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Gemeenten willen ‘meten 
en de klant centraal stellen’

• Najaar 2016: in gesprek met focusgroep 
‘koplopergemeenten’

• Behoefte nr. 1: kosten- en tijdefficiënte 
methodes voor het meten & verbeteren 
van de website



Waarom zou je meten & verbeteren?



Leermodule Meten & Verbeteren van de website



Programma in 10 blokken



Online leeromgeving voor gemeenten



Een preview!



Drie veelgebruikte methodes



Wordt alles bekeken op gemeentelijke sites?



Niet bekeken in 1 jaar tijd? 

72%



Schrappen: van 70.000 naar < 1.000 pagina’s!!



Digitaal doorgeven verhuizing: wanneer en waarom haken 
gebruikers af?

40,2% conversie



Besteed je tijd aan zaken die er toe doen voor 
inwoners en ondernemers
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Drie veelgebruikte methodes



Voorbeeld gemeente 
Veenendaal



Waarom 
gemakkelijk?



Waarom
complex?



Verbeteringen?



Wat
veranderen?



Drie veelgebruikte methodes



Usability-onderzoek: twee varianten

1. Op afstand grootschalig testen (remote)

2. Doe-het-zelf usability-onderzoek op eigen locatie



Voorbeeld remote testing: Wetterskip Fryslân



Taakprestaties 6 toptaken 
(0-meting)



Voorbeeld van een taak: hoogte waterstand 
opzoeken

U woont in Leeuwarden. Het
heeft de laatste paar dagen veel
geregend en u wilt de hoogte van
de waterstand weten.

Zoek uit hoe hoog de waterstand
in Leeuwarden vandaag om
06:00 uur was.



Op zoek naar de knelpunten

“Welke knelpunten heeft u ervaren?”





Verbeteren! En dan …

0-meting 1-meting



Tweede variant: doe-het-zelf onderzoek



Leermodule Meten & Verbeteren van de website



• Doelgroep: Webprofessionals, dienstverleningsprofessionals. 

• Blended leren: Zowel online als offline lessen.
• Offline: intervisie en delen van kennis en ervaringen.
• Online: leren, lezen, oefenen en werken op het moment dat het u uitkomt. 

Ook bestaat de mogelijkheid om vragen en ideeën uit te wisselen.

• Werkvormen: Filmpjes, animaties, best practices, artikelen, polls, intervisie, 
forumdiscussies, meet- en verbeterplan opstellen etc. 

Opzet Leermodule



• Starten op elk moment

• Doorlooptijd circa 10 tot 14 weken

• Geen kosten aan verbonden

Workshops in Utrecht

• Op 19 september én 14 november

• Op 19 oktober én 14 december

Aanbod in 2017



• https://www.kinggemeenten.nl/online-dienstverlening-uitvoeren

• Of laat vandaag bij ons uw contactgegevens achter!

Aanmelden?

https://www.kinggemeenten.nl/online-dienstverlening-uitvoeren

