
  

Zicht op gebruik 
MijnOverheid  
 

Een verkenning 
 
In samenwerking met BZK en Logius 

Jacqueline van 
Beuningen 
Suzanne van der Doef 
Susan van Dijk 
 
April 2020 



 

 

CBS | Zicht op gebruik MijnOverheid | maart 2020 2 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 3 

2. Methode eerste verkenning 4 
2.1 Voorbereiding dataset 4 
2.2 Bepaling van tijd per pagina en aantal bezoeken 4 
2.3 Analyse 5 

3. Resultaten eerste verkenning 5 
3.1 Beschrijving gebruikers MijnOverheid 2017 5 
3.2 Gebruik per gemeente 6 
3.3 Gebruikersgedrag 6 

4. Conclusies eerste verkenning 8 

5. Methode tweede verkenning 8 
5.1 Voorbereiding van de datasets 8 
5.2 Koppeling tussen gebruikers- en systeembestanden 9 
5.3 Bepaling van tijd per pagina en aantal bezoeken 10 
5.4 Bepaling van inlogvorm 10 
5.5 Verrijking met registergegevens 10 
5.6 Koppeling aan ICT-onderzoek 10 
5.7 Aanpak cluster analyse 11 

6. Resultaten tweede verkenning 12 
6.1 Beschrijving gebruikers MijnOverheid 2019 12 
6.2 MijnOverheid gebruikers per maand en per gemeente 13 
6.3 Gebruikersgedrag 16 
6.4 Digitale vaardigheden uit het ICT-onderzoek 17 
6.5 Gebruikersprofielen op basis van cluster analyses 18 

7. Conclusies tweede verkenning 20 

8. Referenties 21 

Bijlage 1: Digitale vaardigheden uit het ICT-onderzoek 22 

Bijlage 2: Aanpak cluster analyses 23 

 
  



 

 

CBS | Zicht op gebruik MijnOverheid | maart 2020 3 

 

1. Inleiding 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil zich hard maken 

voor een inclusieve, digitale overheid, waar iedereen aan mee kan doen. Inmiddels  is in dit 

kader de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter gepubliceerd 

(https://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter2019/). Daarnaast wil BZK meer gebruik 

maken van data analyse om te komen tot verbetering van de online dienstverlening. BZK 

heeft daarom dit experiment opgezet en het CBS gevraagd te onderzoeken of inzicht kan 

worden verkregen in de digitale vaardigheden van gebruikers van de website 

MijnOverheid.nl.  

MijnOverheid is een digitaal portaal voor het regelen van overheidszaken zoals de WOZ-

waarde van de woning bekijken, de status van een vergunningsaanvraag volgen of bekijken 

wanneer de auto APK-gekeurd moet worden. Daarnaast worden via MijnOverheid 

berichten uitgestuurd met oproepen om bijvoorbeeld belastingaangifte te doen. Het CBS 

heeft gegevens over het gebruik en de gebruikers van de website MijnOverheid 

geanalyseerd in twee verkennende studies. Logius heeft namens BZK deze data aan het 

CBS ter beschikking gesteld.  

Het doel van deze verkenningen is enerzijds om beter inzicht te krijgen in het gedrag van 

de gebruikers van MijnOverheid en de groepen mensen die (minder) gebruik maken van 

MijnOverheid. Deze kennis kan helpen bij het gericht verbeteren van de digitale 

dienstverlening aan burgers. Anderzijds levert deze verkenning inzicht in samenwerking 

tussen publieke organisaties op het gebied van data-delen, analyse, privacy en ethiek en 

data-gedreven inzichten.  

In de eerste verkenning is gebruikersdata van de tweede week van februari 2017 als 

uitgangspunt genomen om de populatie gebruikers van MijnOverheid te onderzoeken. Het 

CBS heeft de geanonimiseerde gebruikersgegevens verrijkt met achtergrondgegevens uit 

registers. Het doel van de eerste verkenning is met name het in kaart brengen van de 

MijnOverheid gebruikers. Welke bevolkingsgroepen zijn goed vertegenwoordigd op 

MijnOverheid en welke minder goed? Op basis van de uitkomsten van de eerste 

verkennende analyses is besloten om een vervolgonderzoek uit te voeren waarbij gebruik 

werd gemaakt van recentere data over een langere periode en waarbij extra analyses 

worden gedaan. Het vervolg van het verkennende onderzoek (fase 2) betrof het 

analyseren van het gebruik van MijnOverheid in februari tot en met april 2019. Ook hierbij 

zijn de gegevens van de gebruikers verrijkt met registergegevens en zijn de MijnOverheid 

gebruikers in kaart gebracht. In de tweede verkenning is dit uitgebreid met onderzoek naar 

de inlogvorm op MijnOverheid, namelijk app of websitegebruik. Van MijnOverheid 

gebruikers die in 2019 meededen aan het CBS onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en 

personen is gekeken naar het niveau van digitale vaardigheden (zie voor meer resultaten 

uit het ICT-onderzoek: Statline, 2020). Ook is gekeken of er door middel van clusteranalyse 

op basis van gebruikersgedrag verschillende soorten gebruikers geïdentificeerd konden 

worden waarna deze groepen zijn beschreven aan de hand van achtergrondkenmerken. 

Deze clusteranalyse levert nieuwe informatie op voor het opstellen van 

gebruikersprofielen om de dienstverlening te verbeteren.   

https://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter2019/
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2. Methode eerste verkenning 

2.1 Voorbereiding dataset 

Door Logius, de beheerder van MijnOverheid, zijn gebruikersgegevens van de 

MijnOverheid website aan het CBS geleverd voor de periode maandag 6 tot en met zondag 

12 februari 2017. Er is voor deze week gekozen omdat verwacht wordt dat deze periode 

redelijk representatief is en relatief veel bezoekers inloggen op MijnOverheid. De gedeelde 

gebruikersdata bevat het BSN nummer van de gebruiker en daarnaast ook onder andere 

informatie over het tijdstip van inloggen en de bezochte pagina’s. In het kader van de 

privacywetgeving zijn deze data gepseudonimiseerd door het CBS voorafgaand aan de 

analyse en vervolgens op persoonsniveau verrijkt met verschillende 

achtergrondkenmerken uit registers. Er is met de betrokken partijen afgesproken dat alle 

data na afloop van het project zal worden vernietigd door het CBS en niet voor andere 

doeleinden gebruikt zal worden. 

Van alle MijnOverheid gebruikers die ingeschreven stonden in de gemeentelijke 

Basisregistratie Personen (BRP) op 1 februari 2017 zijn achtergrondkenmerken toegevoegd 

aan de MijnOverheid data. Hierdoor kunnen de gebruikers van MijnOverheid worden 

vergeleken met de hele Nederlandse bevolking en zijn gegevens over de 

achtergrondkenmerken van de gebruikers beschikbaar. De volgende gegevens zijn uit 

registers toegevoegd: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, plaats in het huishouden, 

aantal personen in het huishouden, aantal kinderen in het huishouden, 

sociaaleconomische categorie, rijbewijs, autobezit, woningbezit, informatie over toeslagen 

zoals kindgebondenbudget, zorg- of huurtoeslag, voornaamste inkomensbron huishouden, 

gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen (in percentielen), sociaal minimum, 

welvaart van het huishouden (combinatie huishoudensinkomen en vermogen in 

percentielen) en de gemeentecode.    

2.2 Bepaling van tijd per pagina en aantal bezoeken 

Per gebruiker van MijnOverheid worden de tijd per pagina, de totale tijd gespendeerd op 

MijnOverheid en het aantal bezoeken berekend. Hiervoor moeten de variabelen tijd en 

bezoek worden afgeleid van het tijdstip en de bezochte pagina. De definitie die voor een 

bezoek wordt gebruikt, is dat een bezoek eindigt als een persoon de website of app verlaat 

of als een persoon een periode van 15 minuten inactief is op de website of app. Het 

afkappunt van 15 minuten wordt gehanteerd, omdat na 15 minuten inactiviteit een 

gebruiker vanuit veiligheidsoverwegingen automatisch wordt uitgelogd. De tijd per pagina 

wordt berekend door per gebruiker de records op chronologische volgorde te sorteren en 

dan de tijd tussen twee opeenvolgende pagina’s te berekenen. Als dit meer is dan 15 

minuten, dan wordt dit als een nieuw bezoek beschouwd. In dit geval wordt de tijd op de 

laatste pagina op 0 seconden gezet, omdat dan onbekend is hoe lang een persoon op de 

laatste pagina is gebleven. Zo wordt per record ook aangegeven tot welk bezoek het 

behoort. Hiermee kan het aantal bezoeken worden berekend. 
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2.3 Analyse 

Er zijn in deze verkenning door het CBS beschrijvende, bivariate analyses uitgevoerd. In 

deze analyses komen de demografische, inkomens- en regiokenmerken van gebruikers in 

combinatie met hun gedrag op de website MijnOverheid aan bod. Binnen de groep 

MijnOverheid gebruikers zijn verschillen tussen bevolkingsgroepen vergeleken en de 

MijnOverheid gebruikers zijn tegen de Nederlandse bevolking afgezet. Daarnaast is het 

gebruik van MijnOverheid per gemeente bekeken. 

3. Resultaten eerste verkenning 

3.1 Beschrijving gebruikers MijnOverheid 2017 

In totaal logden ruim 1,3 miljoen personen in de tweede week van februari 2017 in bij 

MijnOverheid. Iets meer dan 1 miljoen gebruikers (81 procent) logden in deze week één 

keer in, de rest bezocht de website vaker dan één keer. In 2017 was het alleen mogelijk om 

via de website in te loggen op MijnOverheid. Analyse van de websitegebruikers laat zien 

dat vooral mensen met een huishoudensinkomen in het 1e of 2e deciel (twintig procent 

laagste inkomens), waaronder de groep onder het sociaal minimum, en jongeren tussen de 

14 en 25 jaar relatief weinig gebruik maakten van MijnOverheid. Ook vrouwen en 

personen met een niet-westerse migratieachtergrond gebruikten minder vaak 

MijnOverheid dan respectievelijk mannen en personen met een Nederlandse achtergrond. 

Mensen boven de 25 jaar, met uitzondering van de 75-plussers, deden relatief goed mee 

op MijnOverheid (figuur 3.1.1). Uitgebreidere gegevens zijn te vinden in de bijbehorende 

tabellenset bestaande uit 14 tabellen van de eerste verkenning.  

3.1.1 Percentage gebruikers naar leeftijd afgezet tegen de totale 
Nederlandse bevolking  

 
Bron: CBS, Logius. 
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3.2 Gebruik per gemeente 

In de provincies Utrecht en Noord-Holland gebruikten in een aantal gemeenten relatief 

minder inwoners MijnOverheid in de tweede week van februari 2017 dan in andere 

provincies (figuur 3.2.1). Er is voor het berekenen van de percentages gebruikers 

gepercenteerd op het totaal aantal inwoners van 14 jaar of ouder in de desbetreffende 

gemeente aangezien alleen personen van 14 jaar of ouder op het moment van de meting 

een account konden krijgen.  

 

3.2.1 Gebruikers van MijnOverheid per gemeente naar inwoners van 
14 jaar of ouder, 06-02-2017 – 12-02-2017 

 
Bron: CBS, Logius. 

3.3 Gebruikersgedrag 

Om het gebruikersgedrag in kaart te brengen, zijn de volgende kenmerken meegenomen: 

aantal bezoeken per gebruiker, aantal pagina’s bezocht per gebruiker, tijd gespendeerd 

per bezoek (lengte van bezoek gebaseerd op in- en, waar mogelijk, uitloggen) en de tijd 

gespendeerd per pagina. 
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Veruit de meeste mensen (78 procent) bezochten MijnOverheid maar één keer in de 

onderzochte week. Gemiddeld duurde een bezoek aan MijnOverheid iets meer dan drie 

minuten waarbij zo’n 12 pagina’s werden bezocht. Mannen zitten gemiddeld iets langer op 

de site dan vrouwen.  

 

Gemiddeld spendeerde een gebruiker 15,5 seconden per pagina op MijnOverheid. Vooral 

de ouderen spenderen relatief meer tijd per pagina en per bezoek dan de jongeren (figuur 

3.3.1). Dit geldt zowel voor 65- tot 75-jarigen als voor 75-plussers. Waar 18- tot 25-jarigen 

gemiddeld 9,1 seconden een pagina bekijken, is dit onder 65- tot 75-jarigen 19,4 en onder 

75-plussers 21,3 seconden. Per bezoek is dit respectievelijk 151,0 (2,5 minuten) voor 18- 

tot 25-jarigen, 224,9 (3,7 minuten) voor 65- tot 75-jarigen en 257,9 seconden (4,3 

minuten) voor 75-plussers. 

 

3.3.1 Gemiddelde tijd per bezoek naar leeftijd, 06-02-2017 – 12-02-
2017 

 
Bron: CBS, Logius. 
 

Op dinsdag 7 februari waren de meeste gebruikers actief op de site, daarna vlakte het 

aantal bezoekers af in de rest van de week. Het was vooral op zondag minder druk. Bij 

analyse van enkel unieke bezoekers is hetzelfde dagpatroon zichtbaar. Het urenpatroon 

laat een ander beeld voor de week- en weekenddagen zien: waar tijdens de week de 
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bezoekers meer gespreid over de dag tot in de avond inloggen, is dit tijdens het weekend 

geconcentreerd tussen 9 en 15 uur. 

4. Conclusies eerste verkenning 

Op basis van deze resultaten kan een beeld van de gebruikers van MijnOverheid worden 

geschetst. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er slechts een week aan data is 

geanalyseerd en dat dit mogelijk geen representatief beeld geeft van het totale gebruik 

van MijnOverheid.  

In de onderzochte week zijn er relatief weinig MijnOverheid gebruikers met een inkomen 

onder het sociaal minimum. Dit blijken vaker jongeren en personen met een niet-westerse 

migratieachtergrond te zijn. Uit het gebruikersgedrag valt daarnaast af te leiden dat 

ouderen per bezoek langer op de website blijven dan jongeren. Ouderen spenderen ook 

meer tijd per pagina op de website dan jongeren.  

Het beeld van de gebruikers komt deels overeen met de resultaten uit het ICT-onderzoek 

onder personen en huishoudens van het CBS. In 2018 waren vooral personen tussen de 25 

en 55 jaar en middelbaar- of hoogopgeleiden actief op overheidswebsites in het algemeen 

(Statline, 2018). Uit de resultaten van de eerste verkennende studie blijkt daarnaast dat 

ouderen boven de 55 jaar relatief goed meedoen met MijnOverheid.  

Eerder CBS-onderzoek heeft daarnaast uitgewezen dat vooral onder ouderen het aandeel 

met weinig digitale vaardigheden relatief hoog is (Akkermans, 2016). Dit strookt met de 

bevinding uit het verkennende onderzoek dat ouderen meer tijd per pagina op 

MijnOverheid spenderen dan jongeren, het niveau van digitale vaardigheden is een 

mogelijke verklaring voor dit verschil maar hierbij kunnen ook andere zaken een rol spelen 

zoals leesvaardigheid.  

5. Methode tweede verkenning 

Het beeld wat volgde uit de eerste verkenning was gebaseerd op de analyse van slechts 

één week aan data. Mogelijk gaf dat geen representatief beeld van het totale gebruik van 

MijnOverheid. Er is daarom een tweede verkenning uitgevoerd, zodat een langere periode 

geanalyseerd kon worden met extra analyses en aanvullende achtergrondkenmerken. De 

observatieperiode van februari tot en met april 2019 is gekozen, omdat dit een periode is 

waarin MijnOverheid relatief veel bezocht wordt.   

5.1 Voorbereiding van de datasets 

Logius heeft aan het CBS gebruikersgegevens van de MijnOverheid website en app 

geleverd voor de periode februari tot en met april 2019. Ook gegevens over de 

Berichtenbox app, die sinds oktober 2018 beschikbaar is, zijn met het CBS gedeeld. Om uit 



 

 

CBS | Zicht op gebruik MijnOverheid | maart 2020 9 

 

de data onderscheid te kunnen maken tussen website en app zijn twee typen bestanden 

geleverd, namelijk informatie over de gebruikers en informatie over het gebruikte 

systeem. Het CBS heeft, net als in de eerste verkenning, de gebruikersdata 

gepseudonimiseerd en op persoonsniveau gekoppeld met verschillende 

achtergrondkenmerken. 

Uit de data zijn alleen personen geselecteerd die in de BRP op 1 februari 2019 voorkomen. 

In deze tweede verkenning is informatie over zowel ingezetenen (inwoners van Nederland) 

als niet-ingezetenen toegevoegd. Daardoor is achtergrondinformatie over de MijnOverheid 

gebruikers onder de niet-ingezetenen beschikbaar voor analyse die in de eerste verkenning 

niet beschikbaar was.  

Voor de vergelijkingen van de MijnOverheid gebruikers met de gehele Nederlandse 

bevolking worden alleen ingezetenen meegenomen. Daarnaast worden de data met lege 

of onbekende IP-adressen verwijderd. Als de bezochte pagina onbekend is, worden de 

gegevens op advies van Logius uit de dataset gehaald. Het lijkt namelijk waarschijnlijk dat 

dit geen normale bezoeker is, maar een functionaliteit van het systeem dat op de 

achtergrond actief is. Omdat MijnOverheid bestaat uit veel verschillende subpagina’s op 

de website, namelijk 30.250.503 unieke pagina’s, worden deze in 33 categorieën 

ingedeeld. Het grote aantal unieke pagina’s komt vooral omdat ieder berichtenbox bericht 

op een aparte pagina getoond wordt, deze worden samengevoegd tot de categorie 

berichtenbox bericht. Voorbeelden van andere categorieën zijn: berichtenbox inbox, 

persoonlijke gegevens, en instellingen. 

5.2 Koppeling tussen gebruikers- en systeembestanden 

De twee verschillende typen bestanden die zijn aangeleverd door Logius zijn door het CBS 

aan elkaar gekoppeld. Het eerste type bestand bevat informatie over de acties van de 

gebruikers. Dit bestand met gebruikersgegevens bestaat uit het geanonimiseerde 

identificatienummer van de persoon, het tijdstip waarop een pagina geraadpleegd is, het 

geanonimiseerde IP-adres en de bezochte pagina. Een persoon komt dus vaker voor in dit 

bestand als hij of zij meer dan een pagina raadpleegt in de observatieperiode. Het bestand 

bevat dus per bezochte pagina een waarneming ofwel record.  

Het tweede type bestand bevat informatie over het gebruikte systeem (bijvoorbeeld de 

berichtenbox app). Dit bestand bevat het geanonimiseerde IP-adres, het tijdstip waarop 

het systeem het bezoek of de pagina registreert, en de useragent string. Uit de useragent 

string wordt afgeleid of een gebruiker via de app of website inlogt. In dit tweede type 

bestand komt geen identificatienummer van de persoon voor. Voor het koppelen van 

beide type bestanden worden daarom het IP-adres en het tijdstip van inloggen gebruikt. 

Als het IP-adres bekend is, wordt de informatie over het gebruikte systeem via het tijdstip 

van inloggen aan de informatie over het bezoek van een specifieke gebruiker gekoppeld. 

Het blijkt dat de tijdstippen van de beide type bestanden niet exact op milliseconden 

overeen komen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er op afgeronde minuten of seconden 

wordt gekoppeld. Het koppelresultaat is het beste als er op afgeronde minuten wordt 

gekoppeld, omdat er dan een grotere kans is op een match tussen de tijdstippen uit beide 

bestanden. Om miskoppelingen te voorkomen doordat meerdere mensen tegelijkertijd 

vanaf hetzelfde IP-adres inloggen, wordt alleen op afgeronde minuten gekoppeld als er op 

het betreffende tijdstip (en in die gehele week) slechts één gebruiker op dit IP-adres inlogt 

op MijnOverheid. Indien er meerdere gebruikers met hetzelfde IP-adres in dezelfde week 

inloggen op MijnOverheid, wordt er gekoppeld op afgeronde seconden. Dit heeft als 
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nadeel dat sommige records niet gekoppeld kunnen worden omdat de tijdstippen uit beide 

bestanden niet matchen op afgeronde seconden, dit komt maar bij ongeveer 1 procent van 

de bezoeken aan MijnOverheid voor. Deze koppelprocedure is afgestemd met Logius. Na 

koppeling van de bestanden is de informatie over het gebruikte systeem, zoals of een 

bezoeker inlogt via de berichtenbox app of via de website, gecombineerd met de 

gebruikersgegevens. Na koppeling en voorbewerking zijn er 177.027.630 records over in de 

dataset. Hierin zitten 4.751.864 unieke personen en 5.018.669 unieke IP-adressen. 

5.3 Bepaling van tijd per pagina en aantal bezoeken 

Per gebruikers zijn de tijd per pagina, de totale tijd gespendeerd op MijnOverheid en het 

aantal bezoeken berekend op dezelfde wijze als in de eerste verkenning (zie paragraaf 2.2).  

5.4 Bepaling van inlogvorm 

Met behulp van een useragent parser is onderscheid gemaakt tussen een bezoek via de 

website of via de berichtenbox app (Rudis, Simon en Langel, 2016). Voor een deel van de 

gebruikers is de inlogvorm onbekend (7,2 procent), omdat deze gebruikers niet aan 

gegevens over de inlogvorm gekoppeld konden worden met de eerder beschreven 

koppelprocedure. Dit komt deels door de mismatch in tijdstip gegevens bij het koppelen, 

maar grotendeels doordat de inlogvorm niet af te leiden was uit de useragent string. Als 

personen meerdere keren inloggen bij MijnOverheid kan het zijn dat ze zowel de 

berichtenbox app als de website gebruiken, dit wordt als aparte categorie gepresenteerd.   

5.5 Verrijking met registergegevens 

Zoals bij de eerste verkenning zijn achtergrondgegevens van de Nederlandse bevolking op 

1 februari 2019 toegevoegd aan de MijnOverheid data. Naast gegevens uit de eerste 

verkenning is in de tweede verkenning het hoogst behaald onderwijsniveau toegevoegd. 

Deze toevoeging was mogelijk omdat door het CBS een weegfactor is ontwikkeld en op 

deze manier bevolkingscijfers gepresenteerd kunnen worden ondanks dat het 

onderwijsniveau voor veel mensen (met name ouderen) onbekend is. Gegevens over het 

sociaal minimum (die afgeleid kunnen worden uit de inkomensgegevens), autobezit en 

rijbewijsbezit zijn niet meegenomen in de tweede verkenning. 

5.6 Koppeling aan ICT-onderzoek 

Om inzicht te krijgen in de digitale vaardigheden van MijnOverheid gebruikers is het 

onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019 als uitgangspunt gebruikt. 

Uitgebreide informatie over dit onderzoek staat in de onderzoeksbeschrijving (CBS, 2019). 

Deze enquête van het CBS vraagt naar de digitale vaardigheden van de Nederlandse 

bevolking. De enquête wordt jaarlijks gehouden onder een steekproef van de bevolking 

van 12 jaar en ouder. Hierdoor zijn gegevens over digitale vaardigheden beschikbaar voor 

de gebruikers van MijnOverheid die ook deelnamen aan de enquête en de vragen over 
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digitale vaardigheden voorgelegd kregen. In totaal gaat het om 7 643 mensen van 16 jaar 

en ouder. De periode waarover gebruikersgegevens van MijnOverheid beschikbaar zijn 

(feb-april 2019) kwam deels overeen met de periode waarin het ICT-onderzoek was 

uitgevoerd (april-mei 2019). 

 

Alleen personen die in de drie maanden voorafgaand aan het ICT-onderzoek internet 

hadden gebruikt, kregen de vragen over de digitale vaardigheden. In de digitale 

vaardigheden komen vier onderwerpen aan bod, namelijk: informatie, communicatie, 

computer en online dienstverlening en softwarekennis en –vaardigheden. Het is belangrijk 

om hierbij op te merken dat voor het enquêteonderdeel informatiekennis en –

vaardigheden expliciet wordt gevraagd naar het informatie zoeken op overheidswebsites. 

Gebruikers van MijnOverheid zullen per definitie een hogere kans hebben om een score op 

dit aspect te krijgen, zij zullen immers vaker aangeven dat ze informatie op een 

overheidswebsite hebben gezocht. Terwijl dit voor niet-gebruikers van MijnOverheid niet 

noodzakelijkerwijs het geval is. Dit leidt tot enige vertekening van de resultaten aangaande 

dit onderwerp. Ten tijde van dit onderzoek waren de cijfers uit 2019 met betrekking tot de 

vier kennis- en vaardigheden onderwerpen nog niet goedgekeurd voor publicatie. Hierdoor 

kan alleen het niveau van de totale digitale vaardigheden worden gerapporteerd. Meer 

informatie over de digitale vaardigheden uit het ICT-onderzoek is te vinden in Bijlage 1. 

5.7 Aanpak cluster analyse 

Om verschillende typen MijnOverheid gebruikers te kunnen onderscheiden, is cluster 

analyse toegepast. Cluster analyse is een exploratieve analysetechniek waarbij 

onderscheidende groepen in de data kunnen worden opgespoord. De resultaten kunnen 

gebruikt worden om een algemeen beeld te vormen van de groepen gebruikers op 

MijnOverheid. Precieze percentages zijn in dit geval minder informatief, omdat bij gebruik 

van een andere clustering methode deze percentages enigszins verschuiven door een iets 

andere indeling van personen per cluster. 

Eerst zijn een aantal voorbewerkingen op de dataset uitgevoerd, namelijk: de selectie van 

de input variabelen voor het maken van de clusters, het uitsluiten van extreme 

waarnemingen ofwel ‘uitbijters’ en het standaardiseren van de drie input variabelen. Er is 

voor gekozen om drie aspecten van het gebruikersgedrag als uitgangspunt voor de clusters 

te kiezen, namelijk het aantal bezoeken aan MijnOverheid, de totale tijd die op 

MijnOverheid werd gespendeerd en het totale aantal pagina’s dat op MijnOverheid werd 

geraadpleegd.  

Ten tweede is het optimale aantal clusters bepaald. Hierbij zijn drie steekproeven 

getrokken uit de data en zijn de resultaten per steekproef op basis van verschillende 

methoden vergeleken. Op basis van 30 indices (ofwel evaluatiematen) is vervolgens het 

optimale aantal clusters gekozen. Hierbij is de uitkomst van de meerderheid van deze 

indices gebruikt. De indices gaven aan dat er twee of drie clusters in de data voorkomen, al 

naar gelang de gekozen afstandsmaten (voor bepalen van verschillen tussen personen) en 

methode (voor afbakening van de clusters).  

Ten derde zijn de clusters geschat en beschreven op basis van de achtergrondkenmerken 

van de personen die bij ieder cluster horen. De schatting van de clusters is gebaseerd op 

de hele populatie MijnOverheid gebruikers zonder de uitbijters. Zowel de 2- als 3-cluster 

oplossingen zijn geschat om de verschillen te bekijken. Hieruit bleek de 3-cluster oplossing 

het meest informatief en onderscheidend.  
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Technische details over de cluster analyse zijn te vinden in Bijlage 2.  

6. Resultaten tweede verkenning 

6.1 Beschrijving gebruikers MijnOverheid 2019 

In totaal bezoekt een derde van de volwassenen van de Nederlandse bevolking minstens 

één keer MijnOverheid in de periode van februari tot en met april 2019. Daarnaast bezoekt 

in totaal 2 procent van de geregistreerde niet-ingezetenen MijnOverheid in deze periode. 

Van de drie maanden bezoeken de meeste mensen in februari 2019 MijnOverheid, het 

aantal bezoekers loopt daarna terug in maart en april. Mannen gebruiken iets vaker 

MijnOverheid dan vrouwen, jongeren gebruiken minder vaak MijnOverheid, en personen 

met een niet-westerse migratieachtergrond gebruiken het platform ook iets minder vaak 

(zie tabel 1 in de tabellenset voor details). Het percentage 25-plussers dat MijnOverheid 

bezoekt, is relatief hoog, met uitzondering van de 75-plussers. Vooral het aandeel 

werknemers zijn qua sociaaleconomische positie oververtegenwoordigd op MijnOverheid, 

daarentegen zijn studenten en scholieren ondervertegenwoordigd (zie tabel 2 in de 

tabellenset).  

De samenstelling van de groep gebruikers was in de observatieperiode van 2019 

vergelijkbaar met die van 2017. Hierbij moet worden opgemerkt dat in 2019 een periode 

van drie maanden is geanalyseerd en in 2017 één week. Deze week viel wel in de drie 

maanden van 2019. Als de tweede week van februari 2017 met de tweede week van 

februari 2019 wordt vergeleken, vallen de volgende ontwikkelingen op: vrouwen zijn 

relatief actiever ten opzichte van mannen in 2019 in vergelijking met 2017, jongeren van 

18 tot 25 jaar en personen met een niet-westerse zijn enigszins actiever maar dit is een 

zeer klein verschil (zie ook tabel 4 in de tabellenset).  

 

Onder hoogopgeleiden van 25 jaar en ouder is het aandeel dat MijnOverheid bezoekt 

groter dan onder de laagopgeleide 25-plussers, middelbaar opgeleiden zitten hier tussenin. 

Voor de gegevens over onderwijsgroepen is ervoor gekozen om alleen de 25-plussers mee 

te nemen in de analyses, aangezien 25-minners vaak nog onderwijsvolgend zijn en 

hierdoor hun hoogst behaald onderwijsniveau nog verandert. Uitsplitsing naar 

leeftijdscategorieën laat hetzelfde beeld zien als het totaal van de onderwijsniveaus (zie 

tabel 3 in de tabellenset). Daarnaast hebben hoogopgeleiden ander gebruikersgedrag dan 

laagopgeleiden; hoogopgeleiden bezoeken MijnOverheid iets minder vaak, blijven minder 

lang op een pagina en raadplegen minder pagina’s dan laagopgeleiden (zie tabel 9 in de 

tabellenset en tabel 6.1.1 in dit rapport). Middelbaar opgeleiden zitten hier ook qua 

gedrag tussenin. Wel is het aantal pagina’s per bezoek vrijwel gelijk. Hoogopgeleiden 

raadplegen dus minder pagina’s, omdat zij MijnOverheid minder vaak bezoeken.  
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6.1.1 Gebruikersgedrag naar hoogst behaald onderwijsniveau, 
februari-april 2019 

 Bezoeken Tijd per pagina Pagina's per bezoek 

 aantal seconden aantal 

Laag (basisonderwijs, vmbo, 

mbo1, havo/vwo jaar 1-3) 

3,7 15,5 10,8 

Middelbaar (bovenbouw 

havo/vwo, mbo2-4) 

3,7 14,0 10,7 

Hoog (hbo, wo) 3,4 13,3 10,6 

Laag (basisonderwijs, vmbo, 

mbo1, havo/vwo jaar 1-3) 

3,7 15,5 10,8 

Bron: CBS, Logius. 

 

De niet-ingezetenen konden voor het eerst worden meegenomen in het onderzoek. Niet-

ingezeten gebruikers van MijnOverheid zijn ten opzichte van de totale groep niet-

ingezetenen vaak mannen, personen van 25 tot 65 jaar, en mensen met een Nederlandse 

of niet-westerse achtergrond (zie tabel 5 in de tabellenset). 

6.2 MijnOverheid gebruikers per maand en per gemeente 

Het aandeel gebruikers is ook per gemeente uitgesplitst. Hiervoor is het aandeel 

gebruikers op basis van het totale aantal inwoners van 14 jaar en ouder in een gemeente 

bepaald en in een kaart weergegeven (zie figuur 6.2.1 van dit rapport). Over de gehele 

periode van drie maanden blijkt dat in Heerenveen relatief het hoogste aandeel 

MijnOverheid gebruikers woont, 42 procent van de inwoners van 14 jaar en ouder heeft 

minimaal één keer ingelogd. Het is mogelijk dat in deze periode relatief veel noti ficaties 

naar de inwoners van Heerenveen zijn gestuurd. Er is op dit moment geen informatie over 

de uitgestuurde notificaties in deze periode bekend bij het CBS. Gemeente Urk scoort met 

17 procent gebruikers het laagste. Van de vier grote gemeenten zijn er iets meer 

gebruikers in Utrecht dan in de andere drie grote steden, namelijk 33 procent. In Den 

Haag, Rotterdam en Amsterdam is dit respectievelijk 31, 31 en 30 procent. In 2019 was er 

weinig verschil tussen het gebruik in de provincies Utrecht en Noord-Holland en de andere 

provincies zoals wel te zien was in 2017. 

 



 

 

CBS | Zicht op gebruik MijnOverheid | maart 2020 14 

 

6.2.1 Gebruikers van MijnOverheid per gemeente naar inwoners van 
14 jaar of ouder, 01-02-2019 – 30-04-2019 

 
Bron: CBS, Logius. 

 

Als de gebruikersgegevens voor de drie maanden apart worden bekeken, valt op dat 

februari het drukst is (figuur 6.2.2). Heerenveen blijft consequent over de drie maanden 

hoog scoren wat betreft het aandeel gebruikers van MijnOverheid. Verder zijn er iedere 

maand andere gemeenten waar meer gebruikers zijn. Zo zijn er in februari relatief de 

meeste gebruikers in de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Veldhoven, 

Ridderkerk en Almere, terwijl dit in maart Veenendaal, Leusden en Zaanstad zijn en in april 

Wijk bij Duurstede, Winterswijk, IJsselstein, en Westervoort. Er is echter weinig versch il 

met de grote groep gemeenten die hier qua aandeel gebruikers direct op volgt. De schalen 

op de maandkaarten zijn hetzelfde, maar komen niet overeen met de totaalkaart (want 

daar zijn de percentages hoger). Alle kaarten zullen in statische en interactieve vorm 

worden opgeleverd bij deze rapportage. In de interactieve variant kunnen gemeenten 

aangeklikt worden waardoor het bijbehorende percentage met gemeentenaam zichtbaar 

worden.  
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6.2.2 Aandeel MijnOverheid gebruikers van 14 jaar en ouder per 
maand naar gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS, Logius. 

 

Tevens kan het aandeel gebruikers per gemeente naar verschillende leeftijdscategorieën 

worden uitgesplitst. Er is voor gekozen om het aandeel gebruikers van 14 tot 35 jaar, van 

35 tot 65 jaar en van 65 jaar en ouder apart te tonen per gemeente. Figuur 6.2.3 laat de 

gedetailleerde resultaten zien. Deze resultaten beslaan de periode van februari tot en met 

april 2019. Gemeente Heerenveen heeft een hoog aandeel MijnOverheid gebruikers en 

gemeente Urk een laag aandeel onder alle leeftijdscategorieën. 

Onder de 14- tot 35-jarigen is het aandeel MijnOverheid gebruikers relatief laag in de 

gemeenten Rozendaal, Bloemendaal en Laren (NH) ten opzichte van de andere twee 

leeftijdscategorieën. Bij de gemeenten waar het aandeel gebruikers onder de twee oudere 

leeftijdscategorieën relatief laag ligt, ligt dit aandeel over het algemeen toch hoger dan 

onder de 14- tot 35-jarigen. Bij de gemeente Duiven en Veldhoven ligt het aandeel 

gebruikers onder de 35- tot 65-jarigen en de 65-plussers relatief hoog, terwijl dit onder de 

14- tot 35-jarigen minder sterk het geval is.  

De gemeente Zeewolde heeft een relatief hoog aandeel MijnOverheid gebruikers onder de 

65-plussers, terwijl dit onder de twee jongere leeftijdsgroepen minder sterk is. De 65-

plussers doen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de andere gemeenten relatief het 

minst mee in de gemeenten Urk, Dantumadiel, Staphorst, Vlieland en Schiermonnikoog.  
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6.2.3 Aandeel MijnOverheid gebruikers per leeftijdscategorie naar 
gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS, Logius. 

6.3 Gebruikersgedrag 

Een gebruiker bezoekt MijnOverheid gemiddeld 3,6 keer in de periode van februari tot en 

met april 2019, waarbij hij of zij gemiddeld in totaal 8,5 minuten op MijnOverheid zit en 

gemiddeld 37,3 pagina’s bekijkt (zie tabel 6.3.1 in dit rapport). Iets meer dan de helft van 

de gebruikers bezoekt MijnOverheid 1 à 2 keer in deze drie maanden (zie tabel 7 in de 

tabellenset voor details). Ongeveer 70 procent van de bezochte pagina’s worden via de 

website geraadpleegd, 24 procent gebeurt via de berichtenbox app, en van de overige 6 

procent is onbekend via welk device dit gebeurd is.  

Als we kijken naar de verschillende inlogvormen per gebruiker, dan gebruikt 12,5 procent 

van de unieke bezoekers alleen de berichtenbox app, 66,2 procent gebruikt alleen de 

website, 14,2 procent gebruikt zowel de app als de website en van 7,2 procent is onbekend 

welke inlogvorm(en) zij gebruiken. Mannen gebruiken relatief vaker dan vrouwen zowel de 

berichtenbox app als de website. Verder gebruiken de 25- tot 55-jarigen vaker de 

berichtenbox app en 55-plussers vaker de website om in te loggen (zie tabel 8 in de 

tabellenset).  

6.3.1 Gedrag van MijnOverheid gebruikers , februari-april 2019 

 Eenheid Gemiddelde Standaarddeviatie Mediaan 

Bezoeken aantal 3,6 4,9 2,0 

Tijd totaal  minuten 8,5 12,5 4,6 

Pagina’s totaal aantal 37,3 52,7 25,0 

Tijd per pagina  seconden 13,7 14,2 11,1 

Pagina’s per bezoek aantal 10,4 10,7 12,5 

Bezoeken aantal 3,6 4,9 2,0 

Bron: CBS, Logius. 

 

De berichtenbox inbox is de meest populaire pagina van MijnOverheid en wordt door 4 op 

de 10 gebruikers geraadpleegd. Daarna volgen de pagina’s met berichtenbox bericht, die 
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door een kwart van de gebruikers worden bezocht. De meest populaire pagina was de 

berichtenbox inbox ofwel het startscherm van de berichtenbox (38 procent van de 

bezoeken komt op deze pagina) gevolgd door alle berichtenbox berichten (26 procent). De 

berichtenbox berichten zijn samengenomen in één categorie. Bezoekers die inloggen via 

de berichtenbox app komen vaker op de berichtenbox inbox dan bezoekers die inloggen 

via de website. Dit is logisch, omdat de app direct de berichtenbox inbox opent. Meer 

mensen bekijken via de website berichtenbox berichten dan via de app. Ook worden de 

berichtenbox nieuwe afnemers, de startpagina, instellingen en persoonlijke gegevens, 

lopende zaken en activeren veel vaker bezocht als wordt ingelogd via de website dan via 

de berichtenbox app. Het registreren van het device (register-device) wordt dan weer veel 

vaker via de berichtenbox app geraadpleegd (zie tabel 6 in de tabellenset). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de functionaliteit van de app beperkter is dan van de website, 

waardoor gebruikers niet alle pagina’s via de app kunnen bezoeken.  

 

6.4 Digitale vaardigheden uit het ICT-onderzoek 

Van de respondenten van 16 jaar of ouder van het ICT-onderzoek gebruikte 27 procent 

MijnOverheid in de periode van februari tot en met april 2019. MijnOverheid gebruikers 

hebben over het algemeen een hoger niveau van digitale vaardigheden dan de personen 

die Mijnoverheid in deze periode niet gebruikten (zie tabel 10 van de tabellenset). Eén op 

de drie MijnOverheid gebruikers heeft een basisniveau van vaardigheden en de helft heeft 

meer vaardigheden dan dit basisniveau. Onder de niet-gebruikers is dit respectievelijk 28 

en 47 procent. Dit verschil valt echter weg als gecorrigeerd wordt voor de 

achtergrondkenmerken. Dat wil zeggen dat het verschil in digitale vaardigheden tussen 

gebruikers en niet-gebruikers verklaard wordt door het gemiddeld hogere onderwijsniveau 

van MijnOverheid gebruikers en het feit dat er minder 35-minners en minder 75-plussers 

onder de gebruikers zijn.   

Aan respondenten die in de drie maanden voorafgaand aan het ICT onderzoek geen 

internet gebruikt hebben, zijn geen vragen over digitale vaardigheden gesteld. Onder de 

niet-gebruikers is deze groep 7,1 procent, voor de groep die MijnOverheid heeft gebruikt, 

is dit 3,6 procent. Dit verschil verandert echter niet het beeld van de verschillen tussen de 

vaardigheden. Mensen kunnen iemand anders vragen om voor hen in te loggen op 

MijnOverheid, waardoor ze als bezoeker geregistreerd staan en toch aangeven in de 

enquête dat ze de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek geen internet hebben 

gebruikt. Deze resultaten geven aan dat het om een relatief kleine groep gaat en dat het 

relatief vaak 75-plussers zijn (zie tabel 11 van de tabellenset).  

 

Binnen de MijnOverheid gebruikers varieert het niveau van digitale vaardigheden met 

name met leeftijd en hoogst behaald onderwijsniveau (zie tabel 11 van de tabellenset). De 

digitale vaardigheden zijn hoger naarmate men hoger opgeleid is. Daarnaast hebben 

gebruikers tot 35 jaar vaker een hoger niveau dan basisvaardigheden dan de 35-plussers. 

Mannen hebben dit ook vaker dan vrouwen.  
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6.5 Gebruikersprofielen op basis van cluster analyses 

De cluster analyses laten zien dat er onder de MijnOverheid gebruikers drie betekenisvolle 

clusters, of groepen gebruikers, te onderscheiden zijn. Er is één cluster met de 

meerderheid van de gebruikers (62 procent) waarbij men relatief weinig van MijnOverheid 

gebruik maakt ten opzichte van de andere clusters. Personen in dit cluster loggen 

gemiddeld twee keer in tijdens de observatieperiode, spenderen in totaal minder dan 3 

minuten op MijnOverheid en bekijken in deze tijd gemiddeld 15 pagina’s. Het tweede 

cluster bestaat uit iets meer dan een vijfde van de gebruikers (22 procent), deze groep 

gebruikers logt relatief vaak in op MijnOverheid, maar heeft relatief korte bezoeken 

waarbij veel pagina’s worden bekeken. In totaal wordt wel meer tijd gespendeerd op 

MijnOverheid dan door de gebruikers in het eerste cluster, maar is de tijd per pagina het 

kortst. Tot slot is er het derde, kleinste cluster (16 procent) dat qua aantal bezoeken 

tussen de twee andere clusters in zit, maar wel de meeste tijd doorbrengt op 

MijnOverheid. Dit vertaalt zich naar een lange tijd per pagina. In tabel 6.5.1 in dit rapport 

staat meer informatie over de drie clusters, in tabel 12 van de tabellenset staan 

gedetailleerde cijfers. 

6.5.1 Beschrijving van clusters op basis van gebruik MijnOverheid, 
februari-april 2019 

 Eenheid 1. Sporadisch 2. Frequent 3. Intensief 

Typering tekst 
Komt weinig 

en kort op 

MijnOverheid 

Veel korte 

bezoeken 

Blijft lang op 

MijnOverheid, 

veel tijd per 

pagina 

Clustergrootte     

Absoluut  aantal 2 566 308 908 940 653 209 

Relatief % 62 22 16 

Inputvariabelen      

Bezoeken aantal 1,7 4,9 3,3 

Tijd gespendeerd minuten 2,7 5,0 14,5 

Pagina’s aantal 14,9 41,3 38,1 

Achtergrondkenmerken     

Tijd per pagina seconden 10,8 7,3 22,9 

Pagina’s per bezoek aantal 9,0 8,4 11,7 

Gemiddelde Leeftijd jaren 48,8 46,2 53,0 

Geslacht %    

waarvan     

   man  52 61 61 

   vrouw  48 39 39 

Migratieachtergrond  %    

waarvan     

   Nederlands  81 80 81 

   westers  10 10 10 

   niet-westers  9 10 9 

Hoogst behaald 

onderwijsniveau  
%    

waarvan     

   laag  20 17 20 



 

 

CBS | Zicht op gebruik MijnOverheid | maart 2020 19 

 

   middelbaar  41 42 41 

   hoog  40 41 40 

Inlogvorm %    

waarvan     

   berichtenbox app  13 18 5 

   website  79 48 70 

   zowel app als website  5 25 15 

   onbekend  3 9 10 

Toeslagen     

Huurtoeslag  % 10 12 11 

Kindgebonden budget  % 6 9 7 

Zorgtoeslag  % 28 29 28 

Bron: CBS, Logius. 

 

De clusters kunnen daarnaast als volgt worden getypeerd:  

 

Cluster 1 heeft relatief veel:  

– vrouwen; 48,3 procent van de gebruikers uit dit cluster is vrouw. Dit is in totaal voor 

MijnOverheid 43,8 procent; 

– 18- tot 25- jarigen; 6,8 procent van dit cluster valt in deze leeftijdscategorie, in totaal is 

dit 5,3 procent;  

– scholieren en studenten, dit is echter een kleine groep gebruikers op het totaal; 6,2 

procent van de gebruikers uit cluster 1 valt in deze sociaaleconomische categorie tegen 

4,7 procent van het totaal. In cluster 2 en 3 is dit percentage respectievelijk 3,6 en 2,8 

procent; 

– bijstandsontvangers, in dit cluster is dit 2,6 procent tegen 2,2 in cluster 2 en 2,4 in 

cluster 3. In totaal is dit percentage onder MijnOverheid gebruikers 2,6 procent; 

en logt relatief vaak alleen via de website in (78,7 procent van cluster 1 tegen 66,2 van het 

totaal MijnOverheid gebruikers). 

 

Cluster 2 heeft relatief veel: 

– mensen van 25 tot 35 jaar (23,9 procent) en 35 tot 45 jaar (21,0 procent), in totaal is dit 

respectievelijk 19,2 en 17,3 procent; 

– werknemers en zelfstandigen; 59,1 procent is werknemer en 8,5 procent zelfstandige 

tegen 53,7 en 7,4 procent van het totaal; 

– mensen met werkeloosheidsuitkeringen; 2,3 procent tegen 1,9 procent van het totaal, 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen; 6,3 procent tegen 4,6 procent van het totaal, en 

overige sociale voorzieningen uitkeringen;2,0 procent tegen 1,6 procent van het totaal;  

– personen die toeslagen krijgen; 11,6 procent huurtoeslag en 9,4 procent kindertoeslag 

tegen respectievelijk 11,0 en 7,6 procent van het totaal; 

en logt relatief vaker via berichtenbox app (17,5 procent tegen 12,5 procent van het totaal) 

of zowel via website en app in (25,5 procent tegen 14,2 procent).   

 

Cluster 3 heeft relatief veel:  

– oudere mensen (55+); 18,8 procent van dit cluster is tussen de 55 en 65 jaar, 20,1 

procent tussen de 65 en 75 en 9,4 procent 75 jaar of ouder. Dat is in totaal 17,3, 15,1 

en 6,9 procent; 

– Pensioengerechtigden (26,9 procent tegen 20,1 procent van het totaal), dus ook vaker 

mensen met pensioenuitkeringen; 
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en gebruikt relatief het minst vaak de berichtenbox app om in te loggen (4,7 procent tegen 

12,5 procent van het totaal) en redelijk vaak alleen de website (69,8 procent tegen 66,2 

procent van het totaal).    

 

Het gebruikersgedrag per cluster kan in verband worden gebracht met de cluster 

typeringen aan de hand van de achtergrondkenmerken (zie ook tabel 12 in de tabellenset). 

Mensen die vaak inloggen en maar kort blijven op MijnOverheid, doen dit vaker met de 

berichtenbox app en zijn vaker tussen de 25 en 45 jaar, werknemers, of mensen die 

toeslagen krijgen (cluster 2). Zij komen vaker op MijnOverheid dan de grote groep 

sporadische gebruikers die meestal via de website inlogt (cluster 1). Cluster 1 raadpleegt 

ten opzichte van de andere twee clusters zeer weinig pagina’s. Het is opvallend dat hier 

relatief veel bijstandsontvangers in vallen. Tot slot spenderen de oudere gebruikers meer 

tijd op MijnOverheid dan de jongeren. De clusters kunnen aan de hand van hun 

gebruikersgedrag als volgt worden geclassificeerd: cluster 1 bevat vooral sporadische 

gebruikers, cluster 2 frequente gebruikers en cluster 3 intensieve gebruikers die relatief 

veel tijd spenderen op MijnOverheid. 

7. Conclusies tweede verkenning 

Dit tweede onderzoek naar MijnOverheid gebruik liet zien dat over een tijdsperiode van 3 

maanden in 2019 ongeveer een derde van de volwassen bevolking gebruikt maakt van 

MijnOverheid, het merendeel gebruikt hierbij de website. De app wordt relatief het meest 

gebruikt door 25- tot 55-jarigen. Vooral in februari waren er veel bezoekers, het aantal 

bezoekers lag lager in maart en nog lager in april. Ook in de tweede verkenning was te zien 

dat de jongeren, met name 18- tot 25-jarigen, en de mensen met een niet-westerse 

achtergrond ondervertegenwoordigd zijn op MijnOverheid in vergelijking met de totale 

Nederlandse bevolking. De 25- tot 75-jarigen zijn oververtegenwoordigd op MijnOverheid, 

maar de 75-plussers licht ondervertegenwoordigd. In 2019 is voor het eerst gekeken naar 

de verdeling naar hoogst behaald onderwijsniveau. Daaruit blijkt dat de hoogopgeleiden 

licht oververtegenwoordigd zijn op MijnOverheid ten opzichte van de laagopgeleiden.  

Als er naar het gebruik van MijnOverheid per gemeente wordt gekeken, springt gemeente 

Heerenveen eruit. In deze gemeente logde 42 procent van de 14+ inwoners in tussen 

februari en april 2019. De vier grote steden liggen qua aantallen gebruikers dicht bij elkaar.  

Gebruikers van MijnOverheid hebben relatief een hoger niveau van digitale vaardigheden 

dan niet-gebruikers.  

Er zijn op basis van aspecten van gebruikersgedrag drie gebruikersgroepen van 

MijnOverheid te onderscheiden; 1) de meerderheid van de gebruikers die sporadisch 

gebruik maakt van MijnOverheid, 2) de frequente gebruikers die vaak kort op 

MijnOverheid kijken en 3) de intensieve gebruikers die regelmatig voor langere tijd 

MijnOverheid gebruiken. De frequente gebruiker is relatief vaak een werkende tussen de 

25 en 45 jaar, de intensieve gebruiker is vaak een gepensioneerde en onder de sporadische 

gebruikers vinden we een gemêleerde groep waar relatief vaker vrouwen en 18- tot 25-

jarigen onder vallen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het gaat om een exploratieve 

analyse die een algemeen beeld van verschillende typen gebruikers schetst. Er is veel 



 

 

CBS | Zicht op gebruik MijnOverheid | maart 2020 21 

 

overlap tussen de verschillende clusters wat betreft de achtergrondkenmerken. 

Vervolgonderzoek kan de clustering verder en beter duiden.   

Samengevat geeft dit onderzoek een meer gedetailleerd beeld van de gebruikers van 

MijnOverheid en hun gebruik van de website en de berichtenbox app. Ook geeft het meer 

inzicht in groepen en gemeenten die nog relatief weinig gebruik maken van MijnOverheid.  
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Bijlage 1: Digitale vaardigheden 
uit het ICT-onderzoek 

Totaal digitale vaardigheden  

De mate van kennis en vaardigheden op de onderwerpen informatie, communicatie, computers/ 

online diensten en software. Hieronder volgt uitgebreidere informatie over de onderwerpen waar 

deze digitale vaardigheden uit zijn opgebouwd. De antwoordcategorieën zijn als volgt: 

– Geen kennis/ vaardigheden: er is geen kennis of vaardigheden op alle onderwerpen. 

– Geringe kennis/ vaardigheden: er is kennis of vaardigheden op een of meerdere aspecten van 

informatie, communicatie en computer/ online diensten, maar niet op het gebied van 

software. 

– Basiskennis/ -vaardigheden: er is minstens basiskennis/ -vaardigheden op alle vier de 

onderwerpen.  

– Meer dan basiskennis/ -vaardigheden: er is meer dan basiskennis/ -vaardigheden op alle vier 

de onderwerpen. 

 

Informatiekennis/ -vaardigheden  

Dit onderwerp bestaat uit: het kopiëren of verplaatsen van bestand of map, opslaan en gebruiken 

of delen van bestanden op internet (cloud computing), informatie zoeken op overheidswebsites of 

sites van publieke instanties, en zoeken naar informatie over goederen, diensten of gezondheid op 

internet. 

 
Communicatiekennis/ -vaardigheden  

Dit onderwerp bestaat uit: het verzenden en ontvangen van e-mails, deelnemen aan sociale 

netwerken, berichten plaatsen op chatsite/nieuwsgroep/discussieforum, uitwisselen van 

berichten via instant messaging, telefoneren via internet, uploaden van foto's, muziek, video's, 

tekst of software. 

 
Computer/ online diensten kennis en vaardigheden  

Er is gevraagd naar: het overzetten van bestanden tussen computer en andere apparaten, het 

installeren van software of apps, veranderen van software instellingen, online kopen of verkopen 

van goederen of diensten, online cursus volgen, online raadplegen van cursusmateriaal, online 

docenten of studenten raadplegen, telebankieren. 

 
Softwarekennis/ -vaardigheden  

Binnen dit onderwerp vallen: het gebruik programma voor schrijven, opmaken en bewerken van 

tekst, gebruiken van spreadsheetprogramma, gebruik van programma's om foto's, video's of 

geluidsopnames te bewerken, presentaties maken met software waarin bijvoorbeeld tekst, 

afbeeldingen, tabellen of grafieken zijn opgenomen, gebruik van functies van spreadsheet 

software, gebruiken van formules of het maken van grafieken of een computerprogramma 

schrijven in een programmeertaal. 
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Bijlage 2: Aanpak cluster 
analyses 

Voorbewerkingen 

De cluster analyse is door middel van een aantal stappen uitgevoerd. Als eerste is gekeken 

welke aspecten van het gebruikersgedrag informatief zouden zijn voor het onderscheiden 

van typen gebruikers. Hierbij is gekozen om te kijken naar de combinatie van het aantal 

bezoeken aan Mijnoverheid, het aantal pagina’s dat geraadpleegd is en de tijd die de 

gebruiker op MijnOverheid heeft gespendeerd. Voor deze drie aspecten is bekeken of er 

gebruikers met extreme waarnemingen in de data voorkomen, de zogenoemde ‘uitbijters’. 

Deze uitbijters zijn uitgesloten van de analyse omdat ze  de uiteindelijke resultaten van de 

cluster analyses kunnen vertekenen.  

De uitbijters vormen door hun afwijkende gedrag bijvoorbeeld één cluster (groep), 

waardoor de gebruikspatronen van de groep reguliere gebruikers gemaskeerd worden en 

deze allemaal in een ander, groot cluster terecht komen. Hierdoor kan te weinig 

onderscheid gemaakt worden binnen de grote groep reguliere gebruikers. 

Alle personen met scores boven 1,5 keer de interkwartielafstand van de grens van het 

derde kwartiel op één van de input variabelen zijn daarom uitgesloten. De ondergrens van 

1,5 keer onder de grens van het eerste kwartiel is hier niet relevant, omdat dit niet-

voorkomende waarden onder 0 zouden zijn. Deze veelgebruikte methode is in dit geval 

geschikter voor uitbijter detectie dan selectie op basis van afwijkingen van standaard 

deviaties, omdat de data niet normaal verdeeld zijn (Hoaglin, Iglewicz en Tukey, 1986; 

Rousseeuw en Hubert, 2011). Er is voor gekozen om alle univariate uitbijters uit te sluiten 

en niet een complexere methode voor detectie van multivariate uitbijters in te zetten, 

waardoor mogelijk door de strenge selectie in totaal iets teveel uitbijters zijn weggelaten. 

Hier is voor gekozen omdat we geïnteresseerd zijn in het beschrijven van de typische 

gebruikers en we het daarom minder erg vinden dat er mogelijk wat te veel personen met 

uitzonderlijk gebruikersgedrag worden weggelaten. Personen die in totaal over de drie 

maanden MijnOverheid 9 keer of vaker hebben bezocht,  84 pagina’s of meer hebben 

bekeken, of in totaal 22,4 minuten of langer op de website/app geweest zijn, worden 

uitgesloten bij de cluster analyses. Na het verwijderen van de uitbijters zijn het aantal 

sessies, het aantal pagina’s en de totale tijd op MijnOverheid gestandaardiseerd, zodat zij 

onderling vergelijkbaar zijn. 

Als extra check is getest hoe de drie clusters zouden veranderen als voor een minder 

strenge selectie van uitbijters zou zijn gekozen bij de schatting van de clusters. Oftewel 

wanneer er meer gebruikers meegenomen worden in de clustering. Door als afkappunt 3 

keer de interkwartielafstand van de grens van het derde kwartiel te kiezen, worden alleen 

personen met 13 of meer bezoeken, 35 of meer minuten of 125 pagina’s of meer 

uitgesloten. Dit zorgt voor meer onderscheid in de clusters, maar verandert niet de 

conclusies. Deze profielen worden daarom niet gepresenteerd, maar kunnen desgewenst 

worden opgevraagd.  

 

Bepalen aantal clusters 

De tweede stap in de clusteranalyse betrof het bepalen van het optimale aantal clusters, 

ofwel het aantal duidelijk onderscheidbare gebruikersgroepen. Vanwege de benodigde 

rekencapaciteit is dit op basis van 3 steekproeven van 5 000 personen gedaan. Hiermee 



 

 

CBS | Zicht op gebruik MijnOverheid | maart 2020 24 

 

kan ook worden bekeken of het optimale aantal clusters varieert als een nieuwe 

steekproef wordt gebruikt wat een idee geeft van de robuustheid van de resultaten. 

Daarnaast zijn per steekproef een aantal schattingsmethoden (zowel verschillende 

afstandsmaten om afstanden tussen personen te bepalen als methoden om clusters af te 

bakenen) getest om de stabiliteit van de resultaten vast te stellen.  

 

Op basis van agglomeratieve hiërarchische clustering zijn afstanden tussen personen 

bepaald. Agglomeratieve clustering gaat uit van iedere persoon als een apart cluster en 

gaat vervolgens personen samenvoegen in grotere clusters. Clustering wordt dus bottom-

up in plaats van top-down (een cluster met alle gebruikers dat wordt opgesplitst) gedaan 

en is het meest gebruikte type hiërarchische clustering. Er zijn hierbij met twee 

verschillende afstandsmaten getest of het aantal clusters varieert, namelijk Euclidean 

(kortste afstand tussen iedere twee punten in een rechte lijn) en Manhattan (de afstand 

tussen iedere twee punten volgens de assen van de input variabelen) afstandsmaat. De 

keuze tussen deze twee afstandsmaten levert een iets andere clustering op, maar de 

evaluatiematen geven dezelfde aantallen clusters weer. In combinatie met deze 

afstandsmaten zijn twee cluster methoden getest, namelijk Ward (het minimaliseren van 

variantie binnen clusters) en Average clustering (gemiddelde afstand tussen personen van 

verschillende clusters wordt gemaximaliseerd). De methoden bepalen op verschillende 

manieren het aantal clusters en de grenzen tussen de clusters. Op basis van 30 indices 

(ofwel evaluatiematen) wordt vervolgens het optimale aantal clusters gekozen. Hierbij 

wordt de uitkomst van de meerderheid van deze indices gebruikt. Het R package NbClust is 

hiervoor gebruikt (Charrad, Ghazzali, Boiteau, en Niknafs, 2015). Onder andere de 

silhouette index van Rousseeuw (1987) en de Hubert index (Hubert en Arabie, 1985) vallen 

onder deze 30 indices. Uit de analyse blijkt dat het optimale aantal clusters 2 of 3 is al naar 

gelang de gekozen afstandsmaten en methoden.   

 

Schatting en beschrijving clusters 

Als derde stap zijn de clusters geschat. Hierbij is gebruik gemaakt van k-means clustering 

(waarbij de totale variantie binnen clusters wordt geminimaliseerd) en zijn zowel de 2-

cluster oplossing als de 3-clusters oplossing bekeken. Hierbij is naar de grootte van de 

clusters gekeken en de gemiddelde scores op de input variabele per cluster (zogenaamde 

cluster centra). Traditionele cluster analyses kunnen slechts een beperkte hoeveelheid 

waarnemingen tegelijkertijd verwerken. Dit komt met name door de rekentijd die nodig is 

voor het berekenen van de distance matrix (matrix met afstandsmaten tussen alle paren 

van waarnemingen). Hierdoor kon deze analyse met traditionele cluster analyse niet 

worden opgeschaald tot het niveau van big data.  

Door de dataset met gebruikers stapsgewijs te analyseren met behulp van minibatch k-

means clustering, konden alle gebruikers (met uitzondering van de uitgesloten uitbijters) 

meegenomen worden in de cluster analyses. Minibatch k-means clustering wordt gebruikt 

in plaats van traditionele k-means clustering als de dataset te groot is voor het 

werkgeheugen van de computer. Het idee van minibatch k-means clustering is dat de data 

wordt gesplitst in random delen, deze delen moeten klein genoeg zijn zodat de data in het 

geheugen van de computer past. In elke iteratie van het algoritme wordt een ander deel 

van de data gebruikt om de clusters die tot dan toe zijn gemaakt te updaten. Een update 

betekent dat de nieuwe data wordt toegevoegd aan de bestaande clusters en dat de 

cluster centroids daardoor van positie wijzigen. Dit updaten gebeurt net zo lang totdat de 

clustering convergeert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een learning rate. Dit houdt in 

dat als het aantal iteraties oploopt, de invloed van het nieuwe random deel van de data 
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steeds kleiner wordt. Daarom komt er een moment waarop de clusters niet meer wijzigen 

tussen meerdere iteraties en dan is de clustering geconvergeerd. Dit betekent dat het 

eindresultaat een clustering is die gebaseerd is op de hele dataset.   Voor de minibatch k-

means clustering is de Python implementatie gebruikt (Pedregosa et al., 2011).  

 

Iedere MijnOverheid gebruiker is aan een cluster toegewezen, vervolgens zijn de 

achtergrondkenmerken van de personen in ieder cluster bekeken. Hierbij is zowel naar de 

2-cluster oplossing als naar de 3-cluster oplossing gekeken. Uit de resultaten bleek de 3-

cluster oplossing het meest onderscheidend en informatief te zijn. De beschrijving van de 

drie clusters wordt in de resultaten paragraaf gepresenteerd. Precieze percentages van de 

verdelingen naar achtergrondkenmerken per cluster kunnen licht afwijken als een andere 

schattingsmethode om clusters te maken, wordt gekozen. Het algemene beeld van de 

verschillen tussen de clusters, verandert echter niet.  
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Verklaring van tekens 
 

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 

* Voorlopig cijfer 

** Nader voorlopige cijfer 

2017–2018 2017 tot en met 2018 

2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018 

2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018 

2013/’14–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18 

 

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. 
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