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Voorstellen

● Partner bij de Staat van het Web

● Online strateeg

● Gemeentenerd (sinds mijn 15e actief bij gemeenten)

● In 2010 3 sterren met de gemeente Goirle

● We helpen gemeenten en bedrijven hun digitale 

dienstverlening te verbeteren



Vandaag

De laatste website die je gaat 

maken, ooit



Cijfers



Cijfers

Er zijn in Nederland 

(nog) 380 gemeenten





Cijfers

82% van die websites werken 

ook op je smartphone of tablet

Bron: 200ok.nl



Cijfers



Cijfers

Opensource groeit van 

8% in 2011 naar 31% in 2018



Cijfers

Een gemeente vernieuwt 

gemiddeld iedere 4,5 jaar 

haar website

Bron: 200ok.nl



Cijfers

De oudste gemeentewebsite is 

overigens ruim 9 jaar oud

Bron: 200ok.nl



Cijfers

Nijmegen vernieuwt 

gemiddeld iedere 4,4 jaar 

haar website
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Cijfers

ieder jaar vernieuwen 

87 gemeenten 

in Nederland hun website



Nieuwe website

de externe kosten van zo’n web 

project liggen tussen de 

50.000 en 600.000 euro



Nieuwe website

een webproject duurt 

12 tot 18 maanden



Nieuwe website

projectvoorstel schrijven



Eindeloos vergaderen



Aanbesteding schrijven



Leverancier selecteren



Nieuw ontwerp (laten) maken



Website bouwen



Teksten (her)schrijven



Foto’s laten maken



Wat nog meer?

Wat doen (of kunnen) we met 

al onze loketten, formulieren, 

sub-sites en apps?



Wat nog meer?



Deadline in zicht



Live gaan (taart!)



Maar dan?

Project is voorbij...



Wie is er verantwoordelijk?



Iedereen draagt bij?



Iedereen draagt bij?



Iedereen draagt bij?



Niemand is verantwoordelijk?



Drie jaar later...

De website is stuk, we moeten een 

nieuwe hebben



Zo ziet dat er in een grafiek uit

Bron: Sam Dorman (2015)



Knettergek



Nooit meer?

Wat als we nu besluiten dat 

nooit meer te doen?



Over digitaal

Digitaal is je primaire kanaal,

omdat de inwoner dat wil



Over digitaal

Daarna pas telefonie, balies en in 

sommige gevallen post



Over digitaal

Er komen gemiddeld 25x meer 

bezoekers op je website 

dan aan de balie



Waar gaat het mis?

Online teams zijn 

structureel onderbemand



Over digitaal

Digitaal levert (voorlopig) 

geen besparing op



Waar gaat het mis?

Online teams hebben te weinig 

middelen om de website te 

verbeteren



Digitale vaardigheden

Digitaal is een vak



Vindt de organisatie dat ook?



Waar gaat het mis?

Online teams hebben te 

weinig vaardigheden om 

de website te verbeteren



Strategie

De juiste informatie aan de juiste 
persoon via het juiste kanaal op 

het geschikte moment.

Zodat wij ons doel kunnen 
bereiken.

Bob Boiko



Waar gaat het mis?

Online teams hebben vaak geen 

strategie en voeren uit wat de 

organisatie ze opdraagt



Waar gaat het mis?



Waar gaat het mis?

Zonder tijd, geld, vaardigheden en 

een strategie wordt je website 

nooit een succes



Geen projecten meer

Digitaal is een continu proces 

van meten, onderzoeken, 

testen en verbeteren



Zo ziet dat er in een grafiek uit

Bron: Sam Dorman (2015)



Marktplaats: 2000



Marktplaats: 2004



Marktplaats: 2008



Marktplaats: 2012



Marktplaats: nu



Nooit meer



Maar dit



Wat heb je nodig?

● een duidelijke strategie

● voldoende structureel budget

● (meestal) groter online team

● meer digitale vaardigheden



Wat kun jij doen?

Kijk eerst naar jezelf

Bekwaam jezelf, 

toon meesterschap



Wat kun jij doen?

Zet verandering in gang, 

door te doen



Wat kun jij doen?

Vertel dit verhaal aan 

je eigen management



Uitdaging

Zorg daarmee dat dit de 

laatste website 

wordt die je ooit maakt



Simon Besters
simon@destaatvanhetweb.nl


