is de verdeling ook gemaakt op basis van uitsluitend de 27 archieven 
die zowel in 2009 als in 2011 hebben deelgenomen. Deze subgroep van deel-
nemers laat min of meer dezelfde verschuivingen in informatiebehoefte zien. 
Dit is een sterke aanwijzing dat de informatiebehoefte daadwerkelijk aan 
verandering onderhevig is. Een verklaring kan zijn, dat met het vergroten van 
het informatieaanbod (via het internet) de vraag naar andersoortige informatie 
(dan genealogische) is toegenomen. 
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3.3 Bezoekers-
profiel Persoonskenmerken 

 
Afbeelding 2 geeft inzicht in de geslachts- en leeftijdsopbouw van de archief-
bezoekers. Deze grafiek geeft min of meer hetzelfde beeld te zien als in de 
voorgaande metingen, namelijk dat ruim 70% van de archiefbezoekers man is 
en driekwart van de bezoekers (78%) ouder is dan 50 jaar. Daarbij geldt dat 
naarmate men ouder is, het verhoudingsgewijs vaker een man betreft.  
Het aandeel ‘jongeren’ (<34 jaar) blijft beperkt (7%). 

 
Afbeelding 2. Archiefbezoekers: geslacht naar leeftijd 

71%

4%
9%

28%

29%

29%

3%
6%

14%

7%

Totaal (100%) 34- jaar (7%) 35-49 jaar (15%) 50-64 jaar (42%) 65+ jaar (36%)

man vrouw

 
 Ook naar opleidingsniveau zijn er geen grote veranderingen opgetreden. Ruim 

de helft van de archiefbezoekers (53%) heeft een HBO of universitaire 
opleiding genoten, waarmee het opleidingsniveau aanmerkelijk hoger ligt dan 
landelijk het geval is (zie afbeelding 3). 
 
In samenhang met de relatief hoge leeftijd van de archiefbezoeker en het 
gegeven dat vooral mannen archieven bezoeken, blijkt uit afbeelding 4 dat het 
aandeel gepensioneerden/vutters relatief groot is, maar ook dat de werkzame 
beroepsbevolking naar verhouding redelijk oververtegenwoordigd is. Vooral 
personen die niet werkzaam zijn (huisvrouw/-man, werkloos/werkzoekend etc.) 
bezoeken relatief weinig archiefinstellingen, maar ook het aandeel scholieren 
en studenten is verhoudingsgewijs klein (zie ook leeftijdsopbouw).  
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Afbeelding 3. Archiefbezoekers: opleidingsniveau 
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Afbeelding 4. Archiefbezoekers: werkzaamheid 
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 Bezoekgedrag studiezalen 

 
Afbeelding 5 bevat een detaillering van het studiezaalbezoek naar leeftijd. Voor 
wat betreft de penetratiecijfers laat deze grafiek zien dat de daling in het 
studiezaalbezoek het grootst is binnen de leeftijdsgroep 35-49 jaar (-15%), 
maar de 50- en 65-plussers gaan in vergelijking met 2009 minder vaak naar de 
studiezaal. Wat blijft, is dat het studiezaalbezoek onder jongeren (tot 35 jaar) 
met 70% groter is dan binnen de andere leeftijdsgroepen, maar ook dat hier 
het bezoek op peil is gebleven. Dit bevestigt de conclusie uit de vorige 
metingen, dat met de opkomst van de dienstverlening via het internet de 
ouderen iets vaker voor die vorm van dienstverlening kiezen, terwijl de relatief 
jonge bezoekers (ook) de studiezaal blijven bezoeken. Een verklaring hiervoor 
is een verschil in informatiebehoefte (zie verder bezoekmotief).  
 

Afbeelding 5. Bezoek studiezaal (in voorgaande 6 maanden) naar leeftijd 
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 Voor wat betreft het aantal studiezaalbezoeken (bezoekfrequentie) levert de 

actuele meting het beeld op dat in het verleden ook zichtbaar was. Tot en met 
de 2007-meting was het steeds zo, dat de bezoekfrequentie toenam naarmate 
men ouder was. De 2009-meting vertoonde een breuk op dit punt, omdat toen 
de gemiddelde bezoekfrequentie binnen de leeftijdsgroep tot 35 jaar met 10,2 
bezoeken aanzienlijk hoger was, niet alleen ten opzichte van 2007 (toen 6,3), 
maar ook in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Nu is dus weer de 
‘gebruikelijke’ (opgaande) lijn zichtbaar. Daarbij is de actuele bezoekfrequentie 
vanaf de 35 jaar iets hoger dan in 2009.  
 
Bezoekgedrag websites 
 
In analogie met afbeelding 5 bevat onderstaande grafiek een detaillering van 
het internetbezoek naar leeftijd. 
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Afbeelding 6. Bezoek internetsite (in voorgaande 6 maanden) naar leeftijd 
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 Afbeelding 6 laat zien, dat de toename in het websitebezoek in de afgelopen 2 

jaar vooral heeft plaatsgevonden bij de 65-lussers (+13%) en in iets minder 
mate bij de leeftijdsgroep 50-64 jaar (+5%). Onder de jongeren (tot 35 jaar) is 
de penetratie licht gedaald (-4%).  
De toename in de bezoekpenetratie wordt bij alle leeftijdsgroepen 
teruggevonden, het minst sterk bij de jongeren (van 20,3 bezoeken naar nu 
24,5), maar het verloop van de lijn is min of meer gelijk aan de voorgaande 
metingen.  
 
Zoals afbeelding 7 laat zien, is de wijze waarop men op de website 
terechtkomt sterk afhankelijk van de bezoekfrequentie. Personen met een 
hoge bezoekfrequentie hebben (logischerwijze) de website van de betrokken 
instellingen vaker bij de favorieten staan en gebruiken bovenal die bookmark, 
terwijl de minder frequente of incidentele bezoekers vaker via een 
zoekmachine op de site terechtkomen. Opvallend is, dat, onafhankelijk van de 
bezoekfrequentie, een substantiële groep (circa éénderde) voor het bezoek aan 
de website het webadres heeft ingetikt. Dit pleit ervoor op de site een 
voorziening op te nemen om de website gemakkelijk te ‘bookmarken’.  
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Afbeelding 7. Herkomst websitebezoekers naar bezoekfrequentie website 
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Afbeelding 8. Laatste bezoek aan website 
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 Afbeelding 8 laat zien wanneer het laatste bezoek aan de website heeft 

plaatsgevonden. Bij ruim de helft van de internetbezoekers (57%) gaat het 
laatste bezoek niet verder terug dan 1 week (voor de deelname aan het 
onderzoek) en dat bij 80% is het laatste bezoek niet langer dan 1 maand 
geleden. Dit is overigens in lijn met de hoge bezoekfrequentie. Zoals gemeld, 
wordt deze immers geschat op gemiddeld 6 bezoeken per maand.  
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 Bezoekmotief 
 

D. Persoonskenmerken naar bezoekmotief 
 Totaal Genealogie Historisch Woning / 

straat 
Foto´s en/ 
of prenten 

Geslacht      
Man 70% 68% 73% 71% 71% 
Vrouw 29% 31% 27% 29% 28% 
Gemiddelde leeftijd      
34 jaar of jonger 7% 3% 10% 10% 6% 
35-49 jaar 15% 14% 16% 20% 15% 
50-64 jaar 41% 43% 40% 41% 42% 
65+ jaar 36% 40% 33% 28% 35% 
Opleidingsniveau      
Laag 7% 8% 5% 6% 9% 
Middelbaar 39% 43% 32% 40% 42% 
Hoog 52% 47% 62% 53% 47% 
Werkzaamheid      
Werkzaam 40% 34% 43% 46% 40% 
Schoolgaand, studerend 3% 1% 4% 2% 2% 
Gepensioneerd, VUT 45% 50% 42% 37% 45% 
Overig, incl. geen opgave 13% 15% 11% 15% 13% 
Soort dienstverlening      
Studiezaalbezoek 52% 45% 65% 60% 46% 
Internetsite 84% 89% 86% 81% 89% 
Schriftelijk 23% 21% 27% 27% 25% 
- e-mail 22% 20% 26% 26% 24% 
- brief 1% 1% 1% 1% 1% 
Telefonisch 13% 9% 19% 22% 15% 
Sommatie 172% 164% 197% 190% 175% 

 
 Analyseren we tot slot de persoonskenmerken naar bezoekmotief (zie voor-

gaand overzicht E), dan blijkt dat personen die op zoek zijn naar genealogische 
informatie verhoudingsgewijs ouder zijn en daarmee samenhangend vaker 
gepensioneerd of met VUT, dat zij relatief vaak gebruik maken van het internet 
en weinig telefonisch informatie inwinnen.  
 
Personen die op zoek zijn naar historische informatie hebben vaker een hoog 
opleidingsniveau en zijn relatief jonger. Binnen deze motiefgroep is het 
aandeel scholieren en studenten ook het grootst. Zij bezoeken verhoudings-
gewijs vaak de studiezaal en winnen ook vaker informatie in via e-mail en/of 
telefonisch.  
 
Ook de bezoekers voor informatie over een woning of straat maken 
verhoudingsgewijs vaak gebruik van de studiezaal en mailen en bellen ook 
vaker. Zij zijn relatief jong en deze motiefgroep telt verhoudingsgewijs de 
meeste werkzame personen. 
 
Personen die op zoek zijn naar foto’s en/of prenten maken het meest gebruik 
van het internet. 
 
De verschillen met de vorige metingen zijn gering. In de voorgaande edities 
van de monitor was vrijwel hetzelfde patroon zichtbaar. 
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3.4 Zoekresultaat 
 

Om een indruk te krijgen van wat de archiefbezoeken concreet opleveren is 
met betrekking tot het laatste bezoek aan de studiezaal of de website 
gevraagd: In hoeverre heeft u de informatie die u toen zocht in ons archief 
en/of op onze website gevonden? Overzicht E geeft inzicht in de ontwikke-
lingen op dit punt. 
 

E. Ontwikkeling zoekresultaat 
 Totaal  Uitsluitend via website 
 2005 2007 2009 2011  2005 2007 2009 2011 
Volledig gevonden – score 10 35% 31% 30% 31%  19% 21% 22% 27% 
Gedeeltelijk gevonden – score 5 56% 58% 57% 60%  76% 71% 67% 67% 
Niet gevonden – score 0 5% 8% 9% 7%  5% 5% 10% 6% 
Gemiddelde score 6,32 5,95 5,87 6,11  5,70 5,65 5,55 6,05 

 
 
 
 

Het actuele zoekresultaat is ten opzichte van de voorgaande metingen 
enigszins verbeterd; 91% heeft geheel of gedeeltelijk gevonden wat men zocht 
tegen 87% in 2009. Deze verbetering wordt vooral teruggevonden bij de 
personen die uitsluitend een archiefwebsite hebben bezocht. Bij deze 
bezoekers is het aandeel ‘volledig gevonden’ gestegen van 22% naar 27% en 
de gemiddelde score laat zien dat het verschil met ander bezoekgedrag 
aanzienlijk kleiner is geworden. Ongetwijfeld zal dit samenhangen met het feit 
dat informatieaanbod via de websites in de afgelopen 2 jaar verder is 
toegenomen. Toch blijft het gecombineerd gebruik van internet met een 
andere vorm van dienstverlening (m.n. de studiezaal) doeltreffender. Van dit 
type bezoekers zegt 94% geheel of gedeeltelijk te hebben gevonden wat men 
zocht, w.o. 35% ‘volledig’ (score 6,45). 
 

 Tegen deze achtergrond blijft het dus nuttig de websitebezoekers te wijzen op 
de onvolledigheid van het informatieaanbod op de website, bijvoorbeeld door 
(op hoofdlijnen) aan te geven wat wel en niet via het internet beschikbaar is of 
komt.  
 

 
3.5 Waardering 
voor websites 
 

Gelet op het toegenomen gebruik van de archiefsites in de afgelopen jaren en 
de potentie van het internet om bestaande en nieuwe bezoekers anders en/of 
beter van dienst te zijn, wordt sinds de 2004-meting dieper ingegaan op de 
waardering voor de bezochte sites. In 2007 en 2009 is de vraagstelling 
uitgebreid en in lijn gebracht met de toen geldende normen in het 
kwaliteitshandvest met betrekking tot de internetdienstverlening. Hierdoor gaat 
de vergelijking met voorgaande metingen op sommige punten mank.  
 
Overzicht F bevat de gemiddelde waarderingscijfers voor de internetsites als 
geheel en op onderdelen, evenals de hoogste en laagste waardering die op 
archiefniveau is aangetroffen. N.B. In het geval de vraagstelling enigszins 
vergelijkbaar is, zijn de historische cijfers tussen haken vermeld. 
 
De waardering voor de websites is overwegend positief, d.w.z. op alle 
onderdelen ‘ruim voldoende’ en over het geheel bezien iets hoger dan in 2009 
(en vergelijkbaar met de scores in 2007). Op 7 van de 10 aspecten is de 
gemiddelde waardering hoger, met name met betrekking tot het informatie-
aanbod (hoeveelheid gedigitaliseerde informatie) en de bereikbaarheid van de 
site. Alleen op het punt van de interactiviteit is de waardering duidelijk 
afgenomen (van 7,2 naar 6,9).  
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 In lijn met het voorgaande is ook het oordeel over de websites als geheel licht 

verbeterd, namelijk 7,6 naar 7,7. 
 

F. Waardering websites 

 2005 2007 2009 2011 2011 
hoog 

2011 
laag 

bereikbaarheid internetsite 8,0 8,1 8,0 8,2 8,5 7,0 
duidelijke navigatie  7,6 7,5 7,5 8,0 6,1 
gemak waarmee bezoekersinformatie kan 
worden gevonden  (7,7) 7,8 7,8 7,8 8,3 6,9 

duidelijk in welke collecties of databanken online 
kan worden gezocht   7,4 7,3 7,4 7,9 6,2 

gemak waarmee kan worden gezocht (7,4) 7,5 7,3 7,4 8,0 6,1 
hoeveelheid gedigitaliseerde informatie op de 
site  7,1 7,0 7,2 7,8 5,8 

duidelijkheid van de teksten op de site (geen 
vakjargon)  7,8 7,7 7,8 8,1 7,0 

actualiteit van de site     7,5 7,5 7,6 8,4 6,8 
de vormgeving, het uiterlijk van de site   7,5 7,6 8,2 6,7 
de interactiviteit van de site   7,2 6,9 7,6 5,3 
uw oordeel over de internetsite als geheel 7,6 7,8 7,6 7,7 8,1 6,6 

 
 De spreiding rond de gemiddelden (zie hoogste en laagste score) is nog altijd 

betrekkelijk groot, wat betekent dat niet alle websites van de deelnemende 
archieven in de beleving van de bezoekers voldoen aan hun wensen of 
verwachtingen. In dit verband kan worden gesteld dat vooral de hoeveelheid 
gedigitaliseerde informatie op de site (7,2) en het gemak waarmee op de site 
kan worden gezocht (7,4) nogal eens te wensen overlaten. Daarnaast is bij 
sommige sites niet of onvoldoende duidelijk waar en men zich op de site 
bevindt (duidelijkheid navigatie) en scoren sommige sites laag op het item 
interactiviteit. Ook is niet altijd duidelijk in welke collecties of databanken 
online kan worden gezocht. 

 
 
 

De collecties en databanken die via de website worden geraadpleegd zijn 
uiteraard afhankelijk van het soort informatie dat wordt gezocht. Genealogen 
zoeken eerst en vooral in ‘Persoonsgegevens’. Daar zij de grootste gebruikers-
groep van archieven vormen, zijn de ‘Persoonsgegevens’ ook overall de meest 
geraadpleegde bron (76%). Echter, ook de andere catalogi, beeld- en data-
banken en collecties worden door een substantieel deel van de bezoekers 
doorzocht. Tabel G laat zien, dat afhankelijk van het soort informatie dat men 
primair zoekt het zwaartepunt anders ligt.  

 
G. Collecties en databanken waarin via website gezocht 
 Totaal Genealogie Historisch Woning / 

straat 
Foto´s en/ 
of prenten 

Persoonsgegevens 76% 91% 62% 74% 71% 
Bibliotheekcatalogus 25% 20% 42% 27% 28% 
Fotocollectie(s)/Beeldbank(en) 57% 54% 69% 77% 91% 
Nog andere databanken / 
collecties / indexen 33% 33% 42% 42% 36% 

Geen van deze 1% 1% 1% 2% 1% 
Weet niet (meer) 2% 1% 2% 2% 1% 
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 Gevraagd naar de kwaliteit van de informatie op de website(s), geeft bijna 

tweederde (64%) van de bezoekers aan, dat de informatie ‘naar verwachting’ 
is. Dit strookt met de hoge bezoekfrequentie. Enerzijds weet men door eerdere 
bezoeken wat men mag of kan verwachten. Anderzijds zal men normaal 
gesproken minder snel geneigd zijn terug te komen als de informatie onder de 
maat zou zijn. Bijna 1 op de 4 bezoekers (24%) vindt de geboden informatie 
overigens ‘beter dan verwacht’ en dat is hoger dan in 2009. Daarbij is het 
aandeel ‘slechter dan verwacht’ gedaald, zodat per saldo de waardering voor 
de kwaliteit van de informatie op de websites is verbeterd. 

 
H. Waardering kwaliteit informatie op website 
 Totaal Volledig 

gevonden 
Gedeeltelijk  
gevonden 

Niet  
gevonden 

 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 
Beter dan verwacht – score 3 19% 24% 24% 29% 18% 23% 8% 12% 
Naar verwachting – score 2 64% 64% 64% 65% 66% 65% 47% 42% 
Slechter dan verwacht – score 1 10% 8% 5% 3% 10% 8% 32% 34% 
Weet niet / geen oordeel 7% 4% 7% 3% 6% 4% 13% 13% 
Gemiddelde score (max. 3) 1,96 2,07 2,05 2,20 1,96 2,07 1,50 1,54 

 
 Naar bezoekmotief zijn er geen duidelijke verschillen in de beoordeling van de 

kwaliteit van de informatie op de website. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld 
personen op zoek naar historische informatie hier meer of minder tevreden 
over zijn. Een dergelijk verschil is er, zoals verwacht mocht worden, wel naar 
zoekresultaat. Personen die bij het laatste bezoek niet hebben gevonden wat 
men zocht beoordelen de informatie vaker met ‘slechter dan verwacht’ (34%), 
al ligt ook bij deze groep het zwaartepunt bij ‘naar verwachting’ (42%) en is 
volgens 12% de informatie toch ‘beter dan verwacht’. Ter vergelijking: van de 
personen die bij het laatste bezoek ‘volledig’ hebben gevonden wat men zocht, 
beoordeelt slechts 3% de informatie op de site met ‘slechter dan verwacht’ en 
29% met ‘beter dan verwacht’. Dit bewijst dat het zoekresultaat van grote 
invloed is op de (gepercipieerde) kwaliteit van de informatie op de website, 
maar dat daarop ook andere aspecten van invloed zijn, zoals bijv. de 
hoeveelheid informatie, de doorzoekbaarheid van de site e.d. 

 
 Op archiefniveau zijn er overigens forse verschillen in de beleving van de 

kwaliteit van de informatie op de site. Op basis van de gemiddelde score 
presteren 10 van de 38 instellingen op dit punt relatief zwak en 4 goed (zie 
vraag 7 in tabel M Scores per vraag per deelnemer). 
 

I. Herbezoek website in nabije toekomst 
 Totaal Volledig 

gevonden 
Gedeeltelijk 
gevonden 

Niet  
gevonden 

 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 
Vrijwel zeker wel – score 4 82% 86% 82% 88% 85% 87% 58% 62% 
Waarschijnlijk wel – score 3 12% 11% 12% 8% 11% 11% 24% 24% 
Waarschijnlijk niet – score 2 2% 1% 2% 1% 1% 1% 8% 4% 
Vrijwel zeker niet – score 1 * * * * * * 2% 2% 
Weet niet / geen oordeel 4% 2% 4% 2% 3% 2% 9% 7% 
Gemiddelde score (max. 4) 3,82 3,86 3,82 3,89 3,85 3,87 3,52 3,57 

 
 Naast het oordeel over de website als geheel bevat de 2011-meting een 

tweede indicator voor de tevredenheid over de online dienstverlening. Dit 
betreft de mate waarin de internetbezoeker geneigd is de website van de 
betrokken instelling in de nabije toekomst opnieuw te bezoeken. 
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 Zoals overzicht I laat zien, is het voornemen de website opnieuw te bezoeken 

zeer hoog; 86% geeft aan dit ‘vrijwel zeker’ te zullen doen en de gemiddelde 
score (op een schaal van 1 tot 4) is met 3,86 fractioneel hoger dan in 2009. 

 
 Ook personen die bij het laatste bezoek niet hebben gevonden wat men zocht, 

verwachten in hoge mate de website te zullen herbezoeken, al is het (negatie-
ve) zoekresultaat voor een deel van hen (6%) mogelijk een reden niet terug te 
keren. 
Hoewel bij alle deelnemende instellingen het zwaartepunt ligt bij ‘vrijwel zeker 
wel’ zijn er wel verschillen tussen de instellingen. Op basis van de gemiddelde 
score presteren 4 van de 38 Nederlandse instellingen op dit punt relatief zwak 
en 5 goed (zie vraag 9 in tabel M Scores per vraag per deelnemer). 
 

 
3.6 Overall 
waardering 
 

De overall waardering voor de dienstverlening van de Nederlandse archief-
instellingen is licht gedaald. De deelnemende archieven komen gezamenlijk tot 
een gemiddelde waardering van 7,7. Het verschil met 2009 is weliswaar niet 
van betekenis, maar sinds de start van het onderzoek is de trend wel dalend 
(7,83 in 2007, 7,78 in 2009 tegen nu 7.73).  

 
Afbeelding 9. Ontwikkeling overall waardering archieven NL 
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 De neergaande lijn in de overall waardering heeft primair te maken met de 

veranderingen in het bezoekgedrag. De (verdere) groei van de dienstverlening 
via het internet heeft een drukkend effect, omdat de ‘internetklanten’ al sinds 
de start van het onderzoek een lagere tevredenheid tonen. 
In samenhang met de ontwikkelingen in het bezoekgedrag was en is het 
zoekresultaat van relatief grote invloed op de overall waardering. Personen die 
niet hebben gevonden wat men zocht, zijn doorgaans minder tevreden over de 
dienstverlening dan personen met een positief zoekresultaat. Daarbij is het 
verschil in waardering tussen beide groepen sinds 2003 alleen maar toege-
nomen (zie overzicht J op de volgende pagina). De klant wordt dus steeds 
kritischer, waardoor de positieve invloed van het verbeterde zoekresultaat in 
2011 (t.o.v. 2009) als het ware teniet wordt gedaan. 
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 Verder speelt in de actuele overall waardering de veranderingen in het bezoek-

motief een rol. Zoals gemeld is de behoefte aan andersoortige informatie 
(d.w.z. niet genealogische gegevens) opnieuw toegenomen, maar tegelijkertijd 
zijn met name de klanten/bezoekers voor informatie over een woning of straat 
of voor foto’s en prenten kritischer dan in het verleden.  

 
J. Verschillen in overall waardering 
Zoekresultaat Info. volledig 

gevonden  
Info. gedeeltelijk 

Gevonden 
Info. niet 
gevonden 

 

2011 8,2 7,6 6,5  
2009 8,2 7,7 6,8  
2007 8,3 7,7 7,0  
2005 8,1 7,8 7,0  
Leeftijd 34- 35-49 50-64 65+ 
2011 7,5 7,6 7,7 7,9 
2009 7,6 7,7 7,7 8,0 
2007 7,7 7,8 7,8 7,9 
2005 7,6 7,8 7,8 8,2 
Opleidingsniveau Laag Middelbaar Hoog  
2011 7,8 7,8 7,7  
2009 8,0 7,9 7,7  
2007 8,0 7,9 7,7  
2005 8,0 8,0 7,7  
Werkzaamheid Werkzaam Scholier/student Pensioen Niet 

werkzaam 
2011 7,6 7,6 7,8 7,8 
2009 7,6 7,7 7,9 7,9 
2007 7,8 7,7 7,9 7,8 
2005 7,7 7,6 8,0 8,0 
Bezoekmotief Genealogisch Historisch Woning/straat Foto/prent 
2011 7,8 7,7 7,7 7,7 
2009 7,8 7,8 7,9 7,8 
2007 7,8 7,9 7,7 7,8 
2005 7,9 7,9 8,0 8,0 
Soort dienstverlening Studiezaal Internet Schriftelijk Telefonisch 
2011 7,8 7,8 7,8 7,8 
2009 7,9 7,8 7,9 7,9 
2007 7,9 7,8 8,0 8,0 
2005 8,0 7,8 7,8 8,0 
Bezoekfreq. studiezaal 1-2 keer 3-5 keer 6-10 keer 11+ keer 
2011 7,8 7,7 7,8 7,8 
2009 7,9 7,8 7,8 8,0 
2007 7,8 7,8 7,9 8,0 
2005 7,9 8,0 7,9 8,0 
Bezoekfreq. internet 1-2 keer 3-5 keer 6-10 keer 11+ keer 
2011 7,5 7,6 7,7 7,9 
2009 7.6 7,6 7.7 7.8 
2007 7,6 7,7 7,7 7,9 
2005 7,5 7,7 7,7 8,0 
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 Traditioneel spelen ook persoonskenmerken (leeftijd, opleidingsniveau, 

werkzaamheid) een rol in de hoogte van de overall waardering, zij het minder 
sterk dan het zoekresultaat. De 2011-meting laat opnieuw zien, dat jongeren 
(<35 jaar), hoger opgeleiden en werkzame personen kritischer zijn en de 
dienstverlening lager waarderen. Echter, doordat binnen het totaal van de 
deelnemende archieven het bezoekersprofiel nauwelijks is gewijzigd, is op 
basis van deze ‘verklarende’ variabelen geen verandering in (de hoogte van) 
de overall waardering te verwachten. 

 
 In afbeelding 10 is de overall waardering uitgesplitst naar de deelnemende 

instellingen. De archieven met een rood gekleurde staaf presteren relatief zwak 
en de groene relatief goed. De gearceerde staven geven aan, dat het 
gemiddelde is gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen (n<50). 

 
Afbeelding 10. Overall waardering 2011 naar archief 
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 De laagste gemiddelde score, te weten 6,8 (bij n= 46), wordt aangetroffen bij 

Stadsarchief Almere (285). Opvallende naam onder de 6 instellingen die 
relatief zwak scoren is het Nationaal Archief (43). Bij deze instelling is de 
waardering gedaald van 7,7 in 2009 (bij n= 310) naar 6,9 (bij n=136). 
Het Haags Gemeentearchief (8) en CODA Archief (47) bevinden zich, net als in 
2009, nog steeds in ‘de gevarenzone’. Bovendien is de actuele waardering iets 
lager dan 2 jaar geleden (toen resp. 7,3 en 7,4).   
 
Hoewel de overall waardering voor het Gelders Archief (36), Stadsarchief 
Deventer (64) en Gemeentearchief Weert (228) ten opzichte van 2009 niet of 
nauwelijks is verbeterd, worden ze nu niet aangemerkt als zwak. Dit heeft te 
maken met het feit, dat de grenswaarden van de performance indicatoren dit 
jaar anders (i.c. lager) liggen dan in 2009 (<7,3 is zwak tegen <7,5 in 2009). 
Anders is dat bij het Westfries Archief (12). Ook deze instelling scoorde in 2009 
zwak, maar hier is de overall waardering wel substantieel gestegen (van 7,3 
naar 7,6). 
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 De hoogste gemiddelde waardering is 8,4 en is gemeten bij Stadsarchief 

Vlaardingen (31) en ook RA Alkmaar (39) presteert met 8,2 goed. Voor beide 
archieven is de waardering ook iets toegenomen; Vlaardingen scoorde in 2009 
8,2 en Alkmaar 8,1. Ook HC Leeuwarden (25) scoort hoog. Bij n=45 komt dit 
archief uit op 8,2 en dat is dezelfde waardering als bij de vorige meting, i.c. 
2004 (toen n=50).  
 
Van de 31 deelnemers die eerder aan de Kwaliteitsmonitor hebben deelge-
nomen is bij 6 de waardering met ten minste ééntiende (0,1) toegenomen en 
bij 12 instellingen is de overall waardering in meer of mindere mate gedaald. 
Rekeninghoudend met het aantal waarnemingen zijn de belangrijkste stijgers: 
het eerder genoemde Westfries Archief (van 7,3 naar 7,6), BHIC en 
Stadsarchief Amsterdam (beide van 7,6 aar 7,8). 
 
Gemeenschappelijke kenmerken van deze instellingen zijn: 
- verbeterd zoekresultaat,  
- hogere waardering voor de website, in combinatie met een hogere 
waardering voor het (gedigitaliseerde) informatieaanbod, 
- een toegenomen waardering voor de afhandeling van e-mail en telefonische 
informatieverzoeken en 
- hogere waarderingscijfers voor de dienstverlening via de studiezaal (m.n. 
Westfries Archief en BHIC). 
 
De grootste dalers zijn, naast het al genoemde Nationaal Archief (43), RA 
Leiden (17, van 7,9 naar 7,4), HC Het Markiezenhof (28, van 8,3 naar 7,8) en 
Noord-Hollands Archief (37, van 7,9 naar 7,6). Verder moeten in deze context 
Gemeentearchief Roermond (42, van 8,3 naar 7,9) en het Waterlands Archief 
(97, van 8,3 naar 7,8) genoemd worden. Deze archieven behoorden in de 
2009-meting (met het Markiezenhof) tot de best presterend deelnemers, 
overigens met de kanttekening dat het aantal onderliggende waarnemingen 
toen beperkt was. Kijkend naar de resultaten van deze instellingen, dan zijn 
verschillende oorzaken voor de daling in overall waardering aan te wijzen. 
Aspecten die vaak een rol spelen, zijn: 
- afgenomen waardering voor telefonische informatieverzoeken, 
- veranderingen in het bezoekersprofiel (en bezoekgedrag), 
- afgenomen waardering voor de afhandeling van e-mail, 
- lagere waardering voor de studiezaal en 
- lagere waardering voor de website. 
Verder spelen incidenteel een rol: 
- afgenomen waardering voor de productinformatie en 
- een verslechterd zoekresultaat.  

 
 Bij sommige deelnemers is de overall waardering hoger dan op basis van de 

scores op onderdelen verwacht mag worden (zie overzicht K). Deze ‘over-
waardering’ kan gedeeltelijk verklaard worden aan de hand van het zoekresul-
taat. RA Tilburg (10), HC Leeuwarden (25), SA Vlaardingen (31) en Noord-
Hollands Archief (37) scoren op dit punt bovengemiddeld. Dat ook andere 
factoren een rol spelen, blijkt uit de resultaten van Ede (58) en het NIOD 
(265). Ook deze instellingen hebben een ‘overwaardering’, ondanks een relatief 
matig zoekresultaat. Kennelijk hebben deze archieven ‘krediet’ bij de klant/ 
bezoeker, bijvoorbeeld door positieve ervaringen in het verleden (na-ijleffect) 
of door de reputatie van de instelling.   
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K. Verschillen in overall waardering 

Archiefcode 
Overall 

waardering 

Gewogen 
gemiddelde 
onderdelen 

Verschil 
Score 

zoekresultaat 

25 8,2 7,9 0,34 6.8 
31 8,4 8,0 0,32 6.7 
58 7,8 7,5 0,31 5.6 
265 7,6 7,3 0,30 5.7 
30 7,6 7,3 0,27 6.0 
37 7,6 7,3 0,25 6.3 
28 7,8 7,6 0,22 6.1 
70 8,0 7,8 0,20 6.2 
10 8,0 7,8 0,17 6.6 
39 8,2 8,0 0,17 6.2 
91 7,9 7,7 0,17 6.1 
285 6,8 7,1 -0,28 5,0 

 
 Het enig archief met een duidelijke ‘onderwaardering’ is SA Almere (285). De 

overall tevredenheid is hier 6,8, waar op basis van de waardering voor de 
verschillende onderdelen van de dienstverlening 7,1 verwacht mag worden. 
Hier speelt in elk geval weer het zoekresultaat een rol, want op dat punt scoort 
Almere zwak.  

 
 In het verleden viel er enige samenhang te bespeuren tussen de overall waar-

dering en de grootte van het archief, dat laatste op basis van het gerealiseerde 
aantal waarnemingen. Toen waren er aanwijzingen dat kleine archiefinstelling-
en doorgaans hoger scoorden, met als verklaring dat ze overzichtelijker zijn 
en/of een meer persoonlijke dienstverlening kunnen realiseren. De resultaten 
van de 2007-meting wezen niet meer in die richting, maar de 2009-meting 
weer wel. De archieven die toen verhoudingsgewijs zwak presteerden hadden 
vaker een relatief groot aantal waarnemingen. In de 2011-meting is dit 
verband, net als in 2007, niet aanwezig. 
 

 
3.7 Verbeter-
punten van de 
dienstverlening 
algemeen 
 

De primaire gebruikstoepassing van de onderzoeksresultaten is het vaststellen 
van de sterke en zwakke punten in de dienstverlening (diagnose). Een hulp-
middel hierbij is benchmarking. Daarbij wordt de eigen prestatie vergeleken 
met die van andere archieven. Hiervoor is voor de verschillende aspecten van 
de dienstverlening vastgesteld wat de grenswaarden zijn bij de beoordeling 
van de prestatie. Deze grenswaarden staan vermeld in de zogenoemde 
performancetabel, die onderdeel uitmaakt van de rapportages per deelnemer 
en tevens is opgenomen als bijlage in dit rapport.  

 
 In beginsel komen alle onderdelen die relatief laag (matig / zwak) worden 

gewaardeerd in aanmerking voor verbetering. Dat geldt ook voor onderdelen 
waar ten opzichte van een vorige meting sprake is van een daling in de 
waardering.  
De verschillende onderdelen van de dienstverlening (zoals in het onderzoek 
gemeten) zijn echter niet allemaal even belangrijk in relatie tot het overall 
tevredenheid van de bezoeker. Met behulp van correlatieanalyse is van elk 
aspect vastgesteld wat het relatieve belang is.  
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 De resultaten van deze analyse zijn inzichtelijk gemaakt met een prioriteiten-

matrix (zie afbeelding 11). Hierin wordt (verticaal) de waardering voor een 
bepaald aspect van de dienstverlening weergegeven in samenhang met het 
relatieve belang van dat aspect (horizontaal).  

 
Afbeelding 11. Prioriteitenmatrix archieven NL 2011 
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De onderdelen van de dienstverlening die het meest bepalend zijn voor de 
overall waardering (ook wel key drivers genoemd) bevinden zich in de twee 
kwadranten aan de rechterzijde van de matrix. In overzicht L zijn deze 
aspecten nader omschreven, waarbij op basis van de positie in de matrix een 
uitsplitsing is gemaakt in sterke punten (rechtsboven in de matrix) en 
verbeterpunten (rechtsonder in de matrix). 
 
N.B. In de rapportages per deelnemer is eveneens een prioriteitenmatrix  
opgenomen, maar dan gebaseerd op de waarderingscijfers en, voor zover 
mogelijk, het relatieve belang binnen het betrokken archief.  

 
 Bij de keuze van de verbeterpunten is het aan te bevelen zich in eerste aanleg 

te concentreren op de elementen in het kwadrant rechtsonder van de matrix, 
dus de onderdelen van de dienstverlening met een relatief groot belang én een 
relatief lage waardering. 

 
 De 2011-meting heeft ten opzichte van 2009 geen nieuwe pluspunten 

opgeleverd, anders dan de nieuwe vraag naar het totaaloordeel over de 
studiezaal. Ze hebben betrekking op alle vier de soorten dienstverlening, 
namelijk: 
- Studiezaal: totaaloordeel en personeel (vriendelijk, deskundig, hulpvaardig, 

beschikbaar); 
- Telefonische dienstverlening; 
- Afhandeling schriftelijke reacties (voornamelijk e-mail); 
- Websites (duidelijke teksten, totaaloordeel). 
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L. Meest bepalende onderdelen van de dienstverlening 
Sterke punten (relatief hoge waardering) Verbeterpunten (relatief lage waardering) 
 Personeel studiezaal  Productinformatie 
12c vriendelijkheid van het personeel (8,3 

! 8,3) 
18b geboden informatie over producten en 

diensten van andere archiefinstellingen 
(7,1 ! 7,1) 

12d vakkundigheid van het personeel (8,1 
! 8,1) 

18a informatie over de producten en dien-
sten van <eigen instelling> (7,5 !7,5) 

12e inhoud en kwaliteit van het antwoord 
op uw vra(a)g(en) (8,0 ! 8,0) 

 
Raadpleging studiezaal 

12b beschikbaarheid van het personeel 
(7,9 ! 7,9) 

12g gemak waarmee u relevante stukken 
kunt vinden (plaatsing en leesbaarheid 

van indexen e.d.) (7,3 ! 7,3) 
12f hulp, ondersteuning die het personeel 

u ongevraagd biedt (7,8 ! 7,7) 
12h het aanvragen van stukken (procedure) 

(7,6 ! 7,7) 
  

Studiezaal overall 
 

Informatievoorziening in studiezaal 
13 Overall oordeel over studiezaal (7,7) 12q Info over kenbaar maken wensen en 

klachten (7,3 ! 7,3) 
  

Dienstverlening via internet 
 

Dienstverlening via internet 
5g duidelijkheid van de teksten op de site 

(geen vakjargon) (7,8 ! 7,7)  
5e gemak waarmee kan worden gezocht 

(op de site) (7,4 ! 7,3) 
8 overall oordeel over de site (7,7! 7,6) 5d mate waarin op de website duidelijk 

wordt gemaakt in welke collecties of 
databanken online kan worden gezocht 

(7,4 ! 7,3) 
 Schriftelijke dienstverlening (E-

mail) 
5h actualiteit van de site (7,6 ! 7,5) 

15b inhoud van de reactie op schriftelijke / 
e-mail verzoeken (7,9 ! 7,9) 

  

  
Telefonische dienstverlening 

  

17b afhandeling telefonisch verzoek (8,1 ! 
8,1) 

  

 
 Ook de verbeterpunten zijn “oude bekenden”. In vergelijking met 2009 zijn de 

vragen 12h en 12q weliswaar nieuw, maar in de eerdere metingen behoorden 
ze soms ook al tot de zwakten. 
Gemeenschappelijk kenmerk blijft, dat de verbeterpunten vrijwel allemaal te 
maken met de informatievoorziening richting klant/bezoeker, (direct) 
gerelateerd aan het zoekproces.   
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3.8 Evaluatie van 
verbeteracties 
 

De tweede gebruikstoepassing van de onderzoeksresultaten is het evalueren 
van verbeteracties. Hierbij moet op archiefniveau worden bekeken of bij de 
onderdelen van de dienstverlening die onderwerp van een verbeterplan waren 
of zijn, de waardering is toegenomen. Dit geeft antwoord op de vraag of de 
verbeteracties het gewenste effect hebben gesorteerd of dat bijstelling van de 
plannen of de uitvoering ervan noodzakelijk is. 
 
Kijken we naar de 8 algemene verbeterpunten uit de 2009-meting, dan kan 
voor de evaluatie de volgende indeling worden gemaakt: 
 
Niet verbeterd, blijvend aandachtspunt: 
- geboden informatie over producten en diensten van andere 

archiefinstellingen in Nederland (7,1, was 7,1); 
- informatie over de producten en diensten van <eigen instelling> (7,5, was 

7,5) 
- gemak waarmee u relevante stukken kunt vinden (plaatsing en 

leesbaarheid van indexen e.d.) (7,3, was 7,3) 
- het aanvragen van stukken (procedure) (7,6, was 7,7) 
 
Verbeterd, blijvend aandachtspunt: 
- gemak waarmee kan worden gezocht (op de site) (7,4, was 7,3) 
- mate waarin op de website duidelijk wordt gemaakt in welke collecties of 

databanken online kan worden gezocht (7,4, was 7,3) 
- actualiteit van de site (7,6, was 7,5) 
 
Niet verbeterd, afgenomen belang 
- interactiviteit van de website (6,9, was 7,2) 
- duidelijkheid navigatie (7,5, was 7,5) 
 
N.B. de aanvraagprocedure voor stukken in de studiezaal was in 2009 een 
pluspunt en diende als zodanig behouden te worden, maar nu is de waardering 
afgenomen en vormt het (weer) een verbeterpunt. 
 

 
3.9 Verbeter-
punten van de 
dienstverlening 
specifiek 
 

Door verschillen in waardering en/of belang kunnen op archiefniveau zowel de 
sterke punten als de verbeterpunten afwijken van wat in de vorige paragrafen 
is gemeld. In overzicht M op de volgende pagina’s is van alle deelnemers 
afzonderlijk aangegeven op welke aspecten van de dienstverlening zij relatief 
goed of relatief slecht presteren. In de kop van de tabel staan de instellingen 
vermeld (deelnemernummer) en in de rijen de vragen. De geel gemarkeerde 
vragen zijn pluspunten op landelijk niveau en de lichtblauwe de landelijke 
verbeterpunten (zie paragraaf 3.7).  
 

 
 Uit overzicht M kan worden afgeleid dat de archieven met de hoogste overall 

waardering op de cruciale onderdelen van de dienstverlening vaak hoog scoren 
of in elk geval niet of nauwelijks zwak presteren. Omgekeerd scoren de 
archieven met een relatief lage overall waardering op de cruciale onderdelen 
vaak juist relatief laag. 
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K. Scores per vraag per deelnemer 

TOTAAL 1 7 8 10 12 16 17 19 24 25 28 29 30 31 35 36 37 39 42
4885 253 386 198 306 230 68 205 141 34 45 152 457 78 114 89 66 59 55 59

Internet

5a 8,19 8,4 8,3 7,5 8,5 8,0 7,6 8,2 7,9 8,2 8,2 8,3 8,5 7,8 8,1 7,7 7,8 8,1 8,5 7,8
5b 7,53 8,0 7,9 6,8 8,0 7,1 7,3 7,2 7,5 6,8 7,4 7,7 8,0 6,9 7,9 7,1 6,8 7,3 7,9 7,2
5c 7,80 7,9 7,9 7,1 8,1 7,7 7,5 7,7 7,8 7,1 7,8 7,8 8,1 7,4 8,0 7,5 7,6 7,6 8,1 8,0
5d 7,37 7,7 7,7 6,8 7,8 7,0 6,8 7,1 7,4 6,6 7,9 7,4 7,7 6,7 7,8 7,3 7,2 7,2 7,8 7,4
5e 7,43 7,8 8,0 6,8 7,9 6,8 6,7 6,9 7,5 6,3 7,6 7,5 7,9 6,7 8,0 7,2 7,0 7,3 7,8 7,4
5f 7,18 7,7 7,3 6,8 7,8 6,0 5,8 6,9 7,3 6,4 7,7 7,3 7,2 6,9 6,9 6,8 6,7 6,4 7,5 7,0
5g 7,79 8,0 8,0 7,3 8,0 7,4 7,2 7,6 7,7 7,3 7,7 7,8 8,0 7,6 7,9 7,6 7,4 7,6 8,1 7,7
5h 7,58 7,7 7,6 7,1 8,0 7,2 6,8 7,2 7,6 7,3 7,8 7,6 7,8 7,6 7,4 7,4 7,4 7,2 8,0 7,4
5j 7,55 7,8 7,7 6,8 7,9 7,4 7,6 7,4 7,5 6,8 7,7 7,6 7,9 7,5 7,7 7,4 7,4 7,0 7,9 7,3
5k 6,86 7,2 6,9 6,7 7,5 6,3 5,6 6,6 6,8 5,8 6,6 7,1 7,6 6,7 6,9 6,2 6,1 5,4 7,4 6,9
7 2,09 2,3 2,2 2,1 2,3 1,8 1,7 1,9 2,1 1,8 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1
8 7,67 8,0 7,9 7,2 8,1 7,2 7,0 7,4 7,7 7,1 7,7 7,9 8,0 7,2 7,7 7,3 7,5 7,3 8,0 7,4
9 3,86 3,9 4,0 3,9 3,9 3,7 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,7

Studiezaal

12a 7,61 7,8 7,2 7,2 7,5 7,5 7,2 7,7 7,7 7,0 8,0 7,7 7,7 7,7 8,1 7,8 7,4 7,3 8,1 7,6
12b 7,93 8,1 7,4 7,5 8,0 7,8 7,7 7,8 8,0 7,0 8,3 7,9 8,1 8,0 8,7 8,2 7,7 7,6 8,3 8,5
12c 8,27 8,5 7,8 7,9 8,2 7,9 7,9 8,0 8,4 7,9 8,6 8,2 8,6 8,2 8,9 8,6 8,1 8,0 8,6 8,7
12d 8,10 8,2 8,0 7,8 8,1 8,0 7,6 8,0 8,3 7,5 8,3 8,0 8,5 7,9 8,8 8,2 7,9 7,8 8,3 8,3
12e 7,99 8,1 7,7 7,6 8,0 7,9 7,6 7,8 8,3 7,4 8,4 8,0 8,4 7,7 8,6 8,2 7,8 7,7 8,3 8,1
12f 7,78 7,9 7,2 7,5 7,9 7,7 7,4 7,4 8,1 6,8 8,1 8,1 8,2 7,8 8,6 7,9 7,6 7,5 8,1 8,2
12g 7,34 7,4 7,3 7,0 7,5 7,2 7,2 6,9 7,6 6,4 7,5 7,3 7,6 7,1 8,1 7,5 7,3 7,1 7,8 7,6
12h 7,57 7,7 7,4 7,2 7,7 7,6 7,5 7,0 7,7 6,3 7,8 7,0 7,9 7,4 8,3 8,1 7,7 7,3 7,3 8,2
12i 7,74 7,9 7,2 7,4 7,7 7,8 7,7 7,4 8,1 6,2 8,2 7,2 8,0 7,5 8,6 8,2 7,6 7,4 7,3 8,5
12j 7,40 6,2 7,2 7,1 5,8 7,8 5,3 7,8 7,6 7,1 8,0 6,8 7,8 7,4 8,0 7,9 6,1 7,5 8,1 8,1
12k 7,20 7,1 7,2 7,0 6,9 7,5 6,2 7,3 7,8 7,4 7,8 7,3 7,2 7,2 7,4 7,7 6,8 6,8 7,4 7,2
12l 7,38 7,3 7,3 7,1 7,3 7,5 6,7 7,3 7,7 7,2 7,6 7,4 7,6 7,1 7,8 7,6 7,1 7,0 7,8 7,8

12m 7,23 7,4 6,9 7,1 6,8 7,0 7,4 6,6 7,6 6,6 7,6 7,0 7,5 6,9 7,9 7,7 7,1 6,9 7,9 8,0
12n 7,46 7,5 7,1 7,1 7,3 7,4 7,6 7,0 7,6 6,4 7,9 7,1 7,7 7,3 8,0 7,9 7,2 7,1 8,1 8,2
12o 7,82 7,7 7,6 7,2 7,5 7,9 7,1 7,8 8,0 7,6 8,0 7,4 8,1 7,6 8,2 8,2 7,5 7,9 8,1 8,3
12p 7,59 7,4 7,6 7,2 7,4 7,7 7,1 7,6 7,9 7,1 7,7 7,3 8,0 7,5 8,0 8,0 7,3 7,7 7,8 7,7
12q 7,28 7,3 7,1 7,0 7,1 7,3 6,6 6,9 7,7 6,7 7,5 7,1 7,7 7,2 7,8 7,6 7,0 6,8 7,8 7,7
13 7,74 7,7 7,6 7,4 7,6 7,7 7,0 7,4 8,0 7,1 8,3 7,4 8,1 7,7 8,4 8,2 7,5 7,4 8,3 8,2

Schriftelijk

15a 7,80 8,0 7,1 7,4 8,1 7,8 7,9 7,4 8,5 5,8 8,8 8,1 8,2 8,1 8,4 8,2 6,6 6,9 8,2 8,8
15b 7,89 7,9 7,2 7,6 8,2 8,1 8,0 7,0 8,5 5,7 8,9 8,4 8,3 7,5 8,8 8,0 7,5 7,4 8,3 8,4

Telefonisch

17a 7,96 7,7 7,8 7,2 7,8 8,0 7,2 7,8 8,5 7,8 7,0 8,0 8,5 8,0 8,9 8,1 7,7 7,9 7,9 8,7
17b 8,06 7,6 8,1 7,0 8,1 8,2 7,8 7,1 8,3 7,3 8,1 8,2 8,6 8,0 9,1 8,3 7,6 7,4 8,4 8,6

Informatie

18a 7,45 7,5 7,5 7,0 7,7 7,3 7,0 7,2 7,6 6,7 7,8 7,4 7,7 7,2 8,0 7,5 7,3 7,3 8,1 7,7
18b 7,12 7,3 7,1 6,8 7,5 6,9 6,6 6,7 7,3 6,4 7,2 7,0 7,3 6,9 7,7 7,2 6,8 7,0 7,8 7,6

Overall

19 7,73 7,8 7,8 7,2 8,0 7,6 7,2 7,4 7,8 7,0 8,2 7,8 8,0 7,6 8,4 7,9 7,4 7,6 8,2 7,9
Zoekresultaat

21 6,11 6,3 6,1 5,6 6,6 6,1 4,9 5,6 6,0 6,2 6,8 6,1 6,1 6,0 6,7 6,6 5,8 6,3 6,2 6,4
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K. Scores per vraag per deelnemer (vervolg) 
43 45 47 51 53 58 63 64 70 91 94 97 228 235 236 265 280 285 463 TOTAAL
136 204 51 35 26 50 61 151 566 123 89 75 57 23 88 63 38 46 8 4885

Internet

7,6 8,4 7,4 8,0 8,0 8,1 7,8 7,9 8,5 8,3 8,2 8,4 7,8 8,1 7,9 8,1 7,9 7,0 8,3 5a 8,19
6,5 7,6 6,8 7,2 7,6 7,2 7,0 6,8 7,9 7,3 7,7 7,8 7,3 7,2 6,8 7,0 7,3 6,1 8,0 5b 7,53
6,9 8,0 7,6 7,8 7,8 7,7 7,5 7,6 8,0 7,8 7,8 7,9 7,9 7,7 7,4 7,5 7,5 7,0 8,3 5c 7,80
6,2 7,5 6,5 7,3 7,2 6,8 7,0 6,8 7,6 7,2 7,7 7,3 7,0 6,9 6,5 7,0 7,4 6,5 7,8 5d 7,37
6,1 7,6 6,5 7,2 7,6 7,1 7,0 7,0 7,8 7,0 7,5 7,6 6,8 6,7 6,7 6,8 7,3 6,6 8,0 5e 7,43
6,6 7,5 6,6 7,3 7,1 6,3 6,0 7,0 7,8 7,2 7,3 7,0 6,6 6,1 5,8 6,8 6,6 7,4 7,6 5f 7,18
7,0 8,1 7,1 7,9 7,7 7,9 7,5 7,5 8,1 7,6 7,8 7,9 7,6 7,4 7,1 7,8 7,6 7,4 8,0 5g 7,79
7,1 8,0 7,0 7,1 7,6 7,2 7,1 7,4 7,9 7,5 7,5 7,6 7,2 7,3 7,1 7,6 7,4 7,1 8,4 5h 7,58
6,7 7,9 6,9 7,3 7,6 6,9 7,1 7,2 7,8 7,5 7,5 7,7 7,3 7,2 7,1 6,8 7,4 6,9 8,2 5j 7,55
6,4 6,9 6,2 5,3 6,4 5,7 6,4 6,2 7,1 6,8 7,1 6,7 6,3 5,4 6,1 5,9 7,0 5,7 6,0 5k 6,86
1,8 2,1 1,8 2,1 1,9 1,8 1,7 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 1,8 1,7 1,9 1,8 2,0 2,3 7 2,09
6,6 7,8 6,9 7,1 7,7 7,1 6,9 7,3 8,1 7,5 7,7 7,8 7,4 7,0 7,0 7,4 7,4 6,9 7,8 8 7,67
3,8 3,9 3,6 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 3,7 3,9 3,8 3,6 4,0 9 3,86

Studiezaal

7,4 7,7 7,8 8,7 8,1 7,5 7,7 7,8 7,5 7,9 7,8 7,6 7,4 7,1 8,1 6,8 7,5 6,7 7,9 12a 7,61
7,5 7,7 8,1 8,7 8,5 7,6 8,4 8,0 7,9 8,5 8,1 8,0 7,5 7,6 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8 12b 7,93
7,9 8,2 8,4 8,8 8,8 8,2 8,5 8,3 8,4 8,7 8,4 8,4 8,3 8,4 8,1 8,1 7,9 7,6 8,9 12c 8,27
7,9 8,1 8,1 8,8 8,7 7,6 8,2 8,1 8,1 8,5 8,1 7,9 7,8 7,6 8,0 8,1 7,6 7,8 8,9 12d 8,10
7,7 8,0 8,1 8,8 8,4 7,7 8,1 8,1 7,9 8,3 7,9 7,8 7,6 7,6 7,9 7,8 7,6 8,2 8,8 12e 7,99
7,5 7,5 8,1 8,8 8,0 7,6 8,1 7,6 7,6 8,2 7,9 8,0 7,6 7,9 7,6 7,0 7,7 7,9 8,7 12f 7,78
6,8 7,4 7,2 8,1 7,3 7,1 7,7 7,3 7,2 7,6 7,5 7,5 7,1 7,8 7,3 7,3 6,9 7,2 8,5 12g 7,34
6,5 7,4 7,7 8,3 7,8 7,5 8,1 7,7 7,7 7,9 7,8 7,4 7,1 8,1 7,7 7,6 7,5 7,3 8,1 12h 7,57
7,3 7,4 7,9 8,7 8,4 7,6 8,3 8,0 7,7 7,9 8,0 8,0 7,1 8,4 7,7 8,1 7,6 7,0 8,3 12i 7,74
7,1 7,9 8,0 7,9 8,2 7,7 8,1 6,4 7,8 7,5 7,3 7,6 7,9 8,2 6,8 7,4 6,7 7,1 7,6 12j 7,40
6,8 7,2 7,1 7,9 6,5 7,1 7,3 7,1 7,2 7,8 7,2 7,3 7,0 5,9 6,8 7,4 6,2 7,5 7,1 12k 7,20
7,1 7,4 7,4 8,1 7,1 7,3 7,5 7,1 7,5 7,6 7,4 7,4 7,3 7,0 7,2 7,4 6,8 7,7 7,2 12l 7,38
6,4 7,4 7,5 7,3 6,8 7,3 7,3 7,3 7,6 7,5 7,1 7,3 7,3 7,1 7,3 6,4 7,0 7,3 5,8 12m 7,23
6,5 7,5 7,8 7,9 8,3 7,3 8,0 7,4 7,7 7,6 7,5 7,6 7,6 7,9 7,4 7,1 7,3 7,2 7,4 12n 7,46
7,3 8,0 8,0 8,2 8,0 7,9 8,2 7,7 7,9 8,0 7,7 7,8 7,7 8,1 7,7 7,8 7,7 7,0 8,0 12o 7,82
7,2 7,6 7,7 7,8 7,5 7,4 7,7 7,3 7,7 7,7 7,6 7,7 7,3 6,9 7,5 7,1 7,5 7,2 7,0 12p 7,59
6,9 7,1 7,2 7,8 7,4 7,2 7,5 7,0 7,4 7,4 7,5 7,5 7,2 6,8 7,4 7,1 7,1 7,0 6,4 12q 7,28
7,4 7,8 7,4 8,7 7,9 7,7 8,0 7,5 7,8 8,0 7,7 7,9 7,3 7,7 7,7 7,9 7,4 7,5 8,0 13 7,74

Schriftelijk

6,7 7,5 7,4 7,9 8,7 8,1 7,6 7,8 8,0 7,7 8,4 8,2 7,1 7,8 6,3 6,8 7,5 8,4 8,3 15a 7,80
7,1 7,4 7,2 8,2 9,0 8,2 7,6 7,9 8,1 7,9 8,4 8,5 6,9 7,6 6,5 7,3 7,3 7,8 8,3 15b 7,89

Telefonisch

7,7 8,2 7,2 8,7 8,3 7,9 8,2 7,1 8,3 7,7 7,9 8,3 7,3 8,5 8,2 8,0 7,3 7,6 8,3 17a 7,96
7,7 7,8 7,5 8,7 9,7 8,2 8,6 8,2 8,2 7,6 8,2 7,9 7,0 8,8 8,3 7,2 7,3 7,6 9,0 17b 8,06

Informatie

6,9 7,6 7,0 7,6 7,5 7,6 7,2 7,2 7,7 7,6 7,5 7,5 7,2 7,1 7,3 7,3 7,2 6,7 7,8 18a 7,45
6,4 7,0 6,7 7,2 7,3 7,3 7,2 6,8 7,3 7,3 7,3 7,4 7,0 7,0 6,8 6,7 7,0 6,5 6,9 18b 7,12

Overall

6,9 7,8 7,3 8,0 8,0 7,8 7,7 7,5 8,0 7,9 7,6 7,8 7,3 7,6 7,3 7,6 7,4 6,8 8,4 19 7,73
Zoekresultaat

6,5 6,6 6,2 6,9 5,0 5,6 6,5 6,0 6,2 6,1 6,9 5,5 5,2 6,1 5,2 5,7 5,5 5,0 9,4 21 6,11
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naam code bruto uitval netto bruto uitval netto bruto uitval netto
Stadsarchief Breda 1 32 1 31 551 41 510 583 42 541
Gemeentearchief Rotterdam 7 66 2 64 816 50 766 882 52 830
Haags Gemeentearchief 8 11 0 11 659 31 628 670 31 639
Regionaal Archief Tilburg 10 30 0 30 299 23 276 329 23 306
Westfries Archief 12 7 1 6 229 5 224 236 6 230
Gemeentearchief Kampen 16 60 3 57 12 1 11 72 4 68
Regionaal Archief Leiden 17 29 2 27 185 7 178 214 9 205
Gemeentearchief Schiedam 19 29 1 28 121 8 113 150 9 141
Het Utrechts Archief 24 0 35 1 34 35 1 34
Historisch Centrum Leeuwarden 25 27 1 26 19 0 19 46 1 45
Het Markiezenhof, Historisch Centrum 28 9 0 9 149 6 143 158 6 152
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 29 44 0 44 431 18 413 475 18 457
Erfgoedcentrum DiEP 30 53 1 52 27 1 26 80 2 78
Stadsarchief Vlaardingen 31 57 0 57 59 2 57 116 2 114
Regionaal Archief Nijmegen 35 49 0 49 40 0 40 89 0 89
Gelders Archief 36 20 0 20 46 0 46 66 0 66
Noord-Hollands Archief 37 21 0 21 38 0 38 59 0 59
Regionaal Archief Alkmaar 39 40 1 39 17 1 16 57 2 55
Gemeentearchief Roermond 42 50 0 50 9 0 9 59 0 59
Nationaal Archief 43 72 1 71 66 1 65 138 2 136
Stadsarchief Amsterdam 45 44 0 44 168 8 160 212 8 204
CODA Archief 47 24 0 24 31 4 27 55 4 51
Streekarchief Epe, Hattem en Heerde 51 12 0 12 23 0 23 35 0 35
Gemeentearchief Barneveld 53 22 0 22 4 0 4 26 0 26
Gemeentearchief Ede 58 25 0 25 25 0 25 50 0 50
Gemeentearchief Zaanstad 63 52 0 52 9 0 9 61 0 61
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 64 35 1 34 127 10 117 162 11 151
Tresoar 70 45 0 45 564 43 521 609 43 566
Archief Eemland 91 69 1 68 62 7 55 131 8 123
Gemeentearchief Roosendaal 94 38 1 37 54 2 52 92 3 89
Waterlands Archief 97 23 2 21 55 1 54 78 3 75
Gemeentearchief Weert 228 15 0 15 45 3 42 60 3 57
Historisch Archief Westland 235 0 24 1 23 24 1 23
Historisch Centrum Overijssel 236 50 3 47 42 1 41 92 4 88

Schriftelijk Online Totaal



NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 265 14 0 14 52 3 49 66 3 63
Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis 280 17 0 17 25 4 21 42 4 38
Stadsarchief Almere 285 31 13 18 30 2 28 61 15 46
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 463 4 0 4 4 0 4 8 0 8
Totaal 1226 35 1191 5152 285 4867 6378 320 6058

100,0% 2,9% 97,1% 100,0% 5,5% 94,5% 100,0% 5,0% 95,0%
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Performancetabel 2011 

Onderzoeksresultaten (overall) Performance indicatoren 

Vraag 
Hoogste 

score 
Gemiddelde 

score 
Laagste 

score Goed Voldoende Matig Zwak 
 

F. Overall waardering 

19 8,4 7,7 6,8 >8 7,7<>8 7,3<>7,7 <7,3 
A. Internet 

5a 8,5 8,2 7,0 >8,4 8<>8,4 7,6<>8 <7,6 

5b 8,0 7,5 6,1 >7,8 7,3<>7,8 6,8<>7,3 <6,8 

5c 8,1 7,8 6,9 >7,9 7,7<>7,9 7,4<>7,7 <7,4 

5d 7,9 7,4 6,2 >7,6 7,2<>7,6 6,8<>7,2 <6,8 

5e 8,0 7,4 6,1 >7,7 7,2<>7,7 6,8<>7,2 <6,8 

5f 7,8 7,2 5,8 >7,5 7<>7,5 6,5<>7 <6,5 

5g 8,1 7,8 7,0 >8 7,7<>8 7,4<>7,7 <7,4 

5h 8,0 7,6 6,8 >7,8 7,5<>7,8 7,2<>7,5 <7,2 

5j 7,9 7,6 6,7 >7,7 7,4<>7,7 7,1<>7,4 <7,1 

5k 7,6 6,9 5,3 >7,2 6,7<>7,2 6,1<>6,7 <6,1 

7 2,3 2,1 1,7 >2,2 2<>2,2 1,9<>2 <1,9 

8 8,1 7,7 6,6 >7,9 7,5<>7,9 7,1<>7,5 <7,1 

9 4,0 3,9 3,4 >3,9 3,8<>3,9 3,6<>3,8 <3,6 
B. fysiek bezoek (studiezaal) 

12a 8,7 7,6 6,7 >8,1 7,7<>8,1 7,2<>7,7 <7,2 

12b 8,7 7,9 7,0 >8,3 7,9<>8,3 7,5<>7,9 <7,5 

12c 8,9 8,3 7,6 >8,6 8,2<>8,6 7,9<>8,2 <7,9 

12d 8,8 8,1 7,5 >8,5 8,1<>8,5 7,8<>8,1 <7,8 

12e 8,8 8,0 7,4 >8,4 8,1<>8,4 7,7<>8,1 <7,7 

12f 8,8 7,8 6,8 >8,3 7,8<>8,3 7,3<>7,8 <7,3 

12g 8,1 7,3 6,4 >7,7 7,3<>7,7 6,9<>7,3 <6,9 

12h 8,3 7,6 6,3 >7,9 7,4<>7,9 6,9<>7,4 <6,9 

12i 8,7 7,7 6,2 >8,2 7,6<>8,2 6,9<>7,6 <6,9 

12j 8,2 7,4 5,3 >7,8 7,1<>7,8 6,3<>7,1 <6,3 

12k 7,9 7,2 5,9 >7,6 7,1<>7,6 6,6<>7,1 <6,6 

12l 8,1 7,4 6,7 >7,7 7,4<>7,7 7<>7,4 <7 

12m 8,0 7,2 6,4 >7,6 7,2<>7,6 6,8<>7,2 <6,8 

12n 8,3 7,5 6,4 >7,9 7,4<>7,9 6,9<>7,4 <6,9 

12o 8,3 7,8 7,0 >8 7,7<>8 7,4<>7,7 <7,4 

12p 8,0 7,6 6,9 >7,8 7,5<>7,8 7,3<>7,5 <7,3 

12q 7,8 7,3 6,6 >7,6 7,2<>7,6 6,9<>7,2 <6,9 

13 8,7 7,7 7,0 >8,2 7,8<>8,2 7,4<>7,8 <7,4 
C. Schriftelijk contact / e-mail 

15a 8,8 7,8 5,8 >8,3 7,5<>8,3 6,8<>7,5 <6,8 

15b 9,0 7,9 5,7 >8,4 7,6<>8,4 6,8<>7,6 <6,8 
D. Telefonisch contact 

17a 8,9 8,0 7,0 >8,4 8<>8,4 7,5<>8 <7,5 

17b 9,7 8,1 7,0 >8,9 8,2<>8,9 7,5<>8,2 <7,5 
E. Productinformatie 

18a 8,1 7,5 6,7 >7,8 7,4<>7,8 7,1<>7,4 <7,1 

18b 7,8 7,1 6,4 >7,5 7,1<>7,5 6,8<>7,1 <6,8 
G. Zoekresultaat 

21 6,9 6,1 4,9 >6,5 6<>6,5 5,5<>6 <5,5 
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Archief XYZ  (0)  

 

     

De archiefsector wil u zo goed mogelijk van dienst zijn en werkt daarom voortdurend aan het handhaven en 
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. We werken met een kwaliteitshandvest dat de normen vastlegt 
waaraan onze dienstverlening moet voldoen. Dat biedt u houvast en is voor ons een toetssteen voor ons eigen 
presteren. Ons functioneren kunnen we echter niet alleen afmeten aan de normen van het handvest. U als bezoeker / 
gebruiker van het Archief XYZ bent onze belangrijkste graadmeter.  
Hoe tevreden of ontevreden u bent over onze dienstverlening onderzoeken we met enige regelmaat in de 
Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven. We vragen u daarom uw medewerking te verlenen aan deze enquête. 
Het invullen van de vragenlijst kost u hooguit 10 minuten. Uiteraard is uw anonimiteit gewaarborgd. 
 
 

Toelichting op de vragenlijst 
Onze dienstverlening verloopt langs verschillende kanalen: via onze studiezaal en website, via correspondentie 
per e-mail of brief of mondeling per telefoon. De vragenlijst is in te vullen door al onze bezoekers, ongeacht de 
manier waarop u van onze diensten gebruik maakt. 
 
De vragenlijst bestaat uit 7 vragenblokken. Zes daarvan hebben betrekking op onderdelen van onze dienstver-
lening. Per onderdeel vragen wij u aan te geven hoe u onze dienstverlening waardeert. U drukt dit veelal uit in 
een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor ‘zeer slecht’ en 10 voor ‘uitmuntend’. 
Als een bepaald onderdeel op u niet van toepassing is, bijvoorbeeld omdat u geen gebruik maakt van die vorm 
van dienstverlening, dan slaat u het desbetreffende item in de vragenlijst gewoon over. U vult daar dus niets in. 
 
Het laatste vragenblok bevat vragen die ons inzicht geven in de opbouw van de publieksgroep die deze 
vragenlijst heeft ingevuld. Dat helpt ons bij de interpretatie van de gegevens. Ook kunt u hier opmerkingen en 
suggesties kwijt, bijvoorbeeld over zaken die in de enquête niet aan bod zijn gekomen.  

 
 

A. Fysiek bezoek 
 
1. Heeft u in de afgelopen 6 maanden het Archief XYZ bezocht? ZO JA: Hoe vaak? (Als u het niet precies weet, 

wilt u dan een schatting maken.) 
 

! Nee " ga verder met vragenblok B ! Ja, |___|___|___| keer 

 

  
Waardering voor onze 

dienstverlening 

 
Wat is uw oordeel over het Archief XYZ en de studiezaal op de volgende 
onderdelen? 

(schoolcijfer) 

 Personeel  

2.  de herkenbaarheid van het personeel |___|___| 

3.  
de beschikbaarheid van het personeel  
(snelheid waarmee u wordt geholpen) 

|___|___| 

4.  de vriendelijkheid van het personeel |___|___| 

5.  de vakkundigheid van het personeel  |___|___| 

6.  de inhoud, kwaliteit van het antwoord van het personeel op uw vra(a)g(en) |___|___| 

7.  de hulp, ondersteuning die het personeel u ongevraagd biedt |___|___| 

   

 Raadpleging  

8.  
het gemak waarmee u de voor u relevante stukken kunt vinden  

(plaatsing en leesbaarheid van indexen e.d.) 
|___|___| 

9.  het aanvragen van stukken (procedure) |___|___| 

10.  de levertijd van aangevraagde stukken |___|___| 
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A. Fysiek bezoek (vervolg) 
 

  
Waardering voor onze 

dienstverlening 

 
Wat is uw oordeel over het Archief XYZ en de studiezaal op de volgende 
onderdelen? 

(schoolcijfer) 

 Faciliteiten  

11.  de openingstijden |___|___| 

12.  de kwaliteit van de apparatuur (readers, pc’s e.d.) |___|___| 

13.  de kwaliteit van de hulpmiddelen (infobladen, nadere toegangen e.d.)  |___|___| 

14.  de kopieerfaciliteiten  |___|___| 

15.  de levertijd van bestellingen (fotokopieën, reproducties, foto’s e.d.) |___|___| 

   

 Informatievoorziening  

16.  de informatie over openingstijden |___|___| 

17.  de informatie over tarieven |___|___| 

18.  
de informatie over de wijze (procedures) waarop wensen en klachten kenbaar kunnen 

worden gemaakt 
|___|___| 

 
19. Wat is uw totaaloordeel over de studiezaal van het Archief XYZ?   
          (schoolcijfer: 1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend) 

|___|___| 

 
 

B. Internet 
 
20. Heeft u in de afgelopen 6 maanden de website van het Archief XYZ geraadpleegd? ZO JA: Hoe vaak? (Als 

u het niet precies weet, wilt u dan een schatting maken.) 
 

! Nee " ga verder met vragenblok C ! Ja, |___|___|___| keer 
 
21. Wanneer was het laatste bezoek aan de website van het Archief XYZ, het (eventuele) bezoek van vandaag 

buiten beschouwing gelaten? Was dat … 
 

! Gisteren ! 1 tot 2 maanden geleden 
! 2 tot 7 dagen geleden ! meer dan 2 maanden geleden 
! 1 tot 2 weken geleden  
! 3 tot 4 weken geleden ! weet niet (meer) 

 
22. Hoe bent u (toen) op de website van het Archief XYZ terechtgekomen? 
 

! door het intikken van het webadres van de 
archiefinstelling 

! via bookmark (website staat bij mijn favorieten) 

! via een zoekmachine door middel van trefwoorden ! nog anders 
! via een link op een andere website ! weet niet (meer) 
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B. Internet (vervolg) 
 

  
Waardering voor onze 

dienstverlening 

 
Wat is uw oordeel over de website van het Archief XYZ op de volgende 
onderdelen? 

(schoolcijfer) 

23.  de bereikbaarheid van de website |___|___| 

24.  
de mate waarin op de website steeds duidelijk is waar u zich bevindt 

(duidelijke navigatie) 
|___|___| 

25.  
het gemak waarmee bezoekersinformatie, zoals adres, telefoonnummer, 

openingstijden en routebeschrijving kan worden gevonden  
|___|___| 

26.  
de mate waarin op de website duidelijk wordt gemaakt in welke collecties of 

databanken online kan worden gezocht  
|___|___| 

27.  het gemak waarmee kan worden gezocht |___|___| 

28.  de hoeveelheid gedigitaliseerde informatie op de site |___|___| 

29.  de duidelijkheid van de teksten op de site (geen jargon) |___|___| 

30.  de actualiteit van de site   |___|___| 

31.  de vormgeving, het uiterlijk van de site |___|___| 

32.  
de interactiviteit van de site 

(bijv. de mogelijkheid informatie aan stukken of foto’s toe te voegen, een bezoekers-
forum, chatten met archiefmedewerkers en/of informatie delen via sociale netwerken) 

|___|___| 

 
33. In welke collecties of databanken van het Archief XYZ heeft u via de website weleens gezocht? (Meer 

antwoorden mogelijk.) 
 

! Persoonsgegevens ! Fotocollectie(s) / Beeldbank(en) ! Inventarissen 
! Bibliotheekcatalogus ! Nog andere databanken / 

collecties / indexen 
! Geen van deze 
! Weet niet (meer) 

 
34. Hoe waardeert u de kwaliteit van de informatie die u op de website van het Archief XYZ heeft gevonden? 
 

! beter dan verwacht  ! naar verwachting  ! slechter dan verwacht ! weet niet / geen oordeel 

 
35. Welke informatie of dienst ontbreekt volgens u nu op de website van het Archief XYZ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
36. Wat is uw oordeel over de website van het Archief XYZ als geheel?  
      (schoolcijfer: 1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend) 

|___|___| 

 
37. Gaat u de website van het Archief XYZ in de nabije toekomst nog eens bezoeken? 
 

! vrijwel zeker wel ! waarschijnlijk wel ! waarschijnlijk niet ! vrijwel zeker niet  ! weet niet 
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C. Schriftelijk contact / e-mail 
 
38. Heeft u in de afgelopen 6 maanden het Archief XYZ per brief en/of via e-mail om informatie verzocht? ZO 

JA: Op welke wijze heeft u dat de laatste keer gedaan? (A.u.b. slechts 1 antwoord aankruisen.) 
 

! Nee " ga verder met vragenblok D ! Ja, per brief ! Ja, per e-mail 
 
 

 
Waardering voor onze 

dienstverlening 
 Wat is uw oordeel over het schriftelijk contact met het Archief XYZ op de 

volgende onderdelen? 
(schoolcijfer) 

39.  de snelheid waarmee op uw verzoek werd gereageerd |___|___| 

40.  de inhoud van de reactie |___|___| 

 
 

D. Telefonisch contact 
 
41. Heeft u in de afgelopen 6 maanden telefonisch contact gehad met het Archief XYZ? 
 

! Nee " ga verder met vragenblok E ! Ja 
 
 

 
Waardering voor onze 

dienstverlening 
 Wat is uw oordeel over het telefonisch contact met het Archief XYZ op de 

volgende onderdelen? 
(schoolcijfer) 

42.  de telefonische bereikbaarheid |___|___| 

43.  de afhandeling van uw verzoek |___|___| 

 

E. Productinformatie 
 
 

 
Waardering voor onze 

dienstverlening 

 
Goede informatie over producten en diensten van archiefinstellingen helpt u in 
uw zoekproces. Wat is uw oordeel over…  

(schoolcijfer)  

44.  de informatie over de producten en diensten van het Archief XYZ |___|___| 

45.  
de informatie die het Archief XYZ verstrekt over producten en diensten van andere 

archiefinstellingen 
|___|___| 

 
 

F. Overall waardering 
 

46. Als u alles afweegt, hoe tevreden of ontevreden bent u dan over de dienstverlening 
van het Archief XYZ? 
(waarbij: 1 = zeer ontevreden; 10 = zeer tevreden) 

|___|___| 

 
"""" Ga verder met vraag 47 (G. Algemene vragen) 
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G. Algemene vragen 
 
47. De laatste keer dat u de studiezaal en/of de internetsite van het Archief XYZ bezocht of contact had met 

ons archief, naar welk soort informatie was u toen op zoek? (Meer antwoorden mogelijk.) 
 

! Genealogische 
informatie 

! Historische 
informatie 
(anders dan genea-
logische informatie) 

! Informatie over een 
woning of straat 

! Foto’s en /of 
prenten 

! Nog andere 
informatie 

 
48. In hoeverre heeft u de informatie die u toen zocht in ons archief en/of op onze website gevonden? 
 

! Volledig ! Gedeeltelijk ! Niet  
 
49. Wat is uw geslacht?   
 
50. Wat is uw leeftijd?    
 
51. Wat is uw hoogst 

voltooide 
schoolopleiding? 

 
 
52. Bent u momenteel:   
 
 
53. Wat zijn de vier cijfers van de postcode van uw huisadres? |___|___|___|___| 

(Als u niet in Nederland woont, vul dan s.v.p. 0000 in.) 
 
54. Zijn er belangrijke aspecten in de dienstverlening van het Archief XYZ die u in deze enquête heeft gemist? 

Hieronder kunt u deze zaken en/of andere op- en aanmerkingen vermelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij verzoeken u vriendelijk de ingevulde vragenlijst in bijgevoegde envelop af te geven bij één van onze studiezaal-
medewerkers of te sturen aan: 
Archief XYZ, Vliertseweg 2, 5331 LC Kerkdriel 
e-mail: info@willemboudestein.nl 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

! Man ! Vrouw 

! 20 jaar of jonger ! 21-34 jaar ! 35-49 jaar ! 50-64 jaar ! 65+ jaar 

! Lager (beroeps) 
onderwijs 

! Middelbaar (beroeps)onderwijs  
(w.o. HAVO, VWO, HBS, (M)ULO, 
MMS, Atheneum, Gymnasium e.d.) 

! Hoger (beroeps) 
onderwijs  
(HBO, Universitair, Post-
doctoraal) 

! Werkzaam in 
beroep of bedrijf 

! Schoolgaand, 
studerend 

! Gepensioneerd,  
VUT 

! Nog anders /  
niet werkzaam 
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Instructie uitvoering Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2011 

 
Bij de uitvoering van de 2011-meting van de Kwaliteitsmonitor zijn verschillende partijen betrokken. 
Hieronder volgt in het kort wie dat zijn en wat hun rol is in het onderzoek. 
 

 

De Kwaliteitsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van Branchever-
eniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en is een activiteit van 
de werkgroep Kwaliteitszorg. 
 
Voor meer informatie: www.archiefbrain.nl. 

 

Evidens onderzoekdiensten verricht ondersteunde werkzaamheden bij 
de uitvoering van de Kwaliteitsmonitor, zoals het faciliteren van de 
internetvragenlijst, de verwerking van de schriftelijke vragenlijsten, 
bestandsbeheer en databewerkingen ten behoeve van de 
rapportages. 
 
Contactpersoon: Erik-Jan Vriens  
(erik@evidens.nl, tel. +31 (0)20 5812912)  

 

Boud heeft, als eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de 
Kwaliteitsmonitor, de algehele projectleiding en verzorgt de uitzet van 
het onderzoeksmateriaal naar de deelnemers, de (individuele) 
rapportages en de presentatie van de resultaten.  
Boud is eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over de opzet 
en uitvoering van het onderzoek. 
 
Contactpersoon: Willem Boudestein  
(boudestein.willem@planet.nl, tel. +31 (0)622789909)  

 
A. Vragenlijsten 

 
Voor de uitvoering van het onderzoek heeft u de beschikking over twee typen vragenlijsten namelijk 
een papieren vragenlijst (1) en een internetvragenlijst (2). 
 
1. De papieren vragenlijst van uw instelling treft u separaat aan in pdf-format. Dit is document: 
 
kda2011_0.pdf 
 
De papieren vragenlijst is primair bedoeld voor de bevraging van de bezoekers van de studie- of 
leeszaal (fysiek bezoek). 
 
2. De internetvragenlijst van uw instelling moet worden benaderd via onderstaande link: 
 
http://survey.evinet.nl/nq.cfm?q=2d33884f-15c5-f49f-2d1f-f05832998c23&nqloccode=0 
 
Gelet op de lengte en complexiteit van de link, adviseren wij u deze met kopiëren/copy (Ctrl+C) en 
plakken/paste (Ctrl+V) over te nemen. 
 
De internetvragenlijst is bedoeld voor de bevraging van de bezoekers van uw website, maar kan ook 
worden ingezet bij personen die via andere kanalen gebruik maken van uw diensten, dat wil zeggen 
via e-mail, per brief of telefonisch (zie B). 
 
Ten behoeve van de archieven met buitenlandse, niet-Nederlandstalige websitebezoekers is de online 
vragenlijst ook in het Engels beschikbaar. De respondenten kiezen zelf bij aanvang van de invulsessie 
de taal van hun voorkeur (Nederlands/Engels).  
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U wordt vriendelijk verzocht zowel de papieren vragenlijst als de internetvragenlijsten te controleren. 
Aandachtspunten daarbij moeten zijn: 
- Wordt de naam van uw instelling steeds correct weergegeven? (Hanteer in de vraagteksten de in 

de dagelijks spreektaal gebezigde naam.) 
- Kloppen de adres- en e-mailgegevens aan het slot van de papieren vragenlijst? 
 
Eventuele wijzigingen kunnen per e-mail worden doorgegeven aan Willem Boudestein, waarna u een 
gecorrigeerde papieren vragenlijst ontvangt.  
Voor de goede orde: de vragenlijst van de 2011-meting is in de BRAIN-werkgroep Kwaliteitszorg met 
diverse belanghebbenden besproken en vastgesteld; in de vraagstellingen worden geen wijzigingen 
aangebracht. 
 
B . Behandeling onderzoeksdoelgroepen 
 
In het onderzoek worden drie doelgroepen onderscheiden. Hieronder volgt per doelgroep een 
beschrijving hoe deze groepen in het onderzoek te behandelen. 
 
1. Bezoekers studie-/leeszaal 
Zoals reeds geschreven is de papieren vragenlijst bedoeld voor het onderzoek onder de bezoekers 
van de studie-/leeszaal.  
 
De deelnemers moeten zelf zorgdragen voor de reproductie en distributie van de papieren vragenlijst 
en desgewenst voor een begeleidende brief en retourenvelop. 
 
Zet minimaal 50 vragenlijsten uit onder studie-/leeszaalbezoekers (verwachte respons 75%). 
 
Vragenlijsten overhandigen met retourenvelop, eventueel voorzien van retouradres (= uw eigen 
instellingsadres, zo houdt u zicht op de respons). 
 
Van belang is dat personen volstrekt willekeurig worden geselecteerd; de vragenlijsten dus niet 
uitsluitend overhandigen aan ‘vaste klanten’, maar, afhankelijk van het verwachte aantal bezoekers in 
de veldwerkperiode, aan elke (zoveelste) bezoeker; 
- Indien in de veldwerkperiode meer dan 50 bezoekers worden verwacht, zorg dan voor een goede 

spreiding over dagdelen en weekdagen (rekeninghoudend met normale bezoekersaantallen).  
- Indien in de veldwerkperiode het aantal van 50 bezoekers naar verwachting niet zal worden 

gehaald, dan kunnen eventueel personen die de studie- of leeszaal eerder hebben bezocht, 
worden uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen, uiteraard voor zover deze personen bij u 
bekend zijn en u over (actuele) adresgegevens beschikt. Volg hiervoor de instructies zoals 
beschreven bij ‘overige dienstverlening op afstand’ (zie onder 3). 
 

2. Bezoekers website 
Wanneer u de link naar de internetvragenlijst opneemt op uw website, dan zullen de sitebezoekers 
zichzelf voor het onderzoek selecteren en heeft u praktisch geen omkijken naar de uitvoering van het 
onderzoek onder deze doelgroep. 
 
Om de attentiewaarde te verhogen, geven wij u in overweging de link niet alleen als ‘vaste’ verwijzing 
op de site op te nemen, maar ook als ‘pop-up’. Uiteraard staat het u vrij de link (en pop-up) te voorzien 
van een wervend tekstje. Construeer de link (en pop-up) zodanig, dat de internetvragenlijst opent in 
een nieuw venster/window of een nieuwe tab, zodat uw eigen website ‘open’ blijft en de betrokken 
bezoeker er gemakkelijk naar kan terugkeren. Voor uw webmaster is dit een eenvoudige 
opdracht/optie. 
 
Om de kwaliteit van de steekproef te verhogen, adviseren wij de link (en pop-up) zo spoedig mogelijk 
na 1 juni a.s. op uw website te plaatsen en deze langere tijd te laten staan. Het laatste is van belang, 
omdat u op deze wijze de kans verhoogt dat ook minder frequente of incidentele bezoekers van uw 
website in het onderzoek worden betrokken. 
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3. Overige dienstverlening ‘op afstand’ 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de beleving van uw dienstverlening, is het van 
belang ook de mening te vernemen van personen die op een andere wijze gebruik maken van uw 
diensten. Hierbij moet gedacht worden aan informatieverzoeken of aanvragen via e-mail, per brief 
(fax) en/of telefonisch. Om het onderzoek onder deze klantgroep te vereenvoudigen, is het van belang 
dat u tijdig begint met het verzamelen van adresgegevens.  
 
Schriftelijk- of e-mail contact: benader de laatste 20 personen die in de maand(en) voorafgaand aan 
de veldwerkperiode per brief of e-mail om informatie hebben verzocht 
 
Telefonisch contact: benader de eerste 20 personen die in de veldwerkperiode telefonisch 
inlichtingen inwinnen 
 
Het type vragenlijst dat u bij deze doelgroep hanteert is afhankelijk van de adresgegevens waarover u 
beschikt. Het ligt voor de hand bezoekers waarvan u over een e-mailadres beschikt, per e-mail uit te 
nodigen om aan het onderzoek deel te nemen. U kunt dan de link naar de internetvragenlijst in het 
mailbericht opnemen, zodat de betrokken klant de vragenlijst direct elektronisch kan invullen.  
 
Voor zover u alleen over een postadres beschikt kunt u de papieren vragenlijst toesturen (denk dan 
aan een begeleidende brief én portovrije retourenvelop), of u stuurt een brief met het verzoek de 
vragenlijst elektronisch in te vullen via uw website. De extra handelingen die de bezoeker in het laatste 
geval moet verrichten, werken doorgaans responsverlagend, zodat hier het toesturen van de papieren 
vragenlijst is te prefereren.  
 
N.B. Sommige archiefinstellingen beschikken over een adressenbestand, dat bijvoorbeeld wordt 
gebruikt voor het toesturen van een (elektronische) nieuwsbrief. Het staat u vrij deze bezoekers/ 
klanten uit te nodigen om aan het onderzoek deel te nemen. 
 
C. Waarom (nog) de papieren vragenlijst gebruiken? 

 
Natuurlijk kunt u iedere bezoeker, ook die van de studie- of leeszaal, verzoeken de vragenlijst via uw 
website elektronisch in te vullen. Echter, zoals hiervoor reeds aangegeven, moet de klant dan zelf 
extra stappen ondernemen om aan het onderzoek deel te nemen, hetgeen beslist responsverlagend 
werkt. Er wordt immers een drempel opgeworpen.  
Maar ook in onderzoekstechnische zin is het van belang de papieren vragenlijst te (blijven) hanteren, 
zeker voor instellingen die eerder aan de Kwaliteitsmonitor hebben deelgenomen. Schriftelijk 
onderzoek en onderzoek via het internet zijn verschillende meetmethoden, die kunnen leiden tot 
verschillende uitkomsten. Omwille van de vergelijkbaarheid van de resultaten met eerdere metingen, 
is het gebruik van de papieren vragenlijst dus aan te bevelen. Daarom adviseren wij u de bij punt B 
beschreven handelwijze per doelgroep te volgen.  
 
D. Veldwerkperiode 

 
Kies, afhankelijk van het (verwachte) aantal bezoekers, een periode van 2 à 4 weken om het 
schriftelijke gedeelte van het onderzoek uit te voeren. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te 
zijn. Van belang is dat de veldwerkperiode(n) 'representatief' is/zijn voor de normale gang van zaken 
binnen uw instelling. 
 
Het veldwerk moet vóór eind oktober 2011 zijn afgerond. Verlenging van de veldwerkperiode is niet 
mogelijk, omdat dan de tijdige levering van de rapportages niet kan worden gegarandeerd. De 
internetvragenlijst wordt op maandag 31 oktober 2011 door Evidens gesloten. Uiteraard kunt u zelf de 
internetvragenlijst eerder afsluiten, door simpelweg de link van uw website te verwijderen.  
 
E. Steekproefomvang 
 
Tracht in totaal tenminste 50 bruikbare waarnemingen te verzamelen, exclusief spontane reacties op 
de internetvragenlijst. 
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F. Toesturen ingevulde papieren vragenlijsten 
 

Aan het eind van uw veldwerkperiode, dus uiterlijk eind oktober 2011, alle ingevulde papieren 
vragenlijsten in één zending sturen aan: 
 

Evidens onderzoekdiensten 
Nieuwpoortstraat 98d 
1055 RZ  AMSTERDAM 
o.v.v. van ‘Kwaliteitsmonitor 2011’ 
 

Check voordat u de vragenlijsten aan Evidens stuurt of er een reactie is gegeven op vraag 35 (betreft 
ontbrekende informatie op de website) en de slotvraag 54 (betreft spontane op- en aanmerkingen bij 
uw dienstverlening en/of het onderzoek). Maak zonodig een kopie van de reacties; de vragenlijsten 
worden na verwerking namelijk niet geretourneerd 
 
G. Aanvullende informatie 
 
De resultaten van de internetvragenlijst komen terecht op een webserver van Evidens, die dagelijks 
backups uitvoert om deze data veilig te stellen. 
Tijdens de veldwerkperiode wordt het aantal reacties op de internetvragenlijst bijgehouden, uitgesplitst 
naar de deelnemende instellingen. De gerealiseerde aantallen met betrekking tot uw instelling kunt u 
tussentijds opvragen bij Boud. 
 
De papieren vragenlijsten worden zoveel mogelijk direct na binnenkomst door Evidens verwerkt (data-
entry). Ook deze gegevens worden uiteraard met dagelijkse backups veilig gesteld. 
 
Aan het einde van de onderzoeksperiode worden de ‘schriftelijke reacties’ samengevoegd met de 
gegevens uit de online enquête, waarna (over het geheel) analyses worden uitgevoerd ten behoeve 
van de rapportages. 
 
Omstreeks 21 november 2011 ontvangt u per e-mail uw individuele rapportage en een overzicht van 
de reacties op de open vragen 35 en 54 van de internetvragenlijst.  
De presentatie van de totaalresultaten vindt plaats op 28 november 2011 tijdens een studiedag van 
BRAIN. Dan is ook het totaalrapport gereed. 
 
 
Uw stappenplan in het kort (samenvatting) 
 
1. verzamel adresgegevens van bezoekers ‘op afstand’, d.w.z. klanten waarmee u per e-mail, brief 

(fax) en/of telefonisch contact hebt (gehad) 
2. maak vanaf 1 juni a.s. de internetvragenlijst z.s.m. toegankelijk door uw specifieke link op te 

nemen op uw website; voorzie de link/pop-up eventueel van een korte, wervende toelichting op 
het onderzoek 

3. kies een geschikte veldwerkperiode van 2 à 4 weken in de periode juni 2011 t/m oktober 2011 om 
het schriftelijke gedeelte van het onderzoek uit te voeren 

4. reproduceer de papieren vragenlijst(en) 
5. zorg bij de papieren vragenlijst voor een portovrije retourenvelop en eventueel een begeleidende 

brief 
6. gebruik uw eigen instellingsadres als retouradres (zo houdt u zicht op de respons) 
7. hanteer de papieren vragenlijst voor het onderzoek onder studie-/leeszaalbezoekers (minimaal 50 

vragenlijsten uitzetten) en bij klanten waarvan u alleen over een postadres beschikt; hanteer de 
internetvragenlijst voor uw websitebezoekers en bij klanten die u per e-mail uitnodigt om aan het 
onderzoek deel te nemen (neem in dat geval uw specifieke internetlink op in het bericht) 

8. probeer tenminste 50 bruikbare reacties te verzamelen, de reacties op de internetvragenlijst niet 
meegerekend 

9. check bij de papieren vragenlijst de reacties op de (open) vragen 35 en 54; maak zo nodig 
kopieën 

10. stuur na afronding van het schriftelijke veldwerk alle ingevulde papieren vragenlijsten in één 
zending aan Evidens


