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Gary Angel

“The most common 
digital metrics are almost

useless”

Gary Angel
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Onderwerpen



Onderwerpen
• Focus van webanalytics in publieke sector
• Het Functie-Taak-Gedrag Model (FTG Model)

• Demo dashboards Amsterdam
• Demo dashboards Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Content taxonomie



Het Functie-Taak-
Gedrag Model (FTG 
Model)
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Functie-Taak-Gedrag Model



Topdown of bottom-up



De verschillende paginatypes
De functies die webpagina’s kunnen hebben zijn o.a. de volgende.

De gebruiker:
• Ontvangen: dit doet een homepage of een homepage van een thema (mini-home)
• Laten navigeren: dit doet een navigatiepagina, overzichtspagina, zoekresultatenpagina 

etc.
• Informeren: dit doet een contentpagina of artikel
• Aanzetten tot actie: dit doet een call-to-action pagina (pagina met een knop)
• Iets laten aanvragen/regelen: dit doet een webformulier
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Hoge Doorklikratio is gewenst



Korte Tijd tot doorklik is gewenst



Lage Terugklikratio is gewenst



Lage Menuklikratio is gewenst



Lage Zoekratio is gewenst
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Rapport navigatiepagina’s RVO
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Hoog % Komt hier Binnen
is gewenst



Lange Leestijd is gewenst



Hoog % Scrolldiepte is 
gewenst



Rapport informatiepagina’s RVO



Rapport informatiepagina’s RVO



Dashboarding

• In dashboarding tool (b.v. PowerBI of Tableau)
• In webanalytics tool zelf (Piwik, Matomo, Siteimprove etc.)
• In de toekomst: standaard FTG dashboard platform (op licentiebasis)



Dashboarding

• In dashboarding tool (b.v. PowerBI of Tableau) Demo – Gemeente Amsterdam
• In webanalytics tool zelf (Piwik, Matomo, Siteimprove etc.) Demo – RVO
• In de toekomst: standaard FTG dashboard platform (op licentiebasis)



Demo Dashboard 
Amsterdam



Demo Dashboard 
RVO


