
     Kernwebsite en webrichtlijnen 





Maandcijfers website 



Naar Kernwebsite is nu makkelijker 

 Eén gemeente, geen 8 dienstwebsites meer 

 Prioritering / toptaken op basis ‘concern-cijfers’ 

 

 Alternatieven voor zenden en interacteren: 

   Sociale media: Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube 

 

 Dankzij Archiefweb ‘verdwijnt’ er niets 

 Alle ooit gepubliceerde informatie blijft ‘doorzoekbaar’ 

 



Uitgangspunten kernwebsite/toptaken 

 Ken je “long neck” 

 

 Verbeter constant je toptaken 

 

 Manage met feiten, niet met meningen 

 

 Pagina’s schrappen, van 6000 nu naar ca. 600 straks 

 1 pagina á 4 uur beheer p/j = 150 pagina’s per fte.  

 Webarchief in de lucht sinds 16 september 2014 



Webrichtlijnen gaan om: 



Webrichtlijnen gaan om: 

 Goed geschreven en heldere webpagina’s 

 

 Met elk apparaat te gebruiken 

 dus ook voor mensen met aangepaste 
apparatuur 

 

 Vindbaarheid 



Gevolgen webrichtlijnen 

 Alle teksten B-1 
 

 Geen pdf’s meer / alternatief aanbieden 
 

 Zo min mogelijk tabellen 
 

 Filmpjes alleen nog met ondertiteling 
 

 Webrichtlijnen gelden ook voor formulieren, geo-
informatie, enquêtesystemen, dus ook ‘techniek’ 



Gevolgen kernwebsite/toptaken 

 Prioriteit top-producten en -diensten gemeente 

 Pagina’s die (zeer) slecht bezocht worden schrappen,  

 tenzij wettelijk verplicht of politiek/bestuurlijke prioriteit 

 Content over 1 onderwerp zo veel mogelijk bundelen 

 Nieuwsberichten, persberichten en B&W-besluiten  

 6-8 weken bewaren (daarna terug te vinden in het Webarchief) 

 Beleid, verordeningen, nota’s en beleidsregels (naast RIS) 

aanbieden op Overheid.nl en niet op de eigen website 

 Geen hele rapporten meer, alleen samenvatting (opvraagbaar)  

 Geen pdf’s meer (tijdelijke uitzondering bestemmingsplannen) 

 

 



Gemeentelijke website 

E-formulieren NotuBiz 

Fleximap 

Kaarten 





Zendinformatie 

 Zendinformatie niet meer automatisch 
plaatsen op de website, maar kiezen voor 
communicatiekanaal/community die je 
doelgroep ook daadwerkelijk gebruikt 

  kanalenstrategie  

 

 “Fish where the fish are” 



Alternatieven om te zenden: 

 Twitter 

 Facebook 

 YouTube (maar ook Instagram, Pinterest, blogs.. etc.) 

 LinkedIn  

 Wijkwebsite en/of –krant 

 Hapklare content aanleveren aan derden 

 



Twitter 



Facebook 


