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“Nederlandse overheid (ook) gebruiksvriendelijk maken”



Agenda 

Voordelen Analytics

Proces: opstellen van 
doelstellingen voor de website 

KPIs: wat zijn Key Performance 
Indicators? 

Tips binnen de organisatie

voor meer draagvlak



Voordelen van Web Analytics 

Web analytics helpt bij:

Weloverwogen beslissingen te nemen

Concrete feiten te verstrekken

Kostbare fouten te voorkomen



Voordelen van Web Analytics 

Web analytics is de enige
manier om

Weloverwogen beslissingen te nemen

Concrete feiten te verstrekken

Kostbare fouten te voorkomen



Voordelen voor redacteuren en Management

Geeft individuele redacteuren mogelijkheid om zelf beslissingen te
maken op basis van data 

Moedigt continu proces van verbeteringen doorvoeren aan

Ownership van werkzaamheden en trots op eigen capaciteiten

Overall inzicht in verschillende digitale kanalen en performance daarvan



Het proces 

Het analyseren van data op een website is een continu process. 

1. Stel doelen op

2. Begrijp de metrics voor het tracken van deze doelen

3. Krijg inzicht in huidige performance in vergelijking met de doelen

4. Segmenteer de data voor meer inzicht

5. Voer veranderingen door op de site

6. Herhaal stap 3 – 5 

7. Stel doelen bij waar nodig



Stap 1: doelen zetten

Definieer het volgende:

1. Waarom hebben we een website? 

2. Wie is de doelgroep?

3. Huidige (digitale marketing) tactieken

4. Stel de doelen!



Step 2: Begrijp de data om doelen te zetten

1. Data in Analytics tools
1. Metrics – Een aantal of ratio zoals pageviews 

(paginabezoeken) of conversie (kliks op pdf-
bestanden) 

2. Dimensies – Een ‘attribuut’ van een bezoeker, 
zoals de site waar men vandaan komt of de 
browser die wordt gebruikt

3. Verbind de data met doelen



Step 3: Bekijk huidige website prestatie(s)

Krijg inzicht in hoe de website nu presteert t.o.v. 
gestelde doelen

Uitdagingen
1. Analytics kan beangstigend zijn

2. Data begrijpelijk en in simpele taal aanleveren

3. Waar ligt de focus? 

4. Medewerkers triggeren actie te ondernemen voor doorvoeren
continue verbeteringen



Step 4: Filter je data voor beter inzicht

• Wat zijn filters (segmenten)?
• Groupeer de data 



Online acties/digitale dienstverlening

Fogg Behavior Model



Bepaal je richting met KPIs

Vertaal de gewenste acties voor digitale aanwezigheid als
Duidelijke Key Performance Indicators 



KPIs

Anatomie
Strategische

doelen

Meest 
gewenste 

acties 

Tactische 

initiatieven



Strategische
doelen

Meest
gewenste

acties

KPI

Tactische

Initiatieven



Voorbeeld  van een KPI

• Strategisch doel
Meer online afspraken verhuizing

• Tactisch initiatief
Wijzig locatie en kleur link/button

• Meest gewenste actie
Kliks op link



Voorbeeld  van een KPI



Tips voor binnen de organisatie

Reaction plan: wat doe je als je gestelde doelstelling niet haalt?



Tips voor binnen de organisatie voor meer
draagvlak
Zet intern een ambassadeur in Maak digital gebruiksvriendelijker

Overtuig met feiten Wees niet bang om fouten te maken

http://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/


