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Wie zijn wij



Analytics

BUITENGEWOON

Scherp

Dit is Matthijs

Hij is een meester analist en heeft een vorm van autisme.

Buitengewoon scherp



Huishoudelijke mededelingen

▪ Zet je microfoon even uit

▪ Gebruik de chat gerust voor vragen tussendoor

▪ We gebruiken een paar poll’s

▪ Ook tijd voor vragen na afloop (dan mag je microfoon 
weer aan)



Agenda workshop

▪ Introductie 

▪ Uitleg FTG framework

▪ Voorbeeldrapportage RVO in Piwik PRO

▪ Voorbeeld dashboard in Datastudio

▪ Voorbeeld Power BI dashboard Gemeente Amsterdam

▪ Afronding en vragen



=



=



Introductie

▪ Wat is een meetplan?

▪ Wat zijn KPI’s?

▪ Wat is het FTG framework?

▪ Hoe komt dat samen?



Waarom het FTG framework?



Waarom het FTG framework?

› Webanalyse in de publieke sector is anders dan 
in de commerciele sector



• Besluitvorming gericht op 
maximaliseren ROI

• Primaire focus inzicht bieden voor
online marketing management.

• We zien vaak CMS’en in gebruik die 
sterk zijn in creeren en
onderhouden van product 
categorieen, SKU’s and prijzen

• Tooling gericht op analyseren van 
effectiviteit van online marketing 
channels. (b.v.. Tealium, Blueconic, 
P161, etc.)

• Web analytics: Google Analytics en
Adobe, moeilijker om AVG-proof te
zijn

• Besluitvorming gericht op transparentie
en accessibility van informatie en
dienstverlening

• Primaire focus inzicht bieden voor web 
governance and content design

• We zien vaak CMS’en in gebruik die 
sterk zijn in in creeren en
onderhouden van een content 
taxonomy

• Tooling gericht op analyseren content 
effectiviteit en compliance met 
richtlijnen. (e.g. Siteimprove, Axe and 
Screaming Frog)

• Web analytics: Piwik PRO and Matomo, 
makkelijker om AVG-proof te zijn

Verschillen webanalyse in e-commerce vs publieke sector
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Toegevoegde waarde FTG framework

• Alle webanalytics frameworks/methodes zijn gericht op online marketing management . The web 
analytics community in de publieke sector wordt gehinderd door het ontbreken van een
gestandaardiseerde methode.

• Wij hebben een framework/methode ontwikkeld – FTG model

• Deze aanpak verdeelt een website in onderdelen en kent functies toe aan de onderdelen. Deze
functies kunnen dingen zijn als navigatie (b.v. bezoekers routeren naar een bepaalde plek), call-to-
action (b.v.. bezoekers overtuigen iets te doen) of informatie (b.v.. bezoekers voorzien van bepaalde
informatie) 

• Als een functie is toegekend, wordt het success van een pagina gemeten door Key Performance 
Indicators (KPI’s) specifiek voor die functie

• De voordelen van het FTG model zijn. 
• Het maakt webanalytics mogelijk gericht op web governance and content design (ipv online marketing 

en e-commerce)
• Het creeert een gemeenschappelijke taal in webanalytics in de publieke sector
• Het vermindert de behoefte aan brilliante individuele webanalisten
• Met maakt training van nieuwe webanalisten makkelijker.
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Het hart van het framework: evalueer de juiste functie

Zou je een olifant evalueren op hoe 
snel het in een boom klimt?

Zou je een informatiepagina
evalueren op hoe goed de pagina
bezoekers routeert over de website?





Elke pagina indelen naar:

- Paginatype

- Toptaak (of onderwerp)

- User journey fase



Bijvoorbeeld

- Paginatype: Router

- Toptaak: Parkeervergunning
aanvragen

- User Journey fase: Do
(uit: See-Think-Do-Care)

Router Page

Parkeervergunning 
aanvragen

Router

Do



Bijvoorbeeld:

- Paginatype: Informer

- Toptaak: Parkeerveergunning
aanvragen

- User Journey fase: Think
(uit: See-Think-Do-Care)

Parkeervergunning 
aanvragen

Informer

Think



Focus vandaag: indelen van webpagina’s naar
paginatype



Welke paginatypes zijn er?

• Engager: primaire functie is om bezoekers te “engagen” en ervoor te zorgen dat ze 
terugkomen (blogs, nieuws, tools etc.)

• Router: primaire functie is om bezoekers te routeren (alle navigatiepagina’s inclusief zoek-
& filterpagina’s en klikbare landkaarten)

• Informer: primaire functie is om bezoekers te voorzien van niet-productspecifieke
informatie (b.v.. Visie op mobiliteit in 2025 of een profiel van een wethouder)

• Explainer: primaire functie is om bezoekers te voorzien van productspecifieke informatie
(b.v. wat is een parkeervergunning en hoe vraag je die aan?)

• Call-to-Action Page: primaire functie is om een transactie te starten (meestal openen van 
een webformulier)

• Transaction Page: primaire functie is het faciliteren van de transactie (het webformulier
zelf)



Pagina’s indelen



Engager

Pagina’s indelen



Engager

Router

Pagina’s indelen



Engager

Router Router

Pagina’s indelen



Engager

Router Router

Informer

Pagina’s indelen



Engager

Router Router

Informer Engager

Pagina’s indelen



Engager

Router Router

Informer

Explainer

Engager

Pagina’s indelen



Engager

Router Router

Informer

Explainer
Call to Action 

Page

Engager

Pagina’s indelen



Engager

Router Router

Informer

Explainer
Call to Action 

Page
Transaction 

Page

Engager

Pagina’s indelen



Indeling toegevoegd aan Content Taxonomy 



Focus vandaag: Operationele niveau FTG model





Wat is de functie van deze pagina?

(Engager, Router, Informer, Explainer, Call-to-
Action page, Transaction page)

> Het is een router

Dus, wat is het gewenste gedrag op de 
pagina

> Bezoekers moeten doorklikken
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Hoge doorklikratio



Hoge doorklikratio

Korte tijd tot doorklik



Lage terugklikratio



Lage Menuklikratio



Lage Menuklikratio

Lage Zoekratio



Doorklikratio 
Terugklikratio
Menuklikratio 
Zoekratio

Formule % Gewenst gedrag



Doorklikratio 
Terugklikratio
Menuklikratio 
Zoekratio

Formule % Gewenst gedrag = 70%



Doorklikratio 
Terugklikratio
Menuklikratio 
Zoekratio

Formule % Gewenst gedrag = 70%

Prestatiescore = 7



Rapport navigatiepagina’s RVO



Demo Dashboard en poll vragen

FTG Dashboard › Plot Diagram Web Pages

https://datastudio.google.com/u/1/reporting/05af633d-6f33-4a4e-b9c3-e795bb9eec7f/page/p_dyx8mkrlzc


Afronding

Winactie! 
Wil jij kans maken op een FTG- workshop met Toon en Swink?
Laat dan je gegevens achter via de link in de chat, krijg je 
meteen maandelijks inspirerende content over data in je mailbox.



Poll vraag 1

Welke router is het belangrijkste om te verbeteren?

- Router 1

- Router 2



Poll vraag 2

Welke statistiek van de router ‘/ontwikkelingssamenwerking’ zou
je als eerste gaan verbeteren?

- Doorklikratio

- Terugklikratio

- Zoekratio



Poll vraag 3

Stel dat de zoekratio op de router ‘/ontwikkelingssamenwerking’ veel te 
hoog is en je hebt als vervolgonderzoek in je webanalyticspakket
opgezocht dat de meeste bezoekers daar zoeken met  zoekwoorden 
rondom “microfinanciering”

Waar duidt dit op?

- Op de router staat geen link over microfinanciering

- De link over microfinanciering staat onder de vouw

- De link over microfinanciering is voor de bezoeker niet herkenbaar als link over 
microfinanciering (b.v. omdat het woord ‘microfinanciering’ niet voorkomt in de link)

- Alle bovenstaande oorzaken kunnen het geval zijn


