Gebruikersonderzoek website DEN
Bijlage 1
Vragenlijst enquête

Gebruikersonderzoek www.den.nl
1.
Fijn dat je mee wilt werken aan het gebruikersonderzoek voor de nieuwe
website van DEN: www.den.nl. Het onderzoek bestaat uit 26 vragen en het
invullen daarvan duurt ongeveer een half uurtje.
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2. Algemene informatie

*1. Naam
*2. Instelling
*3. Afdeling
*4. Functie
*5. Leeftijd
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3. Achtergrond en zoekgedrag

*6. Heb je de nieuwe website van DEN al gebruikt?
*7. Maakte je voorheen gebruik van de oude website van DEN?
Indien je beide vragen met 'Ja' hebt beantwoord, vul dan s.v.p. de volgende vraag in:

8. Wat is volgens jou een sterk punt en een verbeterpunt van de nieuwe
site ten opzichte van de oude site?
Sterk punt
Verbeterpunt

*9. Hoe vaak ga je gemiddeld naar de website van DEN?
 Dagelijks




 Wekelijks




 Maandelijks




 Jaarlijks





*10. Hoeveel uur zoek je gemiddeld per week naar informatie over het
digitaliseren van erfgoed?
 < 1 uur




 1-5 uur




 > 5 uur





*11. Welke andere bronnen gebruik je bij het zoeken naar informatie over
digitalisering en erfgoed?
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4. Over www.den.nl

*12. Welke van de onderstaande onderdelen op www.den.nl zijn voor jou
relevant? (1= minst relevant en 8= meest relevant. Elke waarde kan
maar 1 keer gekozen worden)
1 (minst)

2

3

4

5

6

7

8 (meest)

Nieuws

















































Agenda

















































Blog

















































Goed Digitaliseren

















































Vraag en

















































Publicaties

















































DEN Lab

















































Over DEN

















































antwoord

*13. Geef aan wat je van de volgende onderdelen op de website vindt:
slecht

niet goed

wel ok

goed

prima

Menu indeling































Navigatie































Design































Zoekfunctie
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5. Over www.den.nl (2)
Noteer hieronder de sterke en eventuele verbeterpunten van de genoemde website onderdelen. (Als
er onderdelen zijn waar je geen ervaring mee hebt, laat deze dan leeg. Als je een onderdeel niet
hebt kunnen vinden zet dan een x in het betreffende vak)

14. Nieuwsberichten
Sterk punt
Verbeterpunt

15. Agendaberichten
Sterk punt
Verbeterpunt

16. Verslagen
Sterk punt
Verbeterpunt

17. Blog
Sterk punt
Verbeterpunt

18. Vraag en antwoord
Sterk punt
Verbeterpunt

19. ABC Digitaal Erfgoed
Sterk punt
Verbeterpunt

20. Subsidiewijzer
Sterk punt
Verbeterpunt

21. DEN Lab
Sterk punt
Verbeterpunt

22. Pagina 'Over DEN'
Sterk punt
Verbeterpunt
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6. Over de onderdelen binnen 'Goed Digitaliseren' (Kennisbank)

*23. Hoe vaak gebruik je onderstaande onderdelen uit 'Goed Digitaliseren'
Bij minder dan Bij ongeveer de Bij meer dan de
Nooit

de helft van

helft van mijn

helft van mijn

mijn bezoeken

bezoeken

bezoeken

Altijd

DE BASIS































Standaarden en































Projectenbank































Overzicht van





























































richtlijnen

innovatieve
instellingen
Kennisdossiers

24. Welke van de onderstaande zoekmogelijkheden zou jij willen gebruiken
bij het zoeken in 'Goed Digitaliseren'?
Vereist

Zou leuk zijn

Niet nodig

Vrij zoekveld



















Tags



















Filters



















Zoekwoord























































suggesties
Gerelateerde
zoektermen
Gerelateerde
onderdelen

25. Wat kan er volgens jou nog beter bij 'Goed Digitaliseren'? (Zowel
technisch als inhoudelijk)




26. Heb je nog meer opmerkingen over de site?
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27. Zou je eventueel mee willen werken aan een vervolginterview?
 Ja




 Nee
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7.
Bedankt voor je medewerking!
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