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Voorwoord

Communicatie en code hebben mij altijd geïnteresseerd. Aan de ene kant vind ik het interessant hoe

met een rake tekst, een fijne interactie of een passend ontwerp een boodschap op precies de juiste

wijze kan worden overgebracht. Aan de andere kant houd ik van het omzetten van zo'n ontwerp in

perfecte code: het zoeken naar een oplossing, het vinden van de slimste manier om iets aan te

pakken. In het afstudeeronderwerp van deze scriptie, het meer verkoopbaar en meer bruikbaar

maken van de Webrichtlijnen, vond ik de ideale combinatie van mijn interesses. 

Door mijn minor Web & Mobile had ik de inhoudelijke kennis om de problematiek rond dit onderwerp goed te kunnen doorzien. Het was een

uitdaging om daarnaast ook aan de slag te gaan met informatiearchitectuur, interactieontwerp, het testen van gebruikers en grafische vormgeving. 

Mijn stageperiode is razendsnel en enigszins hectisch verlopen. In de eerste maanden was ik voortdurend op pad om in heel Nederland mensen te

interviewen over hun ervaringen met de Webrichtlijnen. Tussendoor kwam ik geregeld bij Stichting ICTU om de Webrichtlijnen van dichtbij mee te

maken. In de laatste maanden van mijn stageperiode werkte ik vooral bij Tam Tam. Het was leerzaam om in één periode twee zo verschillende

werelden te verkennen. 

Ik ben dankbaar voor de inspiratie en steun die ik heb gekregen van mijn begeleider Ferry den Dopper, die mij telkens op nieuwe ideeën bracht als ik

dacht dat ik nu toch wel de beste oplossing had gevonden.  Ook mijn andere enthousiaste collega's bij Tam Tam die mij hebben geholpen met mijn

onderzoek en het testen van mijn prototype wil ik bedanken voor hun hulp. Alexander Fase, Jules Ernst, Raph de Rooij en Herko Coomans wil ik

bedanken voor hun ideeën, hulp en feedback, en voor het feit dat zij mij een kijkje in de Webrichtlijnen-keuken hebben gegeven. Het was interessant

en gezellig! Mijn CMD-begeleider Rolf den Otter wil ik bedanken voor de soms wat chaotische maar altijd waardevolle feedback-momenten. Mijn

dank gaat ten slotte ook uit naar alle 26 mensen die mee wilden werken aan een interview. Ik heb veel van jullie geleerd!

Het is een hele lijst geworden, maar deze scriptie en mijn afstudeerproject had ik niet kunnen voltooien zonder de steun van mijn lieve vriend Mark,

die mij de motivatie gaf om door te gaan op die momenten dat ik het niet meer zag zitten, mijn ouders en mijn zusje Liset. 

   Michèlle Thonen

       10 juni 2009, Capelle aan den IJssel



4



Inhoudsopgave
Inleiding.....................................................................8

Probleemstelling............................................................................................8

Doel van dit onderzoek................................................................................8

Hoofd- en deelvragen...................................................................................9

Onderzoeksmethoden.................................................................................9

Begripsbepalingen    ....................................................................................9

Organisaties...................................................................................................10

Vooronderzoek: de Webrichtlijnen..................14

1.1 Achtergrond en ontstaan van de Webrichtlijnen....................... 14

1.1.1 Het internet en standaarden...................................................... 14

1.1.2 Geschiedenis van de Webrichtlijnen....................................... .15

1.1.3 Inhoud van de Webrichtlijnen.................................................. . 15

1.1.4  Instrumentarium.......................................................................... 16

1.2  Voor wie en waarom...........................................................................17

1.2.1 De doelgroepen van de Webrichtlijnen...................................17

1.2.2 Voordelen van de Webrichtlijnen .............................................18

1.2.3 Nadelen van de Webrichtlijnen................................................ .19

1.3 Stand van zaken.................................................................................... 20

1.3.1 Verwachtingen van het ministerie van BZK .......................... .20

1.3.2 Toepassing van de Webrichtlijnen op dit moment............. . . 21

1.3.3 Betrokken organisaties ............................................................... 23

1.3.4 Lopende en toekomstige projecten in Nederland................ 23

1.3.6 Politieke aandacht voor de Webrichtlijnen............................. 24

Doelgroeponderzoek...........................................29

2.1 Bekendheid en imago Webrichtlijnen...........................................31

2.1.1 Opdrachtgevers en managers bij organisaties aan de klant-

kant............................................................................................................31

2.1.2 Ontwerpers, ontwikkelaars en communicatie-adviseurs bij

internetbureaus......................................................................................33

2.2 Webrichtlijnen verkopen aan opdrachtgevers ...........................34

2.2.1 Voor welke argumenten lopen opdrachtgevers warm?... . . .34

2.2.2 Drempels en struikelblokken.....................................................34

2.2.3 Aansluiten bij de belevingswereld van opdrachtgevers.. . . .36

2.3Webrichtlijnen verkopen aan redacteuren ...................................37

2.3.1 Op welke manier komen redacteuren in aanraking met de

Webrichtlijnen?.......................................................................................37

2.3.2 Drempels en struikelblokken.....................................................37

2.3.3 Aansluiten bij de belevingswereld van redacteuren.......... . .38

2.4 Webrichtlijnen verkopen aan professionals bij internet-

bureaus...........................................................................................................39

2.4.1 Welke aspecten spreken aan?....................................................39

2.4.2 Drempels en struikelblokken.....................................................40

2.4.3 Aansluiten bij de belevingswereld van professionals bij

internetbureaus......................................................................................40

Het ontwerpen van een user experience..... .45

3.1 User Experience Honeycomb............................................................45

3.2 De user experience van managers / opdrachtgevers...............46

3.2.1 Kenmerken van managers en bijbehorende facetten van de

user experience.......................................................................................46

3.2.2  Web Credibility Project ..............................................................46

3.3 De user experience van ontwerpers, communicatie-adviseurs,

concept-ontwikkelaars en strategen....................................................47

3.3.1 Kenmerken van de doelgroep en bijbehorende facetten van

de user experience.................................................................................47



6

3.3.2 Emotional Design........................................................................ .47

3.4 De user experience van ontwikkelaars..........................................48

3.5 De user experience van redacteuren.............................................49

Conclusies en ontwerpcriteria..........................53

4.1 Conclusies met betrekking tot algehele communicatie.......... 53

4.1.1 Bewustmaken: wat zijn de Webrichtlijnen en wat zijn de

voordelen ervan?....................................................................................53

4.1.2 De lucht klaren: misverstanden en slecht imago uit de weg

ruimen.......................................................................................................54

4.1.3 Overtuigen: met de juiste argumenten de juiste mensen

aanspreken...............................................................................................54

4.1.4 Belonen: inspelen op competitiegevoel en behoefte aan

waardering en erkenning.....................................................................54

4.1.5 Wij-gevoel creëren: mensen erbij betrekken en

samenwerken..........................................................................................54

4.1.6 Faciliteren.......................................................................................55

4.2 Conclusies met betrekking tot het ontwerp en de user

experience......................................................................................................56

4.2.1 Credible...........................................................................................56

4.2.2 Desirable.........................................................................................57

4.2.3 Useful...............................................................................................57

4.2.4 Usable..............................................................................................57

4.2.5 Valuable...........................................................................................57

Afstudeerproject: Nieuwe website

Webrichtlijnen........................................................61

5.1 De opdracht ...........................................................................................61

5.2 Werkwijze en stappenplan.................................................................61

5.3 Het concept............................................................................................62

5.3.1 Algemeen concept verbetering verkoopbaarheid en

bruikbaarheid Webrichtlijnen..............................................................62

5.3.2 Concept voor online communicatie (website

Webrichtlijnen)........................................................................................63

5.4 Doelgroepen en scenario's................................................................63

5.4.1 Communicatie-adviseurs, strategen, ontwerpers................ . 64

5.4.2 Ontwikkelaars................................................................................ 65

5.4.3  Opdrachtgevers en managers bedrijfsleven....................... . .66

5.4.4 Opdrachtgevers/managers overheid.......................................67

5.4.5 Redacteuren (overheid en bedrijfsleven)................................ 68

5.5 Informatiearchitectuur........................................................................ 69

5.5.1 Informatiearchitectuur van huidige site..................................69

5.5.2 Mijn informatiearchitectuur.......................................................70

5.5.4 Indeling van de Webrichtlijnen zelf.......................................... 70

5.6 Interactieontwerp.................................................................................71

5.6.1 Homepage......................................................................................71

5.6.2 Homepage – voordelen/doelstellingen................................ . .73

5.6.3 De Richtlijnen................................................................................ 73

5.7 Visueel ontwerp en verdere uitwerking prototype...................80

5.7.1 Kleurenpalet...................................................................................80

5.7.2 Grid..................................................................................................81

5.7.3 Het ontwerp...................................................................................82

5.8 Gebruikerstest met vijf proefpersonen.......................................... 88

5.9.1 Opbouw van de test.....................................................................88

5.9.2 Belangrijkste aandachtspunten................................................. 88

5.9.2 Verbeteringen naar aanleiding van de tests........................... 90

5.10 Het uiteindelijke prototype............................................................. 90

Eindconclusie.........................................................95

Inhoud en achtergrond van de Webrichtlijnen..................................95

Doelgroeponderzoek................................................................................. 95

Verkoopbaarheid van de Webrichtlijnen vergroten......................... 96

Bruikbaarheid van de Webrichtlijnen vergroten............................... 96

Vergroting verkoopbaarheid en bruikbaarheid in online

communicatie tot uiting brengen.......................................................... 97

Aanbevelingen.......................................................98

Algehele communicatie............................................................................ 98

Stichting Webrichtlijnen....................................................................... 98



Bewustwordingscampagne.................................................................98

Nieuwe manier van toetsen ................................................................98

Indeling van de richtlijnen in hoofdprincipes..................................98

De website..................................................................................................... 99

Community..............................................................................................99

Ondersteunend materiaal....................................................................99

Samenvatting.......................................................100

Onderzoek naar inhoud en achtergrond Webrichtlijnen.............100

Doelgroeponderzoek door middel van interviews........................100

Onderzoek naar user experience en uitwerking voorstel nieuwe

website Webrichtlijnen............................................................................101

Uitkomsten.................................................................................................. 101

Aanbevelingen...........................................................................................101

Bronnenlijst..........................................................102

Interviews....................................................................................................102

Artikelen.......................................................................................................103

Websites.......................................................................................................104

Boeken..........................................................................................................105

Onderzoek...................................................................................................106

Overige bronnen ......................................................................................106

Bijlagen..................................................................107

Bijlage1: screenshots 'oude' website Webrichtlijnen.....................108

Bijlage2: Schetsen.....................................................................................112

Filteren van richtlijnen........................................................................112

Homepage (1) en richtlijnen (2)........................................................113

Voordelen...............................................................................................114

Weergave richtlijnen aanpassen (met links)................................ . .114

Tools........................................................................................................115

Hulp & Discussie, Helpdesk................................................................116

Na usertest: nieuwe homepage........................................................117

Na usertest: nieuwe pagina 'De richtlijnen'....................................118

Bijlage 2: Informatiearchitectuur......................................................119



8



Inleiding

Toen iemand mij vorig jaar vroeg een website volgens de Webrichtlijnen te bouwen had ik geen

flauw idee wat die richtlijnen precies inhielden. ‘Waarschijnlijk een Nederlandse vertaling van de

W3C standaarden’, dacht ik. 

De website www.webrichtlijnen.nl beantwoordde niet direct mijn vragen.

De richtlijnen had ik snel gevonden: een lijst van 125 eisen waaraan je

website zou moeten voldoen. Maar ik kreeg het gevoel dat ik iets over

het hoofd zag: wat moest ik met het Raamwerk van Eisen en Toetsen?

Wat had Stichting Waarmerk drempelvrij.nl ermee te maken? En dat

normdocument, moest ik dat er ook nog bijhouden?  

Na een rondvraag onder medestudenten en het lezen van berichten op

internetfora en blogs werd duidelijk dat ik niet de enige was die moeite

had met het direct ‘begrijpen’ van de aard en het doel van de

Webrichtlijnen. De overlap met internationale standaarden,  de sterke

associatie met blinden en de overvloed aan documenten met eisen,

normen, richtlijnen en toetsen zorgen vaak voor verwarring. Niet

verbazend voldoet het leeuwendeel van de Nederlandse websites dan

ook niet aan deze Webrichtlijnen. Wel verbazend is dat dit voor de

overheid niet anders is. Uit een onderzoek van Stichting Accessibility1

blijkt dat in 2008 nog steeds 88% van alle overheidswebsites niet voldoet

aan de minimale toegankelijkheidseisen (onderdeel van de

Webrichtlijnen). En dat terwijl de Webrichtlijnen sinds 2006 voor

rijksoverheidswebsites verplicht zijn!

Probleemstelling

Wie zich verdiept in de Webrichtlijnen ontdekt dat ze gebaseerd zijn op

internationale standaarden zoals de W3C richtlijnen, en aansluiten bij

1Accessibility Monitor 2008

best practices onder professionals. Met andere woorden: het

kwaliteitsmodel dat de overheid samengesteld heeft is helemaal zo gek

nog niet. Hoe komt het dan dat de Webrichtlijnen nog steeds maar een

klein draagvlak hebben, zowel binnen als buiten de overheid? Kennelijk

is er iets mis met de communicatie van de Webrichtlijnen. Misschien zijn

organisaties er gewoon niet mee bekend, misschien hebben ze een

verkeerd beeld van het doel en de inhoud van de Webrichtlijnen. Eén

ding is zeker: de Webrichtlijnen verkopen op dit moment nog niet erg

goed.

Doel van dit onderzoek

De Webrichtlijnen zijn verplicht voor overheidsorganisaties, maar

hebben door hun opzet als kwaliteitsmodel ook waarde voor het

bedrijfsleven. Het ministerie van BZK wil het gebruik van de

Webrichtlijnen daarom aanmoedigen en faciliteren, ook voor

organisaties buiten de overheid. Ook Tam Tam ziet de voordelen van een

degelijke set kwaliteitseisen, maar geeft wel aan dat de aansluiting op

het bedrijfsleven op dit moment nog niet sterk is. 

In dit onderzoek wil ik achterhalen hoe deze verschillende doelgroepen

beter bediend kunnen worden op het gebied van communicatie van de

Webrichtlijnen. Om dat antwoord te vinden moet ik eerst achterhalen

wat de perceptie van en mening over de Webrichtlijnen is bij

verschillende soorten organisaties (overheid, semi-overheid, non-profit,

commerciële bedrijven), en bij mensen in verschillende rollen in die

organisaties (opdrachtgevers, managers, projectleiders, redacteuren,
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communicatiemedewerkers, designers, developers). Ik wil achterhalen

wat hun bezwaren zijn, en voor welke argumenten ze juist warmlopen.

Als ik de heersende opvattingen in kaart heb gebracht wil ik op basis van

die informatie oplossingen uitwerken om de verkoopbaarheid en

bruikbaarheid van de Webrichtlijnen richting die verschillende

doelgroepen te vergroten. 

Hoofd- en deelvragen

De onderzoeksvraag die ik wil beantwoorden is:

“Hoe kan de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van de webrichtlijnen

als kwaliteitsmodel vergroot worden, zodat meer organisaties –

binnen en buiten de overheid – en professionals er gebruik van willen

en kunnen maken, en hoe kan dit in de online communicatie tot uiting

gebracht worden?”

Om het antwoord op deze vraag te vinden zal ik een aantal deelvragen

behandelen. Deze zijn: 

• Wat zijn de Webrichtlijnen en waarom zijn ze ontwikkeld?

• Welke doelgroepen van de Webrichtlijnen kunnen

onderscheiden worden (soorten organisaties, rollen)? 

• Wat zijn de voordelen van de Webrichtlijnen volgens

Webrichtlijnen-specialisten en wat zijn de nadelen?

• Wat is de perceptie van de Webrichtlijnen bij de verschillende

doelgroepen? 

• Welke specifieke voordelen van de Webrichtlijnen zijn voor elk

van deze verschillende doelgroepen relevant? 

• Wat is de mening van de doelgroepen over het huidige

instrumentarium dat geleverd wordt bij de Webrichtlijnen

(stappenplan, raamwerk van eisen, normdocument, toetsen,

handleiding). Is dit instrumentarium toereikend, of is er

behoefte aan iets anders?

• Hoe kan de gebruikservaring van elk van de doelgroepen op

de website van de Webrichtlijnen verbeterd worden?

Onderzoeksmethoden

Het zwaartepunt van mijn onderzoek ligt bij de interviews met de

doelgroep en het vertalen van hun wensen en behoeften naar een

doeltreffend concept voor interactie en vormgeving van de online

communicatie van de Webrichtlijnen. Ik zal gedurende dit onderzoek

verschillende onderzoeksmethoden toepassen. Ik begin met interviews

(één-op-één en in kleine groepen) met experts, professionals en

organisaties. De resultaten zal ik verwerken in doelgroepomschrijvingen

en scenario’s. Op basis daarvan zal ik brainstormen over een concept en

een geschikte informatiearchitectuur.  Als het concept en de

informatiearchitectuur staan begin ik met het ontwerp van flowcharts en

wireframes. Deze zal ik zo snel mogelijk, met een minimale vormgeving,

verwerken in een klikbare demo (prototype) die ik kan testen met

mensen uit de doelgroepen. Ik ben van plan de gebruikerstesten in

meerdere ronden af te nemen. Na het verwerken van de resultaten van

deze tests zal ik de vormgeving volledig uitwerken. Bij de opzet en het

ontwerp van dit prototype gebruik ik de de User Experience Honeycomb

van Peter Morville2 als leidraad.

Begripsbepalingen    

In deze scriptie gebruik ik de volgende begrippen regelmatig:

• W3C

Het World Wide Web Consortium is in 1994 opgericht door Tim

Berners-Lee, de ‘uitvinder’ van het internet. Het W3C maakt

internationaal geaccepteerde webstandaarden, die

uitgegeven worden als aanbevelingen (‘recommendations’).

Voorbeelden van aanbevelingen zijn specificaties voor HTML,

XML en CSS. Het W3C telt meer dan 500 leden, waaronder

grote bedrijven als Microsoft, Google en Oracle. Samen denken

zij na over de toekomst van het internet, en ontwikkelen ze

standaarden. Het motto van W3C is: ‘Lead the web to its full

potential’. 

2http://semanticstudios.com/publications/semantics/000029.php, 26 april

2009



• WCAG

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn

richtlijnen voor toegankelijkheid die uitgegeven zijn door het

Web Accessibility Initiative, een werkgroep van het W3C.  In

1999 werd WCAG 1.0 uitgegeven, in 2008 is de tweede versie,

WCAG 2.0 uitgekomen.  De basis van deze richtlijnen is dat

informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht

welk soort apparaat, browser of input device ze gebruiken,  of

ze javascript aan hebben staan, of ze afbeeldingen en kleuren

kunnen zien of niet, enzovoorts. Een verschil tussen WCAG 1.0

en 2.0 is dat de 2.0 versie techniekonafhankelijker is

geformuleerd. Zo blijven deze richtlijnen ook in de toekomst

relevant, wanneer er misschien nieuwe technologieën gebruikt

gaan worden voor het web.

• HTML / XHTML

HTML staat voor HyperText Markup Language, XHTML voor

eXtended HyperText Markup Language. HTML is, zoals de

naam zegt, een ‘markup’ taal: een manier om tekst te

‘markeren’. Zo kun je platte tekst structuur geven, door

bijvoorbeeld aan te geven welke delen koppen zijn, welke

delen paragrafen, enzovoorts. HTML tags voor dit doeleinde

zijn respectievelijk <h1> en <p>. Deze markup kan door user

agents (bijvoorbeeld browsers) gebruikt worden om de

informatie op een bepaalde manier weer te geven.  XHTML is

een verder ontwikkelde versie van HTML, die een stuk strikter

is.

• CSS

CSS staat voor Cascading Style Sheets. Met een cascading

stylesheet kan de opmaak van webpagina’s aangepast worden.

HTML elementen (zoals <p>) kunnen door CSS ‘gestyled’

worden. De elementen kunnen zelf een bepaalde vormgeving

krijgen, of door middel van de toevoeging van classes en id’s. 

Organisaties

Bij deze scriptie spelen meerdere organisaties een rol. Ik heb stage

gelopen bij Tam Tam, een fullservice internetbureau dat als één van de

weinige bureaus binnen Nederland een website heeft afgeleverd die

volledig aan de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast heeft Stichting ICTU,

uitvoeringsinstantie voor de overheid op het gebied van ICT, mij

geholpen met connecties binnen de overheid, resources, en mij de

mogelijkheid gegeven een kijkje te nemen in de keuken van de

Webrichtlijnen. 
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Vooronderzoek: de

Webrichtlijnen

De Webrichtlijnen zijn een kwaliteitsnorm voor websites: een set regels voor het ontwerpen,

bouwen en beheren van een website. Ze zijn gebaseerd op W3C webstandaarden,

toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG / Drempelvrij) en best practices van professionals. In dit

hoofdstuk zal ik de geschiedenis en achtergrond van de Webrichtlijnen toelichten.

1.1 Achtergrond en ontstaan van

de Webrichtlijnen

1.1.1 Het internet en standaarden

In de Webrichtlijnen wordt het conformeren aan webstandaarden

voorgeschreven. Daarom bespreek ik in deze deelparagraaf wat

webstandaarden zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze zijn ontwikkeld. 

Webstandaarden zijn specificaties voor programmeertalen die gebruikt

worden om websites te maken. De bekendste daarvan zijn HTML en CSS.

Webstandaarden zijn niet altijd voor iedereen belangrijk geweest. In de

beginjaren van het internet (de jaren '90 van de vorige eeuw) maakte

zowel Microsoft als Netscape browsers die niet aan de webstandaarden

voor HTML en CSS voldeden.  Websitebouwers hielden zich vervolgens

ook niet aan de webstandaarden, maar gebruikten css-hacks en andere

'foute' code om hun websites toch nog goed te laten werken in deze

browsers. 

Vanaf 2002 worden webstandaarden belangrijker. Steeds meer website-

bouwers maken websites die voldoen aan de webstandaarden,

toegankelijk zijn en bovendien in verschillende browsers goed werken.3

Tegenwoordig zijn er een hoop browsers die zich wel aan de

webstandaarden houden, zoals Mozilla Firefox, Safari en Opera. Ook

Internet Explorer 7 van Microsoft voldoet inmiddels aan vele belangrijke

webstandaarden, en Internet Explorer 8 is weer een stuk dichter bij

standards compliance. Een groot voordeel van voldoen aan

webstandaarden is dat een website in alle moderne browsers (en dus

ook op bijvoorbeeld mobiele telefoons) naar behoren werkt. 

Webstandaarden zijn onder te verdelen in technische standaarden en

toegankelijkheidsrichtlijnen. Daarnaast wordt er vaak gesproken over

zogenaamde ‘open standaarden’. Het gaat hier dan om standaarden voor

het uitwisselen van informatie tussen computerprogramma’s. Gesloten

standaarden zijn leveranciergebonden, open standaarden niet. Een

voorbeeld van een gesloten standaard is een Microsoft Word document.

Een open standaard is HTML. Door open standaarden te gebruiken

garandeer je dat de informatie altijd voor iedereen toegankelijk zal zijn.4

3 Rooij, de (2007).

4 NOiV (publicatiedatum onbekend).

1.
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1.1.2 Geschiedenis van de

Webrichtlijnen

Andere Overheid: toegankelijk voor iedereen

In 2003 lanceerde de overheid het kabinetsplan ‘Andere Overheid’. Een

plan om letterlijk een andere overheid te creëren: ‘transparanter,

toegankelijker, effectiever en efficiënter’ en bovendien ‘voor iedereen’5.

Het plan was bedoeld voor alle loketten waar de overheid met burgers

en bedrijven communiceert. Eén van die loketten is het internet. Met

andere woorden: ook de websites van de overheid zouden echt ‘voor

iedereen’ moeten worden.6 Om dit te bereiken moesten nog wel wat

hobbels genomen worden. De Accessibility Monitor toonde in 2004 aan

dat 95% van alle overheidswebsites niet (volledig) toegankelijk was7:

applicaties werkten niet in bepaalde browsers, teksten werden

onleesbaar op een kleiner scherm, menu’s konden zonder bepaalde

browserinstellingen niet aangeklikt worden en wie geen muis gebruikte

of de tekst liet omzetten in braille was compleet verloren.8

Start Webrichtlijnen

De overheid besloot daarom de Webrichtlijnen te ontwikkelen, een

kwaliteitsmodel waarin volgens het ministerie van BZK internationale

standaarden en best practices betreffende het web ‘handzaam’ samen

worden gebracht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties gaf hiertoe de opdracht aan projectorganisatie ICTU.

Samen met TNO en creatief bureau Cinnamon Interactive leverde ICTU in

oktober 2004 de eerste versie van de Webrichtlijnen op9.

Figuur 1. Logo's van het Ministerie van BZK, ICTU, TNO en Cinnamon Interactive.

5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2003).

6 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007a).

7 Riezebosch (2004).

8 Rooij, de (2007).

9 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007a).

1.1.3 Inhoud van de Webrichtlijnen

De 125 richtlijnen in het kwaliteitsmodel bestrijken een breed spectrum

aan website-aspecten. In het kort is de inhoud van de Webrichtlijnen als

volgt samen te vatten:

• Manier van werken bij het bouwen van websites

Structuur en vormgeving gescheiden houden, bouwen

volgens het principe van gelaagd bouwen en de functie van

de website niet afhankelijk maken van optionele technologie.

Dit garandeert dat een website ook nog werkt als een

bezoeker bijvoorbeeld geen Flash of afbeeldingen kan zien.

• Internationale webstandaarden volgen

De Webrichtlijnen schrijven het volgen van internationale

standaarden als HTML en CSS voor, zoals die zijn opgesteld

door het World Wide Web Consortium (W3C).

• Toegankelijkheid van de website

Toegankelijkheid is een belangrijk aspect van de

Webrichtlijnen. Het gaat om het principe dat informatie altijd

beschikbaar moet zijn voor bezoekers, ook zonder

afbeeldingen, stylesheets, gebruik van bepaalde kleuren of

scripts. De Webrichtlijnen volgen hier grotendeels de Web

Content Accessibility Guidelines van het W3C. Op sommige

punten gaan ze zelfs nog een stapje verder dan WCAG.

• Best practices en theorieën

Naast de richtlijnen die gebaseerd zijn op internationale

webstandaarden en toegankelijkheidsrichtlijnen zijn er ook

veel richtlijnen die voortgekomen zijn uit ontwikkelingen in

het vakgebied, theorieën van experts en best practices. Deze

richtlijnen gaan over usability, klantvriendelijkheid,

zoekmachineoptimalisatie en contingency design10.

10‘Contingency’ betekent onvoorziene gebeurtenis. ‘Contingency design’ is

het ondervangen en voorkomen van foutscenario’s. Dit zijn situaties waar

bezoekers op de website in de problemen komen, bijvoorbeeld op een “404 -

Not Found”-pagina. 



De Webrichtlijnen zijn dus geen kopie van internationale standaarden. In

tegenstelling: ze integreren deze standaarden in een breder perspectief,

en geven aan hoe je ze kunt gebruiken om een website te maken die

scoort op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid

en vindbaarheid. Op een paar punten gaan de Webrichtlijnen zelfs verder

dan internationale richtlijnen. Dit maakt ze zeer compleet, maar wel

veeleisend.

1.1.4 Instrumentarium

De Webrichtlijnen worden geleverd met een pakket aan bijbehorende

informatie en hulpmiddelen.  De meeste van deze informatie is te vinden

op de website www.webrichtlijnen.nl.  Ten eerste wordt op de site

informatie gegeven over de achtergrond en het ontstaan van de

Webrichtlijnen. Vragen worden behandeld in een afdeling veelgestelde

vragen en een wiki. Er is een handleiding, ingedeeld op rol en op fase in

het proces, en een stappenplan voor opdrachtgevers (nog in

ontwikkeling). Website-eigenaren kunnen met een automatische

quickscan 47 richtlijnen toetsen, en voor handmatige toetsing van de

overige richtlijnen is er een normdocument beschikbaar op

www.drempelvrij.nl.

Instrumentarium van de Webrichtlijnen
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1.2 Voor wie en waarom

1.2.1 De doelgroepen van de

Webrichtlijnen

Rollen

Voordat een site gebouwd wordt moet nagedacht worden over de

manier van bouwen: structuur en vorm gescheiden, beginnen met een

volledig werkende basis en extra functionaliteit in lagen toevoegen

(‘gelaagd bouwen’ of ‘progressive enhancement’).  Ook ná de oplevering

van een website blijven de Webrichtlijnen een rol spelen, want ook in de

beheerfase zijn er richtlijnen waaraan elk stukje nieuwe content moet

voldoen. Gevolg van deze brede insteek is dat mensen in allerlei rollen te

maken hebben met de Webrichtlijnen. De doelgroepen van het

kwaliteitsmodel Webrichtlijnen kunnen om die reden gedefinieerd

worden als mensen in verschillende rollen bij webprojecten

(opdrachtgever, projectleider, ontwikkelaar, vormgever, adviseur,

webmaster, redacteur, enz.).

Soorten organisaties

Daarnaast is nog een andere indeling mogelijk, namelijk die op soorten

organisaties die te maken hebben met de Webrichtlijnen. De

leveranciers, ‘websitemakers’, staan aan de ene kant: ICT-bedrijven die

CMS’en leveren, creatieve bureaus die websites ontwerpen en bouwen,

adviesbureaus die communicatieplannen maken, enzovoorts. Die

leveranciers werken voor klanten: overheids- en semi-

overheidsinstanties, non-profit organisaties en commerciële bedrijven.

Elk van deze klanten kan te maken hebben met of belang hebben bij de

Webrichtlijnen. Overheidsinstanties zijn verplicht te voldoen, en ook voor

semi-overheden zijn er veel redenen om voor de Webrichtlijnen te kiezen

(al is het maar omdat ze willen conformeren aan overheidsstandaarden).

Maar ook organisaties buiten de overheid zullen vanuit maatschappelijk

oogpunt toegankelijkheid mogelijk belangrijk vinden en zijn gebaat bij

de voordelen van een hoge bouwkwaliteit (bijv. minder

onderhoudskosten, snellere site, zoekmachineoptimalisatie). 

De eindgebruiker

Een doelgroep van de Webrichtlijnen met een bijzondere status is de

eindgebruiker. De eindgebruiker is  de ontvanger  van de informatie op

een website. Uiteindelijk zijn de Webrichtlijnen voor de eindgebruikers

ontwikkeld, zodat zij in staat zijn informatie op het internet te bereiken

en te begrijpen, op welke manier dan ook. Dat is ook direct de vorm

waarin eindgebruikers te maken krijgen met de Webrichtlijnen: vanuit de

voordelen die het kwaliteitsmodel hen biedt. Voorbeelden van die

voordelen zijn toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie

(ongeacht gebruikte technologie en persoonlijke eigenschappen), een

snelle laadtijd, vindbaarheid van de website in Google en van informatie

op de website zelf en een gebruiksvriendelijke interface.



1.2.2 Voordelen van de Webrichtlijnen

volgens het ministerie van BZK

Niemand buitensluiten

Zonder internet kom je tegenwoordig niet zo ver meer.

Internetbankieren, lezen wanneer het afval in je gemeente wordt

opgehaald, op de hoogte blijven van een actuele discussie of een adres

opzoeken, internet is de snelste en gemakkelijkste manier om het te

doen. De Webrichtlijnen zijn opgesteld met die gedachte in het

achterhoofd: om maatschappelijk goed te functioneren is het kunnen

gebruiken van het internet een belangrijke vereiste. De Webrichtlijnen

zorgen ervoor dat niemand buitengesloten wordt van informatie die op

het internet te vinden is. Ze zijn dus een middel om de digitale kloof te

overbruggen tussen mensen met de ‘standaarduitrusting’ (PC met

Internet Explorer, groot scherm, muis en toetsenbord11) en mensen die

op een andere manier, met een ander apparaat, een andere browser, een

ander besturingssysteem of hulpapparatuur het internet gebruiken.

Zeker voor de overheid is dit een belangrijk doel.  Zoals Stichting ICTU

het stelt: ‘Lokale bekendmakingen, vergunningen, decentrale regelgeving,

paspoorten, rijbewijzen, aangifte van de geboorte van een zoon of

dochter ... Iedereen heeft ermee te maken. En iedereen heeft recht op snelle,

toegankelijke informatie en inspraak.’ 12

Groter bereik en vindbaarheid in zoekmachines

Het overkoepelende doel van de Webrichtlijnen is dus ‘niemand

buitensluiten’. Dit is waar het de overheid uiteindelijk om te doen is. Maar

voldoen aan deze eis brengt volgens het ministerie van BZK nog een

aantal andere voordelen met zich mee. Ten eerste een hoger rendement

van de website, want een website die niemand buitensluit, heeft

vanzelfsprekend ook een groter bereik. Meer mensen kunnen de site

bekijken en gebruiken. En niet alleen mensen: ook zoekmachines

kunnen (de informatie op) zo'n website beter vinden.13

Duurzaamheid

Stelling is dat websites door toepassing van de Webrichtlijnen

duurzamer worden. Concreet gezegd: ze gaan langer mee. Een eerste

11 Rooij, de (2007).

12 Stichting ICTU (2008).

13 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).

reden hiervoor is dat open standaarden en algemeen beschikbare

technieken gebruikt moeten worden. Zo is het voortbestaan van de

website niet afhankelijk van een bepaalde leverancier. Doordat een

Webrichtlijnen-conforme website daarnaast een goede structuur heeft

en gebruik maakt van permanente, unieke URL’s, blijft informatie op die

site lange tijd vindbaar en doorzoekbaar, en is deze gemakkelijker te

archiveren. Belangrijke informatie blijft dus beschikbaar. En ander aspect

op het gebied van duurzaamheid is onderhoudbaarheid. Een website

gebouwd volgens de Webrichtlijnen is goed te onderhouden, doordat

structuur en vorm gescheiden zijn en gebruik wordt gemaakt van

semantische code. Ook dit zorgt ervoor dat een website langer blijft

bestaan, ook als bijvoorbeeld het beheer wordt overgedragen aan een

andere partij.14

Beheersbaar uitbreidbaar

Webrichtlijnen-specialisten binnen de overheid benadrukken verder dat

websites die volgens de Webrichtlijnen zijn gebouwd 'beheersbaar

uitbreidbaar' zijn: door de scheiding van presentatie en inhoud is het

mogelijk bijvoorbeeld alleen de vormgeving te veranderen zonder iets

aan de inhoud te doen. Ook kan de inhoud op eenvoudige wijze worden

'hergebruikt' voor RSS-feeds, weergave op een andere website of e-mail.

De inhoud is immers zonder opmaak, maar wel gestructureerd

opgeslagen en kan dus in elke vorm gegoten worden.15

Snellere laadtijd en minder dataverkeer

Ook snelheid is een veelgehoord argument. Wanneer gebouwd wordt

volgens het kwaliteitsmodel is vaak drastisch minder code nodig dan bij

een ‘traditionele’ bouwwijze. Volgens het ministerie van Binnenlandse

Zaken tot wel 80%. Dat betekent niet alleen een snellere laadtijd voor de

gebruiker, maar ook minder dataverkeer en dus minder kosten voor de

organisatie.16

Klaar voor de toekomst

Google Chrome, Internet Explorer 8, Safari 4: met grote regelmaat

worden er nieuwe browsers of nieuwe versies van bestaande browsers

gelanceerd. Eén van de argumenten voor de Webrichtlijnen is dat

websites die volgens dit model zijn gebouwd standaard goed werken in

nieuwe browsers. Doordat een ‘Webrichtlijnen-proof’ website gebruik

14 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).

15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007c).

16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).
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maakt van internationale webstandaarden weet een opdrachtgever

zeker dat zijn website in alle standards compliant browsers en

mediatoepassingen werkt. Ook is het niet meer nodig om een aparte

website voor mobiele toepassingen te maken. Doordat inhoud van vorm

gescheiden is hoeft er alleen een nieuwe stylesheet gemaakt te worden.17

Hogere Return On Investment

Wie een nieuwe site bouwt en hierbij direct de Webrichtlijnen in acht

neemt, maakt volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken

waarschijnlijk op de lange termijn minder kosten. Uiteindelijk levert de

investering in de website dan dus een hoger rendement op. Een reden

hiervoor is dat het beheer van de site minder geld zal kosten, doordat de

inhoud en structuur van de vormgeving gescheiden zijn. Dat betekent

dat bijvoorbeeld het doorvoeren van een nieuwe huisstijl stukken

eenvoudiger is dan bij een website waarbij vormgevingselementen

verweven zijn in de code voor de structuur. Door het conformeren aan

webstandaarden is het bovendien ook niet nodig de site aan te passen

als er bijvoorbeeld een nieuwe browser op de markt komt. De al eerder

genoemde besparing op dataverkeer levert eveneens een rendement

op.18

Positief imago

De overheid denkt dat het voldoen aan de Webrichtlijnen een positieve

invloed heeft op het imago van organisaties. Op de website valt te lezen

dat een website die gebouwd is volgens de Webrichtlijnen strategisch

voordeel oplevert. Ten eerste werkt de website onder alle

omstandigheden voor alle gebruikers naar behoren. Dit straalt positief

uit op het imago van de organisatie achter de site. Ten tweede kan een

duurzaam toegankelijke website ingezet worden als uiting van

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 19

Beter opdrachtgeverschap

De Webrichtlijnen zijn onder andere ontwikkeld als een hulpmiddel voor

opdrachtgevers. Doordat opdrachtgevers in de opdrachtomschrijving

van een project kunnen zeggen: ‘de website moet voldoen aan de

Webrichtlijnen’, hebben ze een middel in handen om objectieve

kwaliteitseisen te stellen aan hun leverancier. Achteraf kunnen ze

bovendien laten controleren of de opgeleverde website daadwerkelijk

17 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).

18 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).

19 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).

voldoet. Dit zorgt ervoor dat opdrachtgevers sterker staan in de

aanbesteding van projecten, en tijdens het project minder snel ‘ingepakt’

worden door technische praatjes van de leverancier. 20

Managen bestuurlijk risico

Het managen van bestuurlijk risico is een laatste argument dat voor de

Webrichtlijnen wordt aangevoerd. Voor zowel het bedrijfsleven als de

overheid is het belangrijk geen risico's in projecten te laten sluipen. Het

ministerie van BZK benadrukt dat opdrachtgevers met de Webrichtlijnen

een instrument in handen hebben om tijdens websiteprojecten te sturen

op de kwaliteit van het eindresultaat. Ze kunnen immers controleren of

aan de van tevoren gestelde eisen is voldaan door de uitvoerende

partij.21

1.2.3 Nadelen van de Webrichtlijnen

Er zijn veel argumenten te noemen om voor de Webrichtlijnen te kiezen.

Toch zijn er ook nadelen, consequenties van de richtlijnen die voor

sommige organisaties een bezwaar kunnen zijn.

Tijd en kosten

Een nieuwe site bouwen volgens de Webrichtlijnen hoeft niet meer te

kosten dan diezelfde site bouwen zonder Webrichtlijnen, maar toch is

het goed mogelijk dat er wel extra kosten zijn. Zo moeten bij rijke

interfaces met bijvoorbeeld Flash-animaties of Ajax-oplossingen,

alternatieven worden ontworpen en gebouwd die ook weer met de klant

besproken moeten worden. Ook het testen van een website op het

voldoen aan de Webrichtlijnen bij een officiële keuringsinstantie kost

jaarlijks geld. Het (laten) bouwen van een website volgens de

Webrichtlijnen zal altijd meer tijd kosten dan een site 'in elkaar knallen'

zonder op standaarden te letten. Voor organisaties die snel een tijdelijke

campagnewebsite in de lucht willen hebben kan dit een belemmering

zijn om de Webrichtlijnen mee te nemen in het project.

Minder innovaties

Wie zijn website aan de Webrichtlijnen wil laten voldoen kan de neiging

hebben nieuwe dingen voor de zekerheid maar niet te proberen. Omdat

de Webrichtlijnen niet voortdurend aangepast worden zeggen ze

vanzelfsprekend niets over nieuwe technieken. Al is het dus misschien

20 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).

21 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007b).



wel mogelijk om een website met vernieuwende technieken aan de

Webrichtlijnen te laten voldoen, het risico dat het niet lukt is aanwezig

(dat het kán is immers nog niet bewezen). Voor sommige projectleiders

kan dit een reden zijn om een minder innovatieve website te laten

bouwen als de website aan de Webrichtlijnen moet voldoen. Op die

manier kunnen de Webrichtlijnen dus innovatieremmend werken.

Inleveren op user experience

Net zoals de Webrichtlijnen projectmanagers kunnen afschrikken om te

innoveren kunnen ze er ook voor zorgen dat meer gebruiksvriendelijke

oplossingen op websites niet worden gebruikt. Het laten voldoen van

een website aan de Webrichtlijnen kost al veel tijd en inspanning. Een

extra laag daarbovenop bouwen met een rijkere interactie (bijvoorbeeld

door gebruik van javascript) kan voor sommige organisaties te duur

worden. Zoals een lezer in een reactie op één van mijn blogposts het

zegt: 'Er wordt dus niet voor gekozen om twee websites te maken (met

dezelfde content): één voor de grootste gebruikersgroep met maximale user

experience en één die voldoet aan de Webrichtlijnen, omdat je als

organisatie vindt dat dit je minimale kwaliteitseisen zijn.'22

1.3 Stand van zaken

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Webrichtlijnen op dit

moment? Welke verwachtingen heeft het ministerie van Binnenlandse

Zaken, en welke projecten rond de Webrichtlijnen lopen er binnen de

overheid? Dit zijn vragen die ik in deze paragraaf zal beantwoorden. Ook

zal ik bespreken op hoeveel websites de Webrichtlijnen vandaag de dag

worden toegepast. Daarnaast bespreek ik het grotere plaatje waar de

Webrichtlijnen deel van uitmaken: de context, politieke aandacht en

berichten in de media. 

22 Bob (reactie op artikel Wie hebben met de Webrichtlijnen te maken?)

(2009).

1.3.1 Verwachtingen van het ministerie

van BZK 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vóór de start van het

Webrichtlijnenproject een onderzoek uitgevoerd om de volgende vraag

te beantwoorden: Wat zijn reële verwachtingen ten aanzien van het

tempo waarin richtlijnen worden geaccepteerd?23

Bij het onderzoek is uitgegaan van de volgende twee mogelijke situaties

met betrekking tot de haalbaarheid:    1) ‘de situatie waarin de overheid

directief optreedt en langs enige weg afdwingt dat overheidswebsites

duurzaam toegankelijk worden gemaakt’24, 2) ‘de situatie waarin de

overheid ondersteunend optreedt bij het verlagen of uit de weg ruimen

van obstakels’25. 

De volgende aspecten beïnvloeden volgens het onderzoek de

haalbaarheid26:

• Kennis (niet bekend zijn met de Webrichtlijnen);

• Draagvlak (niet overtuigd zijn van het nut van de

Webrichtlijnen, het niet willen doen);

• Technisch (techniek zorgt voor problemen, bijv. het CMS);

• Organisatorisch (het past niet in de werkwijze van de

organisatie);

• Financieel (er is geen geld voor);

• Juridisch (er lopen nog contracten met bijv. leveranciers).

Voor elk van deze aspecten heeft de overheid een schatting gemaakt en

op basis daarvan een streefcijfer berekend. In onderstaande tabel is te

zien dat de verwachting is dat 100% van de overheidswebsites na 5 jaar

zal voldoen bij een normatief karakter van de handleiding, terwijl dat bij

een ondersteunend karakter slechts 21%  is.

23 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007d).

24 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007d).

25 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007d).

26 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007d).
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Figuur 2: Streefcijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking

tot het aantal overheidswebsites dat aan de Webrichtlijnen voldoet. 

1.3.2 Toepassing van de Webrichtlijnen

op dit moment

Gekozen benadering en verwacht percentage

De overheid heeft gekozen voor een benadering die tussen ‘normatief’

en ‘ondersteunend’ in ligt. De Webrichtlijnen zijn in de vorm van het

Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites sinds 2006 verplicht voor de

rijksoverheid, en door de ondertekening van het Nationaal

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) vanaf 2010

ook voor lagere overheden. Aan de andere kant is er (tot nu toe) nog

geen straf verbonden aan het niet voldoen aan de Webrichtlijnen,

behalve dan een lage score in de overheid.nl Monitor.  Dat betekent dat

het percentage websites dat voldoet aan de Webrichtlijnen nu, bijna 5

jaar na de lancering ervan, volgens de streefcijfers tussen de 21% en

100% zou moeten liggen.

Daadwerkelijke score

Verschillende bronnen geven een indicatie van de daadwerkelijke score.

Ten eerste de Webrichtlijnen Monitor. Dit is een geautomatiseerd

instrument om te controleren of webpagina's voldoen aan 47

automatisch te toetsen Webrichtlijnen.27 Van de ongeveer 525

overheidswebsites die in deze Webrichtlijnen Monitor vermeld worden

zijn er slechts 5 die aan alle 47 punten voldoen. 27 van de 525 sites

hebben een score tussen de 46 en 44 punten. De rest van de websites

27 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007e).

scoort lager.28 Een andere indicatie van het aantal websites dat voldoet is

de Accessibility Monitor 200829. In dit onderzoek zijn in totaal 13 websites

van ministeries, 12 websites van provincies, 60 gemeentewebsites en 15

nationale informatiesites van de rijksoverheid onderzocht. Van deze

steekproef voldeed maar 2% aan alle Webrichtlijnen. 30

In het kort kan dus gezegd worden dat het aantal websites binnen de

overheid dat voldoet aan de Webrichtlijnen nog steeds zeer laag is. Een

indicatie van het aantal websites buiten de overheid dat voldoet aan de

Webrichtlijnen is moeilijk te geven. Uit mijn interviews met

internetbureaus en organisaties in allerlei branches blijkt echter dat de

Webrichtlijnen in het bedrijfsleven nog erg onbekend zijn. Daar staat

tegenover dat een steeds grotere groep mensen wel bezig is met de

Webrichtlijnen. Een voorbeeld hiervan is de vakvereniging van front-end

developers Fronteers31.

Figuur 3. Percentage overheidswebsites dat aan de 47 automatisch te toetsen

richtlijnen voldoet (maart 2009).

28 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007e).

29 Dijkman, J., Velleman, E., Beenen, R., Vlist, R. van der (2008).

30 Dijkman, J., Velleman, E., Beenen, R., Vlist, R. van der (2008). 

31 De website van deze vakvereniging is www.fronteers.nl.
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1.3.3 Betrokken organisaties 

Meerdere organisaties zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en het

uitrollen van de Webrichtlijnen. Ten eerste natuurlijk het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de opdracht heeft

gegeven tot de ontwikkeling van het model in 2004. ICTU heeft toen, in

samenwerking met TNO en Cinnamon Interactive, de Webrichtlijnen

ontwikkeld.  Ook daarna is het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen in beheer

van ICTU (programma Overheid heeft Antwoord©) gebleven. Aan de

Webrichtlijnen is ook een waarmerkregeling gekoppeld, een ‘regeling

voor de (handmatige) toetsing van websites op toegankelijkheid’32. 

Stichting Waarmerk drempelvrij.nl beheert die toetsingsnorm, in de vorm

van een normdocument waarmee alle 125 Webrichtlijnen op een

objectieve manier (handmatig) kunnen worden getoetst. Drempelvrij.nl

beheert ook de Nederlandse versie van de toegankelijkheidsrichtlijnen

van het W3C (WCAG). Deze 'oorspronkelijke' richtlijnen van Drempelvrij,

waaraan voldaan moet worden voor het Waarmerk drempelvrij.nl, gaan

dus minder ver dan de Webrichtlijnen33. Sinds 2007 zijn de Webrichtlijnen

opgenomen in het normdocument, en kunnen organisaties vragen of de

keuringsinstellingen die in opdracht van drempelvrij.nl werken ook op

de Webrichtlijnen keuren. Op dit moment zijn er twee

keuringsinstellingen geaccrediteerd: Stichting Bartiméus Accessibility en

Qualityhouse34. 

1.3.4 Lopende en toekomstige projecten

in Nederland

Er worden verschillende activiteiten ondernomen om de ontwikkeling en

implementatie van de Webrichtlijnen te ondersteunen.

Stappenplan voor opdrachtgevers en pilots

Ten eerste heeft Overheid heeft Antwoord©35 het stappenplan

Webrichtlijnen voor opdrachtgevers ontwikkeld, met als doel de

32 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007a).

33 Stichting Waarmerk drempelvrij.nl (2004a).

34 Stichting Waarmerk drempelvrij.nl (2004a).

35 Overheid heeft Antwoord© is een programma van Stichting  ICTU.

opdrachtgever in alle fasen van een website-project te ondersteunen.36

Dit stappenplan wordt in 2008 en 2009 getoetst in een aantal pilots. Hier

kunnen gemeenten en andere organisaties aan meedoen37.

Adviesgroep Webrichtlijnen

De ontwikkelingen rond de Webrichtlijnen worden eens in de zoveel tijd

besproken met een groep belanghebbenden, de Adviesgroep

Webrichtlijnen. Deze adviesgroep houdt zich bezig met ‘het adviseren

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over

verbeterpunten bij de implementatie van de Webrichtlijnen en van te

ontwikkelen hulpmiddelen in het bijzonder’38. Iedereen die geïnteresseerd

is en vanuit de overheid of het bedrijfsleven betrokken is bij de

Webrichtlijnen mag deelnemen aan de discussies van deze groep.

Evaluatie BKR, Webrichtlijnen 2, evaluatie toetstool

Andere projecten die op dit moment voorbereid worden of van start

gaan zijn de volgende: Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat dit

jaar in samenwerking met ICTU de invoering van het Besluit Kwaliteit

Rijksoverheidswebsites evalueren. Ook de Webrichtlijnen zelf worden

onder handen genomen: naar aanleiding van de komst van WCAG 2.0 is

gestart met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de

Webrichtlijnen die hier op aansluit. ICTU is daarnaast ook bezig met de

evaluatie en doorontwikkeling van de toetstool.

Business case voor de Webrichtlijnen

Bij het ministerie van Economische Zaken wordt op dit moment

nagedacht over het opstellen van een business case van de

Webrichtlijnen, om deze voor het bedrijfsleven aantrekkelijker te maken.

Het is de bedoeling om met een aantal organisaties het hele traject van

aanpassen of bouwen van een website te doorlopen, en door

verschillende metingen te achterhalen wat het rendement van de

Webrichtlijnen is.39

36 Het stappenplan biedt onder andere een beslisschema om te bepalen of

de Webrichtlijnen als harde eis of als wens meegenomen moeten worden in

de aanbesteding, een voorbeeldtekst voor de aanbesteding, een scorelijst

voor het vergelijken van aanbieders (leveranciers) en aanwijzingen voor de

bouw- en beheerfase.

37 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007f). 

38 Livre - Digitale duurzaamheid (2008).

39 Stam, M. (2009).



1.3.5 Webrichtlijnen in Europa, andere

Nederlandse regels

Europa

In Europa is veel aandacht voor ICT en maatschappij. Het toegankelijk

maken van websites voor alle burgers is daarbij een belangrijk

speerpunt. In het Europees Actieplan i2010 is eInclusion40 één van de drie

pijlers. Dit actieplan is opgesteld door de European Information Society41. 

Nederland valt op in Europa door de andere benadering van het

onderwerp toegankelijkheid. De meeste lidstaten vereisen (bijvoorbeeld

door wetten) toegankelijkheid van overheidswebsites. Nederland heeft

echter gekozen voor een meeromvattend kwaliteitsmodel. Toegankelijk-

heid is daar weliswaar een onderdeel van, maar uiteindelijk staat de

algehele kwaliteit van de website centraal. Zo worden er echt betere

websites gebouwd. Daarnaast biedt de Nederlandse overheid niet alleen

een stel regels, maar ook een toetstool en een handleiding42.

Andere Nederlandse standaarden en regels

Voor de overheid zijn er nog meer standaarden dan alleen de

Webrichtlijnen43. Zo is er een standaard ontwikkeld voor webmetadata44

en is er een taxonomie opgesteld45. Voor de websites van de ministeries

is er een Stijlgids ontwikkeld. Deze bevat regels voor de structuur,

navigatie, inhoud, stijl, functionaliteit en vormgeving van websites.46 Ook

zijn er richtlijnen voor begrijpelijke formulieren.47

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid

(NUP) worden basisvoorzieningen genoemd die nodig zijn om de

40 Met e-inclusion wordt bedoeld: iedereen laten deelnemen aan de

informatiemaatschappij, met hulp van ICT. In het Europees Actieplan i2010 is

dit onderwerp opgenomen onder de naam eInclusion.

41 European Information Society (2005).

42 Francissen, P., Rooij, R. de (2007).

43 Standaarden en afspraken, Webrichtlijnen.nl (2007).

44 Overbeek, H. (2006).

45 Een taxonomie definieert objectklassen en de onderlinge relaties in een

hiërarchisch opgebouwd systeem.  

46 Interdepartementale werkgroep Stijlgids (2008).

47 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (z.d.).

infrastructuur van de Nederlandse electronische overheid te verbeteren.

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben dit programma

ondertekend. Ook met de initiatieven in dit programma moeten

overheidsorganisaties dus rekening houden. De Webrichtlijnen zijn één

van de prioriteiten in het NUP, naast bijvoorbeeld Samenwerkende

catalogi, DigiD voor burgers en bedrijven en de Gemeentelijke

Basisregistratie Personen48.

1.3.6 Politieke aandacht voor de

Webrichtlijnen

In de politiek komen de Webrichtlijnen regelmatig ter sprake. In deze

paragraaf bespreek ik een aantal gebeurtenissen die voor de

Webrichtlijnen belangrijk zijn.

2006: Besluit Kwaliteit Rijksoverheidwebsites

In 2006 spreekt de Tweede Kamer de wens uit dat alle overheidswebsites

toegankelijk worden voor alle burgers. Om deze wens kracht bij te zetten

dienen de kamerleden Aasted-Madsen en Fierens een motie in waarin zij

de regering verzoeken haar toegankelijkheidsrichtlijnen aan te laten

sluiten bij de richtlijnen van het W3C49 en haast te maken met de

verbetering50. Dit leidt tot het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites51.

Inhoud van dit besluit is dat rijksoverheidswebsites vanaf 2006 moeten

gaan voldoen aan de Webrichtlijnen. Nieuwe sites van rijksoverheid

moeten direct aan de Webrichtlijnen voldoen, oude sites uiterlijk 31

december 2010.  

2008: Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

en e-overheid

Op 3 december 2008 ondertekenen Rijk, provincies, gemeenten en

waterschappen het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en

e-Overheid. Ze geven hiermee aan voor eind 2010 de basisinfrastructuur

e-overheid zoals die in het NUP staat te hebben gerealiseerd52. 

48 Bestuurlijk Overleg van rijk, provincies,gemeenten en waterschappen

(2008).

49 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2006).

50 Rooij, R. de (2007).

51 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2006).

52 Bestuurlijk Overleg van rijk, provincies,gemeenten en waterschappen

(2008).
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Figuur 4: Bouwstenen van het NUP.

In het schema is te zien dat de Webrichtlijnen als één van de prioriteiten

zijn gesteld onder het kopje ‘E-toegang’. Dat betekent dat naast de

Rijksoverheid (die al sinds 2006 verplicht was door het

ministerraadsbesluit) ook gemeenten, provincies en waterschappen zich

committeren aan implementatie van de Webrichtlijnen. Ook de websites

van lagere overheden moeten dus eind 2010 aan de Webrichtlijnen

voldoen.
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Doelgroeponderzoek:

wensen en behoeften

Om uitspraken te kunnen doen over het verkoopbaar maken van de Webrichtlijnen is het belangrijk

om inzicht te hebben in de meningen en ervaringen van de mensen die, op welke manier dan ook,

te maken hebben met websites en de Webrichtlijnen. Ik heb daarom in totaal 26 interviews

afgenomen met mensen bij uiteenlopende organisaties. Daarbij heb ik niet alleen organisaties aan

de klant-kant meegenomen, maar ook internetbureaus, adviseurs en ICT-leveranciers die de

Webrichtlijnen moeten of willen verkopen aan die opdrachtgevers. Daarnaast heb ik mensen

gesproken die werken bij organisaties die als initiatiefnemer betrokken zijn bij de Webrichtlijnen,

namelijk Stichting ICTU, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Stichting Waarmerk

drempelvrij.nl. Om mijn resultaten iets breder te kunnen trekken heb ik naast de interviews een

online enquête rondgestuurd voor bureaus en voor organisaties aan de klant-kant. 

Voor de interviews ben ik op zoek gegaan naar organisaties die een

maatschappelijke functie hebben en/of een breed publiek aanspreken. In

mijn onderzoek heb ik de volgende mensen gesproken: de

internetmanager en eindredacteur van TNT Post, de internetmanager bij

de TU Delft, een communicatie-adviseur van Hogeschool Rotterdam, de

informatiemanager van de Bibliotheek Rotterdam, een front-end

developer, de eindredacteur, een ontwerper en de conceptmanager

internet bij de Belastingdienst, de eigenaar van trendblog

Frankwatching, de adviseur webmedia van een groot ziekenhuis, de

grafisch eindredacteur bij Rabobank en de projectmanager internet en

Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl bij het ministerie van Algemene

Zaken.

Daarnaast heb ik professionals bij de grafische en/of internetbureaus

Tam Tam, Info.nl en Via Forma, ICT-leverancier Green Valley,

webmanagement adviseur Renata Verloop van WEBMANAGEMENT.nl,

docent front-end development Mio van der Lijn van de Hogeschool

Rotterdam  en mensen die vanuit Stichting ICTU bezig zijn met de

Webrichtlijnen in interviews gevraagd naar hun ervaringen met klanten.

Met twee online enquêtes heb ik aanvullend materiaal verzameld. Deze

enquêtes zijn (grotendeels anoniem) ingevuld door 34

internet-/communicatie-/ICT-bedrijven, 4 overheidsorganisaties en 2

commerciële bedrijven.53

53 Zie de bijlage op de CD-Rom  voor de resultaten van deze enquête.

2.





2.1 Bekendheid en imago

Webrichtlijnen

2.1.1 Opdrachtgevers en managers bij

organisaties aan de klant-kant

Met organisaties aan de 'klant-kant' bedoel ik alle organisaties

(commercieel, non-profit of overheid) die als opdrachtgever betrokken

zijn bij de bouw van een website. Het gaat met andere woorden om

organisaties die niet als primaire activiteit websites bouwen (mogelijk

hebben ze wel een webafdeling die de eigen website verzorgt) en die

dus andere partijen zoals creatieve bureaus en CMS-leveranciers

inschakelen voor het ontwerp en de bouw van de website(s) en content

management systemen van hun organisatie.

Overheidsorganisaties: Webrichtlijnen matig tot redelijk

goed bekend 

Binnen de overheid (met name rijksoverheid en grotere instanties) zijn

de Webrichtlijnen redelijk goed bekend. Bij kleinere

overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincies en waterschappen,

ligt die bekendheid een stuk lager.54 Grote ICT-leveranciers merken

echter wel dat er steeds meer interesse komt in het onderwerp. Angelina

Best van Microsoft: 'Ik merk wel dat er bij onze klanten, vooral bij

(semi-)overheidsorganisaties, steeds meer vraag is naar Drempelvrij en

toegankelijkheid. Overheidsinstanties beginnen te beseffen dat ze moeten

voldoen. Semi-overheidsinstanties hebben meer vanuit maatschappelijk

perspectief interesse.'55 

Bij Tam Tam merken ze dat veel klanten wel met de Webrichtlijnen

aankomen, maar niet echt weten waar ze precies over gaan. Jeroen

Hulscher: 'Vaak roepen ze het omdat het moet, maar hebben ze geen idee

wat de impact ervan is voor hun organisatie en het project.'56 Judith

Gussenhoven, adviseur online communicatie bij Tam Tam, merkt dat ook

overheidsklanten niet altijd inhoudelijk op de hoogte zijn. 'Bij

54  Verloop, R. (2009).

55  Best, A. (2009).

56  Hulscher, J. (2009).

besprekingen met een bepaalde klant merkten we wel dat ze niet zoveel

inhoudelijke kennis hadden op dit vlak. Ze vertrouwden op Tam Tam als

adviseur op dit punt.'57

Kleinere overheidsinstanties willen wel maar kunnen niet

altijd

Kleinere overheidsorganisaties onderschrijven de doelen en het nut van

de Webrichtlijnen in het algemeen wel, maar hebben met de

implementatie van sommige richtlijnen soms grote moeite. Dat kan

komen doordat de website van de organisatie zo groot en complex is dat

er niet genoeg mankracht is om alle richtlijnen snel door te voeren, door

het gebruik van een CMS of andere webcomponent die niet aan de

Webrichtlijnen voldoet of doordat er onduidelijkheid is over hoe

bepaalde richtlijnen geïnterpreteerd dienen te worden. 'Bij de verbetering

van onze site hebben we wel naar drempelvrij.nl gekeken. Maar het grootste

probleem voor ons is de catalogus. Die is heel ingewikkeld en voldoet niet

aan de eisen van drempelvrij'58, geeft Marieke van Santen van Bibliotheek

Rotterdam als voorbeeld.

57 Gussenhoven, J. (2009).

58 Santen, M. van (2009).
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Misverstanden en onvoldoende beloning 

Het imago van de Webrichtlijnen is binnen de overheid niet heel

negatief. De grootste bezwaren zijn het idee bij opdrachtgevers dat

navolgen van de Webrichtlijnen veel tijd en geld kost en het probleem

dat de mensen die belast zijn met het beheer van de website vaak vanuit

een communicatie-achtergrond komen. Zij denken dat de Webrichtlijnen

puur technisch zijn en dat zij er daarom niets mee te maken hebben. Ook

hebben overheidsorganisaties vaak het gevoel dat hun inspanningen om

aan de Webrichtlijnen te voldoen niet worden beloond. Wanneer maar

124 van de 125 richtlijnen worden gehaald scoort de website immers al

'onvoldoende'. Herko Coomans van Stichting ICTU: 'Als je aan 124

richtlijnen wel voldoet en aan eentje niet, dan voldoe je niet. Dat is natuurlijk

een bijzondere score als je gigantisch veel energie, tijd en moeite hebt

gestopt in de 124 richtlijnen waar je wel aan voldoet.'59

Gevoel dat Webrichtlijnen innovatie belemmeren

Een gevoel dat bij sommige organisaties binnen de overheid speelt is dat

de Webrichtlijnen innovatie zouden belemmeren. Omdat de

Webrichtlijnen niets zeggen over bijvoorbeeld Rich Internet Applications

zijn projectleiders geneigd deze vernieuwende technieken maar

helemaal niet te gebruiken. Zo elimineren ze het risico dat de website

uiteindelijk misschien niet aan de Webrichtlijnen voldoet. Tegelijk

ontstaat zo echter het idee dat de Webrichtlijnen innovaties in de weg

staan.60 

Bedrijfsleven: Webrichtlijnen onbekend

Bij de organisaties uit het bedrijfsleven die ik heb gesproken en die op

mijn enquête hebben gereageerd zijn de Webrichtlijnen meestal

onbekend. Een enkeling heeft de term wel eens gehoord, maar niemand

weet waar ze inhoudelijk precies over gaan. De regels van Stichting

Waarmerk drempelvrij.nl en van het W3C zijn daarentegen bij de meeste

partijen wel bekend. 

In het bedrijfsleven staat de klant centraal

Al zijn de Webrichtlijnen dan onbekend, organisaties in het bedrijfsleven

zijn zeker wel bezig met kwaliteit. Voor het bedrijfsleven betekent

kwaliteit echter veel meer: de gebruiker centraal stellen. Om die reden

59 Coomans, H. (2009).

60 Dijk, M. van (2009).

voeren de organisaties die ik gesproken heb regelmatig usability-

onderzoeken uit, meten ze klanttevredenheid en hebben ze hele

afdelingen die zich bezig houden met user experience. Rob Geleijnse van

TNT Post: 'Voor klanttevredenheid zitten we nu gemiddeld op een 8,1. Ik vind

dat dat een 8,5 zou moeten zijn. En daarmee behoren we dan tot de top 10

van Nederland. (…) Bij ons is klanttevredenheid extreem belangrijk. Het feit

dat bij ons je post wel morgen op de deurmat ligt, dat je bij ons goed

geserviced wordt, ja daar heeft die site ook een hele belangrijke rol in. Het is

allemaal uitstraling, imago.'61 Uiteindelijk draait het bij commerciële

organisaties om omzet en de concurrentie vóórblijven. Zorgen dat de

klant optimaal bediend wordt heeft daarom voor deze organisaties de

hoogste prioriteit. 

Managers zijn niet gediend van een overheid die regels

oplegt

Wanneer ik vertel wat de Webrichtlijnen inhouden is de reactie meestal

zowel positief als negatief. Aan de ene kant staan managers positief

tegenover een middel om (bouw)kwaliteit te garanderen, aan de andere

kant zijn ze er niet van overtuigd dat ze deze extra richtlijnen nodig

hebben. De meeste organisaties hebben zelf ook een set richtlijnen voor

de website (al dan niet gebaseerd op webstandaarden van het W3C), en

vinden dat deze richtlijnen in combinatie met hun klantgerichte aanpak

prima voldoen. Het valt op dat managers bij commerciële bedrijven niet

zo gediend zijn van een overheid die met opgeheven vinger komt

vertellen 'hoe het moet'. Managers zijn van mening dat zij zelf goed in

staat zijn om te bepalen wat kwaliteit is, en hoe dit in een website tot

uiting moet komen. 

Eenzijdige associatie met toegankelijkheid voor blinden

Een stempel dat direct op de Webrichtlijnen wordt gedrukt is dat van

'toegankelijkheid voor blinden'. Ook Raph de Rooij van Stichting ICTU

herkent dit: 'Vaak wordt één aspect van de Webrichtlijnen belicht en worden

daaruit conclusies getrokken. Bijvoorbeeld: het is een

toegankelijkheidsmodel. Maar het is nog veel meer.'62 Mede door de

campagnes van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl is de koppeling

tussen blinden die het internet gebruiken en richtlijnen voor het bouwen

van websites vrij sterk aanwezig. De volledige reikwijdte van de

61 Geleijnse, R. (2009).

62 Rooij, R. de (2009).



Webrichtlijnen wordt daardoor snel vergeten. Rob Speekenbrink van TU

Delft: 'In mijn hoofd gooi ik de Webrichtlijnen en Stichting Waarmerk

drempelvrij.nl op één hoop. In berichten in de media worden drempelvrij, de

Webrichtlijnen en open standaarden ook vaak door elkaar gehaald.'63

Idee dat Webrichtlijnen innovatie in de weg staan

Ten slotte leeft bij het bedrijfsleven, net als bij de overheid, het beeld dat

de Webrichtlijnen innovatie en 'leuke dingen' in de weg staan. Vaak

wordt gedacht dat een website die aan de Webrichtlijnen voldoet niet

echt hip kan zijn en zeker geen web 2.0-achtige toepassingen kan

bevatten.

2.1.2 Ontwerpers, ontwikkelaars en

communicatie-adviseurs bij

internetbureaus

Uit een onderzoek naar toegankelijke bouwers van Bart Wortel uit 2007

blijkt dat er drie typen bedrijven zijn: het eerste type bedrijf heeft nog

nooit gehoord van W3C of toegankelijkheidsrichtlijnen. Het tweede type

bedrijf heeft er wel van gehoord, maar heeft een verkeerd beeld van wat

er met 'toegankelijkheid' wordt bedoeld (ze verwarren dit bijvoorbeeld

met usability). Het derde type bedrijf, een kleine minderheid, is op de

hoogte van overheidsstandaarden, W3C richtlijnen en WCAG.64

Webrichtlijnen vooral bekend bij front-end ontwikkelaars

Uit mijn eigen onderzoek komt een zelfde soort beeld naar voren. Een

aantal kleinere bureaus had nog nooit van de Webrichtlijnen gehoord.

Een groot internetbureau als Info.nl is bekend met de Webrichtlijnen,

maar heeft nog niet voor een klant gewerkt voor wie de Webrichtlijnen

verplicht zijn. Alhoewel zij de Webrichtlijnen goed kennen, ligt de focus

binnen dit bureau voornamelijk op toegankelijkheid en de richtlijnen van

Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Bij alle bureaus en bedrijven die wel

bekend zijn  met de Webrichtlijnen bevindt de inhoudelijke kennis zich

voornamelijk bij de front-end ontwikkelaars. Ontwerpers, managers,

communicatie-adviseurs, strategen, enzovoorts, zijn wel op de hoogte

van de term maar zijn er verder niet inhoudelijk mee bezig. 

63 Speekenbrink, R. (2009).

64 Wortel, B. (2007).

Ontwikkelaars positief over Webrichtlijnen, ontwerpers

en managers minder 

Binnen bureaus  die ik heb gesproken zijn de ontwikkelaars vaak positief

over de Webrichtlijnen. Zij zien de voordelen ervan in en zien het als een

uitdaging om volgens deze richtlijnen te werken. Mensen die bij de

concept- en ontwerpfase van een website betrokken zijn hebben vaak

een wat negatiever beeld over de richtlijnen. Zij denken dat de

Webrichtlijnen hen beperken in 'wat er mogelijk is' op het gebied van

vormgeving en innovatieve technieken. Een project manager van een

groot internetbureau zegt bijvoorbeeld: 'De Webrichtlijnen gaan wel heel

ver. (…). Ze leveren altijd problemen op, extra hordes die je als projectleider

moet nemen voordat je project live kan.'65 

Ook bij mantelpartijen van de overheid niet altijd bekend

Bij een aantal grote leveranciers die als mantelpartij werken voor de

overheid blijkt kennis van de Webrichtlijnen nog niet altijd

doorgedrongen te zijn. Renata Verloop, eigenaar van adviesbureau voor

websitebeheer WEBMANAGEMENT.nl, zegt: 'een groot probleem is dat veel

van die grote bouwers, die vaak in die grote mantelpartijen zitten vanwege

de Europese aanbestedingen, er ook totaal geen kaas van hebben gegeten.'66

Toch krijgen deze partijen vaak opdrachten toegewezen, omdat ze

65 Anoniem (2009a).

66 Verloop, R. (2009).
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zeggen wel te kunnen voldoen en opdrachtgevers niet over de kennis en

middelen beschikken om te kunnen doorzien of een leverancier

daadwerkelijk volgens de Webrichtlijnen kan werken.67

2.2 Webrichtlijnen verkopen aan

opdrachtgevers 

In de afgelopen paragraaf heb ik besproken hoe het staat met de

bekendheid en het imago van de Webrichtlijnen bij verschillende

soorten organisaties. In deze paragraaf zal ik bespreken hoe de

Webrichtlijnen beter verkoopbaar kunnen worden gemaakt aan

opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven.

2.2.1 Voor welke argumenten lopen

opdrachtgevers warm?

Opdrachtgevers en managers bij overheidsorganisaties

Het doel van overheidsorganisaties is burgers en bedrijven van dienst

zijn en informeren. Mede door het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Dienstverlening en e-Overheid zijn veel overheidsorganisaties bewust

gaan nadenken over hoe zij die burgers en bedrijven zo goed mogelijk

kunnen bedienen. Dit is één van de redenen om de Webrichtlijnen mee

te nemen bij het bouwen van een nieuwe website. Maar ook het scoren

op de overheidsmonitor is voor veel opdrachtgevers een belangrijk punt.

Wat betreft kwaliteitsaspecten worden de volgende aspecten door veel

overheidsorganisaties als (heel) belangrijk aangemerkt:

gebruiksvriendelijkheid, begrijpelijkheid, gemakkelijk beheer,

duurzaamheid en toegankelijkheid. Marieke van Santen van de

Bibliotheek Rotterdam noemt als voorbeeld bij het punt duurzaamheid:

'Toen wij met ons nieuwe systeem de URL's veranderden merkten we wel dat

veel mensen daar problemen mee hadden. Veel mensen hadden de pagina

waarop boeken verlengd kunnen worden gebookmarkt en mailden ons dat

het niet meer werkte.'68 

67 Rooij, R. de (2009), Verloop, R. (2009), Dijk, M. van (2009). 

68 Santen, M. van (2009).

Iets minder belangrijk worden de volgende argumenten gevonden: lage

beheerkosten, klaar zijn voor de toekomst (bijv. mobiele toepassingen)

en interactie met de bezoeker. Ook het genereren van meer omzet of een

hogere conversie is (vanzelfsprekend) voor de overheid geen argument.

Het bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven staat de klant centraal. Deze zorgt immers voor

omzet. Een gebruiksvriendelijke website, een tevreden klant, beter zijn

dan de concurrentie en een goed imago zijn daarom enorm belangrijk.

Ook zoekmachineoptimalisatie is voor het bedrijfsleven erg belangrijk, al

zeggen grote organisaties als TNT Post en Rabobank het eigenlijk niet

nodig te hebben (klanten typen de URL van de organisatie gewoon in) of

maken ze gebruik van Adwords om de natuurlijke zoekresultaten aan te

vullen met gerichte advertenties. Omdat het bedrijfsleven winst wil

maken zijn een groter bereik en kostenbesparingen, bijvoorbeeld op

beheer en op bandbreedte, ook belangrijk. Een hogere Return On

Investment is met andere woorden voor deze organisaties een

interessant argument. Marije Stam is bij het ministerie van Economische

Zaken bezig met het voorbereiden van een project waarbij een business

case voor de Webrichtlijnen wordt opgesteld. Ook zij geeft aan dat

brancheorganisaties uit het bedrijfsleven (MKB en VNO) geïnteresseerd

zijn in het economisch rendement van de Webrichtlijnen.69

Argumenten  voor de Webrichtlijnen waar het bedrijfsleven minder

warm voor loopt zijn toegankelijkheid (niet hun grootste doelgroep),

sterk staan als opdrachtgever (ze weten zelf wel of een opgeleverde

website goed is of niet) en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Rob Geleijnse van TNT Post: 'Ik denk dat dat meer zit in hoe je je als bedrijf

naar buiten gedraagt, dan in hoe je je website inricht volgens

overheidsrichtlijnen. (…) We rijden overal met vrachtauto’s op electriciteit,

bijvoorbeeld. Ik denk dat je daar veel meer uit kunt halen of je

maatschappelijk verantwoord of niet bezig bent dan uit de website.'70

2.2.2 Drempels en struikelblokken

Overheidsorganisaties

Binnen de overheid beschikken veel organisaties zoals gemeenten,

69 Stam, M. (2009).

70 Geleijnse, R. (2009).



provincies, zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en waterschappen over

te weinig kennis om hun website aan de Webrichtlijnen te laten

voldoen.71 Aan de ene kant verdwalen ze in het woud van regels en

richtlijnen (denk aan de Stijlgids, regels over formulieren, metadata,

samenwerkende catalogi en de bouwstenen van het NUP), aan de

andere kant zijn ze niet genoeg op de hoogte van het hoe en waarom

van de Webrichtlijnen.

Wel willen maar niet kunnen

Daarnaast zijn er veel organisaties die al een heel eind zijn met het

voldoen aan de Webrichtlijnen, maar blijven hangen op een aantal

richtlijnen waaraan ze moeilijk kunnen voldoen. Grote

uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst hebben bijvoorbeeld vaak

te maken met enorme hoeveelheden pdf's die op de website staan

(bijvoorbeeld formulieren en brochures). Deze duizenden pdf-bestanden

kunnen moeilijk allemaal toegankelijk gemaakt worden en omgezet naar

de meest begrijpelijke taal. Daar is ten eerste niet genoeg mankracht

voor, en ten tweede zouden dan ook alle papieren versies van die

documenten veranderd moeten worden.72 Binnen de overheid hoor ik

dan ook vaak de stelling dat de Webrichtlijnen op sommige punten net

iets te ver gaan, of dat er flexibeler zou moeten worden getoetst door

keuringsinstanties.

Het bedrijfsleven

Bureaus als Tam Tam, Green Valley en Info.nl merken dat

toegankelijkheid, waarmee de Webrichtlijnen vaak direct worden

geassocieerd, binnen het bedrijfsleven geen hoge prioriteit heeft. Zoals

een klant van Ferry den Dopper van Tam Tam het ooit verwoordde: 'Ik

moet al genoeg moeite doen om 80 procent van mijn klanten te bereiken. Ik

maak me dus nog niet zo druk om die laatste 10 procent.'73 Verschillende

organisaties die ik heb geïnterviewd onderschrijven dit. Zo zegt Guy

Geeraedts van Rabobank: 'Crisis of niet, er wordt nog steeds geïnvesteerd in

het kanaal  internet. Maar toegankelijkheid heeft niet de hoogste prioriteit

op dit moment'.74

De interesse van klanten in de Webrichtlijnen hangt bovendien erg af

71 Verloop, R. (2009).

72I Brok, M. den, Corsius, M., Linders-Schlijper, S., Rossel, P. (2009).

73 Dopper, F. den (2007).

74 Geeraedts, G. (2009).

van het soort project. Gaat het om een uitgebreide back-end applicatie,

dan vinden klanten vaak niet dat de front-end zoveel tijd en geld mag

kosten.75 Dat leidt tot een belangrijke andere drempel voor het

bedrijfsleven: de kosten. Want al hoeven de Webrichtlijnen niet perse

meer geld te kosten, toch hebben ze dat imago. Volgens Mike van Dijk

van Green Valley is het voor klanten niet altijd duidelijk waar de kosten

vandaan komen. 'Vaak denken mensen dat de bouw van een website veel

geld kost omdat de Webrichtlijnen gevolgd worden, terwijl het eigenlijk veel

kost omdat er op een kwalitatief hoog niveau wordt gebouwd – toevallig

met de Webrichtlijnen als leidraad.'76 

Niet alle regels even belangrijk voor het bedrijfsleven

Uit overleg met brancheorganisatie MBK en ondernemersorganisatie

VNO over het opstellen van een business case voor het bedrijfsleven

blijkt volgens Marije Stam dat deze brancheorganisaties wel overtuigd

zijn van het nut en maatschappelijk belang van de Webrichtlijnen, maar

niet alle richtlijnen even zinvol vinden voor alle bedrijven. Bedrijven

zouden met andere woorden zelf moeten kunnen aangeven welke

richtlijnen voor hun organisatie, doelen en doelgroepen, belangrijk zijn.

Ook vinden ze dat het bedrijfsleven niet gedwongen moet worden de

Webrichtlijnen te volgen.77 Marijke van Grafhorst van Stichting Waarmerk

drempelvrij.nl deelt deze mening: 'De vraag is of wat technisch kán ook

vanuit het bedrijfsleven altijd wenselijk is. (…) Als het bedrijfsleven zegt dat

iets tonnen kost en dat het ze gewoon niet lukt, dan moet je daar anders

naar kijken.'78

Bedrijven lopen vast op een klein aantal richtlijnen

Meerdere bedrijven die ik heb geïnterviewd hebben geprobeerd de

richtlijnen van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl of het W3C te volgen

en hier een certificaat voor te halen. Vaak lopen ze echter vast op een

enkele richtlijn die zoveel tijd en geld kost dat besloten wordt dan maar

af te zien van het 'stempeltje' drempelvrij.nl of W3C. Een veelgenoemd

knelpunt is hierbij het ondertitelen en voorlezen van video's. In het

bedrijfsleven vindt men dat de keuring (voor dan met name Stichting

Waarmerk drempelvrij.nl) te strikt is en dat er meer gekeken zou moeten

75 Boersma, P., Greuter, T., Sterrenburg, N., Vooren, R. van de (2009).

76 Dijk, M. van (2009).

77 Stam, M. (2009). 

78 Grafhorst, M. van (2009).
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worden naar het soort organisatie en de doelgroepen van die

organisatie. De adviseur webmedia van een groot ziekenhuis geeft een

voorbeeld: 'Voor onze jongerendoelgroep gebruiken wij video. Dat spreekt

veel meer aan. Er staat ook een tekstuele beschrijving naast. Moet dat dan

ook nog één op één overgezet worden naar ondertiteling en

audiodescripties? Dat kost veel te veel tijd, de richtlijnen gaan hierin te ver.'79

Opvallend is dat Marijke van Grafhorst, ambtelijk secretaris bij Stichting

Waarmerk drempelvrij.nl, aangeeft dat het definiëren van de scope van

een website en op basis daarvan laten toetsen zeker mogelijk is.80

Kennelijk is dit bij het bedrijfsleven nog niet bekend.

2.2.3 Aansluiten bij de belevingswereld

van opdrachtgevers

Om opdrachtgevers enthousiast te maken voor de Webrichtlijnen is het

om te beginnen belangrijk om ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met

dit kwaliteitsmodel, en dat ze zich bewust zijn van de voordelen. 

Focus op de voordelen en niet op de regels

Vervolgens kan nagedacht worden over de presentatie van de

Webrichtlijnen. Deze presentatie aan laten sluiten bij de belevingswereld

van opdrachtgevers betekent in de eerste plaats: niet de focus leggen op

de regels zelf, maar op de voordelen die met de Webrichtlijnen behaald

kunnen worden. Voor managers gaat het om de boodschap, niet om de

manier waarop. Cristian Nispen van Hogeschool Rotterdam: 'Wij hebben

niet specifiek naar kwaliteitsrichtlijnen gekeken. De grootste uitdaging voor

ons is: Wat willen wij communiceren. Techniek is slechts een middel voor wat

je wilt bereiken. Als opdrachtgever wil ik me daar niet echt mee bezig

houden. Het moet gaan om het doel van de website.'81 

Managers en opdrachtgevers zijn meestal niet technisch onderlegd, de

richtlijnen zelf zeggen hun dus weinig en kunnen zelfs afschrikken. Zoals

Marijke van Grafhorst van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl het zegt:

'Technisch kan alles tegenwoordig. Maar wat technisch mogelijk is moet ook

79 Anoniem (2009b).

80 Grafhorst, M. van (2009).

81 Nispen, C. (2009).

technisch vermarkt worden.'82 Belangrijker is dus dat opdrachtgevers

beseffen dat ze de Webrichtlijnen als een instrument kunnen gebruiken

in hun project, en waarom ze dat dan zouden willen doen. Dat waarom

moet onderbouwd worden met argumenten die opdrachtgevers

aanspreken. Uit bovenstaande deelparagraaf blijkt dat dat voor overheid

en bedrijfsleven andere argumenten kunnen zijn. Ook Frank Janssen van

trendblog Frankwatching denkt dat onderbouwing noodzakelijk is:

'Mensen worden niet enthousiast over een term als “richtlijnen”. Vanuit het

bedrijfsleven is men wel enthousiast over betere conversie of meer klanten

binnenhalen of dat ze vaker komen. Een combinatie met analytics is dus

nodig: Je moet kunnen onderbouwen dat iets er toe doet, dat het meer effect

heeft.'83

Laat het bedrijfsleven eigen keuzes maken

Om opdrachtgevers in het bedrijfsleven te interesseren voor de

Webrichtlijnen is het nodig ze niets 'op te leggen': deze opdrachtgevers,

vaak managers op de internetafdeling van hun organisatie, hebben

graag de touwtjes in handen: ze willen zelf bepalen wat goed is voor hun

website en wat niet. 'Logisch dat dit vanuit de overheid komt, maar

eigenlijk vind ik het veel belangrijker dat de gebruiker tevreden is in plaats

van dat de overheid zegt: “wij vinden dit een goede website”'84, legt Cristian

Nispen van Hogeschool Rotterdam uit. De Webrichtlijnen zo brengen dat

managers de vrijheid hebben om zelf afwegingen te maken kan enorm

bijdragen aan de acceptatie van de Webrichtlijnen bij deze doelgroep.

Opdrachtgevers kunnen bovendien geholpen worden door een meer

flexibele houding aan te nemen bij stukjes van de website die

innoverend zijn. Zo worden de Webrichtlijnen niet als keurslijf ervaren

maar als fundament waarop geëxperimenteerd kan worden met nieuwe

dingen. Raph de Rooij van Stichting ICTU staat hier niet negatief

tegenover: 'De overheid kan niet gaan “shoppen”, ze kunnen niet zeggen:

“deze regel vind ik niet zo belangrijk”. Maar het bedrijfsleven heeft die ruimte

wel. Als dit de toegankelijkheid en het kwaliteitsniveau naar een hoger plan

brengt, al is het op een paar punten dan maar niet, dan vind ik dat een

goede ontwikkeling.'85

82 Grafhorst, M. van (2009).

83 Janssen, F. (2009).

84 Nispen, C. (2009).

85 Rooij, R. de (2009).



Beloningen zijn belangrijk voor opdrachtgevers

Een andere manier om opdrachtgevers bij de Webrichtlijnen te

betrekken is om meer gebruik te maken van beloningen. Bij Info.nl

merken ze dat klanten dat toch wel belangrijk vinden: 'We hebben een

paar klanten gehad die zelf voorstelden dat hun website moest voldoen aan

het “groene mannetje”. Wat het precies was, dat wisten ze niet (…), maar

juist dat groene mannetje zagen ook grote banken en verzekeraars wel als

een “unique selling point”.'86 Voor het bedrijfsleven is het interessant om

een kwalitatief hoogstaand keurmerk als 'sticker' op de website te

kunnen plakken. Voor de overheid gebeurt dit al deels in de monitor,

maar vaak blijven de inspanningen onzichtbaar bij het niet 100%

voldoen aan de Webrichtlijnen. Herko Coomans van Stichting ICTU

gelooft dan ook in classificatie-systeem met meerdere niveaus. 'Ik vind

het veel makkelijker uit te leggen dat er een C-niveau is, en een B- en een A-

niveau. En dan vind ik het vervolgens een vraag aan het beleid voor welke

delen ze A-niveau aanhouden en waarvoor B- of C-niveau. Een zorgloket zal

bijvoorbeeld altijd A-niveau moeten hebben.'87

Laat organisaties samenwerken 

Samenwerking bij het implementeren van de Webrichtlijnen is een ander

punt dat opdrachtgevers aanspreekt. Mischa Corsius van de

Belastingdienst zegt het als volgt: 'Meer samenwerking zou mooi zijn, ook

tussen organisaties. Dus niet telkens zelf het wiel opnieuw hoeven uit te

vinden, maar best practices, oplossingen delen met andere organisaties. Nu

gaat iedereen één op één met de helpdesk bellen.'88

86 Boersma, P., Greuter, T., Sterrenburg, N., Vooren, R. van de (2009).

87 Coomans, H. (2009).

88 Brok, M. den, Corsius, M., Linders-Schlijper, S., Rossel, P. (2009).

2.3 Webrichtlijnen verkopen aan

redacteuren 

2.3.1 Op welke manier komen redac-

teuren in aanraking met de

Webrichtlijnen?

Een veelgehoorde verzuchting bij bureaus en CMS-leveranciers is dat

hun perfecte, volgens Webrichtlijnen opgeleverde website in de

beheerfase volgestopt wordt met foute, verouderde of niet-toegankelijke

code. De oorzaak: redacteuren die er niet van op de hoogte zijn dat ook

zij actief moeten werken aan het blijven voldoen aan de Webrichtlijnen,

of dit wel proberen maar niet precies weten hoe. 

Redacteuren komen in 99% van de gevallen via de WYSIWYG-editor in

het CMS in aanraking met de Webrichtlijnen. Bij het aanpassen en

toevoegen van content op de site moeten zij denken aan dingen als het

voorzien in alternatieven voor afbeeldingen, video en animaties, het juist

markeren van koppen en paragrafen en het correct aangeven van

taalwisselingen, citaten, afkortingen en acroniemen.89 Ook moeten ze

nadenken over betekenisvolle linkteksten en begrijpelijke taal.90 

Willen ze aan de meer technische van deze eisen kunnen voldoen, dan

moet de editor daar wel de mogelijkheid toe geven. De

verantwoordelijkheid voor het borgen van kwaliteit in de beheerfase van

een website ligt dus zowel bij de ontwikkelaars van het CMS als bij de

redacteuren zelf, die de editor op de juiste wijze moeten gebruiken. 

2.3.2 Drempels en struikelblokken

Een eerste probleem bij redacteuren is dat ze vaak niet bekend zijn met

de Webrichtlijnen. Dit speelt zeker in het bedrijfsleven, maar ook binnen

de overheid zijn veel redacteuren niet bekend met de inhoud van het

kwaliteitsmodel. Een reden hiervoor is dat veel redacteuren een verkeerd

beeld hebben van de Webrichtlijnen: ze denken dat ze puur technisch

89 Blokhuis, J. (2009).

90 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007g).
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zijn, en dus niet voor hen bestemd. 

Moeilijk vindbaar en onduidelijk 

Een struikelblok voor redacteuren is dat zij op de website van de

Webrichtlijnen niet snel kunnen vinden wat ze zoeken. Als ze de lijst met

125 richtlijnen bekijken zien ze grotendeels technische regels. Het is

lastig om daar de richtlijnen uit te filteren die specifiek op contentbeheer

van toepassing zijn. Francine Becker, overheidsadviseur bij ICATT

interactive media: 'De webrichtlijnen missen een heldere indeling die

geschikt is voor niet technische mensen. Als je alle minder technische

richtlijnen onder elkaar zet, dan krijg je een heel ander beeld, dat wel op te

pikken valt.'91 

Vaak krijgen redacteuren vanuit de technische afdeling te horen aan

welke richtlijnen zij moeten voldoen. Maar ook dan zijn de regels niet

altijd duidelijk. Sara Linders-Schlijper, eindredacteur bij de

Belastingdienst: 'Technische dingen zijn nog meetbaar, maar WCAG ijkpunt

14.1, gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de

content van een website, is erg lastig te meten. Op zich past dit goed in onze

operatie om duidelijke taal te gebruiken, maar de fiscalisten willen juist zo

dicht mogelijk op de wettekst zitten.'92

Redacteuren bij overheid hebben last van overvloed aan richtlijnen

Voor de overheid komt daar nog bij dat de Webrichtlijnen niet de enige

regels zijn waar communicatiemedewerkers rekening mee moeten

houden. Er zijn veel eisen, en zo zien ze  door de bomen het bos niet

meer. Bovendien komen de richtlijnen voor communicatie vanuit twee

stromingen.93 Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk

voor de electronische dienstverlening en schrijft vanuit die insteek de

Webrichtlijnen voor. Het ministerie van Algemene Zaken houdt zich

echter bezig met overheidscommunicatie. Veel van de mensen op

communicatieafdelingen bij overheidsorganisaties zijn meer gericht op

de informatie van Algemene Zaken en vergeten de Webrichtlijnen.94 

91 Becker, F. (2009). 

92 Brok, M. den, Corsius, M., Linders-Schlijper, S., Rossel, P. (2009).

93 Verloop, R. (2009).

94 Verloop, R. (2009).

2.3.3 Aansluiten bij de belevingswereld

van redacteuren

Redacteuren worden te veel over het hoofd gezien in de communicatie

van de Webrichtlijnen. Toch hebben zij grote invloed op het al dan niet

blijven voldoen van de website aan de Webrichtlijnen. Om de

redacteuren aan te spreken is het belangrijk ze als volwaardige partij in

het hele proces van het ontwikkelen en beheren van een website te

betrekken. Ten eerste moeten redacteuren de credits krijgen die ze

verdienen: zij zorgen ervoor dat een website up-to-date blijft en zij

bepalen hoe informatie de klant of burger bereikt. Ook zijn zij degenen

die ervoor kunnen zorgen dat een website  op lange termijn



toegankelijk, duurzaam en geoptimaliseerd voor zoekmachines blijft. 

Bewustwording is dus een eerste stap. Maar om de redacteuren echt te

helpen moeten zij hulpmiddelen krijgen bij het uitvoeren van hun taak:

een duidelijk overzicht van de richtlijnen die voor hen bestemd zijn,

ontdaan van te technisch jargon. Voor de overheid zou een overzicht van

alle andere richtlijnen waar redacteuren mee te maken krijgen (buiten de

Webrichtlijnen) een welkome toevoeging zijn. 

2.4 Webrichtlijnen verkopen aan

professionals bij internet-bureaus

2.4.1 Welke aspecten spreken

ontwerpers en ontwikkelaars aan?

De ontwikkelaars zijn de mensen die al het meest overtuigd zijn van het

nut van de Webrichtlijnen.  Kor Dwarshuis van Dwarshuis.com en lid van

Fronteers: 'Hoewel we bij elke richtlijn redelijk veel op- en aanmerkingen

hebben zien wij als professionele front-end developers de webrichtlijnen

grotendeels als een vastlegging van wat toch al onze “best practices” zijn.'95

De discussies op de weblog van vakvereniging van front-end developers

Fronteers laten zien dat ontwikkelaars de Webrichtlijnen omarmen als

referentiekader voor professioneel bouwen. Zoals Raph de Rooij van

Stichting ICTU het formuleert: 'De Webrichtlijnen kunnen gezien worden

als een proeve van bekwaamheid en zo het kaf van het koren scheiden, de

amateurs van de professionals'.96 Dit is ook één van de belangrijkste

argumenten om de ontwikkelaars te overtuigen van het nut van de

Webrichtlijnen: het is een middel om professionaliteit te tonen. Andere

argumenten die aanspreken zijn de handigheid van de Webrichtlijnen:

op één plek een totaaloverzicht van richtlijnen die je kunt volgen om de

bouwkwaliteit van een website te waarborgen, en de Webrichtlijnen als

middel om heldere afspraken te kunnen maken met klanten. 

95 Dwarshuis, K. (2009). 

96 Rooij, R. de (2009).

Maak mensen ervan bewust dat Webrichtlijnen niet alleen

over techniek gaan

Ontwerpers, concept-ontwikkelaars en strategen, die vaak vooral in de

eerste fasen van een websiteproject aan het werk zijn, weten niet altijd

evenveel af van de Webrichtlijnen. Om deze groep voor de

Webrichtlijnen te interesseren is het belangrijk dat zij gaan beseffen dat

de Webrichtlijnen niet puur technisch zijn, maar al in de beginfase van

een project geborgd moeten worden. De mensen die het concept, de

informatiearchitectuur, de interactie en de vormgeving verzinnen

moeten zich met andere woorden bewust worden van de

medeverantwoordelijkheid die zij hebben voor het succesvol meenemen

van de Webrichtlijnen in elke fase van het project. Argumenten die

daarbij aan zullen spreken zijn de beschikking over een kwaliteitsmodel

en de uitstraling die dat heeft op het imago van het bureau: door in alle
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fasen van het project de Webrichtlijnen mee te nemen laat het bureau

zien een professionele werkwijze te hanteren. 

2.4.2 Drempels en struikelblokken

Elke webontwikkelaar van enig niveau is in ieder geval bekend met de

internationale toegankelijkheidsrichtlijnen en de webstandaarden van

het W3C. Een drempel om de Webrichtlijnen te bekijken is voor deze

groep dan ook dat de meerwaarde van het Nederlandse kwaliteitsmodel

niet altijd wordt gezien. Internationale richtlijnen worden toch eerder

vertrouwd dan Nederlandse, die ook nog vanuit de overheid komen. Mio

van der Lijn, docent Front-end Development aan de Hogeschool

Rotterdam: 'Ook al zitten W3C standaarden er in, het voelt als een “extra” die

niet internationaal erkend is maar iets van de Nederlandse overheid.

Waarom zou je dat moeten doen?'97 Voor ontwerpers geldt hetzelfde: zij

vertrouwen de overheid niet helemaal als afzender van richtlijnen.

Wanneer een onafhankelijke instantie of een marktpartij met richtlijnen

zou komen zouden die door deze groep veel eerder opgepakt worden.

Gerard Romeijn van grafisch bureau Via Forma: 'Volgens mij zit de motor

juist bij het bedrijfsleven. Daar wordt de technologie bepaald en

ontwikkeld.'98 

Bovendien zijn met name de mensen die concepten verzinnen en het

ontwerp maken bang dat de Webrichtlijnen ervoor zorgen dat heel veel

'leuke dingen' op een website niet meer kunnen. Denk aan animaties,

web 2.0-applicaties en innovatieve toepassingen. Paul Rossel van de

Belastingdienst: 'Ik zie het nut van de richtlijnen zeker in. Maar het moet

geen beperking worden. Je moet ze zo goed mogelijk volgen.'99

Keuringen voor bouwers ondoorzichtig

Een ander probleem voor ontwikkelaars is dat de manier waarop

keuringsinstanties toetsen voor de ontwikkelaars vaak ondoorzichtig is.

Zoals Marleen den Brok van de Belastingdienst het zegt: 'We worden

getest door een extern bureau. En als dat bureau zegt: ik vind het zo, dan kun

je daar niet omheen'.100 Sommige regels kunnen op meerdere manieren

geïnterpreteerd worden (bijvoorbeeld: hoe vaak moet je een afkorting

97 Lijn, M. van der (2009).

98 Romeijn, G. (2009).

99 Brok, M. den, Corsius, M., Linders-Schlijper, S., Rossel, P. (2009).

100 Brok, M. den, Corsius, M., Linders-Schlijper, S., Rossel, P. (2009).

uitschrijven voordat je mag verwachten dat die als bekend kan worden

verondersteld). Bouwers vinden het soms lastig om te doorzien waar de

keuringsinstantie in deze 'grijze gebieden' de grens trekt. 'Je hebt een

richtlijn, die is niet één op één te toetsen, dus vrij om te interpreteren. Aan de

ene kant heb je dus de bouwer en aan de andere kant het keuringsinstituut.

En de bouwer heeft geen idee waar het keuringsinstituut de grens legt'101,

verduidelijkt Mike van Dijk van Green Valley.

Klant weet er weinig van af

Een probleem waar meerdere bureaus mee kampen is dat klanten vaak

wel komen met de Webrichtlijnen, maar eigenlijk niet echt gemotiveerd

zijn of er maar heel weinig vanaf weten. Dat vraagt om een

voorlichtersrol van het bureau. Een project manager bij een groot

internetbureau legt uit dat ook overheidsorganisaties vaak niet op de

hoogte zijn: 'Bij de overheid begrijpen ze vaak niet waar het precies om

gaat, en hebben ze een houding van “het is dat het moet”'.102 Middelen om

de Webrichtlijnen duidelijk aan de klant uit te leggen zijn daarom bij

bureaus die met de Webrichtlijnen werken zeer gewenst. Een project

manager: 'Je zou een setje van 10 tot 15 richtlijnen moeten hebben die echt

voor de klant van belang zijn, en die technische dingen die handelen wij dan

wel af. Dan zou het voor hen ook veel duidelijker zijn.'103 

2.4.3 Aansluiten bij de belevingswereld

van professionals bij internet-bureaus

Goede webontwikkelaars zijn zich al bewust van het praktisch nut van

standaarden, ook voor hun eigen werkwijze. Op dat gebied hoeven zij

dus niet overtuigd te worden. Wat ze wel willen weten is wat de

meerwaarde is van het Nederlandse kwaliteitsmodel, en wat de exacte

relatie is met internationale standaarden. 

Laat developers meedenken

Ook is het een goed idee om de hulp van deze ontwikkelaars in te

schakelen bij het verder ontwikkelen van de richtlijnen. Niet alleen

omdat twee meer weten dan één, maar ook omdat een uitnodiging om

101 Dijk, M. van (2009).

102 Anoniem (2009a).

103 Anoniem (2009a).



mee te denken ervoor zal zorgen dat deze doelgroep zich meer

betrokken voelt bij het onderwerp en er meer achter zal staan. Jeroen

Hulscher van Tam Tam: 'Jammer dat je niet echt als community van

developers kunt discussiëren met Accessibility over de richtlijnen. Als we met

alle developers in Nederland daar invloed op zouden kunnen hebben zou

dat mooi zijn.'104 

Geef developers de juiste tools

Om webontwikkelaars verder te ondersteunen in het toepassen van de

Webrichtlijnen moeten zij vooral de juiste tools aangereikt krijgen:

duidelijke uitleg, praktijkvoorbeelden van hoe andere organisaties

dingen oplossen en middelen om klanten én andere werknemers in het

bureau te overtuigen. 

Vermijd voor ontwerpers technisch jargon en maak

duidelijk dat innovatie nog kan

Om aan te sluiten bij de belevingswereld van ontwerpers is het aan te

raden de Webrichtlijnen uit de techniek-hoek te halen en een duidelijk

overzicht te bieden van alleen die richtlijnen die voor ontwerpers

relevant zijn. Ook is het verstandig de overheid minder prominent aan

het woord te laten zijn, en de Webrichtlijnen niet als een 'belerende

schoolmeester' te brengen. Een laatste punt waarop de ontwerpers

overtuigd moeten worden is dat de Webrichtlijnen innovatie en

creativiteit niet in de weg staan. Dit moet dan ook in de toetsing

daadwerkelijk mogelijk gemaakt worden. Het belonen van enerzijds het

leggen van een goed fundament, maar anderzijds ook het

experimenteren en innoveren kan voor deze doelgroep een extra

motivatie zijn. Een manier om dit te doen zou bijvoorbeeld zijn het

uitreiken van prijzen voor websites die een bijzondere prestatie hebben

geleverd in verschillende categorieën. 

104 Hulscher, J. (2009).
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Het ontwerpen van een

user experience

Om de verschillende doelgroepen van de Webrichtlijnen zo goed mogelijk te bedienen moet

de website van de Webrichtlijnen voor elk type gebruiker een gebruikservaring bieden die

aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep waartoe die gebruiker behoort.

3.1 User Experience Honeycomb

Hoe kun je een user experience ontwerpen? Op de website DdUX wordt

het begrip 'user experience design' als volgt omschreven: 'User

experience design is het ontwerpgebied gericht op de positieve

totaalbeleving van gebruikers van interactieve applicaties.'105 Welke

facetten een user experience kan hebben wordt in de User Experience

Honeycomb van Peter Morville106 duidelijk gevisualiseerd.

Zoals te zien is in het schema kan die totaalbeleving van gebruikers van

interactieve applicaties dus  omschreven worden in de termen zinvol

(useful), wenselijk (desirable), toegankelijk (accessible),

betrouwbaar/geloofwaardig (credible), vindbaar (findable), bruikbaar

(usable) en waardevol (valuable). In de volgende paragrafen ga ik in op

de user experience van de verschillende doelgroepen en zal ik

omschrijven welke facetten bij elk van deze doelgroepen extra aandacht

verdienen.

105 Definitie overgenomen van http://www.ddux.org/ 

106 Morville, P. (2004).

Figuur 5: De User Experience Honeycomb van Peter Morville.

3.
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3.2 De user experience van

managers / opdrachtgevers

3.2.1 Kenmerken van managers en

bijbehorende facetten van de user

experience

Uit het doelgroeponderzoek komen een aantal belangrijke kenmerken

van managers (in het bedrijfsleven en de overheid) naar voren:

• Webrichtlijnen zijn erg onbekend. In het bedrijfsleven vaak

helemaal onbekend, bij de overheid inhoudelijk grotendeels

onbekend;

• Wantrouwen jegens de overheid als afzender (bemoeienis);

• Behoefte aan overzicht van de voordelen, niet de richtlijnen

zelf. What's in it for me?

• Willen eigen keuzes maken.

Ik wil dat managers en opdrachtgevers de volgende user experience

hebben op de nieuwe website van de Webrichtlijnen:

• Ik zie in één oogopslag wat de Webrichtlijnen zijn en waarom ik ze

zou willen gebruiken. Gelukkig geen technisch jargon.

• Het is duidelijk dat veel meer organisaties dan alleen de overheid

achter dit initiatief zitten, het klinkt als een betrouwbare club. 

• De website oogt professioneel, daar wil ik wel mee geassocieerd

worden.

• Niemand legt mij de Webrichtlijnen op, ik kan mijn eigen keuzes

maken.

Een belangrijk facet van de user experience honeycomb voor managers is

credibility. Ten eerste moet de afzender betrouwbaar overkomen. Dit kan

bereikt worden door niet alleen de overheid als afzender te presenteren,

maar bijvoorbeeld een (nog op te richten) stichting Webrichtlijnen. In

deze stichting zouden naast de overheid ook organisaties uit het

bedrijfsleven moeten plaatsnemen. Op de website zelf moet de overheid

niet als spreker worden aangevoerd, maar de stichting: een enthousiaste

community van mensen die samen aan de Webrichtlijnen werken. In de

tone of voice kan dus ook aan de geloofwaardigheid worden gewerkt. 

Daarnaast moet ook de website zelf

geloofwaardig overkomen. De

richtlijnen uit het Web Credibility

Project aan de universiteit van

Stanford gebruik ik hierbij als leidraad.

3.2.2  Web Credibility Project 

Psycholoog B.J. Fogg doet al sinds 1998 aan de universiteit van Stanford

onderzoek naar wat websites nu precies geloofwaardig maakt107. Op

basis van de onderzoekresultaten heeft het team van Fogg tien

belangrijke richtlijnen voor het vergroten van de geloofwaardigheid

opgesteld108:

1. Zorg dat bezoekers de inhoud gemakkelijk kunnen verifiëren

door gebruik te maken van voetnoten, bronverwijzingen en

door te citeren.

2. Laat zien dat er een echt bedrijf achter de website zit. Dit kan

gedaan worden door het plaatsen van een adres en een foto

van het bedrijfspand en de werknemers.

3. Benadruk de expertise van het bedrijf, en laat zien dat er met

gerenommeerde bedrijven samen wordt gewerkt, als dat het

geval is. Link alleen naar sites die de reputatie van het bedrijf

ten goede komen.

4. Laat zien dat er echte en betrouwbare mensen achter het

bedrijf zitten. Dit kan gedaan worden door het plaatsen van

korte biografieën van deze mensen.

5. Maak het voor bezoekers gemakkelijk om contact op te

nemen.

107 Stanford University (z.d.).

108 De lijst is gebaseerd op een vertaling van de Engelse lijst op

http://credibility.stanford.edu/guidelines/index.html  door Mark van Vlerken.



6. Laat het ontwerp van de site aansluiten op het doel ervan, in

de meeste gevallen: professioneel overkomen.

7. Maak de site gebruiksvriendelijk en waardevol.

8. Houd de informatie up-to-date en laat zien dat dit gebeurt.

9. Toon zo min mogelijk reclameuitingen zoals banners en

aanbiedingen. 

10. Voorkom kleine fouten zoals dode links en spelfouten.

Met name de richtlijnen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 zijn richtlijnen die ik in het

ontwerp van de nieuwe website voor de Webrichtlijnen mee zal nemen. 

3.3 De user experience van

ontwerpers, communicatie-

adviseurs, concept-ontwikkelaars

en strategen

Deze paragraaf gaat over de mensen die bij bureaus in de beginfasen

van een websiteproject betrokken zijn bij het verzinnen van een concept

en het creëren van een ontwerp: de informatie-architecten, interactie

ontwerpers, grafisch ontwerpers, communicatie-adviseurs,

conceptontwikkelaars en strategen. 

3.3.1 Kenmerken van de doelgroep en

bijbehorende facetten van de user

experience

Uit mijn onderzoek komen voor deze doelgroep de volgende kenmerken

naar voren:

• De Webrichtlijnen zijn bij deze groep vaak (inhoudelijk)

onbekend; 

• Deze groep is in de veronderstelling dat de Webrichtlijnen

puur technisch zijn;

• De Webrichtlijnen worden gezien als een belemmering voor

creativiteit en innovatie;

• Deze groep wantrouwt de overheid als afzender, omdat die

niet bekend staat als een voorloper op het gebied van

innovatie.

Ik wil dat deze doelgroep de volgende user experience heeft op de

nieuwe website van de Webrichtlijnen:

• Ik zie in één oogopslag wat de Webrichtlijnen zijn en wat ik er mee

moet. Gelukkig geen technisch jargon;

• Deze website ziet er goed uit wat betreft vormgeving. Het hoeft

dus niet altijd lelijk en saai te worden met de Webrichtlijnen!

• Ik zie dat er ook organisaties uit het bedrijfsleven achter dit

initiatief zitten, dus kennelijk gaan de Webrichtlijnen wel mee met

de snelle ontwikkelingen op het internet, anders zou het

bedrijfsleven er nooit aan mee doen.

Voor de user experience van ontwerpers

en adviseurs is met name het facet

desirable belangrijk. Deze doelgroep

heeft vooral een 'gevoel' dat de

Webrichtlijnen hen in de weg staan: dat

ze lelijke zwart-wit websites moeten

gaan ontwerpen, dat ze geen

innovatieve concepten meer kunnen

verzinnen. De website van de

Webrichtlijnen moet dat

onderbuikgevoel van deze doelgroep tegengaan. Dat kan door de

informatie op een heldere en bruikbare wijze aan te bieden, maar moet

ook gerealiseerd worden in een ontwerp dat de juiste emoties oproept.

De theorie over Emotional Design van Donald Norman geeft meer

inzicht in dit moeilijk grijpbare proces.

3.3.2 Emotional Design

Psycholoog Donald Norman stelt zich in zijn boek Emotional Design: Why

we love (or hate) everyday things de vraag waarom wij aantrekkelijke

producten vaak beter vinden werken dan onaantrekkelijke producten.

Kennelijk speelt ook de emotie van mensen een rol bij het beoordelen

van de gebruiksvriendelijkheid van een product. Norman heeft

onderzoek gedaan naar de manier waarop die emotie meespeelt bij het

beoordelen van producten. In het kort verwerken wij informatie in onze

hersenen op drie niveaus: het visceral level (zintuiglijk, intuïtief niveau),
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het behavioral level (gedragsniveau) en het reflective level (beschouwelijk

niveau).109 

Het eerste niveau van verwerking, het intuïtieve niveau, kan vooral

aangesproken worden door te zorgen voor een positieve eerste indruk.

Zoals Donald Norman het stelt: 'Visceral design is all about immediate

emotional impact. It has to feel good, look good.'110 Het gaat dus om  look

and feel, om de uitstraling die een website heeft. Ziet de website er

professioneel uit? Lijkt het alsof informatie gemakkelijk te vinden is?

Straalt het ontwerp vriendelijkheid uit of komt het juist gesloten en

bedreigend over? Ik wil dat de nieuwe website van de Webrichtlijnen als

volgt overkomt: professioneel, gemakkelijk in gebruik , open en

vriendelijk.

Het behavioral niveau van verwerking gaat over functionaliteit en

gebruiksgemak. Norman: 'Behavioral design is all about use. Appearance

doesn't really matter. Rationale doesn't matter. Performance does.'111 Wil een

website dus goed scoren op dit niveau van desirability dan is het

belangrijk na te denken over gebruiksvriendelijkheid. Zorg dat het voor

de bezoeker direct duidelijk is hoe dingen werken. 

Het laatste niveau dat Norman omschrijft is het reflective niveau. Dit

niveau is veel minder instinctief dan de andere twee niveaus (die

grotendeels onbewust zijn). 'Reflective design covers a lot of territory. It is

all about message, about culture, and about the meaning of a product or its

use. For one, it is a bout the meaning of things, the personal remembrances

something evokes. For another, very different thing, it is about self-image

and the message a product sends to others.'112 Het beschouwelijke niveau

van emotional design gaat dus veel meer over de ideeën die je hebt over

een product, of het past bij je imago, of het waarde voor je heeft.

Conceptontwikkelaars en ontwerpers hebben een bepaald imago dat ze

in stand willen houden: bijvoorbeeld dat ze eigenzinnig zijn, creatief of

hip. De website van de Webrichtlijnen moet aansluiten bij dat zelfbeeld,

en dus 'cool' of hip genoeg zijn om zonder schaamte aan collega's

getoond te worden.

109  Norman (2004), p.22.

110  Norman (2004), p. 69.

111  Norman (2004), p. 69.

112  Norman (2004), p. 83-84.

3.4 De user experience van

ontwikkelaars

Front-end ontwikkelaars zijn de mensen die het meest in aanraking

komen met de Webrichtlijnen. Uit mijn onderzoek komen de volgende

kenmerken van deze doelgroep naar voren:

• Goed bekend met Webrichtlijnen;

• Enthousiast over Webrichtlijnen om twee redenen: Het is een

uitdaging om volgens de richtlijnen te werken en het maakt

het mogelijk om duidelijke afspraken met de klant te maken; 

• Behoefte aan duidelijk overzicht, praktijkvoorbeelden;

• Willen meediscussiëren over het onderwerp, inspraak hebben.

Het overtuigen van deze doelgroep is niet nodig. Om deze groep ook

enthousiast te maken over  de website van de Webrichtlijnen wil ik de

volgende user experience creëren:

• Deze website past bij mijn imago als professional;

• Deze website is een geweldige resource bij het werken met de

Webrichtlijnen: ik kan alles snel vinden, er zijn veel

praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen;

• Ik kan mijzelf zichtbaar maken als professional op deze website

en ik heb echt inspraak.

Uit deze omschrijving van de user experience blijkt dat erkenning voor

deze doelgroep belangrijk is. Dit kan geplaatst worden binnen het facet

desirability: met name het beschouwelijke niveau van emotional design

heeft hier mee te maken. Door een website te ontwerpen waar

ontwikkelaars een profiel kunnen aanmaken, mee kunnen discussiëren,

artikelen kunnen publiceren, enzovoorts, kan de website deze groep

ondersteunen in het neerzetten van een positief imago als professionele

ontwikkelaar. Daarnaast is het facet useful voor ontwikkelaars enorm

belangrijk. De website wordt pas echt interessant voor deze groep als zij

er de richtlijnen gemakkelijk kunnen vinden, maar ook duidelijke

voorbeelden, tutorials en hulpmiddelen. Er zal dus geïnvesteerd moeten

worden in het creëren en bij elkaar zoeken van relevante content voor

ontwikkelaars. 



Een laatste facet van de user

experience honeycomb dat erg

belangrijk is voor ontwikkelaars is

usability. Bij ontwikkelaars gaat

het om snelheid en handigheid:

snel de relevante richtlijnen

opzoeken, zonder veel zoekwerk

de voorbeelden vinden die ze

nodig hebben. Het is daarom

belangrijk om ontwikkelaars de

mogelijkheid te geven richtlijnen

op een voor hen prettige manier te bekijken en om te voorzien in een

zoekfunctie. 

3.5 De user experience van

redacteuren

Ook webredacteuren komen veel in aanraking met de Webrichtlijnen als

zij een website moeten beheren die aan de Webrichtlijnen moet voldoen.

Kenmerken van deze doelgroep zijn:

• Niet goed bekend met Webrichtlijnen.

• Denken dat Webrichtlijnen puur technisch zijn en willen er

daarom niets mee te maken hebben.

• (Bij de overheid:) Worden overladen met regels en zijn daarom

soms een beetje 'richtlijnen-moe'.

De gewenste user experience van redacteuren is:

• Deze website komt gelukkig niet zo technisch over!

• Ik kan super gemakkelijk vinden wat ik zoek en de informatie is

ook nog begrijpelijk.

• Eindelijk een duidelijk overzicht van wat redacteuren nou precies

moeten doen, hier worden we tenminste voor vol aangezien.

Voor redacteuren zijn met name de facetten desirable, usable en useful

belangrijk. De website moet niet afschrikken en dus op visceral niveau

direct vriendelijk, open en vooral niet te technisch overkomen. Op het

beschouwelijke, reflective niveau moet de website redacteuren het

gevoel geven dat ze niet vergeten worden. Redacteuren hebben een

belangrijke taak bij het onderhouden van een website die aan de

Webrichtlijnen voldoet, maar de huidige communicatie heeft een erg

technische insteek. Een website die redacteuren met duidelijke taal

aanspreekt zal aansluiten op de behoefte aan erkenning van redacteuren

en daardoor een positievere user experience opleveren. Daarnaast moet

de website zinvol en handig zijn: alle benodigde informatie moet snel en

intuïtief gevonden kunnen worden.
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Conclusies en

ontwerpcriteria

Op basis van het voorgaande onderzoek kunnen conclusies getrokken worden voor het

ontwerp van de nieuwe website van de Webrichtlijnen. In dit hoofdstuk bespreek ik de

ideeën en ontwerpcriteria waar het onderzoek toe heeft geleid.

4.1 Conclusies met betrekking tot

algehele communicatie

Het meer verkoopbaar en meer bruikbaar maken van de Webrichtlijnen

is een proces dat uit meerdere onderdelen wat betreft communicatie

bestaat. Bij elk van die onderdelen moeten de verschillende doelgroepen

op een eigen wijze benaderd worden. De onderdelen die ik op basis van

het doelgroeponderzoek identificeer zijn:

• Bewust maken: wat zijn de Webrichtlijnen en wat zijn de

voordelen ervan?

• De lucht klaren: misverstanden en slecht imago uit de weg

ruimen;

• Overtuigen: met de juiste argumenten de juiste mensen

aanspreken;

• Belonen: inspelen op competitiegevoel en behoefte aan

waardering en erkenning;

• Wij-gevoel creëren: Mensen erbij betrekken en samenwerken;

• Faciliteren: Elke doelgroep voorzien van de juiste tools.

In dit proces gaan de eerste vier punten over het meer verkoopbaar

maken van de Webrichtlijnen. De laatste twee punten zijn voornamelijk

gericht op het bruikbaarder maken van de Webrichtlijnen.

Ik zal nu uitleggen hoe elk punt voor de verschillende doelgroepen

gerealiseerd kan worden.

4.1.1 Bewustmaken: wat zijn de Web-

richtlijnen en wat zijn de voordelen

ervan?

Alle doelgroepen, inclusief de eindgebruiker, moeten zich bewust

worden van de voordelen van de Webrichtlijnen. Zoals iedereen bekend

is met het energielabel en weet wat een BOB is, zo zouden ook (de

doelen van) de Webrichtlijnen vanzelfsprekend moeten worden. Is er

eenmaal een grotere bekendheid dan zullen internetbureaus, CMS-

makers en ICT-leveranciers de Webrichtlijnen omarmen als een manier

om hun professionaliteit te tonen, pitches te winnen en klanten tevreden

te stellen. De Webrichtlijnen worden dan immers een klantvraag, en

zeker in het bedrijfsleven geldt: de klant is koning.

4.
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4.1.2 De lucht klaren: misverstanden en

slecht imago uit de weg ruimen

Willen argumenten voor de Webrichtlijnen aanslaan dan moeten

tegelijkertijd een aantal hardnekkige misverstanden en vooroordelen

van de verschillende doelgroepen uit de weg geruimd worden. Zo moet

het voor opdrachtgevers duidelijk zijn dat de Webrichtlijnen eigenlijk

alleen worden aangeraden om te gebruiken bij de bouw van een nieuwe

site, omdat aanpassing van een bestaande site niet rendabel is. Het

veelgehoorde standpunt dat aanpassing van de site aan de

Webrichtlijnen tonnen zal kosten wordt hiermee niet ontkracht, maar wel

van tafel geveegd: dit is immers niet aan de orde. Ook bij de andere

doelgroepen leeft een aantal misverstanden en vooroordelen, zoals

besproken in paragraaf 2.1. Deze zullen ontkracht moeten worden.

4.1.3 Overtuigen: met de juiste argu-

menten de juiste mensen aanspreken

Het bedrijfsleven is minder geïnteresseerd in toegankelijkheid, terwijl de

overheid conversie niet van belang vindt. Voor bureaus zijn er weer

andere voordelen te behalen door het navolgen van de Webrichtlijnen,

waarbij de ontwikkelaars iets anders willen horen dan de account

managers. In de communicatie naar verschillende doelgroepen moet dus

gedifferentieerd worden wat betreft de argumentatie. De argumenten

die in hoofdstuk 2 zijn besproken kunnen hierbij leidend zijn.

4.1.4 Belonen: inspelen op competitie-

gevoel en behoefte aan waardering en

erkenning

Competitiegevoel en verlangen naar erkenning en waardering zijn

menselijke eigenschappen. Voor elk van de doelgroepen zijn dit

gevoelens waar bewust op kan worden ingespeeld. Bureaus vinden het

belangrijk om te kunnen laten zien dat zij een professioneel bedrijf zijn.

Dit is een concurrentievoordeel en doet het goed in pitches naar klanten.

Voor ontwikkelaars is kunnen werken volgens de Webrichtlijnen een

proeve van bekwaamheid, een bewijs van vakkundigheid. Zoals een

ontwikkelaar bij de Belastingdienst het zegt: 'Ik vind de Webrichtlijnen een

uitdaging'.113 Ook Jeroen Hulscher van Tam Tam geeft aan plezier te

hebben in het werken met de Webrichtlijnen. 'Ik vind het leuk om te doen,

een uitdaging. Vooral als je met van die “fancy dingetjes” te maken hebt.'114

Voor het bedrijfsleven speelt een goed imago en de concurrentie

vóórblijven nog veel meer. Een extra 'sticker' die op de website geplakt

kan worden en positieve publiciteit oplevert is dan een groot voordeel.

Guy Geeraedts vertelt dat ook de Rabobank zijn best doet om de website

steeds beter te maken: 'De afgelopen drie jaar hebben we een Thuiswinkel

Award gewonnen. En de Website van het Jaar Award hebben we ook al vier

keer gewonnen. Daar is de Rabobank wel heel erg mee bezig, daar willen we

in vooruitlopen.'115 

Bij de overheid zou ook meer beloond kunnen worden, zodat 'net niet

gehaald maar wel al heel goed' niet onzichtbaar blijft. Bovendien zouden

organisaties ook beloond moeten worden voor innovatieve oplossingen.

Zo snijdt het mes aan twee kanten: bouwkwaliteit als basis, maar met

ruimte voor vernieuwing en experiment. Ook de 'vergeten groepen' zoals

ontwerpers en redacteuren moeten meer erkenning krijgen voor het feit

dat ook zij een belangrijke rol spelen in het (blijven) voldoen aan de

Webrichtlijnen.

4.1.5 Wij-gevoel creëren: mensen erbij

betrekken en samenwerken

Veel organisaties zien de Webrichtlijnen op dit moment als een van

hogerhand opgelegde set regels, verzonnen door een kleine groep die

'denkt te weten wat het beste is'. Dat stuit mensen tegen de borst.

Ontwikkelaars denken: 'Ik heb zelf toch ook expertise op dit gebied?

Waarom moet ik luisteren naar wat de overheid verzint?'. Managers in het

bedrijfsleven denken: 'Onze site draait uitstekend, we krijgen geen

klachten, wij weten zelf wel wat kwaliteit is en welke richtlijnen wij aan

onze leveranciers willen opleggen'. 

Om meer draagvlak te krijgen bij zowel bureaus als organisaties in de

overheid en het bedrijfsleven is het belangrijk om iedereen bij het

113 Brok, M. den, Corsius, M., Linders-Schlijper, S., Rossel, P. (2009).

114 Hulscher, J. (2009).

115 Geeraedts, G. (2009).



onderwerp te betrekken. Frank Janssen van trendblog Frankwatching

formuleert het als volgt: 'laat er een discussie zijn over de lijst van 2011. En

binnen no time is die lijst belangrijker dan de huidige lijst'.116  Waarom

zouden bureaus niet kunnen worden gevraagd voor seminars en events

om te vertellen over hun ervaringen met de Webrichtlijnen? Het is goed

voor hun imago en stimuleert de onderlinge kennisdeling. Ontwikkelaars

zouden actief mee moeten kunnen denken over de richtlijnen en

beloond moeten worden voor hun bijdrage aan de discussie. 

Meerdere bedrijven gaven in mijn onderzoek aan behoefte te hebben

aan het uitwisselen van ervaringen met soortgelijke organisaties en aan

persoonlijke begeleiding door de 'afzenders' van de Webrichtlijnen. Guy

Geeraedts van Rabobank: 'Als overheid moeten ze dat persoonlijk

aanpakken. De juiste mensen van Rabobank benaderen en samen om de

tafel gaan, dan stellen “wij gaan met Rabobank.nl per 2012 samen

overstappen op de webrichtlijnen van de overheid”.'117 Belangrijk daarbij is

dat de overheid zich opstelt als samenwerkingspartner, niet als

schoolmeester. Ook de inbreng van organisaties moet serieus genomen

worden.

Om echt samen te werken moet de overheid zelf ook toegankelijker

worden. Op dit moment is er een helpdesk, maar veel mensen weten niet

eens dat die bestaat. Gerrit Berkouwer van het minsterie van Algemene

Zaken zegt: 'Laat de helpdesk veel meer leven, meer aanwezig zijn op de

website'.118 Wie wel ervaring heeft met de helpdesk is er namelijk heel blij

mee: 'Dat zijn enthousiaste mensen die je echt willen helpen, vooral als je

met een goede vraag belt', vertelt Jeroen Hulscher, front-end developer bij

Tam Tam. Een forum of een weblog zou de drempel om hulp te vragen

aan de Webrichtlijnenspecialisten enorm kunnen verlagen.

De eindgebruiker kan ten slotte ook meer betrokken worden bij het

onderwerp. Uiteindelijk zijn de Webrichtlijnen voor hem gemaakt. Laat

hem dat ook beseffen, en geef hem middelen om zijn stem te laten

horen. Welke website werkt nog steeds niet goed op de mobiel? Bij

welke service kun je zonder javascript nog steeds niet komen? En welke

site schaalt perfect mee als je je letters vergroot, of werkt zelfs prima op

die stokoude pc in de bibliotheek? Laat gebruikers recensies schrijven en

punten toekennen. Laat ze vertellen hoe zij het internet gebruiken en

116Janssen, F. (2009).

117Geeraedts, G. (2009).

118Berkouwer, G. (2009).

wat hun grootste hindernissen zijn. Zo krijgen de mensen voor wie al die

organisaties zo hard bezig zijn een gezicht. 

4.1.6 Faciliteren

Voor het bruikbaarder maken van de Webrichtlijnen is met name deze

stap erg belangrijk. Iedereen kan overtuigd zijn, beloond worden en

betrokken zijn bij het onderwerp, zonder de juiste middelen om

daadwerkelijk aan de slag te gaan met de Webrichtlijnen zal het alsnog

niet van de grond komen. Wat die verschillende doelgroepen nodig

hebben, heb ik in voorgaande paragrafen besproken.

Overheidsorganisaties en bedrijven hebben behoefte aan een

persoonlijke aanpak, een begeleiding die aansluit bij het type bedrijf en

doelgroepen. Om de opdrachtgevers te faciliteren is informatie over de

Webrichtlijnen nodig die niet focust op de richtlijnen zelf, maar op de

voordelen ervan.  Marijke van Grafhorst geeft het voorbeeld van een

loodgieter die de afvoer komt repareren: 'Ik hoef niet te weten hoeveel

instrumenten hij gebruikt om die klus te klaren. Als het maar werkt!'119

Bureaus hebben behoefte aan concrete voorbeelden van best practices

en toelichting van keuringsinstanties over de praktijk van het keuren.

Ook moeten zij middelen krijgen om de Webrichtlijnen uit te leggen en

te verkopen aan hun klanten. 

Omdat veel organisaties er nog steeds vanuit gaan dat hun leverancier

op de juiste manier werkt en hun zal adviseren over dit soort richtlijnen

moeten de Webrichtlijnen juist ook richting bouwers meer gebracht

worden als iets dat handig is, als een fijn hulpmiddel bij het bouwen van

een site met kwaliteit. Zijn de bouwers enthousiast, dan worden zij

vanzelf ambassadeurs van de Webrichtlijnen naar hun klanten toe. De

juiste tools leveren in de vorm van tutorials, resources en handige

applicaties zal ervoor zorgen dat de website van de Webrichtlijnen een

betrouwbare bron wordt voor ontwikkelaars.  Ontwerpers en

redacteuren moeten een eigen 'plekje' krijgen in de communicatie, een

plek waar zij de voor hun relevante richtlijnen met uitleg van de

argumenten erachter gemakkelijk kunnen vinden. Redacteuren bij de

overheid zouden bovendien geholpen zijn met een overzicht van alle

standaarden en regels die voor de overheid gelden. 

De eindgebruiker kan ten slotte gefaciliteerd worden door hem

119Grafhorst, M. van (2009).
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middelen te geven om inzicht te krijgen in dit speelveld: hoe ziet hij dat

een website aan het kwaliteitsmodel voldoet? En wat zegt dat over het

bedrijf? Hoe kan hij klagen, belonen of zijn mening geven? 

De website van de Webrichtlijnen kan voor dit onderdeel een geschikt

middel zijn. Door informatie op een bruikbare manier aan te bieden,

rekening houdend met de wensen en behoeften van verschillende

doelgroepen, zal de bruikbaarheid van het kwaliteitsmodel aanzienlijk

toenemen. Wanneer het taalgebruik en de tone of voice wordt aangepast

aan het publiek, en dus niet per se technisch jargon bevat, zal

Webrichtlijnen.nl een levende community worden die een ieder de

informatie biedt die hij zoekt. Met andere woorden: maak van de website

van de Webrichtlijnen een daadwerkelijk toegankelijke site, met

informatie die beschikbaar, bereikbaar én begrijpelijk is voor iedereen.

4.2 Conclusies met betrekking tot

het ontwerp en de user

experience

Een geschikte communicatie van de Webrichtlijnen zal het imago van het

kwaliteitsmodel aanzienlijk verbeteren. Om de verandering compleet te

maken moet echter ook worden nagedacht over de user experience op de

website zelf. Al worden tekstueel de juiste dingen gecommuniceerd, is er

een community en zijn er vele hulpmiddelen beschikbaar: als de website

niet de juiste uitstraling heeft, onbetrouwbaar overkomt of niet prettig

werkt zal de boodschap alsnog niet overkomen. 

Bij de website van de Webrichtlijnen moet de focus liggen op de facetten

credibility (voor managers en opdrachtgevers), desirability (voor

ontwerpers, conceptontwikkelaars, communicatie-adviseurs), usefulness

en usability (voor ontwikkelaars en redacteuren). Het doel is uiteindelijk

een website te creëren die zowel voor de initiatiefnemers van de

Webrichtlijnen als de doelgroepen ervan waarde creëert. Hieronder zal ik

deze facetten kort bespreken.

Figuur 6. Belangrijke aspecten van de User Experience Honeycomb.



4.2.1 Credible

Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn voor de Webrichtlijnen erg

belangrijk. Veel mensen, met name in het bedrijfsleven en bij internet-

bureaus, vinden het vreemd dat de overheid met een kwaliteitsmodel

voor websites komt. Zij denken dat de overheid achterloopt op technisch

gebied, en vragen zich bovendien af of er binnen de overheid nou echt

zoveel technische kennis is. Managers en opdrachtgevers in het

bedrijfsleven vinden bovendien dat de overheid zich overal mee

bemoeit. Het opzetten van een community  waar ook de helpdesk (de

medewerkers van ICTU) actief aanwezig is en haar expertise laat blijken

kan bijdragen aan de betrouwbaarheid van de website. Ook door een

weblog kunnen medewerkers van ICTU laten zien dat zij deskundig zijn.

Om het bedrijfsleven te overtuigen is het creëren van een Stichting

Webrichtlijnen een oplossing. Zo worden de Webrichtlijnen een initiatief

van 'iedereen', ook het bedrijfsleven. Een professionele vormgeving en

duidelijke taal dragen daarnaast ook bij aan de betrouwbaarheid. 

4.2.2 Desirable

Een website die de bezoeker door uitstraling (look and feel) en tone of

voice direct positief weet te beïnvloeden heeft ook invloed op de manier

waarop de Webrichtlijnen zelf zullen worden ervaren. Met name om

mensen die concepten en ontwerpen maken mee te krijgen is het

belangrijk aandacht te besteden aan het emotional design van de site.

Bovendien helpt visuele vormgeving bij het begrijpelijk maken van

informatie. Omdat de website voor de Webrichtlijnen veel informatie zal

bevatten is het belangrijk in het ontwerp de informatieoverdracht zoveel

mogelijk te ondersteunen. Dat betekent dat de visuele vormgeving geen

aandacht naar zichzelf moet trekken, maar als het ware de bezoeker

moet leiden naar de juiste informatie. 'Professioneel', 'gemakkelijk in

gebruik', 'open' en 'vriendelijk' zijn merkwaarden die door de

vormgeving, informatiearchitectuur en tone of voice tot uitdrukking

moeten worden gebracht.

4.2.3 Useful

Wil de website nuttig zijn voor de verschillende doelgroepen, dan moet

er een mogelijkheid zijn om gemakkelijk de Webrichtlijnen te kunnen

filteren op rol (ontwikkelaar, vormgever, redacteur, enz.) en op thema

(zoekmachineoptimalisatie, toegankelijkheid, bruikbaarheid, enz.). De

website wordt voor de verschillende doelgroepen pas echt nuttig als zij

alleen die richtlijnen kunnen bekijken die zij nodig hebben, zonder de

hele lijst door te hoeven nemen. Daarnaast moet de website voldoende

uitleg, voorbeelden en best practices geven bij de richtlijnen. Met name

de doelgroepen die actief aan de slag moeten met richtlijnen

(ontwikkelaars, redacteuren) zijn gebaat bij zinvolle content. 

4.2.4 Usable

Om de website meer bruikbaar te maken (ook in vergelijking met de

website nu), moet goed nagedacht worden over de informatie die wel en

niet op de website moet verschijnen. Om de boodschap zo helder

mogelijk over te brengen moet de primaire content alleen gericht zijn op

de richtlijnen zelf, en moet bijvoorbeeld het raamwerk van eisen en de

tekst over het onderzoek van TNO via een onopvallende link, of helemaal

niet op de website te vinden zijn. Daarnaast moet de tekst zo eenvoudig

mogelijk geformuleerd worden, en moeten de richtlijnen gemakkelijk,

zonder dat in submenu's of hoofdstukken gegraven hoeft te worden, op

taak of thema kunnen worden gefilterd of gesorteerd. Een bruikbare

website is met name belangrijk voor het creëren van een positieve

gebruikservaring bij ontwikkelaars en redacteuren, die regelmatig op de

site zullen terugkeren voor het raadplegen van specifieke richtlijnen.

4.2.5 Valuable

Wanneer de bovenstaande aspecten succesvol worden toegepast op de

nieuwe website voor de Webrichtlijnen zal deze een waardevolle user

experience opleveren voor al haar gebruikers. De website is dan ook veel

waardevoller voor de afzenders van het kwaliteitsmodel: het ministerie

van Binnenlandse Zaken en ICTU. Niet alleen verbetert het imago van de

Webrichtlijnen door een prettig te gebruiken website, de community

rond de Webrichtlijnen geeft medewerkers van ICTU ook de

mogelijkheid veel directer met hun 'klanten' te praten. 
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Afstudeerproject: Nieuwe

website Webrichtlijnen

In dit laatste hoofdstuk bespreek ik mijn afstudeerproject. Ik laat zien hoe ik de inzichten uit

voorgaande hoofdstukken heb gecombineerd tot een voorstel voor een nieuwe website van

de Webrichtlijnen, die bijdraagt aan de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van het

kwaliteitsmodel.

5.1 De opdracht 

De onderzoeksvraag van deze scriptie luidde:

“Hoe kan de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van de webrichtlijnen als

kwaliteitsmodel vergroot worden, zodat meer organisaties – binnen en

buiten de overheid – en professionals er gebruik van willen en kunnen

maken, en hoe kan dit in de online communicatie tot uiting gebracht

worden?”

In de voorgaande hoofdstukken heb ik besproken wat de Webrichtlijnen

zijn en waar ze vandaan komen, heb ik mijn uitgebreide

doelgroeponderzoek omschreven en nagedacht over het creëren van

een optimale user experience voor de verschillende doelgroepen van de

Webrichtlijnen. Dit resulteerde in een aantal ontwerpcriteria: de basis

voor mijn afstudeerproject. 

Het afstudeerproject richt zich met name op het laatste deel van de

onderzoeksvraag: hoe kunnen de bevindingen van het onderzoek naar

het verbeteren van de verkoopbaarheid en bruikbaardheid van de

Webrichtlijnen verwerkt worden in de online communicatie van deze

Webrichtlijnen. Heel concreet gaat mijn afstudeerproject over het

creëren van een nieuwe website voor de Webrichtlijnen, die beter

aansluit bij de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen

en elk van hen een optimale user experience geeft.

5.2 Werkwijze en stappenplan

Op basis van mijn onderzoek heb ik in hoofdstuk 4 een aantal conclusies

en ontwerpcriteria opgesteld waaraan mijn eindproduct zou moeten

voldoen. Deze hebben enerzijds betrekking op inhoudelijke zaken

(bijvoorbeeld welke informatie wel en niet gecommuniceerd moet

worden) en deels op de manier van communiceren en de vormgeving

(bijvoorbeeld welke aspecten van de Webrichtlijnen belicht moeten

worden en welk gevoel het visuele ontwerp moet uitstralen). 

Bij de realisatie van dit afstudeerproject heb ik deze conclusies en

ontwerpcriteria als uitgangspunt genomen. Als eerste stap in het proces

heb ik een concept ontwikkeld voor verbetering van de communicatie

van de Webrichtlijnen in het algemeen en voor de online communicatie.

5.
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Vervolgens heb ik voor de verschillende doelgroepen scenario's gemaakt

waarin ik de ideale interactie met mijn product omschrijf. Met de

scenario's in het achterhoofd heb ik vervolgens een

informatiearchitectuur en interactieontwerp gemaakt. Op basis van het

onderzoek naar user experience heb ik daarna een visueel ontwerp

gemaakt. Ook de teksten en tone of voice heb ik met betrekking tot dit

onderwerp onder handen genomen. Het geheel heb ik verwerkt in een

ver uitgewerkt klikbaar prototype.

Met dit prototype heb ik een test uitgevoerd met 5 proefpersonen die in

de doelgroepen vallen. Uit de test kwamen vele verbeterpunten naar

voren. De laatste stap in mijn afstudeerproject was het verbeteren van

het prototype op basis van de usertests. Ook heb ik een aanbeveling

geschreven voor verdere uitwerking van het voorstel.

5.3 Het concept

5.3.1 Algemeen concept verbetering

verkoopbaarheid en bruikbaarheid

Webrichtlijnen

Uit het doelgroeponderzoek blijkt dat een aantal stappen nodig zijn om

de Webrichtlijnen beter verkoopbaar en meer bruikbaar te maken

richting verschillende doelgroepen. Die stappen heb ik in dat hoofdstuk

als volgt omschreven:

• Bewustmaken: wat zijn de Webrichtlijnen en wat zijn de

voordelen ervan?

• De lucht klaren: misverstanden en slecht imago uit de weg

ruimen;

• Overtuigen: met de juiste argumenten de juiste mensen

bereiken;

• Belonen: inspelen op competitiegevoel en behoefte aan

waardering en erkenning;

• Wij-gevoel creëren: Mensen erbij betrekken en samenwerken

• Faciliteren: Elke doelgroep voorzien van de juiste tools.

Deze stappen kunnen vertaald worden naar een concept voor de

communicatie van de Webrichtlijnen. In deze deelparagraaf bespreek ik

het globale concept. In de volgende deelparagraaf zal ik het concept

voor de online communicatie verder uitwerken.

Awareness campagne

Om de Webrichtlijnen verkoopbaar te maken is naar mijn idee eerst een

breed draagvlak nodig in de maatschappij. Mensen moeten zich bewust

worden van de voordelen van het kwaliteitsmodel van de Webrichtlijnen.

Bij die campagne moet de nadruk gelegd worden op de voordelen die

de Webrichtlijnen bieden voor de eindgebruikers. Deze eindgebruikers

moeten persoonlijk worden gemaakt en divers, zodat iedereen wel iets

van zichzelf herkent in de boodschap. De belangrijkste boodschap in

deze campagne moet zijn: Het web is er voor iedereen, en de

Webrichtlijnen bieden een kwaliteitsmodel om dat te waarborgen.

In communicatie differentiëren naar doelgroepen

De awareness campagne heeft een eerste kennismaking met de

Webrichtlijnen ten doel. Als de boodschap goed wordt gecommuniceerd

zullen mensen die op de één of andere manier iets aan de Webrichtlijnen

hebben vanzelf op zoek gaan naar informatie. Bouwers omdat ze

beseffen dat er een nieuwe klantvraag kan ontstaan door deze

campagne, opdrachtgevers omdat ze een website van hoge kwaliteit

willen hebben of omdat ze hun bezoekers zo goed mogelijk willen

bedienen. Dit tweede contactmoment vindt naar alle waarschijnlijkheid

plaats via de website. Daar moeten de verschillende doelgroepen met de

juiste argumenten overtuigd worden en gefaciliteerd worden bij het

toepassen van de richtlijnen.

Belonen

Een beloning voor mensen die de Webrichtlijnen gebruiken kan helpen

bij het beter verkoopbaar maken ervan. Daarbij moet goed nagedacht

worden over de meest geschikte vorm, omdat aan keurmerken en

certificeringen veel haken en ogen zitten. Dát er een beloning komt is

echter wel belangrijk. Vooral voor bouwers en organisaties in het

bedrijfsleven is het aantrekkelijk om te kunnen 'pronken' met het

kwaliteitsmodel. Andere vormen van beloningen kunnen zijn: prijzen

winnen, scoren in een lijst van goede sites, positieve reviews krijgen van

bezoekers. 



Community oprichten

Een uitspraak die ik veel heb gehoord, zowel binnen de overheid als

daarbuiten, is dat de Webrichtlijnen 'eenrichtingsverkeer' zijn. Om ze

beter verkoopbaar en bruikbaarder te maken zou een levendige

community op de website van de Webrichtlijnen een goed idee zijn. Zo

kunnen doelgroepen niet alleen betrokken worden bij de Webrichtlijnen,

maar kan ook gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van

zowel opdrachtgevers als -nemers in Nederland. Om de community een

succes te maken is het belangrijk dat de helpdesk actief meepraat op de

website, en dat ook keuringsinstanties van zich laten horen. Dan kan er

een dialoog en discussie ontstaan rondom de Webrichtlijnen.Dit hoeft

niet direct te betekenen dat de Webrichtlijnen zelf aangepast moeten

worden, maar zorgt er wel voor dat ze een 'levend ding' blijven.

5.3.2 Concept voor online communicatie

(website Webrichtlijnen)

De nieuwe website van de Webrichtlijnen moet als volgt overkomen:

• Professioneel

• Gemakkelijk in gebruik

• Open

• Vriendelijk

Het eerste aspect, professionaliteit, wil ik bewerkstelligen door een goed

doordacht ontwerp te maken dat niet amateuristisch overkomt.

Daarnaast wil ik heldere en zakelijke taal gebruiken. Het gebruiksgemak

van de website moet naar voren komen in een glasheldere navigatie:

eenduidige labeling, niet te veel links in het hoofdmenu en een

duidelijke structuur. Ook in de rest van de site wil ik een heldere visuele

structuur aanbrengen, zodat de aandacht van de gebruiker op de juiste

manier door de pagina wordt geleid. Het ontwerp moet daarnaast open

en vriendelijk overkomen. De kleuren moeten daarom rustig en licht zijn,

en het ontwerp moet veel witruimte bevatten.

Kenmerken en functionaliteiten van de nieuwe website:

• Focus op de voordelen

De focus ligt op de voordelen en niet op de richtlijnen zelf;

• Keep it simple

Informatie wordt zo eenvoudig mogelijk gebracht met zo min

mogelijk gebruik van technisch jargon;

• Geef de gebruiker controle

De richtlijnen moeten op meerdere manieren ingedeeld

kunnen worden;

• Meer hulp en voorbeelden

Er worden meer tips & trucs, voorbeelden en best practices

gegeven;

• Community

De website wordt ondersteund door een community waarin

helpdesk, keuringsinstanties, bouwers, opdrachtgevers en

redacteuren met elkaar in gesprek gaan en elkaar kunnen

helpen;

• Weblog

Er is een weblog waar deskundigen (van ICTU en externen)

over de Webrichtlijnen schrijven en/of artikelen over de

Webrichtlijnen van andere websites worden verzameld;

• Beloning 

Er wordt veel gebruik gemaakt van beloning: opdrachtgevers

die een website hebben gemaakt die aan de Webrichtlijnen

voldoet (of een groot deel daarvan) kunnen hun resultaten

'showen', mensen die meediscussiëren en bijdragen leveren

staan met naam en foto op de website. 

5.4 Doelgroepen en scenario's

De Webrichtlijnen hebben verschillende doelgroepen. In deze analyse

maak ik vooral onderscheid naar rol, of taak die een persoon uit moet

voeren, en minder naar soort organisatie. Dit vanuit de gedachte dat

binnen elk soort bureau wel adviseurs, strategen en ontwerpers

rondlopen, en binnen elke organisatie wel managers en redacteuren.

Omdat in het voorgaande hoofdstukken de doelgroepen al uitgebreid

zijn omschreven wat betreft bekendheid met de Webrichtlijnen, mening

over de Webrichtlijnen en drempels en struikelblokken zal ik de
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doelgroepomschrijvingen beknopt houden. Elke doelgroep krijgt

vervolgens een scenario dat duidelijk maakt hoe leden van deze

doelgroep de website van de Webrichtlijnen zullen gebruiken.

Bij het opstellen van de scenario's volg ik de werkwijze zoals die in het

boek The User is Always Right van Steve Mulder en  Ziv Yaar wordt

omschreven120. Zij zeggen over scenario's: Een persona is pas bruikbaar in

combinatie met een scenario of 'user story'121: een specifieke situatie

waarin deze persona, met al zijn of haar ervaring, kennis, doelen, wensen

en karaktertrekjes, gebruik maakt van het product dat je aan het

ontwikkelen bent. In het scenario beschrijf je hoe een persona op de

meest ideale manier gebruik zou maken van dit product (in dit geval een

website), dus hoe de website perfect aan zou kunnen sluiten op de

doelen, wensen en behoeften van de persona.122

5.4.1 Communicatie-adviseurs,

strategen, ontwerpers

Doelgroepomschrijving 

Bekendheid met

Webrichtlijnen

Niet echt bekend. Weten alleen wat ontwikkelaars

binnen bedrijf ze verteld hebben. 

Imago van

Webrichtlijnen

Meer negatief dan positief. Denken dat

innovatieve en creatieve dingen door

Webrichtlijnen niet meer kunnen. Vertrouwen

overheid niet direct als afzender. 

Argumenten die

deze groep

aanspreken

Heldere afspraken kunnen maken met klanten.

Concurrentievoordeel, goed voor het imago.

Komen op deze

manier in aanraking

met Webrichtlijnen

Bij uitdenken concept en functionaliteiten met

opdrachtgever, bij realiseren   functioneel

ontwerp, wireframes en visueel ontwerp.

Hebben behoefte

aan

Snelle toegang tot relevante richtlijnen, ontdaan

van technisch jargon. Concrete voorbeelden bij

richtlijnen. Hulpmiddelen om ROI van

120 Mulder, S., Yaar, Z. (2006).

121 Klompsma, R. (2009).

122 Mulder, S., Yaar, Z. (2006)., p. 191.

Webrichtlijnen aan de klant uit te leggen.

Kenmerkende

uitspraak

'Als je helemaal volgens de Webrichtlijnen werkt,

krijg je dan niet een saaie zwart-wit site?'

Scenario 

Bart is art director en adviseur online communicatie bij het middelgrote

fullservice internetbureau Webminds. Samen met zijn klanten bedenkt

hij creatieve concepten. Klanten zitten graag met Bart om de tafel, omdat

hij tijdens brainstormsessies met snelle schetsen ideeën glashelder kan

visualiseren. Zo gaat het voor de klant echt leven. Bart staat bekend om

zijn creatieve geest: voor elk ogenschijnlijk suf project weet hij een

onverwacht gaaf concept te verzinnen. Techniek is voor Bart van

ondergeschikt belang; Hij vindt dat technische restricties niet in de weg

mogen staan van innovatieve ideeën. Dat levert regelmatig discussies op

met de ontwikkelaars binnen zijn bureau. 

Het bureau van Bart doet mee in een pitch voor een opdracht van een

grote gemeente: een nieuwe website, gebouwd volgens de

Webrichtlijnen van de overheid. Een maand voor de pitch begint Bart

met de voorbereidingen. Hij zal samen met de manager Web de pitch

gaan geven. Deze heeft hem verteld dat hij ook even naar de

Webrichtlijnen moet kijken. Bart vindt het niet echt nodig (wat heeft hij

nou met techniek te maken), maar besluit toch even een kijkje te nemen.

Hij heeft eigenlijk geen idee waar die Webrichtlijnen precies over gaan,

en waar ze vandaan komen. Iets van de overheid in ieder geval. 'Zal wel

niet veel soeps zijn, de overheid loopt niet bepaald voorop op dit

gebied', denkt hij.  Hij typt de meest voor de hand liggende URL in:

www.webrichtlijnen.nl. 

De uitstraling van de website is in ieder geval anders dan hij had

verwacht: niet braaf en suf, zoals hij een beetje van de overheid had

verwacht, maar eigentijds, vakkundig en serieus. Dat is weer een

meevaller. Direct valt zijn oog op de voordelen van de Webrichtlijnen, die

kort en helder zijn uitgelegd. 'Site werkt in alle browsers en op alle

apparaten en systemen', ziet Bart staan. Meteen denkt hij aan zijn nieuwe

Macbook, en hoe ongelooflijk hij het vindt dat hij sommige sites daar

niet goed op kan bekijken. Ook de andere voordelen spreken Bart aan.

'Klinkt goed', denkt hij. 'Misschien is dit ook wel iets om mee te pronken

richting onze andere klanten.' Als communicatieadviseur waardeert hij
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voor hem geschreven is. 

Toch is Bart nog niet overtuigd. 'Mooi gebracht die Webrichtlijnen, maar

ik ben benieuwd of ik nu nog animaties en originele ontwerpen kan

gebruiken'. Op naar de richtlijnen dan maar. Bart scant de site en ziet snel

waar de richtlijnen staan waar hij meer over wil weten. Hij klikt door en

ziet een overzichtelijke lijst met thema's en bijbehorende richtlijnen.

'Hee!'. Zijn oog valt op een informatief stukje waarin wordt uitgelegd dat

de Webrichtlijnen innovaties en creatieve ideeën niet in de weg staan.

Dan moet je gelaagd bouwen, ofzoiets. 'Whatever, dat is aan de

ontwikkelaars. Het kan in ieder geval nog steeds!', denkt Bart. Hij vindt

het prettig dat in het overzicht direct duidelijk is welk doel met welke

richtlijn bereikt wordt. In het overzicht selecteert hij de richtlijnen die

voor hem belangrijk zijn: richtlijnen over kleurgebruik, manier van

bouwen, dat soort dingen. Die kan hij bij de eerste brainstormsessie

meteen meenemen. 'Genoeg gelezen', denkt Bart. Hij ziet een optie om

een eigen selectie richtlijnen te printen en besluit de thema's die in de

conceptfase belangrijk zijn te printen. De uitdraai zal hij in de trein nog

eens goed doornemen.

5.4.2 Ontwikkelaars

Doelgroepomschrijving 

Bekendheid met

Webrichtlijnen

Bij meer professionele ontwikkelaars redelijk tot

zeer goed bekend. Ontwikkelaars zijn sowieso

bekend met internationale standaarden.

Fronteers heeft bekendheid van Webrichtlijnen

onder deze groep vergroot.

Imago van

Webrichtlijnen

Positief. Begrijpen het nut van de Webrichtlijnen

en zien het als een 'proeve van bekwaamheid'.

Soms wel vragen over de meerwaarde van de

Webrichtlijnen ten opzichte van internationale

standaarden.

Argumenten die

deze groep

aanspreken

Heldere afspraken kunnen maken met klanten.

Concurrentievoordeel, goed voor het imago.

Kwaliteitsmodel, proeve van bekwaamheid voor

ontwikkelaars.

Komen op deze

manier in aanraking

met Webrichtlijnen

Voornamelijk bij het realiseren van de front-end,

ook wel bij ontwikkelen en inrichten Content

Management Systeem.

Hebben behoefte

aan

Duidelijk overzicht van relevante richtlijnen,

inclusief praktijkvoorbeelden van andere

organisaties en input van keuringsinstanties.

Mogelijkheid om mee te discussiëren over

onderwerp.

Kenmerkende

uitspraak

'Ik ben heel blij met de Webrichtlijnen. Zo kan ik

duidelijke afspraken maken met klanten. En voor

mijzelf vind ik het een uitdaging.'

Scenario 

Tim is webontwikkelaar bij het fullservice internetbureau Webminds. Hij

is dagelijks bezig met front-end ontwikkeling van de websites die zijn

bureau maakt. Daarbij overlegt hij met de vormgevers en back-end

programmeurs, maar hij denkt zelf ook mee over de interactie en 'look &

feel' van de interface. Tim is goed op de hoogte van zijn vakgebied: hij

volgt RSS feeds van vele blogs en probeert zo nu en dan nieuwe

technieken uit. Eén van de leukste dingen aan zijn vak vindt Tim het

uitwerken van een ontwerp in perfecte code. Altijd is hij hierbij op zoek

naar de beste oplossingen en de slimste manieren om bijvoorbeeld CSS

toe te passen. In zijn werk gebruikt hij de webstandaarden van het W3C.

Hij zou zichzelf geen professional durven noemen als hij niet volgens

deze standaarden te werk ging. 

Tim is ook al een aantal jaren bekend met de Webrichtlijnen van de

overheid. Omdat hij bij meerdere projecten de Webrichtlijnen heeft

gevolgd kent hij de lijst behoorlijk goed. Alhoewel hij vindt dat er veel

overlap is met internationale standaarden is Tim wel enthousiast over het

idee om de Webrichtlijnen als kwaliteitsmodel te gebruiken. Techniek is

voor veel van zijn klanten een onbekend gebied. De Webrichtlijnen zijn

voor hem een middel om aan zijn klanten duidelijk te maken dat hij

daadwerkelijk kwaliteit levert. 

Op dit moment is Tim bezig met de website van een waterschap. Eis is

vanzelfsprekend dat deze conform Webrichtlijnen wordt opgeleverd.

Veel van de richtlijnen volgt Tim eigenlijk al van nature, zoals gelaagd
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bouwen en de belangrijkste informatie bovenaan in de code zetten.

Maar voor details raadpleegt hij graag de website van de Webrichtlijnen.

Zo wil Tim bijvoorbeeld even nalezen hoe hij het associëren van labels

met formuliervelden het best kan aanpakken. Tim weet dat dat op

meerdere manier gedaan kan worden. Hij klikt op zijn bookmark in

Firefox en de website van de Webrichtlijnen opent. Tim negeert wat op

de homepage staat en typt direct 'labels' in het zoekveld in. De richtlijn

die hij zoekt verschijnt bovenaan in de lijst. Tim klikt op de link om naar

de detailbeschrijving van de richtlijn te gaan. Hij leest snel hoe de

richtlijn is uitgelegd. Onder de uitleg ziet Tim een reactie van een oud-

collega bij een ander internetbureau staan. 'Interessant', denkt Tim. 'Eens

kijken wat Martin daar nou van vindt'. In de reactie legt Martin uit hoe hij

deze regel heeft geïnterpreteerd en toegepast. Er is ook een reactie van

een keuringsinstantie. 'Dat is helemaal interessant! Ik ben benieuwd hoe

die zo'n regel interpreteren!'. Tim leest snel de reactie van de

keuringsinstantie, en begrijpt nu beter hoe hij de richtlijn het best kan

toepassen. 

Nu dit is opgelost heeft Tim nog een vraag over e-mailadressen. De

Webrichtlijnen schrijven voor dat het e-mailadres zichtbaar is in de

linktekst. Dat kan echter veel spam opleveren. Onder de uitleg van de

betreffende richtlijn staat een link naar het forum: stel je vraag aan de

helpdesk via het forum. Tim besluit dit te doen. Binnen enkele uren heeft

hij een reactie van de Webrichtlijnen helpdesk. Anderen voegen zich bij

de discussie, en uiteindelijk wordt een mooie oplossing gevonden. Tim

heeft het gevoel dat hij door de Webrichtlijnen helpdesk serieus is

genomen en voelt zich gesteund door een community aan deskundige

front-end developers.

5.4.3 Opdrachtgevers en managers

bedrijfsleven

Doelgroepomschrijving 

Bekendheid met

Webrichtlijnen

Niet bekend. De meesten hebben wel van W3C

standaarden gehoord, maar de Webrichtlijnen

zijn volkomen onbekend. Wanneer wel bekend,

vaak verward met Drempelvrij.

Imago van Na kennis te hebben genomen van wat de

Webrichtlijnen Webrichtlijnen zijn is de reactie meestal

ambivalent: aan de ene kant vinden ze het een

goed initiatief, aan de andere kant zijn ze niet

gediend van dit soort bemoeienis van de

overheid. Veelgehoorde tegenargumenten:

blinden zijn niet onze doelgroep, dit gaat heel

veel tijd en geld kosten en heeft niet onze

prioriteit.

Argumenten die

deze groep

aanspreken

Klant bedienen (klanttevredenheid en usability is

topprioriteit), heldere kwaliteitsafspraken met

leverancier kunnen maken,

zoekmachineoptimalisatie, Return On

Investment, imagoversterking.

Komen op deze

manier in aanraking

met Webrichtlijnen

Bij selectie leverancier en opstellen specificaties

website, bij managen project, bij controle

opgeleverd product achteraf.

Hebben behoefte

aan

Duidelijk overzicht van voordelen die

Webrichtlijnen bieden. Mogelijkheid om touwtjes

in handen te houden en zelf keuzes te maken.

Onderling ervaring uitwisselen met soortgelijke

organisaties. Zichtbare beloning voor voldoen

aan Webrichtlijnen (keurmerk, logo, prijs). Inzicht

in kosten en opbrengsten. 

Kenmerkende

uitspraak

'Natuurlijk vinden we toegankelijkheid en dat

soort dingen belangrijk. Maar of dat nou perse

volgens regeltjes van de overheid moet...Wij

weten zelf wel wat kwaliteit is.'

Scenario 

Thomas is manager internet bij een bekende leningverstrekker. Dat

betekent dat hij eindverantwoordelijke is voor de website. Het komende

jaar wil het bedrijf van Thomas een nieuwe website lanceren. Thomas is

gevraagd om dit project aan te besteden en te leiden. Omdat enkele van

de concurrenten van Thomas' organisatie tegenwoordig pronken met

het feit dat hun website volgens overheidsrichtlijnen gebouwd is vreest

Thomas dat ook hij aan die richtlijnen moet geloven. Eigenlijk vindt hij

het maar niets, zo'n set regels van de overheid. 'De overheid bemoeit
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dat lenen geld kost, en nu denkt de overheid ook nog te kunnen zeggen

of wij een goede website hebben of niet'. 

Met lichte tegenzin gaat Thomas op zoek naar deze richtlijnen. Hij opent

Google en typt 'richtlijnen website overheid' in. De eerste hit leidt hem

naar de website van de Webrichtlijnen. Dat is in ieder geval een

meevaller: de website ziet er op het eerste gezicht levendig, up-to-date

en serieus uit, en de tone-of-voice is een stuk minder belerend dan

Thomas had gedacht. Direct valt zijn oog op een kort overzicht van de

voordelen van de Webrichtlijnen. Die blijken een stuk minder wollig te

zijn dan Thomas verwachtte: gebruiksvriendelijkheid, je bereik vergroten,

zoekmachineoptimalisatie, stuk voor stuk argumenten die hem als

opdrachtgever zeker aanspreken. Bovendien heeft hij met dat model wel

een mooi middel in handen om elk risico uit te sluiten en de bouwer van

de website te dwingen kwaliteit te leveren, zo leest Thomas op de site.

De interesse van Thomas is gewekt: elk middel dat hem kan helpen een

betere website te krijgen is natuurlijk mooi meegenomen!

'Nu eens kijken of de overheid denkt dat ze me iets kunnen verplichten',

denkt Thomas. Als hij de Webrichtlijnen al zou gebruiken, dan wil hij wel

zelf met gezond verstand naar die regels kunnen kijken om eruit te halen

wat voor zijn organisatie en doelgroep interessant is. Thomas heeft geen

zin om uren op de website rond te hangen en gaat op zoek naar een lijst

die hij aan zijn leverancier kan voorleggen. Hij klikt daarom direct door

naar de richtlijnen en ziet een overzicht waarbij de richtlijnen op thema

zijn geordend. Thomas besteed geen aandacht aan de richtlijnen zelf,

maar kijkt wel naar de thema's. 'Handig dat ik die technische zooi over

kan laten aan de bouwers, maar wel kan zien wat ik wil dat ze doen om

belangrijke voordelen te halen'.  Met het aan- en uitvinken van richtlijnen

kan Thomas in één oogopslag zien voor hoeveel procent hij bijvoorbeeld

nog bijdraagt aan het thema 'zoekmachineoptimalisatie' of

'toegankelijkheid' bij het wel of niet toepassen van bepaalde richtlijnen.

Sommige richtlijnen vallen onder meerdere thema's. 'Als ik slim ben kies

ik als basis in ieder geval een aantal richtlijnen die onder een heleboel

thema's vallen', denkt Thomas. Hij ziet dat er een mogelijkheid is om

niveaus te kiezen. Hij vinkt het basisniveau aan, en ziet dat bepaalde

thema's dan al volledig zijn gedekt. Het thema 'zoekmachine-

optimalisatie' echter nog niet. Dit vindt hij erg belangrijk, dus dit thema

kruist hij nog extra aan. Met de printknop drukt hij zijn persoonlijk

samengestelde lijst af. Deze kan hij mooi met het bestuur bespreken.

5.4.4 Opdrachtgevers/managers

overheid

Doelgroepomschrijving 

Bekendheid met

Webrichtlijnen

Wel mee bekend qua term (door Besluit Kwaliteit

Rijksoverheidwebsites, NUP), inhoudelijk meestal

niet. 

Imago van

Webrichtlijnen

Op zich positief: een goed initiatief. Ze zien de

voordelen van de Webrichtlijnen. Het idee leeft

wel dat de Webrichtlijnen innovatie in de weg

staan. Ook heeft men het idee dat de

Webrichtlijnen projecten lastiger en duurder

maken. De status (verplicht) van de

Webrichtlijnen is bovendien niet altijd even

bekend. Sommige opdrachtgevers vinden het

niet zo belangrijk om aan alle richtlijnen te

voldoen.

Argumenten die

deze groep

aanspreken

Zoekmachineoptimalisatie, met name ook

optimalisatie van content voor de interne

zoekmachine. Duurzaamheid en

toegankelijkheid. Voldoen aan primaire taak als

overheid. Zichtbare beloning (in overheid.nl

monitor, keurmerk, prijzen).

Komen op deze

manier in aanraking

met Webrichtlijnen

Bij aanbesteding opdracht, selectie leverancier en

opstellen specificaties website, bij managen

project, bij controle opgeleverd product achteraf.

Hebben behoefte

aan

Duidelijk overzicht van voordelen die

Webrichtlijnen bieden. Onderling ervaring

uitwisselen met soortgelijke organisaties. Inzicht

in kosten en opbrengsten. Persoonlijke aanpak.

Plaatsing Webrichtlijnen in 'groter plaatje': welke

regels en richtlijnen zijn voor deze

overheidsorganisatie allemaal van toepassing?

Inzicht in speelveld: welke leveranciers kunnen

voldoen?

Kenmerkende 'Ik wil zeker voldoen aan de Webrichtlijnen; Het
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uitspraak moet ook gewoon. Maar voor onze organisatie

ligt dat allemaal best moeilijk. We hebben weinig

technische kennis in huis. Ik ga er dan ook van uit

dat onze leverancier het goed doet.'

Scenario 

Tineke werkt als manager op de communicatie-afdeling van een kleine

gemeente. In het kader van het NUP is besloten een nieuwe website voor

de gemeente te ontwikkelen. Tineke gaat dit project leiden. Het college

van B&W beslist uiteindelijk over het budget en welke partij gekozen

wordt. Tineke moet rapporteren aan het college.

Tineke is een beetje overweldigd door het NUP: er zijn nogal wat dingen

waar ze rekening mee moet houden. Bij de bouw van de nieuwe website

moeten de Webrichtlijnen in ieder geval meegenomen worden. Zelf

heeft ze zich hier nooit zo in verdiept. 'De Webrichtlijnen zijn technisch,

daar hoef ik als communicatie-adviseur eigenlijk niets mee te doen', is

haar mening. Bij het schrijven van het aanbestedingsdocument, wat ze

volgens het Stappenplan Webrichtlijnen doet, wil ze wel weten wat die

Webrichtlijnen ongeveer inhouden. Anders kan ze het ook niet verkopen

aan het college van B&W.

Tineke opent haar browser en typt www.webrichtlijnen.nl in. Op de

homepage ziet ze direct wat de voordelen van de Webrichtlijnen zijn. Ze

leest ze vluchtig door en beseft dat de Webrichtlijnen met name voor

een onderwerp als Quality Assurance interessant zijn. 

Moeiteloos vindt Tineke een ingang die precies aansluit bij haar wensen:

informatie voor gemeenten, inclusief links naar andere regels en

richtlijnen waar gemeentewebsites aan moeten voldoen. Tot haar

verrassing ziet ze dat een aantal andere gemeenten iets hebben verteld

over hun ervaringen met hun website. 'Misschien kunnen zij mij helpen

bij het aanbestedingsdocument. Ik ben wel benieuwd hoe zij dat hebben

opgesteld!', denkt Tineke. Met één klik op de knop kan Tineke via het

forum een vraag stellen. In dezelfde week krijgt ze al een reactie van een

communicatiemedewerker bij een gemeente niet ver van die van

haarzelf. Ook de helpdesk van de Webrichtlijnen reageert met een

handige link naar een voorbeelddocument. Tineke is onder de indruk van

de levende community op de site. 'Dit is hoe het moet', denkt ze, 'elkaar

helpen om vooruit te komen!'. De samenwerking en het

tweerichtingsverkeer dat het ministerie van BZK op deze site op gang

heeft gezet inspireert Tineke om ook van de website van haar gemeente

meer te maken dan een statische, zendergerichte website.

5.4.5 Redacteuren (overheid en

bedrijfsleven)

Doelgroepomschrijving 

Bekendheid met

Webrichtlijnen

Vaag of helemaal niet mee bekend. Als er al

kennis is komt die vanuit ontwikkelaars binnen

organisatie die advies geven.

Imago van

Webrichtlijnen

Denken dat de Webrichtlijnen alleen over

techniek gaan, dat zij er dus niets mee te maken

hebben. 

Argumenten die

deze groep

aanspreken

Erkenning dat ook zij belangrijk zijn voor kwaliteit

website. Begrijpelijkheid voor doelgroepen,

schrijven voor het internet.

Komen op deze

manier in aanraking

met Webrichtlijnen

Bij het aanpassen en toevoegen van content op

de website, door middel van de editor in het

content management systeem (CMS).  

Hebben behoefte

aan

Duidelijk overzicht van richtlijnen die relevant zijn

voor redacteuren, zonder te veel technisch

jargon. Overheid: overzicht van alle andere regels

binnen overheid die belangrijk zijn voor

redacteuren.

Kenmerkende

uitspraak

'Ik moet me al met zoveel richtlijnen

bezighouden. Bovendien zijn de Webrichtlijnen

toch voor de techneuten bedoeld?'

Scenario 

Eva is eindredacteur bij een grote uitvoeringsorganisatie binnen de

overheid. Met behulp van het CMS houdt zij dagelijks de informatie op

de website up-to-date. Ze vindt het belangrijk dat informatie niet zonder

meer op de website wordt gegooid, maar herschreven wordt voor het

internet. Door haar opleiding Communicatie weet ze precies hoe ze dit
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en doelgroepen. De organisatie waar ze werkt is druk bezig met de

Webrichtlijnen: in fasen moeten de verschillende onderdelen van de

website gaan voldoen aan deze richtlijnen. 

Theo, één van de ontwikkelaars binnen de organisatie van Eva heeft haar

verteld dat zij als redacteur ook nog wat codes moet toevoegen aan haar

teksten. Anders voldoet de site door haar toedoen niet meer aan de

Webrichtlijnen. Eva is verbaasd dat zij daar kennelijk nog invloed op

heeft. Ze is niet echt gemotiveerd om uit te zoeken welke codes ze dan

zou moeten toevoegen, techniek is niets voor haar en ze wil er liever

niets mee te maken hebben. 'Ik hou me bezig met tekst, content!

Bovendien willen ze dat ik ook al rekening hou met de Stijlgids, het NUP,

begrijpelijke formulieren... Het wordt allemaal wel een beetje veel. Zijn

die Webrichtlijnen echt zo belangrijk?' 

Op aandringen van haar collega opent ze toch maar eens de website van

de Webrichtlijnen. Ze verwacht een taai technisch verhaal, maar is

positief verrast door de homepage van de site. Geen jargon, maar

heldere taal: de voordelen van de Webrichtlijnen (die ze overigens heel

redelijk vindt klinken) worden uitgelicht. Van technische regels is nog

niets te zien. 

Enigszins opgelucht zoekt Eva verder. In het navigatiemenu vindt ze snel

een link naar de informatie die ze zoekt: richtlijnen voor redacteuren. Een

pagina opent met een korte lijst richtlijnen. Deze zijn in eenvoudige taal

uitgelegd, en bij elke richtlijn is aangegeven welk voordeel ermee

behaald wordt. 'Nu begrijp ik eindelijk waarom Theo er zo op hamert dat

ik kopjes niet gewoon vet maak maar er, heel ingewikkeld, via het stijl-

dropdownmenuutje een kop van maak. Er zijn natuurlijk ook mensen die

die afbeeldingen niet zien.' Eva is verbaasd dat er ook richtlijnen zijn over

begrijpelijke taal. Dat heeft helemaal niets met techniek te maken. Ook

voor linkteksten zijn regels opgesteld. Dit deel sluit goed aan op wat ze

tijdens haar opleiding heeft geleerd. Een aantal regels gaan toch nog

over code. Doordat wordt uitgelegd waaróm ze die code moet

toevoegen vindt Eva het wel minder vervelend om dit te doen. De lijst is

lekker overzichtelijk. 'Goed idee om die even te printen en in het kantoor

op te hangen', denkt Eva. Zo gezegd, zo gedaan. De redacteuren in het

team van Eva houden voortaan de lijst met richtlijnen in de gaten. Wie

meer wil weten opent de website en bekijkt de voorbeelden en reacties

van anderen.

5.5 Informatiearchitectuur

5.5.1 Informatiearchitectuur van huidige

site

De huidige informatiearchitectuur is te zien op onderstaande sitemap

die nu op de website staat. Op zich ziet de structuur er helder uit, toch

gaven meerdere mensen die ik heb geïnterviewd aan dat zij niet

gemakkelijk konden vinden wat ze zochten op de site. Mijn eigen

eerdere ervaringen met de website waren vooral 'door de bomen het bos

niet meer zien'. De kopjes 'waarom deze handleiding' en 'voor wie is deze

handleiding' onder Achtergrond vind ik verwarrend: met de handleiding

wordt hier (kennelijk) de hele website bedoeld. Het 'raamwerk van eisen'

is een ingewikkeld model dat eigenlijk alleen gebruikt is als theoretische

basis van de Webrichtlijnen, maar voor de 'normale'

Webrichtlijnengebruiker totaal geen toegevoegde waarde heeft. In

plaats van verhelderend te werken zorgt deze informatie juist voor meer

verwarring.  
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Een ander 'probleem' van de huidige indeling is dat de handleiding

uitzonderlijk veel aandacht krijgt, terwijl uit mijn onderzoek blijkt dat

mensen vooral de richtlijnen zelf bekijken. Een aantal geïnterviewden gaf

aan dat er wel veel informatie te vinden is, maar dat je daarvoor wel heel

vaak door moet klikken. Mijn eigen ervaring is dat je door verder te

klikken op een richtlijn vaak opeens in de handleiding terecht komt. Dit

is verwarrend. 

5.5.2 Mijn informatiearchitectuur

Aandachtspunten

Voor de nieuwe informatiearchitectuur heb ik het boek Information

Architecture for the World Wide Web van Morville en Rosenfeld

geraadpleegd (zie bijlage 3 voor een beschrijving van mijn onderzoek). 

De volgende punten vond ik belangrijk voor de nieuwe structuur:

• De structuur moet simpel en direct duidelijk zijn voor de

gebruikers. Ik wil voor de globale informatie een hiërarchische

informatiestructuur123 aanhouden;

• De uitleg, voorbeelden, etc. die tot nu toe een plaats hadden

onder de kop 'handleiding' moeten bij de betreffende

richtlijnen zelf komen, zodat alles snel op één plaats te vinden

is;

• De richtlijnen zelf moeten op meerdere manieren gefilterd

en/of gesorteerd kunnen worden. Een facetclassificatie124 is

hiervoor een logische keuze;

• Er moet een plek zijn waar organisaties kunnen pronken met

hun successen en andere organisaties tegelijkertijd inspiratie

kunnen opdoen; 

• Het community-gevoel moet duidelijk in de structuur naar

voren komen.

Zie de bijlage voor de nieuwe informatiearchitectuur.

5.5.4 Indeling van de Webrichtlijnen zelf

Ook over de indeling van de Webrichtlijnen zelf heb ik een aantal ideeën.

Op dit moment staan alle 125 richtlijnen als een lange lijst onder elkaar

op de website. Mijn idee was om de richtlijnen zelf ook wat meer

structuur te geven door groepjes verwante richtlijnen te scharen onder

meer algemene titels of 'hoofdprincipes'. Ik heb daarom een nieuwe

indeling gemaakt van de richtlijnen.125 Dit resulteerde in zo'n 25

123Zie bijlage op CD-Rom: Informatiearchitectuur.

124Zie bijlage op CD-Rom: Informatiearchitectuur.

125 Door de komst van WCAG 2.0 en het uitblijven van een Nederlandse



hoofdprincipes, waar alle richtlijnen onder ingedeeld kunnen worden.

Het voordeel van een dergelijke gelaagdheid is dat de Webrichtlijnen

overzichtelijker over zullen komen. Een voorbeeld van een hoofdprincipe

en richtlijnen die er onder vallen:

Hoofdprincipe: Houd structuur en vormgeving zoveel mogelijk

gescheiden.

• Gebruik HTML of XHTML voor de structuur van de site en CSS

voor de vormgeving ervan. (was richtlijn 1.1) 

• Vermijd het gebruik van het sup (superscript) en sub

(subscript) element waar mogelijk. (was richtlijn 3.9) 

• CSS dient in gelinkte bestanden geplaatst te worden en niet

gemengd te worden met de HTML broncode. (was richtlijn 9.1)

• Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het

aangeven van nadruk. (was richtlijn 3.5) 

• Gebruik tabellen voor het weergeven van relationele

informatie en niet voor lay-out. (was richtlijn 11.1) 

• Decoratieve afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door CSS

geplaatst te worden. Informatieve afbeeldingen dienen door

HTML geplaatst te worden. (was richtlijn 7.6)

De richtlijnen kunnen daarnaast ook ingedeeld worden op doel waar ze

aan bijdragen (bijvoorbeeld: zoekmachineoptimalisatie, toegankelijkheid

voor gehandicapten, platform-onafhankelijkheid, snelheid, enzovoorts),

op niveau (richtlijnen die aan veel doelen bijdragen zijn essentieel,

richtlijnen die maar aan één doel bijdragen zijn minder belangrijk), op

inhoud (over welk onderwerp gaan ze, bijvoorbeeld formulieren of

afbeeldingen), op taak (ontwikkelen, vormgeven, enzovoorts) en op

relatie met andere standaarden. Die laatste indeling is relevant omdat

met name bij ontwikkelaars vaak de vraag speelt in hoeverre de

Webrichtlijnen overlappen met bijvoorbeeld de W3C webstandaarden.

5.6 Interactieontwerp

Het ontwerpproces van de website is als volgt verlopen. Ik ben

begonnen met het creëren van wireframes voor de belangrijkste

pagina's, namelijk de homepage en de pagina met de richtlijnen. Na een

vertaling van deze richtlijnen heb ik de toegankelijkheidsrichtlijnen niet

opgenomen in mijn overzicht. 

goede basis te hebben gemaakt heb ik de wireframes al snel omgezet

naar een klikbare demo in het prototyping-programma Axure. Na

meerdere verbeterslagen (onder andere door feedback van mijn

begeleiders) had ik de basis van het interactieontwerp als een klikbare

demo. Toen ben ik de visuele vormgeving gaan uitwerken. De rest van

het prototype heb ik, om tijd te besparen, direct met deze visuele

vormgeving uitgewerkt. 

5.6.1 Homepage

Voor het ontwerp van de homepage vond ik een aantal punten

belangrijk:

• Geen technisch jargon of richtlijnen;

• Nadruk op de voordelen;

• Laten zien dat er een levendige community achter de site zit.

Versie 1
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In de eerste versie van het ontwerp koos ik ervoor de voordelen van de

Webrichtlijnen rechts boven in de pagina in een opsomming te laten

zien. Het grootste deel van de pagina, links onder de inleidende tekst,

gebruikte ik als een soort startmenu voor de rest van de site. Ik herhaalde

hier het hoofdmenu met wat extra informatie om de bezoeker

nieuwsgierig te maken. De kolom rechts had ik gereserveerd voor

recente artikelen en de laatste reacties in het forum: items die moesten

laten zien dat er een community actief is.

Versie 2

In de eerste versie van het ontwerp miste ik een duidelijke call to action

voor de verschillende doelgroepen. Ook vond ik dat de voordelen niet

genoeg opvielen. In de tweede versie van het ontwerp heb ik daarom

gekeken hoe ik de voordelen op een meer beeldende manier zou

kunnen weergeven, bijvoorbeeld door middel van cartoons. Het idee van

het vakje 'voordelen' (rechts boven) is dat dit een animatie is waarbij

automatisch door de verschillende voordelen wordt 'gebladerd'. Zo krijgt

de bezoeker alle voordelen op een aantrekkelijke manier te zien. 

De call to action heb ik toegevoegd door in plaats van het herhalende

startmenu de hoofdkolom links te gebruiken voor doelgroepingangen,

waarbij ik knopppen toe heb gevoegd die de bezoeker direct naar de

relevante richtlijnen leiden.  De aantrekkelijkheid van de website heb ik

verhoogd door het gebruik van cartoons bij de voordelen, maar ook door

kleine foto's te tonen van de mensen die artikelen hebben geschreven.

Zo wordt direct ook het community-gevoel versterkt en worden mensen

beloond voor hun bijdrage aan het onderwerp.

Versie 3

Na besprekingen met mijn begeleider Ferry den Dopper besloot ik het

één en ander om te gooien. Ten eerste heb ik de locatie van de

doelgroepingangen ('Webrichtlijnen voor...') en de voordelen (nu:

doelstellingen) omgedraaid. Reden hiervoor: informatie die aan de

rechterkant van een website staat zal eerder genegeerd worden dan

informatie die links in de hoofdkolom staat. Omdat de doelstellingen het

belangrijkste zijn dat ik op deze pagina wil communiceren is het handig



ze op die plek neer te zetten waar de meeste mensen zullen kijken.

Een andere wijziging die ik heb doorgevoerd is het afstappen van de

geanimeerde weergave van de voordelen. Ferry wees mij op een recente

usability test van Tam Tam, waarbij ook getest werd met een website

waar een grote cartoon op voorkwam die op een soorgelijke wijze

animeerde. In deze test bleek dat iedereen de cartoon negeerde, alsof

het een reclameuiting was. 

5.6.2 Homepage –

voordelen/doelstellingen

Omdat de voordelen van de Webrichtlijnen in mijn ontwerp van de

homepage zo'n prominente plaats innemen vond ik het belangrijk voor

geïnteresseerden ook een pagina te maken met extra uitleg over deze

voordelen. Om die reden heb ik op de homepage een submenu

gecreëerd waarin de voordelen een eigen plek kregen.

Versie 1

In de eerste versie van deze pagina heb ik gekeken of het zou werken om

alleen de bovenbalk van de pagina te wijzigen als op één van de tabs in

het submenu werd geklikt. Op het moment dat de bezoeker op

'voordelen' zou klikken in het menu bovenaan zou alleen de bovenbalk

veranderen. 

Al snel bleek dit niet goed te werken: gebruikers zagen niet wat er op de

pagina veranderde of dachten juist dat ook het onderste deel van de

pagina was veranderd.

Versie 2

Bij versie 2 heb ik gekozen voor een eenvoudiger layout om zo de nadruk

meer op de voordelen zelf te laten vallen.
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5.6.3 De Richtlijnen

De pagina van de richtlijnen zelf is, samen met de homepage, naar mijn

idee één van de belangrijkste pagina's van de hele website. Ik heb dan

ook veel tijd gestoken in het ontwerpen van een optimale

gebruikservaring bij het filteren en sorteren van de Webrichtlijnen.

Versie 1

Het eerste idee dat ik had was dat van een facetclassificatie van de

richtlijnen. Ik wilde door een uitgebreide navigatie met checkboxes twee

dingen bereiken: gebruikers zouden de volle reikwijdte van de

Webrichtlijnen in één oogopslag zien, en ze zouden het gevoel hebben

zelf 'in control' te zijn. Ook zou het bijdragen aan de usability van de

Webrichtlijnen, omdat gebruikers hun eigen overzicht zouden kunnen

samenstellen.

Ik ontdekte al snel dat het werken met checkboxes op deze manier niet

zou werken: er zijn simpelweg te veel opties. De lijst zou druk en

onoverzichtelijk aandoen en dus niet bijdragen aan de

gebruiksvriendelijkheid van de website. Een andere manier van werken

die ik wilde uitproberen was een zelfde soort facetnavigatie, maar dan

met uitklappanelen (versie 2). Een soortgelijke navigatie wordt met

succes gebruikt op de website van Wehkamp. 

Versie 2

In de volgende versie (3) heb ik de facetnagivatiebalk op één lijn gezet,

en heb ik het veld 'sorteer op' een andere locatie gegeven. Testpersonen

dachten namelijk door de scheiding tussen de linker en de rechterhelft

van het scherm (zie versie 2) dat het sorteren ging over de rechterkolom,

en het filteren over de linkerkolom. 

Versie 3



De richtlijnen zelf

De Webrichtlijnen zelf wilde ik zo weergeven dat gebruikers er zelf een

selectie in zouden kunnen maken. Daarom heb ik checkboxes voor alle

hoofdprincipes gezet. Zo zouden gebruikers zelf kunnen selecteren

welke richtlijnen ze belangrijk vinden.

In de rechterkolom wilde ik een visuele beloning geven door dynamisch

weer te geven wat de score zou zijn bij een bepaalde selectie richtlijnen.

Zo zou bovendien inzichtelijker worden hoe de score van de richtlijnen

precies werkt.

Weergave van de richtlijnen: experimenten

In onderstaande afbeeldingen is te zien hoe ik heb geëxperimenteerd

met het op een begrijpelijke wijze weergeven van de richtlijnen en de

mogelijkheden die er zijn voor selectie en filtering.
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In deze versie heb ik nagedacht over het op een duidelijke manier

overbrengen van het niveau van de richtlijnen (bijvoorbeeld door

nummers en kleurgebruik).

Een probleem met de vorige versies was dat de rechterkolom erg veel

aandacht kreeg. In deze versie heb ik de rechterkolom kleiner gemaakt.

Ook heb ik geëxperimenteerd met een andere weergave van de

mogelijkheid om de richtlijnen in te delen op doel, onderwerp,

werkzaamheden (taak), effect (niveau) en relatie met andere

standaarden.
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Het indelen van de richtlijnen door op de links te klikken bleek niet voor

iedereen even duidelijk te zijn. Daarom kwam ik op het idee om ook voor

deze indeling tabs te gebruiken. Tabs passen exact bij de bedoeling die ik

ermee had, en sluiten zelfs precies aan bij wat volgens Jakob Nielsen het

correcte gebruik van tabs is. Hij zegt: gebruik tabs 'to alternate between

views within the same context (not to navigate to different areas)'.126

De richtlijnen: indelingen

In de volgende afbeeldingen zijn de verschillende indelingen van de

richtlijnen te zien zoals ik ze heb ontworpen.

'Geen indeling' betekent simpelweg: alle richtlijnen genummerd onder

elkaar.

126Nielsen, J. (2007).

De richtlijnen: indeling op doel 

De richtlijnen: indeling op niveau



De richtlijnen: indeling op inhoud 

De richtlijnen: indeling op taak

De richtlijnen: indeling op relatie met andere standaarden

Filteren: verplaatst naar uitklapbaar paneel 'geavanceerd filteren'

Bij nader inzien vond ik de geavanceerde filtermogelijkheden niet voor

alle gebruikers op alle momenten even relevant. Ik heb ze daarom

verplaatst naar een uitklapbaar paneel dat opgeroepen kan worden door

te klikken op 'geavanceerd filteren'. Door de associatie met 'geavanceerd

zoeken' in Google is het voor gebruikers snel duidelijk wat hiermee

bedoeld wordt. De gebruiker die snel de richtlijnen wil bekijken wordt nu

niet gehinderd met de filtermogelijkheden, maar voor de gebruiker die

wel meer controle wil hebben over de weergave zijn ze gemakkelijk

beschikbaar.
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5.7 Visueel ontwerp en verdere

uitwerking prototype

Door een doordacht ontwerp met de juiste uitstraling wil ik de volgende

merkwaarden uitstralen:

• Professioneel

• Gemakkelijk in gebruik

• Open

• Vriendelijk

Om dit te bereiken heb ik nagedacht over een juiste kleurencombinatie,

het gebruik van een grid en de toepassing van typografie en witruimte.

5.7.1 Kleurenpalet

Het kleurenpalet van de nieuwe website van de Webrichtlijnen heeft

meerdere functies: het moet  een positief imago van de Webrichtlijnen

neerzetten (eigentijds, vriendelijk, open), maar het moet vooral ook

ondersteunend zijn aan het primaire doel van de website: informatie

ovedragen. Daarnaast wilde ik dat de huidige kleuren van het

Webrichtlijnen-logo niet helemaal vergeten zouden worden.

Bij het nadenken over kleuren die prettig, vriendelijk en open overkomen

kwam ik al snel bij kleuren als blauw en groen. Misschien zijn mensen zo

geprogrammeerd dat wij de kleuren die we dagelijks zien (de blauwe

lucht, de groene velden) als rustgevend ervaren. Luke Wrowblewski

suggereert in zijn artikel Natural Selections: Colors Found in Nature and

Interface Design hetzelfde: '(…) when it comes to extended or complex

interactions and unique ideas, color combinations found in nature are a

valuable weapon to have in your arsenal.'127. Juist voor een website met

een complex onderwerp als de Webrichtlijnen is het dus een slim idee

om kleuren uit de natuur te gebruiken.

Ik heb het selecteren van kleuren als volgt aangepakt: ik heb twee foto's

gezocht die mij persoonlijk erg aanspreken en die ik als rustgevend

ervaar. Uit deze foto's heb ik een aantal donkere en een aantal lichtere

kleuren geselecteerd. Deze kleuren heb ik als basis genomen voor mijn

visueel ontwerp.

127Wroblewski, L. (2008).

De gekozen foto's:

Het kleurenpalet:



Herinnering aan 'oude' identiteit Webrichtlijnen

Het leuke aan dit kleurenpalet is dat de belangrijkste kleuren uit het

oude logo terugkomen. 

Het oude logo:

Het nieuwe logo:

Doordat rood en blauw nog steeds voorkomen in het logo is er een

herkenningspunt voor 'oude' Webrichtlijnengebruikers.

5.7.2 Grid

Door een grid te gebruiken wilde ik de harmonie en rust nog versterken,

en hoopte ik de informatieoverdracht nog meer te bevorderen. Ik heb

gekozen voor een grid met 9 kolommen.
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5.7.3 Het ontwerp

In onderstaande afbeeldingen toon ik mijn ontwerp en het proces dat ik

heb doorlopen in het optimaliseren van de beleving.

Het wireframe ontwerp uit de vorige paragraaf heb ik uitgewerkt in de

door mij gedefinieerde huisstijlkleuren.

Versie 1

In deze eerste uitwerking van het visuele ontwerp heb ik het lichtblauw

als ondersteunende, rustgevende kleur ingezet. Voor de knoppen die

directe actie vragen heb ik groen gebruikt. De kleur rood wordt vooral als

accentkleur gebruikt, om de aandacht naar de juiste punten te trekken.
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Versie 2

In dit tweede ontwerp heb ik twee belangrijke wijzigingen aangebracht.

Het hoofdmenu viel in de eerste versie niet goed op. Daarom heb ik het

een sterkere kleurstelling gegeven en groter gemaakt. Daarnaast heb ik

de afbeeldingen bij de doelstellingen veranderd in meer aansprekende

iconen.

Pagina Webrichtlijnen versie 1

Ook de pagina met Webrichtlijnen heb ik uitgewerkt in de nieuwe stijl.

Hierboven de eerste versie met nog het oude menu.

Pagina Webrichtlijnen met submenu voor doelgroepen

Om de verschillende doelgroepen een duidelijk overzicht te geven van

voor hen belangrijke richtlijnen heb ik een submenu gecreëerd op de

pagina 'De richtlijnen'. Deze pagina's zijn ook via de snellinks in de

rechterkolom op de homepage bereikbaar. 
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Pagina toetsen Pagina hulp en discussie

Om de pagina hulp & discussie interessanter te maken heb ik in een

verbetervoorstel naast de nieuwe leden ook de populairste tools

getoond:



Pagina Artikelen

De pagina met artikelen is één van de pagina's waar de community

achter de Webrichtlijnen duidelijk zichtbaar wordt. Ik heb gekozen voor

een benadering waar vooral de mensen in de spotlight staan: auteurs

van artikelen worden met foto, naam en toenaam getoond, er is een

Webrichtlijnen-Twitterstream en bezoekers kunnen reageren en

stemmen op de artikelen.

Pagina Showcase

Op de pagina met als titel Showcase kunnen organisaties hun successen

laten zien. Organisaties met een score vanaf een bepaalde grens (in mijn

voorbeeld een minimale score van 8) kunnen hun website insturen voor

publicatie op de showcase van de Webrichtlijnen. Deze showcase is een

drijfveer  (met name voor het bedrijfsleven) om een goede score op de

Webrichtlijnen te behalen (goed voor het imago), en het inspireert

anderen om dit voorbeeld te volgen.
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5.8 Gebruikerstest met vijf

proefpersonen

Om mijn ontwerp te valideren heb ik een usertest uitgevoerd met vijf

proefpersonen. De personen die ik heb getest zijn: een manager, een

communicatie-adviseur, een ontwerper en twee ontwikkelaars (de één

voornamelijk bezig met front-end, de ander voornamelijk met back-end

development).

Figuur 7. Opname van de test met Camtasia Studio.

5.9.1 Opbouw van de test

Alle vijf de proefpersonen heb ik ongeveer dezelfde vragen gesteld. Wel

heb ik de specifieke opdrachten afgestemd op de rol van de

proefpersoon. De opbouw van de test was als volgt:

• Van te voren: informeren naar bekendheid met

Webrichtlijnen;

• Situatieschets: de proefpersoon is in zijn rol als (vul rol in)

betrokken bij een project waarbij de Webrichtlijnen worden

geïmplementeerd. Hij of zij is zich op dit moment aan het

voorbereiden op een teamoverleg of gesprek met de klant

(afhankelijk van rol).

• Eerste opdracht: wat zou je (met deze situatie in het

achterhoofd) nu doen? 

Bedoeld om proefpersoon vrij rond te laten kijken. Waar klikt

hij op? Wat valt op, wat niet?

• Opdrachten:

◦ Welke argumenten om voor de Webrichtlijnen te kiezen

kun je vinden?

◦ Zijn er ook hulpmiddelen specifiek voor (vul rol in)?

◦ Met welke richtlijnen moet je als (vul rol in) rekening

houden?

◦ Wat zou je doen als je een vraag wilt stellen over de

Webrichtlijnen? Aan wie zou je die vraag willen stellen?

◦ Je wilt een paar voorbeelden zien van websites die de

Webrichtlijnen ook hebben gebruikt. Waar zou je kijken?

◦ Speciaal voor ontwikkelaars: Wat zou je doen als je heel

specifiek iets wilt weten, bijvoorbeeld of alternatieve

omschrijvingen bij afbeeldingen ook leeg gelaten mogen

worden?

• Vragen na afloop:

◦ Denk je dat je veel hulp van anderen kunt krijgen op deze

website?

◦ Hoe zou je het gevoel omschrijven dat deze website

uitstraalt?

◦ Zijn er nog dingen die je niet duidelijk vond? Heb je nog

tips, dingen die je anders zou doen?

5.9.2 Belangrijkste aandachtspunten

Manager

• Leest homepage nauwelijks;

• Klikt direct vanaf de homepage

door op de snellink 'voor

opdrachtgevers en managers';

• Vindt het moeilijk om te

achterhalen wát de

Webrichtlijnen nou precies zijn.

Vindt het taalgebruik te technisch en niet duidelijk genoeg;

• Het submenu op de homepage valt hem niet op;



• Hij begrijpt goed hoe de richtlijnen gegroepeerd kunnen

worden met de groepeertabs;

• Hij begrijpt goed wat met 'artikelen' wordt bedoeld;

• Hij vindt het woord 'showcase' een beetje vaag;

• Over het geheel: te veel tekst.

Communicatie-adviseur

• De knop 'Bekijk de Webrichtlijnen'

valt erg op en wordt direct

gebruikt;

• Ziet de groepeertabs op de pagina

'De richtlijnen' volledig over het

hoofd, en begrijpt daardoor niet

wat ze nu eigenlijk ziet (de

richtlijnen gegroepeerd op doel);

• Verwacht argumenten voor de Webrichtlijnen ('het waarom')

onder de tab 'De richtlijnen' en niet op de homepage;

• Mist een duidelijke introtekst op de homepage;

• Negeert de doelstellingen op de homepage. Bij navragen blijkt

dat ze dacht dat deze kopjes hetzelfde waren als het

hoofdmenu;

• Verwacht dat de richtlijnen direct voor haar gefilterd zijn als ze

op de snellink 'voor communicatie-adviseurs' klikt.

Grafisch vormgever

• De knop 'Bekijk de Webrichtlijnen'

valt erg op en wordt direct

gebruikt;

• Mist een duidelijke introtekst op de

pagina 'De richtlijnen' ('ik word een

beetje in het diepe gegooid');

• Vindt de verwoording van de

hoofdprincipes en de nummering erbij niet echt veelzeggend;

• Verwacht het 'waarom' van de Webrichtlijnen onder de tab 'De

richtlijnen' en niet op de homepage;

• Vindt dat er te veel tekst is; 

• Mist op de homepage een introductie op de doelstellingen;

• Verwacht dat de richtlijnen direct voor hem gefilterd zijn als hij

op de snellink 'voor ontwerpers' klikt;

• Vindt 'showcase' een vage term;

• Tip: less is more! Er is te veel informatie.

Developer 1 (front-end)

• De knop 'Bekijk de

Webrichtlijnen' valt erg op en

wordt direct gebruikt;

• Vindt het vreemd dat op de

pagina 'De richtlijnen'  de

tweede tab is geopend (doel).

Gebruikt de groepeertabs verder

niet;

• Wil een persoonlijke checklist maken;

• Zoekt het 'waarom' van de Webrichtlijnen op de pagina 'De

richtlijnen' onder het kopje 'algemeen';

• Mist voorbeelden bij de uitleg van de doelstellingen;

• Zoekt naar een tab 'Contact' in het hoodfmenu;

• Vindt de zoekfunctie zonder problemen;

• Verwacht dat de richtlijnen direct voor hem gefilterd zijn als hij

op de snellink 'voor ontwikkelaars' klikt;

• Negeert alle informatie die in de rechterkolom staat.

Developer 2 (back-end)

• De knop 'Bekijk de

Webrichtlijnen' valt erg op en

wordt direct gebruikt;

• Ziet de groepeertabs op de

pagina 'De richtlijnen' niet;

• Gaat snel zoeken met de

zoekfunctie. Deze kan hij zonder

problemen vinden;

• Begrijpt goed wat met 'artikelen' wordt bedoeld (noemt het

direct 'blog');

• Zoekt naar een tab 'contact' in het hoofdmenu;

• Verwacht informatie over de mensen achter de Webrichtlijnen

bij die knop 'contact';

• Vindt 'showcase' een vage term.
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5.9.2 Verbeteringen naar aanleiding van

de tests

De usertests hebben mij bewust gemaakt van een aantal problemen met

mijn ontwerp. De punten die ik het meest belangrijk vond om te

verbeteren zijn:

• Minder informatie op de homepage. Meer de focus leggen op

wat echt belangrijk is;

• Minder tekst en (nog) minder technische tekst;

• Een betere oplossing voor de doelgroepingangen. Mensen

verwachten gefilterde richtlijnen een een duidelijke uitleg;

• 'Doelstellingen van de Webrichtlijnen' op de homepage

veranderen in 'Wat zijn de voordelen voor mij'. Iets dat meer

triggert;

• Op de pagina 'De richtlijnen' eerst een algemene introductie

van de richtlijnen en het waarom erachter geven;

• Een betere oplossing voor het submenu. Nu valt het nauwelijks

op;

• Een betere oplossing voor de weergave van de richtlijnen. De

groepeertabjes vallen niet op en daardoor werkt deze indeling

alleen maar verwarrend.

5.10 Het uiteindelijke prototype

Op basis van de resultaten van de usertests heb ik een start gemaakt met

de verbetering van mijn prototype. Ik ben begonnen met de homepage.

Hier heb ik gekozen voor een benadering waarbij alle aandacht uitgaat

naar de voordelen van de Webrichtlijnen. De berichten in het forum en

andere actuele zaken heb ik naar onderen verplaatst. In eerste instantie

valt dit buiten beeld, waardoor het beeld rustig blijft en de focus op de

voordelen ligt. 

Ook het submenu heb ik aangepast, omdat dit door de proefpersonen

niet opviel. Op de homepage heb ik het submenu verwijderd, omdat

geen van de proefpersonen hier naar extra informatie zocht. Op de

pagina onder de tab 'De richtlijnen' heb ik juist een algemene introductie

van de richtlijnen en de bijbehorende voordelen toegevoegd. Op deze

pagina is ook het nieuwe submenu te zien. Door de plaatsing links valt

dit menu nu meer op.

Een laatste wijziging die ik heb doorgebracht is de verbetering van de

pagina's voor de verschillende doelgroepen. In plaats van grote

hoeveelheden informatie heb ik geprobeerd met opsommingen en

aantrekkelijke kopjes de informatie helder over te brengen. Ook kies ik

ervoor de managers in eerste instantie niet de richtlijnen te laten zien.

Voor wie alle richtlijnen op een rij wil zien (een wens die vooral de

developers hadden) is er een knop 'bekijk de complete lijst' toegevoegd.











Eindconclusie
De hoofdvraag die ik in deze scriptie heb geprobeerd te beantwoorden is:

“Hoe kan de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van de webrichtlijnen als kwaliteitsmodel

vergroot worden, zodat meer organisaties – binnen en buiten de overheid – en professionals

er gebruik van willen en kunnen maken, en hoe kan dit in de online communicatie tot uiting

gebracht worden?”

Door een onderzoek naar de inhoud en achtergronden van de Webrichtlijnen, een uitgebreid

doelgroeponderzoek in de vorm van 22 interviews en een verkenning van de theorie van Morville

over de user experience heb ik een antwoord gevonden op deze vraag.

Inhoud en achtergrond van de

Webrichtlijnen

Mijn onderzoek naar de inhoud en achtergronden van de Webrichtlijnen

wees uit dat het kwaliteitsmodel goed in elkaar zit en dat er veel

voordelen aan verbonden zijn. Voordelen die niet alleen interessant zijn

voor de overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven. Uit het

onderzoek blijkt ook de duidelijke verankering van de Webrichtlijnen in

de overheid. Het was het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat

opdracht gaf tot de ontwikkeling van het kwaliteitsmodel, en

overheidsorganisatie ICTU heeft de Webrichtlijnen tot op de dag van

vandaag in beheer. 

Het toetsen van websites op het voldoen aan de Webrichtlijnen, een

belangrijk aspect in het handhaven van het kwaliteitsmodel, ligt echter

in handen van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Een stichting die

ongeveer gelijktijdig met de komst van de Webrichtlijnen werd

opgericht, maar dan met toegankelijkheid als uitgangspunt. Vanuit

historisch perspectief is dit misschien een logische keus, maar voor de

'eindgebruiker', de opdrachtgever die een website wil laten maken, de

projectmanager, ontwerper of ontwikkelaar bij een internetbureau en de

'gewone' burger, is het vooral verwarrend. 

Doelgroeponderzoek

Dát en andere bezwaren en struikelblokken kwamen naar voren in mijn

doelgroeponderzoek. Ik ging langs bij 22 mensen die werken bij

overheidsorganisaties, commerciële bedrijven en internetbureaus in de

functie van opdrachtgever, manager, ontwerper, ontwikkelaar of

redacteur. In dit onderzoek wilde ik aan de ene kant achterhalen hoe

deze mensen tegen de Webrichtlijnen aankijken: zijn ze met de term

bekend? Vinden ze het een goed idee of juist niet? Tegen welke

problemen lopen ze aan? Aan de andere kant wilde ik achterhalen wat

die verschillende doelgroepen nou precies belangrijk vinden voor een
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website, en voor welke argumenten zij in hun specifieke rol gevoelig

zouden zijn. De interviews leverden een gevarieerd beeld op: in de

overheid was het kwaliteitsmodel bekender dan in het bedrijfsleven,

waar veel mensen er zelfs nog nooit van hadden gehoord. Ontwikkelaars

waren over het algemeen erg positief over de richtlijnen, terwijl

ontwerpers niet enthousiast werden over richtlijnen van de 'saaie' en

'trage' overheid. 

Op basis van mijn gesprekken en een online enquête heb ik vijf

doelgroepen geformuleerd, elk met eigen wensen en behoeften en een

vergelijkbare mening over de Webrichtlijnen. Die doelgroepen zijn: 1)

communicatie-adviseurs, strategen en ontwerpers, 2) ontwikkelaars,  3)

opdrachtgevers en managers bij de overheid, 4) opdrachtgevers en

managers in het bedrijfsleven en 5) redacteuren. In de communicatie van

de Webrichtlijnen moet met elk van deze doelgroepen rekening worden

gehouden.

Verkoopbaarheid van de

Webrichtlijnen vergroten

Het eerste deel van mijn onderzoeksvraag ging over het vergroten van

de verkoopbaarheid van de Webrichtlijnen. Uit mijn onderzoek is

gebleken dat de Webrichtlijnen op verschillende fronten meer

verkoopbaar gemaakt kunnen worden. 

Het eerste front is de communicatie: veel mensen hebben nog nooit van

de Webrichtlijnen gehoord. Dit maakt het vanzelfsprekend moeilijker om

ze te 'verkopen': onbekend maakt onbemind. Een

bewustwordingscampagne is daarom een goed idee. In die campagne

moet de nadruk liggen op de voordelen die de Webrichtlijnen bieden

aan de eindgebruiker van een website. Naast een campagne moeten in

de communicatie ook misverstanden en vooroordelen die op dit

moment over de Webrichtlijnen heersen ontkracht worden, bijvoorbeeld

dat de Webrichtlijnen alleen over toegankelijkheid gaan en dat ook

bestaande websites per se aan de Webrichtlijnen moeten gaan voldoen. 

Een ander front waarop de Webrichtlijnen beter verkoopbaar kunnen

worden gemaakt is de manier van toetsen. Op dit moment is het alleen

'goed' als een website aan alle 125 richtlijnen voldoet. De praktijk wijst

echter uit dat dit voor veel organisaties een ongelooflijk zware klus is. Ze

hebben de mankracht, het geld of de tijd er niet voor om de website aan

alle richtlijnen te laten voldoen. Deze strenge criteria zorgen binnen de

overheid voor onvrede en moedeloosheid en hebben tot gevolg dat het

bedrijfsleven al helemaal geen zin heeft om eraan te beginnen. Een

classificatie-systeem, waarbij organisaties bijvoorbeeld een cijfer kunnen

behalen (1 tot 10) zal de sfeer rond het toetsen meer ontspannen maken.

Organisaties kunnen dan rustig beginnen met een basisniveau, wetende

dat zij niet afgerekend worden op het niet volledig voldoen aan de

richtlijnen. Bovendien staat het heel goed om te kunnen zeggen dat de

website een '8' heeft gehaald: een score die ook voor het bedrijfsleven

haalbaar is. Door deze vorm van beloning zullen meer organisaties

proberen hun website aan (een deel van) de Webrichtlijnen te laten

voldoen.  Door niet de volle 100% verplicht te stellen krijgt het

bedrijfsleven bovendien de mogelijkheid zelf prioriteiten te stellen. Ook

dit zal bijdragen aan de verkoopbaarheid van het kwaliteitsmodel.

Bruikbaarheid van de

Webrichtlijnen vergroten

Om de Webrichtlijnen meer bruikbaar te maken voor de verschillende

doelgroepen is het vooral belangrijk de website beter in te richten. In

plaats van een statische, zendergerichte website moet er een website

met een duidelijk 'wij-gevoel' ontstaan: een plek waar mensen die met

de Webrichtlijnen werken, in welke functie dan ook, samenkomen om

elkaar te helpen, te discussiëren en kennis te delen. Uit mijn

doelgroeponderzoek is gebleken dat haast iedereen behoefte heeft aan

meer samenwerking. Daarnaast moeten de gebruikers van de richtlijnen

veel meer gefaciliteerd worden in dat gebruik. Dat betekent: de

communicatie afstemmen op de verschillende doelgroepen,

hulpmiddelen en tutorials aanbieden en zorgen dat gebruikers de

richtlijnen op hun eigen manier kunnen indelen en bekijken.



Vergroting verkoopbaarheid en

bruikbaarheid in online

communicatie tot uiting brengen

Voor het laatste deel van de onderzoeksvraag heb ik nagedacht over de

optimale user experience voor de verschillende doelgroepen. Ik heb

scenario's opgesteld en een ontwerp gemaakt van de nieuwe website

van de Webrichtlijnen, waarbij elke doelgroep zich thuis zou voelen. Een

gebruiksvriendelijke website, die helder in elkaar zit en een

professionele, vriendelijke en open uitstraling heeft zal positief bijdragen

aan de verkoopbaarheid en de bruikbaarheid van de Webrichtlijnen. Een

prettige tone of voice en korte, duidelijke teksten maken deze

experience compleet.
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Aanbevelingen
In de toekomst zullen een aantal punten uit mijn onderzoek verder uitgewerkt moeten worden om

de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van de richtlijnen verder te vergroten. 

Algehele communicatie

Stichting Webrichtlijnen

Ik ben ervan overtuigd dat de acceptatie en het imago van de

Webrichtlijnen zeer zou verbeteren als zij gebracht werden vanuit een

onafhankelijke stichting, waarin zowel het ministerie van Binnenlandse

Zaken, ICTU en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl als organisaties uit het

bedrijfsleven zoals Tam Tam, MKB Nederland en de

Thuiswinkelorganisatie zouden zijn vertegenwoordigd. Dit zou het beeld

dat de Webrichtlijnen een 'door de overheid opgelegde' norm zijn

tegenspreken en het zou een eind maken aan de verwarring rond de

relatie tussen de Webrichtlijnen en drempelvrij.nl. Met een algemene

Stichting Webrichtlijnen zouden deze organisaties immers als één

organisatie naar buiten treden, en zouden zowel de richtlijnen als het

normdocument op dezelfde website te vinden zijn.

Bewustwordingscampagne

Zoals ik stel in mijn concept voor de algehele communicatie van de

Webrichtlijnen is het belangrijk dat een groter publiek bewust wordt

gemaakt van de voordelen van dit kwaliteitsmodel. Een nationale

bewustwordingscampagne kan hier enorm aan bijdragen. In de

campagne moet de nadruk liggen op de voordelen die de Webrichtlijnen

hebben voor de eindgebruiker. Zo zal interesse in de richtlijnen bottom-

up gewekt worden, van eindgebruikers, naar opdrachtgevers naar

internetbureaus. 

Nieuwe manier van toetsen 

Pas als de toetsing van de Webrichtlijnen flexibeler wordt en organisaties

niet (direct) aan alle richtlijnen hoeven te voldoen zullen ze breder

toegepast gaan worden. Juist het bedrijfsleven is geïnteresseerd in

mogelijkheden om zelf relevante richtlijnen te kiezen, en

overheidsorganisaties zullen het bemoedigend vinden om bij het niet

volledig voldoen aan de richtlijnen toch een mooi cijfer  te ontvangen. Er

moet dus nagedacht worden over de manier waarop deze toetsing

precies aangepakt moet worden. Een idee is om te analyseren welke

richtlijnen aan de meeste doelen bijdragen (bijvoorbeeld

zoekmachineoptimalisatie, toegankelijkheid, onderhoudbaarheid, enz.)

en deze richtlijnen het meeste gewicht te geven. Zo zullen organisaties

er sneller voor kiezen te beginnen met een aantal richtlijnen die direct

veel resultaat geven, en stijgt het algemene kwaliteitsniveau van

websites in Nederland.

Indeling van de richtlijnen in

hoofdprincipes

Een ander aspect van de communicatie van de Webrichtlijnen dat verder

uitgedacht zou kunnen worden is de indeling van de richtlijnen in een

beperkt aantal omschrijvende hoofdprincipes. Dit leidt tot een meer

overzichtelijke lijst (25 hoofdprincipes is beter te bevatten dan 125

richtlijnen) en geeft mensen zonder technische achtergrond de

mogelijkheid toch een snel overzicht van de richtlijnen te krijgen.
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De website

Community

De website van de Webrichtlijnen zal pas echt gaan leven als er veel tijd

wordt gestopt in het creëren van een actieve community. Dit is natuurlijk

iets dat je als organisatie niet helemaal zelf in de hand hebt, maar er kan

wel een goede start gemaakt worden. Het zou bijvoorbeeld een goed

idee zijn om alle leden van de Adviesgroep Webrichtlijnen uit te nodigen

om bijdragen te leveren aan de weblog op de nieuwe website, en om de

werknemers van de Helpdesk Webrichtlijnen te vragen actief aanwezig te

zijn op het forum en regelmatig nieuwe content op de website te

plaatsen. Zo zouden wekelijks nieuwe veelgestelde vragen kunnen

worden gepubliceerd.

Ondersteunend materiaal

Om de website echt een resource te maken voor ontwerpers,

ontwikkelaars, adviseurs en redacteuren is het aan te raden meer

ondersteunend materiaal te creëren. Hier kan gedacht worden aan

dingen als een brochure voor niet-technici, een cheatsheet voor

redacteuren, een handige applicatie waarmee ontwikkelaars kunnen

bijhouden aan welke richtlijnen ze al voldoen, enzovoorts. 



Samenvatting
Het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen is in 2004 ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De richtlijnen vormen een kwaliteitsnorm voor websites:

een set regels voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een website. Ze zijn gebaseerd op W3C

webstandaarden, toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG / Drempelvrij) en best practices van

professionals. 

Sinds een Tweede Kamer-besluit uit 2006 zijn de Webrichtlijnen verplicht

voor de rijksoverheid. Vanaf 2008 moeten ook gemeenten, provincies en

waterschappen aan de richtlijnen voldoen. In 2008 voldoet echter nog

steeds 88% van de overheidswebsites niet aan de Webrichtlijnen. Dit

probleem is aanleiding geweest voor mijn onderzoek. Zowel Tam Tam,

het internetbureau waar ik mijn afstudeerstage heb gelopen, als

Stichting ICTU, de overheidsorganisatie die de Webrichtlijnen beheert,

merkt dat het kwaliteitsmodel niet goed 'verkoopt': opdrachtgevers zien

het nut er niet van in en internetbureaus maken er geen gebruik van.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat is dan ook:

“Hoe kan de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van de webrichtlijnen als

kwaliteitsmodel vergroot worden, zodat meer organisaties – binnen en

buiten de overheid – en professionals er gebruik van willen en kunnen

maken, en hoe kan dit in de online communicatie tot uiting gebracht

worden?”

Onderzoek naar inhoud en

achtergrond Webrichtlijnen

Om het antwoord op deze vraag te vinden heb ik ten eerste onderzoek

gedaan naar de inhoud en achtergronden van de Webrichtlijnen. Ik

ontdekte dat het kwaliteitsmodel gebaseerd is op degelijke,

internationale standaarden en zinvolle oplossingen uit de praktijk. Er zijn

veel argumenten die voor de Webrichtlijnen spreken. Zo zijn websites die

aan de Webrichtlijnen voldoen bruikbaar op alle browsers,

besturingssysstemen en apparaten, toegankelijk voor mensen met een

beperking, geoptimaliseerd voor zoekmachines,nel en goed

onderhoudbaar. Maar aan het laten voldoen van een website aan de

Webrichtlijnen kleven ook nadelen: het kost meestal extra tijd en geld en

kan innovatie in de weg staan. Want al dekt het kwaliteitsmodel alle

belangrijke aspecten van een toegankelijke en duurzame website, soms

gaan de richtlijnen wel heel erg ver. Een voorbeeld: wie zijn website aan

de Webrichtlijnen wil laten voldoen moet alle video's op de website

voorzien van ondertiteling én van een ingesproken 'vertaling' van wat te

zien is in de video.  

Doelgroeponderzoek door middel

van interviews

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit een groot

doelgroeponderzoek. Ik heb 27 mensen gesproken die werken bij

overheidsorganisaties, commerciële bedrijven en internetbureaus in de

functie van opdrachtgever, manager, ontwerper, ontwikkelaar of

redacteur. In dit onderzoek wilde ik aan de ene kant achterhalen hoe

deze mensen tegen de Webrichtlijnen aankijken: zijn ze met de term

bekend? Vinden ze het een goed idee of juist niet? Tegen welke

problemen lopen ze aan? Aan de andere kant wilde ik achterhalen wat

die verschillende doelgroepen nou precies belangrijk vinden voor een
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website, en voor welke argumenten zij in hun specifieke rol gevoelig

zouden zijn. De interviews leverden een gevarieerd beeld op: in de

overheid was het kwaliteitsmodel bekender dan in het bedrijfsleven,

waar veel mensen er zelfs nog nooit van hadden gehoord. Ontwikkelaars

waren over het algemeen erg positief over de richtlijnen, terwijl

ontwerpers niet enthousiast werden over richtlijnen van de 'saaie' en

'trage' overheid. 

Op basis van mijn gesprekken en een online enquête heb ik vijf

doelgroepen geformuleerd, elk met eigen wensen en behoeften en een

vergelijkbare mening over de Webrichtlijnen. Die doelgroepen zijn: 1)

communicatie-adviseurs, strategen en ontwerpers, 2) ontwikkelaars,  3)

opdrachtgevers en managers bij de overheid, 4) opdrachtgevers en

managers in het bedrijfsleven en 5) redacteuren. In de communicatie van

de Webrichtlijnen moet met elk van deze doelgroepen rekening worden

gehouden.

Onderzoek naar user experience

en uitwerking voorstel nieuwe

website Webrichtlijnen

Het derde deel van mijn onderzoek had specifiek betrekking op de

afstudeeropdracht: het creëren van een nieuwe website van de

Webrichtlijnen. Ik onderzocht hiervoor  aan de hand van de user

experience honeycomb van Peter Morville hoe de user experience van

elk van de doelgroepen geoptimaliseerd kan worden. Aansluitend op dit

onderzoek heb ik een ontwerp gemaakt voor de nieuwe website van de

Webrichtlijnen. Ook heb ik gekeken naar een verbetering van de online

communicatie op het gebied van schrijfstijl en tone of voice.

Uitkomsten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verkoopbaarheid van de

Webrichtlijnen kan worden vergroot door het verbeteren van de

communicatie, een minder zwart-wit manier van toetsen in te voeren en

gebruik te gaan maken van beloningen. De bruikbaarheid van de

Webrichtlijnen kan vooral vergroot worden door op de website te

differentiëren naar verschillende doelgroepen en een 'wij-gevoel' te

creëren. Ook moeten de gebruikers van de richtlijnen veel meer

gefaciliteerd worden in dat gebruik. Door voor de verschillende

doelgroepen optimale user experiences te creëren en een website te

ontwerpen die gebruiksvriendelijk is, een heldere informatiearchitectuur

heeft en een professionele, vriendelijke en open uitstraling heeft wordt

die betere verkoopbaarheid en bruikbaarheid ook in de online

communicatie gerealiseerd.

Aanbevelingen

In de toekomst zullen een aantal punten uit mijn onderzoek verder

uitgewerkt moeten worden om de verkoopbaarheid en bruikbaarheid

van de richtlijnen verder te vergroten. Het meest belangrijke punt is de

oprichting van een Stichting Webrichtlijnen, waarin betrokken

organisaties uit de overheid én het bedrijfsleven plaatsnemen. Dit zal de

acceptatie en het imago van de Webrichtlijnen zeer ten goede komen.

Daarnaast moet een nieuw systeem voor het beoordelen van websites

worden uitgedacht: een systeem waarbij organisaties niet 100% aan de

Webrichtlijnen hoeven te voldoen om toch een hoge score te behalen.

Hier sluit bij aan dat organisaties in het bedrijfsleven de mogelijkheid

moeten hebben zelf een selectie van richtlijnen te maken waar ze op

willen worden getoetst. Een ander punt dat verder uitgewerkt moet

worden is de bewustwordingscampagne. Ook moet er meer

ondersteunend materiaal worden gecreëerd voor gebruikers van de

Webrichtlijnen en moet geïnvesteerd worden in het creëren van een

actieve community rond de website.
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Bijlagen
In deze bijlage vindt u een aantal documenten die direct met mijn afstudeeropdracht te maken

hebben:  de schetsen die ik in het proces van ontwikkeling van het ontwerp heb gemaakt en de

volledige informatiearchitectuur. 

Omdat het ondoenlijk was alle bijlagen te printen vindt u op de bijgevoegde CD-Rom de

uitwerkingen van de 23 interviews die ik heb afgenomen, de resultaten van de online enquête en

uitwerkingen van bestudeerde achtergrondliteratuur over informatiearchitectuur en persona's en

scenario's. Op de CD-Rom is ook een overzicht bijgevoegd van de berichten in de media die

afgelopen jaar over de Webrichtlijnen zijn verschenen, inclusief een kritische bespreking hiervan.
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Bijlage1: screenshots 'oude' website Webrichtlijnen

Dit is de site zoals die ten tijde dat deze scriptie werd geschreven online stond.
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Bijlage2: Schetsen

Filteren van richtlijnen
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Homepage (1) en richtlijnen (2)



Voordelen

Weergave richtlijnen aanpassen (met links)
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Tools



Hulp & Discussie, Helpdesk
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Na usertest: nieuwe homepage



Na usertest: nieuwe pagina 'De richtlijnen'
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Bijlage 2: Informatiearchitectuur

De indeling voor de website van de Webrichtlijnen die ik heb opgesteld. Na de usertests is deze nog aangepast. Onderstaande structuur is de

definitieve versie.

• Home

• De richtlijnen

◦ Wat u moet weten (automatisch als eerste geselecteerd)

◦ De voordelen

◦ Opdrachtgevers/managers

◦ Redacteuren

◦ Communicatie-adviseurs

◦ Informatie-/interactie-ontwerpers

◦ Grafisch ontwerpers

◦ Ontwikkelaars

◦ Bekijk de complete lijst

• Toetsen

◦ Toetsen

◦ Webrichtlijnenscore

Oude Webrichtlijnenmonitor (alleen 47 automatisch te toetsen richtlijnen) en Webrichtlijnenscore (handmatige toetsing)

samengevoegd. In het nieuwe overzicht zal duidelijk moeten worden aangegeven of het om een automatische of handmatige

toetsing gaat. Het samenvoegen van de twee maakt het verhaal echter wel duidelijker.

• Hulp & discussie 

◦ Overzicht

Een overzicht van de meest interessante punten van deze afdeling: de nieuwe leden, populairste tools, laatste berichten in het forum

en een snellink naar de 'chat met de helpdesk'-functie.

◦ Helpdesk

◦ Tools

◦ Veelgestelde vragen

◦ Forum

◦ Community leden

• Artikelen

Tutorials, tips & tricks, opiniestukken en succesverhalen die met de Webrichtlijnen te maken hebben. Dit kunnen artikelen zijn die speciaal

voor Webrichtlijnen.nl geschreven zijn of verzameld zijn op het internet (op Frankwatching.com, Fronteers.nl, Naarvoren.com worden

bijvoorbeeld interessante artikelen over de Webrichtlijnen geschreven).

• Praktijkvoorbeelden

De plek waar websites die een hoge Webrichtlijnenscore hebben gehaald (maar niet persé 100%, mag ook 80% zijn) getoond worden.


