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Tijd voor een quiz!

1. Pak je telefoon, laptop of tablet erbij

2. Ga naar www.menti.com

3. Vul de volgende code in: 74 97 99 94

http://www.menti.com/
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Dienstverlenende en gebruikersvriendelijke website

Doorontwikkeling en positionering webteam Enschede 

Nieuwe strategie voor Enschede.nl 

Best- & bad-practices van deze reis

Agenda
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Aanleiding: nieuwe website en beheerproblemen

Coördinator webteam 
gemeente Enschede

“In het beheerplan staat wat we willen zijn en 
hoe we dat doen, maar in praktijk is het lastig 

om ons er aan te houden. Het is zo omschreven 
dat er veel achterdeurtjes zijn. Regelmatig laten 
we de principes dan varen. Onder druk doen we 

het anders. Inmiddels 1.100 pagina’s. Het is 
lastig om toegankelijk te blijven en kwaliteit te 
bieden met huidige invulling van het beheer.”
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Aanpak

1. Huidig beeld in kaart brengen

2. Sessies met belanghebbenden

3. Koers website(s) vaststellen



1. De gebruiker staat centraal in het beleid, maar dit wordt niet (voldoende) toegepast: te veel zenden

2. Er zijn teveel onnodige pagina’s (en documenten) op Enschede.nl. Dit kost onnodig veel tijd voor de 

organisatie om te beheren

3. Content speelt te weinig in op de taak van de bezoeker (bezoeker komt met een doel)

4. Er wordt in silo’s langs elkaar heen gewerkt (e-formulieren niet belegd bij het webteam)

5. Het webteam is niet de baas over de content (170 contenteigenaren)

6. De website is te groot (1.100 pagina’s in totaal) en het aantal beschikbare beheeruren van het 

webteam te beperkt (40 uur per week) voor goed actueel en toegankelijk onderhoud en 

doorontwikkeling

Belangrijkste bevindingen
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Eindconclusie

Enschede.nl is een publicatiekanaal i.p.v. een dienstverleningskanaal 



Doelen van je website

Primaire doel: dienstverlenend
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80% van je 
webbezoekers wil

iets regelen of 
aanvragen. Dit blijkt

uit het GBBO  
Toptakenonderzoek

onder 100+ 
gemeenten



Doelen van je website

2e doel: informerend
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20% van je 
webbezoekers 

wil weten wat er
speelt in hun
wijk of stad!



Doelen van je website

3e doel: inspireren en verleiden tot actie
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Die 20% bestaat ook
uit webbezoekers die 
je wilt inspireren of 
verleiden tot actie. 

Denk aan participatie
zoals het vergroenen

van je buurt of het 
verduurzamen van je 

bedrijf of woning



Doelen van je website

Taakgericht, makkelijk vindbaar, relevant en direct duidelijk
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Voor alle doelgroepen geldt: 
een taakgerichte website waarbij dat wat 

ze zoeken of willen regelen makkelijk 
vindbaar, relevant en direct duidelijk is



Nieuwe koers Enschede.nl: van publicatiekanaal naar dienstverleningskanaal 
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Doelen
1. Dienstverlenend (80%)

2. Informerend
3. Verleidend en 

inspirerend



Beleid en criteria voor nieuwe koers Enschede.nl
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1. Compact
2. Taakgericht en relevant
3. Startpunt is Enschede.nl
4. Voldoen aan wetgeving

Nieuw 
beleid



Beleid en criteria voor nieuwe koers

1. Enschede.nl wordt een compacte website zodat deze beter is te beheren 
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1. De website wordt beperkt tot maximaal 500 pagina’s 
(exclusief nieuwsberichten)

2. Het webteam bepaalt welke content op de website komt 
en welke eraf gaat (mandaat)

3. De website fungeert niet meer als (eigen) archief
• Er wordt een minimum aan beleidsdocumenten, visies en andere 

documenten zoals jaarverslagen, verordeningen aangeboden

4. Verwijs zoveel mogelijk door naar andere websites als de 
informatie daar te vinden is of webbezoekers daar iets 

moeten regelen



Beleid en criteria voor nieuwe koers

2. Enschede.nl bevat taakgerichte content 
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1. Mobile first (60% komt via smartphone)

2. Korte en praktische content

3. Content leidt zoveel mogelijk naar een call-to-action 

4. Content (producten en diensten) legt niet het eigen 
organisatieverhaal uit maar vertelt direct wat de 

webbezoeker moet doen 



Zijn er vragen? 
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Dienstverlenende en gebruikersvriendelijke website

Doorontwikkeling en positionering webteam Enschede 

Nieuwe strategie voor Enschede.nl 

Best & bad practices van deze reis

Agenda
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Roadmap nieuwe website
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Onderzoeken, meten en verbeteren

Toptaken onderzoek

Card-sorting sessieContentanalyse
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Inzichten uit de onderzoeken m.b.t. Enschede.nl

1. Enschede.nl bevatte in totaal 1.100 webpagina’s inclusief:
➢ 1.612 nieuwsberichten
➢ 2.869 documenten 
➢ 49 eenvoudige CMS webformulieren 
➢ 63 E-suite webformulieren 

2. 87,5% komt voor top 500, 63% voor top 100! 

3. Content was teveel opgeknipt over verschillende pagina’s 

4. Er was veel content gepubliceerd wat geen taak is van de 
gemeente Enschede
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Doorvertaling onderzoeken naar Enschede.nl

1. Content schrappen en bundelen

2. Content herschrijven

3. Nieuwsberichten enorm verminderd
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Van lange teksten naar beknopte dienstverlenende 
content 
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Toptaken op de homepage ingericht o.b.v. data
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Nieuwe menustructuur ingericht o.b.v. data



Zijn er vragen? 
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Dienstverlenende en gebruikersvriendelijke website

Doorontwikkeling en positionering webteam Enschede 

Nieuwe strategie voor Enschede.nl 

Best & bad practices van deze reis

Agenda
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Aanleiding

1. Nieuwe koers van de website Enschede.nl

2. Wetgevingen m.b.t. digitale dienstverlening

3. Nieuwe rol webteam: Regie op inrichting en beheer 
gemeentelijke websites, e-formulieren en webapplicaties.

4. Omnichannel aanpak

5. Signalen vanuit het webteam over de werkdruk

6. Signalen vanuit het webteam over de positionering en het 
mandaat
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Roadmap doorontwikkeling en positionering webteam



Zijn er vragen? 
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Dienstverlenende en gebruikersvriendelijke website

Doorontwikkeling en positionering webteam Enschede 

Nieuwe strategie voor Enschede.nl 

Best & bad practices van deze reis

Agenda
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Best practices van deze reis

1. Start met een goede (gedeelde) analyse

2. Zorg voor goede organisatorische inbedding van het project en 
escalatieprocedures

3. Betrek de juiste expertises in het projectteam. Met name qua 
herschrijven vraagt het veel!

4. Breng je stakeholders goed in kaart, maak een plan om ze bij het 
traject te betrekken en neem hier de tijd voor

5. Maak gebruik van de ervaringen van andere gemeenten

6. Neem altijd extra tijd en ruimte omdat je snel onderschat hoeveel 
tijd het kost
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Bad practices van deze reis

1. Te laat starten met het betrekken van de organisatie en de 
vakafdelingen bij het herschrijven van content.

2. Onderschat niet hoeveel tijd het kost om te komen van een 
pagina compleet te herschrijven naar publiceren op de website 
en alles wat daar tussen valt, zoals afstemming met de 
vakafdeling.

3. Neem extra tijd in je project als je gezamenlijk met andere 
gemeenten ontwikkelt 

4. Verwacht niet dat je een doorontwikkeling en 
positioneringstraject in 6 maanden hebt geregeld. 



Zijn er vragen? 
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