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Achtergrond
Context
MARE heeft in het afgelopen jaar meerdere onderzoeken uitgevoerd voor het programma 
Mens Centraal (hierna: Mens Centraal) waaronder specifiek onderzoek naar inzicht in de  
levensgebeurtenis ‘ik krijg een kind’ evenals onderzoek naar persoonlijke overzichten van 
de Redactie Rijksoverheid van verschillende levensgebeurtenissen. 

Mede op basis van eerdere onderzoeken heeft Mens Centraal behoefte aan een 
vervolgonderzoek om verdiepend inzicht te krijgen in de behoefte en wensen van 
(aankomende) ouders met betrekking tot informatie over zaken die moeten worden 
geregeld als een kind wordt geboren. Deze informatie is onder andere te vinden in het 
persoonlijk overzicht ‘kind krijgen; wat moet ik regelen?’ op de website van de 
Rijksoverheid. Mens Centraal wil daarnaast ook dit overzicht toetsen bij de doelgroep. 
Onlangs is het overzicht aangepast en kan men informatie op 2 manieren filteren, namelijk 
op basis van onderwerp en op zwangerschapstrimesters. 

Op basis van deze vraag heeft MARE kwalitatief onderzoek uitgevoerd middels individuele 
en duo- interviews onder (aankomende) ouders. Dit rapport blikt terug op eerdere 
resultaten van onderzoeken uitgevoerd door MARE voor Mens Centraal en koppelt de 
bevindingen van dit onderzoek aan deze resultaten. Daarnaast bestaat het rapport uit 
conclusies en aanbevelingen en worden de specifieke bevindingen over het persoonlijk 
overzicht beschreven
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Onderzoeksdoelstellingen
Doel
Inzicht in de wensen en behoeften van (aankomende) ouders ten aanzien van regelzaken, dienstverlening en communicatie rondom de geboorte van het eerste kin
bijzonder ten aanzien van het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl

d en in het 

Meer specifiek inzicht in: 
• Regelzaken en informatiebronnen
• Kennis, houding en gedrag rondom het krijgen van een kind en regelzaken
• Algemene informatiebehoefte regelzaken 
• Gebruik van bestaande informatiemiddelen in voorbereiding op het krijgen van een (eerste) kind en bijbehorende voorwaarden van de informatie. 

Rol van het persoonlijk overzicht
• Verwachtingen, wensen en behoeften ten aanzien van het persoonlijk overzicht
• Beleving, waardering van het persoonlijk overzicht
• Gepercipieerde sterktes, zwaktes en verbeterpunten van het persoonlijk overzicht
• Rol, betekenis, relevantie en toegevoegde waarde van persoonlijk overzicht
• Mate van gebruiksvriendelijkheid, flow en duidelijkheid van persoonlijk overzicht.

Output
• Inzicht in de kwaliteit en volledigheid van de verstrekte informatie en aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep.
• Input voor optimalisatie en verbetering van de aansluiting bij de behoeften en belevingswereld van de doelgroep.
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Onderzoeksverantwoording
Methode
Het onderzoek is online uitgevoerd aan de hand van 6 individuele en 2 duo-interviews van 
45 minuten via Microsoft Teams.

Onderzoeksdoelgroep
10 respondenten ingedeeld op basis van zwangerschapstrimester:
• 3-6 maanden zwanger: 2 individuele interviews met aanstaande ouder
• 6-9 maanden zwanger: 2 individuele interviews en 1 duo-interview met aanstaande ouder(s)
• 0-6 maande na de geboorte: 2 individuele interviews en 1 duo-interview met ouder(s)

Voor alle respondenten geldt:
• Verwachten binnenkort hun eerste kind 
• Of hebben deze net gekregen en maken gebruik van kinderopvang
• Zijn woonachtig in Nederland en kunnen zich verbaal voldoende uitdrukken in de Nederlandse taal 

(Nederlandse nationaliteit niet nodig).
• Zijn voldoende digitaal vaardig (voor deelname aan een online interview).

Spreidingscriteria:
• Opleiding (hoog, midden, laag)
• Dagelijkse bezigheden: wel/niet werkzaam, type beroep, dienstverband: fulltime, parttime, zzp.
• Spreiding op basis van inkomen, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, woonsituatie en –plaats.

Veldwerk
Het onderzoek is op donderdag 19 mei 2022 
uitgevoerd bij MARE in Amsterdam en bijgewoond 
door betrokkenen van Mens Centraal via een live 
stream.

Stimulusmateriaal
Persoonlijk overzicht ‘kind krijgen; wat moet ik 
regelen’ op de website Rijksoverheid.nl
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Leeswijzer
Opbouw rapportage
Dit onderzoek is een aanvulling en actualisatie van het vorige onderzoek dat MARE heeft 
uitgevoerd voor Mens Centraal omtrent de levensgebeurtenis ‘kind krijgen’, uitgevoerd in 
december 2021. De resultaten uit dat onderzoek staan grotendeels overeind en hebben we 
door middel van dit onderzoek verder kunnen verrijken en verdiepen. De resultaten uit 
december zijn nodig om te vermelden in deze rapportage. We willen echter niet onnodig 
gaan herhalen en kiezen daarom voor de volgende opbouw van de rapportage:

• Als eerste worden die onderzoeksbevindingen uit december 2021 weergegeven die 
opnieuw relevant zijn. We hebben deze integraal overgenomen in de rapportage en zijn 
herkenbaar aan de groene tekstvakken. 

• Vervolgens wordt een reflectie en aanvulling op de vorige resultaten gegeven, waarbij we 
dezelfde structuur hanteren en dit steeds per deelonderwerp doen, zodat er geen 
onnodige herhaling ontstaat. Deze nieuwe bevindingen zijn te herkennen aan de gele 
tekstkaders.

• Daarna geven we de resultaten van de beleving van (aanstaande) ouders ten aanzien van 
het persoonlijk overzicht op het website Rijksoverheid.nl.

• Tot slot, komen al deze resultaten samen in de conclusies en aanbevelingen.
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Integrale onderzoeksbevindingen 
december 2021 + verrijking 2022 

Disclaimer 
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van dergelijk onderzoek 
moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als indicatief en hypothesevormend en niet als 
(cijfermatig bewezen) feiten.
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Context | typologie

Doelgroepbreed zijn er twee karakters van (aanstaande) ouder(s) te onderscheiden die bepalend zijn voor de ervaring en beleving van het proces rondom regelzaken van het 
krijgen van een eerste kind. Waarbij het ene type vroeg begint met alles uitzoeken en regelen, is het andere type meer afwachtend: kijken wat er op hem/haar afkomt en dan gaan 
regelen. Desalniettemin weten beiden types alle regelzaken uiteindelijk tot een succesvol einde te brengen zonder grote issues of knelpunten. 

De regelaar / planner 
• Heeft een proactieve houding: zoekt en vraagt informatie over wat er allemaal 

geregeld moet worden. 
• Maakt to-do lijstjes van zaken die nog gedaan moeten worden. Dit geeft rust en 

een goed gevoel. 
• Houdt een Excel sheet bij om het financiële plaatje inzichtelijk te maken.
• De websites van de overheid zijn een belangrijke informatiebron voor vragen 

over een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld: kind erkennen en 
zwangerschapsverlof).   

Afwachtend type 
• Heeft een meer reactieve houding: laat meer op zich af komen.
• Is meer afhankelijk van personen in de sociale omgeving, verloskundige/ 

gynaecoloog en kraamzorg en zoekt zelf minder proactief naar informatie.
• Krijgt op een organische manier te weten waar men mee te maken krijgt, wat 

men moet regelen en doet alles stap voor stap: als er iets echt geregeld moet 
worden, dan kom men pas in actie: “als ik iets moet doen, dan hoor ik het 
vanzelf wel.”

• Groot vertrouwen in het systeem en de overheid: “bijna alles gaat automatisch”.

Pagina 9



Context  #1  
Contextuele factoren
Naast de verschillende karakters van de persoon is er ook nog een aantal beïnvloedende 
contextuele factoren die een rol speelt in de beleving van en beslissingen tijdens het proces 
rondom het krijgen van het eerste kind: 
• Ongepland versus gepland zwanger 

o Ongepland zwanger en stellen die sneller dan verwacht zwanger zijn, moeten de eerste 
weken (soms zelfs maanden) wennen aan het idee en laten wat meer op zich afkomen.  

• Burgerlijke staat/ gezinssamenstelling (getrouwd/ geregistreerd partnerschap, samenwonend, 
alleenstaand). Indien een stel al getrouwd of geregistreerd partner is, dan scheelt dit in het 
nemen van beslissingen en zaken regelen. 

• Dagelijkse bezigheden en dienstverband: niet/ wel-werkzaam (fulltime, parttime), zelfstandig 
ondernemers.

• Medische indicatie versus ‘normale’ zwangerschap. Waarbij de eerste begeleidt wordt door 
een gynaecoloog jn een ziekenhuis en de tweede naar de verloskundige gaat.
o Voor iedereen geldt dat de gezondheid van moeder en kind voorop staat. Indien er 

complicaties optreden of een medische indicatie aanwezig is, dan brengt dit meer stress en 
onzekerheid met zich mee. Dit zorgt ervoor dat men bepaalde regelzaken uitstelt of het op 
het allerlaatst mogelijke moment regelt.   

o Bij een medische indicatie heeft men veelal geen contact met een verloskundige, maar 
alleen contact met de gynaecoloog. De gynaecoloog verstrekt hoofdzakelijk medische 
informatie rondom de zwangerschap/ baby. Hierdoor is de informatievoorziening minder 
uitgebreid en mist informatie die anders proactief wordt aangereikt door de verloskundige, 
zoals aanmelden kraamzorg, erkenning regelen, uitzetlijst en aanvraag verlof, etc. 

Rolverdeling
Bij aanstaande ouder(s) is het overwegend de (aanstaande) moeder 
die meestal qua regelzaken het meeste bezig is met de onderwerpen 
rondom gezondheid, zorg en overige voorbereidingen (uitzetlijst, 
babyspullen kopen, kinderkamer inrichten, etc.). En houdt de 
(aanstaande) vader zich in dat geval meer bezig met financiën, 
erkenning van het kind en kinderopvangtoeslag. 

De meeste aanstaande vaders zijn blij iets te kunnen doen en dat helpt 
om zichzelf betrokken te voelen bij de zwangerschap: “voor een man is 
een kind krijgen al helemaal onrealistisch en abstract, bij een vrouw 
verandert er lichamelijk iets. Door zaken te regelen voelt het ook alsof 
ik iets kan bijdragen.”   

De rolverdeling is vaak ook afhankelijk van: 
• Beroep van de (aanstaande) ouder(s).
• Rolverdeling binnen de relatie in het algemeen: “Ik regel altijd alles 

thuis van Belastingaangifte tot aan vakanties boeken, dus nu doe ik 
ook al het regelwerk alleen.” 

• Onbekwaamheid: “mijn partner spreekt niet zo goed Nederlands, 
dus is het makkelijker als ik het meeste regelwerk op me neem.”; “ik 
vind dit altijd lastige materie, dus moet daar sowieso hulp bij 
vragen.”
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Context #2   
Rolverdeling; samen maar ook ieder voor zich
Ook nu kwam duidelijk naar voren dat de aanstaande ouders de voorbereidingen en regelzaken gezamenlijk oppakken en de 
moeder vooral bezig is met haar eigen gezondheid en die van het kind. Maar wanneer we dieper inzoomen op de regelzaken die 
daarnaast ook nog moeten worden gedaan (anders dan afspraken bij de verloskundige, etc.) zien we iets opvallends. De ouders in 
wording geven aan dit samen te doen, maar in de praktijk lijkt dit een sterk individuele aangelegenheid te zijn. Ieder heeft zijn taak 
en voert dat uit individueel uit. En handelt hierbij vanuit van het eigen perspectief. Een voorbeeld maakt dit expliciet. Wanneer de 
aanstaande ouders bijvoorbeeld willen weten hoe verlofregelingen werken, gaan zij niet op zoek naar algemene informatie 
hierover. Zij gaan op zoek naar specifieke informatie over ‘mijn verlof’ en hebben dan geen oog voor het perspectief van de 
ander/partner. Met andere woorden, regelzaken uitzoeken gaat vanuit het ik-perspectief. Dit geldt overigens ook als één van de 
aanstaande ouders de meeste regelzaken op zich neemt. Dan zoekt degene steeds vanuit een wisselend perspectief (voor zichzelf
en de ander), maar niet vanuit het wij-perspectief. Wanneer wel beide partners nodig zijn (zoals bij kinderopvangtoeslag) neemt 
van één van de ouders de taak op zich en roept de ander erbij op het moment dat er ondertekend moet worden.

Implicatie 
Deze bevinding is belangrijk om te melden, omdat dit een duidelijke indicatie geeft dat ouders op zoek zijn naar bijzondere 
specifieke informatie en nagenoeg geen interesse hebben voor algemeen geldende informatie of sterker nog, dat van de partner.
Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd bij het invullen van het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl. Die wordt veelal niet 
samen met de partner ingevuld en de selectievraag ‘heeft u een partner’ wordt dan ook voor kennisgeving aangenomen. En als het 
overzicht wordt geraadpleegd is men vooral op zoek naar informatie over zichzelf en verwijzen naar de ander/partner worden 
overgeslagen. Kortom, toegespitste informatie op maat is wenselijk. 

“We zitten samen op de bank, 
allebei met een laptop op schoot en 
zoeken dan apart van elkaar zaken 
uit; hij zoekt naar ouderschapsverlof 
voor vaders en ik zoek naar de 
mijne”

“We werken nu allebei nog fulltime 
en hebben drukke agenda’s en dat 
betekent dat we geen tijd om samen 
dingen uit te zoeken, maar dat ieder 
voor zich aan de slag gaat, op het 
moment dat zij of ik daar even tijd 
voor kunnen maken” 
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Context | informatievoorziening
Hoewel het krijgen van een eerste kind een unieke gebeurtenis is en zwangerschappen verschillend 
verlopen is de informatiebehoefte van (aanstaande) ouders universeel. En de informatie en 
dienstverlening die op het pad van de (aankomende) ouder(s) komen of zelf opgezocht worden zijn 
relevant en beantwoorden aan de behoeften op dat moment. De informatievoorziening sluit dus goed aan.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende informatievoorzieningen (zie afbeelding). Waarbij de sociale 
omgeving, verloskundige en kraamzorg een grote rol spelen in het proactief aanbieden van informatie en 
daarmee vaak ook het vertrekpunt zijn, gaat men zelf ook in min of meerdere mate actief op zoek naar 
informatie. Het zoekgedrag is hierbij vraaggestuurd en begint altijd in Google. Hierdoor weet men 
voornamelijk op de platformen Ouders van Nu, 24Baby, Philips Avent en pagina’s op Rijksoverheid.nl op 
de gewenste informatie uit te komen. 

De informatievoorzieningen vullen elkaar aan en hebben ieder zijn voordelen: 
• Ouders van Nu, 24Baby, Philips Avent bieden zowel tips, ervaringen van anderen alsook reminders en 

to-do lijstjes wat er (allereerst) geregeld moet worden. 
• Pagina’s op Rijksoverheid.nl bieden betrouwbare, objectieve en actuele informatie en dienstverlening.
• En verloskundige/ gynaecoloog en kraamzorg zijn professionals en de sociale omgeving zijn 

ervaringsdeskundigen waar men op kan vertrouwen en bevestiging bij zoekt.  

Ondanks dat de verschillende informatievoorzieningen ervoor zorgen dat de informatie versnipperd is, 
weet uiteindelijk iedereen alle benodigde informatie te vinden en is duidelijk wat er geregeld moet worden. 
Daarbij is er een gevoel dat alles wel goed komt ook al vergeet men iets te regelen, dan is alsnog de 
verwachting dat dit later ook nog gedaan kan worden zonder onoverkomelijke problemen. 
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Informatievoorziening en -behoefte #1  
Informatievoorziening 
Ook nu zagen we een bevestiging van het gebruik van de verschillende informatiebronnen 
waarmee de aanstaande ouders zich omringen. Vooral de apps van Ouders van Nu, Zwanger+ en 
24Baby spelen een cruciale rol. 
• Handig en snel te raadplegen via de smartphone (“die heb ik altijd bij de hand”).
• De apps geven wekelijks een update over de ontwikkelingen van de zwangerschap. Vaak 

ontvangt de aanstaande ouder een melding (push notificatie) waardoor de informatie actief wordt 
aangeboden en geen actie vereist is van de ontvanger. 

• Niet alleen informatie over de groei van het kind en de zwangerschapsfasen wordt gegeven (wel 
het belangrijkste overigens), maar ook tips over regelzaken waar je aan moet denken 
(“superhandig dat ik al vroeg in de zwangerschap las dat ik me moest inschrijven voor de 
kraamzorg, omdat daar lange wachtlijsten zijn”).

Deze apps nemen een unieke rol in: het nauwgezet kunnen volgen van elke stap/ontwikkelingen 
van de zwangerschap vooral op het gebied van gezondheid (“even snel kunnen checken of ik 
bepaalde dingen wel of niet mag eten”). Daarnaast worden ook vele andere bronnen geraadpleegd 
die elk weer hun specifieke behoefte vervullen. Dit wordt door ouders als prettig ervaren; aparte 
bronnen voor specifieke informatie. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar informatie. Mede omdat 
(zoals op de vorige slide is aangegeven) op specifieke vragen vanuit het ik-perspectief te zoeken 
(“één vraag per keer diep ik helemaal uit, dat geeft mij een gevoel van controle en overzicht”). Om 
toch overzicht te hebben, wordt vaak een lijstje gemaakt op papier (“ik heb een boekje waarin ik 
alles opschrijf wat ik moet doen, als het is afgerond kan ik het afvinken, dat geeft een goed 
gevoel”). 

Informatiebehoefte en zoekgedrag
De informatiebehoefte van de (aanstaande) ouders kan dan ook 
omschreven als vraaggestuurd, specifiek en gedetailleerd. Een 
onderwerp/vraag wordt per keer uitgeplozen. Met andere woorden, 
ouders zijn vooral op zoek naar diepte-informatie van een specifiek 
onderwerp en hebben minder behoefte aan een totaal en compleet 
overzicht van de gehele zwangerschap. Bij voorkeur hebben ze de 
informatie opgedeeld in categorieën passend bij de daarvoor bepaalde 
meeste betrouwbare afzenders. Bijvoorbeeld Ouders van Nu over de 
ontwikkeling van de zwangerschap en regelzaken bij Rijksoverheid.nl. 
In de praktijk komt het er op neer dat ouders versnipperd taakjes gaan 
uitvoeren (“ik wilde weten hoe het zat mijn ziektekostenverzekering en 
heb dat helemaal uitgezocht en daarna is het even klaar en ga ik een 
paar dagen later verder met de andere zaken die ik nog moet regelen 
zoals geregistreerd partnerschap, want ook daar moet ik nog meer 
over weten”).  Het zoekgedrag start dan ook meestal met een 
duidelijke/ eenduidige vraag die ingetypt wordt in de zoekbalk van 
Google (“ik google eigenlijk alles”). Die is smal geformuleerd. Dus 
zoiets als ‘wanneer mag ik met verlof’ en is niet geaggregeerd 
(verlofregelingen werknemers). Op basis daarvan gaat de aanstaande 
ouder op zoek en gaat als ware een koker in waarin alleen oog is voor 
het antwoord op die specifieke vraag.
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Informatievoorziening en-behoefte #2  
Voor de specifieke vragen die (aanstaande) ouders kunnen hebben, worden diverse 
en uiteenlopende bronnen geraadpleegd. Per vraag wordt bepaald wat een 
betrouwbare bron is. Deze betrouwbaarheid is sterk afhankelijk welk type vraag een 
ouder heeft. Antwoorden op vragen over gezondheid worden bij voorkeur opgezocht 
op officiële sites zoals het RIVM wanneer de vraag over vaccinaties gaat. 
Commerciële merken worden minder snel vertrouwd (“Zwitsal ruikt lekker, maar ik 
neem geen advies van ze aan, dat hoor ik toch liever van de kraamzorg”). Het strekt 
te ver om per specifieke vraag ook de bronnen te noemen, maar van belang is vooral 
dat informatie betrouwbaar en objectief moet zijn, het gaat immers over gezondheid 
voor moeder en kind en vooral de wens om alles zo goed mogelijk te willen regelen 
(“ik wil het beste voor mijn kind”).

Trimesters en zwangerschapsweken dicteren de klok
Tot slot, is nog specifiek te benoemen dat tijdens het zoeken naar informatie en het 
regelen van zaken hierbij de aanstaande ouders als het ware geprogrammeerd zijn 
door de zwangerschapsweken (“ik weet niet welke week van de maand het is, maar 
wel welke week van de zwangerschap”).

Implicatie
De indeling naar zwangerschapstrimesters (in plaats van onderwerp) op het 
persoonlijk overzicht geeft ouders bijzonder veel houvast en wordt positief 
gewaardeerd.
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Lineaire hiërarchie
De hiërarchie van informatiebehoefte en het bijbehorende zoekgedrag kans als 
volgt worden samengevat:
• Wanneer moet ik wat uitzoeken?
• Hoeveel weken ben ik zwanger / duurt de zwangerschap nog?
• Op zoek naar specifieke informatie, dat wil zeggen één vraag per keer.
• Start op Google met daarin die vraag en verwachting dat de behoefte instant 

(althans in een paar klikken) wordt bevredigd.
• De eerste paar zoekresultaten worden aangeklikt.
• Op die webpagina’s wordt de informatie gescand en moeten de volgende 

vragen beantwoord worden:
• Is dit de informatie die ik zoek?
• Is dit van mij op toepassing?

• Als dit niet het geval is, wordt het volgende zoekresultaat aangeklikt en wordt 
doorgegaan totdat deze passende informatie wordt gevonden.

• Indien dit het geval is, verwacht de (aanstaande) ouder hulpmiddelen om de 
(algemene) informatie naar eigen hand te kunnen zetten, denk hierbij aan 
rekentools en andere hulpmiddelen (selectievragen, overzichtstabellen of 
anderszins) die ervoor kunnen zorgen dat een concreet, toegepast en op maat 
gesneden antwoord wordt gevonden. Dit is belangrijk, omdat het uitzoeken als 
complex wordt beschouwd.



Rol van de overheid 
Voor informatie is de overheid een relatief belangrijke informatievoorziening in de 
reis. Het is een betrouwbare, objectieve en passende bron van informatie en 
dienstverlening rondom het onderwerp van een kind krijgen. 

Via Google zoekt men vraaggestuurd op onderwerpen. Hierdoor bezoekt men 
momenteel versnipperd al de verschillende websites van Rijksoverheid.nl op 
deelonderwerpen (kind erkennen, zwangerschapsverlof, etc.). En ook andere 
overheidsbrede websites, zoals toeslagen.nl voor het berekenen en aanvragen van 
kinderopvangtoeslag en het UWV.nl omtrent verlofaanvragen. In het algemeen is 
men hier tevreden over, want de informatie die nodig is, kan men vinden en is 
nuttig. 

Er zijn dan ook geen andere verwachtingen van de overheid als het gaat om 
informatie en dienstverlening rondom het onderwerp van een kind krijgen. 
Daarentegen vindt men het vanzelfsprekend, zoals eerder genoemd, dat na de 
geboorteaangifte de gemeente verschillende overheidsinstanties (bijv. SVB en 
consultatiebureau) inlicht en er dan ’vanzelf’ zaken in gang worden gezet of daar op 
gewezen wordt door middel van een brief. 

In vergelijking met andere levensgebeurtenissen is het opvallend (in positieve zin) 
dat sommigen spontaan al gebruik hebben gemaakt van het persoonlijk overzicht: 
‘ik krijg een kind’ (Rijksoverheid.nl), bijvoorbeeld door een doorverwijzing op een 
website of folder van de verloskundige. Door het grote en uitgebreide aanbod van 
alle andere informatievoorzieningen (nieuwsbrieven, apps, folders van meerdere 
bronnen) blijft de website niet top-of-mind en bezoekt men de website niet 
herhaaldelijk. 

Desgevraagd wordt het persoonlijke overzicht positief gewaardeerd: het is 
compleet, handig en overzichtelijk. Voordelen zijn dat alles bij elkaar staat, het 
werkt als een geheugensteun (nalopen of overal aan het is gedacht) en er 
doorverwijslinkjes voor meer informatie worden aangeboden. Een verbeterpunt is 
de prioritering van de onderwerpen. Dit staat nu door elkaar en dit maakt het 
onduidelijk wat men als eerste moet regelen. 
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Wensen en verwachting overheid
Specifieke informatiebehoefte
Voortbordurend op de informatiebehoefte van de (aanstaande) ouders die vraaggestuurd, specifiek 
en gedetailleerd is, geldt dit ook als wens voor informatie van de Rijksoverheid en sluit daarmee aan 
bij de eerdere bevindingen. Daar stelden we dat verwachtingen laag zijn ten aanzien van informatie-
verstrekking van de overheid. Deze bevinding willen we nuanceren, omdat deze negatief klinkt. 
Wanneer we deze ‘lage’ verwachtingen uitdiepen en beter proberen te begrijpen komen we uit op 
‘specifieke’ verwachtingen. Informatie van de overheid speelt een bijzonder relevante rol als het gaat 
om regelzaken rondom de geboorte van een kind (“uitzoeken waar ik recht op heb en welke 
regelingen er zijn”). Belangrijke topics zijn:
• Wet- en regelgeving omtrent arbeid (verschillende soorten verlof, etc.).
• Wet- en regelgeving omtrent erkenning van het kind (“burgerzaken, zoals aangifte geboorte, maar 

ook identificatie en of we moeten trouwen of iets anders regelen”). 
• Wet- en regelgeving omtrent vergoedingen, zoals toeslagen.
• Wet- en regelgeving omtrent zorg (let op, dit is niet gezondheid (als in tips voor gezond leven), 

maar gericht op vaccinaties, consultatiebureau en zorgverzekeringen). 

Deze informatie is belangrijk om 2 redenen:
• Ter voorbereiding op een gesprek met de werkgever wil de aanstaande ouder weten wat er zoal 

geregeld is omtrent de combinatie arbeid en zorg (“mijn baas wil dat ik snel weer aan het werk ga, 
maar ik wel eerst wel eens weten of ik recht heb op ouderschapsverlof en hoe ik dat kan 
opnemen”). 

• Ter referentie om te checken informatie betrouwbaar en objectief is, omdat de overheid wordt 
gezien als de meest betrouwbare bron.

Verwachtingen en wensen
De verwachtingen ten aanzien van informatie over regelzaken van 
de overheid zijn te omschrijven als – naast vraaggestuurd, specifiek 
en gedetailleerd – objectief en betrouwbaar. Passend bij het 
zoekgedrag van de (aanstaande) ouder – één vraag per keer –
raadpleegt deze verschillende overheidswebsites op zoek naar 
gedetailleerde informatie die helpt om zaken te gaan regelen. 

Met andere woorden, ouders verwachten van de overheid geen 
volledig, breed en algemeen verhaal, maar juist die informatie die 
op hen van toepassing is (informatie op maat). Het kan lastig zijn 
om deze informatie te vinden (“vind je weg maar eens in het 
oerwoud van informatie over wanneer en hoe lang je 
zwangerschapsverlof duurt”).

Gedrag 
Vooralsnog komen ouders vooral via Google terecht op 
verschillende websites van met name uitvoeringsinstanties (zoals 
Toeslagen, UWV, RIVM, SVB) en gemeentes. Daarnaast wordt 
vaak informatie gelezen op de Rijksoverheidswebsites over één 
topic (zoals ouderlijk gezag en voogdij). Het persoonlijk overzicht 
komt meestal niet in dit rijtje voor. 
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Bevindingen
persoonlijk overzicht 
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Persoonlijk overzicht #1
Overall indruk
Zoals eerder aangegeven speelt de informatie van de overheid een relevante en unieke rol waar aan veel 
waarde wordt gehecht. Deze informatie wordt doorgaans gevonden op verschillende pagina’s op 
Rijksoverheid.nl en websites van uitvoeringsinstanties. Ouders zijn dan ook aangenaam verrast dat er een 
centraal overzicht is dat kan dienen als ontsluiting naar deze informatie. Kortom, veelal een eerste 
kennismaking, omdat het persoonlijk overzicht niet alom bekend is, met een positieve waardering.

Wel zijn er nog 2 kanttekeningen te plaatsen bij het starten met het persoonlijk overzicht:
• De titel ‘kind krijgen; wat moet ik regelen?’ doet niet meteen vermoeden dat een persoonlijke overzicht 

wordt gegeven van de regelzaken. Bovendien wordt het overzicht op andere pagina’s op de rijksoverheid 
verschillend aangeduid, met deze titel, maar ook met ‘checklist’. Kortom, het overzicht heeft niet overal 
een eenduidige titel. 

• Om bij het persoonlijk overzicht te komen, moet eerst antwoord worden gegeven op 10 vragen. Dat deze 
vragen dienen om tot een overzicht te komen dat ‘op maat’ is, wordt als zodanig niet ervaren. Het doel 
van deze selectievragen is dan ook onduidelijk en worden nu vooral ervaren als een extra drempel om 
naar het overzicht te geraken. 

Waardering
Eenmaal deze hobbel genomen en het overzicht te hebben gelezen, spreken de (aanstaande) ouders een 
positieve waardering uit. Vooral het aanbieden van de informatie op 1 centrale plek wordt bijzonder 
gewaardeerd. Dit geldt ook voor de gelaagdheid van het aanbieden van informatie; eerst een korte uitleg 
over een onderwerp om vervolgens door te kunnen klikken naar meer gedetailleerde informatie.
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Persoonlijk overzicht #2  
Wensen, behoeften en verwachtingen
De verwachtingen ten aanzien van informatie over regelzaken van de overheid hebben we eerder omschreven als; 
vraaggestuurd, specifiek, gedetailleerd, objectief en betrouwbaar. Aan deze verwachting wordt grotendeels voldaan: 
gedetailleerd, objectief en betrouwbaar. (aanstaande) Ouders vinden op het persoonlijk overzicht een overzicht van 
regelzaken gerubriceerd op trimester. Door de afzender (Rijksoverheid) wordt deze instant gepercipieerd als objectief 
en betrouwbaar. De informatie is echter niet vraaggestuurd en/of specifiek. Immers, er wordt gezocht van het startpunt 
met een specifieke vraag. De kans dat een (aanstaande) ouder op het persoonlijk overzicht terecht komt is dan ook 
klein, omdat een instant antwoord op de vraag gevonden moet worden en Google als zoekresultaat eerder een 
specifieke overheidspagina over een bepaald onderwerp gaat geven dan het persoonlijk overzicht. Wanneer dat laatste 
wel het geval zou zijn, kan het eerst moeten beantwoorden van selectievragen een drempel opwerpen, waardoor de 
kans op afhaken op de loer ligt. Wanneer wel het overzicht wordt geraadpleegd en vooral verder wordt doorgeklikt naar 
achterliggende pagina’s zijn ouders onder indruk het detailniveau (“hier staat alles goed uitgelegd en geeft mij een 
goed overzicht”). 

Compleet of specifiek?
Ouders hebben behoefte aan (of: verwachten) een compleet overzicht van die specifieke regelzaken die gedaan 
moeten worden ter voorbereiding op de geboorte van het kind. Vooral het woord ‘moeten’ is hierbij relevant. Ouders 
geven aan behoefte te hebben aan een onderscheid tussen wat moet en mag (“ik ben op zoek naar zaken die ik moet 
regelen en niet naar tips”). En verder geldt dat ouders aangeven vooral informatie zoeken over wet- en regelgeving 
(zaken waar je recht op hebt, hoe dingen geregeld zijn, etc.) en geen interesse hebben in adviezen over gezondheid, 
etc. Onderwerpen die uitvoerig met de verloskundige worden besproken (zoals verschillende echo’s, etc,). Sterker nog, 
adviezen over gezond leven worden als betuttelend ervaren. Met andere woorden, ouders verwachten specifieke 
informatie die toegespitst op de eigen persoonlijke situatie en willen zich niet laten afleiden door extra’s.

“Er is heel veel te lezen en te vinden over 
gezondheid en ontwikkeling van een 
zwangerschap, maar voor mij is er maar één bron 
voor de dingen die je moet regelen en dat is de 
overheid. Alleen start ik nu bij Google, het zou 
handig zijn als ik op één centrale plek alle 
informatie bij elkaar zou kunnen hebben” 

“Heb houvast nodig om te weten wanneer ik iets 
moet gaan regelen” 

“Gezondheidsinformatie hoort hier eigenlijk niet.
Nou ja, het kan wel, maar die info krijg je tot in den 
treure te horen via andere kanalen zoals de 
verloskundige, dus dit mag hier weg” 

“Dit is niet echt een persoonlijk overzicht, ik dacht 
dat ik kon inloggen met mijn gegevens en dan 
informatie te kunnen lezen die allen voor mij zou 
zijn; het is wel een overzicht, maar persoonlijk is het 
niet” 
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Persoonlijk overzicht #3  
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Specifieke aandachtspunten 
Ordening
Ouders kunnen kiezen of ze het overzicht gerubriceerd willen naar 
onderwerp of op basis van de zwangerschapstrimester. Deze laatste heeft 
een sterke voorkeur, omdat die een duidelijke houvast geeft en bijzonder 
goed aansluit bij de aanstaande ouders die toch al ‘geprogrammeerd’ zijn in 
zwangerschapsweken en –trimesters. Wanneer het overzicht ingedeeld is op 
basis van onderwerp valt desgevraagd niet op dat onder elk subonderwerp
staat in welke week van de zwangerschap deze zaken geregeld dienen te 
worden.

Selectievragen
Zoals eerder aangegeven is het vooralsnog onduidelijk waarom eerst de 
selectievragen ingevuld moeten worden voordat het overzicht wordt getoond 
en de resultaatpagina hierop afgestemd is. Gedachteloos worden deze nu 
ingevuld, waarbij uitgegaan wordt van het ik-perspectief van degene die 
achter het scherm zit (dus moeder of partner van moeder). Dit laatste is 
overigens een prettige selectie, er wordt immers gezocht vanuit het eigen 
perspectief en in mindere mate vanuit die van ander, laat staan gezamenlijk 
perspectief. Wanneer wordt uitgelegd waar de selectievragen voor dienen, 
wordt dit bijzonder positief gewaardeerd (“het gaat om mijn verlof en niet om 
algemene informatie, dus daar zoek ik naar, wel handig dat het overzicht 
mijn helpt om te filteren”). 

Rol, relevantie en toegevoegde waarde 
Vooralsnog is de rol van het persoonlijk overzicht nog 
klein, omdat (aanstaande) ouders hier nog niet 
gestuit zijn tijdens het googelen naar antwoorden op 
hun specifieke vragen. Ze geven echter aan dat het 
overzicht wel een heel handig startpunt kan zijn bij 
deze zoektocht. Vindbaarheid en duidelijke 
omschrijving/titel zou hierbij kunnen helpen. 

Dan kan ook relevantie en de toegevoegde waarde 
van het raadplegen en gebruiken van het persoonlijk 
overzicht worden vergroot. Temeer, omdat informatie 
van de rijksoverheid cruciaal is bij regelzaken en de 
afzender als betrouwbaar en objectief wordt 
beschouwd. Dat is precies de informatie die deze 
ouders nodig hebben van de overheid. Ook in de 
volgorde waarin het nu wordt aangeboden; eerst een 
korte uitleg en vervolgens de mogelijkheid om door te 
klikken en gedetailleerde informatie op te zoeken.



Persoonlijk overzicht #4 
Gebruiksvriendelijkheid

Sterke punten 
• Alle benodigde overheidsinformatie op 1 

centrale plek.
• Gelaagdheid van aanbod van informatie 

wordt positief gewaardeerd. Waarbij 
eerst een korte uitleg over een topic 
wordt gegeven en daarna doorgeklikt 
kan worden naar specifieke sites voor 
meer gedetailleerde informatie. Dit past 
bij het zoekgedrag van de ouder: eerst 
scannen en daarna verder verdiepen 
als het de juiste informatie is.

• Toon en taalgebruik is neutraal. Dit is 
passend bij de verwachtingen; de 
ouders zijn op zoek naar objectieve en 
betrouwbare informatie. 

• Leesbaarheid is voldoende; begrijpelijke 
taal zonder jargon of moeilijke termen.

• Indeling per zwangerschaps-trimesters.

Verbeterpunten
• Niet alle topics zijn relevant, zoals gezondheid en voorbereiding op de bevalling. 

De lijst kan volgens ouder korter en beperkt worden tot administratieve regelzaken.
• Lange lijst waarbij de onderste 2 categorieën nauwelijks opvallen noch gelezen 

worden. ‘goed om te weten’ en ‘dit gaat automatisch’ zijn titels die makkelijk 
overgeslagen worden (“ik ben niet op zoek naar extra informatie, maar wil antwoord 
op een specifiek onderwerp en als het toch automatisch gaat, hoef ik het niet te 
lezen, want er valt niets te regelen”). Bovendien kloppen de titels ook niet 
helemaal. Daarnaast staat onder het kopje ‘goed om te weten’  het onderwerp 
‘ouderschapsverlof’; dit is een hot topic dat tevens tijdig aangevraagd moet worden, 
maar niet voorkomt in het trimesteroverzicht. En een kindgebondenbudget gaat niet 
automatisch zoals de titel doet vermoeden, maar daarvoor is actie vereist.

• Tools en hulpmiddelen om informatie naar eigen hand te zetten ontbreken. Dit is 
vooral belangrijk bij het uitrekenen van de data omtrent start en einde van het 
zwangerschapsverlof. Dit is voor de aanstaande ouders een complexe rekensom 
die moeilijk te maken is (“ik kwam er niet uit met informatie van de overheid, terwijl 
ik dat daar wel verwacht, maar op een andere site vond ik wel een calculator”).

• Leesbaarheid wordt niet bevorderd door verschillende stijlen in tussenkopjes en 
wisselende regelafstanden. Hierdoor lijkt het soms alsof er één lange lap tekst 
wordt gegeven. De meestal scannende lezer vindt het lastig om hier mee om te 
gaan. 

• Soms: teveel tekst per subcategorie (bijvoorbeeld: geboorteaangifte doen en verlof 
aanvragen bij de werkgever).

“Dit overzicht sla ik op in mijn 
leeslijst en kan ik dan af en toe 
raadplegen of ik op schema lig 
met dingen regelen” 

“Heb houvast nodig om te weten 
wanneer ik iets moet gaan 
regelen” 

“Verloskundigen zouden elke 
zwangere hier op moeten 
attenderen; ik neem haar 
adviezen altijd ter harte en 
vertrouw haar. Ik denk dat dit 
voor de meesten geldt” 

“Ik zou het overzicht wel willen 
opslaan en er een to-do-lijst van 
maken, zodat ik mijn taakjes kan 
afvinken” 
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Conclusies & aanbevelingen
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Conclusies – regelzaken

Overkoepelend
De levensgebeurtenis ‘kind krijgen’ kent een 
duidelijke chronologische volgorde en is een 
lineaire tijdlijn die gedicteerd wordt door de 
zwangerschapstrimesters en –weken. 
Waarbij het eerste trimester redelijk rustig 
verloopt als het gaat om regelzaken, maar in 
het tweede en derde trimester (en ook nog 
na de geboorte) ouders het druk hebben met 
regelen van allerlei zaken. Over het 
algemeen verloopt deze lineaire reis positief. 
Ondanks verschillende type (aanstaande) 
ouders, weten ze hun zaakjes op orde te 
krijgen voordat het kindje wordt geboren, 
zonder tegen (grote) issues en/of drempels 
aan te lopen. De informatievoorziening 
rondom deze levensgebeurtenis is ruim 
aanwezig, er zijn vele bronnen waaruit de 
ouders enkele kiezen die ze trouw volgen en 
raadplegen. Dit zijn vooral platforms die 
gericht zijn op gezondheid en zwangerschap. 

Regelzaken
Wanneer het gaat om regelzaken, ontstaat een meer 
versnipperd veld van vele bronnen waarin de (aanstaande) 
ouders hun weg vraag voor vraag zoeken naar antwoorden. 
Het persoonlijk overzicht van Rijksoverheid.nl kan hierbij 
een relevante en toegevoegde waarde bieden, omdat deze 
een centralisatie (en daarmee rust, zekerheid en overzicht) 
biedt van de overheidszaken die geregeld moeten worden 
voor en na de geboorte. Nu worden deze per gemeente en 
uitvoeringsinstantie bezocht. Hierdoor ontbreekt een 
totaaloverzicht. Dit is niet per se een directe behoefte, maar 
kan wel de kans bieden om ouders te informeren over zaken 
waarvan is gebleken dat hier kennishiaten zijn dan wel als 
complex worden beschouwd. In het bijzonder geldt dit voor 
‘arbeid en zorg’. Niet alleen de verschillende typen verlof die 
er mogelijk zijn (en waarvan de regelgeving aan verandering 
onderhevig is), maar ook zaken als aanpassingen op het 
werk tijdens de zwangerschap zijn vraagstukken waarover 
de (aanstaande) ouders zich moeten buigen en waar ze niet 
zonder meer hun weg in kunnen vinden.

Op zoek naar een betrouwbare partner
Niet alleen het bieden van één centraal overzicht voor 
overheidszaken is prettig voor ouders, maar er is nog 
een ander aspect waarop het persoonlijk overzicht een 
relevante betekenis kan toevoegen. Zoals gezegd is de 
informatievoorziening veelvuldig aanwezig, maar 
hierbij is het soms lastig om te duiden welke informatie 
betrouwbaar en objectief is. Dit is vooral van belang bij 
regelzaken. De overheid is hiervoor de aangewezen 
partij, maar deze heeft niet één aanspreekpunt. 
Immers, (aanstaande) ouders hebben met diverse 
loketten te maken; de gemeente, UWV, Toeslagen, 
etc. Met name op het vlak van verlofregelingen en 
kinderopvang wil hierbij de (aanstaande) ouder kunnen 
vertrouwen op een objectieve bron, zodat ze niet 
afhankelijk zijn van anderen (die wellicht andere 
belangen hebben, zoals een werkgever). Kortom, één 
centrale locatie waarin alle informatie wordt gegeven 
omtrent wet- en regelgevingen, toeslagen en 
vergoedingen wordt als wenselijk geacht.
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Conclusies – persoonlijk overzicht
Help me om het zelf te kunnen doen
Het persoonlijk overzicht kan nog een stap verder gaan 
dan het bieden van onafhankelijke en objectieve 
informatie. De informatie staat veelal in algemene 
termen omschreven is nog niet helemaal op maat 
(persoonlijk/individueel). In dit onderzoek hebben we 
geleerd dat de doelgroep vanuit het ik-perspectief op 
zoek is naar informatie omtrent regelzaken. Rekentools, 
tabellen, rekenvoorbeelden kunnen hierbij helpen om 
niet alleen informatie te begrijpen en doorgronden, 
maar zeker om deze naar eigen hand te zetten. 
(aanstaande) Ouders hebben hierbij geen behoefte aan 
extra bronnen, een helpdesk of anderszins, maar vooral 
aan tools die informatie specifiek kunnen maken. Met 
andere woorden, online tools die de doelgroep helpen 
om in hun eigen tijd, zelf gekozen moment helpt om nou 
niet die ene vraag helemaal op maat te kunnen 
beantwoorden. De verwachtingen ten aanzien van de 
overheid zijn dan ook samen te vatten als specifiek en 
toegepast op regelzaken. 

Persoonlijk overzicht ‘kind krijgen; wat moet ik regelen?’
Praktisch gezien sluit het persoonlijk overzicht nog niet helemaal op het gedrag, wensen en behoeften van de 
doelgroep:
• De vindbaarheid via Google laat te wensen over. De doelgroep komt wel terecht op verschillend sites van de 

rijksoverheid, maar (nog) niet op het persoonlijk overzicht.
• Het invullen van de selectievragen voorafgaand aan het tonen van het persoonlijk overzicht werpt vooralsnog 

drempels op om het overzicht te raadplegen dan wel bewust te zijn dat deze vragen dienen om het overzicht 
toe te spitsen op het persoonlijke profiel. Ouders zijn niet bewust van de toegevoegde waarde.

• Wanneer deze drempel wel geslecht wordt, zijn de aanstaande ouders aangenaam verrast door de ordelijke 
indeling op basis van zwangerschapstrimesters. Dit is één van de aspecten die wel aansluiting vindt bij de 
doelgroep. 

• Vervolgens wordt het overzicht verder geraadpleegd en ontstaat er een duale reactie:
• Enerzijds is de doelgroep bijzonder positief over het aanbod van informatie over de (praktische) 

overheidszaken die geregeld moeten worden en vooral op welk moment. Vooral de gelaagdheid waarop 
het aangeboden wordt als prettig en nuttig ervaren; als eerste een kort en informatief overzicht, waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden om verder te lezen indien de informatie als relevant wordt beschouwd. 

• Anderzijds bevat het overzicht informatie die men niet verwacht (gezond leven) en rubrieken die onduidelijk 
zijn (‘dit gaat automatisch’) en worden handreikingen gemist die ervoor kunnen zorgen dat de geboden 
informatie naar eigen hand gezet kan worden (zoals tools om uit te rekenen wanneer een verlof start).

Kortom, in potentie kan het persoonlijk overzicht een toegevoegde waarde bieden voor de ouders 
in spe, omdat het overzicht een unieke rol kan vervullen. Hiervoor dienen echter nog wel 
aanpassingen te worden gedaan (zie hiervoor de volgende slide met aanbevelingen). 
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Aanbevelingen #1 
Om aan te sluiten bij de beleving en (informatie-)behoefte van de aankomende ouder(s) is er een aantal optimalisatiepunten geformuleerd.
Deze zijn richtinggevend en ter inspiratie en niet op te vatten als dwingend.

Overkoepelend 
• Breng het persoonlijk overzicht onder de aandacht bij 

platforms die veelvuldig worden geraadpleegd door 
ouders, zoals 24Baby en Ouders van Nu.

• Breng het persoonlijk overzicht onder de aandacht bij 
de verloskundigen, gynaecologische zorg en het 
consultatiebureau. 

• Breng het persoonlijk overzicht onder de aandacht bij 
de uitvoeringsinstanties zoals Belastingdienst, 
Toeslagen, RIVM, SVB.

• Google is vaak startpunt nummer 1 voor zoekvragen, 
bied daarom het persoonlijk overzicht aan in de 
zoekresultaten en vind hierbij  aansluiting bij het 
reguliere zoekgedrag  van de aanstaande ouder
• Vraaggestuurd
• Specifieke en diepte-informatie
• Voor zichzelf 

Specifiek voor het persoonlijke overzicht
• Ouders komen vaak terecht op specifieke/andere pagina’s van de Rijksoverheid-website via een zoeken met 

Google, zorg ervoor dat het persoonlijk overzicht ook daar onder de aandacht wordt gebracht. 
• Geef duidelijk aan bij het invullen van selectievragen dat daardoor informatie op maat aangeboden wordt. 

Zodat de ouders weten dat de resultaten specifiek en toegepast zijn.
• Overweeg om het persoonlijk overzicht te beperken tot (administratieve) regelzaken, waardoor deze korter, 

overzichtelijker en specifieker wordt. Informatie over gezond leven kan bijvoorbeeld worden weggelaten. 
Ouders hebben voorkeur voor een overzicht dat over wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid (vaccinatie 
programma, kinderbijslag, etc.). Overige informatie (zoals die over gezondheid en zwangerschap) zoekt men 
elders, bijvoorbeeld bij de verloskundige. Zie volgende slide voor suggesties.

• Overweeg om rekentools en andere hulpmiddelen toe te voegen die het voor de doelgroep makkelijker 
maken om om uit te rekenen of ze voor een bepaalde regeling in aanmerking of vergoeding komen en 
wanneer het verlof kan starten. Bij voorkeur in het overzicht, maar een doorverwijzing naar een andere 
pagina kan ook.

• Overweeg om de eerste informatie die gegeven wordt als resultaat (nog) korter te maken (en daardoor 
makkelijker te scannen). Bijvoorbeeld bij: geboorteaangifte doen en verlof aanvragen bij de werkgever. 

• Overweeg om onderwerpen die nu staan onder ‘dit gaat automatisch’ en ‘goed om te weten’ onder te 
brengen in de trimesterindeling, deze vallen nu niet op.

• Overall leesbaarheid bevorderen door consistente regelafstand, duidelijke (sub-)kopjes en witregels.
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Aanbevelingen #2 
Suggesties voor het beperken van het persoonlijk overzicht tot specifieke regelzaken op basis van de behoefte die de (aanstaande) ouders hebben uitgesproken: “ik wil graag in 
het overzicht specifiek die zaken vinden die ik moet regelen en die te maken hebben met wet- en regelgeving door de overheid. Andere zaken vraag ik wel aan de verloskundige 
of zoek op op bij Ouders van Nu. Dat zijn voor mij de 3 belangrijkste en meest betrouwbare bronnen met ieder een eigen specialiteit”.
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Aanbevelingen #3 
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Bijlagen
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Stimulusmateriaal 
Impressie van persoonlijk overzicht ‘kind krijgen’ op rijksoverheid.nl



Gespreksleidraad #1



Gespreksleidraad #2


	Voorbereidingen op ‘ik krijg een kind’
	Inhoudsopgave
	Introductie
	Achtergrond
	Onderzoeksdoelstellingen
	Onderzoeksverantwoording
	Leeswijzer
	Integrale onderzoeksbevindingen �december 2021 + verrijking 2022 
	Context | typologie
	Context  #1  
	Context #2   
	Context | informatievoorziening
	Informatievoorziening en -behoefte #1  
	Informatievoorziening en-behoefte #2  
	Rol van de overheid 
	Wensen en verwachting overheid
	Bevindingen�persoonlijk overzicht 
	Persoonlijk overzicht #1
	Persoonlijk overzicht #2  
	Persoonlijk overzicht #3  
	Persoonlijk overzicht #4 
	Conclusies & aanbevelingen
	Conclusies – regelzaken
	Conclusies – persoonlijk overzicht
	Aanbevelingen #1 
	Aanbevelingen #2 
	Aanbevelingen #3 
	Bijlagen
	Stimulusmateriaal 
	Gespreksleidraad #1
	Gespreksleidraad #2



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Rapportage Voorbereidingen op ik krijg een kind - 2022075.03.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		MARE, info@mare.amsterdam

		Bedrijf: 

		MARE




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 28

		Mislukt: 1




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Mislukt		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


