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Voorwoord
“Sinds de subsidieronde in 1999 ben ik betrokken bij het ontwikkelen van
(gemeentelijke) websites, intranetten, formulieren, zaaksystemen, etc. Vanuit
diverse werkgevers en een tijd als zelfstandig adviseur, heb ik veel organisaties,
vooral gemeenten, ondersteund bij projecten om de online dienstverlening te
verbeteren.
Op verzoek van collega’s in het vakgebied heb ik dit document geschreven, met
name om organisaties te inspireren. De visie, zoals beschreven in dit document,
is gebaseerd op de ervaringen die ik in al die jaren heb opgedaan. In al die jaren
heb ik veel (gemeentelijke) websites zien ontstaan, alleen was ik van mening dat
het anders kon. Daarin stond ik niet alleen, vanuit de UK kwamen er voorbeelden
van websites die anders ingericht werden. De zogenaamde Toptaken website was
geboren, een nieuwe visie op een functionele website.
Bij de gemeente Vianen heb ik de mogelijkheid gekregen deze vernieuwde visie
uit te werken. Als adviseur heb ik de gemeente Vianen ondersteund bij het
opzetten van een nieuwe gemeentelijke website. Onder de projecttitel ‘De kunst
van het weglaten’ heb ik samen met een aantal medewerkers van de
gemeente Vianen en medewerkers van CARE Internet Services, deze visie
toegepast. Het eindresultaat was een zeer gedurfde Toptaken website. Na mijn
periode bij de gemeente Vianen heb ik de visie verder doorontwikkeld bij meer
gemeenten, waaronder de gemeenten Vaals (www.vaals.nl), Beesel
(www.beesel.nl) en Landerd (www.landerd.nl). Dit visiedocument wordt zo goed
als kan aangepast aan de laatste inzichten bij nieuwe projecten.
In dit document beschrijf ik de visie die we in Vianen hebben uitgewerkt en die ik
de laatste jaren steeds verder heb verbeterd. Waar nodig laat ik voorbeelden
zien en probeer ik keuzes te bekrachtigen aan de hand van cijfers. Vooral
inhoudelijk kunnen we de komende jaren websites nog sterk verbeteren. Dat heb
ik eind 2019 wel gemerkt tijdens een bijeenkomst bij de gemeente Stein over
‘digitale toegankelijkheid’ en een onderzoek dat ik heb laten uitvoeren. We zijn
er dus nog lang niet, maar ik hoop dat de visie zoals beschreven in dit document,
ook jou inspireert.
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Begin januari 2021 ben ik gestart als ‘projectleider nieuwe website en
aanverwante dienstverlening’ gemeente Deurne. Ik ben ook betrokken bij een
project in mijn eigen dorp, waar we een samenlevingsplatform gaan opzetten en
waar ik de visie van toptaken zeker ook ga toepassen. Dit betekent dat ik dit
document in 2021 aanpas aan dit project. Mocht je daar al vragen over hebben
dan kun je altijd contact met me opnemen.
Wil je na het lezen van dit document meer informatie of ondersteuning bij een
project? Neem contact met me op en zet de koffie maar klaar. Ik deel graag mijn
kennis en visie en laat de mogelijkheden zien. Vooral ook waarom je bepaalde
keuzes zou moeten maken. Dat is vaak makkelijker uit te leggen in een
persoonlijk gesprek dan in een document.
Ik wens je voor nu in ieder geval veel leesplezier. Hopelijk weet ik je te
inspireren. Ik zou het zeer op prijs stellen om mij na het lezen van het document
even een reactie te sturen. Dan kan ik de visie in de toekomst mogelijk nog
verder aanscherpen. Enjoy!”

René Janssen
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Samenvatting
Dit document is opgedeeld in een aantal hoofdstukken. Allereerst beschrijf ik in
hoofdstuk 1 de Toptaken benadering vanuit 3 invalshoeken: vormgeving –
structuur – inhoud. In hoofdstuk 2 beschrijf ik aan de hand van voorbeelden hoe
ik de Toptaken benadering heb toegepast binnen verschillende websites. In
hoofdstuk 3 laat ik een aantal cijfers zien die we bij de gemeente Vianen hebben
bereikt met de visie zoals in dit document beschreven. In korte tijd konden we
aantonen dat de visie ook echt resultaat oplevert. Maar ook zeker nog op langere
termijn.
In hoofdstuk 4 beschrijf ik hoe we de Toptaken website bij de gemeente Vianen
hebben gebruikt als input voor een kennisbank. De gedachte hierachter is dat de
website in feite de bron van informatie is van een organisatie, waarom zou je
deze informatie dan niet intern gaan gebruiken? In hoofdstuk 5 beschrijf ik kort
een aantal leveranciers waar ik veel mee samenwerk en die kwalitatief
hoogwaardige producten leveren. Vervolgens laat ik in hoofdstuk 6 nog een
aantal voorbeelden van Toptaken websites zien.
Tot slot heb ik nog een onderzoek opgenomen in dit document onder hoofdstuk
7. In dit onderzoek zijn een aantal gemeentelijke websites getest op
toegankelijkheid. De resultaten laten zien dat we nog een lange weg te gaan
hebben, vooral content verdient nog de nodige aandacht. Het onderzoek laat zien
dat je met een goede visie op een Toptaken website een behoorlijk toegankelijke
website krijgt. Maar het bevestigt ook dat je er daarmee alleen nog niet bent.
Vandaar dat ik de resultaten in dit document heb opgenomen.
Waar nodig heb ik screenshots opgenomen om één en ander visueel duidelijk te
maken. Let wel, de website van de gemeente Vianen is per 1 januari offline,
omdat Vianen inmiddels behoort tot de gemeente Vijfheerenlanden. En bij die
website ben ik helaas niet betrokken geweest. Op een aantal plaatsen in het
document heb ik stukjes tekst opgenomen (in het blauw, inspringend). Dit is
aanvullende informatie behorende bij het onderdeel waar de tekst is opgenomen.
Ik heb al van meerdere personen gehoord dat het document ‘lekker wegleest’.
Mocht je fouten tegenkomen, laat het mij dan even weten, dan kan ik het
document nog verder verbeteren. Voor nu nogmaals veel leesplezier!
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1. Toptaken benadering
Het begrip ‘Toptaken’ is een ‘hip’ begrip geworden, vooral bij
overheidsorganisaties. Gemeenten die hun website vernieuwen, geven aan dat
ze allemaal de website opgezet hebben op basis van de Toptaken benadering.
Wat ik vaak mis is dat de benadering niet altijd vanuit de volgende 3
invalshoeken wordt bekeken:
✓ Vormgeving
✓ Structuur
✓ Inhoud (content)
In de volgende hoofdstukken beschrijf ik de uitgangspunten van deze 3
onderwerpen die zijn meegenomen in het uitwerken van het concept, om een zo
functioneel mogelijke Toptaken website te krijgen. Over vormgeving zeggen een
aantal deskundigen dat dit niets met een Toptaken website te maken heeft. Ik
beweer echter het tegenovergestelde. Uitstraling van een website bevordert juist
het gebruik van de website, onderzoeken bevestigen dit. Aan de hand van
voorbeelden wordt dat hopelijk wel duidelijk.
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1.1. Uitgangspunten vormgeving
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven zijn er deskundigen die beweren dat
vormgeving niets met een Toptaken benadering te maken heeft. Ik ben het daar
niet mee eens. Als je een goed uitgewerkte visie op Toptaken hebt maar je
website heeft een niet functionele vormgeving (lees: slechte usability), dan
schiet je nog steeds je doel voorbij. Besteed hier dan ook voldoende aandacht
aan. Bovendien kan een goed uitgewerkte vormgeving helpen bij het krijgen van
draagvlak voor Toptaken binnen je eigen organisatie. Onderschat het belang
hiervan dan ook niet.
Bij het bepalen van de vormgeving voor een Toptaken website, kun je de
volgende uitgangspunten in acht nemen:
✓

Toptaken moeten visueel opvallen en direct aanklikbaar zijn
De Toptaken van een website moeten visueel direct opvallen en het moet
duidelijk zijn dat ze aanklikbaar zijn. Soms vallen Toptaken niet op, omdat
visueel een ander onderdeel van de website te veel aandacht trekt. Of omdat
niet geheel duidelijk is dat de Toptaken linkjes zijn. Gebruik dan ook niet
alleen icoontjes, maar gebruik zeker tekst. Een combinatie van een icoontje
en tekst is nog beter, dat versterkt namelijk de aandacht (waarbij icoontjes
wel goed uitgewerkt moeten zijn). Een onderzoek dat ik heb laten uitvoeren
in maart 2019 bevestigt dit (zie hoofdstuk 7).

✓

Contactinformatie makkelijk vindbaar maken, op elke pagina
Openingstijden en contactgegevens zijn nog steeds één van de meest
bezochte pagina’s op een website. Deze informatie moet dan ook snel te
vinden zijn, ongeacht op welke pagina iemand zich bevindt. Bij de gemeente
Vianen hebben we er destijds voor gekozen om naast de contactgegevens
van het Stadhuis, ook de link naar de openingstijden van de Stadswerf en
het Sportcentrum Helsdingen direct aanklikbaar te maken te maken. De
reden was heel eenvoudig, deze informatie werd al veel gezocht in de oude
website. Daarom hebben we deze informatie in de footer opgenomen zodat
dit op elke pagina zichtbaar was.
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De 3 belangrijkste locaties in de footer
met elke een link naar de openingstijden

Figuur 1: Linkjes naar de openingstijden van de belangrijkste locaties, gemeente Vianen

Inmiddels hebben heeft CARE een module ontwikkeld, waarmee de actuele
openingstijden van een locatie, of de actuele telefonische bereikbaarheid
getoond worden. Dat maakt een en ander nog gebruiksvriendelijker.

Actuele openingstijden verschillende
locaties en telefonische bereikbaarheid

Figuur 2: Actuele openingstijden van verschillende locaties of de telefonische bereikbaarheid, gemeente Bernheze
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✓

De zogenaamde ‘tiny tasks’ makkelijk vindbaar maken
Aan de hand van een goede zoekfunctie en een gebruiksvriendelijke A-Z
index, is alle informatie die naast de Toptaken op de website staat, makkelijk
bereikbaar te maken.
Een A-Z is een uiterst functionele ‘vervanger’ voor een menustructuur,
waarbij steeds goed nagedacht moet worden onder welke woorden bezoekers
van de website een onderwerp zoeken. Ook hier zijn een aantal vakcollega’s
het niet mee eens. Er wordt wel eens gezegd dat een A-Z index niet gebruikt
wordt. Voordat de website van de gemeente Vianen live ging heb ik Gerry
McGovern, volgens velen de goeroe op het gebied van Toptaken websites,
benaderd en zijn mening gevraagd. Dit is wat hij mij antwoordde: “The A-Z is
a very good idea for the tiny tasks. I would suggest making it more
prominent on the homepage”. Zijn suggestie hebben we bij de gemeente
Vianen opgevolgd. In eerste instantie stond de A-Z index namelijk niet op de
homepage, maar in het eindresultaat uiteindelijk wel.
De A-Z index was trouwens ook niet een idee dat uit de lucht kwam vallen.
Deze keuze heb ik gebaseerd op een uitgebreid onderzoek van de BBC. En
uiteindelijk zijn we blij dat we het doorgezet hebben, waarbij we in de
vormgeving ervoor gezorgd hebben dat de werking van de A-Z index uiterst
gebruiksvriendelijk is. De letters van het alfabet blijven namelijk staan
waardoor er heel snel tussen letters gewisseld kan worden.
Inmiddels zijn steeds meer gemeenten waar ik bij website projecten
betrokken ben, overgestapt op het gebruik van een A-Z index. Statistieken
bij deze gemeenten laten zien dat de A-Z veel gebruikt wordt. Niet iedereen
denkt er echter zo over, de keuze laat ik uiteindelijk aan de klant zelf over.
Maar ik adviseer het wel, cijfers liegen niet. En mijn keuzes zijn gebaseerd op
statistische informatie, ik probeer in ieder geval altijd mijn keuzes kracht bij
te zetten door te bewijzen dat het zinvol is. En daar helpen cijfers nu
eenmaal bij, die laten echt duidelijk het gebruik van een A-Z index zien.
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Figuur 3: Statistieken gemeente Vianen over 2018, A-Z index naast afvalkalender meest bezochte pagina’s

✓

Menustructuur helemaal weglaten
In het kader van ‘de kunst van het weglaten’ hebben we bij de gemeente
Vianen destijds kritisch gekeken of een menustructuur op een pagina iets
toevoegt. De conclusie was: ‘nee’. Als iemand de pagina paspoort bekijkt,
dan is men niet op zoek naar een uittreksel (daar mag je wel vanuit gaan in
ieder geval). Op een detailpagina moet alleen informatie getoond worden die
ertoe doet en alleen verwijzingen naar andere pagina’s (pagina’s op de eigen
website, maar ook pagina’s op externe websites) die gerelateerd zijn aan de
inhoud van de pagina waar iemand zich op dat moment bevindt. Deze
verwijzingen vormen min of meer het menu van de pagina.

✓

Overzichtelijke pagina’s met opvallende ‘call-to-action’ buttons
Bezoekers van een website willen snel informatie of snel iets regelen. Zorg
daarom voor overzichtelijke, goed leesbare pagina’s met duidelijke call-toaction buttons. In het kader van kanaalsturing is het snel kunnen uitvoeren
van een actie namelijk belangrijk. Bij veel processen valt via het digitale
kanaal winst te behalen, zorg er daarom voor dat iemand snel en makkelijk
een actie kan uitvoeren. Zo’n call-to-action button is eigenlijk de Toptaak van
de betreffende pagina.
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✓

Kleurgebruik volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen
Websites moeten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Eén van de
uitgangspunten is goed kleurgebruik. Er moet voldoende contrast zijn tussen
voor- en achtergrond kleur bij teksten, buttons, menu’s, etc. Dit blijkt in de
praktijk niet altijd even makkelijk, maar we moeten proberen om het
contrast zo optimaal mogelijk te maken. Uiteraard kun je volstaan met een
‘hoog contrast’ button om het contrast aan te passen, maar daarmee geef je
eigenlijk aan dat je niet voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Zorg er
gewoon voor dat het contrast van de website goed is. Dat is de uitdaging die
je een vormgever moet meegeven. Een button om een website weer te
geven in hoog contrast voegt echt niets toe.
Daarnaast is het belangrijk dat er niet al te veel verschillende kleuren
gebruikt worden. Onderzoek wijst uit dat mensen met een licht
verstandelijke beperking, autisme en licht visuele beperkingen hier heel veel
moeite mee hebben (zie hoofdstuk 7). Websites met veel kleurgebruik zijn
voor deze grote doelgroep onrustig. En dat wil je niet, de website moet zo
optimaal mogelijk functioneren voor elke doelgroep.

✓

Verzorgde uitstraling
Dit punt klinkt als vanzelfsprekend, maar bekijk een aantal willekeurige
websites en je zult zien dat er nog veel aandacht besteed kan worden aan de
uitstraling van websites. Vaak zie je verschillende weergaves voor kopjes,
linkjes, stukjes tekst, etc. Zorg voor een strakke uitstraling door voor elke
koptekst, elke link, elke tekst, eenzelfde opmaak te kiezen. En zorg dat alles
goed leesbaar is door gebruik te maken van een goed lettertype, goede
lettergrootte en regelafstand. Een verzorgde uitstraling zal een positieve
invloed hebben op de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de
website. Daar moet in de testfase heel goed naar gekeken worden.
Bij de gemeente Vianen hebben we de website laten onderzoeken door een
student van de Haagse Hogeschool, opleiding Communicatie en Multimedia
Design. Daar kwam naar voren dat de website van de gemeente Vianen
erg goed werd beoordeeld op uitstraling. Betrouwbaar, zakelijk, verzorgd
en eigentijds waren de kernwoorden van de onderzoekers.
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✓

Eigen identiteit krijgen
Hoewel er vaak wordt geroepen dat gemeentelijke websites allemaal
hetzelfde moeten worden (op zich een goed uitgangspunt, maar daar is al
voldoende over gediscussieerd dus dit moeten we voorlopig maar even
achter ons laten), lijkt dit in de praktijk niet haalbaar. Al 20 jaar niet en
waarschijnlijk de komende 20 jaar ook niet. Zorg daarom voor een eigen
identiteit, bijvoorbeeld door goed gebruik te maken van fotomateriaal. In het
geval van Vianen hebben we destijds geprobeerd een ‘Viaanse uitstraling’ te
creëren. Voor inwoners en ondernemers is de website dan herkenbaar. En
een eigen uitstraling heeft ook een positieve werking op de interne
organisatie, omdat het behaalde resultaat een ‘eigen’ gevoel zal geven. En
dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste om de website een eigen
identiteit te geven. De uitdaging zit wel in het goed gebruik van
fotomateriaal. Dat is op de website van Vianen niet helemaal meer gelukt,
mede door tijdgebrek en de herindeling die er aan zat te komen.
Bij de gemeenten Beesel (www.beesel.nl) en Vaals (www.vaals.nl) hebben
we veel aandacht besteed aan het creëren van een eigen identiteit. In Beesel
is dit gerealiseerd door gebruik te maken van foto’s waar inwoners en
ondernemers van de gemeente Beesel op staan en die ook door de
maatschappij zelf zijn aangeleverd. Dit geeft een vertrouwd gevoel. En de
draak, waar Beesel om bekend staat vanwege het Draaksteken, is mooi
verwerkt in de vormgeving (en voorzien van een mooie ‘easter-egg’). Bij
Vaals is er veel aandacht besteed om de Toptaken te combineren met de
uitstraling. In Vaals is men namelijk van mening dat uitstraling van de
gemeentelijke website echt een meerwaarde is voor de samenleving. Er is bij
Vaals veel aandacht besteed aan fotografie. De gemeente krijgt dan ook veel
complimenten voor de website, die nog lang niet compleet is. De website
wordt verder doorontwikkeld waarbij de gemeente meertaligheid van de
website verder wil uitbreiden. En de gemeente wil laten zien hoe mooi Vaals
en de omgeving is door alle gebieden te gaan beschrijven. En dan weer
voorzien van professioneel fotomateriaal. Dit vergt nog wat tijd, maar ik ben
overtuigd dat het resultaat straks ook een meerwaarde is voor de website.
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Figuur 4: Homepage gemeente Beesel, www.beesel.nl

Figuur 5: Homepage gemeente Vaals, www.vaals.nl
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✓

Géén standaard template
Verschillende leveranciers bieden een standaard template aan, die voor een
andere organisatie is uitgewerkt. Bij projecten die ik begeleid adviseer ik
altijd om juist géén standaard template te nemen. Wat vandaag verzonnen
wordt, is morgen alweer verouderd (vandaar dat dit document ook alleen
maar een leidraad is om zelf een goede Toptaken website op te zetten, en
juist geen document om een website te kopiëren). Bovendien is het
eindresultaat bij een standaard template niet door de eigen organisatie
uitgewerkt. Hierdoor krijg je mogelijk weinig draagvlak voor de Toptaken
visie. En leveranciers willen standaard templates vaak alleen leveren om ‘snel
klaar te zijn’ en ‘goedkoop te kunnen inschrijven op aanbestedingen’. Maar
een nieuwe Toptaken website opzetten verdient aandacht en tijd, kies dan
ook nooit voor een standaard template.

Helaas zie ik nog steeds veel opleveringen waarbij vormgeving weinig tot
geen aandacht heeft gekregen. Vaak wordt een standaard template
gebruikt, waarbij soms zelfs het kleurgebruik niet eens wordt aangepast
aan de eigen organisatie. Ik kan veel voorbeelden noemen waarbij er door
het gebruik van een standaard template weinig tot geen draagvlak in een
organisatie is voor een nieuwe website. Besteed daarom voldoende
aandacht aan vormgeving. Je moet de vormgeving eigenlijk als eerste
vaststellen, daarna pas een leverancier kiezen waarmee de website wordt
gebouwd. In de praktijk gebeurt dat zelden. Want wil jij echt een website,
waarvan de template mogelijk al een paar jaar geleden al is bedacht? Nee
toch, dat moet je echt niet willen.

✓

Responsive ontwerp
De website moet natuurlijk op elk device goed worden getoond. Dit betekent
dat de vormgeving zich aanpast aan de ruimte die het gebruikte beeldscherm
heeft. Of dat nu een heel groot breedbeeld scherm is, een iPad of een
mobiele telefoon, de vormgeving moet zich daar op aanpassen. Bij voorkeur
worden de Toptaken ook bij een mobiele weergave duidelijk getoond.
De weergave op een mobiele telefoon moet zoveel mogelijk hetzelfde zijn als
op een breedbeeld scherm, natuurlijk binnen alle technische mogelijkheden.
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De statistieken van de website van de gemeente Vianen toonden door de
jaren heen een groei in het gebruik van mobiele devices. In 2018 bekeek
meer dan 50% de website met de mobiele telefoon of een tablet. Daarom
moet een website ontworpen worden om op elke device zo optimaal
mogelijk te functioneren.

Figuur 6: Cijfers gemeente Vianen 2018, steeds meer bezoekers bekijkt een website met een mobiele telefoon of tablet

Samenvattend
Zoals je kunt lezen, een behoorlijk aantal uitgangspunten waar ik bij projecten
die ik begeleid rekening houd als het gaat om vormgeving. Ik hoop hiermee
duidelijk te maken dat een goede vormgeving van groot belang is voor een
functionele Toptaken website. Ga dus vooral geen andere website kopiëren, maar
probeer zelf een goede website uit te werken. Het kost even wat meer tijd en
energie, maar het betaalt zich terug.
Let bij het maken van de keuze voor een vormgever op de expertise van de
vormgever. Vraag naar voorbeelden van eerder opgeleverde websites. Reserveer
ook voldoende budget. Vormgeving is niet goedkoop, maar uiteindelijk wel de
investering waard. En als je zelf goed op papier weet te zetten wat jouw
organisatie voor ogen heeft, dan scheelt dat ook weer in de kosten. Dan kun je
namelijk de vormgever snel aan het werk zetten.
Kortom, besteed aandacht en tijd aan vormgeving en onderschat het belang van
goede vormgeving niet!
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1.2. Uitgangspunten opzetten structuur
Naast vormgeving zijn er ook een aantal uitgangspunten voor structuur. Hoewel
ik bij vormgeving heb gezegd dat we geen menustructuur meer op de website
van de gemeente Vianen plaatsten, is er wel een structuur opgezet in de
beheeromgeving. Op deze manier houd je het beheer namelijk onder controle en
is bepaalde informatie sneller terug te vinden (indien informatie bijgewerkt moet
worden is dit wel zo handig). Bovendien zijn er een aantal Toptaken die in meer
pagina’s onderverdeeld zijn, zoals bijvoorbeeld de periodieke Toptaak
‘Belastingen’.
✓

Toptaken moeten zelf te wijzigen zijn
De Toptaken van vandaag zijn misschien niet de Toptaken van morgen. Als
de belastingaanslag verstuurd is, dan zoeken veel mensen op de website de
mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Of de automatische incasso aan
te vragen dan wel te wijzigen. Als in Vianen de ooievaars weer gaan ‘jongen’,
dan is de webcam de meest bekeken pagina van de website. En na de kerst
willen mensen weten wanneer de kerstbomen opgehaald worden. En zo zijn
er nog wel een aantal items te noemen die op een bepaald moment als
Toptaak gedefinieerd kunnen worden. De Toptaken moeten dan ook
makkelijk zelf te wijzigen zijn, zodat ingespeeld kan worden op de
informatiebehoefte van de dag.
Op de website van de gemeente Vianen laten de statistieken zien dat de
wisselende Toptaken goed zijn voor meer dan 60% van het website
bezoek! Dit bevestigt eens te meer dat je met een aantal Toptaken meer
dan de helft van je bezoekers snel kunt bedienen. Uitdaging is het
regelmatig wijzigen en actueel houden van de Toptaken.
Over de Toptaak ‘Ooievaarsnest’ was vaak discussie. In het kader van
dienstverlening is dit geen Toptaak, dat klopt. Maar in het kader van
service absoluut wel. Want de pagina met de livecam van het
ooievaarsnest was bij de gemeente Vianen veruit de meest bezochte
pagina van de website. Dus, waarom zou je deze dan niet als Toptaak
definiëren in de periode dat er jonge ooievaars te zien zijn?
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✓

Géén producten catalogus meer
Gemeentelijke websites kennen vaak een producten catalogus. Veel pagina’s
in dit overzicht worden nauwelijks bekeken en zijn dus overbodig. En op veel
productpagina’s staat vaak veel te veel algemene informatie die niet van
belang is. Daarom het advies om géén productencatalogus op een
(gemeentelijke) website te plaatsen. Voor veel mensen is namelijk niet
duidelijk of iets nu een product is, een dienst of gewoon een content pagina.
Overigens wil een Toptaken benadering niet zeggen dat je website niet veel
pagina’s heeft. In Vianen hebben we er destijds wel voor gekozen om
informatie die bijna nooit bekeken werd weg te laten. Wanneer mensen
vragen hebben over een onderwerp dat niet op de website staat, krijgen ze
door een persoonlijk antwoord van de vakafdeling. Daarmee houd je de
website overzichtelijk en vergroot je ook nog eens je dienstverlening.

✓

Je belangrijkste doelgroep centraal stellen
Bij gemeentelijke websites is de informatie die het meest bekeken wordt voor
80% bestemd voor de inwoner of ondernemer. De overige informatie is
informatie die vaak gericht is op de bezoeker. In dit geval is het aan te
bevelen om inwoner/ondernemer dan ook centraal te stellen.
Uit een onderzoek naar de website van de gemeente Vianen door een
student van de Haagse Hogeschool, opleiding Communicatie en Multimedia
Design, kwam naar voren dat de indeling ‘Inwoners/Ondernemers’ en
‘Ontdek Vianen’ niet helemaal begrepen werd. In de vormgeving mocht
het onderdeel ‘Ontdek Vianen’ meer gaan opvallen. Omdat Vianen meer
ondernemers naar de gemeente wilde krijgen, werd overwogen om de
website in te delen in 2 doelgroepen, ‘Inwoners’ en ‘Ondernemers’. Het
huidige onderdeel ‘Ontdek Vianen’ wordt dan verweven binnen ‘Inwoners’,
of binnen de website www.invianenuit.nl. Helaas is de website hier nooit
meer op aangepast, vanwege de herindeling.
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✓

Overnemen wat van belang is
Op een bestaande website staat vaak informatie die nooit bekeken wordt.
Ook worden er archieven opgebouwd van nieuwsberichten, evenementen,
etc. Statistieken tonen aan dat deze archieven bijna nooit bekeken worden.
Het advies is dan ook om alleen de informatie die ertoe doet over te nemen.
Daarnaast is het aan te bevelen om geen archieven op de te bouwen van
oude nieuwsberichten, die worden toch niet bekeken. Zeker als een website
dagelijks wordt gearchiveerd, verwijs dan naar het archief. Zorg dat je
website actueel blijft en verwijder dan ook periodiek oude nieuwsberichten
die niet meer actueel zijn.
Voor het archiveren van websites adviseer ik gebruik te maken van de
diensten van Pagefreezer. Een bewezen oplossing, waarbij het mogelijk is
om via ‘deeplinks’ direct te linken naar het laatste archief van de pagina
die je bekijkt. Op deze manier kun je overzichten (nieuws, lijsten, etc.)
beperkt houden en voor oudere berichten verwijzen naar het archief. Voor
meer informatie hierover kun je contact opnemen met John Jansen,
john@pagefreezer.com.

Figuur 7: Je kunt via Pagefreezer direct de laatst gearchiveerde versie van een pagina opvragen
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✓

Relevante verwijzingen op detailpagina’s
Omdat ik adviseer om bij vormgeving een traditionele menustructuur weg te
laten, is het wel van belang dat op elke detailpagina de meest relevante
verwijzing worden opgenomen. Dit kunnen interne verwijzingen zijn, maar
ook verwijzingen naar externe websites. Deze verwijzingen zijn in feite het
menu van de pagina. Op deze manier maak je pagina’s ook functioneel en
behoud je toch het overzicht.

✓

Goede A-Z index.
Zoals al eerder aangegeven adviseer ik een goede A-Z index te gebruiken op
een website met veel pagina’s. Alle pagina’s die op de website gepubliceerd
worden, moeten in deze index automatisch worden opgenomen. Daarnaast
moet het mogelijk zijn om alternatieve trefwoorden te koppelen aan pagina’s,
zodat een onderwerp via meer ingangen terug te vinden is in de A-Z index.

Ondanks dat er besloten is geen menustructuur op de website te plaatsen,
zijn de pagina’s wel ingedeeld in hoofdonderwerpen. Dat is op zich eigenlijk
een soort ‘verborgen’ menustructuur. Daarnaast zorgt een goede A-Z index er
voor dat informatie snel gevonden kan worden.
De statistieken van de website van de gemeente Vianen lieten zien dat de
A-Z index één van de meest bezochte pagina’s was. Deze pagina had ook
een heel laag uitstap percentage, slechts 7% verliet de website vanuit
deze pagina. Kortom, er werd goed gebruik gemaakt van deze pagina, de
cijfers rechtvaardigen in mijn beleving dan ook de keuze voor een A-Z
index. Ik ben dan ook nog steeds overtuigd dat dit een manier is om
bezoekers van je website snel naar de juiste pagina te leiden. En dat wordt
ook bevestigd door de statistieken van andere gemeentelijke websites.
Want ook bij de gemeenten Stein, Beesel en Vaals behoort de A-Z index
tot de 10 meest bezochte pagina’s van de website.
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Figuur 8: Hoewel niet direct zichtbaar, kent de website van de gemeente Beesel toch een bepaalde menustructuur.
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1.3. Uitgangspunten inhoud van pagina’s
Als laatste adviseer ik om te kijken naar de inhoud van elke pagina. Waar moet
rekening mee worden gehouden om ook inhoudelijk een goede en functionele
Toptaken website te krijgen. Want recentelijk onderzoek wijst uit dat we daar op
dit moment nog te weinig aandacht aan besteden, op dit onderdeel hebben we
met z’n alleen nog wel een uitdaging (zie hoofdstuk 7).

✓

Schrijf korte en duidelijke teksten
Herschrijf teksten en bekijk de content vanuit het oogpunt van de bezoeker
van je website, niet vanuit de organisatie! Veel tekst is overbodig en niet
interessant. Houd teksten kort en neem alleen de informatie op waar een
bezoeker van de pagina ook echt iets aan heeft.

✓

Gebruik geen ‘vaktaal’
Op veel (gemeentelijke) websites wordt vaak ‘ambtelijke taal’ gebruikt.
Schrijf teksten zoveel mogelijk in begrijpelijke taal. Vaktermen worden door
bezoekers van je website vaak niet begrepen. Teksten moeten makkelijk
leesbaar en te begrijpen zijn. Streef ernaar om te komen tot teksten van het
niveau B1/B2 (er zijn online tools om teksten hierop te toetsen). Dit niveau
wordt namelijk geadviseerd, dan is het voor iedereen ook begrijpelijk. Dit is
overigens geen eenvoudige klus, maar als het je lukt wordt je website er
kwalitatief alleen maar beter van.

✓

Geen algemene teksten
Bij elke pagina moet de afweging worden gemaakt welke informatie voor een
bezoeker van je website relevant is. Lange uitleg over wat iets is, wordt vaak
overschat. Inwoners weten bijvoorbeeld wel wat een verhuizing of een
paspoort is, houd dat soort informatie kort of laat het weg. Vaak wil men
weten wat iets kost, hoe men het regelt en hoe lang het duurt. Dus zo weinig
mogelijk algemene teksten, alleen die informatie opnemen die zinvol is.

‘De kunst van het weglaten’, de visie achter een toptaken website

Pagina 20 van 84

✓

Uitgaan van de bron
Veel (gemeentelijke) websites hebben aparte subsites voor een
afvalkalender, raadsinformatie, evenementen, etc. Dit is vaak verwarrend,
omdat die subsites een eigen vormgeving hebben en bezoekers vaak denken
dat ze op een verkeerde website terecht zijn gekomen. Vooral als de
vormgeving in zijn geheel niet aansluit op de vormgeving van de website.
Het is daarom beter om de inhoud binnen de eigen website te tonen, waarbij
deze inhoud wel wordt opgehaald vanuit de bron. Kortom: altijd uitgaan van
de bron en onderzoeken of de informatie binnen de eigen website getoond
kan worden. Koppelingen met andere systemen op basis van open
standaarden zijn dus aan te bevelen, boven allemaal verschillende subsites.
En daar waar het echt niet mogelijk is en er toch een subsite gebruikt moet
worden, moet deze subsite volledig aansluiten op de vormgeving van de
website.
Bij gemeentelijke websites adviseer ik om content zoveel mogelijk te
integreren vanuit de bron. Integratie van een afvalkalender, koppeling
naar een afspraak module, content ophalen uit landelijke voorzieningen als
regelgeving en bekendmakingen, content ophalen uit regionale bronnen
voor bijvoorbeeld vacatures of evenementen. Er is veel mogelijk en het
maakt je website alleen maar gebruiksvriendelijker. En het beheer van je
website zelfs een stuk eenvoudiger.
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Figuur 9: Een geïntegreerde afvalkalender, geen aparte subsite of een externe oplossing, gemeente Beesel

✓

Geen archieven meer opbouwen
De website van veel gemeenten wordt dagelijks gearchiveerd, al een aantal
jaar. Zo ook de website van de gemeente Beesel. Er wordt echter vaak geen
gebruik gemaakt van dit archief. Op een oude website worden vaak
archieven opgebouwd van nieuwsberichten, evenementen, pdf documenten
van de gemeentepagina, etc. Maar als de website dagelijks wordt
gearchiveerd, is dat eigenlijk overbodig. Het resultaat daardoor is vaak een
te grote website, met een zoekfunctie die veel te veel resultaten geeft.
Daarom adviseer ik om geen archieven op te bouwen van bijvoorbeeld
nieuwsberichten, statistieken bevestigen dat archiefberichten zelden tot nooit
worden bekeken. Verwijder content als deze niet meer relevant is (zoals
informatie over aangepaste openingstijden tijdens feestdagen). Hierdoor blijft
de website compact en het zoekresultaat overzichtelijk. Daar waar inzicht in
archieven wel interessant zijn, kun je verwijzingen opnemen naar het
webarchief. Op deze manier wordt het archief ook goed gebruikt en voegt het
iets toe.
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✓

Goed gebruik van kopteksten
Een goede tekst bestaat uit titels, subtitels en alinea’s. Bij webpagina’s moet
je goed gebruik maken van de zogenaamde kopteksten, waarbij er
kopteksten op meerdere niveaus bestaan (koptekst 1 is vaak de titel,
koptekst 2 de subtitel boven een alinea’s en koptekst 3 de titel boven
opsommingen binnen een alinea). Er kan technisch gezien nog gebruik
gemaakt worden van koptekst 4 of koptekst 5, maar dan is het niet echt
leesbaar meer. Dus maximaal 3 niveaus aan kopteksten, maar als het kan
volstaan met 2 niveaus. Goed gebruik van kopteksten is ook bevorderlijk
voor zoekmachines.

✓

Verwijzingen naar contactgegevens
Het is aan te bevelen om de vormgeving zo op te zetten, dat
contactgegevens altijd in beeld staan, bijvoorbeeld in de footer. De bezoeker
van de website moet deze informatie altijd snel kunnen vinden, waar dan ook
op de website. In sommige gevallen is het echter aan te bevelen afwijkende
contact informatie op te nemen op bepaalde contentpagina’s.

✓

Verwijzingen naar andere pagina’s
Op elke pagina kun je verwijzingen opnemen naar gerelateerde pagina’s. Dit
kunnen pagina’s binnen de eigen website zijn, maar ook pagina’s op een
andere website. Het is te overwegen om verwijzingen in een apart overzicht
op te nemen. Als je verwijzingen in een tekst opneemt is de kans reëel dat
mensen direct gaan klikken op een link, daardoor kun je ze kwijtraken.
In Vianen kwamen we erachter dat het opnemen van verwijzingen al snel
kan leiden tot ‘broken links’. Een tool die je continue op de hoogte houdt
van broken links (en ook spelfouten, statistieken, toegankelijkheid, etc.) is
Siteimprove. Daar hebben we bij Vianen erg veel gebruik van gemaakt om
de website kwalitatief op een hoog niveau te houden.
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✓

Centraal beheer, decentrale verantwoordelijkheid
Om het beheer van een website onder controle te houden, adviseer ik
centraal beheer. Dit betekent dat een beperkt aantal mensen wijzigingen aan
de website doorvoert. De verantwoordelijkheid van de inhoud leg je echter
wel in de organisatie neer, je werkt dus met ‘content verantwoordelijken’.
Voorwaarde is wel dat de beheerders ‘kartrekkers’ zijn, dus regelmatig bij de
content verantwoordelijken controleren of de inhoud van een pagina nog
klopt.
In het verleden was het beheer van de website van de gemeente Vianen
decentraal belegd. In de praktijk bleek dat echter in zijn geheel niet te
werken, aangezien niemand in de organisatie wist of de website eigenlijk
wel actueel was. Met het centraliseren van het beheer, werd de actualiteit
van de website stukken beter. Wel moet worden opgemerkt dat het in de
praktijk nog steeds een uitdaging is voor de content bewakers, om te
zorgen dat de verantwoordelijke medewerkers ook tijdig wijzigingen
doorgeven. Met het in gebruik nemen van de kennisbank is dat wel enorm
toegenomen, maar de content bewakers moeten nog steeds heel actief
zijn in het verkrijgen van informatie uit de organisatie (zie hoofdstuk 4
voor informatie over de kennisbank).
Ik heb aan den lijve ondervonden dat decentraal beheer van een website
gewoon niet werkt. Bij de gemeente Roermond heb ik eens verschillende
voorstellen gedaan om pagina’s te verbeteren, het verbaasde mij dat ik
steeds naar verschillende mensen werd doorverwezen. En dan kreeg ik
vaak als antwoord dat men geen tijd had om teksten te updaten, of geen
kennis had van het systeem en het daarom steeds naar achter werd
geschoven. Ik heb toen voor een paar mensen een aantal pagina’s
aangepast, maar de bevestiging dat decentraal beheer niet werkt was wel
duidelijk (zie hoofdstuk 6).
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✓

Nieuwsberichten koppelen aan detail pagina’s
Vaak zie je op een gemeentelijke website nieuwsberichten over aangepaste
openingstijden. Deze berichten staan op de nieuwspagina en bij de meeste
gemeenten ook op de homepage. Maar veel bezoekers komen binnen op een
detailpagina via Google. Stel nu dat iemand in Google zoekt op
‘openingstijden gemeente Veldhoven’, dan komt men op de detailpagina met
de openingstijden. Op die pagina moet dus ook het nieuwsbericht over
aangepaste openingstijden worden gekoppeld, want anders missen veel
bezoekers van de website deze informatie. En dit moet je toepassen op alle
nieuwsberichten. Als een bericht betrekking heeft op een andere pagina, dan
moet je het nieuwsbericht koppelen aan deze pagina. Op deze manier ga je
namelijk goed om met je informatievoorziening via de website. Kwaliteit
leveren, dat moet het uitgangspunt zijn.
Visueel kun je er nog voor zorgen dat gekoppelde nieuwsberichten op een
detailpagina opvallen, die kunnen op die pagina een andere opmaak
hebben dan in het nieuwsoverzicht. Belangrijk is dat je continue de
afweging maakt of het verstandig is een nieuwsbericht te koppelen aan
een bepaalde pagina. En dat koppelen moet in de beheeromgeving
natuurlijk eenvoudig te regelen zijn, dat is een voorwaarde.

Samenvattend
Goede content draagt uiteindelijk bij aan een gebruiksvriendelijke en vooral
functionele website. Bij elk stukje content moet je altijd goed nadenken, “wat wil
iemand weten?”. En alle uitzonderingen moet je niet willen beschrijven. Als je
namelijk alles gaat uitschrijven, worden teksten veel te lang en niet leesbaar.
Het resultaat is dan vaak dat bezoekers van de website de moeite niet eens
nemen om de pagina door te nemen en gelijk gaan bellen. En dat is nu juist wat
je wilt voorkomen met het digitale kanaal. Goede content vergt dan ook de
nodige aandacht. En dat kost tijd, die er vaak niet is, maar die er de komende
jaren hopelijk wel gaat komen. Het gaat je namelijk ook heel veel opleveren.
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2. De uitgangspunten toegepast
Rekening houdend met de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 1,
beschrijf ik een aantal opgeleverde resultaten en geef ik met screenshots
aanvullende uitleg. Dit zijn dus puur voorbeelden ter inspiratie. Ik gebruik
daarbij ook screenshots van de oude website van de voormalig gemeente
Vianen, die website is dus niet meer online maar het geeft toch een goed beeld
hoe de Toptaken visie daar is uitgewerkt.

Een overzichtelijke homepage
Bij de gemeente Vianen hebben de volgende onderdelen destijds een plek
gekregen op de homepage:
✓ Toptaken aan de hand van tekst en icoontjes, die zelf te wijzigen zijn
✓ Directe link naar het maken van een afspraak
✓ Krachtige zoekfunctie, duidelijk zichtbaar
✓ A-Z index, om alle ‘tiny tasks’ snel bereikbaar te maken
✓ Adresgegevens Stadhuis, Stadswerf en Sportcentrum
✓ Startpagina voor Inwoners/Ondernemers, tweede hoofdingang naar Ontdek
Vianen (Bezoekers)
✓ Kolom in de footer met linkjes naar social media en een aantal standaard
pagina’s die op elke gemeentelijke website terugkomen
✓ Niet zichtbaar is de mogelijkheid om een nieuwsbericht onder de link voor
afspraak maken te tonen, in geval van een calamiteit of belangrijke boodschap
vanuit de gemeente Vianen
In 2015 werd bij de gemeente Vianen overwogen om de homepage aan te
passen naar een indeling voor Inwoners en Ondernemers. De schuine balk
iets meer naar links, zodat er meer van de foto aan de rechterkant wordt
getoond. Advies om de ‘afspraak maken’ link naar boven te verplaatsen,
net onder het logo. De zoekbalk ten slotte naar beneden, onder de
Toptaken. Vanwege de herindeling is dit uiteindelijk niet meer doorgezet.
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Duidelijk zoekblok

Link naar ‘Ontdek Vianen’

7 Toptaken, zelf te wijzigen
Link naar online afspraak maken
A-Z index

Footer met adresgegevens en verwijzingen naar
social media en een aantal standaard pagina’s

Figuur 10: Homepage nieuwe website van de gemeente Vianen

Het onderdeel Ontdek Vianen heeft een vergelijkbare startpagina, waarbij de
kleurstelling ten opzichte van Inwoners/Ondernemers is ‘omgedraaid’.

Figuur 11: Startpagina van het onderdeel Ontdek Vianen, met eigen Toptaken, gemeente Vianen
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Figuur 12: Overzichtelijke homepage gemeente Veldhoven, met duidelijke Toptaken

Figuur 13: Homepage gemeente Maasdriel, wordt als voorbeeld gebruikt bij een leermodule van de VNG Realisatie
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Overzichtelijke index pagina’s
Hoewel er geen structuur zichtbaar was op de website van de gemeente Vianen,
bestond er aan de achterkant wel een structuur. De inhoud van de website was
opgedeeld in hoofditems en subitems. De hoofditem pagina’s geven op een
overzichtelijke manier de subitems weer. Aan de hand van een titel, korte
omschrijving en bijbehorend icoontje, is snel duidelijk uit welke pagina’s een
hoofditem bestaat. De volgorde van de subitems was zelf in te delen.

Overzichtelijke weergave van de
subitems van een hoofditem,
met titel-omschrijving-icoontje

Figuur 14: Overzichtspagina van een hoofditem, in dit geval ‘Afval’.

Bij de gemeente Beesel hebben we er ook voor gekozen geen menu op de
homepage zichtbaar te maken. De homepage kent 6 Toptaken en daaronder
direct een link naar de zoekfunctie. Er is echter wel een menu aanwezig, want de
pagina’s zijn onderverdeeld in ‘Inwoners’, ‘Ondernemers’, ‘Toeristen’ en ‘Bestuur
en organisatie’. Dit menu is via een link op te roepen, in eerste instantie worden
dan de Toptaken van elke doelgroep getoond, met een doorlink naar alle
onderwerpen binnen de verschillende doelgroepen.
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Onderzoek geeft aan dat de homepage van de gemeente Beesel als zeer positief
wordt ervaren (zie hoofdstuk 7). Rustig, duidelijk, geen overbodige menu-items
en een krachtige zoekfunctionaliteit. De verbetering die nog doorgevoerd kan
worden is het gebruik van goede icoontjes zoals we destijds bij de gemeente
Vianen hebben uitgewerkt.

Via de link Menu is de structuur
van de website op te vragen

Figuur 15: Homepage gemeente Beesel, menu verborgen

Het menu, waarbij de Toptaken
per doelgroep wordt getoond

Figuur 16: het hoofdmenu van de website gemeente Beesel
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Heldere detailpagina’s
Bij de gemeente Vianen hebben we er destijds voor gekozen om detailpagina’s
allemaal dezelfde opmaak te geven. De pagina’s bestonden uit een header,
footer en content gedeelte. Het content gedeelte was opgedeeld in 2 kolommen:
✓ De linker kolom is 2/3 van het geheel en bevat de daadwerkelijke content van
een pagina.
✓ De rechter kolom is 1/3 van het geheel en wordt gebruikt voor de call-toaction buttons, relevante verwijzingen, extra informatie over
contactgegevens, etc.
Omdat alle pagina’s dezelfde opbouw hadden, kende de gehele website een
rustige uitstraling en waren de onderdelen ook snel.

Rechterkolom met o.a. call-to-action
buttons, documenten, verwijzingen naar
pagina’s en websites, etc

Linker kolom met de daadwerkelijke content
van een detailpagina

Figuur 17: Detail pagina die altijd dezelfde opbouw heeft.

Na een onderzoek naar de website van de gemeente Vianen door een
student van de Haagse Hogeschool, opleiding Communicatie en Multimedia
Design, kwam naar voren dat de groene buttons niet door iedereen
werden gezien. Voornaamste reden is dat ze er niet echt uit zagen als callto-action buttons. De buttons werden daar vervolgens op aangepast.
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Daarnaast gaf ook een aantal testpersonen aan dat ze de button onder aan
de pagina verwachtten. Ook dat werd aangepast en de buttons werden
ook onder de tekst geplaatst. In eerste instantie niet geheel mijn advies,
maar omdat het hier om exact dezelfde call-to-action gaat besloten we het
door te laten voeren, er kwam geen extra beheer bij.

Call-to-action button werd ook onder de
tekst geplaatst

Figuur 18: Aangepaste actie buttons, nu met ronde hoeken en ook onder de tekst

Functionele A-Z index
Bij de gemeente Vianen hebben de A-Z index vanaf elke pagina bereikbaar
gemaakt. Op de A-Z pagina zelf staat de alfabetische index altijd bovenaan (deze
index staat dus altijd in beeld), waardoor je heel snel kunt navigeren binnen de
verschillende letters.
De A-Z index was destijds voor de website van Vianen de vervanger van de
traditionele menu structuur. Bij het testen heb ik Gerry McGovern ook laten
meekijken en hij vond de A-Z een hele krachtige functie om naast de Toptaken
de zogenaamde ‘tiny tasks’ snel te benaderen. Dit was zijn opmerking:
“The A-Z is a very good idea for the tiny tasks. I would suggest making it more
prominent on the homepage.”
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A-Z index blijft altijd bovenaan in beeld en
zorgt voor een uiterst functionele
alfabetische inhoudsopgave

Figuur 19: A-Z index waarbij het alfabet altijd boven aan de pagina in beeld staat.

Bij organisaties die ik nu begeleid bij het opzetten van een nieuwe website,
adviseer ik altijd een A-Z index op te nemen. Waarom? Heel eenvoudig, cijfers
tonen aan dat een A-Z index veel geraadpleegd wordt. Bovendien is het niet heel
veel extra werk omdat pagina’s in een menustructuur automatisch worden
opgenomen in de A-Z index. Bij een aantal gemeenten, waaronder de gemeente
Vaals en de gemeente Beesel, hebben we er voor gekozen om de A-Z index op te
nemen in de zoekfunctionaliteit. En zelfs dan wordt de A-Z index veel
geraadpleegd. Voor mij een bevestiging dat er dus toch veel mensen zijn die dit
een functionele optie vinden om de juiste informatie te vinden.
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Integratie van content uit andere bronnen
Contentintegratie wordt eigenlijk helemaal niet zoveel toegepast. Maar waarom
eigenlijk niet? Tegenwoordig is er veel mogelijk en laat ik hier zien hoe je
content uit andere bronnen eenvoudig kunt opnemen binnen de eigen website.

✓ Persoonlijke afvalkalender
Eén van de belangrijkste integraties voor een gemeentelijke website is een
persoonlijke afvalkalender. Op basis van een postcode en huisnummer wordt
de persoonlijke afvalkalender getoond en kan deze ook gedownload worden.
De kalender kan zelfs in Outlook worden geïntegreerd. Een mooi voorbeeld
hoe je content moet integreren om de website functioneel en
gebruiksvriendelijk te maken. Bij veel gemeenten zie ik een verwijzing naar
een externe bron, maar het is echt aan te bevelen om een afvalkalender
volledig geïntegreerd op te nemen in de eigen website.

Op basis van de postcode + huisnummer (bijv.
4131AS, 5) wordt de persoonlijke afvalkalender
getoond voor de komende periode.

Kaartje met de locatie
van het adres.

Downloaden of
integreren met
outlook.

Figuur 20: Persoonlijke afvalkalender, koppeling met een Excel bestand, gemeente Vianen

‘De kunst van het weglaten’, de visie achter een toptaken website

Pagina 34 van 84

De statistieken over het jaar 2017 gaven bij Vianen aan dat de
pagina afvalkalender de meest bezochte pagina was. Als we dan
verder inzoomden zagen we dat bijna 60% van de
postcode/huisnummer-combinatie de pagina heeft bekeken. Hiervan
bekeek het merendeel de pagina zelfs elke maand. Als we het over
een echte Toptaak hebben!

✓ Weergeven van de raadsvergaderingen
Voor de raadsvergaderingen wordt vaak een volledige subsite opgezet door
de leverancier van een RaadsInformatieSysteem (RIS), bij gemeenten is dit
meestal Notubiz, iBabs of GemeenteOplossingen.
Omdat steeds meer gemeenten digitaal gaan vergaderen, krijgen raadsleden
een eigen omgeving op een iPad. Dat werkt prima en bezoekers van de
website hoef je alleen maar de vergaderingen en bijbehorende data aan te
bieden, dat is waar men in geïnteresseerd is. Daarom kun je prima de data
van de vergaderingen geïntegreerd weergeven op je eigen website.

Details van een agenda
worden opgehaald uit de
bron en weergegeven binnen
de eigen website.

Ook een lijst van documenten
van een vergadering wordt
getoond. Pas bij het openen
van het document wordt het
document online geopend
vanuit de bron.

Figuur 21: Weergave inhoud van een vergadering, koppeling met Notubiz, gemeente Vianen
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Bij Vianen hebben we bij het eerder genoemde onderzoek door een student
van de Haagse Hogeschool, opleiding Communicatie en Multimedia Design,
ook laten testen of de informatie over het bestuur goed te vinden was. Er
kwam geen enkel moment naar voren dat er een ingang ‘Bestuur’ werd
gemist. De raadsvergaderingen werden makkelijk gevonden en dat gold ook
voor de algemene informatie over de raad en het college. Ook de raadsleden
zelf hebben nooit aangegeven dat ze informatie misten, of dat er een eigen
ingang moest komen voor het onderwerp ‘Bestuur’. Een bevestiging dus van
de eerder gemaakt keuze.

Figuur 22: Gemeente Waalre, integratie vergaderingen vanuit iBabs

✓ Online afspraken maken
Voor het online afspraken maken hebben de leveranciers van de afspraken
modules webpagina’s ontwikkeld (o.a. JCC en Q-Matic). Het is echter
duidelijk zichtbaar dat dit niet hun core business is, het ontbreekt vaak aan
een logische opbouw, een goede weergave en de omgevingen voldoen niet
altijd aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Het is daarom beter om een goede
integratie te maken met deze oplossingen. Een bezoeker van de website blijft
dan gewoon binnen de eigen website.
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De beschikbare data en
tijden voor het maken van
een afspraak worden uit de
bron applicatie gehaald en
getoond in het formulier van
de CMS-leverancier

Figuur 23: Online afspraak maken gemeente Beesel, koppeling met GBos van JCC Software

✓ Verordeningen en bekendmakingen
De verordeningen worden ingevoerd in de landelijke omgeving van de CVDR
(Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) en de bekendmakingen
binnen de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Openbare Publicatie).
Tegenwoordig zijn deze twee omgevingen samengevoegd onder DROP
(Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties). Veel gemeente volstaan
met een link naar de omgeving waar de verordeningen staan of de
bekendmakingen. Maar de data is openbaar en vrij eenvoudig volledig te
integreren binnen de eigen website.
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Overzicht van de
bekendmakingen, opgehaald
vanuit DROP

Figuur 24: Bekendmakingen uit de landelijke voorziening tonen op de eigen website, gemeente Beesel

Overzicht van de
verordeningen, opgehaald
vanuit DROP

Figuur 25: Verordeningen uit de landelijke voorziening tonen op de eigen website, gemeente Vaals
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✓ Bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen worden gepubliceerd in de landelijke omgeving
Ruimtelijkeplannen.nl. Ook hiervoor geldt dat deze gegevens geïntegreerd
opgenomen kunnen worden in de eigen website, opgehaald vanuit de bron.
Dat maakt het toch weer net iets gebruiksvriendelijker.

Overzicht van de bestemmingsplannen,
opgehaald vanuit
bestemmingsplannen.nl

Figuur 26: Bestemmingsplannen gemeente Veldhoven, opgehaald uit Ruimtelijkeplannen.nl

✓ Vacatures
De pagina met vacatures is nog steeds een veel bezochte pagina op een
gemeentelijke website. De laatste jaren hebben gemeenten het publiceren
van de vacatures uitbesteed. Er zijn regionale websites ontstaan waar alle
vacatures gepubliceerd worden. Denk aan werkeninnoordoostbrabant.nl,
werkeningelderland.nl of igom.nl. Ook met deze websites is het mogelijk een
integratie te maken. Als er een nieuwe vacature wordt gepubliceerd op één
van deze websites, kan deze ook automatisch gepubliceerd worden op de
eigen gemeentelijke website. Zijn er geen vacatures, dan wordt daar keurig
melding van gemaakt. Er is dus geen enkel beheer meer aan de betreffende
pagina door een juiste integratie met de bron te maken.
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Figuur 27: Vacatures gemeente Maasdriel, automatisch overgenomen vanuit Werkeningelderland.nl

Ik hoop met bovenstaande voorbeelden duidelijk te hebben gemaakt dat
contentintegratie ervoor zorgt dat je website kwalitatief altijd op orde is.
Linkjes opnemen naar externe websites, die content bevatten waar je eigen
organisatie mede voor verantwoordelijk is, beveel ik niet aan. En voor het
beheer maakt het verder niet uit, want je haalt de content op vanuit een
bron, die actueel gehouden wordt. Sterker nog, het levert uiteindelijk minder
beheer op. Zoals bijvoorbeeld de integratie van vacatures, daar heb je door
een goede integratie geen enkel beheer meer aan. Denk dus altijd goed na of
de content die je moet plaatsen niet al ergens beschikbaar is. Zo ja, kijk dan
of een goede integratie mogelijk is.
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Het web archief gebruiken
Veel gemeenten laten tegenwoordig hun website dagelijks archiveren om
daarmee te voldoen aan de archiefwet. Dit is echter een verkoopargument van
de leveranciers van deze diensten, want in de praktijk is dit iets complexer (ik
weet ook niet exact waaraan het archief van een website moet voldoen om
juridisch volledig aan de archiefwet te voldoen). Een webarchief is echter ook
veel waard in het kader van cultureel erfgoed, maar dat zal pas over een jaar of
10 zijn waarde aantonen.
Echter, een webarchief kan óók worden ingezet om gearchiveerde berichten
terug te kunnen vinden, zonder op de website zelf grote archieven op te bouwen.
Het opbouwen van archieven op de website zelf heeft namelijk geen toegevoegde
waarde als de website ook gearchiveerd wordt. In Vianen werden oude berichten
(nieuws, besluitenlijsten, gemeentepagina, etc.) regelmatig opgeschoond
(daadwerkelijk uit de database verwijderd), alleen datgene dat actueel is, stond
op de website. Daarnaast werd met een directe link verwezen naar de
gearchiveerde pagina’s binnen het webarchief. Op deze manier werd de website
compact en actueel gehouden en werd het webarchief ook echt ingezet.

Overzicht van de actuele
nieuwsberichten

Verwijzing naar
het nieuwsarchief
van de oude
website
Verwijzing naar de
gearchiveerde nieuwspagina
vanaf december 2013

Figuur 28: De nieuwspagina, met linkjes naar het archief van de oude website en van de laatste maanden, gemeente Vianen
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Binnen de archiefpagina (in dit
geval van het nieuws) kan de
pagina van een bepaalde datum
worden opgeroepen

Figuur 29: Archiefpagina van het nieuws, gemeente Vianen

Figuur 30: Archief van de nieuwspagina van de oude website gemeente Vianen, alle oude berichten zijn nog terug te vinden
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Krachtige zoekfunctie
Omdat we adviseren geen menustructuur op de website te gebruiken en ook niet
iedereen via de A-Z index naar de juiste informatie zoekt, adviseer ik een
krachtige zoekfunctie te gebruiken die bij het zoeken al ‘inline’ suggesties geeft.
Deze suggesties zijn in de beheeromgeving van de zoekfunctie zelf te monitoren,
waardoor de belangrijkste resultaten altijd bovenaan komen te staan. De
zoekfunctie die ik adviseer is SOOQR.

Bij het typen van een woord in de
zoekbalk, worden direct suggesties
getoond van de meest voor de
hand liggende zoekresultaten.

Figuur 31: krachtige zoekfunctie met suggesties op de website van de gemeente Vianen

In de beheeromgeving van de zoekfunctie is te achterhalen welke zoekwoorden
er gebruikt worden. Je kunt over een bepaalde periode zien op welke woorden
vaak werd gezocht. Ook kun je achterhalen op welke woorden er gezocht werd
waar geen resultaat op werd gevonden. Aan de hand van deze informatie kunnen
de pagina’s voorzien worden van de juiste zoekwoorden, zodat bij een volgende
zoekopdracht op een bepaald woord wel resultaat getoond wordt. Daarnaast kun
je pagina’s als belangrijk aanmerken als op bepaalde zoekwoorden wordt
gezocht. Kortom, de zoekfunctie is in zijn geheel te sturen.
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Figuur 32: Zoekfunctie gemeente Beesel, bij 'Afspraak maken' worden altijd de 3 meest belangrijke pagina’s getoond

Figuur 33: Overzicht van zoekwoorden die geen resultaat geven, daar kun je de website op aanpassen
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3. Cijfers en reacties
In dit hoofdstuk beschrijf ik een aantal resultaten die we bij de gemeente Vianen
hebben bereikt met het opzetten van een krachtige Toptaken website.

Na 5 maanden
✓ Spontane reacties
In de eerste weken nadat de website op 10 december 2013 live is gezet,
kwamen er via het reactieformulier behoorlijk veel meldingen binnen.
Verschillende meldingen waren spontane reacties van inwoners over de
nieuwe website, waarbij de website vooral als ‘overzichtelijk’ en
‘gebruiksvriendelijk’ werd ervaren. Vanuit collega gemeenten kwamen ook
diverse reacties binnen, waarbij vooral werd aangegeven dat de website
‘vernieuwend’ en ‘gedurfd’ was. Vanuit de vakdeskundigen kwamen
weinig reacties, hoewel sommigen in de testfase wel een sneak preview
hadden gekregen. Dat was eigenlijk het beste compliment, geen reacties van
mensen (vooral concurrenten van mijzelf en CARE) die ook dagelijks met het
vak bezig zijn, bevestigt hun positieve bevindingen op het eindresultaat.
Uiteraard kwamen er ook reacties binnen op onderdelen die er niet meer
waren, of onderdelen die nog niet goed werkten. Vooral de persoonlijke
afvalkalender heeft in het begin de nodige reacties opgeleverd, omdat de
data achter de kalender nog niet helemaal correct was. Al deze input is
verwerkt en er zijn zelfs op basis van input van inwoners, verbeteringen aan
de afvalkalender doorgevoerd. En daar waar bepaalde informatie niet meer
op de website stond, hebben we uitgelegd waarom en die mensen werd de
gevraagde informatie op maat aangeleverd.
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✓ Toename digitale afspraken
Sinds juli 2013 werkte de gemeente Vianen op afspraak. De oude website
was waar mogelijk aangepast, zodat er online een afspraak gemaakt kon
worden. In de periode van juli tot en met 10 december 2013 (22 weken)
werden er 243 afspraken gemaakt via de website. Dit was ongeveer 65% van
het totaal. In de periode van 11 december 2013 tot en met 22 januari 2014
(6 weken), kwamen er 139 afspraken binnen via de website. Dit was bijna
85% van het totaal. In korte tijd konden we al aantonen dat de nieuwe opzet
op het maken van online afspraken een behoorlijk positief resultaat had
opgeleverd.

✓ Grote toename digitale aanvragen
De grootste winst die met het nieuwe concept van de website van de
gemeente Vianen werd gehaald, was de grote toename van het aantal online
aanvraagformulieren. Begin 2013 kwamen er amper digitale formulieren
binnen. Bij de opzet van de oude website hadden we daar wel al een
verbetering in aangebracht, door een aantal formulieren te vereenvoudigen.
Maar ook door de mogelijkheid om een aanvraag online in te dienen veel
duidelijker te maken met opvallende buttons. Waar begin 2013 amper iets
online werd aangevraagd, kwam er eind 2013 vlak voor de livegang van de
nieuwe website ongeveer 15% digitaal binnen (van o.a. verhuizingen,
hondenbelasting, uittreksel).
Met de vernieuwde website nam het aantal digitale aanvragen direct na
livegang behoorlijk toe. In korte tijd steeg het aantal online aanvragen naar
30% van het totaal. En daarbij was er in de communicatie nog weinig
aandacht besteed aan de mogelijkheid om meer digitaal te regelen. En een
goede communicatie is eigenlijk cruciaal om ook het aantal online aanvragen
te laten toenemen. Mensen moeten namelijk weten wat er mogelijk is, daar
moet je als organisatie continue aandacht aan schenken en dus goed
communiceren via alle beschikbare kanalen.
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Een mooi voorbeeld hierin was het onderdeel belastingen. In 2013 konden
mensen op de website van de gemeente Vianen online een bezwaar indienen
of een automatische incasso aanvragen dan wel wijzigen. Slechts 6 personen
dienden online een bezwaar in tegen de belastingen, 5 personen wilden een
automatische incasso aanvragen/wijzigen. Dat zijn geen cijfers om over naar
huis te spreken. Maar… met de opzet van de nieuwe website is het hele
proces veranderd. De informatiepagina’s waren veel duidelijker en mensen
zagen veel sneller aan de hand van de groene buttons dat er online een
bezwaar kon worden ingediend of de automatische incasso aangevraagd of
gewijzigd kon worden. Het resultaat? Niet minder dan 51 personen hebben in
2014 online bezwaar ingediend (ongeveer 25%) en maar liefst 111
personen wilden een automatische incasso aanvragen of wijzigen (bijna
60% van het totaal)! De afdeling belastingen was hier ontzettend blij mee
en deze resultaten hadden ook een positieve werking op de interne
organisatie.
Je ziet dat een en ander duidelijk resultaat kan opleveren. Bij de gemeente
Vianen was het de combinatie van een nieuwe website, vereenvoudigde
formulieren en een goede communicatie over de mogelijkheden om een en
ander online te regelen.

De overzichtelijke pagina van het
onderdeel belastingen, die tijdelijk
ook als toptaak is gedefinieerd.
Detailpagina’s zijn snel te vinden.

Figuur 34: Overzichtspagina van het onderdeel belastingen, gemeente Vianen
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Overzichtelijke detailpagina met een
duidelijke actiebutton

Figuur 35: Detailpagina van de automatische incasso, korte tekst met een duidelijke actiebutton, gemeente Vianen

✓ Vindbaarheid van informatie
Bij het uitwerken van het concept voor de nieuwe website van de gemeente
Vianen hebben we steeds gekeken of onderdelen op een pagina weggelaten
konden worden. Uiteindelijk hebben we ‘de kunst van het weglaten’
behoorlijk ver doorgevoerd en waren sommige mensen best sceptisch of het
wel allemaal zou werken. Geen nieuws op de homepage. Geen
menustructuur op pagina’s. Wordt de informatie nog wel gevonden?
Het antwoord is kort: ‘JA’. Aan de hand van de statistieken (ik weet het, het
zijn statistieken en die zeggen niet altijd alles) kon ik aantonen dat
informatie gewoon goed bekeken werd. De A-Z index werd uitermate goed
bezocht. Slechts 3% voert op deze pagina een zoekopdracht uit, dat geeft
maar weer eens aan dat de A-Z index goed werkt. Dit komt waarschijnlijk
omdat pagina’s onder verschillende woorden bereikbaar waren. Zo was
bijvoorbeeld de webcam van de ooievaar (bij uitstek de meest bezochte
pagina op de gemeentelijke website van Vianen) te vinden onder ‘Webcam
ooievaar’ en ‘Ooievaarsnest live’.
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Ook de nieuwsberichten werden op de huidige website net zo vaak bekeken
als op de oude website, terwijl op de oude website de laatste 10 berichten op
de homepage stonden. Op de nieuwe website stonden geen nieuwsberichten
op de homepage (alleen als iets heel belangrijk was hadden we de
mogelijkheid 1 bericht op de homepage te plaatsen, maar daar is bijna nooit
gebruik van gemaakt).
Sterker nog, de nieuwsberichten werden zelfs beter bezocht dan op de oude
website. Dit kwam natuurlijk ook door het beter inzetten van social media
(Twitter en Facebook). Maar het was een bevestiging dat nieuws dus niet per
definitie op de homepage hoeft te staan. Daar komen bezoekers van een
gemeentelijke website in eerste instantie namelijk niet voor!

✓ Onderzoek website 100 grootste gemeenten
Regelmatig worden er onderzoeken gehouden, veelal met een commercieel
karakter van de onderzoeker. Eén onderzoek heb ik opgevraagd en ook op de
website van de gemeente Vianen toegepast.
In dit onderzoek werden de onderwerpen ‘paspoort’, ‘contactgegevens’,
‘zwerfvuil’, ‘terrasvergunning’ en ‘mobiele versie’ beoordeeld. Per onderdeel
werd maximaal 20 punten toegekend. In het onderzoek kwam Haarlem als
beste uit de bus met 82 punten, gevolgd door Den Haag met 77 punten. Als
ik de website van Vianen bekeek, kwam ik op dat moment op een score van
78 punten. Daarbij moet worden opgemerkt dat het onderdeel
‘terrasvergunning’ nauwelijks scoorde. Maar daar kwam verandering in, want
het onderdeel vergunningen werd verder uitgewerkt en daarmee werd het
ook mogelijk om een vergunning volledig online aan te vragen. Op dat
moment kwam de score in dit onderzoek boven de 90 uit.
Afgezien van de meningen over de kwaliteit van het onderzoek, mogen we
ook hier concluderen dat het concept van de website van de gemeente
Vianen goed werkt.
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Na 1,5 jaar
Omdat we de website van de gemeente Vianen continue bleven verbeteren, was
het belangrijk om cijfers in de gaten te blijven houden of een bepaalde wijziging
(hoe klein dan ook) daadwerkelijk resultaat oplevert. In dit hoofdstuk probeer ik
aan de hand van verschillende cijfers aan te tonen welke resultaten we met de
nieuwe website in 1,5 jaar tijd bereikt hebben.
✓

Digitale transacties
Als we het aantal digitale transacties bekijken, dan zien we over het
algemeen een flinke toename kort na livegang van de nieuwe website.
Vervolgens groeit het aantal digitale transacties gestaag, maar eind 2015
hebben we nog een aanpassing doorgevoerd die zichtbaar resultaat
opleverde. Onderstaand schema geeft de algemene ontwikkeling aan van het
% digitale transacties ten opzichte van het totaal (en dat verschilt dan weer
per product, maar we hebben voor het gemak alle producten bij elkaar
geteld).
De toename in de periode jan-mei 2015 schrijven we toe aan een
aanpassingen die we hadden doorgevoerd in het kader van kanaalsturing. Als
er voor een product / dienst een afspraak gemaakt moest worden, terwijl het
ook digitaal aangevraagd kon worden, kreeg de bezoeker daar duidelijk een
melding van binnen de afspraken module. De bezoeker werd dus nog een
keer gewezen op de digitale mogelijkheid, zodat een bezoekje aan het
gemeentehuis overbodig was. We wilden namelijk liever een digitale
transactie ontvangen in plaats van een bezoeker aan de balie. Kanaalsturing.

Periode

% digitale transacties (van het totaal)

jul-dec 2013

15%

jan-jun 2014

35%

jul-dec 2014

40%

jan-mei 2015

50%
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Als een product ook digitaal
aangevraagd kan worden, dit
bij het online afspraak maken
nog eens duidelijk maken

Figuur 36 Aanpassing afspraken module, digitale mogelijkheid nog eens benadrukken, gemeente Vianen

Overigens, de mogelijkheid voor het online aanvragen dan wel wijzigen van
de automatische incasso steeg naar meer dan 70% van het totaal in 2015.
Realiserend dat er in 2013 nog maar een handjevol digitale aanvragen voor
het aanvragen of wijzigen van een automatische incasso werd ingediend,
konden we concluderen dat de Toptaken benadering echt zichtbaar resultaat
opleverde. Daarbij moet je er wel voor zorgen dat ‘Belastingen’ in de juiste
periode duidelijk als Toptaak zichtbaar is.

✓

Veranderd zoekgedrag
Een duidelijk zichtbare verandering was het zoekgedrag van bezoekers.
Omdat de Toptaken de meest gevraagde informatie is en deze onderwerpen
vanaf de homepage duidelijk zichtbaar waren, werd er aanmerkelijk minder
gezocht op deze onderwerpen. Waar in het verleden ‘Afval’ of ‘Paspoort’
onderwerpen waren die veel werden gezocht, kwamen deze zoekwoorden
niet meer in de top 10 voor. Er werd zichtbaar op andere onderwerpen
gezocht, dit benadrukt eens te meer de kracht van Toptaken.

‘De kunst van het weglaten’, de visie achter een toptaken website

Pagina 51 van 84

✓

Toptaken meer dan 60% van het web bezoek
De wisselende Toptaken lieten duidelijk zien dat de meeste mensen voor
maar een aantal taken naar de gemeentelijke website kwamen. Visueel
gezien waren er 7 Toptaken op de website van de gemeente Vianen. De optie
voor het maken van en afspraak was de 8ste Toptaak. Als we vervolgens de
linkjes naar de openingstijden van het Stadhuis, Stadswerf en het
Sportcentrum ook meetellen, kwamen we op 11 verwijzingen naar pagina’s
op de website. Er waren wisselende Toptaken, globaal gezien gaan we uit
van 15 verschillende Toptaken (inclusief afspraak maken en de linkjes naar
de openingstijden).
Als we de bezoekers statistieken bekijken, dan zien we dat meer dan 60%
van de bezoeken één deze 15 pagina’s bezocht (de homepage, zoeken en AZ index niet meegerekend)! Daarbij waren het maken van een afsprak en de
persoonlijke afvalkalender alleen al goed voor ruim 25% (!!) van het bezoek.

✓

Bezoekers korter op een pagina
Nog een opvallend gegeven, bezoekers van de Toptaken website van de
gemeente Vianen verbleven aanzienlijk minder tijd op een pagina dan op de
oude website. Daaruit trekken we de conclusie, dat de informatie waar men
naar op zoek is veel sneller gevonden werd. De grootste voorbeelden daarbij
zijn de pagina’s afvalkalender en paspoort. Gemiddeld bleven bezoekers op
de nieuwe Toptaken website 60 seconde minder lang op beide pagina’s. Een
groot verschil, dat wederom het belang van een goed uitgewerkte Toptaken
website aantoont.

✓ Online presentaties
Op slideshare staan nog 2 presentaties die ik eerder heb verzorgd bij een
aantal bijeenkomsten, waaronder de eerste bijeenkomst van Gebruiker
Centraal.
http://www.slideshare.net/renejanssenbaarlo/toptaken-website-gemeente-vianen-een-jaar-later
http://www.slideshare.net/renejanssenbaarlo/gebruikercentraal-toptaken-kennisbankvianen
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4. Toptaken website als kennisbank
Nadat de nieuwe website van de gemeente Vianen eind 2013 was gelanceerd,
heeft de gemeente Vianen gelukkig niet stil gezeten. De informatie van de
website werd gebruikt als input voor een kennisbank, als geïntegreerde oplossing
van het Intranet. Dit hebben we samen ontwikkeld met CARE, de gemeente Best
en de gemeente Veldhoven.
Omdat er vanuit het KCC een grote behoefte bestond aan een kennisbank, heb ik
voorgesteld een kennisbank op te zetten waarbij de Toptaken website als bron
van informatie zou gelden. Samen met CARE en de gemeenten Best en
Veldhoven hebben we goed nagedacht hoe we dit op een eenvoudige manier
voor elkaar konden krijgen. Mijn uitgangspunt daarbij was een integratie met het
Intranet, geen nieuw systeem.
Naast de integratie met het Intranet waren er nog een aantal belangrijke
uitgangspunten:
✓ Elke pagina van de website moet in de kennisbank opgenomen worden
✓ Er moet een mogelijkheid komen om pagina’s in de kennisbank op te
nemen, die niet op de website staan
✓ Elke pagina in de kennisbank moet voorzien kunnen worden van
informatie die alleen voor KCC medewerkers zichtbaar is
✓ Elke pagina in de kennisbank moet voorzien kunnen worden van
informatie die voor elke medewerker zichtbaar is
✓ Elke pagina in de kennisbank moet voorzien kunnen worden van
verantwoordelijke mensen, zoals telefonisch aanspreekpunt en inhoudelijk
verantwoordelijke medewerker
✓ Er moet een goede zoekfunctie komen
✓ Het KCC moet een berichten module krijgen in de kennisbank, die het
onderlinge mailverkeer terugdringt
In een aantal screenshots probeer ik zichtbaar te maken hoe we deze
uitgangspunten uiteindelijk hebben bereikt bij de gemeente Vianen.
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✓

Startpagina intranet inclusief kennisbank

Op de startpagina van het intranet
is de kennisbank doorzoekbaar via
de zoekfunctie

Berichten mogelijkheid, alleen
zichtbaar voor KCC-medewerkers

Figuur 37 Startpagina Intranet, gemeente Vianen

✓ Detailpagina kennisbank
Pagina’s die in de kennisbank zijn opgenomen bestaan uit een aantal
onderdelen, namelijk:
✓ Interne informatie die alleen voor KCC medewerkers zichtbaar is
✓ Interne informatie die voor alle medewerkers zichtbaar is
✓ De openbare informatie zoals die ook op de website staat
✓ Wie is er telefonisch aanspreekpunt en wie is er inhoudelijk
verantwoordelijk voor de teksten
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Informatie alleen zichtbaar
voor KCC-medewerkers

Informatie zichtbaar voor
alle medewerkers

Informatie zoals die ook op
de website staat

Figuur 38 Detailpagina kennisbank, deel 1, gemeente Vianen

De verantwoordelijke
medewerkers, gekoppeld
aan het smoelenboek

Figuur 39 Detailpagina kennisbank, deel 2, gemeente Vianen
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✓

Doorontwikkeling
De kennisbank zoals hier beschreven werd een groot succes bij de
gemeenten Vianen, Veldhoven en Best. Deze oplossing is verder
doorontwikkeld en er zijn verschillende uitbreiding toegevoegd. Denk daarbij
aan terugbelnotities en taakbeheer. Daarnaast is ook de
gebruiksvriendelijkheid sterk verbeterd. Mocht je hier meer over willen
weten, neem dan contact op en ik kom graag de oplossing en mogelijkheden
laten zien. Geheel vrijblijvend.
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5. Samenwerking
Bij de ontwikkeling van de nieuwe website van de gemeente Vianen, is de keuze
gemaakt om voor een aantal onderdelen verschillende leveranciers te kiezen.
Denk hierbij aan specialistische tools voor zoeken, archivering en monitoring. Dit
zijn tools die CMS-leveranciers vaak niet leveren of de kwaliteit van die
onderdelen is te beperkt. Vandaar de keuze voor een aantal leveranciers, waarbij
er vooral naar de kwaliteit van elke oplossing is gekeken.
Als opmerking wil ik meegeven dat er bij de keuzes die destijds bij de gemeente
Vianen zijn gemaakt, niet altijd voor de goedkoopste oplossing is gekozen. We
zijn vooral op gevoel afgegaan en daar hebben we achteraf nooit spijt van
gehad.
Op de volgende pagina’s beschrijf ik een aantal leveranciers die kwalitatief goede
oplossingen bieden binnen hun eigen specialisme. Met deze leveranciers heb ik
bij het vernieuwen van de website van de gemeente Vianen samengewerkt. Maar
ook daarna, inmiddels heb ik al bij verschillende gemeentelijke organisaties met
deze partijen samengewerkt.
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Website archivering: Pagefreezer (www.pagefreezer.nl)
De gemeente Vianen liet hun website al jaren archiveren met Archiefweb. Toch is
besloten over te stappen op Pagefreezer, een oplossing die in de USA is
ontwikkeld en waar klanten als McDonalds al jaren gebruik van maken. Ten
opzichte van Archiefweb is Pagefreezer een veel volwassener product. Het archief
kent een ‘digitale handtekening’ en het archief van één pagina kan worden
opgevraagd (cruciaal in de opzet van Vianen om voor bepaalde pagina’s te
verwijzen naar het archief). Daarnaast heb je een eigen dashboard om een
aantal onderdelen zelf te regelen en wordt het product goed doorontwikkeld.
Allemaal voordelen ten opzichte van Archiefweb, dat een vrij statische oplossing
is met weinig tot geen communicatie vanuit de leverancier.

Inmiddels zijn er meer gemeenten overgestapt op Pagefreezer, allemaal
naar volle tevredenheid. Nog steeds vind ik de mogelijkheid om te
deeplinken naar een specifiek gearchiveerde pagina een grote meerwaarde
van Pagefreezer ten opzichte van Archiefweb.
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Zoekfunctie: Sooqr (www.sooqr.com)
Eind 2012 heb ik de zoekfunctie Sooqr ontdekt,
die gebruikt wordt door o.a. The Phonehouse en
Frankwatching. Deze zoekfunctie geeft inline
resultaat en werkt supersnel. De gemeente
Vianen was de eerste gemeente die gebruik ging
maken van SOOQR. We hebben de zoekfunctie
destijds laten inrichten naar onze eigen wensen.
Bij het weergeven van de zoekresultaten werden
5 suggesties getoond op het moment dat
iemand een zoekwoord aan het typen is. De beheeromgeving van SOOQR is zo in
te richten, dat bepaalde resultaten altijd bovenaan in de zoekresultaten
terugkomen. Het dashboard geeft ook informatie op welke zoekwoorden geen
resultaat wordt weergegeven. Deze zoekwoorden koppel je vervolgens eventueel
aan de juiste pagina, zodat in het vervolg wel zoekresultaat wordt getoond bij dit
zoekwoord. Kortom, SOOQR is een hele krachtige zoekfunctie die zelf te
finetunen is.
SOOQR was een groot succes op de website van de gemeente Vianen. In
2016 gebruikte slechts 0,75% (!!) van alle bezoekers de uitgebreide
zoekresultaten. Dit betekent dat 99,25 % de informatie wist te vinden via
de 5 getoonde suggesties.

CARE en SOOQR hebben inmiddels hun samenwerking verder versterkt.
Standaard implementeert CARE de SOOQR zoekfunctionaliteit bij nieuwe
websites. Onderzoeken tonen ook aan dat gebruikers de zoekfunctie als
zeer prettig ervaren (zie hoofdstuk 7). Ik kan deze zoekfunctie dan ook
alleen maar aanbevelen.
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Monitoring: Siteimprove (www.siteimprove.nl)
Voor het continue monitoren van de website heeft de gemeente Vianen gebruik
gemaakt van Siteimprove. Siteimprove is een Quality Assurance tool, die ervoor
zorgt dat je website kwalitatief op een hoog niveau blijft. Siteimprove checkt
bijvoorbeeld broken links, spelfouten, mogelijke spelfouten,
toegankelijkheidsproblemen en geeft inzicht in website statistieken. Siteimprove
is dus voor elke webmaster eigenlijk een onmisbare tool.

Siteimprove heeft zich inmiddels bewezen als uiterst betrouwbare
leverancier. Het systeem dat ze leveren wordt door sommigen als de
‘Rolls-Royce’ onder de hulptools voor webmasters omschreven. Het is een
krachtig systeem dat goed wordt doorontwikkeld, denk bijvoorbeeld aan
de ‘heat-maps’ die ze in 2017 hebben toegevoegd.
Ook de samenwerking tussen Siteimprove en CARE is inmiddels uitgebreid.
Er is een volledige integratie ontwikkeld tussen het CMS van CARE en het
beheergedeelte van Siteimprove. Deze koppeling is een grote meerwaarde
voor webbeheerders.
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6. Voorbeelden
Dit visiedocument is inmiddels al door veel organisaties gedownload en als
inspiratiebron gebruikt bij het vernieuwen van een (gemeentelijke) website. In
dit hoofdstuk geef ik een aantal voorbeelden van gemeenten die het document
gebruikt hebben. De voorbeelden zijn gemeenten omdat ikzelf in deze markt
actief ben en daar veel contacten heb. Ik wil nogmaals benadrukken dat de visie
zoals beschreven in dit document ook heel goed is toe te passen bij andere
organisaties, niet per definitie alleen meer bij gemeenten.

Voorbeelden van volledige websites

Figuur 40: Homepage Toptaken website gemeente Veldhoven, www.veldhoven.nl
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Figuur 41: Homepage Toptaken website gemeente Bernheze, www.bernheze.org

Figuur 42: Homepage Toptaken website gemeente Uden, www.uden.nl
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Figuur 43: Homepage Toptaken website gemeente Waalre, www.waalre.nl

Figuur 44: Homepage Toptaken website gemeente Beesel, www.beesel.nl
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Figuur 45: Homepage Toptaken website gemeente Vaals, www.vaals.nl

Figuur 46: Homepage Toptaken website gemeente Stein, www.stein.nl
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Figuur 47: Toptaken website VV Baarlo. www.vvbaarlo.nl

Figuur 48: Website Haga Ziekenhuis in Den Haag, www.hagaziekenhuis.nl/
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Voorbeelden van content pagina’s
✓

Afvalkalender gemeente Goes
De gemeente Goes maakt gebruik van een standaard template van hun CMS
leverancier voor de gemeentelijke website. Er wordt echter gebruik gemaakt
van de afvalkalender van CARE, waarbij de vormgeving van de website is
overgenomen. Vaak zie je een afvalkalender die helemaal afwijkt van de
vormgeving van de website. Dat is niet wenselijk want bezoekers denken dan
vaak dat ze verkeerd zitten. Zorg ervoor dat de vormgeving gelijk blijft, ook
al heb je oplossingen van verschillende leveranciers. Goes laat zien dat het
kan.

Figuur 49: Digitale afvalkalender gemeente Goes, in de vormgeving van de website

‘De kunst van het weglaten’, de visie achter een toptaken website

Pagina 66 van 84

✓

Optimalisatie webpagina’s gemeente Roermond (in 2016)
Als aanvulling op alle andere voorbeelden in dit document, wil ik een
voorbeeld noemen van het optimaliseren van webpagina’s bij de gemeente
Roermond, op inhoud. De website is niet echt een Toptaken website en daar
ben ik verder ook niet bij betrokken. Ik heb in 2016 tijdelijk bij de gemeente
Roermond gewerkt en heb in die periode de content van een aantal pagina’s
geoptimaliseerd. Daarmee toon ik aan dat eenvoudige aanpassingen al snel
resultaat opleveren. Door informatie in te korten en buttons duidelijker weer
te geven wanneer er een online formulier gekoppeld is, nam het aantal
vragen bij het KCC af en het aantal ingevulde digitale aanvragen toe.
Een goed voorbeeld hiervan is de pagina om een nieuw afvalinzamelmiddel
aan te vragen. Na optimalisatie van de pagina nam het aantal online
aanvragen toe met 15% binnen 1 maand. Het gebruik van DigiD nam toe
met 10%. En dat zonder er verder vruchtbaarheid aan te geven. Met een
goede communicatie campagne kan er nog veel meer winst behaald worden.
Ik wil hiermee aantonen dat je met content bezoekers kunt ‘sturen’. Bij
online formulieren kun je door duidelijk buttons te plaatsen (de Toptaak van
die pagina) bezoekers verleiden tot het indienen van een online aanvraag. In
het kader van kanaalsturing verdient content optimalisatie dan ook de nodige
aandacht.
Op de volgende pagina’s zie je een aantal screenshots die duidelijk maken
welke verbeteringen ik heb doorgevoerd bij de gemeente Roermond.
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Figuur 50: Pagina afvalinzamelmiddel gemeente Roermond, veel tekst verdeeld over verschillende tabbladen

‘De kunst van het weglaten’, de visie achter een toptaken website

Pagina 68 van 84

Figuur 51: Pagina afvalinzamelmiddel gemeente Roermond na aanpassing, minder tekst en een duidelijke button naar het
online formulier met DigiD
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Figuur 52: Pagina uittreksel gemeente Roermond, veel tekst verdeeld over tabbladen

Figuur 53: Pagina uittreksel gemeente Roermond na aanpassing, alle tekst op 1 tabblad met een duidelijke
button naar het online aanvraag formulier
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7. Onderzoek toegankelijkheid
In november 2018 heb ik op verzoek van de gemeente Stein een korte
presentatie gehouden over toegankelijkheid van websites, tijdens een
bijeenkomst over digitale inclusie. Tijdens deze bijeenkomst werden ook
resultaten gepresenteerd van een aantal testen, die een klein testpanel had
uitgevoerd op de website van de gemeente Stein. De resultaten gaven duidelijk
aan dat we op het gebied van toegankelijkheid van websites nog een hele klus te
klaren hebben. En dan niet de technische kant van een website, maar vooral de
inhoudelijke kant.
Naar aanleiding van die bijeenkomst heb ik zelf een aantal testen laten uitvoeren
op 4 gemeentelijke websites (gemeenten Stein, Beesel, Zaltbommel en SúdwestFryslân). En ook bij deze testen werd bevestigd dat we nog wel een klus te
klaren hebben als het gaat om digitale toegankelijkheid. Ik beschrijf nu de
uitgevoerde testen en bijbehorende resultaten. De testen zijn uitgevoerd door
een groep van 18 personen, waaronder mensen met autisme, een licht
verstandelijke beperking en een licht visuele beperking. Er wordt af en toe
gesproken over Sprint en Kurzweil. Dat zijn eigen voorleesprogramma’s die door
een groot deel van het testpanel gebruikt worden.
De testen zijn begeleid door Irma Janssen, lid van het Sociaal Inclusiepanel van
de gemeente Stein en werkzaam voor de Stichting Gips Spelen&Leren.
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✓ Opdracht 1: Ik moet een nieuw paspoort regelen want mijn paspoort is
verlopen. Wat moet ik doen?

GEMEENTE ZALTBOMMEL
▪

Het zou prettig zijn als de voorleesfunctie ook zou werken. Hij markeert
de tekst wel maar leest het niet voor. Het symbool voor de
voorleesfunctie mag duidelijker in beeld komen. Er wordt makkelijk
overheen gekeken.

▪

Prettig is wel dat de items dik gedrukt zijn. Daardoor is een paspoort
vinden op de startpagina al wat gemakkelijker.

▪

Prettig dat er niet met al te veel kleuren gewerkt wordt.

▪

Dit maakt het makkelijker voor een voorleesfunctie zoals Sprint en
Kurzweil.

GEMEENTE STEIN
▪

Zonder hulp is het aanvragen van een paspoort onvindbaar.

▪

De connectie dat een reisdocument een paspoort of ID-kaart is, is niet
te bevatten.

▪

Ook bij de hint dat als je op vakantie gaat wat je dan doet, werd de link
niet gelegd naar reisdocument. Handiger zou zijn om het paspoort, ID
en rijbewijs te noemen.

▪

De voorleesfunctie wordt echt gemist.

▪

Ook erg jammer dat er veel pijltjes staan. Zet bijv. een wieg en een
kruis bij geboorte & overlijden.

▪

Bij toegankelijk Stein een rolstoel, subsidies een €, dat waren tips die
de mensen mij meegaven.

▪

Kortom veel meer symbolen gebruiken op het voorblad.
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GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN
▪

De hoeveelheid aan kleuren leidt enorm af. De personen van het
testpanel kijken vooral naar de kleurtjes en dat maakt ze wat onrustig.

▪

Na aanwijzen van de tekst dat ze daarop moeten letten en kijken of ze
daar iets kunnen vinden van informatie over een paspoort, lukt het
vinden van het paspoort wel.

▪

Prettig dat er niet zoveel tekst staat en dat dan het paspoort redelijk
snel gevonden wordt.

▪

De voorleesfunctie wordt ook hier gemist.

GEMEENTE BEESEL
▪

De voorleesfunctie bij Beesel werd als zeer prettig ervaren. Het
symbool voor de voorleesfunctie mag wel prominenter in beeld komen
met een grote duidelijke knop. Ik moest ze attenderen op het feit dat
er misschien wel een “voorleesknop” op zou kunnen zitten en waar je
dat ook weer aan kon zien.

▪

Prettig is dat er niet zo heel veel opties in de eerste instantie staan.
Waardoor het paspoort ook redelijk snel gevonden wordt.

De voorleesfunctie is een
meerwaarde, maar moet een
duidelijker positie krijgen

Figuur 54: Voorleesfunctie Toptaken website gemeente Beesel mag duidelijker
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✓ Opdracht 2: Wij hebben een hond gekocht. Moeten we nu hondenbelasting
betalen?

GEMEENTE ZALTBOMMEL
▪

Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij het paspoort aanvragen.

▪

Het is wel redelijk overzichtelijk.

GEMEENTE STEIN
▪

Eigenlijk de standaard opmerkingen.

▪

De link dat hondenbelasting bij belastingen kan staan, wordt niet
gelegd. Tip: zet er een hondje bij dan kunnen we het vinden, was de
opmerking.

▪

Voorleesfunctie wordt wederom gemist.

▪

Wat hondenbeleid met belastingen te maken heeft daar konden ze
helemaal niets mee. Dat maakt het geheel heel erg warrig.

▪

Kortom, minder met pijlen en meer met symbolen werken, ook bij de
uitrolmenu’s. Dat maakt zaken terugvinden vele malen makkelijker.

GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN
▪

Het menu waar de site mee opkomt zorgt echt voor problemen. Weten
niet wat ze daar mee moeten.

▪

Het zou prettiger zijn als de homepage als 1e opkomt. Het kost al veel
moeite om de homepage te vinden. Als ze eindelijk het woord
homepage, dat erg klein is, gevonden hebben wordt het nog moeilijker.

▪

Waar moeten ze zoeken, dan in het vlak iets proberen te typen en dan
wordt het vlak wel erg zwart hoor.

▪

Wordt als niet prettig ervaren. Met Sprint of Kurzweil niet te lezen de
rode letters in een groot zwart vlak. De voorleesfunctie en de symbolen
worden enorm gemist.
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GEMEENTE BEESEL
▪

De voorleesfunctie is prettig.

▪

Tja, als het er niet bij staat voorop dan maar op zoeken duwen?

▪

Prettig dat bij het woord ‘hond’ intypen al de pop up komt. Al na 3
letters ‘hon’ komt ‘hondenbelasting’ al in beeld.

▪

Voor de rest van de opmerkingen zie Beesel bij vraag 1.

Figuur 55: Zoekfunctie website gemeente Beesel, als je hond intikt worden al gelijk suggesties getoond, in dit geval
Hondenbelasting
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✓ Opdracht 3: Wij willen gaan trouwen. Wat moeten we daar allemaal voor
regelen?

GEMEENTE ZALTBOMMEL
▪

Dat was redelijk makkelijk te vinden na mijn tip, kijk naar de dik
gedrukte letters en kijk of je trouwen kan vinden. Het is daarna wel
heel veel klikwerk en veel leeswerk.

GEMEENTE STEIN
▪

Trouwen is makkelijk terug te vinden aan het symbool met de 2 ringen,
dat was snel gevonden.

▪

Maar dan, wat een berg met tekst.

▪

Een enorme bulk aan informatie

▪

De tekst is dan ook moeilijk te begrijpen voor de cliënten. Dit is geen
Jip en Janneke taal.

▪

Zet wat echt relevant is en wat men nodig heeft om een huwelijk aan
te geven bovenaan. Dit staat nu heel ver naar onder toe.

▪

Te veel tekst. De cliënten haken af en weten niet meer waar ze het
zoeken moeten. Jammer. Dit kan en moet makkelijker gemaakt worden

▪

Zet erbij: Wat moet ik meenemen als ik wil vertellen dat ik wil trouwen.
Dan puntsgewijs opnoemen.

Figuur 56: Het onderdeel trouwen wordt makkelijk gevonden op de website van de gemeente Stein door goed gebruik van
een bijbehorend icoon, in dit geval 2 ringen
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GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN
▪

Hetzelfde als bij voorgaande opmerkingen bij Fryslân.

▪

Hier wordt het woord huwelijk weer gebruikt. Trouwen is een wat
gemakkelijker woord. In de volksmond wordt er gezegd dat je gaat
trouwen. In het huwelijk treden is meteen alweer een stuk moeilijker
voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

GEMEENTE BEESEL
▪

De voorleesfunctie is buitengewoon prettig.

▪

Als men in de zoekmachine al ‘tr’ typt, dan komt ‘trouwen’ al meteen
op. Zeker voor mensen met dyslexie is dat erg prettig, want het gaat al
vaak mis als men niet het juiste woord intypt.

▪

De tekst is niet zo heel veel en is te overzien.

Figuur 57: Voorleesfunctie website gemeente Beesel
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✓ Opdracht 4: Ik heb een nieuw rijbewijs nodig. Hoe regel ik dat?

GEMEENTE ZALTBOMMEL
▪

Rijbewijs wordt redelijk snel gevonden.

GEMEENTE STEIN
▪

Hier weer heel vervelend dat er rij- en reisdocumenten staat. Maak het
simpel en maak er rijbewijs en paspoort van.

▪

Dat spaart veel frustratie en zoekwerk. Bovendien is het voor mensen
met lees- en schrijfproblemen niet te vatten als er –teken tussen staan.

▪

Ik zou deze twee ook opsplitsen en er een symbool van een auto in
zetten. Dat was de opmerking die ik kreeg.

▪

Heel veel deelstukken. De vraag is of al deze tekst en informatie
noodzakelijk is.

GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN
▪

Deze is als je op de homepage zit, ook makkelijk te vinden.

▪

De grote blok waar rijbewijs in staat is ook wel fijn.

GEMEENTE BEESEL
▪

Aanvragen staat al meteen op het voorblad wat erg prettig is.

Figuur 58: Pagina rijbewijs is bij de gemeente Beesel een Toptaak en daarom snel gevonden
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Algemene conclusies
“Ik ben een aantal avonden met de cliënten bezig geweest en dit gaf ook mij
weer meer inzicht. Wat ik als makkelijk ervaar, is voor de cliënten soms een
moeilijke opgave. Bijvoorbeeld trouwen en huwelijk, of paspoort en
reisdocument. Wij leggen connecties makkelijker, maar dat is voor mensen met
een licht verstandelijke beperking erg moeilijk. Er moet vooral gelet worden op
makkelijk taalgebruik. Dus ook voor mij een hele ervaring.” – Irma Janssen,
begeleidster van het testpanel.

✓ Ik heb zo’n 18 personen bereid gevonden om mee te werken. Ze vonden het
allemaal heel erg spannend om hieraan mee te werken. Geen van allen was in
staat om geheel zelfstandig alles op te zoeken, er was steeds hulp nodig en
kleine hints. Soms was er meer sturing nodig.
✓ De site van Beesel werd als meest prettig ervaren door de cliënten omdat
deze het meest beknopt is en de taal begrijpelijker.
✓ Ook de voorleesfunctie is een absolute pré. Dit maakt het veel gemakkelijker
om dingen te vinden.
✓ Alleen hierbij de opmerking dat het symbool voorleestekst groter gemaakt
dient te worden en prominenter in beeld dient te komen. Dit niet alleen voor
mensen met een licht verstandelijke beperking of autisme, maar zeer zeker
ook voor slechtziende mensen.
✓ Een ander belangrijk item, werk niet met te veel kleuren, dat leidt alleen
maar af, maar is vaak ook niet te lezen met Kurzweil of Sprint.
✓ De icoontjes / pictogrammen worden ook als prettig ervaren, maar mogen
meer uitgebreid worden.
✓ Zet op het voorblad / homepage niet te veel informatie. Dat is bij Beesel ook
heel erg prettig. De rest is dan te vinden in de zoekfunctie.
✓ Eigenlijk zou de site van Beesel nog moeten werken met pictogrammen. Dat
zou de ideale site worden.
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Wetgeving toegankelijkheid
Het toegankelijk maken van websites voor iedereen in de samenleving is niets
nieuws. Er komt echter wetgeving die vooral overheidsorganisaties verplicht om
aan de richtlijnen te voldoen. Hieronder een tijdlijn over wet- en regelgeving met
betrekking tot digitale toegankelijkheid. Voor meer achtergrondinformatie verwijs
ik naar de website https://www.digitoegankelijk.nl/.

Figuur 59: Tijdlijn wet- en regelgeving digitale toegankelijkheid
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Dankwoord
“Zoals in het voorwaard al aangegeven, heb ik dit document geschreven op
verzoek van een aantal collega’s in mijn vakgebied. Maar laat ik duidelijk zijn,
niks is zaligmakend, ook dit document niet. Ik hoop alleen duidelijk te maken dat
het opzetten van een goede Toptaken website, toch wel even iets meer is dan
veel mensen denken. Dit document helpt je daar hopelijk bij, daar is het in ieder
geval voor bedoeld. Onafhankelijk van de leverancier waarmee je samenwerkt en
het Content Management Systeem dat je gebruikt.
Ik wil hier wel nog een paar mensen bedanken die me uiteindelijk overtuigd
hebben dit document te schrijven. Allereerst de directe collega’s bij de gemeente
Vianen waarmee ik heb samengewerkt, te weten Hanny van Bree, Esther van
den Dungen en Joep Schulten. Samen hebben we Vianen op de kaart weten te
zetten. Daarnaast wil ik Joost Sanders van CARE Internet Services bedanken.
Een leverancier die luistert naar een klant en zelf ook met goede ideeën komt.
De samenwerking in Vianen heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik in de periode
2017 – 2020 als adviseur online dienstverlening in dienst ben geweest bij CARE.
En natuurlijk mijn collega’s in het vakgebied, in het bijzonder Carolien Nicolai van
de gemeente Zeewolde. Al sinds 1999 ken ik Carolien en zijn we beiden nog
steeds betrokken bij het verbeteren van de online dienstverlening. Regelmatig
spreek ik Carolien, waarbij we elkaar weer bijpraten over nieuwe ideeën en
ontwikkelingen. Carolien voorziet me dan vooral van informatie die ze ophaalt bij
veel organisaties als ambassadeur van Gebruiker Centraal.
In 2021 ben ik weer gestart als zelfstandig adviseur. Voor een groot deel van
mijn tijd ondersteun en adviseer ik de gemeente Deurne bij het verbeteren van
de online dienstverlening. Dit resulteert eind 2021 in een nieuwe website en een
visie voor een portaal voor ‘Het huis van de samenleving’, dat in 2022 vorm
moet krijgen. Daarnaast ben ik betrokken bij het opzetten van een online
samenlevingsplatform voor mijn woonplaats Baarlo. Een mooi project dat nog
wel eens groot kan gaan worden en waarbij onze visie overgenomen gaat worden
door andere kerndorpen. Daar ben ik in ieder geval van overtuigd. Mocht je hier
meer over willen weten neem dan contact met me op.
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Wanneer je na het lezen van dit document vragen hebt, neem contact met me
op. Ik kom graag de visie over een Toptaken website nader toelichten. Ik krijg
altijd te horen dat ik een enthousiast verhaal kan vertellen. En dat doe ik geheel
vrijblijvend, daar zitten verder geen verplichtingen of kosten aan verbonden. Dus
schroom niet en ‘get in touch’.
Ik wil je in ieder geval bedanken voor de aandacht en hopelijk heb ik je op de
één of andere manier weten te inspireren met dit document. Daar is het in ieder
geval voor bedoeld, een terugkoppeling zou ik zeer waarderen. Waarvoor dank.”

René Janssen
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Contactgegevens
René Janssen
Vergelt 5a
5991 PJ, Baarlo (L)
06 – 11 53 82 90

www.renejanssen.nl
contact@renejanssen.nl

www.toptakenwebsite.nl
info@toptakenwebsite.nl
www.samenlevingsplatform.nl

https://www.linkedin.com/in/janssenrene
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Heb jij nog tips om de visie op een Toptaken website verder te verbeteren?
Laat het me weten, alle verbeteringen zijn meer dan welkom.
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