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 3 QUESTIONNAIRE74

Version 1

1. Het onderzoek is voor de Universiteit van Amsterdam. (Ik beloof u dat ik u echt niets wil verkopen). Het 
onderzoek gaat over de wijze waarop mensen een reisverzekering afsluiten. Het duurt ongeveer 10 minuten. 
Stel u voor dat u een paar weken op vakantie gaat. Voor deze reis wilt u graag een tijdelijke reisverzekering 
afsluiten; we gaan ervan uit dat u geen doorlopende reisverzekering heeft. U kunt dan op verschillende manieren 
een tijdelijke reisverzekering afsluiten. Heeft u wel eens een tijdelijke reisverzekering afgesloten?

ja, regelmatig

ja, wel eens

nee

3. Voor het afsluiten van een tijdelijke reisverzekering kunnen verschillende aspecten in meer of mindere mate 
voor u van belang zijn. Ik noem u nu een aantal aspecten. Kunt u per aspect aangeven in hoeverre dat voor u 
van belang is. U kunt telkens antwoorden met een cijfer van 1 tot 7; 1 betekent dat het zeer onbelangrijk is, 7 
betekent dat het zeer belangrijk is. En natuurlijk kunt u een cijfer daartussen noemen. Ik noem u nu de aspecten. 
Wilt u telkens een cijfer voor de belangrijkheid geven. <EVENTUEEL NA OPNOEMEN KENMERK VRAGEN: HOE 
BELANGRIJK IS DAT VOOR U?>    

zeer                                      onbelangrijk                                                 zeer
onbelangrijk                      noch                                                      belangrijk
                                               belangrijk                              
(1)             (2)             (3)               (4)              (5)                 (6)                 (7)

Ik word goed geïnformeerd

Ik kan de juiste keuzes maken

Ik kan eenvoudig zaken 
afhandelen

Ik hoef zo min mogelijk tijd te 
besteden

Ik kan het doen wanneer ik 
het wil

Ik kan gemakkelijk 
communiceren

Ik heb controle

Ik heb een veilig gevoel over 
mijn persoonlijke gegevens

4. U heeft een aantal aspecten dezelfde score gegeven. Wilt u deze nog eens in volgorde zetten. <NOEM 
DE APSECTEN MET DEZELFDE SCORE;  DE HOOGSTE SCORES EERST NOEMEN, DAARNA DE VOLGENDE; DE 

74 The lay-out of the used questionnaire differs from the one presented here as the questionnaire in this 
appendix uses the lay-out of the thesis. 
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BELANGRIJKSTE KRIJGT SCORE 1, DE MINST BELANGRIJKE DE SCORE 8; ALLE KENMERKEN MOETEN EEN 
RANGNUMMER KRIJGEN>.

Rang-
nummer

Ik word goed geïnformeerd

Ik kan de juiste keuzes maken

Ik kan eenvoudig zaken afhandelen

Ik hoef zo min mogelijk tijd te besteden

Ik kan het doen wanneer ik het wil

Ik kan gemakkelijk communiceren

Ik heb controle

Ik heb een veilig gevoel over mijn persoonlijke gegevens

5. De volgende vragen gaan over de manieren waarop u een tijdelijke reisverzekering kunt afsluiten. U kunt 
uw tijdelijke reisverzekering direct of via een tussenpersoon afsluiten. De meest gebruikte manieren zijn: naar 
een kantoor gaan;  telefonisch; Internet met de computer;  Internet met de mobiele telefoon; schriftelijk. Wilt u 
aangeven wat uw voorkeur heeft.Welke als twee. En dan. En dan. <EERSTE VOORKEUR CIJFER 1, DAN 2, DE MINST 
POPULAIRE KRIJGT DUS CIJFER 5 ; EENZELFDE SCORE IS TOEGESTAAN>

Rang-orde 

naar een kantoor gaan (face-to-face)

telefonisch

Internet met de computer

Internet met de mobiele telefoon

schriftelijk

6.Nu noem ik u bij elke manier waarmee u een tijdelijke reisverzekering kunt afsluiten weer de aspecten. Nu is 
de bedoeling per manier aan te geven in welke mate u dat vindt passen. Ook nu werken we weer met cijfers van 
1 tot 7. Nu betekent een 1 dat u vindt dat dit kenmerk in zeer lage mate past bij de manier; een 7 betekent dat u 
vindt dat dit kenmerk in zeer hoge mate past bij de manier. <KENMERKEN PER KANAAL AFWERKEN>.

face-to-
face

telefo-
nisch

internet
computer

internet 
mobiel

schrif-
telijk

Ik word goed geïnformeerd

Ik kan de juiste keuzes maken

Ik kan eenvoudig zaken afhandelen
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Ik hoef zo min mogelijk tijd te 
besteden

Ik kan het doen wanneer ik het wil

Ik kan gemakkelijk communiceren

Ik heb controle

Ik heb een veilig gevoel over mijn 
persoonlijke gegevens

7. Speciaal voor dit onderzoek is een Internet pagina ontwikkeld, waarmee u via Internet op uw mobiele telefoon 
een tijdelijke reisverzekering kunt afsluiten. Dit is slechts voor onderzoeksdoeleinden. Er wordt dus geen echte 
aanvraag verstuurd. In welke mate maakt u gebruik van toepassingen via Internet op de mobiele telefoon 
(zoals mobiel bankieren, reserveren van hotels via Internet op uw mobiele telefoon en andere soortgelijke 
toepassingen)?

nooit

zelden (minder dan 6 keer per jaar)

af en toe (een keer in de twee maanden, een keer in de maand)

regelmatig (wekelijks, bijna wekelijks)

heel vaak (meer dan een keer in de week)

8.<OVERHANDIG TELEFOON>. Wilt u nu de site WWW.MOBIELBVERZEKERD.NET bezoeken. Kies: tijdelijke 
reisverzekering afsluiten en ga nu gewoon uw gang. Als u wilt mag u ook een andere naam, adres en dergelijke 
invullen.
Is het u gelukt een tijdelijke reisverzekering met de mobiele telefoon af te sluiten?

ja

nee 

9. <INTERVIEWER: NOTEER TIJD DIE RESPONDENT NODIG HAD OM VERZEKERING AF TE SLUITEN>

minder dan 1 minuut
1 minuut tot  2 minuten
2 tot  3 minuten
3 tot  4 minuten
4 tot  5 minuten
5 minuten en meer

9. U heeft nu ervaring opgedaan met het afsluiten. Hoe tevreden bent u met het afsluiten van een reisverzekering 
via Internet op de mobiele telefoon. Ook nu weer een zeven punt schaal; 1 staat voor zeer ontevreden; 7 staat 
voor zeer tevreden.

cijfer tevredenheid

10. U had waarschijnlijk bepaalde verwachtingen over het afsluiten van een reisverzekering via  de mobiele 
telefoon. Kunt u aangeven in welke mate de dienst aan uw verwachtingen heeft voldaan. Ik noem u weer de 
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kenmerken en u kunt weer kiezen met een cijfer van 1 tot 7. Een 1 betekent veel slechter dan verwacht; 7 is veel 
beter dan verwacht.

veel slechter                             slechter                                       veel beter
dan verwacht                           noch beter                           dan verwacht
                                                      dan verwacht
(1)              (2)              (3)                (4)              (5)              (6)            (7)

Ik word goed geïnformeerd

Ik kan de juiste keuzes maken

Ik kan eenvoudig zaken 
afhandelen
Ik hoef zo min mogelijk tijd te 
besteden
Ik kan het doen wanneer ik 
het wil
Ik kan gemakkelijk 
communiceren
Ik heb controle

Ik heb een veilig gevoel over 
mijn persoonlijke gegevens

1. Ik lees u de verschillende aspecten weer voor. Kunt u weer met een cijfer van 1 tot 7 aangeven in hoeverre dat 
voor u van belang is. U kunt weer antwoorden met een cijfer van 1 tot 7. Ik noem u nu de aspecten.

zeer                                      onbelangrijk                                                 zeer
onbelangrijk                      noch                                                     belangrijk
                                                belangrijk                              
   (1)             (2)             (3)               (4)              (5)                 (6)               (7)

Ik word goed geïnformeerd

Ik kan de juiste keuzes maken

Ik kan eenvoudig zaken 
afhandelen
Ik hoef zo min mogelijk tijd te 
besteden
Ik kan het doen wanneer ik 
het wil
Ik kan gemakkelijk 
communiceren
Ik heb controle

Ik heb een veilig gevoel over 
mijn persoonlijke gegevens

12. U heeft een aantal aspecten dezelfde score gegeven. Wilt u deze eens in volgorde van belangrijkheid zetten. 
De belangrijkste eerst.... <ZIE INSTRUCTIE VRAAG 4>

Rang-
nummer

Ik word goed geïnformeerd
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Ik kan de juiste keuzes maken
Ik kan eenvoudig zaken afhandelen
Ik hoef zo min mogelijk tijd te besteden
Ik kan het doen wanneer ik het wil
Ik kan gemakkelijk communiceren
Ik heb controle
Ik heb een veilig gevoel over mijn persoonlijke gegevens

13. Wilt u  weer aangeven welke manier uw voorkeur heeft.Welke als twee. En dan. En dan.
<MANIEREN WEER EVENTUEEL NOEMEN; VOORKEUR CIJFER 1, DAN 2, DE MINST POPULAIRE KRIJGT DUS CIJFER 
5>

Rang-
orde

naar een kantoor gaan (face-to-face)
telefonisch
Internet met de computer
Internet met de mobiele telefoon
schriftelijk

14. Dan tot slot nog een paar vragen voor de statistiek. Wat is uw hoogst genoten opleiding?

basis onderwijs, LBO, Mavo
Havo, Vwo, MBO
hoger beroepsonderwijs/ 
academisch onderwijs

16. Mag ik ook uw leeftijd weten. Ik noem u de mogelijkheden:

jonger dan 25 jaar
25  tot 35 jaar
35  tot  45 jaar
45 tot  55 jaar
55 tot  65 jaar
65 jaar en ouder

17. <NOTEER GESLACHT ZONDER TE VRAGEN>

man
vrouw

18. <NOTEER URBANISATIEGRAAD>

minder dan 20.000 inwoners
20.000 tot 100.000 inwoners
100.000 en meer inwoners

Hartelijk dank voor uw medewerking!


