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Inleiding 
Voor u liggen de resultaten van een onderzoek naar het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van Irisnet, het 
intranet van Stichting Bartiméus. Alvorens de resultaten te presenteren zal in dit hoofdstuk kort worden 
beschreven wat de aanleiding van het onderzoek is, welke deelonderzoeken zijn uitgevoerd en wat u in de rest 
van het verslag kunt verwachten.  

Aanleiding 
Bij Bartiméus is een intranet, genaamd Irisnet, ontwikkeld en geïmplementeerd. Sinds januari 2004 is Irisnet 
operationeel en toegankelijk voor alle medewerkers die toegang hebben tot het netwerk van Bartiméus.  
 
De invoering van het intranet had verschillende doelen. Eén van de doelen is de communicatie en interactie 
tussen de verschillende locaties en afdelingen binnen Bartiméus te bevorderen. Daarnaast zou het intranet de 
mogelijkheid moeten bieden om informatie beschikbaar te stellen voor én door alle medewerkers, met de 
mogelijkheid om kennis te delen, te structureren en te publiceren. Nu, ruim een jaar later, wil de organisatie 
graag weten in hoeverre het intranet aan de verwachtingen van de medewerkers voldoet, of het voldoende 
gebruiksvriendelijk is en op welke manier Irisnet verbeterd zou moeten worden. Deze vraag heeft de organisatie 
bij de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente neergelegd welke de organisatie met een 
studentonderzoeker in contact heeft gebracht. Deze onderzoeker heeft de opdracht (gedeeltelijk) gecombineerd 
met een afstudeeropdracht met als onderwerp ‘Kennisdeling via Irisnet’ en heeft enkele maanden binnen de 
organisatie aan beide onderzoeken gewerkt. 
 
Het eerste idee was om het onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van Irisnet te beperken tot een 
organisatiebrede vragenlijst over het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van Irisnet. In de loop van het 
onderzoek is er echter voor gekozen naast het gebruikersonderzoek een usabilityonderzoek en een expertanalyse 
uit te voeren. In de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan. 

Deelonderzoeken 
Het onderzoek naar het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van Irisnet bestaat uit drie afzonderlijke 
onderzoeken. Als eerste is een gebruikersonderzoek uitgevoerd waarbij alle medewerkers van Bartiméus een 
vragenlijst over Irisnet hebben ontvangen. De resultaten van dit gebruikersonderzoek geven inzicht in de manier 
waarop Irisnet gebruikt wordt. Bovendien hebben de medewerkers kunnen aangeven in hoeverre ze Irisnet 
gebruiksvriendelijk vinden en wat zij graag verbeterd willen zien. Gebruiksvriendelijkheidproblemen zijn echter 
niet allemaal via een vragenlijst te achterhalen, omdat veel problemen niet als zodanig herkend worden en 
mensen ze bijvoorbeeld aan hun eigen onhandigheid wijten. Daarom is ervoor gekozen naast het 
gebruikersonderzoek een usabilityonderzoek uit te voeren waarbij drie respondenten onder leiding van de 
onderzoeker verschillende opdrachten hebben uitgevoerd. De respondenten moesten tijdens het uitvoeren van de 
opdrachten aangeven wat ze wel en niet goed vonden aan het intranet, daarnaast heeft de onderzoeker 
doormiddel van observatie gekeken tegen welke problemen de respondenten aanliepen. Voor het compleet 
maken van het onderzoek is naast het gebruikersonderzoek en het usabilityonderzoek een expertanalyse 
uitgevoerd. Voor de expertanalyse heeft de onderzoeker literatuuronderzoek over usability uitgevoerd. Aan de 
hand van de resultaten uit het literatuuronderzoek is het intranet bekeken en zijn aanbevelingen ter verbetering 
van de gebruiksvriendelijkheid gedaan. De drie verschillende onderzoeken hebben geleid tot een compleet beeld 
van het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van Irisnet en hebben aanbevelingen van zowel de gebruikers als 
de onderzoeker opgeleverd die de organisatie kan gebruiken om Irisnet te verbeteren. 

Vooruitblik 
In het verslag zijn de drie verschillende onderzoeken gebundeld. Als eerste komt het gebruikersonderzoek en 
zijn resultaten aan bod, vervolgens wordt uitgelegd hoe het usabilityonderzoek is uitgevoerd en wat hiervan de 
resultaten zijn. Als laatste worden de aanbevelingen van de onderzoeker, de expertanalyse, gepresenteerd. 
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Inleiding 
Eind juni is een gebruikersonderzoek uitgevoerd bij de Stichting Bartiméus om na te gaan in hoeverre het 
intranet Irisnet aan de verwachtingen van de medewerkers voldoet, of het voldoende gebruiksvriendelijk is en op 
welke manier Irisnet verbeterd zou kunnen worden. In dit document wordt eerst toegelicht hoe het onderzoek is 
uitgevoerd, wat de respons was en in hoeverre de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar de gehele 
organisatie. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd. Als laatste worden enkele belangrijke conclusies 
getrokken.   

Onderzoeksopzet en generaliseerbaarheid 
Eind juni zijn twee vragenlijsten verstuurd; het Gebruikersonderzoek Irisnet (Vragenlijst A) en het 
Gebruikersonderzoek Kennisdeling via Irisnet (Vragenlijst B). In dit document wordt alleen ingegaan op de 
vragen van de eerste vragenlijst. De vragenlijsten bevatten echter veel dezelfde vragen, daarom zijn bij de 
overlappende vragen de resultaten van beide vragenlijsten meegenomen.  
 
De vragenlijsten zijn verstuurd aan alle 1675 medewerkers die op 15 juni 2005 in de salarisadministratie van 
Bartiméus voorkwamen, aselect is hen een vragenlijst toegewezen; 837 medewerkers hebben vragenlijst A 
ontvangen en 838 medewerkers hebben vragenlijst B ontvangen. De vragenlijsten zijn samen met een 
begeleidende brief per (interne) post naar de medewerkers verstuurd. Vragenlijst A is te vinden in Bijlage 1. 
Daarnaast zijn de vragenlijsten digitaal gemaakt en via zowel Irisnet als de website van Bartiméus beschikbaar 
gesteld. In Tabel 1 is te zien hoe de verstuurde vragenlijsten over de sectoren zijn verdeeld. 
 
Tabel 1 Aantal verstuurde vragenlijsten per sector 
 Vragenlijst A Vragenlijst B Totaal 
 N N N 

Sector Onderwijs 74 75 149 

Sector Zorg 527 531 1058 

Sector Dienstverlening 145 129 274 

Ondersteunende Diensten 82 91 173 

Vereniging Bartiméus 5 7 12 

Stichting Accessibility 4 5 9 

TOTAAL VERSTUURD 837 838 1675 

Respons 
Uiteindelijk heeft 32,2 procent van de medewerkers de toegestuurde vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Het 
responspercentage van Vragenlijst A is 35,1 procent en van Vragenlijst B 29,2 procent. In tabel 2 is het aantal 
teruggestuurde vragenlijsten per sector aangegeven. Van de in totaal 539 ingevulde vragenlijsten, zijn er 127 
digitaal ingevuld, dit komt neer op 23,6 procent. 
 
Tabel 2 Respons per sector 
 Vragenlijst A Vragenlijst B Totaal 
 N % N % N % 

Sector Onderwijs 23 31,1 14 18,7 37 24,8 

Sector Zorg 170 32,2 150 28,2 320 30,2 

Sector Dienstverlening 68 46,9 53 41,1 121 44,0 

Ondersteunende Diensten 28 34,1 19 20,9 47 27,5 

Vereniging Bartiméus 2 40,0 3 42,8 5 41,4 

Stichting Accessibility 1 25,0 3 60,0 4 42,5 

Onbekend 2  3  5  

TOTALE RESPONS 294 35,1% 245 29,2% 539 32,2% 
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Uit Tabel 2 blijkt dat er in relatief minder vragenlijsten uit de Sector Onderwijs zijn teruggekomen. Dit komt 
overeen met de verwachting, aangezien de vragenlijsten vrij kort voor de zomervakantie zijn verstuurd. 
Vragenlijst A heeft binnen die sector wel een responspercentage van 31,1 procent, wat overeenkomt met het 
totale responspercentage en vergelijkbaar is met het te verwachten responspercentage bij het versturen van een 
vragenlijst. 
 
Het totale responspercentage is voor een vragenlijst niet erg laag. Echter van alle medewerkers heeft ongeveer 
tweederde de vragenlijst niet ingevuld. De beste manier om erachter te komen of de resultaten gegeneraliseerd 
kunnen worden naar de rest van de organisatie is door uit te zoeken waarom tweederde van de medewerkers de 
vragenlijst niet heeft ingevuld. Helaas was dit in verband met de tijd niet mogelijk. Binnen de vragenlijst is wel 
gevraagd naar de leeftijd, de sector waar mensen werken en of ze een leidinggevende functie hebben. Door het 
vergelijken van de variabelen leeftijd, sector en leidinggevende functie moet blijken of de medewerkers die de 
vragenlijst hebben ingevuld qua kenmerken overeen komen met de medewerkers in de rest van de organisatie. 
Met andere woorden, kunnen de resultaten, ondanks de niet al te hoge respons gegeneraliseerd worden naar de 
gehele organisatie? 

Leeftijd 
De variabele leeftijd is in categorieën ingedeeld en vervolgens vergeleken met de gegevens uit het jaarverslag 
van de Stichting Bartiméus van 2004. In het jaarverslag is namelijk te lezen dat de leeftijdsverdeling al jaren 
hetzelfde is. Uit de chikwadraatanalyse blijkt dat de verwachte verdeling overeenkomt met de waargenomen 
verdeling van Vragenlijst A (,000), Vragenlijst B (,002) en beide vragenlijsten samen (� ,000). Hierbij dient wel 
vermeld te worden dat de medewerkers van de Vereniging Bartiméus en Stichting Accessibility ook zijn 
meegenomen in de verdeling al zijn zij niet opgenomen in het jaarverslag, daar het om het jaarverslag van de 
Stichting Bartiméus gaat. 

Sector 
Na analyse van de resultaten bleek dat 51 respondenten (bijna 10% van het totaal) de verkeerde sector hadden 
ingevuld bij de vraag in welke sector ze werkzaam zijn. De meest logische verklaring hiervoor is dat zij niet 
wisten tot welke sector ze behoorden. Na vergelijking van de functie en afdeling met de sector zijn de gegevens 
aangepast. De nieuwe verdeling van de medewerkers over de verschillende sectoren is vergeleken met de 
verdeling zoals bekend binnen de salarisadministratie op 15 juni 2005. Uit de chikwadraatanalyse blijkt dat de 
verwachte verdeling overeenkomt met de waargenomen verdeling van Vragenlijst B (,034) en beide 
vragenlijsten samen (,002). De sectorverdeling van Vragenlijst A daarentegen blijkt niet overeen te komen met 
de sectorverdeling van Stichting Bartiméus (,067). Het verschil tussen de responspopulatie en de populatie 
medewerkers bij Bartiméus blijkt echter niet heel groot te zijn. Er blijken iets meer mensen uit de sector 
dienstverlening de vragenlijst te hebben ingevuld en iets minder mensen van de sector zorg.  

Leidinggevende functie 
Binnen Bartiméus heeft 6,1 procent van de medewerkers een leidinggevende functie, echter een iets groter deel 
van de respondenten gaf aan een leidinggevende functie te hebben. Door middel van een chikwadraatanalyse is 
gekeken in hoeverre de verdelingen van elkaar verschilden. Uit de chikwadraatanalyse blijkt dat de verwachte 
verdeling overeenkomt met de waargenomen verdeling van Vragenlijst A (,003) en beide vragenlijsten samen 
(,001). De verdeling van Vragenlijst B komt niet overeen met de verwachte verdeling (,138), maar de resultaten 
van deze vragenlijst worden alleen in combinatie met die van Vragenlijst A meegenomen dus dat maakt niet veel 
uit. 

Conclusie generaliseerbaarheid 
Uit bovenstaande blijkt dat het responspercentage niet laag is voor een vragenlijst, maar dat er een grote groep 
blijft die de vragenlijst niet heeft ingevuld. Een aanvullende vragenlijst naar de motieven om de vragenlijst niet 
in te vullen is niet mogelijk, maar uit een analyse van de variabelen leeftijd, sector en leidinggevende functie 
blijkt dat de responspopulatie op die punten wel redelijk overeenkomt met de populatie. Met voorzichtigheid kan 
gezegd worden dat de resultaten te generaliseren zijn. Echter er zijn ook veel punten waarbij de respondenten 
niet met de populatie vergeleken kunnen worden, dus is vervolgonderzoek aan te bevelen. 
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Resultaten 

Algemeen 
In Tabel 3 zijn verdelingen van de variabelen Leeftijd, Sector en Aantal jaar in dienst afgebeeld. Uit deze tabel 
blijkt dat de meeste respondenten bij Bartiméus Zorg werken (59,9%), gevolgd door Bartiméus Dienstverlening 
(22,7%) en nog later door Bartiméus Onderwijs (6,5%) en de Ondersteunende Diensten (9,1%). Tevens is in 
Tabel 3 te zien dat de meeste medewerkers tussen de 20 en 30 (29,7%) en 40 en 50 (30,8%) zijn. Er zijn met 
name weinig respondenten van 50 jaar en ouder. Daarnaast blijkt uit de tabel dat de meeste respondenten tussen 
de 2 en 10 jaar (47,9%) of langer dan 10 jaar (30,7%) bij Bartiméus werken.  
 
Tabel 3 Verdeling van de variabelen Leeftijd, Sector en Aantal jaar in dienst 
N % Leeftijd N % Sector N % Aantal jaar in dienst 
8 1,5 tussen de 18 en 20 121 22,7 Bartiméus Dienstverlening 65 12,1 minder dan 1 jaar 

157 29,7 tussen de 20 en 30 35 6,6 Bartiméus Onderwijs 50 9,3 tussen de 1 en 2 jaar 

114 21,6 tussen de 30 en 40 320 59,9 Bartiméus Zorg 257 47,9 tussen de 2 en 10 jaar 

163 30,8 tussen de 40 en 50 5 0,9 Vereniging Bartiméus 165 30,7 langer dan 10 jaar 

79 14,9 tussen de 50 en 60 49 9,2 Ondersteunende diensten    

8 1,5 60 jaar en ouder 4 0,7 Accessibility    

529 100 TOTAAL 534 100 TOTAAL 537 100 TOTAAL 
 
De respondenten is ook gevraagd in hoeverre ze een cliëntgebonden, bureaugebonden en ambulante functie 
hebben. Deze vragen lijken echter niet helemaal begrepen te zijn. Veel respondenten hebben deze vraag niet 
ingevuld of vergelijkende met de functie verkeerd ingevuld. Zo is de vraag in welke mate de respondenten een 
ambulante functie hebben vooral door respondenten uit de sector Zorg niet ingevuld. Als we de resultaten van 
deze vragen toch meenemen, dan kunnen we uit Tabel 4 concluderen dat veel respondenten volledig of deels 
cliëntgebonden zijn (88%), met name deels bureaugebonden (63,3%) zijn en vooral niet ambulant zijn (61,6%). 
Ook is gevraagd of de respondenten een leidinggevende functie hebben, 9,4 procent geeft aan een 
leidinggevende functie te hebben, 90,6 procent niet. 
 
Tabel 4 Soort functie 

 Volledig Deels Niet 
 N % N % N % 

cliëntgebonden functie 255 54,6 156 33,4 56 12 

bureaugebonden functie 103 23,6 278 63,6 56 12,8 

ambulant is functie 23 6,3 117 31,9 227 61,9 
 
In Tabel 5 is weergegeven welke houding de respondenten hebben ten opzichte van technologische 
vernieuwingen. Uit deze tabel blijkt dat slechts een klein aantal respondenten sceptisch of negatief staat 
tegenover technologische vernieuwingen (12,4%). Veel respondenten geven aan een beetje afwachtend te zijn en 
als collega’s zeggen dat het erg makkelijk is er naar te gaan kijken (49,1%). 
 
Tabel 5 Houding ten opzichte van technologische vernieuwingen 
N % Welke uitspraak past het beste bij je als het gaat om technologische vernieuwingen? 
201 38,4 Ik ben er als eerste bij, vind het interessant en probeer zoveel mogelijk uit om de mogelijkheden 

te ontdekken. 
257 49,1 Ik ben een beetje afwachtend, als collega’s zeggen dat het erg makkelijk is, dan ga ik er ook eens 

naar kijken. 
42 8,0 Ik ben wat sceptisch. Liever doe ik dingen op de manier waarop ik het gewend ben, totdat het 

echt niet anders kan. 
23 4,4 Ik wacht zo lang mogelijk met het aanleren, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd of zin om me in 

al die nieuwe technologieën te verdiepen. 
523 100 TOTAAL 
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De meeste respondenten hebben de beschikking over een computer (34,5%) of delen er een met collega’s 
(62,9%). Slechts 14 respondenten geven aan geen beschikking over een computer te hebben. Dit zijn met name 
mensen met een functie binnen de facilitaire of technische dienst. Uit een chikwadraatanalyse blijkt dat er qua 
het beschikken over een computer op het werk een significant verschil bestaat tussen de sectoren (,000). 
Respondenten die een eigen computer hebben blijken met name bij de Ondersteunende Diensten te werken, bij 
de sector Zorg moet respondenten de computer vooral delen en bij de sectoren Dienstverlening en Onderwijs is 
het aantal respondenten dat een computer moet delen en een eigen computer heeft ongeveer gelijk.  
 
In Tabel 6 is weergegeven hoe vaak de respondenten op het werk en thuis de computer gebruiken. Uit deze tabel 
blijkt dat de meeste respondenten die over een (gedeelde) computer beschikken dagelijks de computer gebruiken 
(77,1%). Uit een nadere analyse blijkt dat 65,9 procent van de respondenten die de computer delen en 97,3 
procent van de respondenten die een computer voor zichzelf hebben de computer dagelijks gebruiken. De meeste 
respondenten (88,8%) (ook degene zonder computer op het werk) gaven aan vooral tussen de één keer per week 
en dagelijks thuis de computer te gebruiken.  
 
Tabel 6 Gebruik van de computer tijdens het werk en thuis 
N % Gebruik computer tijdens werk N % Gebruik computer thuis 

401 77,1 Dagelijks 239 44,6 Dagelijks 

65 12,5 2-5 keer in de week 181 33,8 2-5 keer in de week 

30 5,8 Eén keer in de week 56 10,4 Eén keer in de week 

10 1,9 Eén keer in de twee weken 20 3,7 Eén keer in de twee weken 

4 0,8 Eén keer in de maand 15 2,8 Eén keer in de maand 

10 1,9 Minder dan één keer per maand 25 4,7 Nooit 

520 100 TOTAAL 536 100 TOTAAL 
 
Alvorens nader in te gaan op wat de respondenten vinden van de verschillende onderdelen, de vormgeving, en 
informatie op Irisnet wordt hier weergegeven wat de respondenten vinden dat er in het algemeen verbeterd kan 
worden op Irisnet. Uit Tabel 7 blijkt dat slechts 6,4 procent van de respondenten vindt dat er niets verbeterd 
hoeft te worden. De rest van de respondenten vindt dat met name de zoekfunctie en de navigatiestructuur 
verbeterd kunnen worden. Daarnaast hebben een aantal respondenten bij ‘anders’ aangegeven welke andere 
zaken voor verbetering vatbaar zijn. Deze suggesties zijn te vinden in Bijlage 2. 
 
Tabel 7 Zaken op Irisnet die verbeterd mogen worden 

Wat vind je dat er kan verbeteren op Irisnet? N 
Frequentie: % van het 

aantal respondenten (482) 

Niets 31 6,4 

De vormgeving 69 14,3 

De zoekfunctie 206 42,7 

De navigatiestructuur (o.a. het menu) 192 39,8 

De nieuwsvoorziening 45 9,3 

De actualiteit van de informatie op Irisnet 51 10,6 

Geen idee 112 23,2 

Anders 67 13,9 
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Beoordeling en gebruik Irisnet 
In Tabel 8 is weergegeven welke mening de respondenten over het opstarten van Irisnet hebben. Uit de tabel 
blijkt dat de meeste respondenten het een goede ontwikkeling vinden (86,7%). Slechts twee respondenten geven 
aan het niet te zijn opgevallen en negen respondenten geven aan dat ze het geen verbetering vinden, deze 
respondenten en degenen die het niet zoveel uitmaken werken met name bij de sector Zorg. 
 
Tabel 8 Beoordeling opstarten Irisnet 
N % Wat vind je van het feit dat Bartiméus Irisnet heeft opgestart? 
463 86,7 Dat vind ik een goede ontwikkeling 

60 11,2 Dat maakt me niet zoveel uit 

9 1,7 Dat vind ik geen verbetering 

2 0,4 Dat is me nog niet opgevallen 

534 100 TOTAAL 
 
In Tabel 9 is te zien hoeveel respondenten Irisnet hebben bezocht en hoeveel respondenten die Irisnet nooit 
bezocht hebben dit wel zouden willen doen. Uit de tabel blijkt dat van alle respondenten 7,6 procent Irisnet nog 
nooit bezocht heeft en 92,4 procent wel. De respondenten die Irisnet nooit bezocht hebben blijken met name uit 
de sector Zorg te komen en één van hen heeft een leidinggevende functie. Van degenen die Irisnet nooit bezocht 
hebben willen de meeste respondenten dit wel gaan doen (70,7%), 12 respondenten geven aan dit niet te willen. 
 
Tabel 9 Bezoek Irisnet (wel of niet bezocht) 
N % Heb je Irisnet wel eens bezocht?  
498 92,4 Ja  

41 7,6 Nee N % Zou je Irisnet alsnog willen bezoeken? 
   29 70,7 Ja 

   12 29,3 Nee 

539 100 TOTAAL 41 100 TOTAAL 
 
In Tabel 10 is weergegeven hoe vaak de respondenten Irisnet en het onderdeel Kennis op Irisnet bezoeken. Uit 
de tabel blijkt dat van de respondenten die Irisnet wel eens bezocht hebben, 65,2 procent Irisnet één keer in de 
twee weken of vaker bezoekt. Minder dan de helft hiervan, bijna 30 procent, bezoekt het onderdeel Kennis één 
keer in de twee weken of vaker. De meeste respondenten die Irisnet dagelijks of 2-5 keer per week bezoeken 
geven aan Irisnet niet vaker te willen bezoeken, maar de meeste respondenten die Irisnet één keer in de week of 
minder vaak bezoeken (62,2%) geven aan Irisnet juist wel vaker te willen bezoeken. 
 
Tabel 10 Bezoek Irisnet (aantal keer) 
N % Hoe vaak bezoek je Irisnet? N % Hoe vaak bezoek je het onderdeel Kennis? 
39 8,0 Dagelijks 3 0,6 Dagelijks 
96 19,6 2-5 keer in de week 29 6,1 2-5 keer in de week 
90 18,4 Eén keer in de week 53 11,2 Eén keer in de week 
94 19,2 Eén keer in de twee weken 54 11,4 Eén keer in de twee weken 
98 20,0 Eén keer in de maand 161 33,9 Eén keer in de maand 
72 14,7 Minder dan één keer per maand 175 36,8 Nooit 
489 100 TOTAAL 475 100 TOTAAL 
 
Al eerder bleek dat met name respondenten die werken bij de vaker de computer op het werk gebruiken. Het 
blijkt dat respondenten die werken bij de Ondersteunende Diensten Irisnet gemiddeld vaker gebruiken dan 
respondenten van andere sectoren; 42,9 procent bezoekt Irisnet dagelijks en 28,6 procent tussen de 2 en 5 keer 
per week. Met name respondenten van de sector Onderwijs blijken Irisnet weinig te bezoeken; ruim 68 procent 
bezoekt Irisnet minder dan één keer in de twee weken. Respondenten van de sectoren Zorg en Dienstverlening 
zijn meer verdeeld, wel blijkt dat er maar weinig respondenten zijn die Irisnet dagelijks bezoeken. Aangezien 
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met name werknemers van de Ondersteunende Diensten een bureaugebonden en niet-cliëntgebonden functie 
hebben is het logisch dat deze twee groepen gemiddeld vaker Irisnet bezoeken. Het blijkt ook dat respondenten 
met een leidinggevende functie Irisnet relatief vaker bezoeken dan respondenten zonder een leidinggevende 
functie. Daarnaast blijkt dat respondenten die negatief tegenover technologische vernieuwingen staan Irisnet 
minder vaak bezoeken dan anderen.  
Het bezoek van het onderdeel Kennis op Irisnet is natuurlijk gerelateerd aan het aantal keer dat Irisnet gemiddeld 
wordt bezocht; hoe minder men op Irisnet kijkt, hoe minder men op de kennispagina kijkt. Uit tabel 10 is echter 
wel duidelijk geworden dat mensen niet standaard het onderdeel Kennis bezoeken als ze Irisnet gebruiken. Er 
blijken qua gebruik van het onderdeel Kennis geen verschillen te zijn tussen de sectoren.  
 
In Tabel 11 is weergegeven welke factoren de respondenten belemmeren bij het (vaker) bezoeken van Irisnet. Al 
eerder is gebleken dat veel respondenten Irisnet vaker willen gebruiken, maar dat dit door verschillende factoren 
wordt bemoeilijkt. Uit de tabel blijkt dat 80,3 procent van de respondenten Irisnet niet vaker bezoekt door een 
tekort aan tijd.  
 
Tabel 11 Belemmerende factoren 
Welke factoren belemmeren het (vaker) bezoeken 
van Irisnet? 

N 
Frequentie: % van het  
aantal respondenten (309) 

Geen toegang tot een computer 34 11,0 

Te weinig tijd 248 80,3 
Ik vind Irisnet moeilijk te gebruiken 61 19,7 

Een slechte netwerkverbinding 10 3,2 

Anders 74 23,9 
 
Uit de open antwoorden bij ‘anders’ blijkt dat de respondenten tijdens het werk weinig tijd hebben om achter de 
computer te kruipen. Naast dat veel respondenten druk zijn met cliënten komt dit ook vaak doordat ze veel 
ambulant of parttime werken. Veel van deze respondenten geven aan thuis wel tijd te hebben om op Irisnet te 
kijken, mocht dit mogelijk worden.  
Geen tijd blijkt ook met ‘geen prioriteit’ samen te hangen. Sommige zaken (zoals discussies) zijn niet direct 
werk gerelateerd en daarvoor wordt dan geen tijd genomen. Ook blijkt dat respondenten Irisnet weinig bezoeken 
omdat ze de computer met teveel mensen moeten delen, geen computer op de werkplek hebben of geen toegang 
tot de computer hebben omdat ze bijvoorbeeld invalkracht zijn.  
Op sommige plekken blijkt dat er geen netwerkverbinding en daardoor ook geen verbinding met Irisnet is, de 
locatie Almere is hiervan een voorbeeld. Een andere respondent gaf aan door de hinderlijk slechte 
netwerkverbinding Irisnet en de gezamenlijke schijf te mijden.  
De respondenten geven als toevoeging bij het ‘moeilijk kunnen gebruiken van Irisnet’ aan vooral veel te lang te 
moeten zoeken en zaken niet te kunnen vinden en er niet van op de hoogte te zijn wat er allemaal te vinden is. 
Eén respondent legt uit dat mensen niet weten wat ze aan Irisnet hebben als ze niet weten wat er allemaal op te 
vinden is, dit zou volgens deze respondent duidelijker kunnen. Een enkeling geeft aan Irisnet niet te gebruiken 
doordat hij/zij niet zo handig is met de computer. Andere respondenten zegt de informatie op Irisnet niet relevant 
te vinden en niet het gevoel te hebben Irisnet nodig te hebben en het daarom niet te gebruiken.  
 
Naast belemmerende factoren zijn er ook factoren die het gebruik van Irisnet juist stimuleren. In Tabel 12 is 
weergegeven door welke factoren de respondenten zich gestimuleerd voelen. Uit de tabel blijkt dat de 
respondenten zeer verschillend geantwoord hebben, geen enkele factor springt eruit. Bijna 24 procent* van de 
respondenten zegt niet gestimuleerd te worden. Stimulans door collega’s en leidinggevenden scoren het laagst, 
belangrijker zijn de verwijzingen uit de Bartiméus Actueel, de mate waarin Irisnet het werk ondersteunt en 
hiervoor noodzakelijk is.  
Uit de open antwoorden bij ‘anders’ blijkt dat respondenten ook worden gestimuleerd om Irisnet te bezoeken 
doordat ze formulieren moeten downloaden, ze informatie nodig hebben die nergens anders te vinden is of 
doordat ze informatie voor de opleiding of schoolopdrachten nodig hebben. Echter de meest genoemde factor 
blijkt eigen interesse en nieuwsgierigheid te zijn. Slechts een enkeling geeft aan gestimuleerd te worden doordat 
de secretaresse ze op belangrijke onderwerpen attendeert en ze vacatures en leuke dingen zoals het dagboek en 
foto’s op Irisnet kunnen vinden. De respondenten die niet gestimuleerd worden om Irisnet te gebruiken geven 
redenen die ook genoemd zijn bij de vraag ‘waardoor word je belemmerd om Irisnet te gebruiken?’. 
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Tabel 12 Stimulerende factoren 
Waardoor word je op dit moment gestimuleerd om 
Irisnet te gebruiken? 

N 
Frequentie: % van het  
aantal respondenten (531) 

Door mijn collega’s 76 14,3 

Door mijn leidinggevende 56 10,5 

Door verwijzingen in de Bartiméus Actueel 161 30,3 

Doordat Irisnet mijn werkzaamheden ondersteunt 191 36,0 
Doordat Irisnet voor mijn werk noodzakelijk is 119 22,4 

Ik wordt niet gestimuleerd om Irisnet te gebruiken 127* 23,9* 

Anders 114 21,5 
* 25 respondenten hebben daarnaast een andere optie aangekruist, dus het is geen hard percentage. 
 
Tabel 13 geeft weer wat de respondenten denken nodig te hebben om Irisnet te (leren) gebruiken. Uit de tabel 
blijkt dat een groot aantal respondenten ( 43%*) aangeeft niets nodig te hebben. De rest van de respondenten is 
verdeeld over de vraag welke hulpmiddelen ze nodig hebben; een handleiding is het meest aangekruist (18,5%) 
en stimulans van mijn leidinggevende het minst (4,2%).  
 
Tabel 13 Nodig om Irisnet te (leren) gebruiken 

Wat het je nodig om Irisnet te (leren) gebruiken? N 
Frequentie: % van het 
 aantal respondenten (530) 

Stimulans van mijn leidinggevende 22 4,2 

Een handleiding 98 18,5 

Ondersteuning door collega’s  55 10,4 

Een korte cursus 69 13,0 

Extra ruimte van m’n leidinggevende om Irisnet te 
leren kennen 

49 9,2 

Een helpdesk waar ik met eventuele problemen 
terecht kan 

57 10,8 

Niets 228 43,0* 
Anders 140 26,4 
* 16 respondenten hebben daarnaast een andere optie aangekruist, dus het is geen hard percentage. 
 
Met de optie ‘Extra ruimte van m’n leidinggevende om Irisnet te leren kennen’ wordt bedoeld dat medewerkers 
van hun leidinggevende de ruimte krijgen om te experimenteren met Irisnet en deze te leren gebruiken. Dit kan 
door mensen de tijd te geven Irisnet te gebruiken en ze bijvoorbeeld op andere punten te ontlasten, zodat ze 
Irisnet kunnen bezoeken zonder dat er bijvoorbeeld cliënten zijn die op zorg wachten. Uit de opmerkingen bij de 
open antwoorden bij ‘anders’ blijkt dat respondenten dit niet helemaal hebben begrepen. Wel is uit deze open 
antwoorden duidelijk geworden dat veel respondenten extra tijd kunnen gebruiken om Irisnet te leren gebruiken 
en er nu vaak geen tijd is zonder cliënten alleen te laten. 
 
Veel respondenten hebben ‘anders’ aangekruist (26,4%). Uit de open antwoorden bij ‘anders’ blijkt dat 
respondenten vooral tijd nodig hebben om Irisnet te leren gebruiken, tevens geven ze aan een verbetering van 
verschillende onderdelen van Irisnet belangrijk te vinden. Deze mogelijke verbeteringen komen aan de orde bij 
de vraag ‘Wat vind je dat er kan verbeteren op Irisnet?’. Verder zijn toegang tot een (snellere) computer en 
Irisnet en een thuisaansluiting zaken waarvan veel respondenten aangeven dit nodig te hebben om Irisnet te 
(leren) gebruiken. Slechts een enkeling geeft aan een handleiding of handboek met wat je waar kunt vinden op 
papier nodig te hebben, het belangrijk te vinden actuele meldingen of nieuwe dingen per mail te ontvangen en 
een snelkoppeling naar Irisnet op het bureaublad te hebben om het makkelijk te kunnen bezoeken.  
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In Tabel 14 wordt weergegeven met welk doel de respondenten Irisnet bezoeken. Uit de tabel blijkt dat veel 
respondenten op de hoogte willen blijven van het nieuws binnen Bartiméus (61,4%) en ze informatie zoeken die 
ze voor hun werk nodig hebben (73,4%).  
Uit de open antwoorden bij ‘anders’ blijkt dat veel respondenten formulieren zoeken op Irisnet. Ook zoeken 
respondenten informatie voor de opleiding of school en ondersteuningsplannen. Een enkeling geeft aan via 
Irisnet Frame te bezoeken, foto’s te bekijken, vacatures te zoeken, cao, dagboek, verwijzingen van de actueel en 
digitale tijdschriften te bekijken.  
 
Tabel 14 Doel van bezoek aan Irisnet 

Met welk doel bezoek je Irisnet? N 
Frequentie: % van het 
 aantal respondenten (267) 

Om op de hoogte blijven van het nieuws binnen 
Bartiméus 164 61,4 

Om een telefoonnummer op te zoeken  44 16,5 

Om informatie te publiceren op Irisnet 23 8,6 

Om boeken te bestellen  11 4,1 

Om zalen te reserveren 27 10,1 
Om het prikbord te bekijken of iets op het prikbord 
te plaatsen 73 27,3 

Om het forum te bekijken of hier iets op te plaatsen 40 15,0 
Om informatie te zoeken die ik nodig heb voor mijn 
werk 196 73,4 

Om meer over Bartiméus te weten te komen 96 36,0 

Anders 56 21,0 
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Informatie en Gebruiksvriendelijkheid 
In Tabel 15 zijn de uitkomsten van stellingen met betrekking tot de informatie op Irisnet en de 
gebruiksvriendelijkheid van Irisnet te zien. De gemiddelde score geeft aan in hoeverre de respondenten het met 
de stelling eens zijn. In Tabel 1 van Bijlage 4 zijn de uitgebreide uitkomsten per stelling te vinden. De schaal 
loopt van 1 (helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens). Hierbij geeft 3 aan dat ze neutraal staan 
tegenover de stelling. Bij de hierna genoemde percentages zijn de antwoorden op ‘mee eens’ en ‘helemaal mee 
eens’ samengevoegd om aan te geven welk deel van de respondenten het met een bepaalde stelling eens is.  
  
Zoals in Tabel 15 te zien is hangen de meeste gemiddelden tegen de drie aan wat betekent dat de respondenten 
gemiddeld redelijk neutraal staan tegenover de stelling of zeer uiteenlopende meningen hebben. Veel 
respondenten geven aan dat de informatie op Irisnet wel relevant is voor hun dagelijkse werkzaamheden 
(49,6%), maar dat het voor de meeste van hen niet onmisbaar is (61,7%). De meeste respondenten vinden dat de 
informatie op Irisnet over het algemeen goed bruikbaar is (57,3%) en dat er niet teveel informatie op Irisnet staat 
(51,7%). Ook geven de meeste respondenten aan dat ze door Irisnet beter op de hoogte te zijn van het nieuws 
binnen Bartiméus (54,8%) en de informatie op Irisnet over het algemeen actueel te vinden (58%). 
Nog geen 40 procent van de respondenten geeft aan Irisnet gebruiksvriendelijk te vinden. Er is geen verschil 
tussen respondenten die Irisnet vaak of minder vaak gebruiken. De respondenten zijn zeer verdeeld over de 
vragen of ze het makkelijk vinden de weg te vinden op Irisnet en of ze het moeilijk vinden een beeld van de 
structuur te vormen; 41,4 procent vindt het moeilijk om de weg te vinden en 40 procent vind het moeilijk een 
beeld te vormen van de structuur van Irisnet. Hierbij blijkt geen verschil te zijn tussen het vaak of minder vaak 
gebruiken van Irisnet. 
De meerderheid van de respondenten kan op Irisnet de informatie vinden die ze nodig hebben (51,7%). De vraag 
is echter op twee manieren te interpreteren. Zo kan het betekenen dat de juiste informatie op Irisnet staat of dat 
ze makkelijk informatie die ze zoeken kunnen vinden. Op de vraag of de informatie die ze nodig hebben op een 
logische plaats staat antwoorden de meeste respondenten neutraal (37,7%).  
Een groot deel van de respondenten vindt dat de startpagina uitnodigt om verder te kijken (47,3%). 
 
Tabel 15 Stellingen over de informatie op en gebruiksvriendelijkheid van Irisnet 

Stelling N 
Gemiddelde Score 

(1-5) 
Standaard deviatie 

Op Irisnet staat informatie die relevant is voor mijn 
dagelijkse werkzaamheden. 

488 2,62 ,960 

Irisnet is voor mijn dagelijkse werkzaamheden onmisbaar. 486 3,62 1,029 

Door Irisnet ben ik beter op de hoogte van het nieuws binnen 
Bartiméus. 

261 2,61 1,015 

Ik kan op Irisnet over het algemeen de informatie vinden die 
ik nodig heb. 

490 2,68 ,885 

De informatie die ik nodig heb staat op een logische plaats 265 3,16 ,916 

Ik vind de informatie op Irisnet over het algemeen actueel. 482 2,43 ,648 

Ik vind Irisnet gebruiksvriendelijk. 483 2,46 ,703 

Ik vind de informatie op Irisnet over het algemeen goed 
bruikbaar. 

484 2,96 1,011 

Ik vind het makkelijk om de weg te vinden op Irisnet. 481 3,13 1,046 

De startpagina nodigt uit om verder te kijken. 262 2,60 ,775 

Ik vind het moeilijk om me een beeld te vormen van de 
structuur van Irisnet. 

488 2,86 1,007 

Ik vind dat er te veel informatie op Irisnet staat. 487 3,43 ,830 
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Zoeken en navigatie 
In Tabel 16 is doormiddel van gemiddelde scores weergegeven hoe duidelijk de respondenten de buttons vinden. 
In Tabel 3 van Bijlage 4 zijn de uitgebreide uitkomsten te vinden. De schaal loopt van 1 (helemaal mee eens) tot 
5 (helemaal niet mee eens). Hierbij geeft 3 aan dat ze neutraal staan tegenover de stelling.  
 
Uit Tabel 16 blijkt dat de respondenten de meeste buttons redelijk duidelijk vinden. Respondenten die Irisnet 
dagelijks gebruiken vinden de buttons niet duidelijker dan respondenten die Irisnet minder vaak gebruiken. 
De button ‘Kantoorgids’ wordt het minst duidelijk gevonden; 39,2 procent geeft aan de naam van deze button 
onduidelijk of zeer onduidelijk te vinden. Uit de open antwoorden blijkt dat veel respondenten de naam te breed 
vinden. Enkele suggesties om de naam te verbeteren zijn: diversen, afdelingen en administratie. Tevens geeft één 
van de respondenten een mogelijke naam voor de button ‘Over Bartiméus’, te weten Bartiméus Algemeen. 
Enkele respondenten geven ook aan dat het niet duidelijk is wat de pagina ‘Kennis’ precies inhoudt en geven aan 
dat deze opgeschoond en verder ontwikkeld moet worden en een veel dynamischer functie moeten krijgen.  
 
Een aantal respondenten geeft bij de open antwoorden aan dat ze op dit moment zaken onder andere buttons 
vinden als dat ze verwachten. Met name de buttons ‘Kantoorgids’ en ‘Medewerkers’ worden vaak met elkaar 
verward. Hierom wordt door enkele respondenten de suggestie gedaan om onder elke button een rolmenu te 
hangen waarbij als je er met je muis overheen gaat te zien is wat er onder de button te vinden is. Ook laat een 
van de respondenten weten het handiger te vinden als de buttons aparte kleurtjes krijgen om het onderscheid 
duidelijker te maken. Verder zijn er een aantal respondenten die aangeven dat er van hen een paar buttons bij 
mogen komen, te weten Ondersteuningsplan, Vacatures, Formulieren, Nieuws en PZ. 
 
Tabel 16 Duidelijkheid buttons 

Button N Gemiddelde Score Standaard deviatie 

Over Bartiméus  257 2,12 ,796 

Sectoren  256 2,33 ,878 

Kantoorgids  258 2,94 1,038 

Medewerkers 257 2,47 ,944 

Kennis 258 2,74 ,997 
 
In Tabel 17 is weergegeven hoe vaak de respondenten bepaalde zoek- en navigatiemogelijkheden van Irisnet 
gebruiken. Uit de tabel blijkt dat met name het menu vaak wordt gebruikt, de index wordt het minst gebruikt. De 
zoekfunctie wordt soms gebruikt. Uit de open antwoorden bij andere vragen blijkt dat niet iedereen weet dat er 
een zoekmachine of index is. Zo is meer dan eens door een respondent aangegeven dat het jammer is dat Irisnet 
geen zoekfunctie heeft en dat de ‘knoppen rechtsboven’, waaronder de verrekijker, onduidelijk zijn.  
 
Tabel 17 Hoe vaak het menu, de zoekmachine en de index gebruikt worden 
Als ik iets zoek op Irisnet, gebruik ik:  Meestal Soms Nooit 

N 168 68 13 
Het menu (via de buttons) 

% 67,5 27,3 5,2 

N 75 122 49 
De zoekmachine  

% 30,5 49,6 19,9 

N 21 94 121 
De index (sitemap) 

% 8,9 39,8 51,3 
 
In Tabel 18 zijn de uitkomsten van stellingen met betrekking tot de zoek- en navigatiemogelijkheden van Irisnet 
te zien. In Tabel 2 van Bijlage 4 zijn de uitgebreide uitkomsten per stelling te vinden. De schaal loopt van 1 
(helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens). Hierbij geeft 3 aan dat ze geen antwoord kunnen geven op 
de stelling. Bij de hierna genoemde percentages zijn de antwoorden op ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ 
samengevoegd om aan te geven welk deel van de respondenten het met een bepaalde stelling eens is.  
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Uit Tabel 18 blijkt dat de meeste respondenten het menu wel redelijk goed vinden werken (52%). De 
zoekmachine werkt volgens 43,8 procent van de respondenten ook redelijk goed. Echter bij beiden is ruim 30 
procent van de respondenten het hier niet mee eens tot zeer niet mee eens. Bij andere vragen hebben 
respondenten aangegeven de zoekmachine niet goed te vinden werken, omdat ze niet altijd de informatie krijgen 
die ze willen hebben als ze een trefwoord intikken of documenten via de zoekmachine niet kunnen vinden. Veel 
respondenten geven aan dat ze niet weten of de index goed werkt (41,9%), dit komt waarschijnlijk omdat ze het 
weinig gebruiken, zoals uit Tabel 17 bleek. 
 
Tabel 18 Stellingen over het menu, de zoekmachine en de index 

Stelling N 
Gemiddelde Score 

(1-5) 
Standaard deviatie 

Ik vind het menu goed werken om iets te vinden. 480 2,78 ,983 

Ik vind de zoekmachine goed werken om iets te vinden. 477 2,88 1,026 

Ik vind de index goed werken om iets te vinden. 470 2,89 ,862 
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Inhoud 
In Tabel 19 is weergegeven welke informatie volgens de respondenten moet worden uitgebreid. Uit de tabel 
blijkt dat er behoefte is aan uitbreiding van bijna alle soorten informatie, ongeveer 16 procent van de 
respondenten geeft aan dat er niets uitgebreid hoeft te worden. Informatie van afdelingen en clusters scoort het 
hoogst (43%) en het nieuws scoort het laagst (16,6%). De vraag welke informatie op Irisnet moet worden 
uitgebreid hangt samen met de vraag welke informatie respondenten missen op Irisnet. In Bijlage 3 is te vinden 
welke informatie de respondenten missen of verder uitgebreid willen zien.  
 
Tabel 19 Informatie die uitgebreid moet worden 

Welke informatie moet worden uitgebreid op Irisnet? N 
Frequentie: % van het 

aantal respondenten (235) 

Het nieuws 39 16,6 

Informatie over projecten 64 27,2 

Informatie over specialismen 77 32,8 

Informatie van/uit de sectoren 67 28,5 

Informatie van afdelingen en clusters 101 43,0 

Informatie van kennisgroepen 75 31,9 

Niets 38 16,2 

Anders  36 15,3 
 
Het merendeel van de respondenten heeft de vraag ‘Is er informatie die je overbodig vindt op Irisnet’ niet 
ingevuld of aangegeven niks overbodig te vinden. Daarentegen hebben 17 respondenten aangegeven een aantal 
zaken overbodig te vinden, te weten: 
• Nieuws 
• Oud nieuws 
• De dubbele informatie; informatie die in zowel de Bartiméus Actueel als op Irisnet staan 
• Het dagboek en daarin vooral de persoonlijke zaken van mensen die niet aan het werk gerelateerd zijn. 
• Foto’s van ‘uitjes’ 
• De foto’s en plaatjes die het beeld verstoren 
• Adressen en telefoonnummers van medewerkers 
• Discussies, vooral als ze niet worden afgerond 
• Prikbord waar bijvoorbeeld fietsen worden aangeboden 
• De grote hoeveelheid informatie 
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Toegankelijkheid 
Verschillende respondenten hebben bij andere vragen aangegeven graag de mogelijkheid te willen krijgen Irisnet 
vanuit huis te bezoeken. In Tabel 20 is weergegeven welke informatie de respondenten willen kunnen 
raadplegen als ze Irisnet vanaf thuis zouden kunnen bezoeken. Uit de tabel lijkt dat slechts 32 procent van de 
respondenten Irisnet niet vanuit huis wil bezoeken. De respondenten die dit wel willen geven aan met name alle 
informatie op Irisnet (22,8%) of alle informatie op zowel Irisnet als Frame te willen raadplegen (31,2%). Het 
blijkt niet zo te zijn dat met name medewerkers met een ambulante functie Irisnet thuis willen kunnen gebruiken. 
 
Bij de open antwoorden bij ‘anders’ geven sommige respondenten aan Irisnet niet thuis te willen gebruiken, 
omdat ze daar geen behoefte aan hebben en dit alleen te doen als ze langdurig thuis zouden zitten. Andere 
respondenten geven aan Irisnet juist thuis te willen bezoeken, omdat ze daar wel de tijd hebben om het te 
bekijken in tegenstelling tot op het werk. 
 
Tabel 20 Informatie die vanuit huis geraadpleegd zal worden 

N % 
Wanneer je Irisnet vanuit huis zou kunnen bezoeken, welke informatie zou je dan willen 
raadplagen? 

9 3,6 Alleen het nieuws 
9 3,6 Alleen de informatie van mijn eigen afdeling/cluster 
57 22,8 Alle informatie op Irisnet 
4 1,6 Alle informatie op Frame (het documentenbeheersysteem van Bartiméus) 
78 31,2 Alle informatie op zowel Irisnet als Frame 
80 32,0 Geen informatie, ik zal Irisnet thuis niet gebruiken 
13 5,2 Anders 

250 100 TOTAAL 
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Kennisdeling 
Bij de vragen over kennisdeling stond in de vragenlijst de volgende omschrijving van kennis: “met kennis wordt 
bedoeld: informatie die ervoor zorgt dat je je werk beter kunt uitvoeren.” Bij het interpreteren van de resultaten 
is het echter belangrijk te onthouden dat veel mensen geen onderscheid maken tussen kennis en informatie of 
deze met elkaar verwarren. 
 
Eerder is al weergegeven hoe vaak respondenten het onderdeel Kennis op Irisnet bezoeken, de meeste 
respondenten bezoeken Irisnet niet vaker dan één keer per maand. Op de vraag of de respondenten wel eens 
informatie of kennis publiceren op Irisnet antwoord slechts 14,4 procent dit te doen, ruim 85 procent heeft dit 
niet gedaan. Helaas is hieruit niet op te maken wat respondenten bedoelen met het publiceren van kennis of 
informatie. Er zijn slechts een paar medewerkers die de juiste rechten hebben om kennis en informatie op Irisnet 
te zetten, dit zou je kunnen zien als publiceren. Echter het schrijven van een tekst en deze door iemand anders op 
Irisnet laten zetten zou je ook als publiceren kunnen zien. Er blijkt een significant verschil tussen de sectoren te 
bestaan (,001) ; de ondersteunende diensten publiceren meer kennis/informatie dan de andere sectoren, te weten 
34,15 procent. 
 
Op de vraag of de respondenten hun specialisatie hebben aangegeven in de medewerkerslijst antwoordt slechts 
8,2 procent dit inderdaad te hebben gedaan, ruim 91 procent heeft dit dus niet gedaan. Er bestaat een significant 
verband tussen het publiceren van kennis en het in de medewerkerslijst aangeven van de specialisatie. (,000); 
respondenten die informatie/kennis op Irisnet publiceren, geven ook vaker hun specialisaties aan. Tabel 21 laat 
zien waarom respondenten dit niet gedaan hebben. Van de respondenten geeft 29,4 procent aan dat ze niet wisten 
hoe ze hun specialisatie moesten aangeven. Het grootste gedeelte van de respondenten heeft ‘anders’ 
aangekruist. Uit de open antwoorden bij ‘anders’ blijkt dat de meeste respondenten (ongeveer 110) niet wisten 
dat het mogelijk was, 25 respondenten geven aan er geen tijd voor te hebben of prioriteit aan te geven, 19 
respondenten geven aan niet in de medewerkerslijst te staan omdat ze bijvoorbeeld op een groep werken, 10 
respondenten gaven aan dat ze kortdurend in dienst zijn of stagiaire zijn en het daarom niet hebben ingevuld en 7 
respondenten geven aan dat ze geen specialisatie hebben. Twee respondenten geven aan het wel geprobeerd te 
hebben, maar het icoontje wat in de handleiding staat niet te kunnen vinden en ook niet te weten hoe je op 
specialisatie kunt zoeken. 
 
Tabel 21 Reden om geen specialisatie aan te geven 
Waarom heb je geen specialisatie in de 
medewerkerslijst aangegeven? 

N 
Frequentie: % van het 

aantal respondenten (425) 

Ik weet niet hoe dat moet 125 29,4 

Ik vind het moeilijk aan te geven wat mijn 
specialisatie is 

46 10,8 

Ik denk dat mensen me sowieso wel weten te vinden 57 13,4 

Ik zie daarvan het belang niet in 65 15,3 

Anders 205 48,2 
 
In Tabel 22 zijn de uitkomsten van stellingen met betrekking tot kennisdeling via Irisnet te zien. In Tabel 4 van 
Bijlage 4 zijn de uitgebreide uitkomsten per stelling te vinden. De schaal loopt van 1 (helemaal mee eens) tot 5 
(helemaal niet mee eens). Hierbij geeft 3 aan dat ze neutraal staan tegenover de stelling. Bij de hierna genoemde 
percentages zijn de antwoorden op ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ samengevoegd om aan te geven welk deel 
van de respondenten het met een bepaalde stelling eens is. 
 
Uit Tabel 22 blijkt dat de respondenten op alle stellingen tussen positief en neutraal antwoorden. De meeste 
respondenten geven aan Irisnet een geschikt middel te vinden om kennis te delen (72,5%) en om kennis op te 
publiceren (80,9%). Bijna 60 procent van de respondenten denkt dat Irisnet de kennisdeling tussen collega’s 
vergemakkelijkt. Een kleine meerderheid van de respondenten vindt dat een discussieforum een geschikt middel 
is om kennis te delen (50,5%). Een groot deel van de respondenten staat neutraal tegenover de stelling dat het 
prikbord een geschikt middel is om kennis te delen (41,9%), toch geeft nog zo’n 43 procent aan het met de 
stelling eens te zijn. 
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Tabel 22 Stellingen over kennisdeling via Irisnet 

Stelling N 
Gemiddelde Score 

(1-5) 
Standaard 

deviatie 

Ik vind Irisnet een geschikt middel om kennis te delen. 480 2,19 ,710 
Ik vind een discussieforum een geschikt middel om kennis te 
delen. 477 2,57 ,821 

Ik vind een prikbord een geschikt middel om kennis te delen. 477 2,69 ,808 
Ik vind Irisnet een geschikt medium om kennis op te 
publiceren. 478 2,07 ,634 

Irisnet vergemakkelijkt kennisdeling tussen collega’s. 479 2,42 ,806 
 
In Tabel 23 zijn de uitkomsten van stellingen met betrekking tot zaken die bepalen of respondenten kennis delen 
via Irisnet afgebeeld. In Tabel 5 van Bijlage 4 zijn de uitgebreide uitkomsten per stelling te vinden. De schaal 
loopt van 1 (helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens). Hierbij geeft 3 aan dat ze neutraal staan 
tegenover de stelling. 
 
Uit Tabel 23 blijkt dat de respondenten vinden dat alle genoemde zaken in zeer belangrijke mate bepalen of de 
ze kennis zouden delen via Irisnet. Slechts een enkeling heeft aangegeven dat onderstaande zaken niet in 
belangrijke mate bepalen of ze kennis zouden delen via Irisnet. 
 
Tabel 23 Zaken die het delen van kennis via Irisnet beïnvloeden 
In welke mate bepalen onderstaande zaken of je kennis zou 

delen via Irisnet N Gemiddelde Score 
(1-5) 

Standaard 
deviatie 

De snelheid waarmee wordt gereageerd op mijn vragen die 
op het forum of prikbord staan 

462 1,03 ,253 

De hoeveelheid beschikbare informatie over de onderwerpen 
waarover ik meer wil weten 

464 1,03 ,211 

De gebruiksvriendelijkheid van Irisnet 464 1,02 ,153 

De aanwezigheid van interactieve instrumenten zoals: chats, 
discussies of meningpeilingen 

457 1,04 ,308 

De actualiteit van informatie op Irisnet 465 1,02 ,159 

Het gemak waarmee informatie op Irisnet te vinden is 469 1,01 ,113 

De snelheid waarmee de pagina’s verschijnen 468 1,03 ,183 

De vormgeving van Irisnet 460 1,03 ,235 

De aanwezigheid van afgeschermde gebieden 450 1,04 ,284 

 
Bij de vraag welke andere zaken bepalen of ze kennis zouden delen via Irisnet gaven de respondenten 
verschillende antwoorden en lichtten ook een aantal al in Tabel 23 genoemde zaken toe. Zo gaf één van de 
respondenten aan dat de actualiteit van de informatie op Irisnet gewaarborgd moest worden. Als suggestie gaf hij 
aan dat medewerkers die kennis op Irisnet aangeboden hebben, een signaal van de beheerder van Irisnet moeten 
krijgen dat ze hun kennis moeten evalueren. Vindt er geen evaluatie plaats, dan moet volgens de respondent de 
kennis van Irisnet verwijderd worden, om zo verwarring te voorkomen. Een aantal andere respondenten vinden 
dat het gemak waarmee kennis op Irisnet te vinden is verbeterd kan worden als er een kader is waarbinnen 
kennis gedeeld kan worden. Volgens hen zou het handig zijn als de kennis gerubriceerd is en binnen thema’s 
geplaatst wordt.  
 
Veel respondenten gaven aan dat de hoeveelheid tijd die ze beschikbaar hebben voor het plaatsen van en zoeken 
naar kennis op Irisnet in belangrijke mate bepalen of ze kennis zouden delen via Irisnet. Hiermee samenhangend 
maakten een aantal respondenten duidelijk dat het belangrijk is dat het zoeken naar kennis nuttig is voor het 
dagelijks werk. Andere respondenten vinden dat juist de toegankelijkheid van Irisnet van grote invloed is. Het 
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gaat hierbij om toegankelijkheid vanaf de werkplek (voldoende computers met toegang tot Irisnet en voldoende 
snelle netwerkverbinding) en toegankelijkheid vanuit huis voor alle medewerkers. Eén respondent liet ook weten 
dat het belangrijk is dat de kennis toegankelijk is qua woord- en taalgebruik, dat er dus niet teveel jargon 
gebruikt wordt. 
 
Een aantal respondenten gaf aan het met name belangrijk te vinden dat de mensen met wie ze kennis willen 
delen beschikking hebben over Irisnet en deze ook gebruiken. Een aantal van de respondenten vindt dit 
belangrijk, omdat ze er zeker van willen zijn dat bepaalde zaken door de juiste personen gelezen worden. 
Anderen vinden het belangrijk dat door het gebruik van Irisnet door veel mensen het veel meer gaat ‘leven’. Ze 
vinden het belangrijk dat je niet alleen kennis plaatst maar het ook terug krijgt. Voor velen speelt de verwachting 
die ze hebben ten opzichte van serieuze en zinvolle reacties en formeel gebruik van Irisnet voor kennisdeling een 
belangrijke rol bij het delen van kennis via Irisnet. Eén van de respondenten gaf aan het handig te vinden als er 
een gebruikers- c.q. gedragscode voor het delen van kennis op Irisnet zou komen te staan, een ander leek het 
daarnaast handig om een introductiecursus kennisdelen te organiseren. 
 
Het valt op dat een aantal respondenten het belangrijk vindt dat kennis direct is op te vragen in de vorm van 
bijvoorbeeld een artikel en dat andere respondenten aangeven dat ze Irisnet alleen zouden gebruiken om mensen 
met de juiste kennis te vinden en daarna op een andere manier dan via de computer kennis met deze persoon uit 
te willen wisselen. Eén respondent gaf aan het belangrijk te vinden dat het mogelijk is om makkelijk een digitaal 
netwerk op te zetten naar aanleiding van bijvoorbeeld een themadag.  
 
Ook het soort kennis blijkt belangrijk, een aantal respondenten gaf aan dat de kennis wel serieus genoeg moest 
zijn en van zowel medewerkers als beleidsmakers moest zijn. Andere respondenten gaven juist weer aan dat ze 
pas kennis zouden delen als ze vinden dat de kennis voldoende zinvol is om te delen. 
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Conclusie 
Naar aanleiding van de resultaten kunnen een aantal conclusies worden getrokken. De eerste conclusie is dat de 
respondenten het over het algemeen een goede zaak vinden dat Irisnet is opgestart, maar dat er wel veel 
verbeterd moet worden. Eigenlijk zijn bijna alle onderdelen van Irisnet voor verbetering vatbaar. Met name zal 
de navigatie en zoekfunctie verbeterd moeten worden om Irisnet gebruiksvriendelijker te maken.  
 
De tweede conclusie die getrokken kan worden is dat Irisnet, met name het onderdeel ‘Kennis’, op dit moment 
niet regelmatig bezocht worden. Om het intranet en ook kennisdeling meer te laten leven is het belangrijk dat de 
medewerkers Irisnet wel regelmatig gebruiken. De voornaamste redenen dat mensen Irisnet minder bezoeken is 
de factor tijd en het feit dat niet iedere medewerker (voldoende) toegang heeft tot Irisnet. Het is daarom aan te 
bevelen dat alle medewerkers toegang tot Irisnet krijgen doormiddel van onder andere thuisaansluitingen. 
Daarnaast is het belangrijk dat er meer prioriteit aan Irisnet gegeven wordt en dat ervoor wordt gezorgd dat de 
medewerkers meer tijd aan Irisnet kunnen en mogen besteden. Een andere reden waarom mensen Irisnet minder 
bezoeken als gewenst is omdat het op dit moment voor veel mensen niet noodzakelijk is om op Irisnet te kijken. 
Ook zonder het intranet kunnen ze hun werk uitvoeren. Eén van de manieren om hier verandering in aan te 
brengen is door de informatie op Irisnet uit te breiden. De respondenten geven zelf al aan dat ze het belangrijk 
vinden dat de informatie over met name afdelingen en clusters wordt uitgebreid. 
 
De derde conclusie die getrokken kan worden is dat de respondenten vinden dat Irisnet een geschikt middel is 
om kennis te delen, maar dat er op dit moment nog weinig kennisdeling plaatsvindt. Om kennisdeling echt van 
de grond te krijgen moet het onderdeel ‘Kennis’ worden aangepast en moet er voor gezorgd worden dat de 
gebruiksvriendelijkheid én de bezoekersfrequentie omhoog gaat. 
 
Kortom de respondenten vinden Irisnet een goede zaak, maar er moet nog veel verbeterd worden. Om Irisnet te 
verbeteren kunnen de suggesties die door de respondenten zijn gedaan worden meegenomen, daarnaast kan 
gebruik worden gemaakt van de door de onderzoeker uitgevoerde expertanalyse.  
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Inleiding 
In de maand juli zijn een aantal usabilitytests uitgevoerd bij de Stichting Bartiméus om na te gaan tegen welke 
problemen de gebruikers aanlopen en hoe de gebruiksvriendelijkheid van Irisnet volgens hen verbeterd kan 
worden. In dit document worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Als eerste wordt toegelicht wat 
een usabilityonderzoek is en hoe het onderzoek is uitgevoerd, vervolgens worden de resultaten gepresenteerd en 
als laatste zullen conclusies worden getrokken. 

Usabilityonderzoek 
Er zijn verschillende manieren om een usabilityonderzoek uit te voeren. De twee meeste bekende en gebruikte 
manieren zijn de hardop-denkmethode en de plus-en-minmethode. Beide methoden zijn op twee manieren uit te 
voeren; gericht (mét taken) en ongericht (zonder taken). Het gaat bij beide methoden om een kwalitatief 
onderzoek met een beperkte steekproefomvang waarbij een statistische analyse van de resultaten niet goed 
mogelijk is (De Jong & Schellens, 1995). De uitkomsten van het onderzoek leiden in de meeste gevallen tot een 
lijst met problemen ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid. 
 
De hardop-denkmethode houdt in dat een respondent de website of in dit geval het intranet bekijkt en zijn 
gedachten hardop uitspreekt. Daarbij kan het gaan om verwarring, frustraties of misschien zelfs plezier. Bij de 
plus-en-minmethode spreekt de respondent niet direct zijn gedachten uit, maar geeft met plussen en minnen aan 
welke elementen hij positief vindt en welke negatief. Het kan hierbij gaan om woorden, zinnen, alinea’s, hele 
pagina’s, illustraties, menu’s, tabellen etc. De onderzoeker noteert de plussen en minnen op de papieren versie 
van de website. Als de respondent klaar is, volgt een individueel nagesprek waarin de redenen worden 
achterhaald voor alle aangegeven plussen en minnen. Het gevaar is wel dat de respondent kan vergeten waarom 
hij ook alweer een plus of min had gezet of dat de interactie die na het optreden van het probleem nog heeft 
plaatsgevonden de beschrijving van het probleem vertroebelt, het zogenaamde Halo-effect. 
 
In de plus-en-minmethode nemen de respondenten de rol aan van een beoordelaar die de website evalueert door 
het aangeven van plussen en minnen. In de hardopdenk-methode nemen de respondenten de rol aan van een 
gebruiker die zijn gedachten verbaliseert. 
 
Uit het onderzoek van Sienot (1997) bleek dat de plus-en-minmethode tot de detectie van een groter aantal 
verschillende problemen leidt dan de hardop-denkmethode. Bovendien kwam uit het onderzoek naar voren dat 
de plus-en-minmethode significant een groter aantal verschillende waarderingsproblemen opleverde dan de 
hardop-denkmethode. Uit het onderzoek van Kleisman (2003) naar de verschillen tussen de gerichte en de 
ongerichte variant van de plus-en-minmethode bleek dat de variant ‘vrij rondsurfen’ (ongericht) het dubbele 
aantal problemen opleverde dan de variant ‘taken uitvoeren’ (gericht). 
 
In dit usabilityonderzoek is voor de plus-en-minmethode gekozen waarbij zowel de ongerichte als gerichte 
methode wordt gebruikt. Er is voor deze methode gekozen, omdat deze aan de ene kant als beste getest wordt en 
aan de andere kant om het mogelijk te maken de usabilitytest met één onderzoeker uit te voeren. Bij de hard-op-
denkmethode moeten namelijk tegelijkertijd de opmerkingen van de respondent en de route en problemen die 
deze tegenkomt worden genoteerd, dit is alleen uitvoerbaar met meerdere onderzoekers. 
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Onderzoeksopzet 
Voor het onderzoek is zoals eerder vermeld een combinatie van de ongerichte en de gerichte plus-en-
minmethode gebruikt. De usabilitytest bestaat uit de volgende onderdelen; 
• het beantwoorden van een aantal algemene vragen 
• het uitvoeren van een voorspellingstaak 
• een moment van vrij rondsurfen waarbij plussen en minnen worden aangegeven 
• het uitvoeren van zes taken waarbij plussen en minnen worden aangegeven 
• het nabespreken van de gegeven plussen en minnen 
• het beantwoorden van een aantal vragen over enkele onderdelen van Irisnet 
In Bijlage 5 is de uitgebreide procedure van de usabilitytest te vinden. 
 
Tijdens het onderzoek worden ook een zestal taken uitgevoerd, deze taken hebben te maken met activiteiten die 
voortkomen uit de vier door Bartiméus vooraf opgestelde doelen voor Irisnet, te weten: 
1. actuele informatie- en nieuwsvoorziening bieden aan medewerkers 

o nieuwsbericht zoeken 
o telefoonnummer zoeken 
o informatie publiceren 
o informatie (gerelateerd aan werk) zoeken 

2. kennis delen tussen collega’s, vakgroepen en zelfs interdisciplinair 
o iets op het discussieforum plaatsen 
o een medewerker met een bepaalde specialisatie opzoeken 

3. werkzaamheden faciliteren (bestellen, reserveren) 
o boeken bestellen 
o zalen reserveren 
o formulier opvragen (bijv. onkostenformulier of reiskostenformulier) 

4. informatie beter toegankelijk maken (procedures, beleidsstukken, etc) 
o verschil tussen Irisnet en Frame kennen (vooraf en achteraf vragen) 
o beleidsdocument zoeken (over functieomschrijving of Creatief Solidair bijvoorbeeld) 

 
In verband met de tijd zijn niet alle activiteiten in de taken opgenomen; alleen de cursief gemaakte activiteiten 
zijn gebruikt. Een taak bestaat uit het vinden van informatie en is voor iedereen gelijk. Hoewel alle respondenten 
een andere achtergrond hebben en het mooier zou zijn als de vragen voor iedereen gepersonaliseert zouden 
worden, is hier niet voor gekozen. Er is voor gekozen om iedereen dezelfde opdrachten te geven, omdat een 
opdracht laten uitvoeren door één persoon niet laat zien of het ‘niet kunnen vinden’ aan de ervaring met 
computers of Irisnet van die persoon of aan het systeem ligt. Het is pas duidelijk of de respondenten allen 
bepaalde onderdelen minpunten geven als ze, naast het vrije rondsurfen, allemaal ongeveer dezelfde route door 
Irisnet volgen. 
 
Bij het uitvoeren van taken is het ook mogelijk de benodigde tijd op te nemen en de route die de respondent 
volgt op Irisnet om een taak te beantwoorden te noteren. Deze laatste route kan met de theoretisch kortste route 
worden vergeleken. De theoretisch kortste route wil zeggen de meest efficiënte manier om bij de gewenste 
informatie te komen. Het doel van dit onderzoek is problemen met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid aan 
het licht te brengen. Het opnemen van tijd is in dat geval niet nodig. Voornamelijk omdat deze tijd beïnvloed 
wordt door het hardop ‘plus’ of ‘min’ zeggen. Wel is voorafgaand aan het afnemen van de taken het optimale 
klikpad vastgesteld. Dit klikpad is vergeleken met de klikpaden die de respondenten hebben gebruikt om de 
informatie te vinden, daarnaast is gekeken of ze de zoekfunctie of de index gebruikt hebben.  
 
Wanneer het gaat om het verkrijgen van zoveel usabilityproblemen als mogelijk in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek, adviseert Nielsen (1999) om gebruik te maken van vier of vijf respondenten. Kruger (2000) meent 
dat één tot drie respondenten voldoende is. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie medewerkers welke 
sinds kort bij Bartiméus in dienst zijn en enige ervaring met internet en Irisnet hebben. In Tabel 1 is, in 
willekeurige volgorde, te zien dat de respondenten verschillende kenmerken hebben. 

Tabel 1 Kenmerken respondenten 
Geslacht Sector Gebruikt internet Gebruikt Irisnet 
Man Ondersteunende Diensten Redelijk vaak Eén keer in de twee weken 
Vrouw Dienstverlening Weinig Een keer in de twee weken en soms minder 
Vrouw Dienstverlening Elke dag Twee keer per week 
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Resultaten 
Hieronder zijn de resultaten van de verschillende onderdelen van het usabilityonderzoek te vinden. Als eerste 
komt de voorspellingstaak aan de orde waar de respondenten hebben moeten gokken welke informatie onder 
welke buttons te vinden is. Vervolgens worden de resultaten van de uitgevoerde taken weergegeven. Daarna 
zullen de antwoorden op enkele vragen worden neergezet en uiteindelijk zal er een lijst opmerkingen van de 
respondenten en enkele observaties volgen. 

Voorspellingstaak 
De voorspellingstaak bestond uit het ‘voorspellen’ welke informatie er onder de verschillende menubuttons zou 
staan. De meeste respondenten hadden wel een idee wat er onder de menubuttons te vinden was, dus was het niet 
echt meer een voorspeltaak. Toch bleek dat ze niet precies wisten wat er onder welke buttons stond. In Tabel 2 
zijn de gegeven antwoorden te vinden. 
 
Tabel 2 Voorspellen wat er onder de menubuttons zit 
Menubutton Wat is er onder te vinden? 

Over Bartiméus 
− Van alles over wat Bartiméus betekent voor anderen, hoe de organisatie is opgebouwd. 
− Algemene gegevens over Bartiméus, waar ze zitten, wat ze doen. 
− Algemene informatie over Bartiméus 

Sectoren 
− Aan de hand van het organogram zijn de afdelingen/clusters explicieter genoemd 
− Informatie over sectoren en mensen van de sectoren kunnen daar hun info vinden 
− Verwijzingen naar sectoren 

Kantoorgids 

− Alle info die je als medewerker nodig hebt (reiskosten, personeelsaangelegenheden) 
− Telefoongids geloof ik. Ik vind het maar een raar item. Beter zou zijn: ondersteunende 

diensten 
− Formulieren ofzo, maar ik zou verwachten dat daar informatie behorende bij de 

ondersteunende diensten zou staan, zoals personeelszaken bijvoorbeeld. 

Medewerkers 

− Namen zoeken, beroepsgroepen zoeken, telefoonnummers zoeken 
− Hier kun je informatie vinden over bijvoorbeeld het berekenen van vakantie-uren, 

informatie over ziekteverlof etc. Ook wat de mogelijkheden zijn om een studie te doen. 
− Geen idee wat daar onder valt. Ik zou verwachten dat daar informatie specifiek belangrijk 

voor mensen die hier werken staat. Maar ja, dat is ook zo vaag. Nee ik heb geen idee… 
misschien telefoonnummers of adressen? 

Kennis 

− Literatuur enzo, nooit zo naar gekeken 
− Mensen die onderzoeken doen kunnen daar informatie neerzetten en hier kan informatie 

over lopende projecten staan. Ook kan in het kader van kennis hier worden neergezet wat 
iedereen doen, of misschien moet dat bij sectoren/locaties staan? 

− Ik denk dat hier disciplineafhankelijke zaken te vinden zijn en hier staat ook het 
discussieforum 
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Uitgevoerde taken 
Na de voorspellingstaak zijn door alle respondenten zes taken uitgevoerd. In Tabel 3 is te zien of ze het juiste 
antwoord hebben gevonden, in hoeveel stappen de respondenten bij het goede antwoord uitkwamen, hoeveel dit 
verschilt met het optimale klikpad en of ze gebruik hebben gemaakt van de zoekfunctie of index. In Bijlage 6 
zijn de taken met hun optimale klikpad weergegeven. 
 
Tabel 3 Resultaten van de taken 

 Antwoord 
gevonden? 

Optimale 
klikpad 

Aantal 
stappen 

Verschil in 
stappen 

Zoekfunctie 
gebruikt 

Index 
gebruikt 

Taak 1       
A nee 2   nee nee 
B nee 2   ja nee 
C nee 2   nee nee 
Taak 2       
A ja 3 3 0 nee nee 
B ja 3 3 0 nee nee 
C ja 3 4 +1 nee nee 
Taak 3       
A nee 3   nee nee 
B ja 3 3 0 ja nee 
C ja 3 7 +4 nee nee 
Taak 4       
A nee 4   ja nee 
B nee 4   ja nee 
C ja 4 5 +1 nee nee 
Taak 5       
A nee 4   ja nee 
B ja 4 7 +3 ja nee 
C ja 4 4 0 nee nee 
Taak 6       
A nee 3   nee nee 
B ja 3 3 0 nee nee 
C nee 3   nee nee 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten in Tabel 3 vallen de volgende zaken op: 
• In 50 procent van de gevallen werd de gezochte informatie niet gevonden. 
• In de gevallen waarin wel de juiste informatie werd gevonden, werd vaak niet de snelste route genomen. 
• Geen van de respondenten heeft de index gebruikt en de zoekfunctie is in ongeveer 33 procent van de 

gevallen gebruikt. 
• Het voltooien van taak 2 (een telefoonnummer opzoeken) lukte iedereen, één iemand deed er iets langer over 

door niet de naam in de telefoongids/medewerkerslijst in te tikken, maar door op een letter te klikken. De 
respondenten gaven aan het makkelijk te vinden deze opdracht uit te voeren. 

• Het voltooien van taak 6 lukte bij twee respondenten niet, omdat ze niet wisten hoe je op specialisatie kunt 
zoeken bij de medewerkerslijst. Bij degene die wel het juiste antwoord vond, ging het naar eigen zeggen per 
ongeluk goed. 

 
Daarnaast bleek tijdens het uitvoeren van de taken dat de respondenten als ze het antwoord niet snel konden 
vinden alle buttons (zoals ‘Kantoorgids’ en ‘Medewerkers’) afgingen en op goed geluk dingen aanklikten. Ze 
gaven ook het vervelend te vinden het niet snel te kunnen vinden en het redelijk tot erg frustrerend te vinden. 
Twee respondenten gaven aan dat ze normaal niet zo lang door zouden gaan met zoeken, maar door middel van 
e-mail of via de telefoon achter de juiste informatie zouden proberen te komen. Uit bovenstaande resultaten 
blijkt dat de gebruiksvriendelijkheid duidelijk te wensen over laat.  
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Algemene vragen  
De respondenten zijn naast de zes taken ook wat vragen voorgelegd. Het ging hier met name om vragen die niet 
gesteld zijn bij het gebruikersonderzoek. Zo is alle respondenten voor en na het uitvoeren van de taken gevraagd 
of ze wisten wat het verschil tussen Irisnet en Frame is, wat ze van het linkermenu, de twee prikborden, de index 
en de optie ‘goed nieuws’ vinden.  
 
Geen van de respondenten wist wat het verschil tussen Irisnet en Frame was of gaf een fout antwoord, zelfs 
nadat alle taken waren uitgevoerd. Twee respondenten dachten dat Frame bedoeld was om formulieren vandaan 
te halen en de andere respondent dacht het überhaupt niet nodig te hebben.  
 
Op de vraag wat de respondenten van het gebruik van de verschillende opsommingtekens in het linkermenu 
(zoals te zien in Figuur 1) vonden gaven alle drie de respondenten aan het niet te zijn opgevallen dat er 
verschillende tekentjes gebruikt worden en dat ze geen idee hebben wat de betekenis van de tekentjes zijn of hoe 
het geordend is. Ze gaven aan dat ze alleen bij de drie puntjes (bijv. Sector Onderwijs…) er vanuit gaan dat er 
meer achter de knop zit. Alle drie de respondenten gaven aan zich er niet aan te storen niet te weten hoe het 
geordend is, maar het wel raar te vinden. 
 

 
Figuur 1 Menu met verschillende soorten opsommingtekens 
 
De respondenten is verteld dat er twee prikborden bestaan op Irisnet (bij Medewerkers en Kennis), vervolgens is 
ze gevraagd of ze wisten wat het verschil tussen de twee is en of zij ze zouden willen gebruiken. Slechts één van 
de respondenten wist niet het verschil en deze gaf aan op beide niets te willen plaatsen, omdat er waarschijnlijk 
toch niemand op zou kijken. Eén van de andere respondenten gaf aan dat het handiger zou zijn om de prikborden 
verschillende namen te geven en gaf als suggestie de naam ‘marktplaats’ voor het prikbord bij Medewerkers. 
 
Daarnaast is de respondenten gevraagd wat ze van de optie om ‘goed nieuws’ op Irisnet te plaatsen vinden. Geen 
van de respondenten wist dat deze optie bestond en slechts één van de respondenten gaf, na bekeken te hebben 
wat deze optie precies was, aan het een leuk idee te vinden. Een ander vindt dat nieuws objectief moet zijn en dat 
het daarom geen onderdeel is wat hij/zij vaker zou bezoeken. De derde respondent gaf aan dat hij/zij er 
misschien wel op zou kijken, maar op grote lappen tekst zou afhaken. 
 
Als laatste is de respondenten gevraagd wat ze van de Index vinden. Geen van de respondenten heeft de Index 
tijdens het uitvoeren van de taken gebruikt. Uit de reacties van de respondenten blijkt ook dat ze het geen goed 
hulpmiddel vinden om snel de gezochte informatie te vinden. Men vindt het met name vervelend dat je niet snel 
in één keer kunt zien wat waar te vinden is. Eén van de respondenten gaf aan dat hij/zij een pulldownmenu bij de 
buttons een betere manier zou vinden om de informatie overzichtelijk te maken. Een andere respondent vond het 
wel positief dat je op deze manier dingen tegen komt waarvan je niet wist dat ze erop stonden. 
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Plussen en minnen 
De respondenten hebben tijdens het uitvoeren van de taken en het vrij rondsurfen met plussen en minnen 
aangegeven welke onderdelen van Irisnet volgens hen goed zijn en welke verbeterd mogen worden. 
Later zijn in het nagesprek de plussen en minnen besproken. De opmerkingen van de respondenten zijn 
hieronder naar categorie geordend. Tevens zijn hier opvallende zaken opgenomen die de respondenten deden 
tijdens het uitvoeren van de taken, deze zijn met een pijltje aangegeven en cursief gemaakt. 

Startpagina 
• De plaatjes op de startpagina zijn leuk, maar deze mogen ook kleiner, nemen nu veel ruimte in. 
• De plaatjes op de startpagina spreken aan, maar de plaatjes moeten wel functioneel zijn en er moeten er niet 

te veel zijn. 
• Grappig dat je naam onderaan op de startpagina staat, alsof het speciaal voor jou gemaakt is. 
• Het nieuws op de startpagina is handig als je opstart en het is actueel. 
• Het is onduidelijk wat het verschil is tussen ‘Nieuws’, ‘Meer nieuws’ en ‘Nieuw op Irisnet’. 
• De knop ‘Frame’ op de startpagina valt niet op en geeft niet aan wat je op Frame kunt doen. 
• De knop ‘Frame’ valt helemaal niet op en kan er niet uit opmaken dat het iets anders dan Irisnet is. 
• Er staat op de startpagina enorm veel. Het is niet overzichtelijk wat je allemaal kunt doen. 
• De startpagina is te vol en te druk. Nu wordt het oog naar het nieuws en het discussieforum geleid, terwijl 

mensen over het algemeen op Irisnet komen om dingen te zoeken voor hun werk. Ze komen niet op Irisnet 
voor de leuk, alleen als ze iets willen weten. Dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk vindt wat je 
hebben wil. Dat is nu moeilijk. Het forum en nieuws zijn ‘voor de leuk’ en als ik daar naar op zoek ben dan 
zoek ik ze wel in plaats van dat m’n oog er nu naar toe getrokken wordt. Zorg er daarom voor dat het oog 
naar andere dingen wordt getrokken. Wel duidelijk welke hoofdmenu’s (opties) er zijn, alleen niet duidelijk 
genoeg om te vinden wat ik wil. Er staat heel veel op, bijna zoveel dat je niet weet waar je naar toe moet.  

Nieuws 
• Bij ‘Meer nieuws’ staan bovenaan dezelfde nieuwsitems als op de hoofdpagina, waardoor je eerst moet 

scrollen om te zien dat er ook andere berichten staan. 
� Eén van de respondenten scrolt niet naar beneden op de pagina’s ‘Meer nieuws’ en ‘Nieuw op Irisnet’ en 

ziet daardoor het nieuwsbericht wat hij/zij moet vinden over het hoofd. 

Vormgeving 
• De kleuren zijn prettig. 
• De vormgeving is goed, eenvoudig, duidelijk en zonder rommel. 

Foto’s 
• Foto’s leuk! Maar geen tijd om daar naar te kijken tijdens je werk. 
• De foto’s zijn leuk, maar ik heb geen tijd om daar naar te kijken tijdens m’n werk. Net zoals het forum, 

daarvoor moet je echt niets te doen hebben. 

Menu’s 
• Je oog trekt snel naar het linkermenu (als je op een van de hoofdbuttons hebt geklikt) en die onderverdeling 

is heel duidelijk. Alleen kan ik niet vinden wat ik zoek. 
• Waar ik me aan stoor is dat het een heel vol menu (linkermenu) is, misschien komt dat ook door de kleine 

ruimte. Als je het logo linksonder weg zou halen, dan heb je al meer ruimte.  
• Onder sommige knoppen in het menu staat nog geen informatie, waarom staat die knop er dan? 
• De buttons in het hoofdmenu zeggen weinig over de informatie die eronder te vinden is en er lijken ook veel 

overbodige extra’s in het menu te staan. 
• Menu rechtsboven (pictogrammen) is helemaal niet duidelijk, die vielen me helemaal niet op. Het zijn 

kleine plaatjes en zonder kleur. De pictogrammen zijn op zich wel duidelijk, maar je oog trekt er niet naar 
toe. 

Medewerkerslijst 
• Het lijkt net of je niet op organisatieonderdeel alleen kan zoeken in de medewerkerslijst. 
• De medewerkerslijst en telefoongids zijn hetzelfde en hebben zelfs dezelfde kop, het is dubbel en dus één is 

overbodig. 
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• Eigenlijk zou iedereen z’n foto moeten plaatsen in de telefoonlijst/medewerkerslijst. 
� Eén van de respondenten snapt niet hoe hij/zij op specialisatie moet zoeken, krijgt geen resultaten, omdat ze 

Bartiméus zonder accent schrijft en dit niet tot resultaten leidt. 

Zoekfunctie 
• Ik wist de zoekfunctie niet te vinden en wat ik zocht kon ik er niet meer vinden. 
• Verrekijker als zoekfunctie-button valt niet op, beter een zoekbalk op de startpagina of een menubutton. 
• De zoekresultaten zijn raar geordend. (Na het zien van de rubricering waarin onderscheid wordt gemaakt 

tussen nieuwsberichten, documenten op Irisnet en documenten op Frame:) De rubricering is niet zo gek, 
maar het is niet duidelijk dat die rubricering er is. Bovendien is het niet duidelijk waar het op gesorteerd 
worden. Staat het resultaat met de meeste relevantie bovenaan? 

• De zoekfunctie linkt niet door naar een complete pagina (dus zonder linker menu). 
• Als je zoekt via de zoekmachine en je vindt wat je zoekt, kun je niet zien waar het gevonden is, dus kun je 

het later alsnog niet terug vinden. 
• Via de zoekfunctie kom je wel op de site van de bibliotheek terecht, daar staat onderaan de pagina dat je via 

het linkermenu dingen op moet zoeken, echter de zoekmachine laat bij het zien van de pagina het 
linkermenu weg! 

� Eén van de respondenten typt het woord groepsbegeleider fout in en krijgt daarom geen resultaten bij de 
zoekmachine. Hij/zij had zelf niet door dat het fout getypt was, ging ervan uit dat er geen hits waren en typte 
een nieuwe zoekterm in. 

� Eén van de respondenten scrolt op de zoekresultaten-pagina niet naar beneden en ziet dus ook niet hoe deze 
geordend is (en ziet daarom niet dat er ook nieuwsberichten gevonden zijn). 

� Eén van de respondenten klikt pas na een kwartier  voor het eerst op de zoekfunctie: “Oja, die was er ook 
nog, zo’n knopje zie je ook helemaal niet!” 

Frame 
• Pictogrammen Frame zijn ‘ondefinieerbaar en waarschijnlijk slecht toegankelijk voor slechtzienden. 

Formulieren 
� Bij één van de respondenten komt het formulier niet duidelijk in beeld en de respondent vraagt zich af hoe 

het formulier groter gemaakt kan worden. 
� Eén van de respondenten geeft aan geen idee te hebben waar hij/zij de formulieren in het menu kan vinden.  

Overig 
• Bij ‘Nieuw op Irisnet  wordt niet aangegeven wat het is, een folder, een document of een video? 
• Vervelend dat de specialisaties bij Kennis niks met de specialisaties die je bij de medewerkerslijst kunt 

aangeven/zoeken te maken heeft. 
• Het is niet duidelijk of informatie actueel is, ik kan nergens zien wanneer de informatie geüpdate is. 
• Sectoren worden al aangegeven op de startpagina dus het is dubbelop om er ook een aparte menubutton voor 

te maken. 
• Ik zou het makkelijk vinden als ik Irisnet ook vanaf thuis zou kunnen bereiken, omdat ik ambulant ben, dan 

heb ik meer tijd om alles te bekijken. 
• Ik hoop dat de ergernis er uit gaat, dan wordt het veel toegankelijker. Nu zoek ik alleen naar wat ik weet of 

denk te weten. 
• Eigenlijk zou je Irisnet als startpagina moeten hebben, dan valt het nieuws op. Als je er niet omheen kunt, 

dan zie je het wel. Niet als je alleen naar iets op zoek bent. Nieuws mag een nog prominentere plek krijgen 
op de hoofdpagina. 
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Conclusie 
De eerste conclusie die getrokken kan worden is dat het nodig is duidelijk of duidelijker te maken wat er op 
Irisnet te vinden is en wat het verschil met Frame is. Promotionele activiteiten en meer informatie over de 
verschillen op bijvoorbeeld de startpagina kunnen ervoor zorgen dat het voor de werknemers duidelijker wordt.  
 
De tweede conclusie die kan worden getrokken is dat de gebruiksvriendelijkheid van Irisnet nog flink te 
verbeteren valt. Dit is niet heel verrassend, daar hetzelfde bleek uit de resultaten van het gebruikersonderzoek en 
de expertanalyse. Echter tijdens het usabilityonderzoek bleek dat de respondenten regelmatig frustratie voelden 
tijdens het uitvoeren van de opdrachten. Dit benadrukt nog eens extra dat het van belang is op korte termijn de 
gebruiksvriendelijkheid aan te pakken. De respondenten hebben een aantal suggesties gedaan om Irisnet te 
verbeteren, deze en de suggesties die gedaan zijn in het gebruikersonderzoek en de expertanalyse kunnen worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat in de toekomst de medewerkers zonder frustratie Irisnet kunnen gebruiken. 
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Inleiding 
De expertanalyse is uitgevoerd om praktische aanbevelingen te doen ten aanzien van de verbetering van de 
gebruiksvriendelijkheid van Irisnet. Hierbij is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor onder andere 
blinde en slechtziende mensen. Dit betekent echter niet dat alle aanbevelingen ook een verbetering voor deze 
groep betekent, maar het is ook zeker geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. 
 
De aanbevelingen zijn gemaakt vanuit het oogpunt van de onderzoeker. Voor een compleet beeld hoe Irisnet het 
beste verbeterd kan worden is het belangrijk ook de resultaten van het gebruikersonderzoek en het 
usabilityonderzoek mee te nemen. 
 
Het uitgangspunt bij alle aanbevelingen is het intranet zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. 
Gebruiksvriendelijk betekent dat het makkelijk in gebruik is, dat mensen bepaalde zaken kunnen vinden zonder 
veel tijd kwijt te zijn en niet snel gefrustreerd raken bij het gebruiken van het intranet. 
 

Resultaten 

Vormgeving 
De vormgeving ziet er op het eerste gezicht professioneel uit. De vormgeving is duidelijk op de huisstijl 
gebaseerd, wat goed is omdat dit de binding met de organisatie bevordert. Echter alle pagina’s hebben dezelfde 
uitstraling, dit komt de afwisseling en herkenbaarheid van specifieke onderdelen (zoals de Kennispagina) niet ten 
goede. De verschillende onderdelen van het intranet mogen een verschillende vormgeving hebben. 
 
Het logo van Bartiméus staat linksonder. Eventueel zou het naar linksboven verplaatst kunnen worden en van het 
logo een link naar de homepagina (ook wel startpagina genoemd) gemaakt kunnen worden. 

Aanmelden en afmelden 
Het aanmelden gaat automatisch als je ingelogd bent op een computer binnen het Bartiméus netwerk. Bij het 
handmatig inloggen is een lange en moeilijk te onthouden code nodig. Dit is op dit moment niet een probleem, 
omdat buiten het netwerk niet op het intranet in te loggen is. Echter als dit in de toekomst wel mogelijk wordt, is 
het handiger van kortere inlogcodes gebruik te maken.  
 
Het beheer van deze inlogcodes zal extra werk met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat mensen die weggaan 
bij Bartiméus weer afgemeld moeten worden. Het zou handig zijn als er een database achter zou zitten waarbij 
mensen hun codes zelf kunnen aanvragen via de e-mail en deze ook kunnen veranderen. In het ideale geval zou 
de database gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de salarisadministratie.  
 
Op dit moment is er een mogelijkheid om je af te melden, al lijkt de functie op dit moment nog niet echt nuttig. 
Je wordt namelijk automatisch aangemeld en niemand weet z’n lange wachtwoord of inlognaam welke nodig is 
om in te loggen (deze is niet verspreid). Natuurlijk wordt het later wel een interessante optie, maar ik zou dan bij 
het afsluiten een pop-up geven met de vraag of ze zeker weten of ze Irisnet willen verlaten. Dit om onervaren 
gebruikers het gevoel te geven dat ze niks ‘fout’ kunnen doen. 

Navigatie 
Mensen raken over het algemeen het snelst gefrustreerd als ze iets niet kunnen vinden op het intranet. Er zijn 
twee manier om te zoeken, via de zoekfunctie en via de navigatiemogelijkheden, deze laatste komen in deze 
paragraaf aan bod.  

Zoeken via de navigatie 
De menu’s moeten zo zijn ingericht dat je zonder er lang over na te denken ziet waar je iets kunt vinden. Op dit 
moment is dat niet het geval. De structuur is niet aangepast aan de structuur van de organisatie. Het is aan te 
bevelen de structuur van de organisatie ook in de structuur van het intranet terug te laten komen. Zolang de 
gemiddelde medewerker nog geen bedreven internetgebruiker is, is de herkenbaarheid van de structuur van vitaal 
belang. Hoe minder energie er in het begrijpen van de structuur hoeft te worden gestoken, des te meer aandacht 
heeft de bezoeker voor de inhoud. 
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Er is een beperkt aantal ‘lagen’ binnen het intranet. Dit zouden best meer lagen mogen zijn, bijvoorbeeld vier. 
De achterliggende gedachte van weinig lagen is vaak dat mensen dan niet veel hoeven te klikken, echter het 
maakt niet zo veel uit hoe vaak je moet klikken om ergens te komen als je elke klik bijna gedachteloos kunt 
doen. Door weinig lagen te hebben, heb je per laag veel keuzemogelijkheden, dit zorgt ervoor dat mensen veel 
meer moeten nadenken over elke keuze (klik) die ze maken. Zolang de laadsnelheid van de pagina’s niet heel 
langzaam is, is het niet erg om veel te klikken. Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen zeer 
belangrijke informatie en minder belangrijke informatie, de eerste groep moet met een paar klikken te vinden 
zijn.  
 
De onduidelijkheid van wat er onder welke menuknop te vinden is, zou ook gedeeltelijk opgelost kunnen worden 
door een pulldown-menu. Als er over een menubutton wordt gescrold, komt het pulldown-menu te voorschijn en 
is te zien wat er onder de button te vinden is. Echter dit is not done volgens de richtlijnen van toegankelijkheid 
voor blinde en slechtziende mensen.  

Weten waar je bent 
Naast dat de menu’s duidelijk moeten zijn, is het ook belangrijk dat je weet waar je je binnen het intranet 
bevindt. Dit kan door dit in de menu’s met highlights aan te geven. Binnen Irisnet zijn deze highlights te subtiel, 
zoals te zien is in Figuur 1. 
 
De menuknoppen zouden beter in de vorm van echte tabs kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bij www.amazone.fr. 
Met deze tabs wordt duidelijker aangegeven waar je je bevindt in Irisnet. Voor de slechtziende of blinde 
werknemers zal het geen verbetering zijn, maar de huidige manier is voor hen ook niet of slecht zichtbaar, omdat 
het cursief is. Het zou overigens sowieso beter zichtbaar zijn als de actieve menubutton niet alleen cursief is, 
maar ook een andere kleur heeft.  
 
Tabs hebben nog een ander voordeel, menuknoppen aan de bovenkant van een website of intranet worden vaak 
over het hoofd gezien en tabs minder snel. Bovendien geven ze duidelijk aan dat er aparte onderdelen binnen het 
intranet zijn en in welk onderdeel je je bevindt. Het is niet alleen belangrijk om tabs te gebruiken, maar ook om 
de visuele illusie te wekken dat de actieve tab vóór de ander tabs staat. Dit betekent dat de kleur van de tab moet 
overlopen in de actieve pagina en moet contrasteren met de overige tabs, zoals in Figuur 2 te zien is. 
 

 
Figuur 1 Tabbladen bij Irisnet 
 

 
Figuur 2 Tabbladen bij www.amazon.fr 
 
Een andere optie om aan te geven waar je bent is een zogenaamd kruimelpad. Een voorbeeld hiervan is te vinden 
op www.harambee.nl. In Figuur 3 is dit met een rode cirkel aangegeven. Het kruimelpad hoort op een opvallende 
plek te staan, zoals bovenaan onder het logo. Op deze manier kan makkelijk een stap teruggegaan worden en is 
duidelijk waar je je op het intranet bevindt. Het is verstandig om een klein lettertype te gebruiken om aan te 
geven dat het niet onderdeel van de informatie op de pagina is, maar een hulpmiddel. 
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Figuur 3 Kruimelpad bij www.harambee.nl 
 
Naast weten waar je je op de site bevindt is het ook belangrijk een idee te hebben welke informatie je al gezien 
hebt en welke niet. Er wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van een aparte kleur voor ‘visited links’. Dit 
zou echter wel heel handig kunnen zijn, met name bij het onderdeel ‘over Bartimeús’ onder ‘nieuws’ en ‘nieuw 
op Irisnet’. De ‘visited links’ hebben nog een extra functie, ze geven namelijk een idee van de hoeveelheid 
informatie die al is bekeken. Vaak hebben mensen geen idee hoe groot een website of intranet is, door aan te 
geven wat ze al bekeken hebben krijgen ze een idee hoeveel van het intranet ze al bezocht hebben en hoeveel 
nog niet.  

Iconenmenu 
Boven de menuknoppen zijn vier icoontjes te vinden welke naar home, de index en de zoekfunctie leiden en 
waarmee je kunt uitloggen (zie Figuur 4). Opvallend is dat het icoontje van de index lijkt op een sitemap, maar 
dat er dus een soort index achter zit. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. Het huisje is een 
algemeen gangbaar icoon voor home, de verrekijker is ook leuk gevonden, maar zou nog iets duidelijker kunnen 
zijn. Als er overheen gescrold wordt, komt er links wel te staan wat er onder het icoontje te vinden is, maar deze 
tekst staat redelijk ver van wat er aangeklikt wordt. Het is goed dat er iets komt te staan, maar het zou nog beter 
zijn als er door middel van een ‘scrollover tekst’ wordt aangegeven wat er achter een bepaald icoontje te vinden 
is. De icoontjes vallen bovendien op dit moment een beetje weg in de achtergrond, een opvallendere kleur zou 
ervoor zorgen dat mensen ze eerder opmerken. Eventueel zou er een icoontje toegevoegd kunnen worden met 
een helpfunctie (bijvoorbeeld een vraagtekentje). Hier zal later verder op worden ingegaan. 
 

 
Figuur 4 Iconen menu 

Index 
Een sitemap is een grafische afbeelding van de structuur van het intranet en een index is de mogelijkheid om op 
trefwoord te zoeken. Binnen Irisnet komen beide eigenlijk niet voor. De zogenaamde index op Irisnet bestaat 
namelijk uit een verzameling van alle menu’s die normaal onder de menubuttons te vinden zijn. (Zie Figuur 5) 
Dit kan veel duidelijker, zoals bijvoorbeeld op de website van Bartiméus gedaan is. Zoals in Figuur 6 te zien is, 
is de ‘index’ op de website wel duidelijk geordend met verschillende kleuren en kopjes. Detail is dat op de 
website de ‘index’ een sitemap wordt genoemd. 
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Op Irisnet is bij de index een heel stuk aan de linkerkant leeg, terwijl je naar rechts moet scrollen, gebruik deze 
ruimte! Het blijkt bovendien dat sommige dingen wel in de index staan, maar niet in het menu terug te vinden 
zijn, dit moet verbeterd worden. 
 

 
Figuur 5 Index Irisnet 
 

 
Figuur 6 Sitemap website Bartiméus 

Vormgeving menu’s 
Het submenu zoals in Figuur 7 te zien is (het menu wat aan de linkerkant staat), is niet overzichtelijk. Zo is van 
te voren niet duidelijk wat er achter een button in het submenu te vinden is, maar als mensen dan op een button 
klikken is ook niet in één oogopslag te zien wat erachter die button zit. Wat ook onduidelijk is in het submenu 
zijn de opsommingtekens. Met name de pijltjes > en < zijn onduidelijk. Uit het usabilityonderzoek bleek 
trouwens dat mensen de drie puntjes wel gelijk snappen, deze puntjes geven aan dat er achter een button een 
uitklapbaar menu schuil gaat. Jammer is trouwens dat het menu wel uitklapbaar is, maar daarna niet meer in te 
klappen is. Als een button met uitklapbaar menu is aangeklikt kleurt deze groen en kleurt cursief, daarnaast komt 
er links van de button een soort pijltje te staan. Het pijltje valt niet echt op, wat jammer is omdat het daardoor 
niet heel nuttig is. Daarnaast is het vervelend dat niet gelijk duidelijk is welke kopjes op welk niveau staan. Alle 
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kopjes hebben namelijk dezelfde kleur, lettertype en stijl. Door de kopjes van hetzelfde niveau dezelfde kleur te 
geven zou meer overzichtelijkheid gecreëerd kunnen worden.  
 
Het menu kan ook overzichtelijker worden gemaakt door minder kopjes tegelijkertijd te tonen. Op dit moment 
zijn in het uitklapbare menu alle buttons zichtbaar, ook degene die onder andere buttons vallen. Door de grote 
hoeveelheid buttons in het menu moet er vaak gescrold worden. Het is belangrijk het scrollen in een menu 
(welke in één oogopslag overzichtelijk moet zijn) zoveel mogelijk te beperken en het liefst te voorkomen. Op dit 
moment staan bijvoorbeeld alle dagboek en fotogroepen ook in het menu aan de linkerkant, dit is niet nodig! Het 
is een idee om het menu aan de linkerkant kort te houden door er alleen ‘hoofdpagina’s’ (pagina’s op een hoog 
niveau) neer te zetten en op die pagina’s links naar onderliggende pagina’s te geven. Op deze manier heb je ook 
niet het probleem dat je maar twee niveaus hebt en daarbinnen met rare tekentjes moet werken wat het menu 
alleen maar breder maakt en daardoor minder ruimte laat voor de echte informatie. Een algemene richtlijn bij 
menu’s is dat er maximaal 9 keuzes in een menu mogen zitten en dat deze zo smal mogelijk gehouden moet 
worden.  
 
 
 

 
Figuur 7 Irisnetpagina met aan de linkerkant een submenu 

Zoekfunctie 
Uit het usabilityonderzoek en het gebruikersonderzoek bleek dat mensen de zoekfunctie vaak niet weten te 
vinden of überhaupt niet weten dat deze er is. Naast het icoontje duidelijker te maken is het aan te bevelen op de 
homepagina een zoekvenster neer te zetten, omdat een grote groep mensen direct begint met zoeken als ze een 
webpagina of intranet binnenkomen. 
 
In Figuur 8 is te zien hoe de zoekpagina eruit ziet. Bij het zoeken moet op de verrekijker (of enter) gedrukt 
worden, echter het is niet gelijk duidelijk dat je op de verrekijker kunt klikken. Hier kan beter een knop met 
‘zoeken’ staan. Bovendien moet worden aangeven waar je op wilt zoeken, Irisnet en Frame, alleen Irisnet of 
alleen Frame. Dit is eigenlijk overbodig, omdat de zoekresultaten sowieso al gesorteerd worden naar 
documenten die te vinden zijn op Irisnet en documenten die te vinden zijn op Frame. Dit is weer een extra keuze 
waar over nagedacht moet worden en kan daarom beter weggehaald worden. 
 
Bij het tonen van de resultaten staat bijvoorbeeld “er zijn 26 documenten gevonden”, dit lijkt een totaal aantal. 
Pas bij het verder naar beneden scrollen is te zien dat het alleen gaat om documenten welke op Irisnet te vinden 
zijn en er ook nog dertig documenten zijn gevonden welke op Frame staan. Het is handiger bovenaan de pagina 
met resultaten op te sommen hoeveel documenten per categorie zijn gevonden, dan is het in één keer duidelijk. 
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Belangrijk is ook dat de zoekmachine verbeterd wordt; de resultaten die getoond worden zijn niet altijd even 
relevant en worden ook niet altijd in volgorde van relevantie presenteert. Daarnaast, als er op de link naar het 
gevonden document of de gevonden pagina wordt geklikt, wordt niet duidelijk waar in de site het document staat 
en waar je het een volgende keer zou kunnen vinden. Op deze manier blijf je de zoekmachine gebruiken en leer 
je niet het intranet beter te gebruiken. 
 

 
Figuur 8 Zoekpagina Irisnet 

Usability 

Algemeen 
Een deel van de documenten wordt in een apart scherm geopend en een ander deel in het rechterframe. Bij het 
openen in het rechterframe zijn de documenten vaak te breed, zoals bij Over Bartiméus -> nieuws -> nieuw op 
Irisnet -> koninginnedag 2005, of niet goed leesbaar. Het is beter om hier consequent in te zijn; de documenten 
worden wel of niet in een apart scherm geopend. De documenten zouden het beste in het rechterframe geopend 
kunnen worden, maar dan wel in een goed formaat. Raar is ook dat als een document via “openen in een nieuw 
venster” wordt geopend je het linker submenu erbij krijgt, dit is niet de bedoeling van die functie! 
 
Soms heeft een naamlink een e-mailfunctie en andere keren leidt het tot meer informatie over die persoon, zoals 
bij Sectoren -> sector zorg -> cliënten ICT. Het is niet consequent, dus je weet niet wat je moet verwachten.  
 
In de medewerkerslijst zijn de e-mailadressen niet aan GroupWise gelinkt, dit terwijl dat op andere plekken wel 
het geval is, door dit wel te doen wordt het voor de gebruiker makkelijker gemaakt en worden frustraties 
voorkomen. 

Homepagina 
De homepagina is nogal druk, het zou overzichtelijker worden als er een visuele hiërarchie wordt gecreëerd door 
met vakken aan te geven dat bepaalde informatie bij elkaar hoort. Dit is in Figuur 9 aangegeven met omlijnde 
vakken. In plaats van met lijnen zouden met achtergrondkleuren ook vakken gecreëerd kunnen worden. Als er 
geen visuele hiërarchie aanwezig is en alles even belangrijk lijkt, kost het meer tijd om een pagina te scannen, 
omdat dan door het lezen van de woorden zelf bepaald moet worden wat wel en niet bij elkaar hoort en hoe alles 
georganiseerd is. 
 
Daarnaast zouden er ook meer witruimtes gecreëerd kunnen worden. Als het intranet (en met name de 
homepagina) voor een resolutie van 1024-768 was gemaakt, dan was het prima geweest qua witruimtes. Maar de 
computers van Bartiméus hebben over het algemeen de resolutie 800-600, waardoor alles meer op elkaar staat. 
Een drukke pagina met weinig witruimtes vermindert de mate waarin de pagina makkelijk te lezen of te scannen 
is.  
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Op de homepagina staat “Nieuws”, “Meer nieuws” en “Nieuw op Irisnet”, het is op het eerste gezicht onduidelijk 
wat het verschil tussen hen is. Daarnaast worden bij ‘Meer nieuws’ als eerste de meest recente nieuwsitems 
getoond. Pas als je verder naar beneden scrolt is te zien dat er ook andere nieuwsberichten staan. 
 
Op de homepagina moet op dit moment gescrold worden, dit zou ik proberen te voorkomen. Vooral op de 
homepagina moet in één oogopslag gezien kunnen worden wat je waar zou kunnen vinden. Ook overlapt het 
plaatje rechtsonder gedeeltelijk de tekst, dit moet veranderd worden. Op de pagina’s is de schuifbalk aan de 
rechterkant trouwens altijd in beeld, ook als er niet gescrold hoeft te worden, dit neemt alleen maar extra ruimte 
in en kan beter worden weggelaten. 
 
Nu is er nog een vrij grote ruimte voor de topics op het discussieforum ingeruimd, terwijl dit forum al langere 
tijd slecht wordt bezocht. Het is misschien handiger om hier de meest bezochte links/documenten of berichten 
neer te zetten, dus meer actuele links. 
 

 
Figuur 9 Home met vakken 

Functie 
Het is op dit moment niet in één oogopslag duidelijk wat er op Irisnet te vinden is en wat de medewerkers ermee 
kunnen. Dit is op te lossen door de belangrijkste zaken op de homepagina te zetten en eventueel een slogan op te 
nemen waar het doel uit blijkt in een zogenaamde ‘tagline’. Dit is een korte zin (ongeveer 6-8 woorden) die vlak 
onder de titel (Irisnet, welke linksboven staat) staat. Pas op, het is niet de bedoeling hier een mission statement of 
een motto neer te zetten. Meer een korte verduidelijking wat het intranet is en wat je er kunt vinden of waar je ’t 
voor kunt gebruiken. Een andere mogelijkheid is een zogenaamde ‘welcome blurb’ een korte tekst die prominent 
op de homepagina staat. Hierin kun je neerzetten wat er op het intranet te vinden is en wat je er kunt doen. De 
richtlijn hiervoor is het noemen van maximaal vier zaken die op het intranet te vinden zijn. 

Interactief 
Berichten op het forum worden maximaal 28 dagen bewaard. Het is beter om na een paar maanden te evalueren 
welke niet meer gebruikte discussies verwijderd kunnen worden. Eventueel zouden discussies ook naar categorie 
ingedeeld kunnen worden om dingen overzichtelijk te houden. Echter op dit moment zijn er zo weinig discussies 
aangemaakt, dat het (nog) niet nodig is. 
 
Het forum kan gebruiksvriendelijker. Op dit moment is niet te zien of er op een bepaald forum nieuwe berichten 
zijn geplaatst sinds het laatste bezoek. Door dit wel aan te geven kan in één oogopslag worden bekeken of het de 
moeite is het forum te openen en de berichten te lezen, dit scheelt tijd. Een voorbeeld van een forum waarbij 
wordt aangegeven of er berichten bij zijn bekomen is te vinden op www.harambee.nl. In Figuur 10 is te zien hoe 
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doormiddel van rode sterretjes wordt aangegeven of er nieuwe berichten zijn geplaatst sinds het laatste bezoek 
en in Figuur 11 is te zien dat dezelfde rode sterretjes aangeven welke berichten nieuw zijn.  
Op het forum op het intranet is het vervelend dat je op het eerste bericht én op de reacties kunt reageren, hierdoor 
wordt het forum erg breed en onoverzichtelijk. Het voorbeeld in Figuur 11 heeft hier geen last van. 
 
Andere zaken die raar zijn op het discussieforum zijn: 
- Om enters etc. in de berichten te krijgen, welke bij opsommingen erg handig zijn moet gebruik worden 

gemaakt van html codes als <br> en <p>, deze zijn niet bij iedereen bekend en er staat ook niks over in de 
handleiding.  

- In het openingsbericht werken de html codes niet en kun je op geen enkele manier voor enters of overzicht 
zorgen. 

- Je reactie komt niet automatisch onderaan te staan, maar kan ook halverwege de discussie komen te staan als 
reactie op een reactie; er zit geen chronologische volgorde in. Het is daardoor moeilijk in één oogopslag te 
zien of er nieuwe berichten bij zijn gekomen, je moet daarvoor de gehele discussie langs. Het zou 
makkelijker zijn als je alleen op ‘reageer’ van het openingsbericht kunt klikken, dan komt je bericht wel 
onderaan te staan. 

- Het forum wordt niet automatisch ververst, zodat je steeds opnieuw op het forum moet inloggen om nieuwe 
berichten te zien. Ook is er geen indicator bij het inloggen (bijvoorbeeld een icoontje dat van kleur 
veranderd als er nieuwe berichten zijn), zodat je makkelijk kunt zien of er nieuwe berichten bij zijn 
gekomen. 

- De naam van de discussie is niet te veranderen als de discussie eenmaal aangemaakt is. Dit kan echter wel 
relevant zijn als je discussie bijvoorbeeld wilt nummeren of als de discussie over iets anders blijkt te gaan 
als van tevoren de bedoeling was. 

- Reacties zijn niet te bewerken, het zou wenselijk zijn als dit door de schrijver én de moderator gedaan kon 
worden. Dan hoeft een bericht (en de onderliggende berichten) ook niet helemaal verwijderd te worden 
bijvoorbeeld. 

 
Er bestaan twee prikborden op Irisnet, één bij “medewerkers” en één bij “kennis”. Het verschil is niet voor 
iedereen duidelijk. Het wordt wel in de handleiding uitgelegd, maar deze handleiding is zelf slecht te vinden. Het 
zou handiger zijn als bij het prikbord zelf staat wat voor berichten er geplaatst kunnen worden. 
 
Het dagboek kan nog duidelijker worden als naast de naam van de persoon die twee weken het dagboek bijhoudt, 
ook de functie wordt neergezet.  
 
Bij ‘goed nieuws’ en de evenementenkalender kunnen anderen jouw bericht wissen, dit lijkt me niet wenselijk. 
 

 
Figuur 10 Forumtopics op www.harambee.nl  
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Figuur 11 Forumberichten op www.harambee.nl  

Inhoud 
De links op de homepagina (de drie plaatjes) naar Zorg, Onderwijs of Dienstverlening leiden niet tot dezelfde 
pagina’s die via de link “sectoren” in het hoofdmenu te vinden zijn. De pagina’s lijken veel op elkaar, maar ze 
bevatten niet helemaal dezelfde informatie! Bijvoorbeeld sectoren -> onderwijs -> schoolvakanties; de 
schoolvakanties zijn niet onder de link “onderwijs” op de homepagina te vinden. Dit is erg verwarrend. 
 
Meer dan één keer bleek dat informatie op Irisnet waar in het blad Bartiméus Actueel naar verwezen was er niet 
op stond. De Bartiméus Actueel blijkt een van de grootste redenen te zijn dat mensen op Irisnet gaan kijken, het 
is daarom belangrijk erop te letten dat de verwijzingen kloppen. Als deze verwijzingen niet kloppen kan dit 
invloed hebben op de mate van vertrouwen in (de informatie op) Irisnet. 
 
Links die verwijzen naar tekst op dezelfde pagina verwijzen niet altijd goed (bijv. kantoorgids -> handleiding 
Irisnet -> opbouw Irisnet). Ook hierbij is het belangrijk dat het meestal wel werkt, omdat mensen anders het 
vertrouwen in Irisnet verliezen. Er zijn speciale programma’s die kunnen checken of er ergens ‘dode links’ zijn.  
 
Er bestaat een handleiding voor Irisnet en er zijn richtlijnen wie wat mag plaatsen en bij wie je moet zijn als je 
iets op Irisnet wilt plaatsen, maar deze informatie staat niet op een makkelijk vindbare plaats. Dit stimuleert 
mensen niet om zelf iets te plaatsen. Een handleiding op zich is niet de beste manier om mensen te ondersteunen 
in het gebruik van intranet, in principe moet het intranet zelf duidelijk genoeg zijn. Maar als je toch een 
handleiding wilt aanbieden, moet dat op een erg makkelijk vindbare plaats staan. Als mensen een handleiding 
nodig hebben impliceert dat dat ze iets niet kunnen vinden of niet weten hoe iets werkt. De kans is dan groot dat 
ze ook een handleiding niet weten te vinden als deze niet op een zeer duidelijke plek staat. Naast een makkelijk 
vindbare handleiding is het ook belangrijk neer te zetten welk telefoonnummer ze kunnen bellen bij problemen. 
Eventueel zou in het menu rechtsboven een icoontje neergezet kunnen worden met ‘Help’ (bijvoorbeeld een 
vraagtekentje). In plaats van een handleiding kun je hier ook een FAQ neerzetten. Een goede FAQ heeft een 
index of inhoudsopgave. 
 
De medewerkerslijst en de telefoonlijst geven bijna dezelfde informatie, het is makkelijker om deze lijsten 
samen te voegen, dan hoeven mensen ook niet na te denken wat ze ook alweer bij welke zoekmachine kunnen 
vinden. 
 
De informatie op Irisnet is niet altijd actueel en soms dus verouderd. Bovendien staat er niet bij wie welke 
informatie heeft geplaatst en hoe die persoon bereikbaar is. Vooral straks bij het onderdeel Kennis is het 
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belangrijk dat duidelijk is wie welke kennis/informatie heeft geplaatst. Ook moet worden afgesproken wie 
bepaald of informatie verouderd is of geüpdate moet worden. Normaliter is degene die de informatie/kennis 
plaatst verantwoordelijk. Een handig systeem hiervoor zou zijn als de maker na een bepaalde tijd automatisch 
een e-mail krijgt met de vraag zijn geplaatste informatie of kennis te evalueren en daarna eventueel aan te passen 
of te verwijderen.  

Kennis 
Nu is er te lezen: “Wanneer je jouw persoonlijke specialistische kennis breder toegankelijk maakt, kunnen 
collega’s omgekeerd ook met jou in contact komen. Heb je een onderzoek, rapportage of document dat hiervoor 
in aanmerking komt, neem dan contact op met de afdeling Communicatie (tst -6849).”  
Het intranet is dus geen kennisdatabank of een plaats waar mensen makkelijk hun kennis op kunnen zetten. De 
medewerkers moeten makkelijk hun kennis op Irisnet kunnen zetten, zonder daarvoor contact op te nemen met 
een andere afdeling. Het moet ze juist zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Naast dat mensen hun kennis niet 
makkelijk op Irisnet kunnen zetten, kunnen ze ook niet makkelijk naar mensen met bepaalde kennis zoeken. Wel 
kunnen de meeste medewerkers (laten) aangeven wat hun specialisatie is. Echter uit het gebruikersonderzoek 
bleek al dat de meeste medewerkers niet weten dat dit mogelijk is of hoe ze op specialisatie moeten zoeken.  
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Bijlage 1 

Gebruikersonderzoek Irisnet 
Deze vragenlijst bestaat uit 52 vragen en stellingen. Het kost je ongeveer 20 minuten om de 
vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem en de antwoorden zullen anoniem en vertrouwelijk 
verwerkt worden, daarom willen we je vragen de antwoorden zo eerlijk mogelijk in te vullen. Stuur 
deze enquête uiterlijk 8 juli terug in de bijgesloten envelop naar de afdeling Communicatie. 
 
Kruis bij elke vraag of stelling één antwoord aan, tenzij anders vermeld.  
 
Let op! Je kunt deze vragenlijst ook digitaal invullen op www.bartimeus.nl/onderzoek 
of via Irisnet, Kantoorgids ���� Onderzoek 

Algemene vragen
 
1. Welke leeftijd heb je? _____ jaar 
 
2. Ik werk bij  
ο Bartiméus Dienstverlening  
ο Bartiméus Onderwijs 
ο Bartiméus Zorg 
ο Vereniging Bartiméus 
ο Eén van de ondersteunende diensten 
 

3. Bij welke afdeling of welk cluster werk je? 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

4. Welke functie vervul je binnen Bartiméus? 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 
5. Heb je een leidinggevende functie? 
ο Ja 
ο Nee 
 
6. Geef aan in hoeverre je functie 
 

 Volledig Deels Niet 
a. cliëntgebonden is  � � � 

b. bureaugebonden is � � � 
d. ambulant is  � � � 

 
7. Hoeveel jaar werk je bij Bartiméus?  
ο Minder dan 1 jaar 
ο Tussen de 1 en 2 jaar 
ο Tussen de 2 en 10 jaar 
ο Langer dan 10 jaar 
 

 
 
 
8. Welke uitspraak past het beste bij je als het 
gaat om technologische vernieuwingen? 
ο Ik ben er als eerste bij, vind het interessant en 

probeer zoveel mogelijk uit om de 
mogelijkheden te ontdekken. 

ο Ik ben een beetje afwachtend, als collega’s 
zeggen dat het erg makkelijk is, dan ga ik er 
ook eens naar kijken. 

ο Ik ben wat sceptisch. Liever doe ik dingen op 
de manier waarop ik het gewend ben, totdat 
het echt niet anders kan. 

ο Ik wacht zo lang mogelijk met het aanleren, ik 
heb eigenlijk helemaal geen tijd of zin om me 
in al die nieuwe technologieën te verdiepen. 

 
9. Heb je op je werk de beschikking over een 
computer? 
ο Ja, ik heb een computer voor mezelf 
ο Ja, en die deel ik met collega’s 
ο Nee, ik heb geen computer tot mijn 

beschikking (ga naar vraag 11) 
 
10. Hoe vaak gebruik je tijdens je werk de 
computer? 
ο Dagelijks 
ο 2-5 keer in de week 
ο Eén keer in de week 
ο Eén keer in de twee weken 
ο Eén keer in de maand 
ο Minder dan één keer per maand 
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11. Hoe vaak gebruik je gemiddeld thuis een computer? 
ο Dagelijks 
ο 2-5 keer in de week 
ο Eén keer in de week 
ο Eén keer in de twee weken 
ο Eén keer in de maand 
ο Nooit

Vragen over Irisnet
Irisnet is het intranet van Bartiméus waar allerlei informatie te vinden is. Irisnet bevat zowel 
informatie die je voor je werk nodig kunt hebben als informatie over de organisatie zelf. Er zijn 
nieuwsberichten te vinden en je kunt er een discussie starten met collega’s op het forum of een 
berichtje achterlaten op het prikbord. 
 
12. Wat vind je van het feit dat Bartiméus 
Irisnet heeft opgestart?  
ο Dat vind ik een goede ontwikkeling 
ο Dat maakt me niet zoveel uit 
ο Dat vind ik geen verbetering 
ο Dat is me nog niet opgevallen 
 
13. Heb je Irisnet wel eens bezocht? 
ο Ja (ga naar vraag 15) 
ο Nee  
 
14. Zou je Irisnet willen bezoeken?  
ο Ja (ga naar vraag 17) 
ο Nee (ga naar vraag 18) 
 
15. Hoe vaak bezoek je Irisnet gemiddeld? 
ο Dagelijks 
ο 2-5 keer in de week 
ο Eén keer in de week 
ο Eén keer in de twee weken 
ο Eén keer in de maand 
ο Minder dan één keer per maand 
 
16. Zou je Irisnet vaker willen bezoeken?  
ο Ja 
ο Nee (ga naar vraag 18) 
 
17. Zo ja, welke factoren belemmeren dit? (je 
kunt meerdere antwoorden aankruisen) 
 
� Geen toegang tot een computer 
� Te weinig tijd 
� Ik vind Irisnet moeilijk om te gebruiken 
� Een slechte netwerkverbinding 
� Anders, namelijk _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

18. Waardoor word je op dit moment 
gestimuleerd om Irisnet te gebruiken? (je kunt 
meerdere antwoorden aankruisen) 
� Door mijn collega’s 
� Door mijn leidinggevende 
� Door verwijzingen in de Bartiméus Actueel 
� Doordat Irisnet mijn werkzaamheden 

ondersteunt 
� Doordat Irisnet voor mijn werk noodzakelijk is 
� Ik wordt niet gestimuleerd om Irisnet te 

gebruiken 
� Anders, namelijk ____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 
19. Wat heb je nodig om Irisnet te (leren) 
gebruiken? (je kunt meerdere antwoorden 

aankruisen) 
� Stimulans van mijn leidinggevende 
� Een handleiding 
� Ondersteuning door collega’s  
� Een korte cursus 
� Extra ruimte van m’n leidinggevende om 

Irisnet te leren kennen 
� Een helpdesk waar ik met eventuele 

problemen terecht kan 
� Niets 
� Anders, namelijk ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Heb je Irisnet nooit bezocht, dan ben je nu klaar met het invullen van deze vragenlijst. Bedankt voor je 
medewerking! Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst of Irisnet kun je aan 
het eind van de vragenlijst opschrijven. 
Heb je Irisnet echter wel één of meerdere keren bezocht, dan kun je verder gaan met vraag 20. Alvast 
bedankt! 
 
20. Met welk doel bezoek je Irisnet? (je kunt meerdere antwoorden aankruisen) 
� Om op de hoogte blijven van het nieuws binnen Bartiméus 
� Om een telefoonnummer op te zoeken  
� Om informatie te publiceren op Irisnet 
� Om boeken te bestellen  
� Om zalen te reserveren 
� Om het prikbord te bekijken of iets op het prikbord te plaatsen 
� Om het forum te bekijken of hier iets op te plaatsen 
� Om informatie te zoeken die ik nodig heb voor mijn werk 
� Om meer over Bartiméus te weten te komen 
� Anders, namelijk: _______________________________________________________________ 
 
Hieronder staat een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre je het met de stelling eens bent door één 
van de antwoorden aan te kruisen. 
 Helemaal 

mee eens 

Mee eens Neutraal Niet mee 

eens 

Helemaal 

niet mee 

eens 

21. Op Irisnet staat informatie die relevant is 
voor mijn dagelijkse werkzaamheden. 

� � � � � 

22. Irisnet is voor mijn dagelijkse 
werkzaamheden onmisbaar. 

� � � � � 

23. Door Irisnet ben ik beter op de hoogte van 
het nieuws binnen Bartiméus. 

� � � � � 

24. Ik kan op Irisnet over het algemeen de 
informatie vinden die ik nodig heb. 

� � � � � 

25. De informatie die ik nodig heb staat op een 
logische plaats. 

� � � � � 

26. Ik vind de informatie op Irisnet over het 
algemeen actueel. 

� � � � � 

27. Ik vind de informatie op Irisnet over het 
algemeen goed bruikbaar. 

� � � � � 

28. Ik vind Irisnet gebruiksvriendelijk. � � � � � 

29. Ik vind het makkelijk om de weg te vinden 
op Irisnet. 

� � � � � 

30. De startpagina nodigt uit om verder te 
kijken. 

� � � � � 

31. Ik vind het moeilijk om me een beeld te 
vormen van de structuur van Irisnet. 

� � � � � 

32. Ik vind dat er te veel informatie op Irisnet 
staat. � � � � � 
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Figuur 2 
 
33. In Figuur 1 zijn de onderdelen van het menu van Irisnet (buttons) omcirkeld. Vind je dat de naam 
van deze buttons duidelijk aangeeft welke informatie er onder te vinden is?  
 Zeer duidelijk Duidelijk Weet ik niet Onduidelijk Zeer onduidelijk 

a. Over Bartiméus  � � � � � 

b. Sectoren  � � � � � 

c. Kantoorgids  � � � � � 

d. Medewerkers � � � � � 

e. Kennis � � � � � 
 
34. Zijn er buttons waarvan je vindt dat de naam onduidelijk is en heb je een suggestie voor 
verbetering? 
 
 
 
 
 

 
35. Als ik iets op Irisnet zoek, gebruik ik: 

 Meestal Soms Nooit 

a. Het menu (via de buttons)  � � � 

b. De zoekmachine  � � � 

c. De index (sitemap) � � � 
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Hieronder staat weer een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre je het met de stelling eens bent door 
één van de antwoorden aan te kruisen. 
 Helemaal 

mee eens 

Mee eens Weet ik 

niet 

Niet mee 

eens 

Helemaal niet 

mee eens 

36. Ik vind het menu goed werken om iets te 
vinden. 

� � � � � 

37. Ik vind de zoekmachine goed werken om 
iets te vinden. 

� � � � � 

38. Ik vind de index goed werken om iets te 
vinden. 

� � � � � 

 
39. Wat vind je dat er kan verbeteren op Irisnet? (je kunt meerdere antwoorden aankruisen) 
� Niets 
� De vormgeving 
� De zoekfunctie 
� De navigatiestructuur (o.a. het menu) 
� De nieuwsvoorziening 
� De actualiteit van de informatie op Irisnet 
� Geen idee 
� Anders, namelijk _____________________________________________________________________ 

 
40. Welke informatie moet, volgens jou, worden uitgebreid op Irisnet? (je kunt meerdere antwoorden 

aankruisen) 
� Het nieuws 
� Informatie over projecten 
� Informatie over specialismen 
� Informatie van/uit de sectoren 
� Informatie van afdelingen en clusters 
� Informatie van kennisgroepen 
� Niets 
� Anders, namelijk _____________________________________________________________________ 
 
41. Is er informatie die 
 
je mist op Irisnet?  
 
 
 
 
 
 
 
 

je overbodig vindt op Irisnet? 
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42. Er wordt gewerkt om Irisnet vanuit huis toegankelijk te maken. Wanneer je Irisnet vanuit huis zou 
kunnen bezoeken, welke informatie zou je dan willen raadplegen?  
ο Alleen het nieuws 
ο Alleen de informatie van mijn eigen afdeling/cluster 
ο Alle informatie op Irisnet 
ο Alle informatie op Frame (het documentenbeheersysteem van Bartiméus) 
ο Alle informatie op zowel Irisnet als Frame 
ο Geen informatie, ik zal Irisnet thuis niet gebruiken 
ο Anders, namelijk ________________________________________________________________ 

Vragen over kennisdelen via Irisnet 
Voor het uitvoeren van je werk heb je informatie en kennis nodig. De volgende vragen en stellingen 
hebben betrekking op hoe deze informatie en kennis tussen collega’s en afdelingen uitgewisseld 
wordt. Waar kennis(deling) staat kan ook informatie(-uitwisseling) worden gelezen waarbij het gaat 
om informatie die ervoor zorgt dat je je werk beter kunt uitvoeren. 
 
43. Kun je aangeven hoe vaak je gemiddeld 
het onderdeel Kennis op Irisnet bezoekt? 
ο Dagelijks 
ο 2-5 keer in de week 
ο Eén keer in de week 
ο Eén keer in de twee weken 
ο Eén keer in de maand 
ο Nooit 
 
44. Publiceer je wel eens informatie of kennis 
op Irisnet? 
ο Ja 
ο Nee 
 
 
 

45. Heb je in de medewerkerslijst op Irisnet je 
specialisaties aangegeven? 
ο Ja (ga naar vraag 47) 
ο Nee 
 
46. Zo nee, waarom niet? (je kunt meerdere 

antwoorden aankruisen) 
� Ik weet niet hoe dat moet 
� Ik vind het moeilijk aan te geven wat mijn 

specialisatie is 
� Ik denk dat mensen me sowieso wel weten te 

vinden 
� Ik zie daarvan het belang niet in 
� Anders, namelijk ____________________ 

_____________________________________

Hieronder staat weer een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre je het met de stelling eens 
bent door één van de antwoorden aan te kruisen. Met kennis wordt bedoeld: informatie die 
ervoor zorgt dat je je werk beter kunt uitvoeren. 

 Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Neutraal Niet mee 
eens 

Helemaal niet 
mee eens 

47. Ik vind Irisnet een geschikt middel om 
kennis te delen. 

� � � � � 

48. Ik vind een discussieforum een geschikt 
middel om kennis te delen. 

� � � � � 

49. Ik vind een prikbord een geschikt middel om 
kennis te delen. 

� � � � � 

50. Ik vind Irisnet een geschikt medium om 
kennis op te publiceren. 

� � � � � 

51. Irisnet vergemakkelijkt kennisdeling tussen 
collega’s. 

� � � � � 
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52. In welke mate bepalen de onderstaande zaken of je kennis zou delen via Irisnet. 

 Zeer 
belangrijk 

Belangrijk Neutraal Niet 
belangrijk 

Helemaal niet 
belangrijk 

a. De snelheid waarmee wordt gereageerd op mijn 
vragen die op het forum of prikbord staan 

� � � � � 

b. De hoeveelheid beschikbare informatie over de 
onderwerpen waarover ik meer wil weten 

� � � � � 

c. De gebruiksvriendelijkheid van Irisnet � � � � � 

d. De aanwezigheid van interactieve instrumenten 
zoals: chats, discussies of meningpeilingen 

� � � � � 

e. De actualiteit van informatie op Irisnet � � � � � 

f. Het gemak waarmee informatie op Irisnet te 
vinden is � � � � � 

g. De snelheid waarmee de pagina’s verschijnen � � � � � 

h. De vormgeving van Irisnet � � � � � 

i. De aanwezigheid van afgeschermde gebieden � � � � � 

j. Anders, namelijk ______________________________________________________________________ 

Einde 
 

Hartelijk dank voor je medewerking! 
 
Heb je nog opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze vragenlijst of Irisnet, dan kun je dat 
hieronder aangeven. 
Dit is het einde van de vragenlijst. Wil je zo vriendelijk zijn om de vragenlijst in de retourenveloppe 
terug te sturen naar de afdeling Communicatie, alvast bedankt! 
 
Plaats voor opmerkingen of suggesties: 
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Bijlage 2 
De respondenten hebben aangegeven dat de volgende zaken op Irisnet verbeterd mogen worden: 
 
• Goede vlot in zich op te nemen startpagina 
• Informatie over wat er onder een menu valt als je er met je muis op staat 
• De buttons 
• Alle formulieren onder één kop 
• De naamgeving van documenten die het zoeken via de zoekmachine moeilijk maken 
• Bij de zoekfunctie de resultaten wat duidelijker aangeven, nu slaat de titel vaak niet op het woord dat je 

ingevoerd hebt. 
• De index 
• De publiciteit rondom Irisnet 
• Berichtgeving aan de medewerkers over wat er nieuw op staat 
• De uitwisseling van kennis 
• De gebruiksvriendelijkheid 
• De inhoud  
• De volledigheid van beleidsstukken en protocollen 
• Meer informatie over verschillende vestigingen 
• Meer inhoudelijke informatie over beleid en procedures 
• Meer interactieve inhoud 
• Opschonen van oud nieuws en oudere items verwijderen 
• Meer inhoud over het werk of slechtziendheid in het algemeen, zoals de filmpjes bij oogheelkunde. 
• Meer inhoud ipv ‘lege kopjes’ met alleen adressen 
• Externe toegang tot Irisnet 
• Frame 
• Het doorklikken naar Frame 
• De samenhang en integratie met Frame 
• Groepsleiding ook in de medewerkerslijst 
• Bijwerken van adresgegevens medewerkers 
• Artikelen makkelijk kunnen uitprinten zonder ‘Irisnet kopje’ 
• Het downloaden van formulieren ondersteuningsplannen 
• Minder informatie in PDF-bestanden opslaan 
• Teksten zonder schuifbalk 
• Vergroting en spraak 

 



 

Bijlage 3 
De respondenten geven aan de volgende informatie te missen of verder uitgebreid te willen zien:  
 
• Dagboeken 
• Informatie over activiteiten binnen Bartiméus 
• Meer informatie over de verschillende afdelingen en disciplines 
• Informatie over diverse woongroepen en hun specialisaties 
• Beschrijving van functies 
• Namen leidinggevenden (ook interim en tijdelijke) 
• Foto’s van medewerkers 
• Dagelijks nieuws 
• Actuele ontwikkelingen en nieuws, bijvoorbeeld over de fusie en wat dat daadwerkelijk betekent voor de 

verschillende afdelingen/mensen 
• Informatie over cliënten (cliëntenraad, interviews e.d.) 
• Uitleg over invoeren in Frame 
• Gebruiksinformatie zoekmachine 
• Reserveringsmogelijkheid van bepaalde zaken zoals de flexplek 
• Een rubriek ‘gevonden voorwerpen’ 
• Links naar andere websites 
• Protocollen, formulieren, regelingen, processen en beleid 
• Informatie over de bindende factor van Bartiméus (ogen) 
• Informatie over syndromen en ziekten die met slechtziendheid te maken hebben 
• Meer informatie over doofblindenzorg 
• Voortgang projecten samengevat (ipv de ingewikkelde rapportages) 
• Informatie over kennisgroepen en lopende projecten 
• Een kennisdatabank 
• Vakkennis 
• Literatuurlijsten per onderwerp (bijv. seksualiteit)  
• Informatie over zaken die niet goed gaan of niet lukken, zodat we kunnen leren van elkaars fouten 

 



 

Bijlage 4 
 
Tabel 1 Stellingen over de informatie op en gebruiksvriendelijkheid van Irisnet 
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N 48 194 157 74 15 Op Irisnet staat informatie die relevant is 
voor mijn dagelijkse werkzaamheden. % 9,8 39,8 32,2 15,2 3,1 

488 2,62 ,960 

N 19 49 118 214 86 Irisnet is voor mijn dagelijkse 
werkzaamheden onmisbaar. % 3,9 10,1 24,3 44,0 17,7 

486 3,62 1,029 

N 26 117 59 50 9 Door Irisnet ben ik beter op de hoogte van 
het nieuws binnen Bartiméus. % 10,0 44,8 22,6 19,2 3,4 

261 2,61 1,015 

N 16 237 137 89 11 Ik kan op Irisnet over het algemeen de 
informatie vinden die ik nodig heb. % 3,3 48,4 28,0 18,2 2,2 

490 2,68 ,885 

N 4 64 100 80 17 De informatie die ik nodig heb staat op een 
logische plaats. % 1,5 24,2 37,7 30,2 6,4 

265 3,16 ,916 

N 19 261 181 20 1 Ik vind de informatie op Irisnet over het 
algemeen actueel. % 3,9 54,1 37,6 4,1 0,2 

482 2,43 ,648 

N 19 258 172 31 3 Ik vind de informatie op Irisnet over het 
algemeen goed bruikbaar. % 3,9 53,4 35,6 6,4 0,6 

483 2,46 ,703 

N 18 170 140 124 32 
Ik vind Irisnet gebruiksvriendelijk. 

% 3,7 35,1 28,9 25,6 6,6 
484 2,96 1,011 

N 22 132 128 161 38 Ik vind het makkelijk om de weg te vinden 
op Irisnet. % 4,6 27,4 26,6 33,5 7,9 

481 3,13 1,046 

N 12 112 111 23 4 
De startpagina nodigt uit om verder te kijken. 

% 4,6 42,7 42,4 8,8 1,5 
262 2,60 ,775 

N 37 158 144 133 16 Ik vind het moeilijk om me een beeld te 
vormen van de structuur van Irisnet. % 7,6 32,4 29,5 27,3 3,3 

488 2,86 1,007 

N 8 56 171 224 28 Ik vind dat er te veel informatie op Irisnet 
staat. % 1,6 11,5 35,1 46,0 5,7 

487 3,43 ,830 

 
Tabel 2 Stellingen over het menu, de zoekmachine en de index 
  

H
el

em
aa

l 
m

ee
 e

en
s 

M
ee

 e
en

s 

W
ee

t i
k 

ni
et

 

N
ie

t m
ee

 
ee

ns
 

H
el

em
aa

l 
ni

et
 m

ee
 

ee
ns

 

T
ot

aa
l 

aa
nt

al
 

re
sp

on
de

nt
e

G
em

id
de

ld
e 

sc
or

e 

St
an

da
ar

d 
de

vi
at

ie
 

N 17 233 81 137 12 Ik vind het menu goed werken om iets te 
vinden. % 3,5 48,5 16,9 28,5 2,5 

480 2,78 ,983 

N 24 185 114 130 24 Ik vind de zoekmachine goed werken om iets 
te vinden.  % 5,0 38,8 23,9 27,3 5,0 

477 2,88 1,026 

N 12 152 197 94 15 Ik vind de index goed werken om iets te 
vinden. % 2,6 32,3 41,9 20,0 3,2 

470 2,89 ,862 



 

Tabel 3 Duidelijkheid buttons 
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N 38 175 21 20 3 
Over Bartiméus  % 14,8 68,1 8,2 7,8 1,2 

257 2,12 ,796 

N 26 160 34 32 4 
Sectoren  % 10,2 62,5 13,3 12,5 1,6 

256 2,33 ,878 

N 12 102 43 92 9 
Kantoorgids  % 4,7 39,5 16,7 35,7 3,5 

258 2,94 1,038 

N 21 150 35 46 5 
Medewerkers % 8,2 58,4 13,6 17,9 1,9 

257 2,47 ,944 

N 14 121 48 68 7 
Kennis % 5,4 46,9 18,6 26,4 2,7 

258 2,74 ,997 

 
 
Tabel 4 Stellingen over kennisdeling via Irisnet 
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N 62 286 114 16 2 Ik vind Irisnet een geschikt middel om kennis 
te delen. % 12,9 59,6 23,8 3,3 0,4 

480 2,19 ,710 

N 31 210 175 56 5 Ik vind een discussieforum een geschikt 
middel om kennis te delen. % 6,5 44,0 36,7 11,7 1,0 

477 2,57 ,821 

N 21 185 200 65 6 Ik vind een prikbord een geschikt middel om 
kennis te delen. % 4,4 38,8 41,9 13,6 1,3 

477 2,69 ,808 

N 70 317 80 11  Ik vind Irisnet een geschikt medium om 
kennis op te publiceren. % 14,6 66,3 16,7 2,3  

478 2,07 ,634 

N 44 241 143 50 1 Irisnet vergemakkelijkt kennisdeling tussen 
collega’s. % 9,2 50,3 29,9 10,4 0,2 

479 2,42 ,806 

 



 

Tabel 5 Zaken die het delen van kennis via Irisnet beïnvloeden 

In welke mate bepalen de onderstaande 
zaken of je kennis zou delen via Irisnet? 
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N 454 4 2 2  De snelheid waarmee wordt gereageerd op 
mijn vragen die op het forum of prikbord 
staan % 98,3 0,9 0,4 0,4  

462 1,03 ,253 

N 454 8 1 1  De hoeveelheid beschikbare informatie over 
de onderwerpen waarover ik meer wil weten % 97,8 1,7 0,2 0,2  

464 1,03 ,211 

N 456 7 1   
De gebruiksvriendelijkheid van Irisnet 

% 98,3 1,5 0,2   
464 1,02 ,153 

N 446 5 3 3  De aanwezigheid van interactieve 
instrumenten zoals: chats, discussies of 
meningpeilingen % 97,6 1,1 0,7 0,7  

457 1,04 ,308 

N 456 8 1   
De actualiteit van informatie op Irisnet 

% 98,1 1,7 0,2   
465 1,02 ,159 

N 463 6    Het gemak waarmee informatie op Irisnet te 
vinden is % 98,7 1,3    

469 1,01 ,113 

N 458 8 2   
De snelheid waarmee de pagina’s verschijnen 

% 97,9 1,7 0,4   
468 1,03 ,183 

N 449 6 5   
De vormgeving van Irisnet 

% 97,6 1,3 1,1   
460 1,03 ,235 

N 439 4 6 1  
De aanwezigheid van afgeschermde gebieden 

% 97,6 0,9 1,3 0,2  
450 1,04 ,284 

Anders       64   

 



 

Bijlage 5  

Procedure Usabilitytest 

Verwelkomen van de respondent 
1. Groet de respondent en verzoek hem/haar plaats te nemen achter de computer. 
2. Geef de respondent een mondelinge instructie over het doel en de werking van het onderzoek. 

Mondelinge instructie 
In opdracht van mijn opleiding Toegepaste Onderwijskunde en Bartiméus wordt de gebruiksvriendelijkheid van 
en de waardering voor Irisnet, het huidige intranet, getest. Op basis van je commentaar doe ik als onderzoeker, 
aanbevelingen aan Bartiméus om Irisnet aan te passen aan de wensen en behoeften van de gebruikers. 
 
Naast de vragenlijst die je wellicht ontvangen hebt, wordt voor dit onderzoek ook een usabilitytest uitgevoerd. 
Voor deze test gebruik ik de plus-en-minmethode als onderzoeksmethode. Je krijgt straks een aantal opdrachten 
en het is de bedoeling dat je die uitvoert op een manier waarvan je vindt dat die het meest makkelijk/prettig of 
logisch is. Tijdens het maken van die opdrachten beoordeel je Irisnet door het geven van plussen en minnen. Dit 
werkt als volgt: je maakt de opdrachten en bekijkt op die manier Irisnet. Telkens als je ondertussen iets positiefs 
of negatiefs opmerkt op Irisnet omcirkel je dit element met de aanwijzer van de muis en zeg je hardop ‘plus’ of 
‘min’. Ik zet dan de plussen en minnen die je aangeeft op een papieren versie van Irisnet, zodat je achteraf alle 
aangegeven plussen en minnen kunt toelichten. Je hoeft bij het aangeven van de plussen en minnen dus niet 
direct aan te geven wat de reden hiervoor is. 
 
De plussen en minnen kunnen overal betrekking op hebben: op heel Irisnet, op een bepaalde pagina, op een stuk 
tekst, op een afbeelding, op een knop, een zin of een woord, enzovoort. Geef een plus aan alles wat je goed vindt 
en een min aan alles wat je niet goed vindt. Denk niet te lang na over het geven van een plus of min. Het gaat om 
wat spontaan bij je opkomt tijdens het lezen. Elke plus of min die je geeft is goed. Je geeft daarmee aan wat je 
van Irisnet vindt en dat willen we graag weten. Wees niet bang om kritisch te zijn. Ik ben als onderzoeker 
onafhankelijk van Bartiméus en het heeft dan ook geen zin om mij een plezier te doen, je eerlijke mening is van 
groot belang! De gegevens zullen anoniem verwerkt worden, waardoor ze niet naar jou te herleiden zijn. 
 
De opdrachten zijn bedoeld om na te gaan in hoeverre gebruikers hun weg kunnen vinden op Irisnet. Je kunt de 
opdrachten rustig, in je eigen tempo uitvoeren. Vergeet niet ondertussen de plussen en minnen toe te kennen, ik 
zal je daaraan helpen herinneren al je het vergeet. Het kan gebeuren dat ik na een aantal minuten vraag de 
opdracht waar je mee bezig bent af te ronden en aan de volgende opdracht te beginnen. Elke keer wanneer je 
een opdracht afrondt, dien je terug te gaan naar de Startpagina, voordat je aan een nieuwe opdracht begint. 
 
Als alle opdrachten zijn afgerond zal ik je vragen de gezette plussen en minnen kort toe te lichten. Ten slotte stel 
ik je nog enkele aanvullende vragen. Het onderzoek zal in zijn geheel ongeveer een uur duren. Onthoud vooral 
dat jij niet getest wordt, maar Irisnet. Als je het niet meteen kunt vinden of als het je niet lukt een opdracht te 
beantwoorden, dan is dat helemaal niet erg. 
 
Als je vragen hebt, stel ze gerust. Ik zal veel vragen niet meteen kunnen beantwoorden, omdat we ook 
geïnteresseerd zijn in hoe mensen reageren die niemand naast zich hebben zitten. Maar na afloop van de test zal 
ik proberen alle vragen die je dan nog hebt, te beantwoorden. Voordat we beginnen, heb je nog vragen? 
 
3. Beantwoord eventuele vragen van de respondent 

Algemene vragen 
4. Stel wat algemene vragen om de respondent op zijn gemak te stellen en een indruk te krijgen van de 

ervaring van de respondent met websites. 
 
Voordat we met de opdrachten beginnen heb ik een paar korte vragen.  
 
- Gebruik je vaak het internet en welke websites bezoek je dan het liefst? 
- Hoe vaak gebruik je Irisnet? 
- Weet je wat het verschil is tussen Frame en Irisnet? 



 

Voorspellingstaak 
5. Log in op Irisnet onder de naam van de respondent. Dit gaat in principe automatisch, anders moet hij/zij de 

lange inlognaam gebruiken en het standaardwachtwoord. Lukt dit alles niet, dan kan er gebeld worden met 
I&A 0343-526842 

6. Ga verder met de voorspellingstaak 
 
Op Irisnet zijn de volgende trefwoorden in de menu’s terug te vinden. Kun je me vertellen wat je, zonder ze aan 
te klikken, verwacht achter deze trefwoorden te vinden? Als je Irisnet te goed kent en eigenlijk al weet wat er 
achter te vinden is, kun je me dan vertellen wat je van de trefwoorden vindt en hoe je ze wellicht anders zou 
willen noemen? 
 
- Over Bartiméus 
- Sectoren 
- Kantoorgids 
- Medewerkers 
- Kennis 

Uitvoeren van taken 
7. Ga bij de respondent zitten (niet té dichtbij, maar wel met een goed zicht op de monitor) met het protocol, de 

papieren versie van de Irisnet, aantekeningenblad en een pen. 
8. Vertel wat de bedoeling is een geef de respondent de takenlijst 
 
We zijn nu bijna bij de taken aangekomen, maar eerst wil ik je vragen een beetje op Irisnet rond te surfen en aan 
te geven wat je een pluspunt en een minpunt vindt. Dit om te oefenen met het plussen en minnen aangeven door 
onderdelen te omcirkelen met je muis en hardop plus of min te zeggen. 
Zoals ik daarstraks al heb uitgelegd krijg je nu een aantal opdrachten. Ik zou je willen vragen deze opdrachten 
uit te voeren op een manier waarvan je vindt dat die het meest logisch of makkelijk/prettig is. Daarnaast vraag 
ik je om weer plussen en minnen aan te geven. 
 
9. Zet de plussen en minnen die de respondent aan elementen op Irisnet toekent op de papieren versie van 

Irisnet. (belangrijkste pagina’s zijn uitgeprint, anders noteren wat er aangewezen werd en beeldscherm 
gebruiken om er later op terug te komen.) 

10. Begin na maximaal 5 minuten met de taken. 
11. Geef (waar mogelijk) op het aantekeningenblad aan welk pad de respondent volgt en welke dingen je 

opvallen. 
12. Help de respondent eraan herinneren plussen en minnen toe te kennen aan elementen op Irisnet tijdens het 

uitvoeren van de taken. 
13. Verzoek de respondent na een aantal minuten de huidige taak af te ronden en met de volgende opdracht te 

beginnen (in totaal mogen alle taken bij elkaar maximaal 25 minuten duren) Als de bezoeker een verkeerd 
pad inslaat, laat hem dan aanmodderen totdat het weinig informatie meer oplevert over eventuele problemen 
in de site (dat wordt het tijdverlies). 

 
Pas op: Geef nooit een indicatie van wat de proefpersoon zou moeten doen, waar zich informatie bevindt, op 
welke knop hij/zij zou moeten klikken. 

Nagesprek 
14. Complimenteer de respondent en zeg dat hij/zij goed heeft gewerkt 
15. Stel eventuele vragen naar aanleiding van onduidelijkheden die tijdens de taakuitvoering naar voren 

kwamen 
16. Voor het toelichtinggesprek met de respondent: de respondent licht nu alle gegeven plussen en minnen toe 

(zie de papieren versie van Irisnet) 

Vragenlijst 
17. Neem de vragenlijst af bij de respondent (check eerst even of de respondent deze vragen al heeft 

beantwoord in de toegestuurd vragenlijst) 
 
- Wat denk je nu dat het verschil tussen Irisnet en Frame is? 
- Welke informatie mis je nog? (inhoudsvraag) 



 

- Wat vind je van het menu (met de driehoekjes en puntjes als tekens) 
- Er bestaan twee prikborden, één onder de button kennis en één onder medewerkers, weet je wat het verschil 

is en zou je ze (allebei) willen gebruiken? 
- Wat vind je van de optie om ‘goed nieuws’ op Irisnet te plaatsen? 
 
18. Vraag of de respondent nog ergens anders graag zijn of haar mening over wil geven. 
19. Bedank de respondent hartelijk voor de deelname en neem afscheid van de respondent. 
 
 
 



 

Bijlage 6 
 
Taak 1 
Stel je hebt in de Bartiméus Actueel van deze week een nieuwsbericht gelezen over de CAO gehandicaptenzorg. 
Er zijn nieuwe ontwikkelingen en jij wilt weten welke dat zijn en of ze in je voordeel zijn of niet. In het stukje 
stond dat er meer informatie op Irisnet te vinden zou zijn, maar helaas je bent de Bartiméus Actueel kwijt. De 
opdracht: zoek informatie over de nieuwe CAO-ontwikkelingen. 
 
Optimale klikpad: meer nieuws/ CAO gehandicaptenzorg  
Andere mogelijkheid: medewerkers/ PZ / CAO (echter nieuwsbericht staat hier niet) 
 
Taak 2 
Zoek het telefoonnummer van Kita Bronda van de afdeling Communicatie op. 
 
Optimale klikpad: kantoorgids/ telefoongids/ OF medewerkers/medewerkerslijst 
Andere mogelijkheid: kantoorgids/ communicatie/ openingspagina 
 
Taak 3 
Stel je bent pas aangenomen bij Bartiméus. Je functie is groepsbegeleider en je vraagt je af wat ook alweer 
precies tot je takenpakket hoort. De opdracht: zoek uit wat je takenpakket (functieomschrijving) is. 
 
Optimale klikpad: zoekmachine/ zoeken op Irisnet en Frame / 00558 Groepsbegeleider/Persoonlijk Begeleider 
OF medewerkers/ PZ/ Functiewaardering 
 
Taak 4 
Stel je bent op zoek naar het boek Kiekeboe; spelenderwijs kijken met slechtziende kinderen van o.a. Inge 
Baerwaldt uit de Bartiméusreeks. Je weet dat het waarschijnlijk in de bibliotheek van Bartiméus te vinden is. 
Opdracht: zoek eerst op of het boek inderdaad in de catalogus van de Bibliotheek staat en bestel het boek 
vervolgens 
 
Optimale klikpad: kennis/ bibliotheek en documentatie/ catalogus (zoekmachine en daarna bestellen) 
 
Taak 5 
Stel je hebt de snoeppot van de afdeling aangevuld en je wilt daarna deze onkosten terugvragen. Je hebt gehoord 
dat je hiervoor een formulier moet invullen welke op Irisnet te vinden is. Opdracht: zoek het onkosten 
declaratieformulier op.  
 
Optimale klikpad: medewerkers/ pz/ kostenvergoedingen/ procedures/ onkosten declareren/ formulier + 
toelichting OF kantoorgids/ centrale administratie/ declaraties en vergoedingen/ onkosten declareren 
 
Taak 6 
Stel je wilt een magazine opstarten voor de tennisclub. Je vind het Bartiméus Magazine er wel mooi uitzien en 
vraagt je af wat er allemaal bij komt kijken om zo’n magazine in elkaar te zetten. Ga daarom op zoek naar een 
redacteur van Bartiméus Magazine. Tip: ga naar de medewerkerslijst en check of iemand Bartiméus Magazine 
als specialisatie heeft.   
 
Optimale klikpad: medewerkers/ medewerkerslijst/ zoeken op Bartiméus Magazine/ Fleur Kusters OF 
kantoorgids/ communicatie/ openingspagina 
 
 


