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Jacqueline Ceulemans - de Zoete
Channelmanager gemeente Den Haag

Verantwoordelijkheden: 

• Aansturen weborganisatie
• Doorontwikkelen van corporate website, 

social kanalen, nieuwsbrief, etc. 
• Contentmanagement en –strategie
• Opleiding en training (schrijftraining, 

cms-training, Seo-trainingen)

Daphne Shinn
Onlinecontentspecialist sinds 2007 
Online adviseur bij Presenter sinds april 
2014

Focus: contentstrategie, taxonomie, 
informatie-architectuur, 
contentmanagement

Projecten voor o.a. Philips, Hartstichting, 
Gemeente Den Haag, Staples, UMC 
Utrecht, Reed Business Opleidingen



Wie gebruikt een 
taxonomie?

Wie gebruikt een 
taxonomie?

Wie gebruikt tagging
om content te 
structureren?

Wie gebruikt tagging
om content te 
structureren?

Wie weet wat het 
verschil is?

Wie weet wat het 
verschil is?



.

• Wat is taxonomie? Waarvoor kun je een 
taxonomie gebruiken?

• Aan de slag: hoe ontwikkel je een 
taxonomie?

• Hoe zet de Gemeente Den Haag 
taxonomie in?



.

Eten Rood LekkerGroente



.

Eten Eten Eten

Fruit ?? Groente

Geel Rood Oranje

Lekker Lekker Vies

Groente



Eten Eten Eten

Fruit Groente

Geel Rood Oranje

Lekker Lekker Vies

GroenteFruitGroente



Eten Eten Eten

Fruit Groente

Geel Rood Oranje

Lekker Lekker Vies

GroenteFruit



.

Eten Eten Eten

Fruit ?? Groente

Geel Rood Oranje

Lekker Lekker Vies

GroenteFruitGroente



Eten Eten Eten

Fruit Groente

Geel Rood Oranje

Lekker Lekker Vies

Groente



Eten Eten Eten

Fruit Groente

Geel Rood Oranje

Lekker Lekker

Groente

Vies



Eten Eten Eten

Fruit Groente

Geel Rood Oranje

Lekker Vies

Groente

Vies



1. Eten

1.1.1 Banaan

1.1 Fruit

1.2 Groente

1.2.2 Wortel

1.2.1 Tomaat
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Gecontroleerde
Woordenlijst 
voor classificatie 
(labelen)

Relaties tussen 
termen(woorden) 

.

Synoniemen,
uitleg, etc.

Voorkomt 
inconsistentie 
(meerdere termen 
voor hetzelfde 
onderwerp, 
‘verkeerde’ tagging)

Vaak  ‘hiërarchie’, 
ofwel:
BT = broader term = 
parent
NT = narrower term 
= child

Thesaurus



• Navigatie
• Gerelateerde content (suggesties)
• Landingspagina’s (collecties)
• Faceted search (filteren)
• Personalisatie

• Verbeteren zoekmachine
• Content management & governance



Hoe kan de achterliggende 
taxonomie eruit zien?

https://www.g-star.com/en_nl/women

Jackets

Blazers



https://www.netflix.com/



https://www.philips.com/a-w/about/news/



Philips https://www.futurehealthindex.com



https://www.g-star.com



http://press.velux.com/multimedia/



https://www.netflix.com/



http://www.blendle.nl



Wáár had jij een 
workshop over?
Wáár had jij een 
workshop over?

Een taxonomie?
Wat is dat nou weer?

Een taxonomie?
Wat is dat nou weer?



• Je gebruikt termen in een taxonomie/ thesaurus te labelen (meta-
dateren, taggen).

• Een gecontroleerde termenlijst zorgt voor consistente tagging.

• Je tagged content om functionaliteit te ‘voeden’, ofwel om content 
op het juiste moment aan de juiste doelgroep te tonen. 
Bijvoorbeeld via:

• Navigatie

• Gerelateerde content (suggesties)

• Landingspagina’s (collecties)

• Faceted search (filteren)

• Personalisatie



Rijksmuseum, Amsterdam Concertgebouw, Amsterdam





1) Heb je een taxonomie nodig? 

Wat zijn de user needs en wat zijn je doelstellingen?

2) Mogelijkheden cms (of evt. thesaurus-software)
3) Termenanalyse
4) Concept taxonomie & feedback
5) Taxonomie (verder) afstemmen op functionaliteit 
6) Taxonomie finetunen
7) Testen
8) Implementatie (in cms, richtlijnen, etc.)
9) Taxonomiebeheer (governance & lifecycle)



• Nieuwe 
website

• Nieuw cms

• Nieuwe 
organisatie 
(meer centraal)
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• Iedereen met cms-rechten kon lange tijd termen toevoegen
• Gekoppelde systemen creëerden termen
• Voor elk fotoalbum of document werden nieuwe termen aangemaakt
• Taxonomie volgde navigatie
• Er werd getagd met zo veel mogelijk termen: angst om niet volledig te 

zijn

Gevolg:

• Circa 8000 termen in taxonomie 
Lijst was te groot om te exporteren zonder het systeem omver te 
trekken…

• Dubbele & overlappende termen
• Taggen kostte meer tijd dan nodig was
• Opschonen lastig en tijdrovend
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• Op basis van content-audit hele informatie-architectuur 

op de schop

• Taxonomie opnieuw opgebouwd en vereenvoudigd 
(circa 200 termen)

• Hiërarchie in taxonomie toegevoegd 

• Wijzigen taxonomie alleen mogelijk door 
channelmanager en eindredacteur

• Voor afbeeldingen en documenten gebruiken we 
dezelfde taxonomie
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• Let op technische mogelijkheden/ 
configuratie van hiërarchie in het cms

• Taxonomie niet misbruiken als navigatie 

• Begrijpen/toepassen taxonomie goed 
blijven uitleggen aan o.a. redactie 
(waarom, wat levert het op)
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• Techniek-check: kan het cms standaard 
omgaan met hiërarchie etc. 

• Hele team betrekken bij ontwikkeling 
(bijv. d.m.v. workshops) 

• Taxonomie testen met echte content

• Blijven checken en uitleggen tagging én 
gevolgen voor functionaliteit
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@DaphneShinn@DaphneShinn


