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1. Inleiding 

Achtergrond van het onderzoek 

In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem voor 

crises en rampen ontwikkeld, genaamd NL-Alert. Het alarmeringssysteem NL-Alert maakt gebruik van 

de techniek cell-broadcast. De cell-broadcastberichten worden verzonden via de zendmasten van de 

mobiele telefoonaanbieders. Personen die NL-Alert berichten willen ontvangen, dienen te beschikken 

over een mobiele telefoon die op de juiste manier is ingesteld. Het bericht omvat idealiter een korte 

beschrijving van de situatie en het gevaar, aangevuld met een handelingsinstructie. Het streven is om 

via NL-Alert een kort en duidelijk alarmeringsbericht te versturen.  

 

Het systeem beoogt een aanvulling te zijn op de bestaande middelen zoals de geluidswagens, berichten 

via regionale televisie- en radiozenders en de traditionele sirene. NL-Alert onderscheidt zich van 

andere manieren van alarmering doordat het systeem burgers in een bepaald gebied door middel van 

een bericht op de mobiele telefoon heel gericht kan informeren over een (dreigende) ramp of crisis. 

Anders dan bijvoorbeeld de traditionele sirene kan NL-Alert burgers van concrete informatie voorzien 

over de situatie en de mogelijke consequenties, eventueel aangevuld met een handelingsinstructie. 

Ook als de situatie plots verandert, kunnen burgers in vergelijking met andere alarmeringssystemen 

relatief snel en makkelijk van nieuwe informatie en instructies worden voorzien middels NL-Alert. 

 

Eind 2011 wil de rijksoverheid een keuze maken over de invoering van het alarmeringssysteem NL-Alert 

als aanvulling op al bestaande alarmeringssystemen. In een eerder onderzoek van de TU Delft naar het 

gebruik van de techniek cell-broadcast bij burgeralarmering is al geconcludeerd dat een 

alarmeringssysteem als NL-Alert een aanvulling kan zijn op de bestaande middelen. Hierbij wordt de 

kanttekening gemaakt dat het systeem zich dan wel gedurende langere tijd in de praktijk zal moeten 

bewijzen. 

 

Het besluit om NL-Alert in 2011 te onderwerpen aan verschillende praktijktesten is hierbij een eerste 

stap. Naast het testen van de techniek en een evaluatie van de governance-structuur is ook besloten 

een onderzoek naar de beleving en perceptie van burgers te houden, gekoppeld aan een drietal 

praktijktests. Het onderzoek heeft betrekking op de feitelijke ontvangst van NL-Alert berichten, de 

handelingsbereidheid en een meer algemene beleving en attitude ten opzichte van deze vorm van 

crisiscommunicatie. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. 
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Doel van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de mate waarin burgers berichten via NL-

Alert kunnen ontvangen en hoe zij staan tegenover deze wijze van alarmering.  

 

De volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal: 

1. In hoeverre kunnen burgers een bericht via NL-Alert ontvangen? 

2. Wat is de beleving van burgers ten aanzien van berichtgeving via NL-Alert; zowel voor wat 

betreft het bericht zelf, alsook in vergelijking met de reeds bestaande vormen van alarmering? 

3. In hoeverre hebben burgers de intentie om het handelingsperspectief op te volgen dat wordt 

aangegeven in een bericht via NL-Alert?  

 

Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli tot en met september 2011. Er is gebruik gemaakt van de 

volgende onderzoeksmethoden: 

• online enquête onder een drietal testpanels in resp. Enschede, Rotterdam en Den Haag; 

• online enquête onder een representatieve groep inwoners van Nederland; 

• groepsgesprekken met burgers. 

 
Voorafgaand aan het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld. De leden van de 
begeleidingscommissie hebben toegezien op de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek en ze 
hebben vanuit hun eigen expertise tevens inhoudelijke input geleverd. Alle vragenlijsten zijn opgesteld 
in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de begeleidingscommissie.  
 
Online enquête onder de testpanOnline enquête onder de testpanOnline enquête onder de testpanOnline enquête onder de testpanelselselsels    

 

Uitvoering van de praktijktests 

Ten behoeve van het onderzoek zijn in drie steden (Rotterdam, Den Haag en Enschede) praktijktests met 

NL-Alert uitgevoerd. Deze tests bestonden uit de verzending van testberichten op verschillende 

tijdstippen op de dag. De berichten zijn verspreid over de dag gedurende een half uur uitgezonden. In de 

testberichten stond de volgende mededeling: ‘Testbericht11 Rijksoverheid. U hoeft niets te doen. Voor 

meer informatie: www.nl-alert.nl.’ Er zijn per testgebied twee of drie testberichten gestuurd, op 

verschillende tijden, gericht op het gehele grondgebied van de gemeente.2 Het ministerie van Veiligheid 

en Justitie heeft de betreffende gemeenten voorafgaande aan de tests geïnformeerd over het onderzoek. 

Ook tijdens de uitvoering van de tests is contact geweest met de gemeente met het oog op een eventuele 

werkelijke crisissituatie. De berichten zijn tijdens de tests door uitvoeringsorganisatie Logius van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en de meldkamers in de betreffende regio’s uitgezonden. 

                                                                 

 
1  In het tweede en derde testbericht is de nummering aangepast. 
2  Hoewel de berichten gericht waren op de betreffende gemeente is het zeer wel denkbaar dat de berichten ook in delen 

van naburige gemeenten te ontvangen waren. Tegelijkertijd is niet met 100% zekerheid te zeggen dat de berichten in 
het gehele grondgebied van de gemeente te ontvangen waren. 
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Tabel 1.1 
Testmomenten praktijktests 

 Den Haag Enschede Rotterdam 

Datum test Maandag 29 aug Dinsdag 6 sept Donderdag 8 sept 

Tijdstip test 1 10:30-11:00 10:00-10:30 10:00-10:30 

Tijdstip test 2 14:00-14:30 14:00-14:30 15:00-15:30 

Tijdstip test 3 20:00-20:30 mislukt 20:00-20:30 

    

 

De tests zijn niet volledig uitgevoerd zoals van te voren bedoeld. Zo bleek het tijdens de 

onderzoeksperiode vanwege technische problemen niet mogelijk op de 3G-netwerken3 van Vodafone en 

T-Mobile uit te zenden. Verder vielen de volgende bijzonderheden en afwijkingen te noteren:  

- Den Haag (29 augustus): Gebruikers van de provider Vodafone hebben het eerste bericht van 10:30-

11:00 niet kunnen ontvangen vanwege technische problemen. Het tweede bericht via deze provider 

is om 14:15-14:30 verstuurd (afwijkende verzendtijd). 

- Enschede (6 september): Gebruikers van de provider Vodafone hebben het eerste bericht (van 

10:00-10:30 uur) niet kunnen ontvangen vanwege technische problemen. Net als in Den Haag had 

het tweede testbericht via Vodafone een afwijkende uitzendtijd, namelijk tussen 14:15-14:30 uur. 

Om 20:00 kon geen bericht worden uitgezonden, vanwege technische problemen. 

- Rotterdam (8 september): Het tweede testbericht (het bericht van 14:00) is om 15:00 verstuurd 

vanwege een dreigende crisissituatie in de regio. Om 20:00 uur is vanwege onduidelijkheid of het 

derde bericht goed was verstuurd, vlak daarna het bericht nogmaals verstuurd met dezelfde tekst. 

 

Doel en opzet testpanels 

Voorafgaande aan de praktijktests in Rotterdam, Den Haag en Enschede zijn in deze drie steden 

testpanels opgezet. Het belangrijkste doel van de testpanels was het vaststellen van de mate waarin de 

verzonden testberichten daadwerkelijk opgemerkt en gelezen worden, door een groep inwoners die deze 

berichten in principe zouden kunnen ontvangen. Dat betekent dat de panels bestonden uit personen die 

op het moment van de test in het zendgebied aanwezig waren en tevens op dat moment een juist 

ingestelde telefoon bij zich hadden. Voor dit instellen van de telefoon zijn de panelleden vooraf 

geïnstrueerd. Deze groep mensen is om bovenstaande redenen dus niet representatief voor alle inwoners 

van de drie steden. Niet alle inwoners hebben een mobiele telefoon en in de praktijk is het grootste deel 

van de telefoons niet juist ingesteld of geschikt om cell-broadcast berichten te kunnen ontvangen. De 

uitkomsten van het testpanel zijn dan ook niet te veralgemeniseren naar een grotere groep. De 

onderzoeksresultaten vanuit de panels zeggen uitsluitend iets over het bereik van NL-Alert, onder de 

voorwaarde dat de doelgroep in technische zin op de ontvangst van berichten is voorbereid.  

 

                                                                 

 
3  2G is de tweede generatie mobiele telefonie; voor bellen en sms’en. De meeste mobiele telefoons met internet 

gebruiken 3G-netwerken: naast bellen en sms’en voorzien zij in hoge snelheden voor mobiel internet. Als het 3G-
netwerk niet beschikbaar is, schakelt de mobiele telefoon automatisch over naar het 2G-netwerk. 



 

 

 

Belevingsonderzoek NL-Alert  • Inleiding 

4 

Werving en samenstelling panels 

De panelleden zijn geworven vanuit het accespanel Panelclix4 en het burgerpanel van de gemeente 

Enschede. Bij de werving en screening van de kandidaat-panelleden is vanzelfsprekend als voorwaarde 

gesteld dat men in het bezit moest zijn van een mobiele telefoon. Verder is al op voorhand gevraagd of 

de kandidaat-panelleden op de testdagen naar verwachting in respectievelijk Rotterdam, Den Haag of 

Enschede aanwezig zouden zijn, hetzij thuis of bijvoorbeeld op het werk of op school. Voorafgaande aan 

de tests zijn de panelleden uitgebreid geïnstrueerd over de wijze waarop ze hun telefoontoestel kunnen 

instellen op de ontvangst van NL-Alert berichten. Hierbij is verwezen naar de website 

www.instelhulp.nlalert.nl. Voor telefoontoestellen die niet op de website staan, kon men de instellingen 

van de telefoon aanvragen via www.aanmelden.nlalert.nl. Voor overige vragen of hulp was een helpdesk 

van I&O Research beschikbaar. Logius heeft de technische vragen beantwoord.  

Op deze manier zijn per stad minimaal 300 personen geworven die als panellid aan de tests mee wilden 

doen en in voorbereiding daarop een instructie hebben gehad voor het aanpassen van de instellingen 

van hun telefoontoestel. Deze panelleden hebben allen een dag na verzending van de testberichten, een 

link naar de online vragenlijst ontvangen. In deze vragenlijst is ingegaan op de ontvangst van de 

berichten en de omstandigheden waaronder men de berichten heeft gelezen.  

 

Respons testpanel 

In totaal zijn 996 personen daags na de test in hun stad benaderd om de vragenlijst in te vullen. Zij 

hadden allen voorafgaande aan de tests instructie ontvangen over hoe zij hun telefoon konden instellen 

(zie hierboven). Van de 996 aangeschreven personen hebben 462 (46%) de vragenlijst ingevuld.  

 
Tabel 1.2 
Respons testpanel per testgebied 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

Aantal benaderde personen 304 389 303 996 (100%) 

Respons: vragenlijst ingevuld  134 180 148 462 (46%) 

     

 

Een deel van de respondenten bleek bij enquêtering de telefoon niet te hebben ingesteld op de 

ontvangst van NL-Alert testberichten. Deels omdat men er niet aan toe was gekomen, maar ook omdat 

het toch te lastig en/of te tijdrovend bleek. In totaal 376 respondenten hebben naar eigen zeggen de 

telefoon wel ingesteld: 98 in Den Haag, 123 in Rotterdam en 155 in Enschede.5 Verder bleek bij analyse 

van de ingevulde vragenlijsten dat een deel van de geënquêteerde panelleden die wel hun toestel 

hadden ingesteld, niet in de stad was op het moment van de tests. Bijvoorbeeld omdat men buiten de 

stad werkt of op vakantie was. Ook deze panelleden hebben de testberichten dus niet kunnen ontvangen 

en zijn daarom bij de analyse buiten beschouwing gelaten.  

                                                                 

 
4  Een online accespanel voor online markt- en opinieonderzoek met meer dan 240.000 actieve leden. Zie voor meer 

informatie www.panelclix.nl  
5  Hierbij dient aangetekend te worden dat een deel van de panelleden ondanks de uitgebreide instructie, er niet zeker 

van was of het instellen goed was gegaan. 
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De uiteindelijke respons per testmoment varieert tussen de 65 en 96 panelleden. Dit levert in totaal 708 

waarnemingen op waarin een panellid een testbericht heeft kunnen ontvangen. Op basis van deze 

waarnemingen is het uiteindelijk gerealiseerde bereik tijdens de tests berekend. 

 
Tabel 1.3 
Respons per testmoment  

    bruto responsbruto responsbruto responsbruto respons    netto respons netto respons netto respons netto respons     

 
in stad aanwezige respondenten per testmoment 

 

 

totaal aantal 
respondenten 
(ingevulde 

vragenlijsten) 

respondenten die 
telefoon hebben  

ingesteld 
test 1 test 2 test 3 totaal 

Den Haag 134 98 65 65 74 204 

Enschede 180 155 116 118 n.v.t. 234 

Rotterdam 148 123 85 89 96 270 

 462 376    708 

 

Online enquête onder burgers 

Om zicht te krijgen op de attitude van inwoners van Nederland tegenover NL-Alert is een webenquête 

uitgevoerd onder een aselecte steekproef van ruim 450 burgers (18 jaar en ouder verspreid over heel 

Nederland). Bij de uitvoering van de enquête is gebruik gemaakt van het accespanel van Panelclix. In 

de respons waren jongeren ondervertegenwoordigd en ouderen juist oververtegenwoordigd. Om deze 

verhoudingen weer recht te trekken, zijn de uitkomsten van de bevolkingsenquête gewogen naar de 

werkelijke leeftijdssamenstelling van de Nederlandse bevolking.  

De gerealiseerde respons is representatief voor de gehele Nederlandse bevolking wat betreft leeftijd, 

geslacht en landsdeel. Het is echter niet duidelijk of het telefoongebruik en -bezit van de responsgroep 

overeenkomt met het landelijke beeld. Daarover zijn geen recente en betrouwbare referentiecijfers 

beschikbaar, zodat de representativiteit op dat punt niet is vast te stellen.  

 

Focusgroepen  

Na het afronden van de online enquête is met 22 burgers in drie groepsgesprekken dieper ingegaan op 

de resultaten. Het doel van deze gesprekken is aanvullende kwalitatieve informatie te krijgen, zodat de 

uitkomsten van de enquête meer diepgang krijgen. De groepsgesprekken vonden plaats in Hoorn, 

Nieuwegein en Enschede. De deelnemers zijn geworven via de bevolkingsenquête, een selectiebureau 

en het eigen netwerk. Alle deelnemers hebben van tevoren de vragenlijst van het belevingsonderzoek 

ingevuld.  

 



 

 

Hoofdstuk 2 
Achtergrond en eerdereAchtergrond en eerdereAchtergrond en eerdereAchtergrond en eerdere bevindingen  bevindingen  bevindingen  bevindingen 
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2. Achtergrond en eerdere bevindingen 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de eerdere bevindingen met betrekking tot het gebruik van cell-

broadcast als burgeralarmeringsmiddel. Wij baseren ons daarbij voornamelijk op een evaluatie-

onderzoek uit 2008 naar de mogelijkheden van cell-broadcast voor burgeralarmering. Specifiek wordt 

in dit hoofdstuk aandacht besteed aan bevindingen die betrekking hebben op hoofdonderwerpen van 

dit onderzoek: feitelijk en effectief bereik, en de beleving en verwachtingen van burgeralarmering door 

middel van cell-broadcast. Voorafgaand wordt eerst kort uitgelegd wat NL-Alert is. 

2.1 Wat is NL-Alert 
In het geval van een ramp of crisis kan een NL-Alert bericht in een specifiek gebied burgers alarmeren 

door middel van een bericht op de mobiele telefoon. De boodschap is erop gericht om de veiligheid van 

de ontvanger te versterken. Het bericht omvat idealiter een korte beschrijving van de situatie en het 

risico, aangevuld met een handelingsinstructie. Het streven is om een kort en duidelijk bericht te 

versturen. Anders dan bijvoorbeeld een SMS-service wordt een NL-Alert bericht niet verstuurd naar een 

specifiek telefoonnummer, maar wordt het bericht verspreid in een bepaald (geografisch) gebied. Via 

zendmasten wordt het bericht verspreid naar alle telefoons in een bepaald gebied. Het ontvangen van 

een NL-Alert bericht is gratis en anoniem. 

NL-Alert berichten worden verstuurd in het Nederlands en kennen een vaste samenstelling. Zo begint 

het bericht altijd met ‘NL-Alert’ gevolgd door een beschrijving van de situatie, het risico en een 

handelingsinstructie. NL-Alert gaat er vanuit dat bij alarmering mensen elkaar waarschuwen. Daarbij is 

NL-Alert geen vervanging van bestaande alarmeringsinstrumenten, maar bedoeld als aanvulling. Per 

situatie zal worden bekeken welke middelen het best naast elkaar ingezet kunnen worden.  

2.2 Eerdere praktijkproeven met NL-Alert  
In 2005 en 2006 zijn al tests uitgevoerd met als doel het mogelijke bereik van NL-Alert vast te stellen. 

In deze paragraaf worden de uitkomsten van die tests en het onderzoeksrapport daarover6 kort 

weergegeven.  

Het versturen van een bericht naar een juist ingestelde telefoon in een bepaald gebied geeft geen 

garantie dat het bericht ook daadwerkelijk wordt ontvangen. Zo blijkt uit de proeven in 2005 en 2006 

dat 60-65% van de deelnemers het bericht niet heeft ontvangen. De achtergronden hiervan zijn in 

hetzelfde onderzoek nader onderzocht.  

 

De belangrijkste redenen waarom berichten bij de praktijkproeven van 2005 en 2006 niet werden 

ontvangen waren:  

• diverse telefoons waren tijdens de proef uitgeschakeld; 

• een aantal providers bleek niet altijd in staat om het bericht te versturen. 

 

                                                                 

 
6  Jagtman, Wiersma, Sillem en Ale, 2008: 27. 
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Buiten deze groep deelnemers waren er tijdens de praktijkproeven in 2005 en 2006 ook respondenten 

die hun telefoon wél hadden ingeschakeld, maar toch geen bericht hebben ontvangen. Uit de resultaten 

van de proeven kan niet exact worden opgemaakt waarom deze respondenten geen bericht hebben 

ontvangen. In het rapport wordt wel een lijst gegeven met mogelijke redenen voor de beperking van 

het feitelijke bereik. Hierbij wordt door de auteurs expliciet opgemerkt dat de lijst niet uitputtend is.  

 

• deelnemers zijn recent overgestapt naar een provider die niet heeft deelgenomen aan de proeven; 

• de deelnemer bevindt zich in een gebied waar de dekking van de provider niet optimaal was op het 

verzendmoment; 

• de instellingen van het toestel zijn gereset op het moment van de test; 

• de deelnemer heeft onterecht aangenomen dat zijn telefoon juist ingesteld was; 

• het toestel van de deelnemer was op het moment van verzenden bezet; 

• het toestel was op moment van verzenden verbonden met een mast die het bericht niet heeft 

verzonden; 

• de deelnemer heeft het bericht wel ontvangen, maar heeft deze niet opgemerkt. 

 
Effectief bereik 

Het ontvangen van het alarmeringsbericht op de telefoon is echter geen garantie dat de ontvangers tot 

handelen overgaan. Het is belangrijk om op te merken dat het meten van het effectief bereik in 

testsituaties beperkt vergelijkbaar is met het effect ervan in échte crisissituaties. 

Toch zijn op basis van de tests wel enkele voorspellingen te doen met betrekking tot het effectief 

bereik. Zo valt op dat van de respondenten die tijdens de proeven in 2005 en 2006 één of meer 

berichten hebben ontvangen en gelezen, meer dan 80% aangeeft na de ontvangst de instructie (in 

ieder geval één keer) te hebben opgevolgd. Ongeveer 70% van de respondenten geeft zelfs aan direct 

na het lezen vervolg te hebben gegeven aan het testbericht. Dit betekent dat ongeveer 20% van de 

respondenten de instructie niet heeft opgevolgd. 

Waarom een relatief klein deel van de deelnemers geen vervolg heeft gegeven aan de instructie is ook 

onderzocht. Voor de helft van degenen die geen vervolg hebben gegeven aan het bericht geldt dat het 

bericht op een ongelegen moment kwam. Voor de andere helft geldt dat er diverse redenen zijn 

geweest om niet te reageren.  

 

Zo wordt in het rapport expliciet gesteld dat het een rol heeft gespeeld dat het bericht niet direct 

herkenbaar was. Het ontbreken van bijvoorbeeld een (specifieke) toon bij ontvangst is volgens 

respondenten een oorzaak dat het bericht niet wordt opgemerkt of niet als dusdanig belangrijk wordt 

gezien dat het (direct) moet worden gelezen. Ook wordt aangegeven dat niet direct de actualiteit van 

het bericht duidelijk is geweest. Hierdoor is men eerder geneigd geweest niet of niet direct te reageren 

op het bericht.  
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Of het bericht wordt opgevolgd, is ook afhankelijk van de mate waarin het wordt begrepen. Er zijn 

diverse onderzoeken gedaan naar de ideale samenstelling van een alarmeringsbericht. De algemene 

conclusie is dat een bericht het grootste effect heeft op het moment dat het in ieder geval informatie 

omvat over de situatie, de locatie van het incident en een handelingsinstructie. Ook is vastgesteld dat 

de alarmeringsberichten kort, bondig en zo concreet mogelijk moeten zijn.7 
 

In een recent onderzoek8 naar de samenstelling van NL-Alert berichten wordt opgemerkt dat onderlinge 

verschillen in omstandigheden tussen individuen ervoor zorgen dat het in de praktijk niet makkelijk is 

om invulling te geven aan het ideale alarmeringsbericht. Zo kan het bepalend zijn voor de 

handelingsinstructie of een individu zich te voet buiten begeeft of achter zijn bureau op kantoor zit. 

Het blijkt lastig om tot een bericht te komen dat voor alle ontvangers leesbaar en begrijpelijk is, en 

tegelijkertijd voldoende concreet is om naar te handelen.9 

In de praktijk van een ramp moeten de berichten ook nog eens onder hoge tijdsdruk worden opgesteld, 

waarmee het nog lastiger zal zijn om tot een bericht te komen dat voor iedere ontvanger te begrijpen 

én op te volgen is. 

2.3 Eerder onderzoek naar beleving en verwachtingen 
 
Positief beeld, zonder ervaring. 

De keuze om burgeralarmering middels cell-broadcast onderdeel uit te laten maken van het bestaande 

alarmeringsinstrumentarium is echter niet alleen afhankelijk van het bereik van het middel. Minstens 

zo belangrijk is dat deze manier van alarmeren ook door burgers gezien wordt als een nuttige en 

wenselijke aanvulling op het bestaande instrumentarium. Hierbij moet opgemerkt worden dat na de 

introductie de perceptie van dit instrument voor een belangrijk deel bepaald zal worden door de 

ervaringen met deze manier van alarmering.10  

Uit het voorgaande onderzoek blijkt dat in het algemeen (zeer) positief wordt gedacht over 

burgeralarmering middels cell-broadcast. Van alle respondenten die hebben meegedaan aan het vorige 

onderzoek is het merendeel het eens met de stelling dat deze manier van alarmeren een aanvulling is 

op het bestaande instrumentarium. Sterker nog, het grootste deel van de deelnemers geeft aan te 

denken dat zij middels een cell-broadcast bericht beter worden bereikt dan door de sirene alleen.11 

 

Overigens betekent dit niet dat deze manier van alarmeren wordt gezien als mogelijke vervanging van 

de sirene. De meeste respondenten zijn van mening dat de verschillende instrumenten naast elkaar 

moeten blijven bestaan. In de evaluatie wordt verder niet expliciet ingegaan op de vraag waarom de 

meeste respondenten denken dat cell-broadcast bijvoorbeeld niet het sirenestelsel kan vervangen.12  

                                                                 

 
7  Idem: 49. 
8  Jagtman, Sillem en Ale, 2011: 44. 
9  Idem. 
10  Idem: 52. 
11  Idem. 
12  Idem: 61. 
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In het evaluatieonderzoek is ook gekeken in hoeverre er bereidheid is om bij de eventuele invoering 

ook daadwerkelijk de telefoon zo in te stellen dat een cell-broadcast bericht ontvangen kan worden. 

Het overgrote deel van de respondenten geeft hierbij aan bereid te zijn om het eigen toestel in te 

stellen opdat ze het bericht kunnen ontvangen.13 

 
Positief beeld, ook na ervaring. 

Zoals gezegd zal naar verwachting de ervaring met burgeralarmering middels cell-broadcast invloed 

hebben op de beleving. Behalve mogelijke problemen met het instellen van de telefoon zijn ook andere 

ervaringen te benoemen die mogelijk invloed hebben op de beleving van alarmering door middel van 

cell-broadcast. Zo worden berichten snel over het hoofd gezien en is het in de test niet snel duidelijk 

dat het om een alarmeringsbericht gaat. Daarbuiten wordt aangegeven dat de batterij sneller leeg kan 

gaan, het bericht verdwijnt na deblokkeren terwijl bij sommigen juist het bericht helemaal niet meer 

verdwijnt.14  

 

De mate waarin deze ervaringen invloed hebben gehad op de algemene beleving van alarmering 

middels cell-broadcast is onderdeel geweest van de evaluatie uit 2008. Hieruit blijkt dat deze 

ervaringen in het algemeen een negatieve invloed hebben op de beleving van deze manier van 

alarmeren. Preciezer gezegd, de beleving van respondenten zonder ervaring is duidelijk positiever dan 

de beleving na ervaring met deze manier van alarmeren. Dit neemt echter niet weg dat ook na deze 

ervaringen over het algemeen een positief beeld blijft bestaan van burgeralarmering middels cell-

broadcast15. 

 
Verwachtingen over de inzet 

In het eerder genoemde evaluatieonderzoek uit 2008 is vooral gekeken naar het bereik en de algemene 

beleving van het nieuwe alarmeringsinstrument. Vragen gericht op de verwachtingen van NL-Alert 

komen alleen zijdelings ter sprake. Ook is niet nadrukkelijk ingegaan op de voor- en nadelen vanuit het 

perspectief van de doelgroep. Wel wordt gesteld dat NL-Alert technisch gezien breed inzetbaar is. De 

vraag is echter of het breed inzetten van deze manier van alarmeren wenselijk is. Een brede inzet van 

NL-Alert kan ten koste gaan van de herkenbaarheid van het middel. Denkbaar is dat individuen via NL-

Alert sterk uiteenlopende berichten ontvangen met als gevolg dat het alarmeringsbericht minder 

serieus wordt genomen, ook als het om een écht gevaar gaat.16 

 

 

 

                                                                 

 
13  Idem: 53. 
14  Jagtman, Wiersma, Sillem en Ale, 2008: 56. 
15  Idem: 61. 
16  Jagtman, Sillem en Ale, 2011: 45. 
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3. Het bereik van NL-Alert 

In dit hoofdstuk gaan we in op het bereik van NL-Alert berichten zoals dat tijdens de praktijktest van 

augustus en september 2011 is geconstateerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van de 

testpanels in drie teststeden Rotterdam, Den Haag en Enschede. Er wordt stilgestaan bij de mate 

waarin burgers die in principe NL-Alert berichten kunnen ontvangen (het testpanel), de berichten ook 

daadwerkelijk ontvangen en opmerken. Verder wordt ingegaan op de ervaringen van deze burgers met 

het ontvangen van de berichten. Voor de verdere duiding van de uitkomsten van de testpanels wordt 

tevens gebruik gemaakt van de uitkomsten van een brede bevolkingsenquête en de uitkomsten van de 

drie focusgroepen. 

3.1 Bereik en uitvalrisico’s 
NL-Alert berichten worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefoonaanbieders. In 

principe kan iedereen met een mobiele telefoon die zich in het zendgebied bevindt, het bericht 

ontvangen. Burgers die eventuele NL-Alert berichten willen ontvangen, dienen ervoor te zorgen dat zij 

over een telefoon beschikken die op de ontvangst is ingesteld. Ten tijde van de praktijktests, medio 

2011, waren verreweg de meeste telefoontoestellen niet standaard ingesteld op het ontvangen van cell-

broadcast berichten en slechts weinigen hebben deze instellingen op eigen initiatief handmatig 

doorgevoerd. Het aantal mensen dat via de eigen mobiele telefoon berichten van NL-Alert zou kunnen 

ontvangen was ten tijde van het onderzoek daarom erg laag.  

 

De praktijktests in de drie steden (Den Haag, Rotterdam en Enschede) waren erop gericht om het bereik 

in de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen. Hierbij is de panelleden gevraagd hun telefoon 

voorafgaande aan de tests in te stellen op de ontvangst van NL-Alert. De panelleden hebben hierbij 

ondersteuning en instructie ontvangen, via internet en desgewenst ook telefonisch. Via de tests is 

vervolgens vastgesteld welk deel van de aanwezigen in het testgebied die beschikken over een 

ingestelde telefoon, een testbericht heeft ontvangen. De tests geven tevens meer inzicht in de 

belangrijkste uitvalrisico’s, waardoor NL-Alert berichten niet tijdig door de doelgroep opgemerkt 

worden.  

Uit de praktijktests blijkt dat één op de drie panelleden die met hun telefoon een NL-Alert kunnen 

ontvangen en aanwezig waren in het testgebied, het bericht ook daadwerkelijk via hun telefoon onder 

ogen krijgen.  

 
Tabel 3.1 
Ontvangst testberichten bij de praktijktests in drie steden 
 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-
11:00 

14:00-
14:30 

20:00-
20:30 

10:00-
10:30 

14:00-
14:30 

10:00-
10:30 

15:00-
14:30 

20:00-
20:30 

 

bericht gezien     24 23 29 31 37 30 31 30 235 (33%) 

bericht niet gezien     41 42 45 85 81 55 58 66 473 (67%) 

totaal 65 65 74 116 118 85 89 96 708 (100%) 
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In 473 gevallen zeggen de panelleden geen bericht te hebben gezien. Hierbij is niet met zekerheid te 

zeggen in welk deel van de gevallen het bericht helemaal niet is doorgekomen en welk deel het bericht 

wel heeft ontvangen, maar het om uiteenlopende redenen niet heeft opgemerkt. Op basis van eerdere 

onderzoeken en de uitkomsten van de testpanels en de bevolkingsenquête, is een aantal factoren te 

benoemen die er voor zorgen dat het bericht niet aankomt c.q. niet wordt gelezen (zie figuur 3.1). In dit 

belevingsonderzoek lag daarbij de focus op het gedrag en beleving van de doelgroep en minder op de 

meer technische aspecten van de verzending van de berichten. 

 
Figuur 3.1 
Bereik en de belangrijkste uitvalrisico’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bovenstaande schema maakt duidelijk dat het niet-ontvangen van het bericht te maken kan hebben 

met de zender, maar ook met het gedrag van de doelgroep en een aantal technische kenmerken van hun 

mobiele telefoon. Hieronder volgt per uitvalrisico een toelichting en waar mogelijk een kwantificering 

vanuit de praktijktests en de uitkomsten van de bevolkingsenquête. 

 

Uitvalrisico 1: niet iedereen heeft een (geschikte) mobiele telefoon 

Via NL-Alert zijn alleen personen te bereiken die op het moment van verzending in het bezit zijn van 

een mobiele telefoon. Bij een deel van de aanwezigen in een risicogebied is dat niet het geval. In de 

eerste plaats beschikt niet iedereen over een mobiele telefoon. Uit de bevolkingsenquête blijkt dat een 

klein deel (3%) van de inwoners van ons land geen mobiele telefoon heeft.  

Aanwezigen in bezit van mobiele telefoonAanwezigen in bezit van mobiele telefoonAanwezigen in bezit van mobiele telefoonAanwezigen in bezit van mobiele telefoon

Doelgroep NLDoelgroep NLDoelgroep NLDoelgroep NL----Alert: alle aanwezigen in risicogebiedAlert: alle aanwezigen in risicogebiedAlert: alle aanwezigen in risicogebiedAlert: alle aanwezigen in risicogebied

Telefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijnTelefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijnTelefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijnTelefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijn

Potentieel bereikPotentieel bereikPotentieel bereikPotentieel bereik

Technisch bereik Technisch bereik Technisch bereik Technisch bereik 

Effectief Effectief Effectief Effectief 
bereik bereik bereik bereik 

Heeft telefoon niet aanstaan of 
niet bij de hand

Wil of kan telefoon niet instellen op 
ontvangst NL-Alert

Feitelijk Feitelijk Feitelijk Feitelijk 
bereik bereik bereik bereik 

Bericht komt niet binnen

Bericht komt binnen, maar ontvanger merkt bericht niet of te laat op

Bericht wordt gelezen, maar ontvanger negeert inhoud c.q. volgt
instructies niet op

DirectDirectDirectDirect
bereik bereik bereik bereik 

Indirect bereikIndirect bereikIndirect bereikIndirect bereik

Heeft geen 
(geschikte) telefoon

Ontvanger volgt instructies op en deelt inhoud bericht met anderen

Aanwezigen in bezit van mobiele telefoonAanwezigen in bezit van mobiele telefoonAanwezigen in bezit van mobiele telefoonAanwezigen in bezit van mobiele telefoon

Doelgroep NLDoelgroep NLDoelgroep NLDoelgroep NL----Alert: alle aanwezigen in risicogebiedAlert: alle aanwezigen in risicogebiedAlert: alle aanwezigen in risicogebiedAlert: alle aanwezigen in risicogebied

Telefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijnTelefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijnTelefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijnTelefoonbezitters die mobiel bereikbaar zijn

Potentieel bereikPotentieel bereikPotentieel bereikPotentieel bereik

Technisch bereik Technisch bereik Technisch bereik Technisch bereik 

Effectief Effectief Effectief Effectief 
bereik bereik bereik bereik 

Heeft telefoon niet aanstaan of 
niet bij de hand

Wil of kan telefoon niet instellen op 
ontvangst NL-Alert

Feitelijk Feitelijk Feitelijk Feitelijk 
bereik bereik bereik bereik 

Bericht komt niet binnen

Bericht komt binnen, maar ontvanger merkt bericht niet of te laat op

Bericht wordt gelezen, maar ontvanger negeert inhoud c.q. volgt
instructies niet op

DirectDirectDirectDirect
bereik bereik bereik bereik 

Indirect bereikIndirect bereikIndirect bereikIndirect bereik

Heeft geen 
(geschikte) telefoon

Ontvanger volgt instructies op en deelt inhoud bericht met anderen



 

 

 

Belevingsonderzoek NL-Alert  •  Het bereik van NL-Alert 
 

14 

Daarnaast blijkt ook dat een groep van zes procent in het bezit is van een toestel dat geen cell-

broadcast kan ontvangen (m.n. Apple)17. 

 

Uitvalrisico 2: niet iedereen heeft het toestel aan staan 

Verder is er natuurlijk een groep die wel een telefoon bij zich heeft maar deze niet aan heeft staan of 

om een andere reden een eventueel bericht niet opmerkt. De omvang van deze groep is moeilijk te 

schatten en hangt ook af van specifieke omstandigheden zoals de dag in de week en het tijdstip. Een 

indicatie voor deze vorm van niet-bereik is te vinden in het telefoongedrag. Uit de bevolkingsenquête 

komt naar voren dat 9 op de 10 geënquêteerden in de bevolkingsenquête zegt ‘meestal’ of ‘vrijwel 

altijd’ mobiel bereik te zijn. 

 

Uitvalrisico 3: toestel is niet ingesteld 

Op dit moment is van nog veel groter belang dat verreweg de meeste telefoontoestellen niet standaard 

zijn ingesteld op de ontvangst van cell-broadcast berichten. Een telefoonbezitter moet zelf actie 

ondernemen om de berichten te kunnen ontvangen. Zolang het instellen geen meerwaarde heeft, zullen 

waarschijnlijk slechts weinigen dat uit zichzelf doen. Het potentiële bereik van NL-Alert is daarom anno 

2011 (nog) zeer beperkt van omvang. Om toch iets te kunnen zeggen over het mogelijke bereik van NL-

Alert bij eventuele invoering, bieden de bevolkingsenquête en de uitkomsten van het testpanel wel 

enkele aanknopingspunten. 

• Zo blijkt uit de bevolkingsenquête dat er veel draagvlak is om in de toekomst de telefoon voor de 

ontvangst van NL-Alert in te stellen. Een ruime meerderheid (85%) van de Nederlanders is bereid 

om de telefoon in te stellen op het ontvangen van cell-broadcast berichten. 

• Tijdens de praktijktest bleek verder dat ruim de helft van de panelleden die het proberen, er zeker 

van is dat het instellen van het toestel is gelukt. 18 Drie op de tien zijn daarover minder zeker en 

nog eens 19% zegt dat het niet is gelukt. 

• Onder degenen die in eerste instantie denken dat het instellen is gelukt, bestaat achteraf nog 

onzekerheid. In de focusgroepen werd naar voren gebracht dat men een instelbevestiging mist. 

Verder meldt men dat de instellingen niet altijd bewaard blijven. 

• Sommigen beginnen niet aan het instellen omdat men verwacht dat hun (verouderde) telefoon niet 

geschikt is of omdat het proces hen te ingewikkeld lijkt. De website www.instelhulp.nlalert.nl is 

weliswaar een bruikbaar hulpmiddel, maar is niet volledig. Men stopt veelal met het instellen als 

de telefoon niet op deze website staat vermeld of als blijkt dat het toch teveel tijd en moeite kost. 

 

Al met al is duidelijk dat in de toekomst niet iedereen de moeite zal nemen om zijn/haar telefoon in te 

stellen op de ontvangst van NL-Alert berichten. De meerderheid van de bevolking geeft aan het wel te 

willen proberen, maar zal daar niet altijd in slagen.  

                                                                 

 
17  Hierbij dient te worden opgemerkt dat gevraagd is naar de meest gebruikte mobiele telefoon. Dit betekent dat als de 

meest gebruikte telefoon een telefoon van Apple is, men ook kan beschikken over een telefoon die wel cell-broadcast 
berichten kan ontvangen. 

18  Hierbij hebben zij wel hulp gekregen. Men ontving per mail een stappenplan met informatie over het instellen van 
hun telefoon voor het ontvangen van NL-Alert berichten. In het stappenplan werden zij verwezen naar de website 
instelhulp.nlalert.nl. Voor telefoontypes die niet op de website stonden, kon men de instellingen van de telefoon aan 
vragen via aanmelden.nlalert.nl. Verder was er een helpdesk (telefoon en mail) beschikbaar. 
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Afgaande op de uitkomsten van de bevolkingsenquête en het testpanel zal mogelijk minder dan de 

helft19 van alle telefoonbezitters er in slagen20 de telefoon in te stellen. Dat betekent dus ook dat iets 

minder dan de helft vanwege de instelling van het toestel geen NL-Alert berichten zal kunnen 

ontvangen. 

 

Uitvalrisico 4: het bericht komt niet door of wordt niet opgemerkt. 

In totaal waren 272 panelleden op minimaal één van de testmomenten in het testgebied aanwezig. 

Deze personen beschikten tevens over een door henzelf op de ontvangst van NL-Alert ingestelde 

telefoon. Uit de enquête onder de testpanels blijkt dat in een derde van de gevallen de panelleden het 

verzonden bericht daadwerkelijk lezen. Met andere woorden: twee op de drie personen die in het 

zendgebied aanwezig waren en ook hun telefoon hadden ingesteld, hebben het bericht niet opgemerkt 

c.q. ontvangen. De oorzaak hiervan is deels technisch van aard. Een ander deel van de verklaring ligt 

bij het gedrag van de panelleden. De belangrijkste mogelijke redenen voor het niet ontvangen van NL-

Alert berichten zijn hieronder opgesomd.  

• Door technische onvolkomenheden van het systeem bleek het bij meerdere tests niet mogelijk gebruik 

te maken van de netwerken van Vodafone. Het is niet met zekerheid te zeggen of het bericht wel 

daadwerkelijk in het volledige gebied is uitgezonden. Wel bleek het bereik onder personen die 

beschikken over een telefoon met internet lager te zijn dan onder panelleden zonder internet op hun 

mobiele telefoon.21 Dit lagere bereik heeft waarschijnlijk te maken met het gebruik van het type 

netwerk.  

• Een deel van de panelleden is het niet gelukt om hun telefoon goed in te stellen, ondanks pogingen 

daartoe.  

• Een deel van de niet-ontvangers had op het moment van zenden wellicht (tijdelijk) geen contact met 

een zendmast. Zo kan het zijn dat in bepaalde gebouwen of plaatsen (bijv. tunnels) onvoldoende 

bereik is.  

• Een deel van de panelleden merkt het bericht niet op omdat op het moment dat het bericht uitgaat 

hun telefoon uitgeschakeld is. Ook kan het zijn dat de telefoon wel aanstaat, maar dat het signaal niet 

wordt opgemerkt. De berichten die ’s avonds zijn verstuurd hadden een iets hoger bereik dan de 

berichten die overdag zijn verstuurd. Dit duidt er op dat de berichten bij een deel van de mensen 

weliswaar aankomen, maar niet worden opgemerkt omdat men waarschijnlijk, ‘te druk’ is met andere 

dingen (werk, autorijden, et cetera). Ook is denkbaar dat de telefoon buiten gehoor- of 

gezichtsafstand is. De kans hierop is vermoedelijk groter wanneer men drukke bezigheden heeft c.q. 

zich in een drukke omgeving bevindt. Zo blijkt bijvoorbeeld dat onder de wel bereikte leden van het 

testpanel personen die thuis waren op het moment van testen, oververtegenwoordigd zijn.22 

                                                                 

 
19  Uit de bevolkingsenquête blijkt dat 85% van de Nederlanders bereid is de telefoon in te stellen, en uit het testpanel 

blijkt dat ruim de helft daar - met hulp - in slaagt.  
20  Omdat het een testsituatie is waarbij mensen veel ondersteuning hebben gekregen bij het instellen, kan het 

werkelijke cijfer lager uitvallen.  
21  Zie bijlage voor uitkomsten naar testmoment.  
22  Dit kan mede afhangen van de ‘experimentele setting’: er is geworven onder inwoners van de verschillende 

gemeenten, gevraagd of zij een groot deel van de dag in de betreffende gemeente aanwezig waren. Daarmee vallen 
mensen die niet in hun woonplaats werken af, en krijg je dus een grotere groep mensen die thuis zijn. Daarnaast 
vielen de testberichten aan het eind van de vakantieperiode. 
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Uitvalrisico 5: men leest het bericht te laat 

Ongeveer de helft van de panelleden die het bericht lezen, doen dat pas nadat het bericht al meer dan 

10 minuten oud is. Er zijn crisissituaties denkbaar waarin dat te laat kan zijn. De redenen voor het te 

laat lezen hebben enerzijds te maken met de bezigheid op het moment van ontvangen waardoor men 

het bericht niet tijdig heeft opgemerkt (zie ook hierboven). Deels ligt het ook aan de technische 

problemen bij het verzenden. Zo staat vast dat in ieder geval in twee situaties het testbericht via 

Vodafone een kwartier later is verzonden.  

 

Effectief bereik: meeste mensen geneigd instructies op te volgen 

Zowel uit de bevolkingsenquête als uit de focusgroepen en het testpanel blijkt dat mensen in principe 

geneigd zullen zijn berichten via NL-Alert serieus te nemen. Slechts 5% geeft aan niets te zullen 

ondernemen. 

 

Indirect bereik: ontvangers delen het bericht met anderen 

In de praktijk is het effectieve bereik groter dan alleen het aantal mensen dat het cell-broadcastbericht 

zelf ontvangt. Aangenomen mag worden dat men anderen in de directe omgeving (collega’s, 

huisgenoten et cetera) die het bericht niet ontvangen zal informeren. Hoeveel mensen op deze manier 

bereikt worden, is op basis van het onderzoek niet vast te stellen. Tijdens het uitvoeren van de tests 

was de helft van de ontvangers in het gezelschap van anderen. Hoewel aan dit getal door de 

experimentele opzet van de tests geen verstrekkende conclusies te verbinden zijn, is wel duidelijk dat 

via mond tot mond communicatie binnen korte tijd een veel grotere groep te bereiken is. 

 

Indicatieve schatting van toekomstige effectief bereik 

Op basis van bovenstaande uitkomsten kan indicatief een schatting gemaakt worden van het 

toekomstige bereik van NL-Alert. Deze schatting is gebaseerd op de volgende onderzoeksuitkomsten en 

aannames: 

a. 91% van de bevolking is in het bezit van een geschikte mobiele telefoon (bevolkingsenquête); 

b. 91% van de telefoonbezitters is ‘vrijwel altijd’ of ‘meestal’ bereikbaar per telefoon 

(bevolkingsenquête); 

c. 85% is bereid de telefoon in te stellen (bevolkingsenquête); 

d. 81% slaagt er met instructie en ondersteuning in om de telefoon in te stellen (testpanel); 

e. 33% van de panelleden met ingestelde telefoon krijgt het bericht onder ogen, waarvan de helft 

binnen 10 minuten (testpanel); 

f. 95% van de bevolking zegt in de toekomst bereid te zijn instructies via NL-Alert op te volgen 

(bevolkingsenquête). 

 

Deze cijfers met elkaar combinerend, leveren een theoretisch bereik op van minder dan tien procent 

van alle aanwezigen in het zendgebied. Dit is niet meer dan een indicatieve benadering en mogelijk 

nog een overschatting.  
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In de eerste plaats vormen de panelleden geen representatieve afspiegeling van de bevolking.23 Verder 

is het instellen van de telefoons als voorbereiding op de praktijktests intensief begeleid. In de 

eventuele toekomstige praktijk zal dit anders zijn, waardoor het bereik lager kan uitvallen. 

Tegenover deze factoren die mogelijk tot een overschatting leiden, staat dat in dit getal niet is 

meegerekend dat ontvangers van het bericht ook anderen op de hoogte stellen, waardoor uiteindelijk 

een veel grotere groep op de hoogte wordt gebracht. Ook is het effect van de andere informatiebronnen 

zoals sociale media niet meegenomen waardoor het vooral een theoretisch getal blijft. Wel maakt de 

berekening duidelijk dat er tal van uitvalrisico’s zijn die steeds slechts voor een minderheid gelden, 

maar bij elkaar opgeteld het feitelijke bereik sterk doen afkalven. 

3.2 Effectief bereik: aanzetten tot handelen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de interpretatie van cell-broadcast berichten en de mate waarin 

het burgers kan motiveren tot handelen. Eerst wordt nog kort stilgestaan bij de feitelijke ontvangst en 

leesbaarheid van de berichten. Dit gebeurt aan de hand van de onderzoeksresultaten uit het testpanel 

en de groepsgesprekken met burgers. 

 
Berichten zetten aan tot handelen vanwege inzien noodzaak. 

Voor het effectieve bereik is het van belang dat burgers de boodschap juist interpreteren en bereid zijn 

tot handelen. Hoe de handelingsbereidheid in de werkelijkheid uitpakt, is niet exact te bepalen. Aan de 

burgers24 is in de bevolkingsenquête een fictief NL-Alert bericht voorgelegd.  

 

Gevraagd naar de verwachte reactie wanneer men in werkelijkheid dit bericht zou ontvangen, zegt de 

overgrote meerderheid (95%) de aanwijzingen in het bericht op te zullen volgen. Er is ook een groep 

die zegt niet tot handelen over te gaan. De meest genoemde reden is dat men liever zelf beslist en 

overweegt, zeker als men niet direct in de buurt is van de crisissituatie of het gevaar niet al te ernstig 

lijkt te zijn. De onderstaande citaten van respondenten geven de variatie in de reacties goed weer. 

� “Waarom ik het opvolg: ik ga er van uit dat de informatie 100% betrouwbaar is en dat er geen 

alert wordt gestuurd als het niet enorme ernst is.” 

� “Dit bericht wordt niet als grap gegeven. Het gaat om je leven en dat van anderen. Als je daar 

géén gevolg aan geeft dan is het eindresultaat je eigen verantwoording.” 

� “Het hangt van de situatie af of ik het bericht opvolg. Maar als het iets ernstigs is, ga ik wel 

wat doen.”  

 

                                                                 

 
23  Door hun deelname aan het panel geven zij blijk van een mogelijk relatief grote interesse in communicatie en 

mobiele telefonie, waardoor ze niet representatief zijn wat betreft telefoongebruik en bijvoorbeeld motivatie en 
handigheid om hun toestel in te stellen. 

24  In de bevolkingsenquête. Er zijn geen andere testberichten voorgelegd. 

NL-Alert: Gifwolk vrijgekomen bij het station in uw woonplaats. Verlaat nu station(s-omgeving) 

richting centrum, volg aanwijzing hulpdiensten. Help anderen indien nodig. 16-04-2013 11:14 
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Voordat men handelt eerst op zoek naar bevestiging van de informatie. 

Ongeveer zeven op de tien burgers zijn van plan om extra informatie te zoeken voordat zij 

veiligheidsmaatregelen nemen. Men wil vooral een bevestiging van het bericht en meer informatie over 

hoe te handelen. Daarnaast denkt de helft van de burgers meer informatie over de mogelijke gevolgen 

te gaan zoeken. 

 

Gevraagd naar de wijze van informatiezoeken blijkt 

internet het meest genoemde middel, gevolgd door 

televisie. Men zoekt vooral informatie als het gevaar 

niet direct zichtbaar en/of voelbaar is. Indien dit wel 

het geval is, treft men eerst veiligheidsmaatregelen 

en zoekt daarna pas informatie. Ook merkt men op 

dat de huidige generatie telefoons het mogelijk 

maakt om direct internet te raadplegen, mits het 

netwerk het blijft doen.  

 

 

Figuur 3.2  

Type informatie dat wordt gezocht (meerdere antwoorden mogelijk)? (N=424) 

 

71%

61%

52%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

bevestiging van het bericht 

informatie over wat te doen 

informatie over mogelijke gevolgen

anders

 
  

Manieren waarop burgers zeggen  naar 

extra informatie te zoeken, naar 

aanleiding van een NL-Alert bericht 

(N=424) 

 internet (82%)  

 televisie (66%) 

 radio (33%) 

 via bekenden (22%) 

 anders (3%) 



 

 

Hoofdstuk 4 
BBBBeeldvormingeeldvormingeeldvormingeeldvorming en verwachtingen  en verwachtingen  en verwachtingen  en verwachtingen 
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4. Beeldvorming en verwachtingen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het draagvlak en algemene attitude voor het alarmeringssysteem 

NL-Alert. Centraal staan de resultaten van de bevolkingsenquête, aangevuld met uitkomsten van 

groepsgesprekken met burgers. Verder gaan we in op eerste inzichten die betrekking hebben op de 

inzet van en de communicatie over NL-Alert.  

4.1 Algemene houding en draagvlak 
 
Er is veel draagvlak voor een nieuw alarmeringsmiddel via de mobiele telefoon 

De bevolkingsenquête wijst uit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking positief tegenover  

NL-Alert als nieuw alarmeringsinstrument staat. In de bevolkingsenquête is uitgelegd wat het inhoud 

en op basis van die beschrijving staan bijna negen op de tien burgers positief tegenover het nieuwe 

alarmeringsmiddel. Slechts één procent reageert afwijzend. 

 

Ook tijdens de groepsgesprekken bleken de reacties overwegend positief. Waar sommigen in eerste 

instantie sceptisch zijn over ‘weer een nieuw’ middel, bleken zij na enige uitleg en gaandeweg de 

verdere discussie er meer van overtuigd dat het alarmeren door middel van NL-Alert waardevol kan 

zijn.  

 

De meerderheid van de bevolking is bereid enige moeite te doen om berichten te kunnen ontvangen 

Om berichten van NL-Alert te kunnen ontvangen, is het nodig om de instellingen van de mobiele 

telefoon aan te passen. De meerderheid van de geënquêteerden (85%) is bereid dit te doen, ook 

wanneer dat enig uitzoekwerk en tijd vraagt. Zes op de tien burgers vinden het belangrijk dat een 

nieuwe telefoon geschikt is voor het ontvangen van NL-Alert. 

NL-Alert is een aanvulling op andere crisiscommunicatiemiddelen zoals de alarmsirene en berichten op 

radio en TV.  NL-Alert is een waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid dat werkt via de 

mobiele telefoon. NL-Alert werkt op basis van cell-broadcast. Met deze techniek kan bij een (dreigende) 

ramp of crisis een tekstbericht uitgezonden worden in het gebied waar zich de (dreigende) ramp of crisis 

voordoet. In dit bericht kunt u direct lezen wat er aan de hand is, wat de consequenties zijn voor u en wat 

u het best kan doen. Via een NL-Alert bericht kan de overheid u dus informeren over hoe u moet handelen 

tijdens een (dreigende) crisis of ramp. De meeste telefoons die in dat gebied verbonden zijn met het 

netwerk kunnen een bericht ontvangen.  

 

Hoe staat u tegenover NLHoe staat u tegenover NLHoe staat u tegenover NLHoe staat u tegenover NL----Alert?Alert?Alert?Alert?    

� zeer positief   36% 

� positief    53% 

� niet positief/niet negatief  10% 

� negatief      1% 

� zeer negatief     0% 
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Figuur 4.1 
Als u een nieuwe telefoon aanschaft, hoe belangrijk is het dan dat het nieuwe toestel berichten van NL-
Alert kan ontvangen? (N=461) 

60% 33% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) belangrijk niet belangrijk/niet onbelangrijk (zeer) onbelangrijk

 
Op dit moment is cell-broadcast nog onbekend en daardoor zijn er onduidelijkheden bij burgers 

Tijdens groepsgesprekken bleek dat cell-broadcast in het algemeen en NL-Alert in het bijzonder, nog 

nauwelijks bekend is. Na uitleg over de mogelijkheden en beperkingen van NL-Alert bleken de volgende 

vragen en onduidelijkheden te leven onder de deelnemers aan de groepsgesprekken: 

• cell-broadcast wordt gemakkelijk verward met een sms-dienst, zoals Amber-Alert;  

• een deel van de burgers is gefocust op beperkingen en twijfelt aan de meerwaarde van het systeem;  

• er worden vragen gesteld bij de mate waarin de overheid in staat is om NL-Alert snel te gebruiken en 

wie het middel mag inzetten in het geval van een ramp. 

4.2  Verwachte meerwaarde en gepercipieerde nadelen van NL-Alert 

4.2.1 Algemene verwachtingen 

Meerderheid wil via NL-Alert geïnformeerd worden en verwacht informatie over de consequenties van 

de crisis en de te nemen veiligheidsmaatregelen  

In de bevolkingsenquête is een aantal stellingen voorgelegd om de verwachtingen over NL-Alert in beeld 

te krijgen. Afgaande op de uitkomsten staat een zeer ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking 

positief tegenover de inzet van NL-Alert bij een crisissituatie. Hierbij hecht men waarde aan informatie 

over de mogelijke consequenties en welke veiligheidsmaatregelen men het beste kan treffen. Op de vraag 

of NL-Alert betrouwbaar is, zijn de meningen wat minder uitgesproken. Hier speelt natuurlijk de 

onbekendheid van het middel een rol, waardoor deze vraag nog wat lastig te beantwoorden is. Op 

voorhand zegt echter net iets meer dan de helft van de ondervraagden dat NL-Alert betrouwbaar is. 

 
Tabel 4.1  
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?  

 
zeer 
eens 

beetje 
eens 

niet eens/ 
niet oneens 

beetje 
oneens 

zeer 
oneens 

ik vind het belangrijk dat NL-Alert inzicht geeft in 
mogelijke consequenties 

62% 22% 13% 2% 1% 

ik vind het prettig om via NL-Alert te horen welke 
veiligheidsmaatregelen ik het best kan treffen 

61% 23% 13% 2% 1% 

ik vind het prettig om via NL-Alert op de hoogte te 
worden ingesteld van een calamiteit  

57% 26% 14% 2% 1% 

NL-Alert acht ik betrouwbaar 52% 24% 22% 1% 1% 
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4.2.2 Meerwaarde en voordelen 

Bijna de helft ziet meerwaarde van alarmering via de mobiele telefoon 

Iets minder dan de helft van de bevolking ziet meerwaarde van alarmering via de mobiele telefoon in 

vergelijking met al bestaande alarmeringsmiddelen. Hierbij valt overigens wel op dat de helft hierover 

geen mening heeft.25 De groep die geen meerwaarde ziet, is beperkt. 

 
Figuur 4.2 
Heeft een waarschuwings- en alarmeringssysteem via de mobiele telefoon voor u persoonlijk 
meerwaarde ten opzichte van bestaande alarmeringsmiddelen? (N=461) 

45% 7% 49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wel meerwaarde geen meerwaarde weet niet/geen mening

 
Meerwaarde: zowel alarmeren als informeren 

Een ruime meerderheid is het eens met de stelling dat alarmering via de mobiele telefoon meerwaarde 

heeft ten opzichte van de alarmsirene. NL-Alert wordt als een unieke aanvulling op de bestaande 

middelen gezien, omdat het de mogelijkheid biedt om middels één bericht zowel te alarmeren als te 

informeren. Dit is een stap vooruit in vergelijking met de sirene die wel snel waarschuwt, maar geen 

informatie verschaft over wat er aan de hand is. Enkele burgers uit de bevolkingsenquête lichten dit toe: 

� “Dit de snelste manier is om belangrijke waarschuwingen door te geven.” 

� ”Zo ben ik eerder in staat te reageren op situaties.” 

Men verwacht dat juist deze combinatie ertoe leidt dat men geneigd zal zijn om écht veiligheids-

maatregelen te treffen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat het middel bij een crisissituatie 

snel inzetbaar is.  

 
Meerwaarde: telefoon past goed bij de huidige levensstijl en mediagebruik 

De kracht van de NL-Alert zit voor veel deelnemers aan de groepsgesprekken in de beschikbaarheid en 

de brede verspreiding van mobiele telefoons. Velen hebben hun mobiele telefoon vrijwel altijd bij zich. 

Radio en televisie zijn in veel mindere mate voorhanden. In het algemeen wordt gesteld dat alarmeren 

via de mobiele telefoon goed aansluit bij een levensstijl waarin de mobiele telefoon vrijwel altijd 

dichtbij is. Sommigen noemen een voorbeeldsituatie: 

� “Als ik op school zit, heb ik geen andere communicatiemiddelen dan mijn telefoon. Ik denk dat 

ik op een dag wel tien keer op mijn telefoon kijk.” 

� “Als je onderweg bent, heb je niet altijd de beschikking over TV, radio of internet.” 

� “Bij vergaderingen is er geen radio of iets dergelijks, per mobiel kun je dan wel berichten 

ontvangen.” 

                                                                 

 
25  Van de kleine groep inwoners die niet beschikt over een telefoon, hebben de meesten hierover geen uitgesproken 

mening. Er zijn in de uitkomsten geen verschillen naar leeftijd en geografisch gebied. 
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NL-Alert bereikt gemakkelijk jongeren 

De verwachting is dat NL-Alert vooral goed aansluit bij de jonge generatie mobiele telefoongebruikers, 

zo blijkt uit de groepsgesprekken. Jongeren gebruiken de telefoon niet meer alleen om te bellen: ze 

internetten, ze chatten en spelen spelletjes op hun telefoon. NL-Alert biedt de mogelijkheid om deze 

jongeren gericht (en gratis!) te alarmeren via een kanaal dat zij veelvuldig gebruiken. 
 

 
Meerwaarde bij uitval andere crisiscommunicatiemiddelen 

In de gesprekken met burgers bleek verder dat men ook meerwaarde ziet van NL-Alert wanneer andere 

alarmeringsmiddelen niet of slechts beperkt blijken te werken. Zo is het denkbaar dat door wat voor 

omstandigheden dan ook de sirene of een geluidswagen niet voor iedereen te horen is. Ook kan het 

gebeuren dat andere communicatiemiddelen (radio, televisie of internet) tijdelijk uit de lucht zijn, 

bijvoorbeeld als gevolg van stroomuitval.26 Waar andere middelen niet of beperkt blijken te werken in 

het geval van een ramp kan middels NL-Alert toch een alarm worden afgegeven. 
 
NL-Alert is een aanvulling, geen vervanging. 

Een derde van de bevolking heeft geen uitgesproken mening over in hoeverre NL-Alert in de toekomst 

andere alarmeringsmiddelen kan vervangen. Het valt wel op dat er duidelijk meer believers (23%) zijn 

dan sceptici (11%). 

 
Tabel 4.2 
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

 
zeer 
eens 

beetje 
eens 

niet eens/ 
niet oneens 

beetje 
oneens 

zeer 
oneens 

Naast NL-Alert wil ik ook via andere 
alarmeringsmiddelen gewaarschuwd worden  57% 26% 14% 3% 0% 

Ik hoop dat NL-Alert in de toekomst de andere 
alarmeringsmiddelen kan vervangen  23% 19% 34% 13% 11% 

      

 

Ook in de groepsgesprekken vindt men het moeilijk te voorspellen of NL-Alert andere middelen kan 

vervangen. Hoewel er in de ogen van burgers duidelijk sprake is van meerwaarde van NL-Alert, ziet men 

het middel vooralsnog als een aanvulling op de bestaande alarmeringsinstrumenten en niet als een 

vervanging daarvan. Dit geldt zeker zolang niet iedereen gebruik kan maken van NL-Alert en ook nog niet 

duidelijk is of het systeem wel in alle omstandigheden werkt. Verder geven de deelnemers aan de focus-

groepen ook aan dat het vertrouwen in het instrument nog zal moeten groeien. Zolang NL-Alert relatief 

onbekend is, zal het nog niet breed geaccepteerd worden als een betrouwbare informatiebron over 

crisissituaties. Het systeem zal zich nog moeten bewijzen. Burgers verwachten hoe dan ook dat ze zullen 

proberen de informatie via NL-Alert vanuit een andere bron bevestigd te krijgen. De functie van andere 

communicatiemiddelen is hierbij om te bevestigen dat daadwerkelijk sprake is van een acuut gevaar. 

 

                                                                 

 
26  Let wel, bij een langdurige stroomstoring zal de werkbaarheid van NL-Alert ook steeds meer afnemen. Zonder stroom 

is het immers lastig om de mobiele telefoon op te laden. 
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www.nlalert.nl of www.alert.nl 

Ter aanvulling is het idee geopperd om aan NL-Alert een gelijknamige site te koppelen waarop alle NL-

Alert meldingen zichtbaar zijn. Op die manier kan ook als de andere alarmeringsinstrumenten niet 

werken de NL-Alert melding worden gevalideerd, met als voorwaarde dat deze site actueel is. Het moet 

niet zo zijn dat pas tien minuten na een melding dit op de site zichtbaar is. Het moet direct te 

controleren zijn of het om een serieuze NL-Alert melding gaat. 
 

4.2.3 Gepercipieerde nadelen 

Naast de voordelen van NL-Alert ziet een kwart van de Nederlanders ook nadelen. Deze nadelen hebben 

betrekking op respectievelijk het huidige bereik van NL-Alert, de technische beperkingen van het 

systeem en een aantal andere risico’s. 

 

Deel van de doelgroep zal niet bereid of in staat zijn berichten te ontvangen 

Als een belangrijk nadeel zien burgers dat nog niet alle telefoons geschikt zijn om NL-Alert berichten te 

ontvangen. In de meeste gevallen is ontvangst in principe wel mogelijk, maar daarvoor moet men eerst 

zelf de instellingen aanpassen. Hoewel uit de bevolkingsenquête blijkt dat de meerderheid wel bereid 

is dit te doen, is er ook een groep die het zelf instellen teveel moeite vindt of over een toestel beschikt 

waarop dit niet mogelijk is. Het gevolg is dat deze groep met NL-Alert niet wordt bereikt. Dit 

beschouwen burgers als een tekortkoming van het systeem. Er zijn in de groepsgesprekken diverse 

suggesties gedaan om het instellen van de telefoon makkelijker te maken. Eén daarvan is het standaard 

instellen van telefoons door de fabrikant/leverancier en een andere is het bieden van de mogelijkheid 

voor het downloaden van instellingen via de provider (zoals vaak al wordt gedaan bij bijvoorbeeld het 

instellen van internet). De dominante gedachte is dat het instellen van de telefoon in ieder geval (nog) 

makkelijker moet zijn, om zoveel mogelijk telefoongebruikers te motiveren om hun telefoon juist in te 

stellen.27 

 

Bij sommigen bestaat het beeld dat instellen té moeilijk is 

Een deel van de leden van het testpanel bleek niet in staat de telefoon in te stellen. Ook enkele 

deelnemers aan de groepsgesprekken wezen op de problemen met het instellen. Sommigen dachten dat 

hun telefoon te oud zou zijn om het bericht te kunnen ontvangen. Anderen verwachtten dat het te 

moeilijk zou zijn om zelf te doen. Bij de definitieve invoering van NL-Alert zouden zij hulp van familie 

of bekenden inroepen voor het instellen van de telefoon. Ook werd de suggestie gedaan om 

servicepunten in te stellen op bijvoorbeeld het gemeentehuis of in de bibliotheek. Ook zien sommigen 

een rol voor telecomwinkels. 
 
 

                                                                 

 
27  Vgl. Jagtman, Wiersma, Sillem en Ale, 2008 
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Burgers zien een aantal technische tekortkomingen 

Een ruime meerderheid van de panelleden die het bericht hebben ontvangen, zijn positief over de 

ontvangst en leesbaarheid. Maar er wordt ook gewezen op een aantal technische beperkingen van het 

systeem.28 Deze worden hieronder beschreven, in veel gevallen toegelicht door de doelgroep door 

middel van een citaat. 

• Zowel panelleden als deelnemers aan de groepsgesprekken zien als belangrijk minpunt dat men de 

NL-Alert berichten niet kan opslaan en dus niet later kan terugzien. Dit betekent dat een per ongeluk 

weggeklikt bericht verloren gaat, wellicht zonder dat het gelezen is. Het meermaals versturen van het 

alarmbericht wordt genoemd als mogelijke oplossing hiervoor. 

� “Ik vond het best wel irritant, dat je het bericht niet kon opslaan om het op een later tijdstip 

nog eens rustig terug kon lezen.” 

• Hoewel de meerderheid van de panelleden van mening is dat het NL-Alert bericht goed zichtbaar en 

leesbaar op het beeldscherm verschijnt, vindt een aantal dat het bericht wel meer aandacht mag 

vragen. Zo kan het helpen dat de afzender (NL-Alert) in hoofdletters wordt geschreven en/of 

vetgedrukt. Ook wordt de suggestie gedaan een logo toe te voegen. Op die manier wordt de 

herkenbaarheid van het bericht vergroot. 

• Een aantal panelleden merkt op dat het geluidssignaal niet voldoende alarmeert. Niet alle toestellen 

geven een duidelijk geluidssignaal en dit hangt vanzelfsprekend ook samen met het door de gebruiker 

ingestelde profiel.  

� “Ik vind het geluidssignaal niet duidelijk genoeg. Het was één kort zacht piepje, en dat zou ik 

bijvoorbeeld op straat al niet gehoord hebben. Ik weet niet of dat aan de instelling van mijn 

telefoon ligt, maar het zou handig zijn als het signaal van hetzelfde volume zou zijn als 

wanneer ik een sms krijg of misschien zelfs harder aangezien dit om noodsituaties gaat.” 

� “Het alarm van mijn telefoon was erg veel zachter en anders.” 

• Sommigen ontvangen de berichten meerdere keren (tot wel zes keer).  

� “Ik heb het moment van ontvangst niet meegekregen, maar pas later geconstateerd dat er 6 

meldingen waren.” 

• Verder wijzen de deelnemers aan de groepsgesprekken op de beveiligingsrisico’s. Vrijwel alle 

systemen en diensten zijn te hacken en dat geldt dus ook voor NL-Alert. Burgers hechten er aan dat de 

kans op misbruik van NL-Alert geminimaliseerd wordt voordat het middel definitief wordt 

geïntroduceerd.  

• De vrees bestaat dat men door het wijzigen van de instellingen ‘overspoeld’ zal worden door 

commerciële berichten en spam. Een enkeling legt ook een relatie met de bescherming van de privacy. 

Hoewel deze vrees waarschijnlijk niet terecht is, is het wel een gegeven waarmee bij de introductie 

van NL-Alert rekening gehouden moet worden. 

� “Door het wijzigen van een instelling kan ik ook van andere partijen (commerciële) berichten 

gaan ontvangen.” 

 

                                                                 

 
28  Vgl. Jagtman, Wiersma, Sillem en Ale, 2008 
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4.3 Verwachtingen over het gebruik van NL-Alert 
 

Burgers willen dat NL-Alert selectief wordt ingezet. 

Er is in de focusgroepen overeenstemming over de gedachte dat NL-Alert in ieder geval moet worden 

ingezet bij grote calamiteiten die direct een fysieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid. 

Sommigen zijn van mening dat er ook berichten verstuurd kunnen worden bij bijvoorbeeld een 

vermissing van een kind. Het té breed inzetten van NL-Alert kan echter negatieve effecten hebben. Het 

veelvuldig ontvangen van een NL-Alert bericht zonder dat sprake is van een directe bedreiging schaadt 

naar verwachting de handelingsbereidheid. Men vindt het lastig om deze grens te bepalen en verwacht 

dat de overheid zo goed mogelijk communiceert waarvoor NL-Alert wordt ingezet. Een reactie van een 

deelnemer van een groepsgesprek:  

� “Als je drie keer een bericht hebt ontvangen, terwijl er niets aan de hand is dan geloof je het 

daarna niet meer.” 

 

Men vindt dat het zendgebied beter te groot dan te klein kan zijn 

Verder wordt aangegeven dat bij een acuut gevaar het zendgebied van NL-Alert bericht beter te groot 

dan te klein kan zijn. De kans dat ook personen die geen gevaar lopen worden bereikt, wordt dan voor 

lief genomen. Als een belangrijk voorbeeld ziet men dat mensen uit omringende gebieden dan 

bijvoorbeeld kunnen afzien van hun plan naar het gebied toe te gaan. Dit vereist wel dat in het bericht 

heel duidelijk staat aangegeven wat de aard van het risico is en voor welke gebieden het alarm geldt. 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zullen burgers het bericht eerder als wenselijk dan als hinderlijk 

beschouwen. 

 

Burgers verwachten rationeel te handelen 

Op de vraag wat voor een reactie wordt verwacht bij het ontvangen van een NL-Alert bericht in een 

situatie waarbij duidelijk sprake is van gevaar wordt wel een korte schrikreactie verwacht, maar men 

verwacht vervolgens rationeel te zullen handelen (waarschuwen familie/vrienden, naar binnen gaan en 

ramen en deuren sluiten, informatie controleren op internet). In de discussie over de inzet van NL-Alert 

wordt door deelnemers aan het groepsgesprek bij herhaling gewezen op de noodzaak om onnodige 

onrust of paniek te voorkomen:29 

� “Men moet mensen geen schrik aanjagen als het niet strikt noodzakelijk is.” 

� “Geen overtrokken meldingen die paniek zaaien, zoals nu soms bij weeralarm.” 

 

                                                                 

 
29  In de wetenschap is breed onderkend dat in het geval van een ramp onder de bevolking niet of nauwelijks sprake is 

van paniek. Zie bijvoorbeeld: Quarentelli, 1954. Daarna hebben meerdere onderzoekers dit beeld bevestigd, waarbij 
recentelijk: Pahy en Proulx, 2009.  
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Burgers willen van tevoren goed geïnformeerd worden over de introductie van NL-Alert30 

Er bestaan uiteenlopende ideeën over de ideale manier om informatie te ontvangen over NL-Alert.  

Zo gaat de voorkeur van sommigen uit naar billboards in bushokjes, terwijl anderen liever een 

informatiefolder meenemen op het gemeentehuis. In het algemeen kan uit de focusgroepen 

geconcludeerd worden dat een grote publiekscampagne wenselijk wordt geacht, zodat een zo breed 

mogelijk publiek wordt geïnformeerd over de introductie van NL-Alert. Ze doen hiervoor een aantal 

suggesties om NL-Alert goed onder de aandacht te brengen: 

• informatiebusjes door het land (waar ook de telefoon ingesteld kan worden); 

• voorlichting op scholen; 

• informatiefolder bij het gemeentehuis en de bibliotheek; 

• campagne via Twitter en Facebook; 

• radio- en tv-commercials; 

• nieuwsitems op tv; 

• informatie toevoegen bij aankoop nieuwe telefoons; 

• telefoonwinkels als informatiepunt gebruiken; 

• huis-aan-huis folders; 

• koppelen van NL-Alert aan bestaande voorlichting over rampen. 

 

Communiceer over doel, verwachtingen, inhoud en afzender31 

Men wenst tenminste informatie over wat NL-Alert is, waarvoor het dient en hoe men het kan instellen. 

Een belangrijk aandachtspunt is communicatie over wat wel en wat niet verwacht kan worden van NL-

Alert, waarvoor NL-Alert wordt ingezet en hoe een NL-Alert bericht eruit ziet. Men hecht waarde aan 

communicatie over het feit dat NL-Alert een initiatief is van Veiligheid en Justitie. De meer technische 

informatie of gedetailleerde informatie (over bijvoorbeeld de governance-structuur) moeten via de site 

geraadpleegd kunnen worden, maar hoeft geen kernonderdeel te zijn van de publiekscampagne. 

 

Burgers verschillen van mening over het moment dat NL-Alert klaar is voor introductie 

In de groepsgesprekken is ingegaan op de vraag of het wenselijk is om een systeem te introduceren dat 

technisch gezien beperkingen heeft. De meningen hierover lopen sterk uiteen. Waar de één vindt dat 

NL-Alert per direct in gebruik moet worden genomen, geeft de ander de voorkeur aan uitstel totdat de 

meeste technische problemen zijn opgelost. Uit de discussie over wanneer NL-Alert van acceptabel 

niveau is om in gebruik te nemen, zijn geen algemene conclusies te trekken. 

 

Om de ondergrens te markeren, wordt in de focusgroepen verschillende keren de vergelijking 

getrokken met de technische problemen bij de invoering van de OV-chipkaart. In de discussie staat 

buiten kijf dat in ieder geval gecommuniceerd moet worden waarom voor de invoering van NL-Alert is 

gekozen en welke tekortkomingen NL-Alert nog kent. 

 

 

                                                                 

 
30  Op basis van de groepsgesprekken 
31  Op basis van de groepsgesprekken 
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

5.1 Achtergrond en uitvoering van het onderzoek 
 

Inleiding 

In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem voor 

crises en rampen ontwikkeld, genaamd NL-Alert. Dit alarmeringssysteem maakt gebruik van de 

techniek cell-broadcast, waarbij berichten worden verzonden via de zendmasten van de mobiele 

telefoonaanbieders. Personen die NL-Alert berichten willen ontvangen, dienen te beschikken over een 

mobiele telefoon die op de juiste manier is ingesteld. Het streven is om NL-Alert te gebruiken voor het 

versturen van korte en duidelijke alarmeringsberichten. Het systeem beoogt een aanvulling te zijn op 

de reeds bestaande alarmeringsmiddelen.  

Eind 2011 wil de rijksoverheid een besluit nemen over de invoering van NL-Alert. Dit besluit is mede 

afhankelijk van verschillende testen. Dit onderzoek naar de beleving en perceptie van burgers, 

gekoppeld aan een drietal praktijktests, maakt daarvan deel uit.  

Het onderzoek richt zich op de feitelijke ontvangst van NL-Alert berichten, de handelingsbereidheid en 

een meer algemene beleving en attitude ten opzichte van deze vorm van crisiscommunicatie.  

 

Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de mate waarin burgers berichten via NL-

Alert kunnen ontvangen en hoe zij staan tegenover deze wijze van alarmering.  

In dit onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. In hoeverre ontvangen burgers een bericht via NL-Alert? 

2. Wat is de beleving van burgers ten aanzien van NL- Alert; zowel voor wat betreft het bericht zelf, 

alsook in vergelijking met de alarmering via de traditionele sirene? 

3. In hoeverre hebben burgers de intentie om het handelingsperspectief op te volgen dat wordt 

aangegeven in een bericht via NL-Alert? 

 

Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli tot en met september 2011 en bestond uit een online 

enquête onder een representatieve groep inwoners van Nederland, een drietal testpanels en 

groepsgesprekken met burgers. 

• Om zicht te krijgen op het bereik van NL-Alert en de factoren die daarbij een rol spelen, zijn in 

Rotterdam, Den Haag en Enschede praktijktests met NL-Alert uitgevoerd. Door middel van drie 

testpanels is vastgesteld in welke mate de testberichten daadwerkelijk door de doelgroep opgemerkt 

en gelezen worden. In totaal hebben 462 panelleden aan het onderzoek meegedaan, door kort na 

verzending van de testberichten een online vragenlijst in te vullen.  

• Om een beeld te krijgen van verwachtingen van het draagvlak voor NL-Alert is een online 

bevolkingsenquête uitgevoerd onder een steekproef van ruim 450 inwoners van Nederland.  

• In het verlengde van de bevolkingsenquête is in een drietal groepsgesprekken dieper ingegaan op de 

onderzoeksresultaten. Het doel van deze gesprekken is aanvullende kwalitatieve informatie te 

krijgen, zodat de uitkomsten van de enquête meer diepgang krijgen.  
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5.2 Belangrijkste uitkomsten en conclusies 
De drie onderzoekvragen hebben betrekking op de algemene attitude en het draagvlak voor NL-Alert 

(vraag 2), het verwachte bereik (vraag 1) en verwachte effectiviteit (vraag 3) van het 

alarmeringsmiddel. Hieronder vatten we de belangrijkste uitkomsten en conclusies puntsgewijs samen. 

 

1. Uit de bevolkingsenquête blijkt dat er onder de Nederlandse bevolking een breed draagvlak 

bestaat voor een nieuw alarmeringsmiddel via de mobiele telefoon. Bijna negen op de tien 

burgers staat positief tegenover NL-Alert. Een meerderheid is bereid moeite te doen om de 

telefooninstellingen aan te passen, zodat men de eventuele berichten kan ontvangen. De 

meerderheid vindt het belangrijk dat alle nieuwe telefoons standaard al geschikt zijn voor het 

ontvangen van NL-Alert.32 Wel bestaan er nog onduidelijkheden over de mogelijkheden en de 

wijze waarop het middel in de praktijk kan worden ingezet. 

2. Inwoners van ons land zien meerwaarde van alarmering via de mobiele telefoon in aanvulling 

op de al bestaande middelenmix. Uit de bevolkingsenquête en de groepsgesprekken wordt 

duidelijk dat de meerwaarde vooral op de volgende punten wordt verwacht:  

• dat de berichten van NL-Alert zowel alarmeren als informeren spreekt veel burgers zeer 

aan. Men verwacht dat deze combinatie ertoe leidt dat men geneigd zal zijn om écht in 

actie te komen en de gevraagde veiligheidsmaatregelen te treffen; 

• alarmering via de mobiele telefoon wordt beschouwd als goed passend bij de huidige 

levensstijl en mediagebruik. Met name jongeren kunnen via NL-Alert beter worden bereikt 

dan met andere middelen, zo is de verwachting; 

• men verwacht dat NL-Alert van toegevoegde waarde zal zijn in situaties waarin andere 

alarmeringsmiddelen niet of slechts beperkt werken. 

3. NL-Alert wordt door de bevolking meer gezien als een aanvulling op bestaande 

alarmeringsmiddelen, dan als een vervanging daarvan. Uit de bevolkingsenquête blijkt dat 

veel mensen de behoefte hebben om een bericht op de mobiele telefoon te checken op 

juistheid en relevantie, door bijvoorbeeld een andere bron (b.v. internet, radio, televisie) te 

raadplegen. Dit zal zeker kort na een eventuele introductie het geval zijn. Het instrument moet 

zich eerst nog bewijzen en daarna kan het vertrouwen in het alarmeringsmiddel groeien. 

4. Burgers willen dat NL-Alert selectief wordt ingezet. Men denkt dan met name aan grote 

calamiteiten die direct een fysieke bedreiging vormen. Het té breed inzetten van NL-Alert kan 

negatieve effecten hebben. Burgers vinden het lastig hiervoor een grens te bepalen. Wel 

waarschuwt men voor het veelvuldig inzetten van NL-Alert zonder dat sprake is van een 

directe bedreiging. Dit schaadt, zo verwacht men, het vertrouwen in het middel en de 

bereidheid om conform de instructies te handelen. Wat betreft de inhoud verwacht men dat in 

het bericht heel duidelijk staat aangegeven wat de aard van het risico is en voor welke 

gebieden het alarm geldt. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zullen burgers het bericht 

eerder als wenselijk dan als hinderlijk beschouwen. 

 

                                                                 

 
32  Op basis van de bevolkingsenquête. 
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5. Met NL-Alert zijn alleen personen te bereiken die zich op het moment van verzending in het 

zendgebied bevinden en tevens in het bezit zijn van een mobiele telefoon die is ingesteld op 

het ontvangen van cell-broadcastberichten. Op dit moment (oktober 2011) zijn deze 

instellingen slechts bij een klein deel van de toestellen standaard ingevoerd. Vrijwel niemand 

voert de instellingen op eigen initiatief in, waardoor het potentieel bereik op dit moment nog 

verwaarloosbaar klein is.  

6. Het toekomstige bereik van NL-Alert zal - bij eventuele invoering - afhangen van tal van 

technische en menselijke factoren. Uit de praktijktests in juli en augustus 2011 is een aantal 

praktische tekortkomingen en aandachtspunten van NL-Alert naar voren gekomen, die bij 

eventuele introductie van het middel van belang kunnen zijn. Deze tekortkomingen zijn deels 

technisch van aard:  

• het bleek bij meerdere tests niet mogelijk de berichten gelijktijdig via alle providers en 

netwerken te laten verzenden. Ook was er bij een van de tests niet duidelijk of de berichten 

wel verstuurd waren en was een extra poging noodzakelijk. Hierbij was het ook onduidelijk 

of het bericht wel in het gehele zendgebied te ontvangen was; 

• niet alle telefoons zijn geschikt om NL-Alert berichten te ontvangen;  

• enkele technische kenmerken van het NL-Alert bericht (het niet kunnen opslaan, de slechte 

hoorbaarheid, het per ongeluk kunnen wegklikken) kunnen ertoe leiden dat een NL-Alert 

bericht niet (op tijd) wordt gelezen.  

Zowel uit de bevolkingsenquête als de praktijktests bleken er ook aan de kant van de 

doelgroep diverse uitvalrisico’s te bestaan. De belangrijkste zijn: 

• niet iedereen is mobiel bereikbaar. Een deel van de bevolking heeft geen (geschikte) 

mobiele telefoon. Daarnaast hebben niet alle telefoonbezitters het toestel aanstaan of bij 

de hand; 

• het zelf instellen van de telefoon om NL-Alert berichten te kunnen ontvangen, lukt in de 

meeste gevallen aan de hand van een goede instructie wel. Er is echter een groep die hier 

ook met hulp niet in slaagt of die het instellen als een te grote drempel ervaart; 

• een deel van de doelgroep blijkt ondanks het juist instellen van de telefoon, het bericht 

toch niet te ontvangen. Voor een deel heeft dit er mee te maken dat men geen aandacht 

voor de telefoon heeft of dat deze uitstaat. Verder blijkt in een deel van de gevallen het 

bericht om technische redenen niet door te komen;  

• binnengekomen berichten worden niet, of pas na enige tijd opgemerkt;  

• een deel van degenen die het bericht wel tijdig lezen, zullen de inhoud niet op waarde 

schatten en/of de gegeven instructies niet opvolgen.  
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7. De technische tekortkomingen en uitvalrisico’s zijn op basis van de onderzoeksresultaten in 

meerdere of mindere mate te kwantificeren. Op basis van deze kwantificering van de 

uitvalrisico’s is een indicatieve schatting te maken van het bereik van het alarmeringsmiddel. 

Zo is uit dit onderzoek bij benadering bekend welk deel van de Nederlandse bevolking 

bereikbaar is. Ook zijn cijfers beschikbaar over het deel van de bevolking dat bereid is de 

mobiele telefoon in te stellen op de ontvangst van NL-Alert, wanneer de overheid zou 

besluiten het alarmeringsmiddel in te voeren. Uit de praktijktests is informatie verkregen over 

welk deel van de panelleden er met instructie, niet in slaagt de instellingen van de telefoon 

aan te passen. Een belangrijke uitkomst van de praktijktests is dat van alle deelnemers die 

aanwezig waren in het testgebied en tevens in het bezit waren van een ingestelde mobiele 

telefoon, er één op de drie het bericht daadwerkelijk via de eigen telefoon onder ogen krijgt. 

Daarvan leest bijna de helft het bericht binnen 10 minuten en is ook bereid daar naar te 

handelen. Aannemende dat bij eventuele invoering van NL-Alert ruim de helft van de 

bevolking de telefoon op de ontvangst van NL-Alert heeft ingesteld, wordt dus minder dan één 

op de tien aanwezigen bereikt.  

Dit is niet meer dan een indicatieve benadering en mogelijk een overschatting door de 

experimentele opzet met een gemotiveerd panel. In de eventuele toekomstige praktijk zal dit 

anders zijn, waardoor het bereik mogelijk lager kan uitvallen. Daar staat tegenover dat 

ontvangers van het bericht ook anderen op de hoogte stellen, waardoor uiteindelijk een veel 

grotere groep op de hoogte wordt gebracht.  

5.3 Enkele aanbevelingen 
Er is een groot draagvlak voor NL-Alert als nieuw alarmeringsmiddel. Om het draagvlak te benutten en 

te behouden, is het belangrijk om bij de keuze over de eventuele invoering van NL-Alert rekening te 

houden met de algemene verwachtingen van NL-Alert. Wanneer verwachtingen niet waargemaakt 

blijken te kunnen worden, is immers denkbaar dat het draagvlak zal afnemen. Om NL-Alert zo te 

introduceren dat het algemeen wordt geaccepteerd als alarmeringsmiddel doen wij op basis van de 

bevindingen enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen helpen het ministerie van Veiligheid en Justitie 

bij de keuze over de invoering van NL-Alert en de eventuele introductie.  

 

• Blijf de verzendinfrastructuur doorontwikkelen. 

 

In de tests is gebleken dat niet alle providers op tijd het NL-Alert bericht hebben kunnen versturen. 

Ook is het onmogelijk gebleken om via bepaald type netwerken het bericht te versturen. Het technische 

bereik van het NL-Alert bericht is hierdoor in de praktijk beperkt. Voor de toekomst is het aan te 

bevelen om te blijven werken aan het verbeteren van de verzendinfrastructuur. Overigens zien wij ook 

in dat een volledig werkende verzendinfrastructuur op geen manier te garanderen is, maar de 

beperkingen zijn nu nog van die mate dat aandacht voor doorontwikkeling belangrijk blijft. 
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• Stel vast waarvoor NL-Alert gebruikt gaat worden. 

 

Om NL-Alert zo goed mogelijk te kunnen gebruiken als alarmeringsmiddel is het belangrijk om van 

tevoren na te denken over de vraag waarvoor het middel ingezet gaat worden. Hiermee wordt niet 

bedoeld dat een hard onderscheid moet worden gemaakt in situaties wanneer NL-Alert wel en niet 

wordt ingezet, maar eerder dat een leidraad ontwikkeld moet worden dat helpt bij de keuze om NL-

Alert in te zetten als alarmeringsinstrument. Overigens maakt het ontwikkelen van een dergelijke 

leidraad het voor de ontvangers van NL-Alert ook gemakkelijker om in te schatten in welke situaties 

een alarmeringsbericht via NL-Alert kan worden verwacht.  

 

• Maak het instellen van ontvangst zo eenvoudig mogelijk.  

 

Het instellen van de telefoon voor de ontvangst van NL-Alert berichten is verschillend ervaren. De 

ervaringen hiermee zijn mede afhankelijk van het type toestel dat men heeft, maar deels ook 

persoonsgebonden. Het streven zou moeten zijn om het voor ieder telefoontoestel dat cell-broadcast 

kan ontvangen, het instellen zo eenvoudig mogelijk te maken. Vanuit de enquêtes en de 

groepsgesprekken zijn hiervoor verschillende suggesties gedaan. Behalve online ondersteuning 

noemen burgers de mogelijkheid van bijeenkomsten in wijk of buurt, instelondersteuning bij 

belwinkels en de mogelijkheid om de instellingen te downloaden via de provider.  

Verder blijkt de beeldvorming niet overeen te komen met de werkelijkheid. Zo denken veel mensen op 

voorhand dat het instellen wel moeilijk zal zijn. Ook menen met name eigenaars van oudere telefoons 

ten onrechte dat zij geen NL-Alert bericht kunnen ontvangen.33 Het is daarom belangrijk om de drempel 

zo laag mogelijk te maken, door te benadrukken dat het instellen eenvoudig is en op vrijwel alle 

toestellen mogelijk is.  

 

• Maak duidelijk wat NL-Alert kan en niet kan. 

 

NL-Alert is net als alle andere alarmeringsmiddelen niet zonder nadelen. Desondanks is er onder de 

bevolking een breed draagvlak om NL-Alert in de praktijk te introduceren. Een punt van aandacht is dat 

de verwachtingen en het praktisch functioneren van NL-Alert op sommige punten niet overeenstemmen. 

Indien wordt gekozen om NL-Alert in te voeren, moet daarom nadrukkelijk aandacht worden besteed 

aan verwachtingsmanagement. Hiermee wordt bedoeld dat aandacht moet worden besteed wat NL-Alert 

kan, en niet kan. Dit voorkomt dat bepaalde verwachtingen in de praktijk niet blijken waargemaakt te 

kunnen worden.  

Overigens moet over meer gecommuniceerd worden dan alleen over wat NL-Alert kan en niet kan. Zo is 

er onder burgers een behoefte aan informatie over waarvoor NL-Alert wordt ingezet, en wie voor de 

inzet verantwoordelijk is.  

                                                                 

 
33  Terwijl in de praktijkproeven in 2005 en 2006 bleek dat oude telefoons relatief beter werkten. Zie: Jagtman, 

Wiersma, Sillem en Ale, 2008 
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Meer specifieke informatie over hoe de techniek precies werkt of een gedetailleerde beschrijving van 

de governance-structuur moet wel via bijvoorbeeld internet beschikbaar zijn, maar hoeft geen 

kernonderdeel uit te maken van de publiekscampagne. 

 

• Start een brede publiekscampagne. 

 

Om een zo breed mogelijk publiek te informeren over de introductie van NL-Alert is het noodzakelijk 

om een landelijke campagne hiervoor op te starten. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het 

doel van NL-Alert en in wat voor situaties het kan worden ingezet.  

Het beschikbaar hebben van informatie is niet voldoende om NL-Alert bekendheid te geven. Het is 

belangrijk om actief te communiceren over NL-Alert. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zal via 

diverse kanalen aandacht moeten worden besteed aan de introductie van NL-Alert. Het loopt uiteen van 

acties via nieuwe media zoals Twitter en Facebook, tot ‘klassieke’ manieren zoals het informatie 

verspreiden via Postbus 51 en een item op het journaal. Het advies is om de campagne over NL-Alert op 

één of andere manier aan te laten sluiten bij eerdere (succesvolle) publiekscampagnes over de 

voorbereidingen op een ramp. 

 

• Blijf de vinger aan de pols houden. 

 

De verschillende praktijktesten waaraan NL-Alert in 2011 is onderworpen is slechts een eerste stap bij 

het onderzoeken of NL-Alert zich kan bewijzen als volwaardig alarmeringsinstrument. Bij een eventuele 

invoering zal de vraag zijn of NL-Alert in de praktijk zich ook daadwerkelijk bewijst. Daarom is het 

belangrijk om ook in de toekomst NL-Alert structureel te blijven onderwerpen aan monitoring en 

onderzoek. Juist de manier waarop NL-Alert in de toekomst gebruikt zal worden bij échte crises zal 

bepalend zijn of het instrument in toekomst van waarde is.34 Daarom pleiten wij ervoor om de inzet van 

NL-Alert als alarmeringsinstrument een expliciet onderdeel te laten zijn van toekomstige evaluaties. 

 

 

 

                                                                 

 
34  Vgl. Jagtman, Wiersma, Sillem en Ale, 2008 
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Bijlage 1. Achtergrondgegevens testpanel 
 
Tabel b1.1 
Respons testpanel naar stad 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

aantal geworven/aangeschreven panelleden 304 389 303 996 

respons vragenlijst na uitvoering tests 134 180 148 462 

telefoon juist ingesteld 62 102 75 239 

telefoon misschien juist ingesteld 36 53 48 137 

totaal testpanel 98 155 123 376 

 
Tabel b1.2 
Achtergrondkenmerken testpanel naar stad 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

LeeftijdLeeftijdLeeftijdLeeftijd        

gemiddelde leeftijd 43 jaar 44 jaar 44 jaar 44 jaar 

geslachtgeslachtgeslachtgeslacht        

man 56% 52% 60% 56% 

vrouw 44% 48% 40% 44% 

OpleidingOpleidingOpleidingOpleiding        

geen opleiding 1% 0% 1% 1% 

basisonderwijs 0% 4% 6% 4% 

LBO 4% 7% 6% 6% 

VMBO 14% 10% 11% 12% 

HAVO/VWO 13% 16% 13% 14% 

MBO 29% 26% 29% 28% 

HBO 18% 23% 25% 23% 

WO 20% 14% 9% 14% 

Dagelijkse bezigheidDagelijkse bezigheidDagelijkse bezigheidDagelijkse bezigheid        

werkzaam in loondienst of eigen bedrijf  63% 49% 57% 55% 

huisvrouw/huisman 11% 13% 11% 12% 

werkzoekend 7% 3% 9% 6% 

schoolgaand/studerend 6% 12% 9% 10% 

gepensioneerd/VUT 7% 12% 10% 10% 

anders 5% 11% 5% 8% 

     

 
Tabel b1.3 
Provider testpanel naar stad  

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

T-mobile 31% (N=30) 28% (N=43) 29% (N=36) 29% (N=109) 

Vodafone 19% (N=19) 27% (N=42) 17% (N=21) 22% (N=82) 

KPN 8% (N=8) 20% (N=31) 15% (N=19) 15% (N=58) 

HI 11% (N=11) 7% (N=11) 7% (N=9) 8% (N=31) 

anders 30% (N=29) 17% (N=27) 30% (N=37) 25% (N=93) 

onbekend 1% (N=1) 1% (N=1) 1% (N=1) 1% (N=3) 

totaal 100% (N=98) 100% (N=155) 100% (N=123) 100% (N=376) 
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Tabel b1.4 
Telefoonmerk testpanel naar stad  

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

Nokia 40% (N=39) 41% (N=63) 45% (N=55) 42% (N=157) 

Samsung 29% (N=28) 27% (N=42) 24% (N=30) 27% (N=100) 

HTC 8% (N=8) 14% (N=22) 5% (N=6) 10% (N=36) 

Blackberry 5% (N=5) 4% (N=6) 7% (N=9) 5% (N=20) 

Sony Ericsson 9% (N=9) 2% (N=3) 7% (N=8) 5% (N=20) 

LG 3% (N=3) 5% (N=8) 7% (N=9) 5% (N=20) 

Motorola 2% (N=2) 1% (N=2) 2% (N=2) 2% (N=6) 

Ericsson 1% (N=1) 1% (N=2) 2% (N=2) 1% (N=5) 

Siemens 2% (N=2) 1% (N=1) 1% (N=1) 1% (N=4) 

T-Mobile 0% (N=4) 3% (N=0) 0% (N=0) 1% (N=4) 

Alcatel 1% (N=1) 1% (N=1) 0% (N=0) 1% (N=2) 

Acer 0% (N=0) 0% (N=0) 1% (N=1) 0% (N=1) 

totaal 100% (N=98) 100% (N=154) 100% (N=123) 100% (N=375) 
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Bijlage 2. Uitkomsten testpanel 
 
Tabel b2.5 
Feitelijk bereik testberichten 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

gelezen bericht    24 23 29 31 37 30 31 30 235 (33%) 

niet gelezen bericht    41 42 45 85 81 55 58 66 473 (67%) 

          

 

Tabel b2.6 

Provider panelleden die bericht wel wel wel wel hebben gelezen 

 

Tabel b2.7 

Provider panelleden die bericht nietnietnietniet hebben gelezen 

 

Tabel b2.8 

Internettoegang panelleden die bericht wel wel wel wel hebben gelezen 

 

 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

T-Mobile 7 7 11 11 10 8 8 11 73 (31%) 

Vodafone 6 6 7 3 9 7 6 5 49 (20%) 

KPN 2 1 1 9 10 7 8 7 45 (19%) 

HI 3 2 3 3 3 0 1 1 16 (7%) 

anders 6 7 7 5 5 8 8 6 52(22%) 

onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 

          

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

T-Mobile 13 15 12 21 19 16 17 18 131 (28%) 

Vodafone 8 8 9 34 28 6 7 10 110 (23%) 

KPN 4 3 4 12 14 8 8 9 62 (13%) 

HI 5 7 7 5 6 6 6 7 49 (10%) 

anders 11 9 13 12 13 19 20 22 119 (25%) 

onbekend 0 0 0 1 1 0 0 0 2 (0%) 

          

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

wel internet 10 10 11 13 14 11 13 13 95 (41%) 

geen internet 13 12 17 16 22 19 18 17 134 (59%) 
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Tabel b2.9 
Internettoegang panelleden die bericht    nietnietnietniet hebben gelezen 

 
Tabel b2.10 
Tijdstip lezen35 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

< 10 minuten 6 7 8 15 19 17 18 25 115 (52%) 

10-20 minuten 6 3 4 5 5 6 5 0 34  (15%) 

20-30 minuten 4 3 1 5 3 2 5 1 24   (11%) 

30 min-1,5 uur 2 5 9 2 5 1 2 1 27  (12%) 

> 1,5 uur 2 4 3 4 4 2 0 1 20   (9%) 

          

 
Tabel b2.11 
Locatie tijdens lezen bericht 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

thuis  15 13 24 12 15 14 12 27 132 (56%) 

Werk 6 4 2 12 10 12 9 0 55 (23%) 

Onderweg 1 2 2 3 4 2 4 0 18 (8%) 

openbaar gebouw 1 3 0 2 3 1 2 0 12 (5%) 

bij anderen thuis 1 1 1 1 1 1 3 2 11 (5%) 

School 0 0 0 1 2 0 1 1 5 (2%) 

Anders 0 0 0 0 2 0 0 0 2 (1%) 

          

 
Tabel b2.12 
Gezelschap tijdens lezen bericht 

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

alleen 17 13 13 13 17 17 18 13 121 (51%) 

met ander persoon 5 7 12 10 12 5 8 12 71 (30%) 

met beperkt aantal 2 3 4 6 4 4 3 5 31 (13%) 

met groot aantal 0 0 0 2 4 4 2 0 12 (5%) 

          

                                                                 

 
35  De categorie ‘weet niet’ is hierbij buiten beschouwing gelaten.  

 Den Haag Enschede Rotterdam totaal 

 10:30-

11:00 

14:00-

14:30 

20:00-

20:30 

10:00-

10:30 

14:00-

14:30 

10:00-

10:30 

15:00-

14:30 

20:00-

20:30 
 

wel internet 23 21 25 49 35 30 47 39 269 (58%) 

geen internet 18 21 20 35 32 22 20 24 192 (42%) 
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Bijlage 3. Redenen non-respons  
 
Tabel b3.13 
Redenen geen interesse deelnemen aan onderzoek36 

  

geen zin 20 

geen tijd 60 

geen interesse in onderwerp 25 

anders (zie tabel 2) 43 

  

 
Tabel b3.14 
Open antwoorden redenen om niet deel te nemen aan het onderzoek 

 
ben de komende dagen niet thuis 

de mogelijkheden ontbreken om ieder moment een e-mail te beantwoorden 

ga morgen op vakantie 

gebruik geen mobiel 

gebruik geen mobiele telefoon 

gebruik mobiel amper 

geen mobiel 

geen mobieltje 

geen portable 

geloof niet in het "gunstige"effect 

het lijkt me op die manier makkelijk voor de overheid om uit te zoeken waar ik ben. En daar houd ik niet van. 

ik begrijp dit niet 

ik ben de komende dagen niet altijd op de mail 

ik gebruik mijn mobiele telefoon nauwelijks 

Ik geef niet graag mijn telefoonnummer 

ik heb (nog steeds) geen mobiele telefoon. 

ik heb geen zin om mijn nummer bekend te maken 

ik heb wel een mobiele telefoon maar gebruik deze nauwelijks 

Ik houd er niet van mijn mobiele nummer af te geven 

ik weet niet waar het over gaat 

ik wens niet gestoord te worden op mijn telefoon 

Ik wil geen (test)berichten op mijn mobiele telefoon ontvangen. 

ik wil geen berichten op mijn telefoon 

kijk niet altijd op mijn mobiel 

komt even niet uit 

maak geen gebruik van mobiel 

Mijn zusje krijgt deze smsjes al en krijgt er soms een aantal op een dag en daar heb ik geen zin in. 

niet mijn telefoon 

niks via gsm 

oude mobiele telefoon in gebruik 

privacy 

gegevens niet veilig in handen van de overheid,en teveel controle door overheid, luchtalarm is goed genoeg 

veel afwezig en alleen 

wil mijn mobiele nummer niet geven 

zijn het betaalde smsjes? 

 

 

                                                                 

 
36 Dit zijn de redenen gegeven door leden van het Enschedepanel.  De testpanels in Rotterdam en Den Haag zijn 

geworden door open inschrijving waardoor geen non-respons redenen bekend zijn. 
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Bijlage 4. Vragenlijsten  
 

‘Belevingsonderzoek NL-Alert’ Vragenlijst bevolkingsenquête 

augustus 2011    
 
NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid om burgers bij rampen en 
crises te waarschuwen via mobiele telefoons. Bij een ramp of (dreigende) crisissituatie wordt een 
tekstbericht uitgezonden. Dit zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell-broadcastberichten. Zij worden 
verzonden via de zendmasten van de mobiele telefoonaanbieders. Via zendmasten komt het bericht terecht 
bij iedereen met een mobiele telefoon, die zich rond het crisisgebied bevindt. In het bericht staat wat er aan 
de hand is en wat men wel en niet moet doen op dat moment.  
NL-Alert is een aanvulling op andere crisiscommunicatie zoals de alarmsirene en berichten op radio en TV.  
 
De Nederlandse overheid is van plan NL-Alert in te voeren. Om de invoering goed voor te kunnen bereiden wil 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie graag weten wat inwoners van ons land van dit systeem vinden en of 
men straks in de praktijk deze berichten zal kunnen ontvangen. Om daar meer over te weten te komen is deze 
vragenlijst opgesteld. We vragen u vriendelijk deze lijst in te vullen.  

 

NL-Alert 

 
1. NL1. NL1. NL1. NL----Alert is eAlert is eAlert is eAlert is eeeeen aanvulling op andere crisiscommun aanvulling op andere crisiscommun aanvulling op andere crisiscommun aanvulling op andere crisiscommunicatienicatienicatienicatiemiddelenmiddelenmiddelenmiddelen zoals de alarmsirene en berichten op  zoals de alarmsirene en berichten op  zoals de alarmsirene en berichten op  zoals de alarmsirene en berichten op 
radio en TV.radio en TV.radio en TV.radio en TV.    NLNLNLNL----Alert is een waarschuwingsAlert is een waarschuwingsAlert is een waarschuwingsAlert is een waarschuwings---- en alarmeringssysteem van de overheid dat werkt via de  en alarmeringssysteem van de overheid dat werkt via de  en alarmeringssysteem van de overheid dat werkt via de  en alarmeringssysteem van de overheid dat werkt via de 
mobiele telefoon.mobiele telefoon.mobiele telefoon.mobiele telefoon.    NLNLNLNL----Alert werkt op basis van cellAlert werkt op basis van cellAlert werkt op basis van cellAlert werkt op basis van cell----broadcast. broadcast. broadcast. broadcast. Met dMet dMet dMet deze techniek eze techniek eze techniek eze techniek kan bij een (dreigende) kan bij een (dreigende) kan bij een (dreigende) kan bij een (dreigende) 
ramp of crisis een tekstbericht uitgezonden worden in het gebied waar zich de (dreigende) ramp of crisis ramp of crisis een tekstbericht uitgezonden worden in het gebied waar zich de (dreigende) ramp of crisis ramp of crisis een tekstbericht uitgezonden worden in het gebied waar zich de (dreigende) ramp of crisis ramp of crisis een tekstbericht uitgezonden worden in het gebied waar zich de (dreigende) ramp of crisis 
voordoet. voordoet. voordoet. voordoet. In dit bericht kunt u direct lezen wat er aan de hand is, wat de consequenties zijn voor u en wat u In dit bericht kunt u direct lezen wat er aan de hand is, wat de consequenties zijn voor u en wat u In dit bericht kunt u direct lezen wat er aan de hand is, wat de consequenties zijn voor u en wat u In dit bericht kunt u direct lezen wat er aan de hand is, wat de consequenties zijn voor u en wat u 
het best kanhet best kanhet best kanhet best kan    doen. Via een NLdoen. Via een NLdoen. Via een NLdoen. Via een NL----AlertberichAlertberichAlertberichAlertbericht kan de overheid u dus informeren over hoe u moet handelen t kan de overheid u dus informeren over hoe u moet handelen t kan de overheid u dus informeren over hoe u moet handelen t kan de overheid u dus informeren over hoe u moet handelen 
tijdens een (dreigende) crisis of ramp. tijdens een (dreigende) crisis of ramp. tijdens een (dreigende) crisis of ramp. tijdens een (dreigende) crisis of ramp. De meeste telefoons die in dat gebied verbonden zijn met het netwerk De meeste telefoons die in dat gebied verbonden zijn met het netwerk De meeste telefoons die in dat gebied verbonden zijn met het netwerk De meeste telefoons die in dat gebied verbonden zijn met het netwerk 
kunnen een bericht ontvangen. kunnen een bericht ontvangen. kunnen een bericht ontvangen. kunnen een bericht ontvangen. Hoe staat u tegenover NLHoe staat u tegenover NLHoe staat u tegenover NLHoe staat u tegenover NL----Alert?Alert?Alert?Alert?    

� zeer positief 

� positief 

� niet positief / niet negatief 

� negatief 

� zeer negatief 

 
2222. Om berichten van . Om berichten van . Om berichten van . Om berichten van NLNLNLNL----AlertAlertAlertAlert te kunnen te kunnen te kunnen te kunnen ontvangen is het misschien nodig om de instellingen van uw telefoon  ontvangen is het misschien nodig om de instellingen van uw telefoon  ontvangen is het misschien nodig om de instellingen van uw telefoon  ontvangen is het misschien nodig om de instellingen van uw telefoon 
aan te passenaan te passenaan te passenaan te passen.... Het instellen van uw telefoon kan enkele minuten duren en wat uitzoekwer Het instellen van uw telefoon kan enkele minuten duren en wat uitzoekwer Het instellen van uw telefoon kan enkele minuten duren en wat uitzoekwer Het instellen van uw telefoon kan enkele minuten duren en wat uitzoekwerk met zich k met zich k met zich k met zich 
meebrengen. Bent u bereid uw telefooninstellingen aan te passen zodat u berichten van NLmeebrengen. Bent u bereid uw telefooninstellingen aan te passen zodat u berichten van NLmeebrengen. Bent u bereid uw telefooninstellingen aan te passen zodat u berichten van NLmeebrengen. Bent u bereid uw telefooninstellingen aan te passen zodat u berichten van NL----Alert kunt Alert kunt Alert kunt Alert kunt 
ontvangen? ontvangen? ontvangen? ontvangen?     

� ja, zeker 

� waarschijnlijk wel 

� waarschijnlijk niet 

� nee, zeker niet 

 
3333. . . . Op dit moment zijn nog niet alle telefoontoestellen gescOp dit moment zijn nog niet alle telefoontoestellen gescOp dit moment zijn nog niet alle telefoontoestellen gescOp dit moment zijn nog niet alle telefoontoestellen geschikt voor het ontvangen van NLhikt voor het ontvangen van NLhikt voor het ontvangen van NLhikt voor het ontvangen van NL----Alert berichten. Als Alert berichten. Als Alert berichten. Als Alert berichten. Als 
u een nieuwe telefoon aanschaft, hoe belangrijk is het dan dat het nieuwe toestel berichten van NLu een nieuwe telefoon aanschaft, hoe belangrijk is het dan dat het nieuwe toestel berichten van NLu een nieuwe telefoon aanschaft, hoe belangrijk is het dan dat het nieuwe toestel berichten van NLu een nieuwe telefoon aanschaft, hoe belangrijk is het dan dat het nieuwe toestel berichten van NL----Alert kan Alert kan Alert kan Alert kan 
ontvangen?ontvangen?ontvangen?ontvangen?    

� heel belangrijk 

� belangrijk 

� niet belangrijk / niet onbelangrijk 

� onbelangrijk 

� heel onbelangrijk 
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4. Heeft een waarschuwings4. Heeft een waarschuwings4. Heeft een waarschuwings4. Heeft een waarschuwings---- en alarmeringssysteem via de mobiele telefoon voor u persoonlijk en alarmeringssysteem via de mobiele telefoon voor u persoonlijk en alarmeringssysteem via de mobiele telefoon voor u persoonlijk en alarmeringssysteem via de mobiele telefoon voor u persoonlijk    meerwaarde meerwaarde meerwaarde meerwaarde 
ten opzichte van bestaande alarmeringsmiddelen? ten opzichte van bestaande alarmeringsmiddelen? ten opzichte van bestaande alarmeringsmiddelen? ten opzichte van bestaande alarmeringsmiddelen?     

� ja, omdat ………………………………………………………………………………………… 

� nee, omdat………………………………………………………………………………………… 

� weet niet/geen mening 

 
5. 5. 5. 5. Hieronder staan verschillende alarmeringHieronder staan verschillende alarmeringHieronder staan verschillende alarmeringHieronder staan verschillende alarmeringssssmiddelenmiddelenmiddelenmiddelen die ingezet kunnen worden om burgers te  die ingezet kunnen worden om burgers te  die ingezet kunnen worden om burgers te  die ingezet kunnen worden om burgers te alarmeren. alarmeren. alarmeren. alarmeren. 
Door wDoor wDoor wDoor weeeellllkkkkeeee alarmeringsmiddel alarmeringsmiddel alarmeringsmiddel alarmeringsmiddelenenenen    zou u aangespoord worden zou u aangespoord worden zou u aangespoord worden zou u aangespoord worden om veiligheidsmaatregelen te treffen?om veiligheidsmaatregelen te treffen?om veiligheidsmaatregelen te treffen?om veiligheidsmaatregelen te treffen?    
(meerdere antwoorden(meerdere antwoorden(meerdere antwoorden(meerdere antwoorden mogelijk) mogelijk) mogelijk) mogelijk)    

� alarmsirene 

� geluidswagen 

� calamiteitenzender (radio of tv) 

� www.crisis.nl 

� gemeentelijke website 

� extra nieuwsuitzendingen  

� social media (Twitter, Facebook, Hyves etc.) 

� NL-Alert 

� Anders, namelijk …………………………………………………… 

 
6a. 6a. 6a. 6a. IIIIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?n hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?n hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?n hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?    

 
zeer 
oneens 

beetje 
oneens 

niet oneens/ 
niet eens 

beetje 
eens 

zeer eens 
 

weet niet/ 
geen mening 

Ik vind het prettig om via NL-Alert op de 
hoogte te worden gesteld van een calamiteit 

� � � � � � 

Ik vind het prettig om via NL-Alert te horen 
welke veiligheidsmaatregelen ik het best kan 
treffen 

� � � � � � 

Ik vind het belangrijk dat via NL-Alert 
duidelijk wordt wat de mogelijke 
consequenties zijn van een incident voor mij 

� � � � � � 

NL-Alert acht ik betrouwbaar � � � � � � 
Ik zie veel meerwaarde in NL-Alert ten 
opzichte van de alarmsirene 

� � � � � � 

Naast NL-Alert wil ik ook via andere 
alarmeringsmiddelen gewaarschuwd worden 

� � � � � � 

Ik hoop dat NL-Alert in de toekomst de andere 
alarmeringsmiddelen kan vervangen 

� � � � � � 

 

6b6b6b6b. . . . Ziet u ook nadelen van de inzet van NLZiet u ook nadelen van de inzet van NLZiet u ook nadelen van de inzet van NLZiet u ook nadelen van de inzet van NL----Alert?Alert?Alert?Alert?    

� Ja, namelijk: …………………………………………………… 

� Nee 

� Weet niet/geen antwoord 

 

Handelingsbereidheid 

    
Stel u zit bij uzelf thuis en ontvangt op uw mobiele telefoon een bericht met dStel u zit bij uzelf thuis en ontvangt op uw mobiele telefoon een bericht met dStel u zit bij uzelf thuis en ontvangt op uw mobiele telefoon een bericht met dStel u zit bij uzelf thuis en ontvangt op uw mobiele telefoon een bericht met de volgende tekst:e volgende tekst:e volgende tekst:e volgende tekst:    
NL-Alert: Gifwolk vrijgekomen bij het station in uw woonplaats. Verlaat nu station(somgeving) richting 
centrum, volg aanwijzing hulpdiensten. Help anderen indien nodig. 16-04-2013 11:14 
 

7. Hoe groot is de kans dat u de aanwijzingen in he7. Hoe groot is de kans dat u de aanwijzingen in he7. Hoe groot is de kans dat u de aanwijzingen in he7. Hoe groot is de kans dat u de aanwijzingen in het bericht opvolgt?t bericht opvolgt?t bericht opvolgt?t bericht opvolgt?    

� zeer groot 

� groot 

� niet groot / niet klein � ga naar vraag 9 

� klein � ga naar vraag 8b 

� zeer klein � ga naar vraag 8b 
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8a.8a.8a.8a.    Waarom zal u de aanwijzingen in het bericht waarschijnlijk wel opvolgen?Waarom zal u de aanwijzingen in het bericht waarschijnlijk wel opvolgen?Waarom zal u de aanwijzingen in het bericht waarschijnlijk wel opvolgen?Waarom zal u de aanwijzingen in het bericht waarschijnlijk wel opvolgen?    

  

� ga naar vraag 9 

 

8b.8b.8b.8b.    Wanneer zWanneer zWanneer zWanneer zal u de aanwijzingen in het bericht wel opvolgen?al u de aanwijzingen in het bericht wel opvolgen?al u de aanwijzingen in het bericht wel opvolgen?al u de aanwijzingen in het bericht wel opvolgen?    

  

 

 

9. Hoe groot is de kans dat u 9. Hoe groot is de kans dat u 9. Hoe groot is de kans dat u 9. Hoe groot is de kans dat u ---- voordat u veiligheidsmaatregelen treft  voordat u veiligheidsmaatregelen treft  voordat u veiligheidsmaatregelen treft  voordat u veiligheidsmaatregelen treft ---- naar extra informatie gaat zoeken? naar extra informatie gaat zoeken? naar extra informatie gaat zoeken? naar extra informatie gaat zoeken?    

� zeer groot  

� groot 

� niet groot / niet klein 

� klein � ga naar vraag 11 

� zeer klein � ga naar vraag 11 

 

10a. Wat voor informatie zal u gaan zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)10a. Wat voor informatie zal u gaan zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)10a. Wat voor informatie zal u gaan zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)10a. Wat voor informatie zal u gaan zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)    

� bevestiging van het bericht 

� meer informatie over wat ik moet doen 

� meer informatie over de mogelijke consequenties van het gevaar 

� anders, namelijk: …………………………………………………… 

 

10.b Via welk(e) middel(en) zou u als eerst op zoek gaan naar extra informatie? (meerdere antw10.b Via welk(e) middel(en) zou u als eerst op zoek gaan naar extra informatie? (meerdere antw10.b Via welk(e) middel(en) zou u als eerst op zoek gaan naar extra informatie? (meerdere antw10.b Via welk(e) middel(en) zou u als eerst op zoek gaan naar extra informatie? (meerdere antw.... mogelijk) mogelijk) mogelijk) mogelijk)    

� internet 

� radio 

� tv 

� via bekenden (familieleden/vrienden/kennissen/collega’s/buren) 

� anders, namelijk………………………………….. 

 

TTTTelefoongebruielefoongebruielefoongebruielefoongebruikkkk    

 

11. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?11. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?11. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?11. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?    

� ik heb 1 mobiele telefoon 

� ik heb meerdere mobiele telefoons 

� nee � naar vraag 14 
 
Indien u meerdere telefoons heeft, vragen wij u de onderstaande vragen te beantwoorden voor de telefoon die u het meest 
gebruikt.  
 

12. Wat voor merk mobiele telefoon heeft u?12. Wat voor merk mobiele telefoon heeft u?12. Wat voor merk mobiele telefoon heeft u?12. Wat voor merk mobiele telefoon heeft u?    

� Apple  

� Acer 

� Alcatel  

� BlackBerry 

� Ericsson  

� Google 

� HP 

� HTC  

� LG  

� Motorola 

� Nokia  

� Samsung  

� Siemens  

� Sony Ericsson  

� T-Mobile 

� anders, namelijk………………………………….. 

� weet niet  

 

13. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?13. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?13. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?13. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?    

� vrijwel altijd  

� meestal wel 

� meestal niet  

� vrijwel nooit 
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Achtergrond 

 

14. Wat is uw dagelijkse bezigheid?14. Wat is uw dagelijkse bezigheid?14. Wat is uw dagelijkse bezigheid?14. Wat is uw dagelijkse bezigheid?    
� werkzaam in loondienst of eigen bedrijf 
� huisvrouw/huisman 
� werkzoekend 
� schoolgaand/studerend 
� gepensioneerd/VUT 
� anders namelijk………………………………….. 

 

15. Wat is uw geslacht?15. Wat is uw geslacht?15. Wat is uw geslacht?15. Wat is uw geslacht?    

� man 

� vrouw 

 

16: Wat is uw leeftijd?16: Wat is uw leeftijd?16: Wat is uw leeftijd?16: Wat is uw leeftijd?    

 
17. Wat is het niveau van uw hoogst voltooide opleiding?17. Wat is het niveau van uw hoogst voltooide opleiding?17. Wat is het niveau van uw hoogst voltooide opleiding?17. Wat is het niveau van uw hoogst voltooide opleiding?    

� geen opleiding 

� Basisonderwijs (lagere school) 

� LBO (bv. LTS, LEAO, huishoudschool) 

� VMBO, MAVO (MULO) 

� HAVO/VWO (bv. HBS, MULO-B, Lyceum) 

� MBO (bv. MTS, MEAO, UTS) 

� HBO (bv. HTS, HEAO, HAS) 

� WO (universiteit) 
    

18181818....    Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nogHeeft u naar aanleiding van dit onderzoek nogHeeft u naar aanleiding van dit onderzoek nogHeeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog reacties of opmerkingen? reacties of opmerkingen? reacties of opmerkingen? reacties of opmerkingen?    
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‘Belevingsonderzoek NL-Alert’: vragenlijst screening testpanel 

augustus 2011 
    

Doel van het onderzoekDoel van het onderzoekDoel van het onderzoekDoel van het onderzoek    
Het ministerie van Veiligheid en Justitie test binnenkort het systeem van NL-Alert. Dit is een nieuw 
waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid om burgers bij rampen en crises te waarschuwen via 
de mobiele telefoon. NL-Alert werkt op basis van cell-broadcast. Deze techniek zendt een bericht in het 
gebied waar zich een ramp voordoet. De meeste telefoons die in dat gebied verbonden zijn met het netwerk 
kunnen een bericht ontvangen. Niet alle mobiele telefoons zijn echter geschikt voor het ontvangen van NL-
Alert berichten. Daarom komt het bericht niet bij iedereen aan. I&O Research voert in opdracht van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek uit om het bereik te testen.  
Wij zoeken panelleden die mee willen werken aan dit onderzoek. In een periode van een paar dagen ontvangt 
u een aantal testberichten op uw mobiele telefoon. Nadat u de berichten heeft ontvangen, krijgt u per e-mail 
een korte vragenlijst.  
Indien u interesse heeft om hieraan mee te werken, vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden om te 
controleren of u in de doelgroep past. 

 

1. Heeft u interesse om deel1. Heeft u interesse om deel1. Heeft u interesse om deel1. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? te nemen aan dit onderzoek? te nemen aan dit onderzoek? te nemen aan dit onderzoek?    

� ja � ga naar vraag 3 

� nee  

    

Programmeur: laat na vraag 2 de volgende tekst zien: Dit was de laatste vraag. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.    

2. Waarom heeft u geen interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? 2. Waarom heeft u geen interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? 2. Waarom heeft u geen interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? 2. Waarom heeft u geen interesse om deel te nemen aan dit onderzoek?     

� geen zin 

� geen tijd 

� geen interesse in het onderwerp 

� anders namelijk………………………………….. 

 

Programmeur: indien <v3=3> laat de volgende tekst zien: U valt buiten de doelgroep voor dit onderzoek. Dit was de laatste 

vraag. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.    

3333. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?. Heeft u een mobiele telefoon voor privé en/of zakelijk gebruik?    

� ik heb 1 mobiele telefoon 

� ik heb meerdere mobiele telefoons 

� nee � valt buiten doelgroep onderzoek  
 
Indien u meerdere mobiele telefoons heeft, vragen wij u de onderstaande vragen te beantwoorden voor de telefoon die u 
het meest gebruikt.  
 

Programmeur: indien <v4=1, v4=6, v4=16, v4=17> laat de volgende tekst zien: U valt buiten de doelgroep voor dit 

onderzoek. Dit was de laatste vraag. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.    

4. Wat voo4. Wat voo4. Wat voo4. Wat voor merk mobiele telefoon heeft u?r merk mobiele telefoon heeft u?r merk mobiele telefoon heeft u?r merk mobiele telefoon heeft u?    

� Apple � valt buiten doelgroep onderzoek 

� Acer 

� Alcatel  

� BlackBerry 

� Ericsson  

� Google � valt buiten doelgroep onderzoek 

� HP 

� HTC  

� LG  

� Motorola 

� Nokia  

� Samsung  

� Siemens  

� Sony Ericsson  

� T-Mobile 

� anders, namelijk…………………………………. � valt 

buiten doelgroep onderzoek 

� weet niet � valt buiten doelgroep onderzoek 
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5. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?5. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?5. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?5. In hoeverre bent u via uw mobiele telefoon bereikbaar?    

� vrijwel altijd  

� meestal wel 

� meestal niet  

� vrijwel nooit � valt buiten doelgroep onderzoek 
 
Programmeur:: onderstaande vraag is voor inwoners van Den Haag. 
Voor Enschede: tussen maandag 5 september en woensdag 7 september 
Voor Rotterdam: tussen woensdag 7 september en vrijdag 9 september  
Programmeur: indien <v6=3, v6=4,> laat de volgende tekst zien: U valt buiten de doelgroep voor dit onderzoek. Dit was de 
laatste vraag. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.    

    
6. Verwacht u tussen maandag 29 augustus en woensdag 31 augustus het grootste gedeelte van de dag 6. Verwacht u tussen maandag 29 augustus en woensdag 31 augustus het grootste gedeelte van de dag 6. Verwacht u tussen maandag 29 augustus en woensdag 31 augustus het grootste gedeelte van de dag 6. Verwacht u tussen maandag 29 augustus en woensdag 31 augustus het grootste gedeelte van de dag 
tussen 08:00 en 21:00 uur itussen 08:00 en 21:00 uur itussen 08:00 en 21:00 uur itussen 08:00 en 21:00 uur in Den Haag aanwezig te zijn? n Den Haag aanwezig te zijn? n Den Haag aanwezig te zijn? n Den Haag aanwezig te zijn?     

� ja, zeker 

� ja, hoogstwaarschijnlijk wel 

� nee, hoogstwaarschijnlijk niet � valt buiten doelgroep onderzoek 

� nee, zeker niet � valt buiten doelgroep onderzoek 
 
7. Wat is uw dagelijkse bezigheid? 
� werkzaam in loondienst of eigen bedrijf 
� huisvrouw/huisman 
� werkzoekend 
� schoolgaand/studerend 
� gepensioneerd/VUT 
� anders namelijk………………………………….. 
 
8. Wat is uw geslacht? 

� man 

� vrouw 

 
9. Wat is uw leeftijd? 

 
 

    
10. Wat is het niveau van uw hoogst voltooide opleiding? 

� geen opleiding 

� Basisonderwijs (lagere school) 

� LBO (bv. LTS, LEAO, huishoudschool) 

� VMBO, MAVO (MULO) 

� HAVO/VWO (bv. HBS, MULO-B, Lyceum) 

� MBO (bv. MTS, MEAO, UTS) 

� HBO (bv. HTS, HEAO, HAS) 

� WO (universiteit) 

 
Dit was de laatste vraag. U ontvangt binnenkort een e-mail met meer gedetailleerde informatie over het 
onderzoek. Ook ontvangt u een instructie over hoe u uw telefoon moet instellen om NL-Alert berichten te 
kunnen ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
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‘Belevingsonderzoek NL-Alert’: vragenlijst instellen telefoon 

Augustus 2011 
    
Doel van het onderzoekDoel van het onderzoekDoel van het onderzoekDoel van het onderzoek    
U gaat binnenkort deelnemen aan een onderzoek naar NL-Alert. Het ministerie van Veiligheid en Justitie test 
momenteel het systeem van NL-Alert. Dit is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de 
overheid om burgers bij (dreigende) rampen en crises te waarschuwen via de mobiele telefoon. NL-Alert 
werkt op basis van cell-broadcast. Deze techniek zendt een bericht in het gebied waar zich een (dreigende) 
ramp voordoet. 
 
NL-Alertberichten ontvangen 
Om het bereik van dit systeem te kunnen testen is het van belang dat uw telefoon ingesteld staat op het 
ontvangen van NL-Alert berichten. Om NL-Alert berichten te kunnen ontvangen, moet u uw telefoon éénmalig 
instellen op het juiste kanaal, moet u zich in een bepaald gebied bevinden en uw telefoon aan hebben staan. 
Sommige mobiele telefoons zijn echter niet geschikt voor het ontvangen van NL-Alert berichten. Om zeker te 
weten dat u een NL-Alert bericht kunt ontvangen, helpen wij u met deze vragenlijst bij het instellen van uw 
telefoon. Het instellen van uw telefoon kan enkele minuten duren en wat uitzoekwerk met zich meebrengen. 
 
Instelhulp NL-Alert 
De overheid stelt (online) instructies beschikbaar, zodat u zelf uw telefoon kunt instellen voor het ontvangen 
van NL-Alert berichten. Als u <hier> klikt, kunt u de instructies bekijken en uw telefoon instellen.  
Programmeur: de link is: http://instelhulp.nlalert.nl/ 
 
Wilt u deze website bekijken en proberen om de instellingen van uw telefoon aan te passen? Na het bekijken 
van de website en uw poging om de telefooninstellingen aan te passen kunt u de terugkeren naar dit scherm 
en de volgende vraag beantwoorden. 
 
Als het venster niet automatisch opent, kunt u naar de volgende site gaan: http://instelhulp.nlalert.nl/ 

 

1. Denkt u dat het u is gelukt om na het bekijken van de website uw telefoon goed in te stellen?1. Denkt u dat het u is gelukt om na het bekijken van de website uw telefoon goed in te stellen?1. Denkt u dat het u is gelukt om na het bekijken van de website uw telefoon goed in te stellen?1. Denkt u dat het u is gelukt om na het bekijken van de website uw telefoon goed in te stellen?    

�  Ja, dat is gelukt � tekstvak 1, dan einde vragenlijst 

�  Ik weet niet zeker of het gelukt is � tekstvak 2, dan einde vragenlijst 

�  Nee, het is niet gelukt 

 
Tekstblok 1 (indien v1=1) 
Bedankt voor het aanpassen van uw telefooninstellingen. U ontvangt <Voor Den-Haag: tussen maandag 29 augustus en 
woensdag 31 augustus , Voor Enschede: tussen maandag 5 september en woensdag 7 september, Voor Rotterdam: tussen 
woensdag 7 september en vrijdag 9 september > een of meerdere testberichten van NL-Alert. Na het versturen van de 
testberichten ontvangt u een vragenlijst. Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen. Ook indien u de testberichten niet heeft 
ontvangen is het belangrijk dat u de vragenlijst invult. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
Tekstblok 2 (indien v1=2) 

Bedankt voor het proberen aan te passen van uw telefooninstellingen. U ontvangt <Voor Den-Haag: tussen 
maandag 29 augustus en woensdag 31 augustus , Voor Enschede: tussen maandag 5 september en woensdag 
7 september, Voor Rotterdam: tussen woensdag 7 september en vrijdag 9 september > een of meerdere 
testberichten van NL-Alert. Na het versturen van de testberichten ontvangt u een vragenlijst. Wij vragen u 
deze vragenlijst in te vullen. Ook indien u de testberichten niet heeft ontvangen is het belangrijk dat u de 
vragenlijst invult. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

2. Waarom is het u niet gelukt om uw telefoon in te stel2. Waarom is het u niet gelukt om uw telefoon in te stel2. Waarom is het u niet gelukt om uw telefoon in te stel2. Waarom is het u niet gelukt om uw telefoon in te stellen?len?len?len?    

�  De website geeft aan dat mijn telefoon niet geschikt is voor het ontvangen van Nl-Alert berichten � 

 tekstvak 2, dan einde vragenlijst 

� Mijn telefoon staat niet op de website 

� Mijn telefoon staat wel op de website maar het lukt me niet om in te stellen  

� Anders, namelijk: ………………………………………………………………… 

 

Tekstvak 2 (indien v3=1) 
U kunt om technische redenen helaas niet deelnemen aan het vervolgonderzoek met de bijbehorende test. 
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Als u hier nadere informatie over wilt, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
bellen met I&O Research, het onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert (telefoonnummer: 0229-282552). 
We bedanken u voor uw tijd. 

 
Het is helaas nog niet gelukt om uw telefoon in te stellen. Voor het onderzoek is het wel belangrijk dat u op 
de juiste wijze uw telefoon instelt. U kunt op drie manieren verdere hulp ontvangen bij het instellen van uw 
telefoon. 

1. Als uw telefoon niet op de website staat, kunt u <hier> klikken om de instellingen voor uw telefoon 
aan te vragen. Als het venster niet automatisch opent, kunt u naar de volgende site gaan: 
http://instelhulp.nlalert.nl/ en dan staat op de beginpagina in een geel blok ‘mijn toestelmerk staat 
er niet tussen’. Programmeur: de link is <link> 

2. Ook kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met I&O Research, het 
onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert (telefoonnummer: 0229-282552).  

3. I&O Research kan uiteraard ook contact met u opnemen. Om u zo goed mogelijk te helpen, kunt u 
hieronder het merk van uw toestel noteren en omschrijven waarom het niet lukt om uw toestel in te 
stellen. De contactgegevens worden alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden en worden 
losgekoppeld van de uitkomsten. 

 

Waarom is het instellen van uw telefoon nog niet gelukt? 

Merk toestel  

Naam  

Emailadres  

Telefoonnummer  

    

Bedankt voor uw medewerking.    
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‘Belevingsonderzoek NL-Alert’: vragenlijst testpanel 

augustus 2011 
 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen maandag 29 augustus/ dinsdag 6 september/ 
donderdag 8 september tests uitgevoerd met NL-Alert. Er zijn op drie momenten testberichten verstuurd, 
namelijk tussen 10:00 tot 10:30 uur, tussen 14:00 tot 14:30 uur en tussen 20:00 tot 20:30 uur. 
Programmeur: Den Haag: maandag 29 aug, Enschede: dinsdag 6 sept, Rotterdam: donderdag 8 sept 
Er volgen verder geen testberichten meer. Graag willen we van u weten of u deze berichten heeft ontvangen. 
Ook wanneer u de berichten niet heeft ontvangen of wanneer het niet is gelukt uw telefoon in te stellen of u 
toch niet in het testgebied was, is het van groot belang dat u de vragenlijst invult. Op die manier ontstaat 
een goed beeld van het bereik van de berichten.  

 
1111. Wij hebben u eerder gevraagd om de NLWij hebben u eerder gevraagd om de NLWij hebben u eerder gevraagd om de NLWij hebben u eerder gevraagd om de NL----Alert instellingen van uwAlert instellingen van uwAlert instellingen van uwAlert instellingen van uw mobiele telefoon aan te zetten. Is het u  mobiele telefoon aan te zetten. Is het u  mobiele telefoon aan te zetten. Is het u  mobiele telefoon aan te zetten. Is het u 
gelukt om uw mobiele telefoon in te stellen zodat u NLgelukt om uw mobiele telefoon in te stellen zodat u NLgelukt om uw mobiele telefoon in te stellen zodat u NLgelukt om uw mobiele telefoon in te stellen zodat u NL----Alert berichten kunt ontvangen?Alert berichten kunt ontvangen?Alert berichten kunt ontvangen?Alert berichten kunt ontvangen? 

�  Ja, dat is gelukt 

�  Ik heb het wel geprobeerd, maar weet niet zeker of het gelukt is 

�  Nee, ik heb mijn telefoon niet ingesteld op het ontvangen van NL-Alert berichten 

 

Aanwijzing programmeur: V2 alleen stellen aan degenen die bij V1 ‘nee’ hebben geantwoord 
2. Om welke reden heeft u uw mobiele telefoon niet ingesteld om NL-Alert berichten te kunnen ontvangen?  
�  Wel geprobeerd, maar was te ingewikkeld 

�  Niet geprobeerd omdat het te ingewikkeld leek 

�  Geen tijd/vergeten 

�  Lukt niet met mijn telefoon 

�  Anders, namelijk _______________________________________________________________________________ 

 

Aanwijzing programmeur: V3 alleen stellen aan degenen die bij V1 ‘ja’ of ‘niet zeker’ hebben geantwoord 
3. Wat vond u van het instellen van uw telefoon om NL-Alert berichten te kunnen ontvangen? 

�  Heel makkelijk 
�  Makkelijk 

�  Niet makkelijk/niet moeilijk 

�  Moeilijk 

�  Heel moeilijk 

    

Aanwijzing programmeur voor v4, v5 en v6: zie tabel hieronder welke datum voor welk stad geldt 

 Den Haag Enschede Rotterdam 

Datum test Maandag 29 aug Dinsdag 6 sept Donderdag 8 sept 

Tijdstip test 1 10:00 10:00 10:00 

Tijdstip test 2 14:00 14:00 14:00 

Tijdstip test 3 20:00 20:00 20:00 

    

    
4. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test in <Enschede, Den Haag, Rotterdam> 4. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test in <Enschede, Den Haag, Rotterdam> 4. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test in <Enschede, Den Haag, Rotterdam> 4. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test in <Enschede, Den Haag, Rotterdam> 
aanwezig was?aanwezig was?aanwezig was?aanwezig was?    
 Ja Nee Weet niet meer 
testmoment 1. <TIJD, DATUM, TIJDSTIP>  � � � 

testmoment 2. <TIJD, DATUM, TIJDSTIP>  � � � 

testmoment 3. <TIJD, DATUM, TIJDSTIP>  � � � 

 
5. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test uw mobiele telefoon bij u had?5. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test uw mobiele telefoon bij u had?5. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test uw mobiele telefoon bij u had?5. Kunt u per testmoment aangeven of u op het moment van de test uw mobiele telefoon bij u had?    
Aanwijzing programmeur: alleen testmomenten laten verschijnen waarop respondent aanwezig was in gebied 
(v4abc=ja). 
 Ja Nee Weet niet meer 
testmoment 1. <DAG, DATUM, TIJDSTIP>  � � � 

testmoment 2. <DAG, DATUM, TIJDSTIP>  � � � 

testmoment 3. <DAG, DATUM, TIJDSTIP>  � � � 
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6. Kunt u aangeven welk(e) bericht(en) u heeft gelezen? 6. Kunt u aangeven welk(e) bericht(en) u heeft gelezen? 6. Kunt u aangeven welk(e) bericht(en) u heeft gelezen? 6. Kunt u aangeven welk(e) bericht(en) u heeft gelezen?  
Aanwijzing programmeur: alleen testberichten laten verschijnen wanneer respondent telefoon mee 
had(v5abc=ja). 
 Ja Nee weet ik niet meer 
testbericht 1. verzonden op <DAG, DATUM, TIJDSTIP> met de volgende tekst: 

‘Testbericht1 Rijksoverheid. U hoeft niets te doen. Voor meer 
informatie: www.nl-alert.nl.’  

� � � 

testbericht 2. verzonden op <DAG, DATUM, TIJDSTIP> met de volgende tekst: 
‘Testbericht1 Rijksoverheid. U hoeft niets te doen. Voor meer 
informatie: www.nl-alert.nl.’  

� � � 

testbericht 3. verzonden op <DAG, DATUM, TIJDSTIP> met de volgende tekst: 

‘Testbericht1 Rijksoverheid. U hoeft niets te doen. Voor meer 
informatie: www.nl-alert.nl.’  

� � � 

 

Aanwijzing programmeur: v7a, b, c alleen stellen aan degenen die bij V6 ‘ja’ hebben geantwoord bij het 
betreffende testbericht 
7. Hoewel precies bekend is wanneer de testberichten zijn uitgezonden, kan het zijn dat u de berichten pas 7. Hoewel precies bekend is wanneer de testberichten zijn uitgezonden, kan het zijn dat u de berichten pas 7. Hoewel precies bekend is wanneer de testberichten zijn uitgezonden, kan het zijn dat u de berichten pas 7. Hoewel precies bekend is wanneer de testberichten zijn uitgezonden, kan het zijn dat u de berichten pas 
op een later moment heeft gezien. Kunt u per testmoment aangeven hoe laat u het bericht gelezen heeft en op een later moment heeft gezien. Kunt u per testmoment aangeven hoe laat u het bericht gelezen heeft en op een later moment heeft gezien. Kunt u per testmoment aangeven hoe laat u het bericht gelezen heeft en op een later moment heeft gezien. Kunt u per testmoment aangeven hoe laat u het bericht gelezen heeft en 
waar u op dat moment was? waar u op dat moment was? waar u op dat moment was? waar u op dat moment was?     

a. eerste testa. eerste testa. eerste testa. eerste testbericht, verzonden op bericht, verzonden op bericht, verzonden op bericht, verzonden op <<<<DAGDAGDAGDAG,,,, DATUM DATUM DATUM DATUM>>>>    tussen 10:00 en 10:30 uurtussen 10:00 en 10:30 uurtussen 10:00 en 10:30 uurtussen 10:00 en 10:30 uur    

tijdstip lezen bericht NL-Alert  
tussen 10:00 en 10:10 
tussen 10:10 en 10:20 
tussen 10:20 en 10:30 
�  tussen 10:30 en 12:00 

�  later dan 12:00 uur 

�  weet ik niet meer precies, maar ongeveer …………………………………… 

 

locatie op moment van lezen bericht NL-Alert  
�  thuis  

�  bij anderen thuis 

�  op het werk 

�  op school 

�  in een winkel/openbaar gebouw 

�  onderweg (tram, bus, trein, auto, fiets, te voet) 

�  anders, namelijk …………………………………… 

 
gezelschap op moment van ontvangst bericht NL-Alert  
�  alleen 

�  samen met een ander persoon 

samen met een beperkt aantal andere personen, namelijk met …………………….. anderen (aantal invullen) 
samen met een groot aantal andere personen 

    

b. tweede testbericht, verzonden op b. tweede testbericht, verzonden op b. tweede testbericht, verzonden op b. tweede testbericht, verzonden op <<<<DADADADAGGGG,,,, DATUM DATUM DATUM DATUM>>>>    tussen 14:00 en 14:30 uur tussen 14:00 en 14:30 uur tussen 14:00 en 14:30 uur tussen 14:00 en 14:30 uur     

tijdstip lezen bericht NL-Alert  
�  tussen 14:00 en 14:10 

�  tussen 14:10 en 14:20 

�  tussen 14:20 en 14:30 

�  tussen 14:30 en 16:00 

�  later dan 16:00 uur 

�  weet ik niet meer precies, maar ongeveer …………………………………… 

 

locatie op moment van lezen bericht NL-Alert  
�  thuis  

�  bij anderen thuis 

�  op het werk 

�  op school 

�  in een winkel/openbaar gebouw 

�  onderweg (tram, bus, trein, auto, fiets, te voet) 

�  anders namelijk …………………………………… 
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gezelschap op moment van ontvangst bericht NL-Alert 
�  alleen 

�  samen met een ander persoon 

samen met een beperkt aantal andere personen, namelijk met …………………….. anderen (aantal invullen) 
samen met een groot aantal andere personen 

 

c. Derde testbericht, verzonden op c. Derde testbericht, verzonden op c. Derde testbericht, verzonden op c. Derde testbericht, verzonden op <<<<DAGDAGDAGDAG,,,, DATUM DATUM DATUM DATUM>>>>    tussen 2tussen 2tussen 2tussen 20:00 en 20:30 uur0:00 en 20:30 uur0:00 en 20:30 uur0:00 en 20:30 uur    

tijdstip lezen bericht NL-Alert  
tussen 20:00 en 20:10 
�  tussen 20:10 en 20:20 

�  tussen 20:20 en 20:30 

�  tussen 20:30 en 22:00 

�  later dan 22:00 uur 

�  weet ik niet meer precies, maar ongeveer …………………………………… 

 

locatie op moment van lezen bericht NL-Alert  
�  thuis  

�  bij anderen thuis 

�  op het werk 

�  op school 

�  in een winkel/openbaar gebouw 

�  onderweg (tram, bus, trein, auto, fiets, te voet) 

�  anders namelijk …………………………………… 
 
gezelschap op moment van ontvangst bericht NL-Alert 
�  alleen 

�  samen met een ander persoon 
samen met een beperkt aantal andere personen, namelijk met …………………….. anderen (aantal invullen) 
samen met een groot aantal andere personen 
 

Aanwijzing programmeur: v8 alleen stellen aan degenen die bij V6 ‘ja’ hebben geantwoord. Indien 1 x ja dan 
vragen naar <het testbericht> en indien 2 of 3 x ja dan vragen naar <de testberichten>. 
8. Heeft u het bericht / de berichten goed kunnen lezen?8. Heeft u het bericht / de berichten goed kunnen lezen?8. Heeft u het bericht / de berichten goed kunnen lezen?8. Heeft u het bericht / de berichten goed kunnen lezen?    
toelichting: hierbij wordt niet de inhoud van het testbericht bedoeld, maar of het bericht bijvoorbeeld goed 
zichtbaar was op het beeldscherm van uw telefoon en of dat de tekst lang genoeg in beeld was om goed te 
kunnen lezen. 
�  ja, ik heb het bericht goed kunnen bekijken/lezen 
�  nee, ik heb het bericht niet goed kunnen bekijken/lezen 
 
Aanwijzing programmeur: v9 alleen stellen aan degenen die bij V8 ‘nee’ hebben geantwoord.  
9. Om welke reden heeft u de berichten niet goed kunnen lezen? 9. Om welke reden heeft u de berichten niet goed kunnen lezen? 9. Om welke reden heeft u de berichten niet goed kunnen lezen? 9. Om welke reden heeft u de berichten niet goed kunnen lezen?     
 
10. Van welke provider maakt u gebruik?10. Van welke provider maakt u gebruik?10. Van welke provider maakt u gebruik?10. Van welke provider maakt u gebruik?    
T-mobile 
Vodafone 
KPN  
Hi 
Anders, namelijk …………………….. 
Weet niet 
 
11. Heeft u via uw mobiele telefoon toegang tot het internet?11. Heeft u via uw mobiele telefoon toegang tot het internet?11. Heeft u via uw mobiele telefoon toegang tot het internet?11. Heeft u via uw mobiele telefoon toegang tot het internet?    
Ja 
Nee 
Weet niet 
 
12. Heeft u naar aanleiding van de tests met NL12. Heeft u naar aanleiding van de tests met NL12. Heeft u naar aanleiding van de tests met NL12. Heeft u naar aanleiding van de tests met NL----Alert nog reacties of opmerkingen? Alert nog reacties of opmerkingen? Alert nog reacties of opmerkingen? Alert nog reacties of opmerkingen?  

 

 


