
[1] 
 

Samenwerking Data-Aquilae, Synerscope, 200OK en SolutionsAdvice 

Rapport Exploratief onderzoek naar bezoek gemeentelijke websites 
 

Inhoudsopgave 

 
1. Samenvatting .................................................................................................................... 2 

2. Wat was de gedachte (aanleiding, relevantie en hoofdvraag) ............................................. 3 

3. Wat waren zoal ideeën ...................................................................................................... 4 

4. Aanpak ............................................................................................................................. 4 

5. Uitdagingen ...................................................................................................................... 5 

één gemeente ≠ één website .......................................................................................................... 5 

(Eenvoudige) beschikbaarheid tot gegevens .................................................................................. 7 

Beschikbare data ≠ goed bruikbare gegevens ................................................................................. 7 

Tijd is een schaars goed ................................................................................................................... 8 

6. Uitkomsten ....................................................................................................................... 9 

Vijf krachten .................................................................................................................................... 9 

Kracht van datasets: ........................................................................................................................ 9 

Kracht van scripting ....................................................................................................................... 10 

Kracht van tools ............................................................................................................................. 11 

Kracht van stapelen ....................................................................................................................... 13 

Meer = Beter.................................................................................................................................. 14 

7. Opvallende inzichten ....................................................................................................... 14 

8. Tips: waar kan je zoal op letten ........................................................................................ 15 

9. What´s next .................................................................................................................... 16 

 

  



[2] 
 

Samenwerking Data-Aquilae, Synerscope, 200OK en SolutionsAdvice 

1. Samenvatting 

Gemeenten kunnen nog een slag maken in het innovatief gebruiken van data voor het verbeteren 

van de digitale dienstverlening. Allerlei zaken worden vaak al gemeten, maar wat weten gemeenten 

werkelijk over het gebruik van hun digitale kanalen en website? 

 

In opdracht van KING ging Data-Aquilae samen met een aantal gemeenten aan de slag met een pilot 

om uit te vinden wat de toegevoegde waarde is van een big data aanpak voor digitale dienstverlening 

van gemeenten. 200ok en Synerscope waren als partners bij het onderzoek betrokken.   

 

Al vroeg in het onderzoekstraject ontstond de gedachte ‘wat als we Data/gegevens voor zich laten 

spreken en er ‘free format’ naar kijken’: we stellen geen afgebakende vraagstelling(en) bij aanvang 

van het traject. Deze verkennende aanpak voerde de boventoon. 

 

Al snel bleek de uitvoering van de pilot lastiger was dan vooraf gedacht: 

- Geen enkele gemeente levert zijn gehele dienstverlening via slechts één site. Realiteit is dat 

er voor veel zaken ook naar andere websites wordt verwezen. Qua meten en gegevens 

verzamelen zit de aandacht echter wel bij de primaire gemeentelijke website. 

- Ook het aanleveren van gegevens van die primaire site bleek vaak niet makkelijk. We data te 

verkrijgen via de wet hergebruik overheidsinformatie, maar die is nog verregaand onbekend. 

Er ontstaat vaak (te) veel en te lang discussie over wat er kan en mag en waarom de 

gegevens worden opgevraagd.  

- Niet iedere dataset is vervolgens ook meteen een goed (het)bruikbare set voor een 

verdiepende analyse. Vaak ging het om te weinig waarnemingen, te weinig gegevens per 

waarneming, etc. 

- We ervoeren dat er bij de gemeente vaak weinig tijd is voor het meten en analyseren. 

Webmasters, content redacteuren zitten vaak in een spagaat waarbij het ‘meten en leren’ 

concurreert met het ‘schrijven, verbeteren en plaatsen van content’. 

 

Het lijkt reëel om te stellen dat als we veel meer willen leren over het gebruik van het webkanaal, we 

allereerst meer aandacht moeten besteden aan het verzamelen van (meet)gegevens (wat, waarvan, 

hoe) en de analyse ervan. Dat hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn. Simpele gereedschappen 

en simpele metingen voegen vaak meteen al waarde toe. 

 

Gelukkig leverde de pilot ook al snel duidelijke resultaten.  De kracht van datasets, van scripting, van 

gereedschappen, van het stapelen van datasets en van het credo ‘meer = beter’ kwam snel en 

duidelijk naar voren. Kort gezegd kan worden gesteld dat uit grote(re) datasets met moderne big 

data analyse gereedschappen allerlei nieuwe inzichten naar boven kunnen worden gehaald, zeker als 

daarbij gegevens uit meerdere bronnen worden gecombineerd. 

Denk aan vragen zoals: hoe komen mensen op de website? En is het ene zoekpad daarbij 

succesvoller dan het andere? 

 

Daarnaast waren er nog een aantal bevindingen waar we graag melding van maken: 

- Er was veel enthousiasme om deel te nemen aan het onderzoek, we raakten duidelijk aan 

een behoefte 

- Webmasters pakken veel verschillende taken op 



[3] 
 

Samenwerking Data-Aquilae, Synerscope, 200OK en SolutionsAdvice 

- Meten gebeurt wel maar vooral reactief en rapporterend, maar beperkt sturend 

- De gereedschappen om te meten, worden vaak niet optimaal gebruikt 

- Een goede website moet voldoen aan een groot scala aan vereisten, daarbij is op diverse 

fronten verbetering mogelijk. Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar die daarbij kunnen 

helpen, maar vaak is het je op weg laten helpen door een specialist de verstandigste optie 

- Zoekmachine optimalisatie kan verrassend vaak sterk worden verbeterd 

- Gemeenten hebben vaak niet door dat Google hen ziet (of kan zien) als een merk (een brand) 

 

Ook leverde het onderzoek aantal praktische tips op om snel verbetering in de digitale 

dienstverlening te bereiken: 

- Voorkom 404 errors 

- Zorg voor autoriteit 

- Verhoog de vindbaarheid in zoekmachines 

- Zorg voor leesbare url’s 

- Gebruik alternatieve tekst bij afbeeldingen 

- Het gebruik van word en pdf 

- Denk vanuit de bezoeker, gebruik persona’s 

- Kijk naar social media 

- Overweeg het gebruik van strategieën voor contentmarketing 

- Organiseer een centrale plek voor de ontvangst en registratie van dataverzoeken 

- Overweeg een ingang voor machine-verzoeken (API-ingang en dataregister) 

 

We ontdekten in ons onderzoek weer de kracht van data. Wat kan er nog veel worden geleerd en 

ontdekt, en aan de hand daarvan worden verbeterd. Maar het vereist wel ruimte: ruimte om de data 

te laten spreken, en ruimte om ook te durven experimenteren met veranderingen. 

2. Wat was de gedachte (aanleiding, relevantie en hoofdvraag) 

Bij veel Nederlandse gemeenten is het gebruik van big data voor de verbetering van sociale diensten 

en veiligheid inmiddels populair. Waar zij nog een slag kunnen slaan is in het slim gebruiken van data 

voor de digitale dienstverlening. 

Er wordt vaak al wel gemeten, maar wat weten gemeenten werkelijk over het gebruik van hun 

digitale kanaal en website? Hoeveel inwoners gebruiken het internet als ze iets willen weten van de 

gemeente of een dienst willen afnemen? Zijn dat telkens dezelfde mensen of steeds verschillende? 

Lukt het die gebruikers om hun doel te bereiken of zijn er juist veel mensen die het internet helemaal 

niet opgaan, of onderweg hopeloos verdwalen? Het zijn voorbeelden van vragen die gemeenten zich 

kunnen stellen. 

 

Maar vragen stellen is één, op zoek gaan naar mogelijke antwoorden twee. Zijn er andere manieren 

dan de tot nu meeste gebruikte, zoals bezoekersmonitoring en dashboards met behulp van Google 

Analytics? Leveren onderzoeksmethoden en/of technieken uit het Big Data veld misschien nieuwe 

inzichten? 

 

Daarom vroeg KING aan Data-Aquilae om in de vorm van een pilot samen met de gemeenten 

Zeewolde, Veldhoven, Den Haag, Heerlen, Oss, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Vught, Arnhem, Utrecht 
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en Veenendaal op zoek te gaan naar nieuwe inzichten over het gebruik van de digitale kanalen en 

naar ideeën om zaken te verbeteren. 

3. Wat waren zoal ideeën 

Ideeën over mogelijk interessante onderzoeksvragen waren er te over. Hiervoor werden al een paar 

vragen genoemd. Na een eerste summiere verkenning van en over de deelnemende gemeenten 

werd het aantal ideeën beperkt tot:  

- Wie gebruikt het web (of juist niet) 

- Gemeenten gebruiken een scala aan sites: is het mogelijk om het gebruik te volgen over 

meerdere sites heen 

- Steden verschillen sterk van elkaar (aantal inwoners, demografie, grondgebied, etc). Zijn 

er daardoor ook verschillen terug te zien in het webgebruik en het zoekgedrag 

 

 

 

 

Daarnaast ontstond ook de gedachte: ´wat gebeurt er als we data/gegevens voor zich proberen te 

laten spreken?´ Als we er ´Free Format´ naar kijken? Ontdekken we dan dingen die we anders niet 

zouden zien, omdat het stellen van een vraag ons als het ware al stuurt naar een verwachte 

uitkomst? Deze verkennende aanpak voerde in de uitwerking de boventoon. 

4. Aanpak 

• open verkenning: geen eisen vooraf aan deelnemende partijen 

• experimentele uitvoering 

• samen met anderen (KING – DAQ, SynerScope – 200ok, gemeenten)* 

• twee workshops 
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(*) DAQ: Data-Aquilae helpt overheden en bedrijven om slim(mer) gebruik te maken van beschikbare 

gegevens, om aan de slag te gaan met Open en/of Big Data. 

Synerscope: levert ‘state of the art’ toepassingen om op unieke visuele en explorerende manier met 

gegevens aan de slag te gaan: Kijk, Exploreer, verken: verander Data in waardevolle en bruikbare 

inzichten (See- Explore- Discover: turn data into usefull insights) 

200OK: Jules Ernst is adviseur en projectbegeleider bij webprojecten, en expert in digitale 

toegankelijkheid. 

 

5. Uitdagingen 

 

één gemeente ≠ één website 

Gemeenten beschouwen de website volgens het format www.gemeentenaam.nl meestal als de kern 

van hun verschijning op het web, en focussen een groot deel van hun aandacht op deze website (qua 

inhoud, maar zeker ook qua meten en monitoren). De vraag kan gesteld worden of dit terecht is. Om 

diensten te verlenen en burgers van informatie te voorzien gebruiken gemeenten allemaal meerdere 

http://www.gemeentenaam.nl/
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websites en verwijzen ze naar andere plekken op het web. Daarnaast gebruiken veel gemeenten 

Facebook, hebben ze een YouTube kanaal of zijn ze te vinden op sites zoals Pinterest. De vraag lijkt 

daarmee gerechtvaardigd: hoe goed krijg je de gebruikers in beeld als je kijkt naar statistieken van 

meestal maar een website?  

Daarmee ontstond een onderzoeksdilemma: wie heeft toegang tot bezoekersgegevens van meerdere 

aan elkaar gerelateerde websites? Het onderzoek geeft aanleiding om te veronderstellen dat je extra 

inzicht krijgt als je kan kijken naar combi´s van websites. Dit hebben we op basis van de beschikbare 

datasets niet kunnen verifiëren. 

 

 

 

 

Een simpele start om meer inzicht te krijgen, zou kunnen zijn: 

• Maak een overzicht van de websites en –kanalen die van belang zijn voor de gemeente en de 

gemeentelijke dienstverlening (welke sites, waarvoor, wie kan er voor vragen of issues 

worden geadresseerd, welke afspraken zijn gemaakt, etc) 

• Verzamel meetgegevens per website / webkanaal 

• Maak een start om tenminste een aantal basale webstatistieken op elkaar af te stemmen en 

met elkaar te vergelijken (bv de statistieken over herkomst (waar vandaan komt bezoek) en 

bestemming (waar vertrekt bezoek naartoe)) 

 

Er ligt een opgave voor de overheid, als er steeds meer digitaal gewerkt gaat worden, om te 

voorkomen dat er mensen worden uitgesloten van deze digitale diensten. Hiervoor zijn ondermeer 

de webrichtlijnen opgesteld. De opdracht voor gemeenten om alle website(s) aan deze richtlijnen te 

laten voldoen is groot. Veruit de meeste gemeenten verwachten daarbij nog te sterk dat het daarbij 

enkel hun kernwebsite betreft. Maar na de observatie dat elke gemeente een scala van websites 

beheert en gebruikt voor haar digitale dienstverlening (26 gemiddeld), kan dit zonder meer in twijfel 
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worden getrokken. De opgave is om alle sites te laten voldoen. Dit kan aanzienlijke consequenties 

hebben voor de hoeveelheid werk, benodigde aandacht, beschikbaar budget, etc).  

  

(Eenvoudige) beschikbaarheid tot gegevens 

Ook het leveren van gegevens over één site ging niet overal makkelijk. Wij vroegen ernaar op basis 

van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie. Deze wet, ingegaan op 18 juli 2015, komt op 

sommige punten ter vervanging van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Maar er bestaat 

onbekendheid met die wet. Wat mag je aanleveren, hoe kom je aan de gevraagde gegevens, en…. 

mag je die dan gewoon geven? Ook bestaan er zorgen omtrent privacy (wat mag wel, wat niet), en 

onduidelijkheid over hoe hiermee om te gaan. Daarnaast zijn er zorgen over de uitkomsten (wat ga je 

ermee doen / waarvoor gebruiken). De vraag naar gegevens triggerde in een aantal gemeenten 

discussies over wat er wel of niet kon worden aangeleverd, of er uit datasets misschien eerst privacy 

gevoelige gegevens verwijderd moesten worden, wie daar dan voor moest zorgen en of er misschien 

gebruiksvoorwaarden moesten worden gehanteerd. 

• Het besef dat anderen op basis van de Wet Hergebruik om dit soort gegevens (maar ook 

allerlei andere datasets) mogen vragen, is er nog onvoldoende. Het vragen om gegevens over 

welk thema dan ook gebeurt nu nog weinig, maar neemt waarschijnlijk snel toe zodra er 

meer aansprekende voorbeelden in de publiciteit komen.  

• Zorg dat het nadenken en besluiten over privacyaspecten wordt geïnstrumenteerd: wat mag 

wel, wat niet en wie beslist hierover? Hoe kan je bestanden robuuster maken tegen privacy-

issues? 

• Daarnaast is het verstandig om een overzicht op te bouwen van de data (de gegevenssets) 

waarover de organisatie beschikt. Wat mag daarmee, mag je deze verstrekken als ernaar 

wordt gevraagd en betreft het vertrouwelijke gegevens? 

 

Beschikbare data ≠ goed bruikbare gegevens 

Niet iedere dataset is meteen een goede set: denk daarbij aan datasets met te weinig 

waarnemingen, of een te beperkte inhoud (onmogelijkheden in sets).  

Veel gemeenten gebruiken Google Analytics. Dit is een goed hulpmiddel om analyses uit te voeren 

over het webgebruik en dashboards te bouwen. Het bleek in de praktijk minder geschikt om op een 

eenvoudige manier ruwe (dat is onbewerkte en ongefilterde) data beschikbaar te maken. Voor de 

gemeenten die PIWIK gebruiken bleek dit veel eenvoudiger. PIWIK bewaart namelijk zelf de ruwe 

(onbewerkte of geaggregeerde) gegevens.  

• Het is verstandig om naast het bedenken, bouwen en gebruiken van goede dashboards ook 

aandacht te (gaan) besteden aan het opbouwen van bestanden met gegevensbestanden seq. 

Allereerst omdat het dan mogelijk wordt om ook met andere gereedschappen naar de 

gegevens te kijken. Maar 

belangrijker: het wordt 

makkelijker om de gegevens 

te vergelijken met gegevens 

uit andere bronnen, zoals 

partner-websites, maar ook 

met niet-website gegevens 
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vanuit de eigen organisatie (telefoongegevens, gegevens over baliebezoek, etc). 

• De simpelste oplossing om aan ruwe data te komen is het aanzetten van de logging op een 

webserver. Daarbij wordt echter zo veel bewaard, dat het zinloos is om alles te bewaren als 

er zo goed als zeker toch niets mee wordt gedaan. 

• Praktischer lijkt dan om de logging alleen incidenteel aan te zetten. Weinig gemeenten 

hebben een afspraak gemaakt met de beheerder van hun hostingomgeving om op verzoek 

de logging een periode wel aan te kunnen zetten.  

 

Tijd is een schaars goed 

Webmasters, contentmanagers en webbeheerders hebben meestal weinig tijd voor meten, 

analyseren en het bedenken van aanpassingen. Het analyseren van het gebruik, ervan leren, en daar 

dan slimme aanpassingen uit destilleren, concurreert in de meeste gemeenten met het plaatsen van 

nieuwe content, het op orde houden van de bestaande en verwijderen van verouderde content. De 

meeste webbeheerders en contentmanagers zijn ware manusjes van alles. En er moet ook nog 

worden voldaan aan webrichtlijnen en rekening worden gehouden met zoekmachine-optimalisatie.  

Tijd bleek in het onderzoek nadrukkelijk een schaars goed. Het werken en experimenteren met ruwe 

data bleek nuttig, maar dat is het vanzelfsprekend niet tegen iedere prijs. Content moet eerst op 

orde zijn, voordat er tijd is om naar het bezoek te kijken in een analyse. 

• Toch kan het aandacht besteden aan ‘meten’ zichzelf snel terug verdienen. Waarom veel tijd 

en moeite steken in pagina’s die nauwelijks worden bezocht? Stop de tijd eerst in de veel 

geraadpleegde informatie. Idem voor producten en diensten: welke worden veel gebruikt, of 

waar gaat het vaak mis? Door eerst goed te meten kunnen werkzaamheden daarna veel 

gerichter worden uitgevoerd. De essentie is dat met een relatief beperkte inspanning er over 

het algemeen veel vooruitgang geboekt kan worden op het vlak van het meten, leren en 

verbeteren. De tip is wel om niet al te snel ‘zelf het wiel uit te gaan vinden’. Partijen zoals 

KING, Data-Aquilae en 200Ok kunnen helpen. Een uitgave voor hulp en ondersteuning, 

verdient zich snel terug. 
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Het lijkt reëel om te stellen dat als we veel meer willen leren over het gebruik van het webkanaal, we 

allereerst meer aandacht moeten besteden aan het verzamelen van (meet)gegevens (wat, waarvan, 

hoe) en de analyse ervan. 

6. Uitkomsten 

 

Vijf krachten  

1. van datasets 

2. van scripting  (voorbeeld: het ´voorberwerken´ van bestanden kan worden gescript) 

3. van tools (zie filmpjes + screenshots van Synerscope) 

4. van stapelen / meer = beter (meer = meer sets, meer inhoud (grotere sets), van meerdere 

partijen, van meerdere bronnen, etc) 

 

Kracht van datasets: 

Zoals al gezegd: het aanleveren van gegevensbestanden bleek lastig, maar het was niet onmogelijk. 

Een aantal gemeenten leverde ruwe (onbewerkte) logbestanden. Het bleek relatief eenvoudig om 

bestanden eventueel d.m.v. scripting in te voeren in (big) data analyse gereedschappen, en er 

analyses op uit te voeren. Toen we aan de slag gingen kwamen er meteen een aantal zaken aan de 

oppervlakte, zoals: 

- Het veelvuldige bezoek van robots om bijvoorbeeld sites te indexeren 

- Het camouflagegedrag van een deel van de robots (ze deden zich vaak voor als een 

verouderde browser, zoals IE6) 

- Het veelvuldige repeterend bezoek in combinatie met een product-/dienstaanvraag. Met als 

waarschijnlijke verklaring: de eerste keer komen mensen om zich oriënteren (wat moet ik 

doen of hebben), om daarna bij het tweede bezoek de aanvraag vlot af te handelen 

- De verhouding van bezoekers die rechtstreeks op een productpagina uitkomen versus de 

bezoekers die daar uitkomen via de navigatie van de website 

- De veel en weinig gebruikte zoekpaden in de website 

- De veel en weinig gebruikte webpagina’s 

- De veel gebruikte binnenkomst- en exitpunten van de website 

- De samenhang tussen het gebruikte device en de pagina’s waarnaar werd gekeken (doen 

mensen met een ander apparaat ook andere dingen op je website) 
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Van een aantal analyses is een filmpje gemaakt. Deze is te vinden in het online magazine ‘Koken met 

Data’. Veel van deze antwoorden zijn natuurlijk ook te vinden via het gebruik van de gangbare tools, 

zoals Google Analytics. Tijdens de bijeenkomsten met deelnemende gemeenten bleek echter de 

mogelijkheid tot het explorerend kijken naar de gegevens de grote kracht. Het aantal 

gereedschappen (tools) waarmee dit kan neemt snel toe. Zeker bij een geavanceerd gereedschap 

zoals dat van SynerScope is het eenvoudig om vervolgvragen te stellen én beantwoorden. 

Op basis van het doorvragen kwam onder meer het terugkerende bezoek (dubbel, driedubbel) aan 

de oppervlakte, net als het zoeken naar de meest gebruikte manieren om bij specifieke producten uit 

te komen. Ook werd de vraag gesteld: Is de verhouding van gebruikte zoekwegen voor een paspoort, 

hetzelfde als voor een geboorteakte, of een vergunningaanvraag?  

 

Kracht van scripting 

Het verzamelen, eventueel (voor)bewerken van ruwe data, en het maken van structurele dashboards 

dient niet al te veel tijd en inspanning te vergen, en al helemaal niet het uitvoeren van repeterende 

analyses. 

 

We hebben daarom ook gekeken naar de mogelijkheden om analyse makkelijk te maken. Het 

verzamelen en aanleveren van bijvoorbeeld logfiles kan voor een groot gedeelte worden gescript. 

Een script is een geautomatiseerd stappenplan om iets met gegevens te doen. Daarnaast hebben we 

gekeken naar de mogelijkheden om een aantal analyses onder te brengen in de Statistische 

programmeertaal R. Het bleek relatief makkelijk om basisanalyses te vangen in kleine stukjes R-code. 

Daarmee ligt de weg open om er ook voorspellende modellen mee te maken.  

De voorbeelden hebben betrekking op: 

• niet gebruikte pagina's over een bepaalde periode 

• zicht op kort verblijf op pagina's (0 tot 5 seconden) 

• status van gebruikte pagina's 
  

http://magazine.kinggemeenten.nl/koken-met-data/#!/instructievideo-recept6
http://magazine.kinggemeenten.nl/koken-met-data/#!/instructievideo-recept6
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Deze opzet kan gescheduled worden zodat elke dag, elke week of elke maand dit overzicht 
gegenereerd wordt. De data kan steeds in een daarvoor bedoelde directory geplaatst worden. Ook 
dit kan zo gepland worden dat de overzichten altijd klaar staan. 
 

 
 

 

Kracht van tools 

Google Analytics is een heel krachtig gereedschap om het gebruik van een website te volgen en 

analyseren. Veel gemeenten maken hier gebruik van. Terugkerende onderzoeksvragen kunnen in een 

standaardrapportage worden ondergebracht.  
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Een veel gebruikt alternatief is het Open Source product Piwik. Bij die laatste is het makkelijker om 

aan onbewerkte data te komen. Het tool doet dat zelf al: ze slaat de onbewerkte data op, op de 

eigen webserver. 

 

Het beantwoorden van incidentele vragen gaat vaak lastiger, en het wordt nog ingewikkelder als de 

behoefte bestaat om verkennend naar de gegevens te kijken. Dat kan vaak gemakkelijker met behulp 

van ruwe data. 

Deze kan met een scala aan gereedschappen worden bewerkt, uiteenlopend van de Open Source 

programmeeromgeving R / R-studio, gereedschappen zoals Tableau of Rapid Minner, tot zeer 

geavanceerde gereedschappen zoals die van SynerScope. Ieder gereedschap heeft daarbij overigens 

zijn eigen voordelen en beperkingen.  
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Daarnaast zijn er ook tal van gereedschappen waarmee ook op andere manieren naar websites kan 

worden gekeken, bijvoorbeeld voor zoekmachine optimalisatie (SEO: Search Engine optimisation). 

Een voorbeeld daarvan is het open source gereedschap ´Screaming Frog´, of het gebruik van de 

´MOZbar´. Ze kunnen worden gebruikt om te controleren of de mogelijkheden voor zoekmachine 

optimalisatie voldoende worden benut. Ook kunnen makkelijk dode links in de site worden 

opgespoord, of 404 fouten. 

Binnen de context van het onderzoek hebben we ook met dit soort tools geëxperimenteerd. 

Opvallend was hoeveel mogelijkheden tot zoekmachine-optimalisatie er daarbij aan het licht 

kwamen. Bij de ‘Tips’ komen we hier nadrukkelijk op terug. 

 

Kracht van stapelen 

Iets wat in het onderzoek niet goed lukte was het stapelen van datasets, bijvoorbeeld het stapelen 

van logfiles van verschillende gemeenten over dezelfde tijdsperiode. Daardoor lukte het niet om 

bijvoorbeeld te kijken of bepaald gedrag dat bij een gemeente werd gezien, zich ook voordoet bij 

andere gemeenten. Ook ontstond al snel de vraag ‘wat gebeurt er met een bezoeker nadat hij onze 

site verlaat’. Het ‘stapelen’ van webgegevens van meerdere sites (die naar elkaar verwijzen) zou 

hiervoor een oplossing kunnen bieden. In het eerste voorbeeld zouden bestanden van verschillende 

gemeenten over elkaar gelegd moeten worden, in het tweede geval van gegevens van websites die 

naar elkaar verwijzen. Voorbeelden van heel andere orde zijn het over elkaar leggen van loggegevens 

van een website, en weersgegevens. Wordt er op regendagen anders gezocht dan op een zonnige 

dag en is dat voor alle regendagen min of meer hetzelfde? Een ander voorbeeld is loggegevens van 

een website combineren met die van een KCC (Klant Contact Centrum). Zitten er duidelijke 

parallellen in het verkeer of misschien typerende verschillen? 

 

Het is aannemelijk dat er allerlei nieuwe inzichten ontstaan zodra het ‘stapelen’ beter lukt. 

Een start met ‘stapelen’ hoeft niet ingewikkeld te zijn. Sommige gemeenten vergelijken/stapelen al 

gegevens zoals: 
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• hoe vaak wordt een product verstrekt door de gemeente (gegevens uit een administratief 

proces), 

• versus hoeveel mensen beginnen op het web aan de aanvraag voor datzelfde product, versus 

hoe vaak wordt de aanvraag helemaal digitaal afgerond. 

 

Meer = Beter 

Ook bleek het adagio ‘Meer is Beter’ in dit onderzoek waar te zijn. Het woord ‘meer’ kan daarbij 

breed worden geïnterpreteerd.   Met de term Big Data wordt vaak verwezen naar grote 

gegevensverzamelingen. Nu resulteren webmetingen niet persé in enorme bestanden, maar tijdens 

het onderzoek werd snel duidelijk dat het woord ‘meer’ vaak wel leidt tot ‘beter’. Beter in de zin van 

een beter resultaat.  

• Meer als in ‘meer waarnemingen’ (bv een langere tijdsperiode: alle gegevens van een jaar ipv 

één maand, om bv veel meer te weten te komen over seizoensinvloeden). 

• Meer als in ‘Meer gegevens per waarneming’ (uit de datadumps vanuit GA kon bv niets extra 

worden gehaald dat niet al op het betreffende GA overzicht stond. Uit een ruwe datadump 

kan dat wel) 

• Meer in de zin van ‘dezelfde gegevens van meer gemeenten’ (we konden nu geen analyse 

doen van overeenkomsten en/of verschillen doordat we niet beschikten over een 

soortgelijke dataset uit twee of meer gemeenten, over min of meer hetzelfde tijdinterval) 

• Meer in de zin van ‘dezelfde gegevens van meer websites van één gemeente’ (soortgelijk als 

de vorige) 

• Meer gegevens komen echter niet vanzelf beschikbaar. Het helpt enorm als er wordt 

nagedacht over ‘dataverantwoordelijkheden en -rollen’: zoals eigenaar, verzamelaar, 

verantwoordelijke voor uitgifte, etc. 

7. Opvallende inzichten  

 

Naast de al genoemde resultaten zagen we nog een aantal zaken waarvan we graag melding maken: 

 

• Gemeenten reageerden enthousiast op het idee en participeerden in principe graag in het 

onderzoek. Het onderzoek adresseerde een behoefte. Deelnemers laten merken graag meer 

te willen weten over hun (potentiële) bezoekers.  

• Alle gemeenten meten in meer of mindere mate. Maar de meetinstrumenten worden vooral 

reactief en rapporterend ingezet. Nog weinig gemeenten passen het meten structureel toe in 

de vorm van een sturend en lerend mechanisme. 

• Hoe simpel meetgereedschappen daarbij soms ook lijken qua gebruik, het goed inrichten van 

de instrumenten is vaak toch niet eenvoudig. Het is vaak de vraag of de gebruikte 

instrumenten al optimaal worden gebruikt . 

• Meetresultaten zijn al snel voor meerdere interpretaties vatbaar. Voorbeeld: betekent 

´bezoekers blijven gemiddeld langer dan gebruikelijk op deze pagina´ dat de pagina dus 

belangrijk is en extra goed wordt gelezen, of betekent het dat de pagina moeilijker is om te 

doorgronden? 
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• Wat ook opviel was dat er verschillen zitten tussen de uitkomsten vanuit verschillende 

bronnen, over dezelfde site en tijdsperiode, zelfs als naar dezelfde antwoorden wordt 

gezocht. Er zitten ook interpretatieverschillen binnen de meetgereedschappen zelf.  

• Goede visualisaties / visualisatiegereedschap maken een gedegen analyse van het bezoek op 

de website eenvoudiger en leveren nieuwe inzichten op. Ook kunnen resultaten beter 

worden doorgrond en uitgelegd aan anderen. Het uitvoeren van analyse en het bekend 

maken van uitkomsten (en er dan iets mee doen) wordt makkelijker en effectiever. 

• Gemeenten gebruiken meer sites en kanalen dan ze meestal vooraf inschatten. Meten over 

meerdere websites en –kanalen heen, staat over het algemeen nog in de kinderschoenen. 

• Het CMS-landschap verandert erg snel. 

• Er zijn allerlei gereedschappen waarmee informatie over websites en het gebruik kan worden 

verzameld. Over het algemeen wordt slechts een klein scala gebruikt. 

• Een website moet voldoen aan een groot scala aan vereisten, daarbij is op diverse fronten 

verbetering mogelijk. Ze moet toegankelijk zijn qua layout en structuur, en de juiste 

informatie bevatten. Tegelijk moet ze ook zo min mogelijk fouten genereren, ´responsive´ 

zijn, voldoen aan webrichtlijnen en vindbaar zijn in zoekmachines zoals Google. Er zijn veel 

hulpmiddelen beschikbaar die daarbij kunnen helpen. Het is ook mogelijk om je op weg te 

laten helpen door een specialist.   

• Gemeenten hebben vaak niet in de gaten dat Google hen ziet (of kan zien) als een merk met 

een zekere statuur + welke effecten dit kan hebben op zoekresultaten in Google. 

• Het combineren met website-gegevens met gegevens uit een volstrekt andere bron (bv 

weersgegevens) wordt (nog) nauwelijks gedaan. 

8. Tips: waar kan je zoal op letten 

 

Tijdens onze inspanningen om data te verzamelen kwamen diverse gemeenten met gegevens uit 

Google Analytics (GA). Uit de contacten met deze gemeenten bleek dat men zich vaak niet bewust is 

dat alleen al door het gebruik van GA risico’s worden gelopen met betrekking tot privacy. De 

Autoriteit Persoonsgegevens is wat dat betreft duidelijk en schrijft daarover het volgende. 

 

‘Gebruikt u GA, dan verwerkt u met analytische cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers. 

OM GA privacyvriendelijk in te stellen, doorloopt u 4 stappen. Als u geen toestemming vraagt voor 

het plaatsen van deze analytische cookies, zijn deze stappen nodig om aan de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) te voldoen. 

1. Bewerkersovereenkomst met Google afsluiten 

2. Google niet het volledige IP-adres laten verwerken (Anonymize IP). De voorganger van de AP 

het College bescherming persoonsgegevens (CBP) achtte het resterende deel van het IP-adres 

nog steeds een persoonsgegeven, maar vindt het wel een belangrijke maatregel om de 

risico’s voor de websitebezoekers te verkleinen.  

3. Gegevens delen met Google uitzetten. 

4. Informeren over het gebruik van GA. Informeer de bezoekers bijvoorbeeld expliciet via uw 

privacybeleid. Daarnaast zijn er nog risicobeperkende maatregelen te nemen door code toe te 

voegen aan de website.’ 
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Let wel. Als de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens worden opgevolgd hebt u slechts 

de risico’s inzake privacy met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens beperkt. Er zijn 

dan nog steeds risico’s.  

 

Er zijn alternatieven waarmee de risico’s nog kleiner worden. Slechts een paar gemeenten passen 

deze toe. Zij gebruiken PIWIK en installeerden deze Open Source toepassing op een eigen server. Zij 

verzamelen zelf en slaan de bezoekgegevens van de website zelf op. Hiermee hebben ze in principe 

alle risico’s in de hand en kunnen ze die ook uitsluiten. Bovendien bleek de data die ze met deze tools 

verzamelden ook nog eens waardevoller om in ons onderzoek te verwerken. Op een aantal punten 

biedt PIWIK zelfs meer functionaliteit. Ontwikkelaars kunnen met beschikbare koppelvlakken snel en 

eenvoudig nieuwe toepassingen ontwikkelen. 

 

 Tips voor betere vindbaarheid (SEO-tips)  

- Voorkom 404 errors     

- Zorg voor autoriteit (bouw je merkstatus op)  

- Vindbaarheid in zoekmachines    

- Leesbare URL’s       

- Gebruik van alternatieve tekst    

- Het gebruik van word en PDF    

- Faciliteer zoekmachines    

 

Overig tips  

- Denk vanuit de bezoeker, gebruik persona’s  

- Sociale media      

- Overweeg het gebruik van contentmarketing  

- Organiseer een centrale plek voor ontvangst en registratie van dataverzoeken  

- Overweeg een ingang voor machine-verzoeken  

 Zie ook onze aanvullende lijst met 20 tips.  

9. What´s next 

 

Al aan het begin van het onderzoek kwam de behoefte om meer te weten over ´de´ webbezoeker en 

het webgebruik duidelijk naar voren. Het onderzoek maakt duidelijk dat er ook veel ruimte is om te 

leren met behulp van (big data) gegevensanalyse. Een start daarmee hoeft niet moeilijk te zijn. Maar 

daarvoor is wel meer aandacht nodig voor zowel het verzamelen van gegevens, het analyseren en 

leren, en uitwerken van verbeteringen en het opnieuw meten. We willen het hier samenvatten met 

de slagzin: `Probeer data te laten spreken: creëer ruimte om te leren en te verbeteren´. 

 

Daarbij onderscheiden we een aantal acties: 

- zorg voor bewustwording 

 - zorg dat je zo veel mogelijk data verzamelt, in zo ruw mogelijke vorm 

- meet in samenhang (meet over alle sites, kanalen, etc) 

 - creëer ruime voor (data)analyse 

 - creëer ruimte voor experiment, en het doorvoeren van veranderingen 

 - meet en leer opnieuw 


