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Resultaten ledenenquête Diligentia, April - Mei 2021 

__________________________________________________________________________ 

36 respondenten 

 
1. Het lezingenseizoen verliep grotendeels online. Welke indrukken zijn voor u van toe-

passing (meerdere antwoorden zijn mogelijk)? 
a. de lezingen komen ‘live’ vanaf het podium in de zaal toch beter over 
b. ik mis de levendigheid van de discussie bij de vragen vanuit de zaal 
c. ik mis de onderlinge gesprekken voor en na de lezing in de foyer 
d. de lezingen komen online beter over dan in de zaal 
e. vanwege de livestreaming en video’s mis ik de bijeenkomsten in het theater niet 

 

 
 

2. Hoe vaak kwam u normaal gesproken per seizoen naar de zaal? 
a. nooit 
b. een enkele keer per seizoen 
c. bij ongeveer de helft van de lezingen 
d. bij het merendeel van de lezingen 
e. (vrijwel) altijd 
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3. Na enkele kinderziekten is geprobeerd om het volgen van de livestreams technisch zo 

eenvoudig mogelijk te maken. Wat zijn uw ervaringen? Het systeem dat de laatste 
maanden voor de livestreams werd toegepast is: 

a. eenvoudig in gebruik en technisch heb ik geen problemen gehad 
b. eenvoudig in gebruik, maar ik heb wel technische problemen gehad 
c. voor mij ingewikkeld, maar het is me toch gelukt 
d. voor mij ingewikkeld, het is me niet gelukt 
e. ik heb het niet geprobeerd 

 

 
 

4. Hoeveel lezingen heeft u dit seizoen online via livestream gevolgd? 
a. geen enkele 
b. 1 
c. 2-5 
d. 6-10 
e. (vrijwel) allemaal 
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5. Hoeveel lezingen van dit seizoen heeft u alsnog achteraf als video op de website bekeken? 

a. geen enkele 
b. 1 
c. 2-5 
d. 6-10 
e. (vrijwel) allemaal 

 

 

  
6. De livestreams of video-opnamen bekijk ik met een: 

a. desktop 
b. laptop 
c. tablet 
d. smartphone 
e. TV 
f. n.v.t. 
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7. Wat vindt u van de huidige technische kwaliteit van de livestream lezingen via uw scherm? 

a. beeld en geluid zijn duidelijk 
b. het beeld is duidelijk, maar het geluid laat te wensen over  
c. het beeld is niet zo duidelijk, maar het geluid is goed 
d. beeld en geluid zijn beide niet optimaal 
e. n.v.t. 

 

 
  

8. Na afloop van de livestream lezingen kon u vragen stellen via de email, waarna die door 
de dagvoorzitter aan de spreker werden voorgelegd (meerdere antwoorden zijn mogelijk).  

a. dit voldeed prima, de discussie met de spreker leek er niet onder te lijden 
b. het werkte zo wel, maar de discussie was toch niet optimaal 
c. ik heb geprobeerd om een vraag te stellen, maar mijn vraag kwam niet aan bod 
d. ik stelde het op prijs dat mijn vraag achteraf per email werd beantwoord 
e. ik heb geprobeerd om een vraag te stellen, maar het is me niet gelukt 
f. het leek me te omslachtig en daarom heb ik het niet geprobeerd 
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9. Tien dagen voorafgaand aan elke lezing ontvangt u een email ter herinnering. Wat vindt u 
van zo’n email (meerdere antwoorden zijn mogelijk)? 

a. ik stel dat op prijs en bekijk de inhoud 
b. ik stel dat op prijs, maar bekijk de inhoud niet of nauwelijks 
c. de tekst van de email inclusief samenvatting van de lezing is te lang en te uitvoerig 
d. een korte, bondige reminder stel ik wel op prijs 
e. ik stel geen prijs op deze emails 

 

  
10. Wat moet er volgend seizoen gebeuren? Wanneer de zaal van theater Diligentia weer 

opengaat voor een voltallig publiek, dan kan in mijn ogen het livestreamen van lezingen: 
a. worden gestopt, de video-opnamen op de website zijn voldoende 
b. worden gestopt, anders loopt de zaal teveel leeg 
c. doorgaan, maar ik zal er geen gebruik van maken 
d. doorgaan, ik zal er af en toe gebruik van maken en die avonden niet naar de zaal 

komen 
e. doorgaan, ik zal er meestal gebruik van maken en nauwelijks naar de zaal komen 
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11. Wat vond u dit seizoen van het inhoudelijk niveau van de lezingen? Het niveau: 

a. mocht wel wat hoger 
b. was goed 
c. mocht iets lager 
d. geen mening 

 

 
 

12. Wat vond u dit seizoen van de didactische vaardigheden van de sprekers? Met andere 
woorden waren de uitleg en de plaatjes begrijpelijk genoeg? De didactische vaardigheid 
van de sprekers: 

a. was prima 
b. bij sommige sprekers niet goed genoeg 
c. liet vaak te wensen over 
d. geen mening 
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13. Heeft u opmerkingen of tips voor het bestuur (op welk gebied dan ook)? Dat stellen we 

zeer op prijs.  
 

 Als ik niet kan komen kan ik toch bijblijven met de livestream, maar het discussiëren 
over de lezing in de foyer, met een glas, na de lezing is toch het mooiste moment 
in de week. 

 Het bestuur zou aan de sprekers kunnen voorstellen/vragen om de slides niet te 
veel/gedetailleerde informatie te laten bevatten. 

 Ga zo door, het is heel fijn om toch nog iets als de lezingen in deze eenzame tijden 
te hebben. 

 Mijn interesses liggen op het gebied van natuurkunde, sterrenkunde en computers. 
Deze onderwerpen kwamen helaas niet zoveel voor het voetlicht. 

 Ik ben, gelet de extra aandacht benodigd bij het bestuur, zeer positief dat de 
lezingen op deze wijze doorgingen over de mogelijkheden om de lezingen toch te 
kunnen volgen. Hulde, ga zo door. Het beschikbaar houden van de lezingen on-
line draagt bij tot het bijwonen ook in (weers-)omstandigheden dat het niet zo 
handig is om naar Den Haag te komen. 

 Petje af voor het bestuur dat de lezingen digitaal toch door konden gaan. In de bijna 
60 jaar dat ik nu lid ben laat de vereniging zien dat ze volledig op de hoogte is van 
de hedendaagse technieken. En ze ook nog weet te gebruiken. Wat een verschil 
met 60 jaar geleden, toen was het voor een 16-jarige leerling eigenlijk een beetje 
duffe boel, maar m'n nieuwsgierigheid bleef toch geprikkeld al die jaren. Ga zo door! 

 Ik ben een paar keer de livestreams vergeten aan te zetten (niet alleen voor 
Diligentia overigens). Blijkbaar is een aankondiging van een livestream voor het 
geheugen of zelfs in de agenda vluchtiger dan een besluit om maandagavond naar 
een bijeenkomst te gaan. Misschien een extra herinnering een half uur voor 
aanvang? 

 Waarom ontbreekt het deel met de vragen dikwijls op de video-weergave? Verder 
veel lof voor het vele werk 

 Dit moet voor jullie ook zwaar en stressvol geweest zijn. Bedankt voor het 
doorzettingsvermogen 

 Als het weer mogelijk is bijeen te komen in Diligentia, zou ik de on-line versie 
handhaven. Immers, door ziekte of wanneer reizen naar Den Haag niet mogelijk is, 
kun je toch de presentatie live bijwonen. Ook leden die wat verder weg wonen of 
naar hun tweede huis in Frankrijk zijn, kunnen gewoon de lezing bijwonen. 

 Geen tips. Wel compliment voor het bestuur dat zich steeds blijft inzetten om 
lezingen met goede onderwerpen te organiseren. En oplossingen vindt voor 
problemen die zich voordoen en de leden goed informeert en blijft betrekken bij wat 
er speelt. Top! 

 Lof voor het soepel schakelen naar een online platform. Het gebruik van YouTube 
als medium werd ook op prijs gesteld. 

 Soms is de informatiedichtheid te groot. Het is dan goed om online nog een keer te 
kijken. De heer ir Henk Roosmalen maakt steeds een verslag, krijg ik toegestuurd. 
Lees ik dan nog een keer door. 

 Blij, dat het zo actief is opgepakt 
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 Prima oplossing gevonden door bestuur. Dat maakt drempel om alle lezingen te 
volgen lager, als de live stream in de toekomst ook beschikbaar blijft als extra 
kanaal. 

 Graag alles achteraf digitaal bereikbaar 
 Hulde aan het bestuur en in dit geval in het bijzonder aan degenen die de 

uitzendingen mogelijk hebben gemaakt. 
 Het was duidelijk, dat het spreken voor een videoverbinding voor veel mensen 

lastig is, ook voor een zaal trouwens. Ik vond het een geweldig alternatief en was 
er erg blij mee. 

 Wij waarderen het zeer dat we alle Diligentia lezingen dit jaar hebben kunnen 
volgen. Wij zijn zeer geïnteresseerd, maar wonen ver van Den Haag en zijn bijna 
nooit in staat om de lezing in de zaal te volgen. 

 Het is moeilijk in te schatten wat de basale kennis van de toehoorders is over een 
bepaald onderwerp. Bij een enkele lezing bleek ik te weinig achtergrondkennis te 
hebben. Bij livestream zijn de geprojecteerde diagrammen lastig te interpreteren 
omdat ze zo klein zijn. In de zaal is dat makkelijker. Wellicht hier bij opnames 
rekening mee houden. Vooraf misschien slides beoordelen? Of inzoomen? Dank. 

 Het lettertype van de mail die ik ontvang is er de oorzaak van dat ik soms niet kon 
inloggen en zo de lezing miste. Zie correspondentie met uw secretaris. 

 Ad. 6. Ik kijk op een groot scherm dat verbonden is met mijn laptop. Ad 7. 
Doorgaans was het geluid goed, niet altijd. Zorg er voor dat de spreker een goede 
microfoon gebruikt. Ad. 11/12. Sommige lezingen in de biochemische hoek waren 
voor een leek een wel erg technische opsomming van concepten en doorspekt met 
veel vaktechnische termen. Overigens, veel dank voor de inspanningen om dit 
seizoen toch doorgang te laten vinden. Het was ondanks de beperkingen toch een 
van de weinige contacten met de buitenwereld. 

 Ik heb anderhalf jaar geleden het boek "Schaal" van Geoffrey West gelezen (PS: 
over complexiteit en schaalverhoudingen in de natuur). Dacht toen dat het een 
interessant onderwerp voor een lezing zou zijn. Betekent in feite dat ook 
buitenlandse bronnen worden aangeboord. 

 Geluid vooraf beter testen. 
 Zolang er restricties van kracht blijven lijkt het zinvol om de livestreams te blijven 

uitzenden. 
 Vooral de laatste lezing, met de discussie tussen de twee presentatoren was een 

super verbetering en ben het helemaal eens met Peter Sterk, een blijvertje 


