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In opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de perceptie en het gedrag 

van consumenten ten aanzien van (zoekresultaten en websites van) doorschakeldiensten en de effectiviteit van vier richtlijnen, en combinaties hiervan, om 

misleiding te voorkomen. 

Een doorschakeldienst is een dienst waarbij de beller via een informatienummer wordt doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer dat hij/zij wil bereiken.

De ACM heeft geconstateerd dat er bij het aanbieden van deze diensten relatief vaak sprake is van misleiding. In 2019 heeft de ACM een aantal partijen hierop

aangesproken en een Leidraad opgesteld voor het voorkomen van misleiding bij doorschakeldiensten. Hierin geeft de ACM aan welke aspecten ertoe kunnen

leiden dat een advertentie (of organisch zoekresultaat) in een zoekmachine (zoals Google) of een website waar een doorschakeldienst wordt aangeboden,

misleidend is. Ook beschrijft de ACM hierin dat in uitingen waar het telefoonnummer van de doorschakeldienst staat, de volgende essentiële informatie duidelijk

moet worden vermeld:

• de identiteit van de aanbieder;

• de voornaamste kenmerken van de dienst (het feit dat er een doorschakeldienst wordt aangeboden); en

• de prijs, inclusief het tarief na doorschakelen.

Motivaction heeft het huidige onderzoek voor de ACM uitgevoerd om te achterhalen of de Leidraad werkt.

Hiertoe zijn vier, op basis van de Leidraad uitgewerkte, richtlijnen getest. Onderzocht is in hoeverre deze richtlijnen ieder afzonderlijk misleiding ten aanzien van

de gebelde organisatie en de kosten voorkomen. Ook is gekeken of bepaalde combinaties van richtlijnen hierin effectiever zijn. Hierbij is tevens gekeken of de

gemiddelde consument (die gemiddeld bewust aankopen doet, die een gemiddelde marketingkennis heeft en die gemiddeld digivaardig is) verschilt van dit

algemene beeld. Verder is nagegaan of bepaalde andere subgroepen op basis van leeftijd en geslacht vatbaarder zijn voor misleiding.
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Achtergrond

Hoofdvraag:  In hoeverre zorgen de richtlijnen uit de ACM-Leidraad in zoekresultaten of websites van doorschakeldiensten ervoor dat 
consumenten niet misleid worden over de organisatie die zij bellen en de bijhorende kosten?



Leeswijzer
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Leeswijzer

Opbouw rapport

• Gezien de complexiteit van de onderzoeksopzet en analyses starten we met een beschrijving van de Methode en opzet. Dit bevordert begrip van de Management summary.

• Hierna volgt de Management summary. 

• Deze begint met de hoofdconclusie die gestoeld is op de vier deelconclusies over de effectiviteit van de vier richtlijnen. 

• We bespreken het effect van de vier richtlijnen op basis van de resultaten uit de regressieanalyse. We benoemen het effect van elke richtlijn afzonderlijk op zowel het 

begrip van 1. de organisatie die men belt als 2. de kosten. Daarnaast benoemen we welke combinaties van richtlijnen het meest positieve en negatieve effect hebben.

• Los van de richtlijnen benoemen we het effect van leeftijd, opleiding, geslacht, bewust kopen, marketingkennis en digivaardigheid.

• Ten slotte bespreken we 1. het aandeel mensen dat in dit onderzoek misleid werd op basis van de zoekresultaten, 2. het aandeel mensen dat zou bellen en 3. de mate 

waarin dit aansluit bij hun wensen nadat zij geïnformeerd zijn over het feit dat dit een doorschakeldienst is en wat de kosten bedragen.

• In het hoofdstuk Resultaten (vanaf sheet 24) bespreken we de onderzoeksresultaten in meer detail. We hebben aandacht voor onder meer de klantreis, de kennis over de 

termen doorschakeldienst, doorverbinddienst en doorverbindservice, ervaring met doorschakeldiensten en online zoekgedrag.

Weergave significante verschillen

• Significante verschillen tussen de resultaten staan in de tabellen aangegeven door rode % en groene %. Rood betekent een ondervertegenwoordiging (lager dan de andere 

conditie(s)) en groen een oververtegenwoordiging (hoger dan de andere conditie(s)).

• In tabellen met de resultaten van de afzonderlijke richtlijnen, zijn de percentages steeds getoetst tegenover elkaar (wel vs. niet volgen van de richtlijn).

• In tabellen met de resultaten van de condities, worden de percentages steeds getoetst aan het gemiddelde van de andere condities samen.

Interpretatie percentages en kansen uit het logistische regressiemodel

• De resultaten (percentages) met betrekking tot de reactie van respondenten op de zoekresultaten en de website moeten worden beschouwd tegen de achtergrond van deze 

onderzoeksopzet. In werkelijkheid, buiten de context van deze vragenlijst, met andere zoekopdrachten, zoekresultaten, gezochte bedrijven/organisaties en 

doorschakeldiensten kunnen de resultaten op bijvoorbeeld het gebied van belintentie en misleiding anders liggen. 



Methode en opzet



Effect van richtlijnen om misleiding door doorschakeldiensten te voorkomen  | ACM | B6906
30-3-2021 7

Methode en opzet: doelgroepen en veldwerk

Kwantitatief onderzoek met experimenteel design

Om cijfermatige uitspraken en analyses te kunnen doen, is kwantitatief onderzoek

uitgevoerd door middel van een online vragenlijst met een experimenteel design. 

De vier richtlijnen die in het onderzoek getest zijn:

1. De identiteit van de aanbieder noemen (getest met de niet bestaande maar 

vergelijkbare naam aan die doorschakeldiensten gebruikelijk hanteren: 

‘Telefoonservice’) (a=niet misleidend (wel genoemd), b=misleidend (niet genoemd))

2. De term ‘doorverbindservice’ noemen (a, b)

3. De begeleidende tekst bij de kosten ‘ook na doorverbinden’ weergeven (a, b)

4. Het niet/wel wekken van de suggestie dat men de gewenste organisatie belt (in het 

onderzoek geoperationaliseerd door de term ‘klantenservice’ niet/wel te 

gebruiken) (a, b)

De combinatie van deze vier richtlijnen leidt tot 16 verschillende condities. In het 

experimentele design zijn volgens deze 16 condities 16 verschillende zoekresultaten 

van doorschakeldiensten met bijhorende websites random voorgelegd aan 16 

verschillende groepen respondenten (1 conditie per respondent). Het gaat om de 

volgende combinaties: 1a2a3a4a, 1a2a3a4b, 1a2a3b4a, 1a2a3b4b, 1a2b3a4a, 

1a2b3a4b, 1a2b3b4a, 1a2b3b4b, 1b2a3a4a, 1b2a3a4b, 1b2a3b4a, 1b2a3b4b, 

1b2b3a4a, 1b2b3a4b, 1b2b3b4a, 1b2b3b4b.

Zie sheet 10 en 11 voor de visuele uitwerkingen van deze condities

Vragenlijst
12 vragen, 16 condities: 

verschillende advertenties 
en bijhorende websites 

(1 conditie per respondent)

Methode

Kwantitatief,
online vragenlijst 

Veldwerkperiode

8 december t/m 
14 december 2020

Doelgroep

Nederland representatief 
18-80

Representativiteit

Representatief op basis 
van opleiding, leeftijd, 

geslacht, regio, 
waardeoriëntatie en 
combinaties hiervan

Steekproef

Totaal n=2.472
uit het StemPunt-

panel van Motivaction 
met ruim 70.000 leden

Vooronderzoek: deskresearch en kwalitatieve interviews

Het kwantitatieve onderzoek is voorafgegaan door een korte deskresearch waarbij is 

gekeken hoe zoekresultaten en websites van doorschakeldiensten er doorgaans uitzien. 

Ook zijn acht kwalitatieve interviews van 30 minuten via beeldbellen uitgevoerd om eerste 

inzichten te krijgen in hoe diverse consumenten deze zoekresultaten en websites bekijken. 

Doel hiervan was om op basis hiervan een overwogen selectie te maken van de typen 

zoekresultaten (en richtlijnen) die we in het kwantitatieve onderzoek wilden toetsen.
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Methode en opzet: opbouw experimentele vragenlijst

In de vragenlijst is geprobeerd zo veel mogelijk een situatie na te bootsen waarin respondenten online op zoek gaan naar informatie over telefoonnummers van organisaties of 

bedrijven waarbij zij (onbedoeld) terecht kunnen komen bij een doorschakeldienst. Gekozen is om hen te laten zoeken naar het telefoonnummer van Schiphol omdat dit 1. een 

organisatie is die (vrijwel) iedereen zich kan voorstellen te bellen om aankomsttijden te checken als deze online niet te vinden zijn, 2. waarvan (vrijwel) niemand het 

telefoonnummer direct in de telefoon heeft en 3. waarvan niet breed bekend is wat de belkosten zijn of dat dit gratis is. Om het zoekproces natuurgetrouw te laten verlopen is 

de respondenten gevraagd de zoekwoorden in te typen die zij hiervoor in een online zoekmachine zouden gebruiken*. Vervolgens is de vragenlijst als volgt opgebouwd:

1. Respondenten zien het door ons gedesignde zoekresultaat (1 van de 16 condities) van hun zoekopdracht naar het telefoonnummer van Schiphol. 

2. Hen wordt gevraagd of zij zouden 1. bellen, 2. doorklikken naar de website of 3. verder zoeken. Als zij aangeven naar de website te gaan, is de website getoond met de vraag 

of zij daarna zouden 1. bellen of 2. verder zoeken. 

3. Vervolgens is aan alle respondenten gevraagd wie zij verwachten dat zou opnemen bij het nummer: 1. de gezochte organisatie, 2. een doorschakeldienst of 3. anders. Dit is 

de eerste afhankelijke variabele (begrip van wie er gebeld wordt) in het logistische regressiemodel, waaruit we afleiden of iemand misleid is over de organisatie die men belt.

4. Ook is gevraagd wat zij verwachten dat de kosten zouden zijn: 1. normale gesprekskosten, 2. normaal + eenmalig 90 cent, 3. normaal + 90 cent per minuut of 

4. onbekend. Dit is de tweede afhankelijke variabele (begrip van de kosten) in het logistische regressiemodel, waaruit we afleiden of iemand misleid is over de kosten.

Hieronder een schematische weergave van het experimentele deel van de vragenlijst

* Meer uitleg over deze introductie is te vinden in de bijlage (sheet 48)

1. Zoekresultaat

Belt direct

Zoekt verder

Bezoekt website

2. Vraag wat men zou doen met passende routing door vragenlijst 3. Verwachting wie men belt

1. Organisatie die men 

zocht (Schiphol)

2. Andere organisatie, 

die mij in contact kan 

brengen met Schiphol

3. Anders..

Afh var. 1: begrip organisatie

4. Verwachting van de kosten

1. Normale gesprekskosten per minuut/belminuten

2. Normale gesprekskosten per minuut/belminuten 

plus eenmalig € 0,90 

3. Normale gesprekskosten per minuut/belminuten 

plus € 0,90 per minuut, dus voor vijf minuten: € 4,50

4. Weet ik niet

Afh. var. 2: begrip kosten
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Methode en opzet: respondenten per conditie & vervolg vragenlijst

Respondenten per experimentele conditie

• De zoekresultaten (en bijhorende websites) met 16 combinaties van deze richtlijnen* zijn als volgt over de respondenten verdeeld:

• Per richtlijn zijn de aantallen respondenten als volgt

Indien het aantal respondenten voor specifieke vragen hiervan afwijkt, staat dit bij de resultaten vermeld.

Vervolg vragenlijst

• Na dit experimentele deel van de vragenlijst zijn nog een aantal achtergrondvragen gesteld over onder meer het online zoekgedrag en ervaring met doorschakeldiensten. 

• Ook hebben respondenten een aantal stellingen beantwoord op basis waarvan zij zijn ingedeeld in drie schalen: 1. bewust aankopen doen, 2. marketingkennis en 3. 

digivaardigheid, om in kaart te brengen of zij hier gemiddeld (middelste circa 50%,) hoog (hoogste circa 25%) of laag (laagste circa 25%) op scoren. Zo kan worden gekeken of 

de gemiddelde consument afwijkt van de algemene onderzoeksresultaten**.

• Na uitleg over het feit dat het telefoonnummer hen zou verbinden met een doorschakeldienst en wat de kosten hiervan zijn***, is aan respondenten gevraagd of zij liever 

direct het nummer van Schiphol zouden bellen of via een doorschakeldienst. Dit geeft inzicht in de tevredenheid met hun eerder gemaakte keuze.

* Voor de visuele uitwerkingen van de zoekresultaten en websites, zie sheet 10 & 11.

** Voor meer uitleg over deze schalen, zie de bijlage (sheet 49) , *** Deze uitleg is te vinden in de bijlage (sheet 48)

1a2a3a4a 1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a 1b2b3b4b

n = 516 n = 101 n = 103 n = 108 n = 101 n = 103 n = 104 n = 103 n = 103 n = 103 n = 100 n = 103 n = 103 n = 107 n = 101 n = 513

1a. Telefoon-

service
1b. 

n = 1.239 n = 1.233

2a.Doorverbind –

service
2b. 

n = 1.237 n = 1.235

3a. Kosten na 

doorverbinden
3b. 

n = 1.237 n = 1.235

4a.
4b. Klanten-

service

n = 1.231 n = 1.241

Legenda
1= ‘Telefoonservice’ genoemd

a=ja=volgens richtlijn

b=nee=niet volgens richtlijn

2= ‘doorverbindservice’ genoemd 

a=ja=volgens richtlijn

b=nee=niet volgens richtlijn

3= ‘ook na doorverbinden’

a=ja=volgens richtlijn

b=nee=niet volgens richtlijn

4= ‘klantenservice’ 

a=nee=volgens richtlijn

b=ja=niet volgens richtlijn
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Methode en opzet: toonmateriaal

1b2b3b4b

1a2a3a4a

1b2b3b4a 1b2b3a4b 1b2b3a4a 1b2a3b4b 1b2a3b4a

1b2a3a4b 1b2a3a4a 1a2b3b4b 1a2b3b4a 1a2b3a4b 1a2b3a4a

1a2a3b4b 1a2a3b4a 1a2a3a4b

De zoekresultaten die in het onderzoek zijn getoond

Legenda
1= ‘Telefoonservice’ genoemd

a=ja=volgens richtlijn

b=nee=niet volgens richtlijn

2= ‘doorverbindservice’ genoemd 

a=ja=volgens richtlijn

b=nee=niet volgens richtlijn

3= ‘ook na doorverbinden’

a=ja=volgens richtlijn

b=nee=niet volgens richtlijn

4= ‘klantenservice’ 

a=nee=volgens richtlijn

b=ja=niet volgens richtlijn
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Methode en opzet: toonmateriaal

De bijhorende websites die in het onderzoek zijn getoond verschillen overeenkomstig aan de zoekresultaten (zie vorige sheet). Hieronder staan 2 varianten van 

voorgelegde websites: de variant waarin alle richtlijnen zijn gevolgd (1a2a3a4a) en waarin de richtlijnen allemaal niet zijn gevolgd (1b2b3b4b). De verschillen 

staan in rode kaders aangegeven. De overige 14 varianten zijn op basis van deze 4x2 niveaus, 14 unieke combinaties.

1b2b3b4b1a2a3a4a
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Methode en opzet: analyses 

Analyses: logistische regressie

• Met een logistische regressieanalyse kunnen de autonome effecten worden gemeten van de verschillende richtlijnen en combinaties hiervan op een correct begrip.

Daarbij zijn overige variabelen(covariaten) meegenomen in het model om te corrigeren voor het mogelijke effect van deze variabelen op het begrip: opleiding, leeftijd,

geslacht, mate waarin men bewust aankopen doet, marketingkennis en digivaardigheid. Door deze covariaten op te nemen, weten we zekerder dat een richtlijn bijdraagt aan

het voorkomen van misleiding en dat het gevonden effect niet terug te voeren is op bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging van digivaardige consumenten die de

betreffende advertentie/website hebben gezien.

• Correct begrip (dus niet worden misleid) is gemeten door twee afhankelijke variabelen: 1. correct begrip van de organisatie die men belt en 2. correct begrip van de

kosten.

• Om de effecten van de richtlijnen te kunnen bepalen, is zowel het effect van losse advertenties/websites (cq. combinaties van al dan niet misleidende aspecten) als van de

afzonderlijke richtlijnen geanalyseerd.

• In het eerste geval is conditie de onafhankelijke variabele (de 15 condities worden daarbij afgezet tegen de controlegroep waar aan geen enkele richtlijn is voldaan).

• In het tweede geval zijn de condities samengevoegd die op een specifieke richtlijn misleiding trachten te voorkomen.

De vier modellen

Samengevat zijn de volgende logistische regressiemodellen gemaakt:

1. Effect van specifieke advertenties/websites op correct begrip dat men een doorschakeldienst belt (gecorrigeerd voor effect van de covariaten)

2. Effect van specifieke advertenties/websites op correct begrip van de kosten (gecorrigeerd voor effect van de covariaten)

3. Effect van de vier richtlijnen afzonderlijk op correct begrip dat men een doorschakeldienst belt (gecorrigeerd voor effect van de covariaten)

4. Effect van de vier richtlijnen afzonderlijk op correct begrip van de kosten (gecorrigeerd voor effect van de covariaten)



Management summary
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Hoofdconclusie

Deelconclusies
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Management summary: effect van de richtlijnen

Het weergeven van de identiteit van de aanbieder ‘Telefoonservice’ heeft geen effect op de misleiding

De term ‘doorverbindservice’ heeft een klein positief effect: vermindert misleiding over de gebelde organisatie en de kosten

De begeleidende tekst bij de kosten ‘ook na doorverbinden’ heeft een klein (onverwacht) negatief effect: vergroot misleiding over de kosten

Het wekken van de suggestie dat men de gewenste organisatie belt door de term ‘klantenservice’ te gebruiken, heeft een klein negatief effect: 
vergroot misleiding over de organisatie

1

2

3

4

Door het naleven van (sommige van de) richtlijnen wordt misleiding door doorschakeldiensten in geringe mate verminderd.

Deze conclusies zijn gebaseerd op de 
logistische regressieanalyses.

De gemiddeld bewust kopende consument, de consument met gemiddelde marketingkennis en de 
consument met gemiddelde digivaardigheid, wijken niet tot nauwelijks af van het algemene beeld.
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Het correct weergeven van de naam van de doorschakeldienst* heeft geen significant effect op de misleiding. 

• Het weergeven van de naam heeft geen effect op correct begrip van de organisatie die men belt: een ongeveer even grote groep mensen denkt onterecht met 

de gewenste organisatie te bellen (in plaats van met de doorschakeldienst) als wanneer de naam van de doorschakeldienst niet staat weergegeven.

• Het weergeven heeft geen effect op correct begrip van de kosten: een ongeveer even grote groep weet niet wat de kosten zijn als de naam wel of niet staat 

weergegeven.
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Management summary: effect van de richtlijnen

Het weergeven van de identiteit van de aanbieder ‘Telefoonservice’ heeft geen effect op de misleiding1

De term ‘doorverbindservice’ heeft een klein positief effect: vermindert misleiding over de gebelde organisatie en de kosten2
Het noemen van de term doorverbindservice** heeft een statistisch significant maar klein effect op de misleiding over de organisatie die gebeld wordt en de 

kosten.

• Het weergeven van de term doorverbindservice heeft een klein positief effect op correct begrip van de organisatie die men belt. Door het noemen van de 

term heeft men een kleinere kans om misleid te worden: onterecht te veronderstellen dat men direct met de gewenste organisatie belt (in plaats van met de 

doorschakeldienst).

• Het weergeven van de term heeft ook een klein positief effect op correct begrip van de kosten. Door het noemen van de term begrijpt men vaker correct wat 

de kosten zijn.

* Getest met de niet bestaande maar wel vergelijkbare naam aan die doorschakeldiensten gebruikelijk hanteren ‘Telefoonservice’. 

** op de website ‘doorverbinden met’ Deze conclusies zijn gebaseerd op de 
logistische regressieanalyses.
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De begeleidende tekst bij de kosten ‘ook na doorverbinden’ heeft een statistisch significant maar klein effect op de misleiding in negatieve richting. 

• Het weergeven van de tekst heeft geen effect op correct begrip van de organisatie die men belt: een ongeveer even grote groep mensen denkt onterecht met 

de gewenste organisatie te bellen (in plaats van met de doorschakeldienst).

• Het weergeven heeft een klein onverwacht effect op correct begrip van de kosten. De begeleidende tekst vergroot de kans dat mensen niet correct begrijpen 

wat de kosten zijn. 
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Management summary: effect van de richtlijnen

De begeleidende tekst bij de kosten ‘ook na doorverbinden’ heeft een klein (onverwacht) negatief effect: vergroot misleiding over kosten

Het wekken van de suggestie dat men de gewenste organisatie belt door de term ‘klantenservice’ te gebruiken heeft een klein negatief effect: 
vergroot misleiding over de organisatie

Het noemen van de term klantenservice, met als doel de suggestie te wekken dat je met een service van de gewenste dienst belt, heeft een statistisch 

significant maar klein effect op de misleiding in negatieve richting.

• Het weergeven van de term klantenservice heeft een klein negatief effect op correct begrip van de organisatie die men belt. Door het noemen van de term 

heeft men een grotere kans om misleid te worden: onterecht te veronderstellen dat men direct met de gewenste organisatie belt (in plaats van met de 

doorschakeldienst). 

• Het weergeven heeft geen effect op correct begrip van de kosten: een ongeveer even grote groep weet niet wat de kosten zijn als de term wel en niet staat 

weergegeven.

3

4

Deze conclusies zijn gebaseerd op de 
logistische regressieanalyses.
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Management summary: combinaties richtlijnen

Combinaties met de minste en meeste kans op misleiding over de organisatie 

De volgende combinaties verlagen de kans dat men misleid wordt over de organisatie:

1. 1a2a3b4a: Naam doorschakeldienst, term doorverbindservice

2. 1b2a3b4a: Term doorverbindservice 

3. 1a2a3a4b: Naam doorschakeldienst, term doorverbindservice, ‘ook na 

doorverbinden’, term klantenservice 

4. 1a2a3a4a: Naam doorschakeldienst, term doorverbindservice, ‘ook na 

doorverbinden’ 

5. 1a2a3b4b: Naam doorschakeldienst, term doorverbindservice, term klantenservice 

6. 1b2a3a4a: Term doorverbindservice, ‘ook na doorverbinden’

Ook uit bovenstaande combinaties blijkt dat vooral de term doorverbindservice een 

positief effect heeft op het begrip van de organisatie die men belt.

De volgende combinatie verhoogt de kans dat men misleid wordt over de organisatie:

1. 1a2b3b4b: Naam doorschakeldienst, term klantenservice 

Combinaties met de minste kans op misleiding over kosten 

De volgende combinaties verlagen de kans dat men de kosten 

niet correct begrijpt/verhogen de kans dat men de kosten 

correct begrijpt:

1. 1b2a3b4b: Term doorverbindservice, term klantenservice 

2. 1a2a3b4b: Naam doorschakeldienst, term 

doorverbindservice, term klantenservice 

3. 1a2a3a4b: Naam doorschakeldienst, term 

doorverbindservice, ‘ook na doorverbinden’, term 

klantenservice 

Deze conclusies zijn gebaseerd op de 
logistische regressieanalyses.



Management summary: frequentie misleiding
Begrip van de organisatie die men belt, zonder richtlijnen: helft (52%) misleid en van de bellers grote meerderheid misleid (76%) en niet tevreden (70%)

Met het tonen van de huidige advertenties (en websites) in het onderzoek zonder de richtlijnen, blijkt dat circa de helft (52%) van de Nederlanders wordt misleid: 

zij begrijpen niet dat het getoonde telefoonnummer van een doorschakeldienst is die hun vragen niet kan beantwoorden en hen enkel kan doorverbinden met 

Schiphol. Dit betekent niet dat zij allemaal zouden bellen: 33% geeft aan direct te bellen, 38% zou doorklikken naar de website en van hen zou 39% vervolgens 

alsnog bellen. Dit betekent dat in totaal 48% zou bellen met het nummer (en 52% niet). Van deze bellers is 76% misleid: zij weten niet dat zij met een 

doorschakeldienst zouden bellen en na toelichting geeft 70% aan dat zij in de toekomst liever het directe nummer van Schiphol zoeken. Slechts 8% zou 

inderdaad in de toekomst via een doorschakeldienst willen bellen.

Begrip van de kosten zonder richtlijnen: helft (51%) begrijpt de kosten niet correct, van de bellers is dit 71%

Met het tonen van de huidige advertenties (en websites) in het onderzoek zonder richtlijnen, blijkt dat circa de helft (51%) de kosten niet correct begrijpt (is 

misleid). Van de bellers is 71% misleid en begrijpt de kosten niet correct.

Begrip van de organisatie die men belt, met richtlijnen: vier tiende (40%) misleid en van bellers grote meerderheid misleid (72%) en niet tevreden (65%)

Door het toepassen van alle richtlijnen is het aandeel misleiding iets lager: 40% (vs. 52%) begrijpt in dat geval niet dat het een doorschakeldienst is. Een minder 

groot aandeel (22%) zou direct bellen, 40% zou doorklikken naar de website en van hen zou 44% alsnog bellen. Dit betekent dat in totaal 40% zou bellen met het 

nummer (en 60% niet). Van deze bellers is 72% misleid: zij weten niet dat zij met een doorschakeldienst zouden bellen en na toelichting geeft 65% aan dat zij in 

de toekomst liever het directe nummer van Schiphol zoeken. Ruim een tiende (12%) zou inderdaad in de toekomst via een doorschakeldienst willen bellen.

Begrip van de kosten met richtlijnen: helft (52%) begrijpt de kosten niet correct, van de bellers is dit 77%

Door het toepassen van alle richtlijnen, blijft het aandeel dat de kosten niet begrijpt ongeveer gelijk (52% is misleid).

Van de bellers is 77% misleid en begrijpt de kosten niet correct. Deze conclusies zijn gebaseerd op de 
frequentieverdelingen van de resultaten
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Management summary: frequentie misleiding
Overzicht resultaten voor alle richtlijnen samen, en voor de richtlijnen afzonderlijk

Na zien van 
zoekresultaat

Geen 
richtlijnen

Alle 
richtlijnen

Misleid over 
organisatie

52% 40%

Misleid over kosten 51% 52%

Belt direct 33% 22%

Belt na website 15% 17%

Belt totaal 48% 40%

% bellers dat 
misleid is over  
organisatie

76%
(n=258)

72%
(n=204)

% bellers misleid 
over kosten

71%
(n=258)

77%
(n=204)

% van bellers dat 
ontevreden* is

70%
(n=258)

65%
(n=204)

Telefoonservice
-

44% 49%

48% 50%

23% 28%

19% 16%

42% 44%

72%
(n=523)

74%
(n=557)

71%
(n=523)

74%
(n=557)

73%
(n=523)

72%
(n=557)

Doorverbindservice
-

40% 53%

47% 51%

21% 30%

17% 19%

38% 49%

68%
(n=468)

77%
(n=612)

71%
(n=468)

74%
(n=612)

73%
(n=468)

72%
(n=612)

Kosten na 
doorverbinden

-

45% 48%

52% 46%

25% 26%

18% 17%

43% 43%

72%
(n=528)

74%
(n=552)

77%
(n=528)

67%
(n=552)

71%
(n=528)

75%
(n=552)

-
Klantenservice

42% 51%

48% 50%

23% 28%

17% 18%

40% 46%

71%
(n=505)

75%
(n=575)

74%
(n=505)

71%
(n=575)

71%
(n=505)

74%
(n=575)

Uit bovenstaande tabellen blijkt, in overeenstemming met de resultaten uit de regressieanalyse, vooral dat:
• De term doorverbindservice misleiding t.a.v. de organisatie en kosten licht vermindert en het aantal bellers verlaagt. 
• De term klantenservice misleiding over de organisatie en het aantal bellers licht verhoogt. 
• De begeleidende tekst bij de kosten ’ook na doorverbinden’ misleiding over de kosten licht verhoogt.
Het volgende effect is hier wel te zien maar valt weg in de logistische regressie analyse
• De identiteit van de aanbieder (Telefoonservice) verlaagt misleiding over de organisatie.
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*Zou, na uitleg achteraf, als zij echt in deze 
situatie komen, niet via een 
doorschakeldienst willen bellen.

Deze conclusies zijn gebaseerd op de 
frequentieverdelingen van de resultaten



Management summary: frequentie misleiding
Overzicht resultaten voor de combinaties van richtlijnen
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1a2a3a4a= 
alle 

richtlijnen
1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a

1b2b3b4b
=geen 

richtlijnen

Misleid over 
organisatie

40% 37% 28% 44% 49% 55% 52% 65% 42% 50% 29% 49% 57% 54% 45% 52%

Misleid over 
kosten

52% 41% 35% 38% 45% 54% 44% 56% 49% 61% 40% 39% 51% 63% 46% 51%

Belt direct 22% 19% 18% 21% 23% 33% 23% 28% 27% 21% 18% 16% 28% 36% 25% 33%

Belt na website 17% 15% 16% 20% 25% 24% 18% 27% 13% 19% 17% 15% 17% 21% 18% 15%

Belt totaal* 40% 35% 34% 42% 47% 58% 41% 55% 41% 40% 35% 30% 44% 57% 42% 48%

De conditie waarin de naam van de doorschakeldienst 
én de term doorverbindservice wordt genoemd maar 
niet de begeleidende tekst ‘ook na doorverbinden’ en 
niet de term klantenservice -1a2a3b4a- lijkt het meest 
effectief. Dit komt overeen met de resultaten uit de 
regressieanalyse (sheet 17).

Echter, ook hier blijft 28% misleid over de organisatie 
en 35% over de kosten. Deze conclusies 

zijn gebaseerd op 
de frequentie-
verdelingen van de 
resultaten.*Het aantal bellers in deze rij is te laag  om nadere betrouwbare uitsplitsingen 

te maken over misleiding en tevredenheid onder deze bellers.
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Management summary: aanvullende bevindingen

De gemiddeld bewust kopende consument, de consument met gemiddelde marketingkennis en de consument met gemiddelde digivaardigheid wijken niet tot 

nauwelijks af van het algemene beeld in de mate waarin zij zijn misleid worden over de organisatie die zij bellen en de kosten. Ook onder deze ‘gemiddelde’ 

groepen zien we een geringe afname van misleiding over de dienst die zij bellen bij het volgen van de richtlijnen.

Uit de logistische regressieanalyse blijkt het volgende ten aanzien van de subgroepen:

• Bewust aankopen doen: mensen die minder bewust aankopen* doen (zoals prijzen en merken vergelijken, producttest zoeken) hebben een grotere kans 

misleid te worden over de organisatie die zij bellen en de kosten dan mensen die meer bewust aankopen doen**.

• Marketingkennis: mensen met minder marketingkennis*  (begrip van verschil tussen online advertenties en zoekresultaten en kennis van betrouwbaarheid) 

hebben een grotere kans misleid te worden over de organisatie die zij bellen en de kosten dan mensen met meer marketingkennis**.

• Digivaardigheid: mensen een hogere digivaardigheid** hebben een minder grote kans om misleid te worden over de organisatie die zij bellen dan mensen 

met een lage of gemiddelde digivaardigheid.

• Geslacht: geen effect op de kans om misleid te worden.

• Leeftijd: geen effect op de kans om misleid te worden.

• Opleidingsniveau: hoogopgeleiden hebben een grotere kans om de kosten correct te begrijpen.

*25% laagste scores op deze schaal, **25% hoogste scores op deze schaal

Bewust kopen 
gemiddeld

Geen 
richtlijnen

Alle 
richtlijnen

Misleid over dienst 53% 39%

Misleid over kosten 48% 54%

Aantal resp. n=239 n=249

Marketingkennis 
gemiddeld

Geen 
richtlijnen

Alle 
Richtlijnen

Misleid over dienst 51% 40%

Misleid over kosten 50% 51%

Aantal resp. n=240 n=271

Digivaardigheid 
gemiddeld

Geen 
richtlijnen

Alle 
Richtlijnen

Misleid over dienst 55% 43%

Misleid over kosten 53% 55%

Aantal resp. n=280 n=263

Totaal 
(ter referentie)

Geen 
richtlijnen

Alle 
richtlijnen

Misleid over dienst 52% 40%

Misleid over kosten 51% 52%

Aantal resp. n=513 n=516

Deze tabellen zijn gebaseerd op de 
frequentieverdelingen van de resultaten



Advies



Advies
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Indien de ACM het aandeel mensen (of bellers) dat misleid wordt door doorschakeldiensten aanzienlijk wil verlagen, zijn aanvullende richtlijnen of andere wet- en regelgeving 

nodig. Met de huidige vier richtlijnen, die zijn getoetst in dit onderzoek, wordt de misleiding verlaagd, maar slechts in geringe mate: een meerderheid van de mensen die misleid 

wordt zonder richtlijnen, blijft ook misleid als wel aan de richtlijnen wordt voldaan. 

Ditzelfde geldt voor het effect van de afzonderlijke richtlijnen. Geen enkele richtlijn of combinatie hiervan zorgt dat een meerderheid van de mensen die misleid wordt zonder 

de richtlijn, dit met de richtlijn niet wordt (zij blijven misleid).

Als aanvullende richtlijnen niet tot de mogelijkheden behoren en de ACM zich beperkt tot de huidige richtlijnen raden wij aan om…

• … in de Leidraad te (blijven) verplichten dat de term ‘doorverbinddienst’ wordt genoemd. Dit heeft binnen de huidige richtlijnen het meeste effect en de term 

‘doorverbinddienst’ wordt vaker correct begrepen dan de term ‘doorverbindservice’*.

• In de Leidraad te verplichten dat de doorschakeldienst zich niet mag voordoen als het bedrijf dat gezocht wordt, zoals door de term ‘klantenservice’ of aanverwante termen 

te gebruiken.

Aanvullende richtlijnen waarvan wij op basis van dit onderzoek vermoeden dat er wel (aanzienlijk) minder misleiding plaatsvindt:

• Aanvullend bij de term doorverbinddienst uitleg geven over wat dit type bedrijf doet. Ruim de helft van de Nederlanders weet dit niet (precies) en een aanzienlijk deel 

vermoedt dat dit een onderdeel is van het bedrijf dat zij zoeken. De termen doorschakeldienst en doorverbindservice zijn nog minder bekend.

• Expliciet vermelden dat de beller niet direct met de gezochte organisatie belt.

• Meer duidelijkheid bieden over de kosten in vergelijking met de kosten die bellers betalen als zij direct bellen, om te verduidelijken dat het duurder is.

➢ Het visueel opvallend opnemen van een voorgeschreven disclaimer waarin bovenstaande adviezen zijn verwerkt, zoals: ‘U belt niet direct met organisatie x, maar via 

doorverbinddienst ‘Naam’. ‘Naam’ is een andere organisatie  dan X en ‘Naam’  kan alleen doorverbinden met X. De kosten zijn 90cent per minuut voor het gehele gesprek en dit is 

duurder dan als u direct met X belt.’

* Zie sheet 35



Resultaten: reactie communicatie doorschakeldiensten
• Klantreis: bellen, website bekijken en verder zoeken p. 25

• Begrip van de gebelde organisatie p. 28

• Begrip van de kosten p. 31

Resultaten: achtergrondkennis en - gedrag
• Kennis termen doorschakel/verbindservice/dienst p. 34

• Voorkeur om doorschakeldiensten te gebruiken p. 36

• Ervaring met doorschakeldiensten p. 38

• Zoekgedrag p. 40

• Bewust koopgedrag, marketingkennis en digivaardigheid p. 43



Klantreis: bellen, website bekijken en 
verder zoeken
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Minder direct bellen als zoekresultaat aan richtlijnen voldoet 
(33% vs. 22%)
Indien de richtlijnen niet worden gevolgd, verwacht een derde (33%) van de respondenten bij het zien van het zoekresultaat direct het nummer van Schiphol te 

bellen. Als alle richtlijnen worden gevolgd is dit aandeel lager, 22%. Dit aandeel is ook bij sommige afzonderlijke richtlijnen lager: als de identiteit van de aanbieder

‘Telefoonservice’ staat weergegeven (23% vs. 28% als dit niet staat weergegeven), als er staat dat het een doorverbindservice is (21% vs. 30%) en als de term 

klantenservice niet genoemd wordt (23% vs. 28%).

Bijna vier tiende (38%) zou doorklikken naar de website. Dit aandeel blijft ongeveer gelijk als alle richtlijnen worden gevolgd (40%). Alleen als de term 

doorverbindservice wordt genoemd zou men minder vaak naar de website klikken (37% vs. 42% als de term er niet staat) en vaker verder zoeken (42% vs. 28%).

Na zien van 
zoekresultaat

Geen 
richtlijnen

Alle 
richtlijnen

Nummer bellen 33% 22%

Naar website 38% 40%

Verder zoeken 29% 38%

Telefoonservice -

23% 28%

40% 39%

37% 35%

Doorverbindservice -

21% 30%

37% 42%

42% 28%

Kosten na 
doorverbinden

-

25% 26%

39% 40%

36% 34%

- Klantenservice

23% 28%

40% 39%

38% 32%

Na zien van 
website

Geen 
richtlijnen

Alle 
richtlijnen

n=195 n=199

Nummer bellen 39% 44%

Verder zoeken 61% 56%

Telefoonservice -

n=496 n=464

48% 42%
52% 58%

Doorverbindservice -

n=446 n=514

45% 45%

55% 55%

Kosten na 
doorverbinden

-

n=481 n=479

47% 43%

53% 57%

- Klantenservice

n=478 n=482

44% 46%

56% 54%

Na het zien van de website zou 39% het nummer bellen als de richtlijnen niet worden gevolgd en 44% als de richtlijnen wel worden gevolgd

We kunnen op basis van bovenstaande concluderen dat de voorgelegde zoekresultaten die voldoen aan de richtlijnen, minder aanzetten tot direct bellen. Maar dat 

de mensen die naar de website klikken, niet vaker of minder vaak zouden bellen als de website wel of niet aan de richtlijnen voldoet.
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Vooral term ‘doorverbindservice’ belangrijk voor belintentie
• Na het zien van het zoekresultaat ligt de belintentie relatief hoog voor de conditie waarin geen enkele richtlijn wordt gevolgd (33%), maar ook in de conditie waarin 

wél de begeleidende tekst ‘ook na doorverbinden’ staat -1a2a3b4a - (36%). 

• De conditie waarin de directe belintentie het laagst ligt (16%) is de conditie waarin alleen de term doorverbindservice (volgens richtlijn) staat, maar waarin alle 

andere richtlijnen niet worden gevolgd -1b2a3b4b-.

• Tevens lijkt de term doorverbindservice -2a- belangrijk voor het besluit om verder te zoeken (niet bellen, geen websitebezoek).

• Vanwege het lage aantal respondenten dat per conditie de website bezoekt, kunnen hier geen betrouwbare uitspraken over worden gedaan.

Na zien van 
zoekresultaat

1a2a3a4a
=alle 

richtlijnen
1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a

1b2b3b4b
= geen 

richtlijnen

Nummer bellen 22% 19% 18% 21% 23% 33% 23% 28% 27% 21% 18% 16% 28% 36% 25% 33%

Naar website 40% 33% 31% 42% 46% 39% 45% 49% 26% 35% 39% 39% 49% 44% 41% 38%

Verder zoeken 38% 48% 52% 36% 32% 28% 32% 23% 46% 44% 43% 45% 23% 20% 34% 29%

Na zien van 
website 

1a2a3a4a 1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a 1b2b3b4b

Let op! Lage n!* n = 199 n = 34 n = 36 n = 44 n = 45 n = 42 n = 47 n = 49 n = 29 n = 35 n = 34 n = 35 n = 49 n = 48 n = 39 n = 195

Nummer bellen 44% 47% 52% 48% 54% 62% 41% 55% 51% 55% 42% 37% 34% 47% 43% 39%

Verder zoeken 56% 53% 48% 52% 46% 38% 59% 45% 49% 45% 58% 63% 66% 53% 57% 61%

* Indien het aantal respondenten (de ‘n’) lager is dan 100 zijn de uitspraken niet betrouwbaar. Ze geven enkel een grove indicatie.



Begrip van de gebelde organisatie
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Iets minder misleiding over begrip organisatie door richtlijnen

Wie dacht je dat 
op zou nemen?

Geen 
richtlijnen

Alle 
richtlijnen

Schiphol 52% 40%

Andere 
organisatie**

38% 52%

Anders 10% 8%

Telefoonservice -

44% 49%

47% 42%

9% 9%

Doorverbindservice -

40% 53%

52% 37%

8% 10%

Kosten na 
doorverbinden

-

45% 48%

47% 43%

8% 9%

- Klantenservice

42% 51%

50% 40%

8% 9%

* Op basis van het logistische regressiemodel, zie bijlage voor meer informatie  ** Die mij in contact kan brengen met Schiphol 

Misleiding
Geen 

richtlijnen
Alle 

richtlijnen

Misleid 52% 40%

Niet misleid 48% 60%

Gemodelleerde* 
kans op misleiding

0,56 0,39

Telefoonservice -

44% 49%

56% 51%

0,44 0,51

Doorverbindservice -

40% 53%

60% 47%

0,40 0,55

Kosten na 
doorverbinden

-

45% 48%

45% 52%

0,45 0,50

- Klantenservice

42% 51%

58% 49%

0,42 0,52

• Indien de richtlijnen niet worden gevolgd, verwacht 52% van de respondenten dat zij direct contact krijgen met Schiphol als zij het telefoonnummer bellen (is 

misleid). 38% verwacht correct dat zij met een andere organisatie bellen die hen in contact kan brengen met Schiphol. 10% verwacht iets anders zoals: ‘oplichters’, 

‘een callcenter’, ‘commerciële partij’, ‘een betaald nummer’ of ‘weet ik niet’.

• Indien de richtlijnen wel worden gevolgd, is een iets minder grote groep misleid (40%). 

• Het noemen van de term doorverbindservice zorgt voor minder misleiding (40% vs. 53% gemiddeld over de advertenties waarin deze term niet wordt genoemd), 

ook het niet noemen van de term klantenservice (42% vs. 51%) en het noemen van de identiteit van de aanbieder (44% vs. 49%). Dit laatste effect (identiteit 

aanbieder) is erg klein en valt in het logistische regressie model bovendien weg.
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*Op basis van het logistische regressiemodel, zie bijlage voor meer informatie  ** Die mij in contact kan brengen met Schiphol

• Overeenkomstig in de condities met relatief weinig misleiding is het noemen van de term doorverbindservice (2a).

• Naast de condities waarin alle richtlijnen worden gevolgd (40% misleid) vindt er relatief het minst misleiding over de organisatie plaats als de begeleidende tekst 

‘ook na doorverbinden’ niet staat weergegeven -1a2a3b4a- (en de richtlijn dus niet wordt gevolgd): 28% misleid. En dit in combinatie met het ontbreken van de 

identiteit van de aanbieder -1b2a3b4a- : 29% misleid. 

• Het hoogste percentage misleiding over de organisatie vindt plaats als alleen wordt voldaan aan het vermelden van de identiteit van de aanbieder 

(Telefoonservice) – 1a2b3b4b -: 65% misleid.

Misleiding
1a2a3a4a

=alle 
richtlijnen

1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a
1b2b3b4b

= geen 
richtlijnen

Misleid 40% 37% 28% 44% 49% 55% 52% 65% 42% 50% 29% 49% 57% 54% 45% 52%

Niet misleid 60% 63% 72% 56% 51% 45% 48% 35% 58% 50% 71% 51% 43% 46% 55% 48%

Gemodelleerde* 
kans op misleiding 0,39 0,38 0,31 0,42 0,48 0,54 0,55 0,67 0,44 0,48 0,33 0,46 0,57 0,53 0,48 0,56 

Wie dacht je 
dat op zou 
nemen?

1a2a3a4a 1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a 1b2b3b4b

Schiphol 40% 37% 28% 44% 49% 55% 52% 65% 42% 50% 29% 49% 57% 54% 45% 52%

Andere 
organisatie*

52% 53% 66% 48% 44% 38% 37% 20% 50% 44% 65% 42% 33% 38% 44% 38%

Anders 8% 10% 6% 8% 8% 7% 11% 15% 8% 6% 5% 8% 10% 7% 11% 10%

Vooral term ‘doorverbindservice’ belangrijk voor begrip organisatie



Begrip van de kosten
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Niet minder misleiding over begrip kosten door de richtlijnen

Misleiding
Geen 

richtlijnen

Alle 
richtlijnen

Misleid 51% 52%

Niet misleid 49% 48%

Gemodelleerde* 
kans op misleiding

0,49 0,49

Telefoonservice -

48% 50%

52% 50%

0,46 0,48

Doorverbindservice -

47% 51%

53% 49%

0,45 0,5

Kosten na 
doorverbinden

-

52% 46%

48% 54%

0,49 0,46

- Klantenservice

48% 50%

52% 50%

0,47 0,48

• Indien de richtlijnen niet worden gevolgd, begrijpt 51% van de respondenten niet correct wat de kosten zijn (is misleid). Als alle richtlijnen worden nageleefd, blijft 

dit aandeel nagenoeg gelijk (52%).

• Het noemen van de term doorverbindservice heeft een klein positief effect op het begrip van de kosten. Als deze term niet wordt genoemd is 51% misleid en als 

de term wel wordt genoemd daalt dit licht tot 47%. 

• Zeer onverwacht heeft de begeleidende tekst bij de kosten ‘ook na doorverbinden’ een negatief effect op het begrip van de kosten. Als de begeleidende tekst 

niet staat weergegeven, begrijpt 46% de kosten niet (is misleid), als de begeleidende tekst wordt toegevoegd stijgt dit licht naar 52%.

• Ook uit alle combinaties van maatregelen blijkt dat vooral de term doorverbindservice (2a) in combinatie met het niet noemen van de tekst ook na 

doorverbinden (3b) een positief effect heeft op het begrip van de kosten.

Misleiding
1a2a3a4a

=alle 
richtlijnen

1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a
1b2b3b4b

= geen 
richtlijnen

Misleid 52% 41% 35% 38% 45% 54% 44% 56% 49% 61% 40% 39% 51% 63% 46% 51%

Niet misleid 48% 59% 65% 62% 55% 46% 56% 44% 51% 39% 60% 61% 49% 37% 54% 49%

Gemodelleerde* 
kans op misleiding

0,49 0,38 0,40 0,36 0,45 0,50 0,45 0,57 0,51 0,54 0,39 0,38 0,51 0,53 0,47 0,49
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Niet minder misleiding begrip kosten door de richtlijnen

Misleiding
Geen 

richtlijnen
Alle 

richtlijnen

Normaal* 19% 17%

Normaal + 90c* 17% 18%

Normaal+90cpm* 49% 48%

Weet niet 15% 17%

Telefoonservice -

17% 19%

15% 18%

52% 50%

16% 14%

Doorverbindservice -

17% 19%

16% 17%

53% 49%

14% 15%

Kosten na 
doorverbinden

-

18% 17%

18% 14%

48% 54%

16% 14%

- Klantenservice

16% 19%

15% 17%

52% 50%

16% 14%

• Hieronder is nader gespecificeerd welke kosten men verwacht. De derde optie (normale gesprekskosten plus 90 cent per minuut) is de correcte optie.

Misleiding
1a2a3a4a

=alle 
richtlijnen

1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a
1b2b3b4b

= geen 
richtlijnen

Normaal* 17% 14% 8% 19% 14% 25% 16% 21% 20% 21% 16% 17% 22% 19% 16% 19%

Normaal + 90c* 18% 15% 12% 9% 11% 16% 12% 14% 13% 23% 16% 13% 17% 33% 12% 17%

Normaal + 
90cpm*

48% 59% 65% 62% 55% 46% 56% 44% 51% 39% 60% 61% 49% 37% 54% 49%

Weet niet 17% 12% 15% 11% 20% 13% 16% 21% 16% 16% 7% 9% 12% 11% 17% 15%

*Antwoordoptie zoals gepresenteerd in de vragenlijst:

• Normale gesprekskosten per minuut/belminuten

• Normale gesprekskosten per minuut/belminuten plus eenmalig € 0,90

• Normale gesprekskosten per minuut/belminuten plus € 0,90 per minuut, dus voor vijf minuten: € 4,50

• Weet ik niet



Kennis termen 
doorschakel/verbindservice/dienst
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Meerderheid begrijpt termen niet correct

Een meerderheid van de respondenten begrijpt de termen 

doorverbinddienst, doorverbindservice en 

doorschakeldienst niet correct.

• De term doorverbinddienst wordt het vaakst begrepen 

(maar door minder dan de helft): 45%. 

• De term doorschakeldienst door 41%.

• De term doorverbindservice door 38%.  Deze term wordt 

significant minder vaak begrepen dan de term 

doorverbinddienst.

Vaker begrijpt men niet correct dat het om een externe 

doorschakeldienst gaat: zij denken bijvoorbeeld onterecht

dat dit een dienst is van de organisatie die zij zoeken of dat 

dit een bedrijf is dat wel (enkele van) hun vragen kan 

beantwoorden of zij weten niet precies wat een 

doorschakeldienst is

Vooral de term doorverbindservice doet vermoeden dat 

het een onderdeel van de gezochte organisatie betreft 

(30%). Dit is significant minder vaak het geval bij de term 

doorverbinddienst (22%).

45%

22%

17%

2%

14%

41%

25%

17%

1%

15%

38%

30%

16%

2%

15%

(GOED) Een ander bedrijf dat mij alleen
kan doorverbinden naar de organisatie

die ik zoek, zelf geen vragen kan
beantwoorden

(FOUT) Dienst van de organisatie die ik
zoek, die mij kan doorverbinden met de

afdeling die ik nodig heb

(FOUT) Een ander bedrijf dat sommige
van mijn vragen kan beantwoorden en
mij, als het nodig is, kan doorverbinden

Anders, namelijk:

Weet ik niet precies

Wat is volgens jou een ... ?
(Basis - allen)

Doorverbinddienst (n=795)

Doorschakeldienst (n=841)

Doorverbindservice (n=836)



Voorkeur om doorschakeldiensten te 
gebruiken
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Meerderheid (83%) zou niet via doorschakeldienst 
willen bellen, 5% wel

Na uitleg over wat een doorschakeldienst is, geeft 

een grote meerderheid (83%) aan geen 

doorschakeldienst te willen bellen als zij echt het 

nummer van Schiphol nodig zouden hebben. 

5% wil wel bellen via een doorschakeldienst, 5% 

maakt dit niet zo veel uit en 6% weet dit niet.

Van de mensen die in het huidige onderzoek hebben 

aangegeven te gaan bellen met het nummer van de 

doorschakeldienst (circa de helft), zou driekwart 

(73%) liever het directe nummer van Schiphol 

(hebben) willen bellen. 

Een kleine minderheid (9%) van hen zou inderdaad 

via een doorschakeldienst (hebben) willen bellen.

• Dit geeft sterk de indicatie dat een grote 

meerderheid (73%) van de bellers niet alleen 

misleid is over welke dienst zij belden en de 

bijhorende kosten, maar dat zij ook niet tevreden 

zijn over wie zij hebben gebeld.

83%

5%

5%

6%

73%

9%

9%

10%

Nee, ik zou verder zoeken naar
het nummer van Schiphol en

Schiphol direct bellen

Ja, ik zou Schiphol willen bellen
via een doorschakeldienst

Maakt mij niet zo veel uit

Weet ik niet

Stel dat je echt een keer Schiphol wil bellen. Zou je dan via een 
doorschakeldienst willen bellen?

(Basis - allen)

Heeft in onderzoek
aangegeven het nummer
van de doorschakeldienst
te bellen (n=1.069)

In het voorbeeld waarin je Schiphol wilde bellen, was het nummer in het zoekresultaat en op de website het 
nummer van een zogenaamde doorschakeldienst (ook genoemd: doorverbinddienst/doorverbindservice) en niet 

het nummer van Schiphol. Een doorschakeldienst is een ander bedrijf. Dit bedrijf kan jouw vraag niet beantwoorden 
maar jou alleen doorschakelen naar Schiphol. Hiervoor betaal je je normale gesprekskosten plus een extra bedrag 

per minuut. Vaak is dit € 0,90 per minuut, dus voor vijf minuten € 4,50, voor 10 minuten € 9,- et cetera.
Je kunt ook direct naar Schiphol bellen, dan betaal je alleen je normale gesprekskosten en geen extra bedrag per minuut.

Totaal (n=2.472)



Ervaring met doorschakeldiensten
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Vaker negatieve dan positieve ervaring met doorschakeldiensten

Een vijfde (20%) herinnert zich wel eens een bedrijf of organisatie 

gebeld te hebben via een doorschakeldienst. Voor 15% was dit per 

ongeluk, voor 5% een bewuste keuze.

De ervaring met doorschakeldiensten is vaker negatief dan 

positief:

• 50% is negatief (29% negatief en 21% zeer negatief)

• 14% is positief (13% positief en 1% zeer positief)

• 33% is niet positief/niet negatief en 3% heeft geen mening

Inzoomend op de mensen die per ongeluk hebben gebeld, zien we 

dat hun ervaring overwegend negatief is:

• 60% is negatief (33% negatief en 27% zeer negatief)

• 10% is positief (9% positief en 1% zeer positief)

• 28% is niet positief maar ook niet negatief en 2% heeft geen 

mening

Mensen die bewust/expres een doorschakeldienst belden zijn 

minder vaak negatief, maar toch is ook van hen bijna een kwart 

(22%) negatief. Een ongeveer even grote groep is positief (27%).

21%

29%

33%

13%

1%

3%

27%

33%

28%

9%

1%

2%

5%

17%

47%

26%

2%

5%

Zeer negatief

Negatief

Niet positief, niet negatief

Positief

Zeer positief

Weet ik niet / geen mening

Hoe positief of negatief ben je over jouw ervaring met betaalde 
doorschakeldiensten?

(Basis - Heeft weleens gebeld via een betaalde doorschakeldienst

Totaal (n=497)

Belde per ongeluk (75% van de bellers,
n=368)
Belde expres (n=129)



Zoekgedrag
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Nummer zoeken meestal via website (57%) of zoekmachine (53%)

Een meerderheid van de respondenten geeft aan meestal 

naar een telefoonnummer op zoek te gaan door direct naar 

de website van de organisatie zelf te gaan en daar het 

nummer te zoeken (57%).

Een bijna net zo populaire zoekmethode is zoeken via Google 

of een andere zoekmachine (53%).

17% gebruikt (ook) meestal een (online) telefoonboek.

57%

53%

17%

6%

1%

Door direct naar de website van het bedrijf of de
organisatie te gaan en daar het telefoonnummer te

zoeken

Via Google of een andere online zoekmachine

Via een (online) telefoonboek

Door het aan iemand anders (zoals partner/vrienden)
te vragen

Anders, namelijk:

Hoe zoek je meestal naar een telefoonnummer van een bedrijf of organisatie 
waarvan je het telefoonnummer niet hebt?

(Basis - allen, n=2.472)
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Nummer zoeken meestal op mobiele telefoon (62%)

Meestal zoekt men naar een telefoonnummer op de mobiele 

telefoon (62%).

Minder frequent zoekt men via de computer/pc/desktop 

(29%) of via een laptop (26%) of tablet (17%). 62%

29%

26%

17%

1%

Op een mobiele telefoon

Op een computer/pc/desktop

Op een laptop

Op een tablet

Anders, namelijk:

Via wat voor apparaat zoek je meestal naar een telefoonnummer van een bedrijf of 
organisatie die je wil bellen?

(Basis - allen, n=2.472)



Bewust koopgedrag, marketingkennis 
en digivaardigheid



2%

2%

4%

17%

2%

3%

14%

3%

7%

19%

17%

3%

3%

6%

50%

4%

7%

35%

10%

19%

22%

41%

14%

18%

23%

26%

22%

39%

38%

30%

34%

33%

31%

26%

27%

27%

4%

25%

23%

8%

21%

18%

15%

6%

32%

33%

27%

2%

36%

25%

3%

29%

15%

8%

4%

24%

17%

13%

1%

11%

4%

1%

7%

7%

3%

1%

Als ik een nieuw product wil kopen, vergelijk ik prijzen van
verschillende bedrijven

Als ik een nieuw product wil kopen, vergelijk ik verschillende merken

Als ik een nieuw product wil kopen, zoek ik naar beoordelingen of
resultaten van producttests

Ik koop spontaan dingen die later blijken tegen te vallen

Ik kan op internet gemakkelijk advertenties onderscheiden van een
gewoon zoekresultaat

Ik kan op internet herkennen als advertenties onbetrouwbaar zijn

Ik geloof wat mij in advertenties beloofd wordt

Ik kan problemen op de computer, smartphone of tablet zelf oplossen

Ik haak af als computerprogramma’s ingewikkeld worden 

Anderen vragen mij om advies over apparaten waarmee je internet
kunt gebruiken (zoals een smartphone, tablet of pc)

Ik vind het moeilijk om online mijn weg te vinden in de informatie

Nooit (score=1) Zelden (2) Soms (3) Regelmatig (4) Meestal (5) Altijd (6)
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Bewust aankopen doen, marketingkennis en digivaardigheid

De stellingen hiernaast zijn 

gebruikt om de gemiddelde 

consumenten te identificeren. 

Per schaal is er voor de 

gemiddelde consument 

gekeken naar de 50% middelste 

scores*. De bovenste 25% 

noemen we hoog, de onderste 

laag en de middelste 50% 

gemiddeld.

De derde stelling op de schaal 

Marketingkennis is uit de schaal 

geschrapt omdat deze de 

betrouwbaarheid van de schaal 

bleek te verslechteren.

*Voor de inverse stellingen (hier 

nummer 4, 7, 9 en 11) zijn de scores 

omgedraaid.

Bewust kopen (het gemiddelde van de stellingen vormt de schaalscore*) 

Marketingkennis (het gemiddelde van de stellingen vormt de schaalscore*) 

Digivaardigheid (het gemiddelde van de stellingen vormt de schaalscore*) 



Bijlagen
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Onderzoekstechnische informatie

Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 8 tot en met 14 december 2020.

Methode respondentenselectie

Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen.

Weging

De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft 

sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden ten minste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal 

beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.

4630-3-2021



Ongewogen en gewogen data

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Leeftijd

18 t/m 24 jaar
118 4,8 275 11,1

25 t/m 34 jaar
266 10,8 398 16,1

35 t/m 44 jaar
304 12,3 421 17,0

45 t/m 54 jaar
521 21,1 487 19,7

55 t/m 64 jaar
548 22,2 419 17,0

65 t/m 70 jaar
715 28,9 472 19,1

Opleidingsniveau

Hoog (wo/hbo)
738 29,9 668 27,0

Middel
(havo/vwo/mbo/mavo)

1247 50,4 1261 51,0

Laag (ibo/basisschool/geen 
opleiding

487 19,7 543 21,9

Geslacht

Mannen
1227 49,6 1213 49,1

Vrouwen
1245 50,4 1259 50,9

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Regio

3 grote gemeenten
243 9,8 287 11,6

West
727 29,4 731 29,6

Noord
254 10,3 248 10,0

Oost
542 21,9 501 20,3

Zuid
618 25,0 603 24,4

Randgemeenten
88 3,6 102 4,1

Mentality

Moderne burgerij
523 21,2 528 21,4

Opwaarts mobielen
326 13,2 379 15,3

Postmaterialisten
306 12,4 249 10,1

Nieuwe conservatieven
226 9,1 209 8,4

Traditionele burgerij
327 13,2 312 12,6

Kosmopolieten
311 12,6 336 13,6

Postmoderne hedonisten
253 10,2 252 10,2

Gemaksgeoriënteerden
200 8,1 208 8,4
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Introducties en uitleg gebruikt in de vragenlijst

Introductie vraag 1, zoekproces:

Met deze vragenlijst willen we achterhalen hoe mensen informatie zoeken op internet. 

Stel je voor dat een vriend, kennis of familie aankomt met het vliegtuig op Schiphol. Je wilt weten hoe laat. Online kan je de aankomsttijden niet vinden en je kan 

deze persoon zelf niet bereiken. Je besluit Schiphol te bellen. Je wil het telefoonnummer van Schiphol zoeken op Google. Welke zoekwoorden zou je hiervoor 

intypen?

Uitleg vraag tevredenheid:

In het voorbeeld waarin je Schiphol wilde bellen, was het nummer in het zoekresultaat en op de website het nummer van een zogenaamde doorschakeldienst (ook 

genoemd: doorverbinddienst/doorverbindservice) en niet het nummer van Schiphol. Een doorschakeldienst is een ander bedrijf. Dit bedrijf kan jouw vraag niet 

beantwoorden maar jou alleen doorschakelen naar Schiphol. Hiervoor betaal je je normale gesprekskosten plus een extra bedrag per minuut. Vaak is dit € 0,90 per 

minuut, dus voor vijf minuten € 4,50, voor 10 minuten € 9,- et cetera.

Je kunt ook direct naar Schiphol bellen, dan betaal je alleen je normale gesprekskosten en geen extra bedrag per minuut.

Stel dat je echt een keer Schiphol wil bellen. Zou je dan via een doorschakeldienst willen bellen?
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Constructie en indeling schalen bewust kopen, marketingkennis 
en digivaardigheid

De indeling van de stellingen tot schalen is als volgt gegaan.

Bewust aankopen doen, gemiddelde score van de 4 stellingen:

(antwoorden:1. nooit, 2. zelden, 3. soms, 4. regelmatig, 5. meestal, 6. altijd)

• Als ik een nieuw product wil kopen, vergelijk ik prijzen van verschillende bedrijven

• Als ik een nieuw product wil kopen, vergelijk ik verschillende merken

• Als ik een nieuw product wil kopen, zoek ik naar beoordelingen of resultaten van producttests

• Ik koop spontaan dingen die later blijken tegen te vallen <omgecodeerd>

Marketingkennis, gemiddelde score van de 3 stellingen:

• Ik kan op internet gemakkelijk advertenties onderscheiden van een gewoon zoekresultaat

• Ik kan op internet herkennen als advertenties onbetrouwbaar zijn

Digivaardigheid, gemiddelde score van de 4 stellingen:

• Ik kan problemen op de computer, smartphone of tablet zelf oplossen

• Anderen vragen mij om advies over apparaten waarmee je internet kunt gebruiken 

(zoals een smartphone, tablet of pc)

• Ik haak af als computerprogramma’s ingewikkeld worden <omgecodeerd>

• Ik vind het moeilijk om online mijn weg te vinden in de informatie <omgecodeerd>

• Het laagste kwartiel (25% laagste scores) is gecategoriseerd als ‘laag’
• De middelste kwartielen (50% gemiddelde scores) als ‘gemiddeld’
• Het hoogste kwartiel (50% hoogste scores) als ‘hoog’
Omdat de exacte grenzen van 25% en 75% soms binnen exact dezelfde scores vallen, 
wijkt de indeling hier soms iets vanaf:

Betrouwbaarheid schaal: Cronbach’s Alpha is 0,68
• 29% is laag (n=725)
• 47% is gemiddeld (n=1.168)
• 23% is hoog (n=579)

Betrouwbaarheid schaal: Cronbach’s Alpha is 0,67
• 25% is laag (n=626)
• 51% is gemiddeld (n=1.271)
• 23% is hoog (n=575)

Betrouwbaarheid schaal: Cronbach’s Alpha is 0,70
• 27% is laag (n=666)
• 52% is gemiddeld (n=1.287)
• 21% is hoog (n=519)
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Effect website op mensen die deze niet zouden hebben bekeken

Aan de mensen die na het zien van de website verder zouden zoeken of het nummer direct zouden bellen, is in het onderzoek op een later moment (na het meten 

van de afhankelijke variabelen) alsnog de website getoond om te kijken hoe zij hierop zouden hebben gereageerd. De reactie van deze groep is hieronder te zien.

Na het zien van de website die niet voldoet aan de richtlijnen zou 42% het nummer bellen. Als aan alle richtlijnen wordt voldaan zou dit verminderen tot 31%. Let op! 

Deze resultaten zijn in mindere mate betrouwbaar en minder voorspellend voor het gedrag na websitebezoek omdat deze groep niet heeft aangegeven de website te 

willen bezoeken en hier normaal dus ook niet terecht zouden komen.

Na zien van 
website

Geen 
richtlijnen

Alle 
richtlijnen

Nummer bellen 42% 31%

Verder zoeken 58% 69%

Telefoonservice -

32% 37%

68% 63%

Doorverbindservice -

28% 41%

72% 59%

Kosten na 
doorverbinden

-

34% 35%

66% 65%

- Klantenservice

30% 38%

70% 62%

Na zien van 
website

1a2a3a4a
=alle 

richtlijnen
1a2a3a4b 1a2a3b4a 1a2a3b4b 1a2b3a4a 1a2b3a4b 1a2b3b4a 1a2b3b4b 1b2a3a4a 1b2a3a4b 1b2a3b4a 1b2a3b4b 1b2b3a4a 1b2b3a4b 1b2b3b4a

1b2b3b4b
= geen 

richtlijnen

Nummer bellen 31% 33% 15% 22% 42% 41% 35% 45% 25% 31% 13% 40% 48% 39% 37% 42%

Verder zoeken 69% 67% 85% 78% 58% 59% 65% 55% 75% 69% 87% 60% 52% 61% 63% 58%

Let op! Lage n! * n = 317 n = 67 n = 67 n = 64 n = 56 n = 61 n = 57 n = 54 n = 74 n = 68 n = 66 n = 68 n = 54 n = 59 n = 62 n = 318

* Indien het aantal respondenten (de ‘n’) lager is dan 100 zijn de uitspraken niet betrouwbaar. Ze geven enkel een grove indicatie.
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.




