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Achtergrond & opzet

Achtergrond

In opdracht van Thuiswinkel.org, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg-logo onder 

online shoppers.

Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, ondernemers en hun medewerkers helpt 

succesvoller te zijn. De organisatie biedt relevante en praktische oplossingen met de keurmerken Thuiswinkel Waarborg & Thuiswinkel Zakelijk, Thuiswinkel 

Reviews, juridische tools, belangenbehartiging, (markt)onderzoek en educatieplatform Thuiswinkel e-Academy. Om de twee jaar voert Thuiswinkel een online 

onderzoek uit over het belang van keurmerken bij webshops en de herkenbaarheid van het Thuiswinkel Waarborg keurmerk.

Methode & opzet

• Het veldwerk voor dit onderzoek is online uitgevoerd. 

• Als steekproefbron geldt het ISO-gecertificeerde Motivaction StemPunt-panel met ruim 60.000 panelleden, gespreid over heel Nederland. 

• De basisdoelgroep wordt gevormd door personen van 15 jaar en ouder, waarbinnen is geselecteerd op online shoppers. Aan het onderzoek hebben n = 1.083 

personen deelgenomen die aan de selectie-eisen voldeden. Deze robuuste steekproef leent zich prima voor nadere analyses naar meer specifieke 

doelgroepen. 

• De bruto bereikte basissteekproef werd gewogen op basis van de reële verhoudingen binnen de Nederlandse 15+ populatie.  
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Belangrijkste conclusies

Voor zeven op de tien online 
shoppers is de aanwezigheid van 
een keurmerk bij webshops erg 

belangrijk

De bekendheid (76%) en 
betrouwbaarheid (78%) van het 

Thuiswinkel Waarborg-keurmerk is 
(relatief) hoog

De helft van de online shoppers is 
eerder geneigd om op een website 
met het Thuiswinkel Waarborg te 
kopen dan op een site zonder het 

waarborg



Resultaten
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Verschillende betaalmethoden belangrijkste bij 
keuze voor een webshop

Aspecten van belang bij keuze webshop

QB2. Welke van onderstaande aspecten neem je mee in je keuze voor een webshop? (basis: koopt online, n=916)

4%

“Ik check de betrouwbaarheid van 
een webwinkel nooit”

58%

51%

45%

40%

33%

27%

27%

26%

Verschillende betaalmethoden

Naamsbekendheid van de online winkel

Mogelijkheid tot gratis retourneren

Reviews

Beveiligde verbinding

Onafhankelijke keurmerken

Professionele uitstraling van de website

Aanbevelingen van bekenden
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Ruim tweederde let op keurmerken tijdens het 
online winkelen

Uitspraken webshop keurmerk

QB3. Welke van de onderstaande uitspraken is het meest op jou van toepassing (basis: koopt online, n=916)

“Ik koop alleen maar bij webshops met een 
keurmerk” 39%

“Alleen bij grotere bedragen kijk ik of een 
webshop een keurmerk heeft” 30%

“Ik let (bijna) nooit op keurmerken” 31%

% eens
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Thuiswinkel Waarborg is het keurmerk met de 
hoogste bekendheid en betrouwbaarheid 

Bekendheid & betrouwbaarheid logo

QB4. Hoe betrouwbaar vind je Thuiswinkel Waarborg? (basis: koopt online, n=916)

76% van de online shoppers is bekend met het Thuiswinkel Waarborg¹

78% van degenen die het Thuiswinkel Waarborg kennen, vindt het logo (zeer) betrouwbaar

Het Thuiswinkel Waarborg-logo 
is vergeleken met vier andere 

keurmerken.² Gemiddeld 
hadden deze een bekendheid¹ 

van 42% en een 
betrouwbaarheid van 55%.  

¹ Alleen op basis van naam, niet op basis van logo
² Te weten: WebWinkelKeur, Webshop Keurmerk, Qshop keurmerk en Trusted Shops
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Zeer hoge herkenning van het logo van Thuiswinkel 
Waarborg

(Her)kenning logo

QB5. Herken je het Thuiswinkel Waarborg-logo? [afbeelding logo] (basis: koopt online, n=916)

53% (zeer) eens

45% (zeer) eens

21% (zeer) eens

64% (zeer) eens

van de online shoppers is bekend met het Thuiswinkel Waarborg-logo

“Ik vind een webwinkel betrouwbaarder als deze het Thuiswinkel 
Waarborg-logo voert”

“Ik ben eerder geneigd om iets in een webshop te kopen als deze 
het Thuiswinkel Waarborg-logo voert”

“Ik weet (ongeveer) waar het Thuiswinkel Waarborg-logo voor 
staat”

“Als het Thuiswinkel Waarborg-logo niet op de website te vinden 
is, ga ik om die reden niet via die site kopen”

91% 

QB6. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? (basis: koopt online en kent het logo, n=841)



Bijlagen
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Bijlage
Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief

Veldwerkperiode

• Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 12-02-2020 tot 20-02-2020

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 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 tenminste 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.

1020-2-2020



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.


