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1. Samenvatting 
 
Het projectteam Internetvisie pleit voor een website voor de toekomst die ingericht is op de behoefte 
van onze ex- en interne klanten. De ambitie is om alle typen bezoekers van binnen en buiten Stichtse 
Vecht, een zo prettig mogelijke klantreis te bieden. 

Informatiebehoefte 
Enerzijds zien we inwoners en ondernemers die een dienst willen afnemen of informatie willen 
opzoeken. Dit willen ze zo snel, efficiënt en foutloos mogelijk doen. Anderzijds zien we doelgroepen, 
zoals geïnteresseerden in de politieke ontwikkelingen, thema’s en andere projecten, maar ook in 
trouwlocaties of toerisme & recreatie, die bereid zijn tot een langere tijdsinvestering bij het bezoek aan 
onze website. Mensen met een hogere informatiebehoefte, die we een zo passend mogelijke klantreis 
willen bieden, waarbij beleving of een uitgebreidere informatievoorziening veel meer centraal staat. 
Hiervoor ontwikkelen we een contentstrategie.  

Uitgangspunten 
Het uitgangspunt is om een zo begrijpelijk mogelijk communicatie- en dienstverleningskanaal neer te 
zetten. Vanuit functioneel en technisch perspectief doen we dit door overzichtelijke, open, 
informatiearchitectuur, door een goede zoekmachine, door volgens de WCAG 2.0 AA 
toegankelijkheidsstandaard te werken en door slim gebruik te maken van de meest bezochte pagina's 
(op basis van data). Vanuit contentperspectief houden we een begrijpelijk B1 taalniveau aan, 
ondersteund met aantrekkelijk beeldmateriaal en video waar dat van toegevoegde waarde is.  

De ingang voor digitale dienstverlening zijn webformulieren, deze zijn voorzien van beveiliging zoals 
met DigiD en een online kassa en zijn zo veel mogelijk vooringevuld. Via persoonlijke internetpagina 
ziet de klant die informatie en producten die voor hem of haar interessant zijn en kan status van 
lopende aanvragen gevolgd worden. 

Open source community 
Wij geloven in de open source groepsinitiatieven die gemeenten met leveranciers zijn gestart en 
haken daar graag op aan. Op die manier maken we gebruik van de kracht van de gemeenten-
community (die vaak dezelfde wensen heeft) en kunnen we ons focussen op doorontwikkeling en 
innovatie. Wij sluiten geen enkele ontwikkeling uit, daarom kiezen voor open source, zodoende 
kunnen we voldoen aan vraag die inwoner nu heeft en inspringen op nieuwe ontwikkelingen in de 
toekomst. We faseren daarbij bewust.  

Mobiel 
Met de alsmaar toenemende mate van mobiel internetgebruik, richten wij daar onze focus op. De 
websitebeleving is minstens zo goed op mobile devices als op een desktop. 

Subsites 
We zijn ons bewust van de grote mate aan flexibiliteit die nodig is om aan de organisatiewensen te 
voldoen. We willen ons daarom niet beperken tot 1 alles overkoepelende website, maar willen met een 
zeer korte realisatietijd een subsite kunnen lanceren. Deze subsites zullen functioneel en technisch 
gelijk zijn aan elkaar (en aan de hoofdwebsite), maar kunnen visueel verschillen. Denk aan websites 
ten behoeve van grote projecten zoals bisonspoor2020.nl of harmonieplein.nl. In hoofdstuk 4.2 van dit 
document beschrijven we wanneer we een subsite overwegen en welke procedure daarvoor gevolgd 
wordt. 

Participatie 
Tot slot is onze nieuwe website niet alleen een bron van informatie, maar biedt ook een platform aan 
communicatie tussen en met inwoners, ondernemers, politiek en gemeente. We hopen door een 
dergelijk platform te faciliteren de communicatielijnen te verkorten, de dialoog met de klant 
laagdrempeliger te maken en de dienstverlening te optimaliseren. Deze visie is getoetst binnen en 
buiten de organisatie. 

De visie wordt uitgewerkt in een programma van eisen voor de aanbesteding van de website.  
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2. Inleiding 
Eind 2018 loopt de overeenkomst met de huidige CMS (Content Management Systeem)-leverancier 
af.  

Bovendien is de huidige website en het bijbehorende CMS qua functionaliteiten verouderd. Hierdoor is 
de vindbaarheid van informatie en documenten minder goed en functioneert de site niet optimaal op 
mobiele apparaten. Daarnaast adviseren we om de website, aanvullend op het huidige toptaken- en 
dienstverleningsconcept, ook breder in te zetten voor transparantie informatievoorziening, voor 
participatie met de inwoners en voor de gebiedsmarketing van onze prachtige gemeente. Om onze 
doelgroepen goed te faciliteren is een nieuwe website (met bijbehorende aanbesteding) nodig. De 
samenleving vraagt een moderne site van ons als gemeente.  

Het doel is om dit jaar een nieuwe website te realiseren met een nieuw CMS. Maar voordat we dit 
kunnen doen, moeten we eerst helder hebben wat we willen. Want onze uitgangspunten zijn de basis 
voor de CMS- en leverancierskeuze. En deze uitgangspunten vormen ook de visie op de nieuwe 
website die wordt weergegeven in dit document.  

2.1 Doelstelling 
Het doel van dit project is het opleveren van een visie, omschreven in een document, waarin ons 
beeld van de gemeentelijke website in 2019 staat omschreven. Wat we als organisatie willen met de 
website? De visie beantwoordt de vraag hoe gemeente Stichtse Vecht het gebruik van de website(s) 
afstemt op de wensen van gebruikers en nieuwe online ontwikkelingen en kansen.  
 

3. Omgevingsanalyse 
3.1 Coalitieakkoord 2018-2022 en Organisatievisie 
Stichtse Vecht staat voor kwalitatief goede, innovatieve en toegankelijke communicatie en 
dienstverlening. Onze dienstverlening is bij voorkeur digitaal, zo snel en efficiënt mogelijk en op maat 
waar nodig. Op die manier hebben we de juiste aandacht voor de klant en maken we een stap van 
dienstverlening naar beleving waar dit passend is. De organisatiedoelen streven dit ook na.  
 

Het Coalitieakkoord 2018-2022 vermeldt onder meer het volgende. “De behoefte aan inspraak en 
meepraten van en door onze inwoners neemt toe, al dan niet verenigd in wijkraden, wijkcommissies, 
dorpsraden of andere samenwerkingsverbanden. Wij gaan ons beleid hierop aanpassen en nog 
verder verbeteren. Uitgangspunt is dat inwoners worden gehoord en serieus worden genomen. Dit 
betekent dat wij weten waar zorgen en enthousiasme over ons beleid bij onze inwoners zitten. Hier 
passen wij onze communicatie en uitleg op aan.  

Wij denken vanuit het belang van de inwoner en wij denken in oplossingen en kansen. Niet ieder 
besluit zal naar tevredenheid van al onze inwoners zijn. Wij begrijpen dit en hebben hier in onze uitleg 
extra aandacht voor”. 

Dit coalitieakkoord krijgt een vertaalslag in deze visie op de website. 

Daarnaast zijn in  2017 onze organisatiedoelen voor 2020 omschreven in de visie ‘DOE!’. De nieuwe 
website draagt moet daar op de volgende aspecten aan bijdragen: 

Digitaal en datagestuurd 
Onze klant kan al veel producten en diensten online regelen. Met de nieuwe website kunnen we extra 
stappen zetten in onze digitale dienstverlening. We willen intensiever sturen op het kanaal: een 
bezoeker die online is, willen we ook online houden. Een gebruiker die op de website de 
contactgegevens zoekt, stimuleren we ook online zaken te regelen. 

Het webteam gebruikt veelvuldig webstatistieken, usability-onderzoeken en 
klanttevredenheidsmetingen om inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruiker en zo keuzes te 
maken. Om nog sneller hierop te anticiperen, wordt die data belangrijker en moeten we het gebruik 
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daarvan intensiveren. Een andere ambitie is om actief te gaan A/B-testen (kijken welke van 2 opties 
het best converteert), om zo het onderste uit de kan te halen wat betreft pagina specifieke 
optimalisaties. 

Omgevingsgericht werken 
De gemeente heeft veel producten en nieuws dat relevant is voor alle inwoners. Maar als er 
bijvoorbeeld iets in Nigtevecht gebeurt, is dat niet altijd relevant voor Maarssenbroek, en viceversa. 
Daarom willen we wat gebiedsgericht is, ook specifiek aan die doelgroep aanbieden. Lokale 
ontwikkelingen, wegwerkzaamheden en lokale evenementen. De doelgroep moet zien wat er in de 
directe omgeving speelt. 

Daarnaast hebben we de ambitie om via de website een digitaal participatieplatform te ontsluiten. Een 
plek waar de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties initiatieven kan opstarten, 
publiceren, en uitwerken) of we faciliteren dat deze partijen dit onderling doen. 

Effectief & innovatief 
De vernieuwde website kan niet stilstaan in een continu veranderende en digitaliserende wereld. Door 
constant te toetsen waar de behoefte van de gebruiker en ambitie van de organisatie ligt, hopen we 
op een zo relevant mogelijke manier mee te bewegen met de ontwikkelingen in onze omgeving. Dit 
vraagt ook wat van de flexibiliteit van het CMS waar we op bouwen en de proactiviteit van de digitale 
partner die meedenkt en ons begeleid in de technische mogelijkheden.  

3.2 Internetgebruik 
98% van de Nederlandse huishoudens had in 2017 toegang tot een breedbandverbinding en 87% 
gebruikt mobiel internet. Vijf jaar eerder was nog slechts 55% mobiel online. In de statistieken van 
stichtsevecht.nl zien we terug dat gemiddeld in heel 2017 meer dan de helft een mobiel apparaat 
gebruikt, waarvan de smartphone met 36,4% het populairst is. 48,3% gebruikte nog de desktop, de 
balans tussen desktop en mobiel kantelt hard. De frequentie waarmee personen internet in de 
afgelopen 3 maanden (bijna) elke dag gebruikten, is  met 9,9% is gestegen naar 86,1% (bron: CBS). 

3.3 Online ontwikkelingen & trends 
We hebben in de totstandkoming van deze visie goed gekeken naar externe ontwikkelingen. Naast 
onze eigen expertise binnen het vakgebied, hebben we ons door verschillende leveranciers laten 
informeren en inspireren over welke trends zij zien in het algemeen op internetgebied en in relatie tot 
lokale overheden. Al zijn de genoemde ontwikkelingen al realiteit, we passen het niet allemaal 
(bijvoorbeeld ‘Internet of Things’) meteen toe op de nieuwe site, maar willen in de toekomst wel (indien 
gewenst) die mogelijkheid hebben.  

In willekeurige volgorde noemen we de volgende ontwikkelingen & trends: 

Mobile first design 
Bij de ontwikkeling van websites en het beheer van content gaan we uit van de mobiele website en 
passen we dit waar nodig aan voor desktop gebruik. 

Personalisatie & usability 
Continu verbetering en finetuning van functionaliteiten. Niet eens per 1 of 2 jaar een usability 
onderzoek, maar constante analyse van de optimale gebruikerservaring. Een stap verder gaat 
informatie op maat voor verschillende doelgroepen. Dat kan via een ‘mijn’-omgeving waarop de 
gebruiker inlogt, of op basis van zijn browsegedrag op de website.  
‘Always spot on’ > inspelen op individuele behoeftes en gedrag. Wat is hiervoor nodig: het volgen van 
ontwikkelen en continu analyseren van data.  

Open data 
Het openstellen van eigen databronnen en ontsluiten van externe databronnen voor en van derden.  

Open source 
Om ons heen zien we dat veel lokale overheden overstappen van CMS-systemen die eigendom zijn 
van een specifieke leverancier, naar open source software. Hierbij is de trend dat meerdere 
gemeenten zich aansluiten op een leverancier die met een dergelijk systeem werkt. De gemeente blijft 
dan eigenaar van de broncode. Het voordeel van het aansluiten op zo’n ontwikkelcommunity is, dat 
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functionele ontwikkelingen op het platform gedeeld worden. Als gemeente A iets ontwikkelt, kan 
gemeente B daar met minimale inspanning gebruik van maken. 

Internet of Things 
Huishoudelijke apparaten die verbonden zijn via internet. Een van de mogelijkheden is om in te spelen 
op het gebruik van ‘smart speakers’. Digitale assistenten in de vorm van een speaker waar de 
gebruiker gesproken opdrachten aan kan geven. 

 
 
Omnichannel 
Het bedienen van de klant via meerdere kanalen. Elk gemeentelijke kanaal heeft haar unieke 
eigenschappen, maar het palet aan kanalen complementeert elkaar. Dat doen we nu al en dat zetten 
we voort.  

Zoek-algoritmen en facetnavigatie 
We zien verschillende aanbieders van hele slimme, snelle interne zoekmachines aanbieden. Ook is, 
vooral in webshops, facetnavigatie de standaard. Hiermee kan gemakkelijk door de gebruiker worden 
gefilterd op eigenschappen.  
Gemeenschappelijke waarde creëren 
Als gemeente kunnen we meerwaarde creëren door te zorgen voor ‘shared value’. Wat betekent dat 
voor de website? Dit betekent dat we op of via onze site ruimte te geven aan de verschillende 
doelgroepen om zelf met initiatieven te komen en deze te delen. Zo scheppen we meerwaarde voor 
alle partijen, want we maken gedeelde waarden zichtbaar (bijvoorbeeld m.b.t. de openbare ruimte, 
iedereen heeft daar een rol in). We brengen via onze site (en andere online kanalen) doelgroepen 
samen door het faciliteren van een dialoog. Dit betekent voor de website dat integratie/koppeling met 
interactieve, digitale toepassingen mogelijk is.  

Het ontstaan van ‘bubbles’ 
Open netwerken worden steeds meer gesloten: ‘bubbles’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gesloten 
bewonersgroepen op Facebook. Het is een uitdaging om aansluiting te zoeken bij deze bubbles. Dit 
kan de organisatie doen door te luisteren (buiten = binnen = buiten), onderliggende drijfveren in kaart 
te brengen en in gesprek gaan over wederzijdse verwachtingen. Dit betekent voor de website dat 
deze als informatiebron, aanjager en verbinder dient voor alle platformen waar het gesprek 
plaatsvindt.  

Beleving 
De doorontwikkeling van tekst naar beeld naar beleving zet steeds verder door. De impact van 
communicatie is steeds meer afhankelijk van verbeelding en beleving. Nieuwe toepassingen hiervoor 
zijn bijvoorbeeld virtual- en augmented reality. Technologie (bijvoorbeeld oculus rift) met oog voor 
communicatie gericht op andere zintuigen biedt nieuwe mogelijkheden. Hoe haak je hier als gemeente 
op aan? Door samenwerking met partijen uit andere (nieuwe) vakgebieden. Dit betekent voor de 
webstite (en de leverancierspartner) dat deze flexibel moet zijn, zodat we vernieuwingen snel kunnen 
toepassen.  

Agile 
Sinds enkele jaren is Agile, en dan in het bijzonder Scrum de marktstandaard als ontwikkelmethode 
voor digitale toepassingen. Niet iets ontwikkelen en vervolgens met minimale aanpassing een tijd lang 
gebruiken, maar grote en complexe projecten worden opgeknipt in kleinere brokken, en er wordt 
constant doorontwikkeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

We willen met een nieuwe website aansluiten bij deze ontwikkelingen, waarbij we ons ervan bewust 
zijn dat dit gefaseerd zal moeten plaatsvinden.   
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4. Visie website Stichtse Vecht 2019 
Het is niet voor niets dat pagina’s als ‘paspoort’ en ‘milieustraat’ de populairste pagina’s zijn van een 
gemeentelijke website. Wij zijn ons ervan bewust dat een heel groot deel van de websitebezoeken 
voor de klant noodzakelijk is. Daarom blijft dienstverlening op de homepage van stichtsevecht.nl een 
hele belangrijke plek invullen. Hier ontsluiten we de meest gevraagde producten en diensten (de 
meest bezochte pagina’s) en de meeste gemeentebrede actualiteiten. 

Naast dienstverlening is het brengen van gemeentenieuws een tweede belangrijk doel. Het afleggen 
van verantwoording over democratische functioneren, goede uitleg, zijn belangrijke waarden. 
Daarnaast zien we een groeiende organisatie behoefte in andersoortige websites. We zien dat er bij 
het fysieke domein een behoefte is aan websites voor de grote projecten, maar dat die onvoldoende 
ontsloten worden via de reguliere kanalen. Ook is er een steeds grotere behoefte aan communicatie 
rond onderwerpen als ‘trouwen in’, ‘werken bij’ en ‘begraven in’. Anders dan in de producten- en 
dienstencatalogus is het doel hier niet om met minimale afleiding een klant zijn taak te laten uitvoeren, 
maar staat een beleving steeds meer centraal. Het is lastig al deze content onder te brengen en 
volledig haar recht te laten komen op stichtsevecht.nl. Daarom willen we gaan werken met 
subwebsites. 

De visie van Stichtse Vecht op de nieuwe website is dan ook als volgt: 
 

● een nieuwe website die 4 doelen dient: excellente dienstverlening, transparante 
informatieverstrekking, bevordering van digitale participatie en ‘vermarkten’ van onze 
prachtige gemeente 
 

● de gemeente wil een website voor de toekomst die ingericht is op de behoefte van onze in- en 
externe klanten 

● naast het afnemen van diensten is er meer ruimte voor bestuurlijke informatie en 
ontwikkelingen, voor (gebieds)nieuws, voor participatie en projecten of bijzondere 
onderwerpen zoals trouwlocaties en toerisme/recreatie 
 

● met de website willen we ook een platform bieden aan communicatie tussen en met inwoners, 
ondernemers, politiek en gemeente 
 

● de ingang voor digitale dienstverlening zijn webformulieren, deze zijn voorzien van beveiliging 
zoals met DigiD en een online kassa en zijn zo veel mogelijk vooringevuld. Via een 
persoonlijke internetpagina ziet de klant die informatie en producten die voor hem of haar 
interessant zijn en kan de status van lopende aanvragen gevolgd worden 
 

● open source, op die manier maken we gebruik van de kracht van de gemeenten-community 
(die vaak dezelfde wensen heeft) en kunnen we ons focussen op de doorontwikkeling en 
innovatie 
 

● focus op mobiel internetgebruik (websitebeleving is minstens zo goed op mobiel als op 
desktop)  
 

● één alles overkoepelende website, met de optie om subsites te lanceren (functioneel en 
technisch zijn die gelijk, maar verschillen visueel)  
 

● techniek: vanuit functioneel en technisch perspectief willen we een overzichtelijke, open 
informatiearchitectuur, een goede zoekmachine en volgens de WCAG 2.0 AA 
toegankelijkheidsstandaard 
 

● content: begrijpelijk taalniveau (zogeheten B1 niveau), ondersteund met aantrekkelijk 
beeldmateriaal en zeker ook meer video, waar dat van toegevoegde waarde is 
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Door een platform van websites te realiseren hopen we: 

● content beter te kunnen toespitsen op het communicatiedoel 
● klanten een allesomvattend beeld te geven over een specifiek onderwerp 
● de focus op dienstverlening en communicatie binnen de hoofdwebsite te waarborgen 
● in te spelen op de klantbehoefte (de organisatie vertaalt die behoefte door naar het webteam) 

4.1 Techniek & partner 
We zoeken een leverancier die actief met ons meedenkt. Die ons meeneemt in de laatste 
ontwikkelingen, die ons in staat stelt innovatief te zijn en ons helpt organisatiebehoefte snel om te 
zetten in bruikbare functionaliteit met een korte time-to-market. We zien een trend dat gemeenten 
overstappen van een leverancier met een zelf-ontwikkeld CMS naar een leverancier die bouwt op 
bestaande techniek zoals (meestal open source) software als WordPress, Drupal, of TYPO3. Met dit 
soort constructies blijft de broncode eigendom van de klant, en zijn we vrij om, al dan niet deels, 
samen te werken met andere ontwikkel partijen die op ons systeem kunnen bouwen. 

Open source & flexibiliteit 
De grotere spelers op de open source CMS-markt zijn gegroeid tot volwaardige enterprise content 
management systemen, met zeer veelzijdige toepasbaarheid. Er zijn veel plugins verkrijgbaar die we 
vaak met minimale inspanning van de technische partner in kunnen zetten om ons systeem te 
verbeteren en uit te breiden. Daarnaast ontstaan er netwerken van gemeenten, en als gemeente A 
iets laat bouwen, wordt dat toegevoegd aan het platform en kan gemeente B dat met minimale 
inspanning overnemen. Dit zijn mooie kansen voor onze gemeente en daardoor kiest de projectgroep 
voor open source. 

Navigatie & interne zoekmachines 
Een van de grootste struikelblokken van onze huidige website is de angst dat als er teveel content op 
komt, de relevante informatie slechter vindbaar wordt. Een speld in een hooiberg. Daarom zijn we in 
de nieuwe website specifiek op zoek naar geavanceerde zoekfunctionaliteit. Zoekfunctionaliteit dient 
standaard content goed te indexeren, maar we willen zelf ook kunnen finetunen hoe zoekresultaten 
worden weergegeven. 

Website platform: Single instance, multi site 
Als we gaan werken met meerdere websites, moet dat technisch beheersbaar blijven en moeten we 
het maximale uit onze investeringen halen. Door websites te bouwen met identieke techniek en 
functionaliteit kunnen we deze flexibel inzetten. Voorbeeld: als we voor website A iets laten bouwen, 
kan website B dat vrijwel naadloos overnemen. 

Toegankelijkheid 
Als gemeente willen wij niemand buitensluiten en bovendien zijn we wettelijk verplicht de WCAG 2.0 
AA toegankelijkheidseisen na te streven. Dit zal dus ook onderdeel van de ambitie zijn, ongeacht het 
deel van onze websites. Dit vertaalt zich in toegankelijke techniek, nette code en toevoeging van 
hulpmiddelen om onze website toegankelijker te maken waar nodig. Daarnaast, om een zo groot 
mogelijk deel van de doelgroep aan te spreken gebruiken we een B1-taalniveau in onze teksten.  

4.2 Beleid subwebsites 
Het uitgangspunt is dat alle informatie voor inwoners en ondernemers te vinden is via de 
hoofdwebsite: www.stichtsevecht.nl. Met een online aanwezigheid van één hoofdwebsite verzekeren 
we onze bezoekers van een uitputtende bron van informatie. Echter, in specifieke gevallen kunnen er 
subwebsites worden opgericht. Een subsite is een losse website die om redactionele of technische 
redenen beter op zichzelf staat. Bijvoorbeeld omdat een subwebsite een substantiële 
informatiebehoefte vervult  heeft waar een sterk afwijkende pagina layout of eigen hoofdmenu 
wenselijk is. 
 
 
 

http://www.stichtsevecht.nl/
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4.2.1 Totstandkoming 
Argumenten voor een eigen subwebsite kunnen zijn: 

● Er is een substantiële marketingopdracht die vervuld moet worden. De communicatiebehoefte 
is dusdanig specifiek en/of omvangrijk dat er wordt gekozen voor een eigen website. Of er is 
sprake van een samenwerkingsverband van de gemeente Stichtse vecht met één of meer 
externe partners, bijvoorbeeld bij ontwikkelprojecten 

● Er afwijkende pagina indelingen of specifieke functionaliteit gebruikt moet worden 
● De kwantiteit van de informatie vraagt om een eigen hoofdmenu 

 
Als er een wens is om voor communicatie- of marketingdoeleinden een zelfstandige sub-website neer 
te zetten, wordt dat besproken tussen de verantwoordelijke communicatieadviseur en webmaster. Zij 
stellen een gezamenlijk advies op voor het strategisch weboverleg dat vervolgens een besluit neemt. 

4.2.2 Visueel 
Subsites worden vormgegeven binnen de kaders van de online huisstijl van de gemeente. Subsites 
worden voorzien van een vaste header en footer gebaseerd op die van de hoofdwebsite. De body van 
de pagina’s is vrij in te vullen. De kleurstelling kan afwijken van het corporate blauw van de 
hoofdwebsite. De bestaande huisstijl biedt daar ruimte voor. 

4.2.3 Techniek en functionaliteit 
Subwebsites worden gebouwd op hetzelfde systeem als de hoofdwebsite, zodat functionaliteit 
hergebruikt kan worden. Er kan ook functionaliteit specifiek voor een subsite worden gebouwd, met als 
harde eis dat deze ook weer her te gebruiken is op de hoofdwebsite en andere subsites. Op die 
manier garanderen we maximale waarde voor de hele gemeente. 
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5. Communicatiedoelstellingen 
We onderscheiden vier hoofdcategorieën: 

● Informatie en (gebieds)communicatie waar informatie over de gemeente en bestuur 
centraal staat, en waar (gebieds)nieuws wordt ontsloten 

● De producten- en dienstencatalogus waar onze gemeentelijke dienstverlening centraal staat 
● Participatie waar centraal staat dat we de afstanden tussen gemeente, inwoners, 

ondernemers en partnerorganisaties willen verkleinen 
● Marketing waar het etaleren van onze mooie gemeente centraal staat 

5.1 Informatie en (gebieds)communicatie 
Gemeentenieuws en persberichten 
Nieuws- en persberichten op de website zijn constant in beweging. Vaak zijn deze twee type berichten 
aan elkaar gekoppeld en wordt er onderling verwezen. Nieuwsberichten worden op maat aangeboden 
aan de nieuwsbriefabonnees. Op basis van voorkeuren kiezen zij welk nieuws ze willen ontvangen. 

Bestuursinformatie 
Voor alle documentatie rond de politieke besluitvorming gebruiken we een bestuursinformatiesysteem 
(BIS) vanuit GemeenteOplossingen. Dit systeem ontsluiten we ook via stichtsevecht.nl. Waar mogelijk 
doen we dit met integraties in de zoekmachine van de website, maar op zijn minst wordt het BIS goed 
uitgelegd en via links ontsloten. 

Gebiedsgerichte communicatie 
Veel nieuws is slechts relevant voor een deel van de gemeente. We proberen dit via de nieuwsbrief al 
persoonlijker te maken, maar de website bedient de klant hier nog onvoldoende in. Door delen van de 
website per gebied of kern in te richten kunnen we gericht informatie zoals wegwerkzaamheden, 
lokale evenementen en anders gebiedsgericht nieuws ontsluiten. 

Crisiscommunicatie 
In geval van nood moet er snel geschakeld worden. Van telefoonstoring bij het TIC of een incident 
binnen de gemeente: er moet snel actie plaatsvinden. We moeten hier op voorbereid zijn en zo op dat 
moment zo min mogelijk met techniek bezig zijn. Uitgangspunt is bij crisiscommunicatie om zo snel 
mogelijk te kunnen informeren, dit geldt dus ook voor de website.  

Officiële bekendmakingen 
Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd op Overheid.nl en gepresenteerd op een kaart. 

Naast de gemeentelijke communicatie willen we onze gemeente ook beter online presenteren: 
marketing voor de gemeente richting inwoners en ondernemers. We zijn continu met ambitieuze 
projecten bezig en hebben bijvoorbeeld prachtige trouwlocaties. Dit komt nu nog onvoldoende tot zijn 
recht. We willen in deze communicatiebehoefte voorzien door specifiek voor dit doeleinde templates te 
ontwikkelen. Dan kunnen we snel subwebsites lanceren waar uitdagende fotografie een prominente 
rol krijgt, waar we testimonials/reviews van gebruikers kunnen neerzetten, 360 graden beelden 
kunnen laten zien en alles gericht op beleving van onze gemeente en haar projecten en locaties. 

5.2 Dienstverlening 
Voor de producten- en dienstencatalogus is het doel dat de bezoeker kwalitatief goede en to-the-point 
informatie krijgt. We ontsluiten deze informatie via de hoofd-website op stichtsevecht.nl. 

Op de homepage maken we de meest gevraagde producten toegankelijk, via overzichtelijke menu’s 
en goede zoekfunctionaliteit. De meest gevraagde producten identificeren we op basis van onze 
webstatistieken, de gegevens van het KCC, het MediaLab en de signalen van de  frontoffices van alle 
klantteams. Zo zorgen we dat onze klanten zo snel mogelijk kunnen realiseren waarvoor ze naar de 
website zijn gekomen. Zodat zij zo snel mogelijk converteren, door het doen van een aanvraag, of het 
maken van een afspraak.  

We zien ook dat de het grootste gedeelte van de bezoekers zoekmachines (danwel Google, danwel 
de interne zoekmachine) gebruiken om de pagina te vinden. Daarom behoeft de vindbaarheid van 
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deze pagina’s in zoekmachines specifieke aandacht. Om het de klant verder te vergemakkelijken 
wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar het gebruik van een chatbot. We zien een chatbot in 
combinatie met live chat als een waardevolle toevoeging in de assistentie van de klant. 

Ook in een ‘mijn’-omgeving om persoonlijke gegevens voor de inwoner of ondernemer te ontsluiten 
zien wij meerwaarde. Na persoonlijke inlog ziet de klant die informatie en producten die voor hem of 
haar relevant zijn en kan hij de status inzien van de aanvragen die hij of zij heeft lopen. We zijn ons 
tegelijkertijd bewust dat dit niet zomaar een wens is voor een website, maar dat dit grote organisatie-
impact heeft. 

5.2.1 Visueel en content 
Decoratief beeldmateriaal biedt voor dienstverlening zelden meerwaarde en vermijden we hier zoveel 
mogelijk. Een klant is geholpen met zo efficiënt mogelijk ingedeelde pagina’s waar hij kan snel kan 
zien wat van hem verlangd wordt, en wat nodig is om zijn doel te bereiken. Dit doen we door middel 
van zo min mogelijk afleiding. De belangrijkste aandachtspunten van het product en de call to action 
zijn snel in beeld en overige actuele en begrijpelijke informatie wordt overzichtelijk aangeboden. 

De teksten binnen de producten- en dienstencatalogus zijn beknopt en to-the-point. Illustratief 
beeldmateriaal wordt gebruikt daar waar het informatieve waarde toevoegt. Een video met uitleg over 
het thuisbezorgen van het paspoort is nuttig omdat het de gebruiker een beeld geeft van het proces. 
Een infographic om te laten zien wat een ‘open goot’ in een waterbestendige tuin is ook van 
toegevoegde waarde, maar een foto van een vrouw die lachend haar nieuwe paspoort in ontvangst 
neemt is dat niet. 

 
5.3 Burgerparticipatie 
Inwoners zijn onder andere door de opkomst van nieuwe media steeds mondiger geworden, en 
moeten daarnaast zelfredzamer zijn. Als gevolg hiervan verschuift de rol van gemeente naar zender 
naar facilitator. Het is in toenemende mate belangrijk om inwoners, ondernemers, partnerorganisatie 
en gemeente met elkaar te verbinden. Dit willen wij graag online faciliteren. 

Daarom willen we de website ook inzetten als interactief platform waar eerdergenoemde partijen de 
onderling de verbinding kunnen zoeken. 

Naast verbinden moet je als gemeente de doelgroepen betrekken en de rol van communitymanager 
vervullen. Pas dan geven we invulling aan de participatieve bestuursstijl en participatieve 
samenleving. 

We willen participatie en zelfredzaamheid bevorderen, en zorgen voor vertrouwen tussen inwoners en 
gemeentelijk bestuur. Dit resulteert in verschillende, elkaar versterkende functies. 

● online hulpmiddelen ontsluiten binnen de eigen website(s) die mensen kunnen helpen (biedt 
een platform) 

● gebruik maken van interactieve kaarten en korte video’s 
● live streaming inzetten (bijvoorbeeld inspraakavonden, openingen) en webinars kunnen geven 

(over bijvoorbeeld nieuwe bestemmingsplannen) en videochat toepassingen om in gesprek te 
gaan en te zorgen voor participatie  

● nieuws en ontwikkelingen delen die voor (betrokken) inwoners/ondernemers interessant zijn 
en waar ze zelf mee verder kunnen 

● externe partijen toelaten op onze site/pagina’s/community’s waar dat relevant is, het gaat hier 
om bottom-up informatie vanuit de samenleving uit eigen naam van persoon/organisatie 
N.B. Een goed autorisatiesysteem is een vereiste. 

● zorgen voor decentrale publicatiemogelijkheden (voor bijvoorbeeld gebiedsregisseurs), de 
regie ligt bij de mensen die ook echt betrokken zijn/inhoudelijk verantwoordelijk. Dit zorgt voor 
eigenaarschap en komt de kwaliteit (bijvoorbeeld actualiteit) ten goede  

● zorgen voor makkelijke ‘share’-mogelijkheden op alle participatiekanalen/-sites om bereik zo 
groot mogelijk te krijgen 
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● maatschappelijke vraag en aanbod samenbrengen, denk aan ruimte voor sociaal domein-
activiteiten, vrijwilligers, stageplaatsen en bewonersinitiatieven 

● ruimte bieden voor e-participatie op bestuurlijk niveau, zorgen voor politieke betrokkenheid 
● als gemeente zelf actief deelnemen aan online platformen/netwerken waar de doelgroep 

aanwezig is met als doel crosslinks te maken naar onze kanalen 
● openbare data beschikbaar stellen en ontsluiten via de site, met als doel service verlenen 
● de mogelijkheid bieden voor het delen van informatie, samenwerken aan documenten, 

discussies, poll- & blogfunctionaliteiten (gebruikers genereren dus zelf content) 

5.4 Marketing 
We hebben een prachtige gemeente, die we op dit moment onvoldoende online presenteren. We 
gebruiken zelden fotografie, verschillende websites geïnitieerd vanuit vakafdelingen worden 
afzonderlijk gebouwd en nauwelijks ontsloten via stichtsevecht.nl. Gebiedsgerichte communicatie is in 
afgelopen jaren nog beperkt van de grond gekomen. 

Als het gaat om gemeentelijke communicatie onderscheiden we verschillende type berichtgeving die 
we met de nieuwe website willen bedienen: 

Functionaliteit 
Uitdagende fotografie heeft hier een prominente rol. Dit moet gefaciliteerd worden door het website-
ontwerp. We willen reviews/testimonials kwijt over bijvoorbeeld Boom & Bosch als trouwlocatie. We 
willen inwoners een impressie geven van het vernieuwde Bison Shopping Center d.m.v. 360° video’s 
en goed doordachte klantreizen om zoveel mogelijk klanten te laten converteren. Dat kan zijn het 
inschrijven op een nieuwsbrief, of het boeken van een trouwlocatie. 

Korte time to market 
Als het gaat om projectwebsites, zijn de tijdlijnen meestal strak. Het is dan niet wenselijk als het online 
team de bottleneck is. We willen daarom een zo kort mogelijke time to market (‘oplevertijd’). Als een 
vakafdeling een goedgekeurd verzoek heeft, moet er zo snel mogelijk een website klaar zijn.  

Online betaling 
Zodra wij bezoekers hebben kunnen overtuigen om hun huwelijk op een van onze locaties te laten 
plaatsvinden, moeten zij ook zo snel mogelijk converteren (boeken en afrekenen in dit geval). Aan het 
eind van de klantreis, of in dit geval sales funnel, hoort daarom een online betaling.  

 
5.4.1 Visueel en content 
In tegenstelling tot de producten- en dienstencatalogus, is het hier veel belangrijker om ons visueel 
sterk te presenteren. We lichten hier de unique selling points van een project of locatie uit en dit doen 
we met krachtige beelden en wervende teksten. Een tekst die beschrijft dat Goudestein een prachtige 
huwelijkslocatie is, is lang niet zo krachtig als een foto of video dat een stralend bruidspaar laat zien 
op zo’n bijzondere dag. We kunnen omschrijven wat onze plannen zijn met Bison Shopping Center, 
maar we kunnen ook de artist impressions groot presenteren. Aantrekkelijke fotografie, illustratief 
beeldmateriaal, wervelende video’s en andere stijlelementen staan hier juist centraal en worden 
opvallend weergegeven. Tekst is ondersteunend. Waar het bij de producten- en dienstencatalogus 
gaat om zo beknopt mogelijke teksten, is hier de tone of voice anders; hier staan meer wervende 
teksten centraal. De kunst is hier om op het snijvlak te zitten van beknopte teksten (de concentratie 
van internetgebruikers is ook hier beperkt) en mensen met goede storytelling mee te nemen in het 
verhaal of de locatie. In combinatie met mooie beelden is experience marketing hier het sleutelwoord. 
Uiteraard wordt dit versterkt door de crossmediale aanpak met onze social media accounts.  



 13 

6. Toekomst 
6.1 Organisatie-impact 
De nieuwe website, de veranderende rol van de gemeente en nieuwe wet- & regelgeving hebben 
allemaal impact op de organisatie. Zo gaat bijvoorbeeld de nieuw omgevingswet (invoering 2021) veel 
gevolgen hebben voor gemeentelijke websites. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is hiervoor 
ontwikkeld. Doel hiervan is het juridische stelsel van de Omgevingswet te verbinden met het digitale 
stelsel dat beleid en uitvoering ondersteunt.  

Hoe geven wij hier met de nieuwe website invulling aan? Door met de nieuwe website voor te sorteren 
op deze ontwikkelingen. Dit doen we door het kiezen voor een open source CMS en een goede 
samenwerkingspartner.   

6.2 Partnerschap & beheer 
Ook bij zaken als virusbescherming, clouddiensten, service-afspraken, CMS-training en 
implementatietrajecten heb je een stevige partner nodig. De nieuwe partner krijgt een belangrijke rol. 
Bij het dagelijks beheer hebben we een snelle, servicegerichte en flexibele partner nodig.  
 
Om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en ‘klantvragen’ is naast een goede partner 
ook ‘change budget’ noodzakelijk. Ook als de website ‘af’ is, moet er budget zijn voor aanpassingen, 
dit moet geborgd zijn.  

6.3 Nieuwe rollen 
“Change has never happened this fast before, and it will never be this slow again” 
Deze uitspraak geldt zeker voor de online wereld en websites. De technische ontwikkelingen volgen 
elkaar razendsnel op. Dit en de steeds mondiger wordende klant en de veranderende rolverdeling 
tussen mens en overheid (gemeente), maakt dat er binnen de gemeentelijke organisatie nieuwe en 
andere rollen nodig zijn. Voorbeelden van belangrijke (nieuwe) rollen zijn:  

Informatie-/mediaspecialist, content-/online communicatiemanager & online 
campagnespecialist 
Op maat en gericht benaderen via alle digitale kanalen is belangrijk, online strategie. 

Creatieve ontwerpers/vormgevers 
Aantrekkelijke templates, spetterende banners, prachtige beelden, goede video’s; het vervaardigen is 
een vak apart en moet leiden tot content optimalisatie. 

KCC-collega 2.0  
Klantcontact verandert, verschuift steeds meer van telefoon naar online, multi channel, efficiency; 
hergebruik wat er is, toegespitst op kanaal, is ook belangrijk in het kader van eenduidigheid. 

Communitymanagers  
Zijn nodig voor het participatiegedeelte; opbouwen, onderhouden, uitbouwen, verbinden van 
netwerken binnen de doelgroepen, mobiliseren, sturen van on- & offline gemeenschappen. 

Griffie-collega 2.0 
Onmisbaar voor e-democratie, beleidspeilingen, thermometer in samenleving, interactie met de raad 
(ideeën pitchen/plannen toetsen, uitkomsten terugkoppelen). 

(Data-)analisten 
Datagestuurd werken, omgevingsanalyses, issue-analyses, websitegedrag > als input voor website. 
Rol in toekomst voor in het MediaLab. 

Interne communicatiespecialist 
Hele organisatie 'van buiten naar binnen' laten denken en laten handelen, MediaLab kan ook hier een 
rol in spelen. 
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Gebiedsregisseur online 
Een duidelijke wens van de gebiedsregisseurs en wijkcommissies is, dat zij zelf content kunnen 
plaatsen/beheren, want ze voelen zich zelf verantwoordelijk voor de informatie en willen niet 
afhankelijk zijn.  

7. Bijlagen 
Documenten 
Relevante documenten, o.a. presentaties van inspiratiesessies, staan in de Samen@work-groep: 
https://stichtsevecht.simsocialintranet.nl/Project/ProjectgroepVisiewebsite2019 

Bronnen 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/nederland-koploper-in-europa-met-internettoegang 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83429NED/table?ts=1518517892193 

Cijfers m.b.t. open source CMS-en binnen gemeenten: 
https://www.200ok.nl/cms-gemeenten/https://www.200ok.nl/cms-gemeenten/ 
 

https://stichtsevecht.simsocialintranet.nl/Project/ProjectgroepVisiewebsite2019
https://stichtsevecht.simsocialintranet.nl/Project/ProjectgroepVisiewebsite2019
https://stichtsevecht.simsocialintranet.nl/Project/ProjectgroepVisiewebsite2019
https://stichtsevecht.simsocialintranet.nl/Project/ProjectgroepVisiewebsite2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/nederland-koploper-in-europa-met-internettoegang
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83429NED/table?ts=1518517892193
https://www.200ok.nl/cms-gemeenten/
https://www.200ok.nl/cms-gemeenten/
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