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Bestemd voor de raad  van d.d. 8 februari 2016 
 
Vraag nr. : 07 
Onderwerp : verbeterpunten website 
Vraagsteller : CDA/Geert Schipaanboord 
Datum : 27 januari 2016 
 
 

De CDA fractie in Leiderdorp heeft een enquête gehouden onder 22 Leiderdorpers over de website van 

gemeente. Aan hen is gevraagd antwoorden op zeven vragen op de website te zoeken. De resultaten zijn 

niet best, zo is informatie over vrijwilligerswerk, over de openingstijden van de milieustraat of het krijgen 

van een lening in het kader van duurzaamheid, erg slecht te vinden. 

 

In de bijlage vindt u de resultaten van de enquete en aanbevelingen om de website te verbeteren. 

 

Wij hebben de volgende vragen:  

 

1. Herkent het college de uitkomst van de enquête, ingevuld door Leiderdorpers, dat veel belangrijke 

informatie op de gemeentelijke website slecht of zelfs niet vindbaar is? 

2. Wanneer kunnen we er op rekenen dat er verbeteringen worden doorgevoerd? Hoe worden de 

aanbevelingen uit deze enquête daarin meegenomen? 

3. Worden Leiderdorpse inwoners ingezet om mee te kijken of vindbaarheid is verbeterd (de CDA-

fractie biedt zich aan en regelt nog een aantal mensen erbij)? 

4. Wat heeft de nieuwe website gekost? 

 

 

 

Bijlage hieronder:
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Bijlage 1: De resultaten en aanbevelingen 

 

Leeftijd: 

Tussen 0 en 30 jaar – 4 personen 

 

 

 Tussen 30 en 60 jaar – 11 personen 

   60 jaar of ouder – 7 personen 

 

  

 

  Antwoord 

kan ik snel 

vinden  

Antwoord kan 

ik na veel 

doorklikken 

vinden  

Antwoord kan ik 

alleen via 

gebruik 

zoekfunctie 

vinden  

Antwoord kan ik 

niet op de site 

vinden  

Wat kost verlenging van 

mijn identiteitskaart? 

55% 41% 0% 5% 

Wat zijn de openingstijden 

van de milieustraat? 

27% 18% 9% 45% 

Hoe staat het met de plan-

ontwikkeling op de 

Driemaster-locatie? 

9% 14% 41% 36% 

Hoe kan ik een lening 

voor investering in kader 

van duurzaamheid 

krijgen? 

18% 18% 18% 45% 

Hoe krijg ik toegang tot 

jeugdzorg? 

23% 23% 14% 41% 

Hoe kan ik een uitkering 

aanvragen? 

17% 22% 39% 22% 

Welke vacatures voor 

vrijwilligers zijn er in de 

gemeente? 

5% 14% 23% 59% 

 

 

Aanbevelingen 

Leiderdorpers die de enquête hebben ingevuld, doen de volgende suggesties: 

 Maak de site ‘responsive’: De site is niet volledig ‘responsive’ en werkt dus niet op alle apparaten 

even handig (https://nl.wikipedia.org/wiki/Responsive_webdesign). Bijv. op de 

zoekpagina https://www.leiderdorp.nl/zoeken/ vallen de resultaten helemaal uit het scherm. 

 Vereenvoudig de site: Je kunt via veel verschillende ingangen op de site rondstruinen (balk 

bovenin, de grote knoppen op de startpagina, na doorklikken ook weer). Er worden verschillende 

indelingen/structuren gebruikt. Dat werkt verwarrend. Zo moet je eerst op paspoort klikken en dan 

op identiteitsbewijzen en dan op Nederlandse ID-kaart. Website en webwinkel lopen ook door 

elkaar. 

 Verbeter zoekfunctie en zorg dat er relevante berichten naar boven komen: Bij het zoeken worden 

vooral nieuwsberichten getoond. Het zijn ook niet de meest relevante zaken die bovenaan staan. 

Bijv. als je zoekt op WMO dan is de eerste hit een vergadering van de WMO-adviesraad, een 

berichtje uit 2012. Of op jeugdzorg: eerste hit: een bericht over brandveiligheid bij Cardea 

Jeugdzorg. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Responsive_webdesign
https://www.leiderdorp.nl/zoeken/
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 Kijk opnieuw naar de acht icoontjes: Ze zijn niet direct representatief zijn voor het gehele 

gemeentelijk beleid. Het lijkt logischer om daarbij in ieder geval ook iets als 'Zorg nodig', 'Geen 

werk meer', 'Bouwen en verbouwen', 'Ondernemer in Leiderdorp' te hebben. 

 Kijk of bij de overgang of belangrijke subwebsites nog bereikbaar zijn. Zo is 

Leiderdorp.nl/vrijwilligers niet bereikbaar. 

 

Antwoord: 

Het college van burgemeester en wethouders bedankt het CDA voor het onderzoek en de aanbevelingen. 

Wij nemen dit ter harte en staan ten allen tijde open voor feedback om onze digitale dienstverlening te 

verbeteren.  

 

De nieuwe website is ingericht volgens het zogenoemde ‘toptaken-principe’. Dit betekent dat de website 

uitgaat van waar de bezoeker de website het meest voor gebruikt. Dit zijn vooral de producten en diensten, 

zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, geboorteaangifte en het doen van een melding 

openbare ruimte. Steeds meer gemeenten richten hun website in volgens het toptaken-principe: 

voornamelijk gericht op producten en diensten en minder informatie over beleid.  

 

We constateren wel dat er verbeteringen nodig zijn. Een aantal punten wordt direct opgepakt, andere 

punten vragen meer tijd omdat deze door de leverancier moeten worden opgelost (techniek). Wij zullen  

kijken waar wij mogelijk de zoekfunctie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door meerdere zoektermen 

(synoniemen) te koppelen aan resultaten. Een voorbeeld hiervan is dat op de gemeentelijke website de 

term ‘Jeugdhulp’ gebruikt wordt. Indien de bezoeker zoekt op de term ‘Jeugdzorg’ levert dit daarom niet 

het juiste resultaat op.  

 

Ook besteden wij aandacht aan het gebruik van meer directe url’s, Zo hebben wij uit de aanbevelingen de 

directe link www.leiderdorp.nl/vrijwilligers hersteld.  

 

Verder is er een interne redactiegroep voor de producten- en dienstencatalogus (PDC) samengesteld om 

de informatie m.b.t. de producten en diensten up-to-date te houden en zo nodig aan te vullen. Ook zal er 

meer locale informatie worden toegevoegd aan de producten/diensten. 

 

We staan open voor de suggestie om Leiderdorpse inwoners in te zetten om de vindbaarheid te 

verbeteren. We zijn blij met het aanbod van het CDA en zullen kijken hoe we dit het beste vorm kunnen 

geven.  

 

De nieuwe website heeft € 15.340 incl. btw. gekost.  
 

 
 

http://www.leiderdorp.nl/vrijwilligers

