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1 Introductie 


1.1 Context van het project 

Nederland kent een van de hoogste internetpenetraties ter wereld. 82% van alle 
huishoudens heeft inmiddels thuis toegang tot het internet. 1 Dat is ver boven het 
percentage van andere koplopers zoals Zweden (77%) en de VS (66%). Het is daarom niet 
verwonderlijk dat de Nederlandse overheid steeds meer diensten op het internet aanbied. 
De stilzwijgende aanname is dat de burgers deze diensten dan ook kunnen gebruiken en 
dat het internet een algemeen toegankelijk kanaal is.2 

Bij nadere beschouwing blijken de cijfers minder rooskleurig. Van die 82% gebruikt zeker 
15% de internetaansluiting nooit.3 (Van Dijk et al., 2006). Van de resterende tweederde 
van de bevolking bezoekt een deel nooit websites van overheden. In totaal is de groep van 
gebruikers van overheidswebsites daarmee geslonken tot 56%.4 

Dat is het maximale aantal gebruikers. Het feitelijke gebruik van overheidsinformatie en 
overheidsdiensten op het internet ligt veel lager omdat gebruikers lang niet altijd de 
informatie weten te vinden waar ze naar op zoek zijn. Bij een uitgebreide gebruikstest die 
onlangs op de Universiteit Twente is gehouden, bleek dat een aanzienlijk deel van de 
testgebruikers grote problemen had met het gebruik van overheidswebsites. De structuur 
en werking van de websites bleken vaak onbegrijpelijk voor met name ouderen en lager 
opgeleiden. Ze werden bijvoorbeeld doorverwezen zonder dat ze het doorhadden of zagen 
het oude venster niet meer wanneer er automatisch een nieuw werd geopend. Meer dan de 
helft (56%) van de proefpersonen gebruikte zoektermen die niet geschikt waren of te 
algemeen. Nog belangrijker was dat eenderde van de proefpersonen (35%) foutieve 
beslissingen nam op basis van de gevonden informatie (Van Deursen & Van Dijk, op.cit.).  

Als we deze gegevens in onze berekening meenemen, blijkt dat er uiteindelijk minder dan 
40% van de Nederlandse bevolking effectief gebruik maakt van overheidswebsites. Dat is 
minder dan de helft dan de 82% waar we oorspronkelijk mee begonnen waren. 

1 ComScore World Metrix (2007). European Internet Usage. Total European Unique Visitors, Age 15+, 
Home & Work Locations. London: comScore. September 2007 

2 Alexander van Deursen en  Jan van Dijk, (2008) Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers Een 
prestatiemeting van operationele, formele, informatie en strategische vaardigheden bij het gebruik 
van overheidswebsites. Onderzoeksrapport Universiteit Twente, Faculteit der Gedragsweschappen: 
Enschede. 

3 Jan van Dijk , Marieke Hanenburg, Willem Pieterson (2006) ‘Gebruik van elektronische overheids
diensten door Nederlandse burgers in 2006’. Onderzoeksrapport Universiteit Twente en Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Universiteit Twente, Faculteit der Gedragswetenschappen: Enschede. 

4 Dit zijn cijfers uit 2006. Mogelijkerwijs is de situatie inmiddels iets verbeterd. 
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1.2 Doelstelling van het project 

Het probleem van het lage percentage feitelijk effectief gebruik van overheidswebsites – in 
combinatie met de hoge verwachtingen rond de elektronische overheid – is een reëel 
probleem en ook als zodanig onderkend in de politiek. In een reactie op de motie 
Heijnen/Schinkelshoek5 komt de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken expliciet terug 
op de kwestie. Ze stelt onder andere dat het haar voornemen is om elk kanaal zo breed 
mogelijk toegankelijk te maken6. Een belangrijke doelstelling daarbij is om de toegang tot 
overheidswebsites te verbeteren. De Staatssecretaris verwijst dan expliciet naar 
functionele beperkingen, naar de Webrichtlijnen en wordt er verwezen naar het opstellen 
van een projectplan voor richtlijnen, handleidingen en/of testprocedures voor het 
verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van overheidswebsites. De bestaande 
Webrichtlijnen richten zich echter vooral op de technische toegankelijkheid en op 
leesbaarheid. Ze komen daarom slechts voor een deel tegemoet aan de problemen voor de 
tweede, veel grotere groep waar het UT-onderzoek naar verwees: de burgers met een 
gebrek aan digitale vaardigheden. 

In het vervolg van de brief verwijst de Staatssecretaris naar een ander initiatief, het 
programma Begrijpelijke Formulieren 7 Dat programma benadert dezelfde problematiek 
vanuit een geheel andere, meer pragmatische benadering. Uitgangspunt is de toepassing 
van een viertal hoofdprincipes. Het belangrijkste daarvan is dat de situatie van degene die 
het formulier invult het vertrekpunt voor het ontwerp moet zijn, en niet hoe de 
achterliggende regeling geformuleerd is. 8 Ofwel, het is de kunst om de burger te 
ondersteunen bij haar of zijn eigenlijke doel, en om informatie te geven die relevant is in 
de context van de burger.9 Consequente toepassing van de principes bleek te leiden tot 
een halvering van het aantal gemaakte invulfouten en tot veel meer tevredenheid bij de 
invullers. 

Analoog aan het programma ‘Begrijpelijke Formulieren’ is het uitgangspunt van dit project 
om praktische vuistregels te ontwikkelen voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke 
websites. 

De gebruiksvriendelijkheid van overheidswebsites laat op dit moment nog sterk te wensen 
over. De kwaliteit loopt in ieder geval duidelijk achter op die van commerciële websites – 
en die dienen als referentie voor de gebruikers annex burgers. Door de vuistregels te 
hanteren bij het (her)ontwerpen van overheidswebsites, kan er een aanzienlijke 
verbetering in gebruiksvriendelijkheid optreden. Door de kwaliteit van het aanbod te 
verbeteren, kan zo uiteindelijk de kloof tussen het potentiële en feitelijke gebruik van 
overheidswebsites worden gedicht. De vuistregels richten zich zowel op de inhoud (welke 
elementen dragen bij aan gebruiksvriendelijkheid) als op het proces (langs welke stappen 
kan een verbetering van gebruiksvriendelijkheid worden bereikt). 

5 De motie Heijnen/Schinkelshoek, 29 november 2007 (31 200 VII, nr. 35). 
6 Modernisering van de Overheid, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 362, nr. 140 
7 http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/ 
8 http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren-70.html 
9 Francien Malecki 2008). Een spannende toekomst voor overheidsformulieren. 
http://www.edendesign.nl/edensite/NL/nieuws/nieuws.lasso?-database=nieuws&-layout=webexport&
response=nieuws_artikel.lasso&-recordID=33336&-search 

http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/
http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren-70.html
http://www.edendesign.nl/edensite/NL/nieuws/nieuws.lasso?-database=nieuws&-layout=webexport&-


2 Over gebruiksvriendelijkheid 


2.1 Het onderschatte belang van gebruiksvriendelijkheid 

Gebruiksvriendelijkheid wordt, misschien vanwege de associatie met vormgeving en 
design, vaak als een ‘ soft’ onderwerp beschouwd. Een gebruiksvriendelijke website is nice 
to have maar er zijn veel belangrijkere zaken, zoals het goed op orde brengen van de 
interne organisatie en back office. Maar er is weldegelijk een hele harde kant. Gebruikson
vriendelijke websites brengen een aantal significante en reële kosten met zich mee. 

Ten eerste zijn er directe kosten voor de gebruikers. Websites met een ondoorzichtige 
structuur en met onbegrijpelijke teksten verhogen uiteraard de kosten van het vinden van 
informatie en het afnemen van elektronische diensten. Ook voor de beheerder van de 
website zijn er directe kosten. Hoe lager de gebruiksvriendelijkheid van websites hoe hoger 
het percentage gebruikers dat uiteindelijk via andere kanalen (balie, telefonische helpdesk) 
informatie zal opvragen of diensten zal afnemen.10 Dit zijn vaak relatief dure kanalen. 
Daarnaast is een slecht ontworpen site ook duur in onderhoud en gebruik. Door vorm en 
inhoud bijvoorbeeld consequent te scheiden zijn beide domeinen los van elkaar aan te 
passen. Dit maakt het onderhoud en beheer van de website veel flexibeler en levert grote 
(kosten)voordelen op.11  Tenslotte zijn de kosten voor het intern trainen van medewerkers 
van gebruiksonvriendelijke websites/informatiesystemen relatief hoog.12 

De indirecte kosten zijn nog veel groter. Bij het ontbreken van informatie, of bij verkeerde 
informatie, zullen door burgers vaak verkeerde beslissingen worden genomen en/of kansen 
over het hoofd worden gezien. In de testen op de UT gebeurde dat in 35% van alle 
gevallen. Men kan hier zelfs de vraag stellen hoever de actieve informatieplicht van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) reikt. 13 Met andere woorden, is het ook niet de 
verantwoording van het overheidsorgaan is om te controleren of de informatie ook 
daadwerkelijk bij de beoogde doelgroep is aangekomen?  

Een kwestie die hier nauw mee samenhangt, is dat de beheerder door ondoorzichtige 
websites de kans mist om meer te weten te komen over de feitelijke voorkeuren van de 
burgers. Deze informatie zou hij bijvoorbeeld kunnen gebruiken om burgers proactief van 
informatie te kunnen voorzien van nieuwe en/of aanpalende informatie of diensten.14 

10 Willem Pieterson & Wolfgang Ebbers (2008) ‘The Use of Service Channels by Citizens in the 
Netherlands; implications for multi-channelmanagement’. International Review of Administrative 
Sciences, 74(1). 

11 ISO 9241-151:2008. 
12 Peter Moreville & Lou Rosenfeld (2007). Information Architecture for the World Wide Web. 

Sebastopol, MA: O'Reilly 
13 Artikel 8 WOB (lid 1 en met name lid 2). 
14 Moreville & Rosenveld (op.cit.). Hier speelt ook het belangrijke punt van de afstemming tussen 

verschillende kanalen. In het Dialogic rapport Verbeterde ondersteuning van blinden & slechtzienden 
bij het gebruik van overheidswebsites (Holland et al., 2009) staat deze kwestie centraal. 

Dialogic innovatie ● interactie                     5 



15 

Tenslotte wijzen we hier op de imagoschade die gebruiksonvriendelijke websites voor de 
beherende organisatie met zich meebrengen. Hoe mooi de site ook is vormgegeven, als de 
bezoekers uiteindelijk de informatie niet kunnen vinden die ze zoeken, of de diensten niet 
kunnen afnemen die ze willen afnemen, dan zal dat onverbiddelijk het imago (‘brand 
value’) van de organisatie beschadigen. Datzelfde geldt voor een perfecte interne 
informatiehuishouding. Het kan burgers of consumenten helemaal niet schelen hoe de 
overheid of bedrijf haar zaken intern afhandelt, zolang ze maar de juiste informatie en 
diensten krijgen aangeboden.15 Hoe oneerlijk of oppervlakkig dan ook, een organisatie 
wordt op de buitenkant – de website – afgerekend, niet op de binnenkant. Met die 
vermeende oppervlakkigheid valt het overigens nogal mee. Het is onmogelijk om een 
chaotische back office te verhullen achter een flitsende website. Gebruikers zijn niet gek – 
ze kijken daar echt wel door heen. De website is in dat opzicht een spiegel van de interne 
organisatie. Andersom gaat het argument niet op. Een solide interne organisatie leidt niet 
automatisch tot een gebruiksvriendelijke website. Dat pleit er nogmaals voor om een 
organisatie op haar website af te rekenen, en zet daarmee gebruiksvriendelijkheid hoog op 
de politieke agenda.16 

2.2 Toegankelijkheid versus gebruiksvriendelijkheid 

De begrippen ‘toegankelijkheid’ (accessibility) en ‘gebruiksvriendelijkheid’ (usability) zijn 
nauw aan elkaar verwant. Een deel van bestaande Webrichtlijnen – die zich specifiek 
richten op toegankelijkheid – hebben daarom ook betrekking hebben op gebruiksvriende
lijkheid.17 Dat geldt voornamelijk voor de technische randvoorwaarden (zie §3.4.9). 

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn echter twee wezenlijk verschillende 
onderwerpen. Het cruciale verschil zit in het vertrekpunt. Voor toegankelijkheid is dat de 
techniek: toegankelijkheid slaat vooral op de bouwkwaliteit van de website. Voor 
gebruiksvriendelijkheid is dat het feitelijke gebruik. Voor een gebruiker maakt het 
welbeschouwd weinig uit welke techniek er is toegepast, zolang zij of hij maar op een 
prettige manier met de site overweg kan. Dat geldt ook voor mensen met een functiebe
perking – de groep waar het beleid rond toegankelijkheid vaak specifiek op is gericht. Met 
andere woorden, bij gebruiksvriendelijkheid staat de eindgebruiker centraal bij een product 
of oplossing. Wanneer de gebruiker zijn of haar doelen effectief, efficiënt en naar 
tevredenheid behaalt is een concept geslaagd.18 

Bedenk daarbij dat bezoekers verreweg het grootste deel van hun tijd online op commerciële 
websites doorbrengen. Drukbezochte sites zoals Google, Marktplaats en nu.nl vormen daarom het 
referentiekader voor burgers. Ze verwachten voor overheidswebsites hetzelfde niveau van 
gebruiksvriendelijkheid en dezelfde kwaliteit van elektronische dienstverlening. De lat ligt dus hoog. 

16 De aanname is dan dat er wel eerlijk gemeten en vergeleken kan worden. De huidige systematiek in 
bijvoorbeeld de Monitor van overheid.nl schiet ons inziens tekort omdat daarin de nadruk bijna 
exclusief op de techniek en de input van de website ligt. Er is niet of nauwelijks aandacht voor de 
gebruiker en de output van de website. Eén van onze beleidsadviezen (zie §2.4.2) is om een 
standaard gebruikstest voor bestuursorganen te ontwikkelen en de resultaten daarvan – als 
aanvulling – in de Monitor op te nemen. Een eerste opzet voor een standaardtest is opgenomen in 
Bijlage 2. 

17 Zie http://www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen/ Met name op de onderwerpen Structuur en Navigatie is 
er de nodige overlap. Waar er Webrichtlijnen bestaan op het gebied van gebruiksvriendelijkheid zijn 
die in onze set van vuistregels overgenomen en apart gemarkeerd. 

18 http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiksvriendelijkheid. 

http://www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiksvriendelijkheid


Wikipedia.nl noemt de volgende randvoorwaarden voor de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke 
software: 

• bediening moet logisch zijn (termen, menu's, pictogrammen en knoppen moeten overeenko
men met de functie die een gebruiker er van verwacht) 

• de bediening moet consequent zijn (eenzelfde term, menu, knop of pictogram heeft in alle 
gevallen een gelijke betekenis) 

• de bediening en indeling van standaardelementen (onder andere menu's en functietoetsen) 

• 

• 

• 

• 

• 

moet liefst overeenkomen met standaarden die er in andere programma's zijn. 

overbodige/onnodige gebruikershandelingen moeten zoveel mogelijk door het programma 
voorkomen worden. 

het systeem moet helpen voorkomen dat de gebruiker een fout maakt 

het systeem moet de gebruiker van goede feedback voorzien 

bij sporadisch gebruik moet het programma zonder problemen te begrijpen zijn. 

de bediening moet eenvoudig te leren zijn 

Dat neemt niet weg dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid nauw met elkaar 
samenhangen. Hoe de onderlinge verhouding precies ligt is nog volop onderwerp van 
debat. Toegankelijkheid komt logischerwijs vóór gebruiksvriendelijkheid. Het technisch 
goed op orde hebben van een website is een randvoorwaarde voor het kunnen aanbieden 
van een gebruiksvriendelijke website. Verhogen van toegankelijkheid leidt niet automatisch 
tot het verhogen van gebruiksvriendelijkheid.  

Volgens sommige auteurs gaat de relatie andersom wel op. Zo stelt usability guru Steve 
Krug 

“[that] making sites more usable for “the rest of us” [is] one of the most effective ways to 
make them more effective for people with disabilities.”19 

Gebruikersonderzoek onder blinden wijst in dezelfde richting. Blinden ‘scannen’ 
bijvoorbeeld (op gehoor!) een webpagina op dezelfde manier als ziende gebruikers dat 
doen. 20 Het toepassen van algemene principes van gebruiksvriendelijkheid (zoals de 
vuistregel dat het scannen van teksten zoveel mogelijk moet worden ondersteund) maakt 
de site ook toegankelijker. Omgekeerd geldt dat voor algemene principes van toeganke
lijkheid ook (zoals de regel dat structuur en vormgeving strikt gescheiden moeten worden). 
Op detailniveau kunnen toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid (bijvoorbeeld wat 
betreft het gebruik van JavaScript, iFrames en AJAX) weldegelijk op gespannen voet met 
elkaar staan.21 Dan zal er dus een weloverwogen keuze moeten worden gemaakt. 

19 Steve Krug (2006). Don't Make Me Think. A Common Sense Approach to Web Usability (second 
edition). Indianapolis, IN: Pearson Education, pp.174-175. 

20 Mary F. Theofanos (2003). Guidelines for Accessible and Usable Web Sites: Observing Users Who 
Work With Screen Readers. http://redish.net/content/papers/interactions.html 

21 Bram Kersten stelt dat het moeten toepassen van Drempel vrij richtlijnen leidt tot een bepaald 
evenwicht tussen usability en accessibility. De belangrijkste uitdaging is volgens hem om het goede 
evenwicht te vinden. Hij pleit mede daarom voor het integreren van de verschillende sets van 
richtlijnen (persoonlijke communicatie, 12 november 2008). 
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2.3	 De queeste naar Algemene Regels voor Gebruiksvriendelijk
heid 

Het uitgangspunt voor gebruiksvriendelijkheid is het feitelijk gebruik. Stelregel nummer 
één bij het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites is om de gebruiker centraal te 
stellen. De grote vraag is nu wie die gebruiker is. In tegenstelling tot toegankelijkheid – 
dat zich ten minst voor een deel kan verlaten op een redelijk uniforme, onderliggende 
technologie – is er bij gebruiksvriendelijkheid sprake van een extreme mate van variatie. 
Elke gebruiker van een website is immers uniek. Sterker nog, één gebruiker kan, al naar 
gelang de context, meerdere rollen vervullen. 22 De specifieke inhoud, specifieke 
gebruikersgroep en specifieke context bepalen hoe een informatiesysteem in de praktijk 
wordt beoordeeld. 23 Hieruit valt de tweede stelregel van gebruiksvriendelijkheid af te 
leiden: “het hangt er maar vanaf” (‘it depends’).24 

Bij de uitvoering van het onderzoek is een groot aantal usability experts geraadpleegd (zie 
§5.1). Allen onderschrijven uiteraard het grote belang van gebruiksvriendelijkheid. Er 
bestaat echter gerede twijfel of het invoeren van een verplichte set van richtlijnen – à la 
Webrichtlijnen – de meest geëigende weg is. Een aantal van de respondenten heeft – 
meestal met een expliciete verwijzing naar de tweede stelregel – betoogd dat het heel erg 
moeilijk – zo niet onmogelijk is – om generieke vuistregels op te stellen voor het 
ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites.25 Dit roept natuurlijk wel meteen de vraag 
op wat het alternatief is. In de huidige situatie is men geheel aangewezen op de 
ervaringskennis van experts. Het oordeel over gebruiksvriendelijkheid is dan louter 
subjectief en nogal willekeurig. Al naar gelang de expert die men vraagt, krijgt men een 
ander antwoord. 26 Gegeven het vermeende grote strategische en politieke belang van 
gebruiksvriendelijkheid lijkt dit geen gewenste situatie. 

We nemen daarom alsnog de uitdaging aan om een set van algemene regels op te stellen. 
Het idee is dat de regels niet van bovenaf worden opgelegd en dat het aan de ontwerper 
van de website om ze wel of niet toe te passen; gegeven de specifieke context voor die 
website. We spreken dan ook liever van ‘vuistregels’ dan van ‘richtlijnen’. Ten tweede 
ontwerpen we deze vuistregels niet ‘van bovenaf’, op basis van een rigide theoretisch 
kader maar veeleer ‘van onderaf’, op basis van ontwerppatronen (‘design patterns’) die in 
de praktijk het beste lijken te werken. Tenslotte zullen we in de vuistregels nadrukkelijk 
aandacht besteden aan het proces van gebruiksvriendelijk ontwerpen. In dat laatste geval 
wordt dus niet voorgeschreven wat er uit het proces moet komen – dat hangt er maar 
vanaf – maar alleen hoe dat proces het beste kan worden ingericht. Deze drie punten 
worden hieronder verder uitgewerkt 

22 Het gebruik van een website verloopt in meerdere fasen. Ook dat levert meerdere ‘rollen’ per 
gebruiker op. Een bekend patroon is dat bezoekers zich bij hun eerste bezoek alleen nog globaal 
orienteren, bij het tweede bezoek al specifieker naar informatie zoeken, en pas bij een derde een 
transactie doen op de website. Een gebruiksvriendelijke website ondersteunt alledrie soorten rollen 
cq. fases in het gebruik. Bij het ontwerp van de vuistregels is met de verschillende rollen rekening 
gehouden door in de procesbeschrijving van gebruikstesten het gebruik van personas – een 
gedetailleerde karakterisering van een bepaald type gebruiker – te beschrijven (zie Bijlage 2) 

23 Moreville & Rosenfeld (2007). Op.cit. (p.98). 
24 Steve Krug (2005). Op.cit. 
25 Zie 	bijvoorbeeld de reactie van Ferry den Dopper op zijn blog: 

http://www.den-dopper.com/2008/11/11/usability-webrichtlijnen-voor-overheidswebsites/ 
26 Uit de literatuur blijkt dat er over het algemeen weinig overlap zit tussen de opinie van experts wat 

betreft de problemen die de grootste impact hebben op gebruiksvriendelijkheid. Zie onder andere US 
Department of Health and Human Services (2006). Research-based Web design & Usability 
Guidelines, en Jacob Nielsen (1994). Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann. 

http://www.den-dopper.com/2008/11/11/usability-webrichtlijnen-voor-overheidswebsites/


2.3.1 Niet-verplichtend karakter vuistregels 

Wat betreft het niet verplichte maar nog steeds algemene karakter van vuistregels: in het 
algemeen geldt dat niets gevaarlijker is dan dogmatisch en rücksichtlos regels toepassen. 
Goedbedoelde en redelijke regels kunnen op deze manier tot allerlei onvermoede en 
onredelijke effecten leiden. Een algemene regel moet altijd redelijkerwijs op een specifieke 
situatie worden toegepast. Een veelgehoord argument is dat ontwerpregels pas zin hebben 
als ze op details ingaan. Dan zijn ze echter niet meer toe te passen op andere situaties. 
Een algemene regel kan echter weldegelijk richting geven in een specifieke situatie. Zo 
zullen veel overheidswebsites niet aan het hoofdprincipe voldoen dat een gebruiker altijd 
tijdige en gerichte feedback moeten ontvangen. 

De onderliggende rationale (bijvoorbeeld: “Gebruikers moeten altijd weten waar ze aan toe 
zijn”) is vaak belangrijker dan de regels die uit die rationale voortvloeien. Het inzicht dat 
uit vuistregels ontstaat, stelt de verschillende rollen die in het ontwikkelproces 
vertegenwoordigd zijn (opdrachtgever, ontwerper, bouwer, tester, beheerder etc.) in staat 
om te bedenken, beoordelen en te meten wat de kwaliteit van is van een oplossing. De 
rationale moet daarbij ook inzichtelijk maken waar bepaalde keuzen of beslissingen 
vandaan komen zodat bij veranderende omstandigheden duidelijk wordt elke richtlijnen 
worden beïnvloed.27 

In deze studie is de notie van ‘rationale’ vertaalt in het concept van ‘hoofdprincipe’. Dat 
zijn er in dit geval vier: 

Hoofdprincipe 1  
Houdt bij de ontwikkeling van een website vanaf het begin rekening met de 
gebruiker. 

Hoofdprincipe 2 
Geef gebruikers maximale vrijheid en controle. 

Hoofdprincipe 3 
Geef gebruikers tijdige en gerichte feedback. 

Hoofdprincipe 4 
Maak het gebruikers zo makkelijk mogelijk. 

Uit deze vier hoofdprincipes zijn een groot aantal (30) vuistregels afgeleid. Tenslotte zijn 
deze via een tussenstap waarin de vuistregel verder is geconcretiseerd (‘oplossingsrich
ting’) gekoppeld aan één of meer design patterns. In een vuistregel en de 
oplossingsrichting staat wat er moet gebeuren om aan een hoofdprincipe te voldoen, in een 
design pattern staat hoe die vuistregel of oplossingsrichting het beste kan worden 
uitgevoerd. In de volgende paragraaf wordt de notie van ‘design pattern’ verder 
uitgewerkt. In figuur 1 is de samenhang tussen de verschillende niveaus gevisualiseerd. 

27 Reinoud Hulzebosch (persoonlijke communicatie, 15 oktober 2008). 
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Dit had ik zelf ook
nog wel kunnen

verzinnen .. hoewel
.. weet niet of dit

wel voor mijn eigen
site geldt…

Ok het wordt
al wat

concreter

Lijken mij wel
zinnige tips maar
hoe voer ik ze dan

uit ?

Aha zo
dus!

Vuistregel 
Zorg ervoor dat de inhoud van webpaginas goed is te scannen. 

Oplossingsrichting 
Verdeel de pagina in duidelijk afgebakende gebieden. 

Oplossingsrichting 
Gebruik duidelijke, goed geplaatste koppen, 
korte zinnen en kleine leesbare paragrafen. 

Oplossingsrichting 
Gebruik een duidelijke visuele hierarchie 
om het relatieve belang van informatie 
duidelijk te maken. 

Design pattern I 
Design of page grids 
(Van Welie) 

Hoofdprincipe 
Maak het gebruikers zo makkelijk mogelijk. 

Design pattern II 
Design of page grids 
(Yahoo!) 

Vuistregel
Zorg ervoor dat de inhoud van webpaginas goed is te scannen.

Oplossingsrichting
Verdeel de pagina in duidelijk afgebakende gebieden.

Oplossingsrichting
Gebruik duidelijke, goed geplaatste koppen,
korte zinnen en kleine leesbare paragrafen.

Oplossingsrichting
Gebruik een duidelijke visuele hierarchie
om het relatieve belang van informatie
duidelijk te maken.

Design pattern I
Design of page grids
(Van Welie)

Hoofdprincipe
Maak het gebruikers zo makkelijk mogelijk.

Design pattern II
Design of page grids
(Yahoo!)

Dit had ik zelf ook 
nog wel kunnen 

verzinnen .. hoewel 
.. weet niet of dit 
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Ok het wordt 
al wat 
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Lijken mij wel 
zinnige tips maar 
hoe voer ik ze dan 

uit ? 

Aha zo 
dus! 

Figuur 1. Voorbeeld koppeling vuistregel met design pattern 

2.3.2 Enter design patterns 

De tweede aanpassing ten opzichte van het ‘van bovenaf’ opstellen van verplichte regels is 
dat we de – theoretische – regels zoveel mogelijk hebben proberen aan te laten sluiten bij 
de praktijk ‘van onderaf’. The proof of the pudding is in the eating: je hebt niets aan 
vuistregels als ze in de praktijk niet werken. Vreemd genoeg is het merendeel van 
ontwerpregels – zelfs als ze verplicht zijn – nooit in de praktijk getest. 28 

Het idee is nu dat 

(a) als de principes toegevoegde waarde hebben (=een concrete richting aangeven) en 

(b) in veel praktijkgevallen ook werken 

(c) ze vanzelf veel zullen worden gebruikt. 

Dat principe is in dit project toegepast door de algemene principes zoveel mogelijk te 
koppelen aan zogenaamde design patterns. Een patroon is een optimale oplossing voor 
veelvoorkomende problemen. Die optimalisatie komt op evolutionaire wijze tot stand: 

“[As] common problems are tossed around a community and are resolved, common solutions 
often spontaneously emerge. Eventually, the best of these rise above the din and self-identify 
and become refined until they reach the status of a Design Pattern.”29 

28 Jared M. Spool (2002). Evolution Trumps Usability Guidelines, 
http://www.uie.com/articles/evolution_trumps_usability/ 

29 Yahoo! Developer Network|Design Pattern Library 
(http://developer.yahoo.com/ypatterns/page.php?page=lifecycle). 
Oorspronkelijke bron: IAWiki (http://www.iawiki.net/WebsitePatterns) 

http://www.uie.com/articles/evolution_trumps_usability/
(http://developer.yahoo.com/ypatterns/page.php?page=lifecycle)
(http://www.iawiki.net/WebsitePatterns)


In design patterns zijn de oplossingen op een generieke manier beschreven. Dit heeft het 
voordeel dat het oplossingspatroon herkenbaar is, ongeacht de implementatiedetails.30 

Onderdeel van die generieke beschrijving is altijd wat de scope is van de oplossing, ofwel 
wanneer het patroon toepasbaar is en wanneer niet.31 Design patterns zijn niet de enige 
manier om het probleem op te lossen. Er zijn vaak meerdere wegen die naar Rome leiden. 

De oplossingen die in usability design patterns staan beschreven, verwijzen naar 
veelvoorkomende problemen. Het onderscheid tussen de publieke en private sector is 
daarbij niet relevant. Sterker nog, een belangrijk principe uit gebruiksvriendelijk ontwerpen 
is om zoveel mogelijk uit te gaan van bestaande praktijken omdat bezoekers dan al een 
deel van de moeizame leercurve hebben doorlopen. Welnu, voor de meeste mensen zijn 
veelbezochte commerciële sites het referentiekader, niet de veel minder vaak bezochte 
overheidswebsites.32 Daarnaast wordt er in de private sector veel intensiever getest dan in 
de publieke sector. Gebruiksvriendelijkheid is daar allang niet meer ‘soft’. Uit evolutionair 
oogpunt betekent dit dat de selectie in het evolutieproces daar veel strenger dan in de 
publieke sector. Ontwerpers en beheerders van overheidswebsites doen er dan ook 
verstandig aan om de patronen over te nemen die zich in de praktijk van commerciële site 
al hebben bewezen. 

2.3.3 Proces versus inhoud 

Een nadeel van vuistregels die iets zeggen over de inhoud van websites is dat ze meestal 
alleen iets zeggen over een middel (bijvoorbeeld: “gebruik geen frames”) en niet over het 
doel (bijvoorbeeld: “zorg ervoor dat gebruikers nooit ergens vast komen te zitten”). 
Sommige middelen (zoals frames) zijn dusdanig beroerd dat hun gebruik in de meeste 
gevallen de gebruiksvriendelijkheid (=einddoel) niet ten goede komt. In bepaalde 
specifieke omstandigheden kan het gebruik van frames uit oogpunt van gebruiksvriende
lijkheid echter weldegelijk gewenst zijn. We kunnen dat probleem deels ondervangen door 
de algemeenheid van de regel af te zwakken (“vermijd zoveel mogelijk het gebruik van 
frames”) maar dat komt de helderheid van de regel niet ten goede (het blijft onduidelijk 
wanneer we nu wel of niet frames mogen gebruiken). De voor de hand liggende oplossing 
is om vuistregels direct in termen van doelen te formuleren. Dat hebben we dan ook zoveel 
mogelijk (sic!) proberen te doen. 

Een andere optie is om niet het middel of het doel te beschrijven maar de weg waarlangs 
dat doel het beste kan worden bereikt. De vuistregel zegt dan, met andere woorden, iets 
over het proces en niet over de inhoud (bijvoorbeeld: “geef gebruikers feedback over de 
aard en omvang van zoekresultaten”). Het idee is dan dat er een grotere kans is dat het 
doel wordt bereikt – hier: de bezoeker scherpt zijn zoekopdracht aan en bereikt daardoor 
uiteindelijk betere resultaten – wanneer het proces wordt gevolgd zoals het in de regel 
beschreven staat. Het voordeel van procesregels is dat ze veel flexibeler zijn dan regels die 
zich louter op de inhoud richten. Een specifieke input in een generiek proces leidt immers 
tot een specifieke output. Zo kan met behulp van nieuwe technieken soms op een andere 
manier hetzelfde doel (beter) worden bereikt. Teveel nadruk op inhoudelijke richtlijnen 
staat innovatie daarom soms in de weg.33 

30 http://nl.wikipedia.org/wiki/Design_pattern 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern 
32 Zie hiervoor, voetnoot 15. 
33 Met dank aan René Vendrig voor de laatste suggestie (persoonlijke communicatie, 10 november 
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Een voorbeeld ter verduidelijking: uitgangspunt bij het ontwerpen van gebruiksvriendelijke 
websites is om de gebruiker centraal te stellen. Probleem is dat voor elke website ‘de 
gebruiker’ anders is. Dat probleem valt te omzeilen door de vuistregel in termen van een 
proces te formuleren: “probeer altijd uit te vinden wie uw gebruikers zijn”. Eén van de 
manier om dat proces vorm te geven, is door het uitvoeren van gebruikstesten. 
Gebruikstesten zijn op hun beurt slechts een middel maar we hebben vervolgens wel weer 
in processenstappen beschreven hoe een gebruikstest het beste kan worden uitgevoerd 
(zie bijlage 2, de ‘gebruikstestwaaier’). Daaraan voorafgaand kan alvast de kunst worden 
afgekeken van sites die zich op dezelfde soort gebruikers richten.34 Voor de meeste types 
sites zijn er al bestaande modellen.35 Door te bestuderen hoe deze sites in de praktijk 
(sic!) vorm hebben gegeven aan inhoud, structuur en functionaliteit, kan al heel veel 
worden geleerd. Door deze ‘best practices’ vervolgens te testen op de eigen gebruikers, 
kunnen er gericht grote slagen in het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid worden 
gemaakt.36 

2.4 Beleidsaanbevelingen 

De kernvraag bij het voeren van beleid op gebruiksvriendelijkheid is hoe bereikt kan 
worden dat de meest gebruiksvriendelijke sites als zodanig worden (h)erkend. Dat kan op 
twee manieren: formele erkenning van bovenaf of informele herkenning van onderaf. 

2.4.1 Formele erkenning van bovenaf 

De eerste manier is de route die op dit moment door Webrichtlijnen wordt gevolgd. Deze 
regels worden van bovenaf opgelegd aan alle bestuursorganen. Ze zijn verplicht voor het 
Rijk. In het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites zijn de ministers verantwoordelijk 
gesteld voor de feitelijke uitvoering van de Webrichtlijnen. Voor gemeenten, provincies en 
waterschappen is de invoering van de Webrichtlijnen geregeld via de NUP, het Nationaal 
UrgentieProgramma. 

Regels kunnen alleen van bovenaf worden opgelegd als op objectieve manier valt vast te 
stellen of iemand zich aan de regels houdt of niet. Dat kan slechts voor een beperkt deel 
van de Webrichtlijnen, namelijk voor die richtlijnen die te kwantificeren zijn (bijvoorbeeld: 
het wel of niet aanwezig zijn van een bepaald element in de broncode van de website). Om 
de resterende meer kwalitatieve richtlijnen te kunnen meten, is een handleiding opgesteld 
(het zogenaamde ‘Normdocument’). In dit document staat beschreven hoe de algemene 
regels in de praktijk geïnterpreteerd dienen te worden. Die vertaalslag is een heikele 
onderneming die grote gevolgen kan hebben voor de ontwerpers en beheerders van 
overheidswebsites in Nederland. Het opstellen van het Normdocument wordt daarom mede 
ondersteund door een commissie van wijzen, de zogenaamde Normcommissie.37 

34 Dat kan dan als volgt in termen van een proces worden geformuleerd: “begin het ontwerpproces 
altijd door u eerst te oriënteren op vergelijkbare reeds bestaande sites” (Vuistregel 2). Nota bene, 
de vergelijkbaarheid zit dan nogmaals niet zozeer in het type organisatie maar in het type gebruiker 
dat wordt bediend. 

Een interessante verzameling van ‘best practices’ kan worden gevonden op de sites en in de 
archieven van usability prijsvragen – zie verderop, §5.2. 

36 J. Spool (2002). Op.cit. 
37 http://www.drempelvrij.nl/stichting 

35 

http://www.drempelvrij.nl/stichting


Het normdocument wordt gebruikt om te toetsen of websites voldoen aan de Webrichtlij
nen. 38 Bij deze beoordeling ligt de nadruk op de verantwoording door de betreffende 
overheidsorganisatie zelf, niet op de handhaving van de regels. Wat gecontroleerd wordt is 
de onderbouwing van de claim van de organisatie dat ze inderdaad aan de Webrichtlijnen 
voldoet. De meest veilige route is door een waarmerk ‘Drempelvrij’ te overleggen. Een 
eigen rapportage is echter ook toegestaan, mits die openbaar is, voldoet aan de eisen uit 
het Normdocument én niet door een eenvoudige falsificatietoets wordt weerlegd.39 

Voor gebruiksvriendelijkheid valt in principe een soortgelijke structuur in te richten als voor 
toegankelijkheid. De vrijblijvende vuistregels zouden dan gepromoveerd moeten worden 
tot verplichte richtlijnen. De huidige set van oplossingsrichtingen en design patterns geeft 
vervolgens de eerste aanzet voor een Normdocument Gebruiksvriendelijkheid. Verder zou 
er ook een aparte Normcommissie Gebruiksvriendelijkheid kunnen worden ingesteld. Dat 
alles zou dan moeten resulteren in een eigen keurmerk met een of meerdere geaccredi
teerde organisaties die dat keurmerk kunnen toekennen. Overigens zou de Normcommissie 
bij gebruiksvriendelijkheid veel meer gewicht krijgen dan bij toegankelijkheid omdat vrijwel 
alle vuistregels/richtlijnen voor gebruiksvriendelijkheid kwalitatief van aard zijn – en dus 
nader geïnterpreteerd moeten worden. 

Op grond van de analyse in de voorgaande paragrafen, en op basis van de reacties uit het 
veld, lijkt het niet raadzaam om de vuistregels voor gebruiksvriendelijkheid van bovenaf 
verplicht te stellen. Bepaalde elementen uit de aanpak van Webrichtlijnen zouden wel 
kunnen worden overgenomen. Denk met name aan de nadruk op verantwoording door de 
overheidsorganisatie zelf, in plaats van handhaving van buiten. Praktisch zou dat 
bijvoorbeeld vorm kunnen worden gegeven door organisaties te verplichten op hun website 
een colofon op te nemen waarin ze aangeven hoe het onderwerp gebruiksvriendelijkheid 
(en toegankelijkheid – deze twee onderwerpen kunnen hier wel prima worden geïnte
greerd) tijdens het ontwerp, de bouw en het beheer aan bod is gekomen. Een eerste 
aanzet van een dergelijke colofon voor toegankelijkheid & gebruiksvriendelijkheid is 
opgenomen in Bijlage 1. 

2.4.2 Informele herkenning van onderaf 

De tweede manier is de route die door Jared Spool en anderen wordt uitgedragen. Deze 
legt de nadruk op het evolutionaire karakter van de (wereldwijde) ontwikkeling van 
websites en webtechnologie. Wat goed is komt vanzelf bovendrijven. Of andersom, wat 
niet goed is, verdwijnt na een tijdje wel weer uit beeld. Dat ‘natuurlijke’ proces kan in hoge 
mate worden versneld door een (dynamisch) bestand van goede en slechte voorbeelden 
aan te leggen. Dat veronderstelt dan wel dat de kwaliteit van websites op een min of meer 
objectieve manier met elkaar vergeleken kunnen worden.  

Hier zit op dit moment nog een lacune. De usability community werkt relatief ambachtelijk 
in die zin dat veel van de kennis in de hoofden van experts zit. Bij het beoordelen van de 
gebruiksvriendelijkheid van websites speelt de tacit knowledge van experts een grote rol. 
Het probleem dat zich hierbij voordoet, is dat men een ander antwoord krijgt al naar 
gelang de expert die men vraagt. Gegeven het vermeende grote publieke belang van 
gebruiksvriendelijkheid lijkt dit geen gewenste situatie. 

38 Het keurmerk ‘Drempelvrij’ wordt uitgegeven door de Stichting Waarmerk drempelsvrij.nl In 
Nederland zijn twee organisaties geaccrediteerd als auditor: Stichting Bartiméus Accessibility en 
Qualityhouse. 

39 Tot nu toe zijn alle claims zonder ‘Drempelvrij’-keurmerk afgewezen. In alle gevallen ontbrak de 
eigen rapportage. Raph de Rooij, mimeo. 
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Het gat kan gevuld worden door objectieve criteria te introduceren waarmee de mate van 
gebruiksvriendelijkheid van (overheids)websites met elkaar vergeleken kan worden. Die 
criteria zouden zich niet moeten richten op de inhoud van de website (dat wil zeggen hoe 
de site is gebouwd). Wat werkt of niet werkt is immers sterk afhankelijk van de specifieke 
samenstelling van de gebruikers van een website – ‘het hangt er maar vanaf’ (zie §2.3). 
Het is aan de ontwerper om de inhoudelijke oplossing te bieden die het beste bij zijn of 
haar gebruikers aansluit. Het kan zelfs averechts werken om oplossingen vooraf 
dogmatisch voor te schrijven. In plaats daarvan zou de nadruk eerder moeten liggen op 
het proces  (op welke manier is de website tot stand gekomen) en op de doelen. In het 
eerste geval kan men bijvoorbeeld denken aan een beschrijving van de stappen waaraan 
een ontwerpproces minimaal moet voldoen – in het colofon kan dan worden beschreven 
hoe aan deze eisen in de praktijk invulling is gegeven. In het tweede geval staat de 
gebruiker centraal: het gaat er om in hoeverre de website de gebruiker in staat stelt haar 
of zijn doelen te bereiken. 

Dat lijkt ingewikkelder dan het is. In de praktijk gaat het om een test met individuele 
gebruikers die een aantal basale opdrachten moeten uitvoeren, zoals het zoeken van 
bepaalde informatie of het voltooien van een bepaalde transactie. Als de testen op een 
vergelijkbare manier worden uitgevoerd – door gebruik te maken van representatieve 
steekproeven van gebruikers, van standaard protocollen en van dezelfde set van 
opdrachten – kunnen de resultaten van de testen onderling worden vergeleken. Op deze 
manier is het mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van websites op een objectieve 
manier te ijken en te meten.40 De resultaten van alle testen – de gestandaardiseerde 
scores op de uniforme gebruikstesten – kunnen bijvoorbeeld in de bestaande Benchmark 
van Overheid heeft Antwoord © (Overheid.nl Monitor) worden opgenomen.  

Daarnaast kan er in een prijsvraag extra aandacht worden gegeven aan de sites die het 
hoogste scoren op gebruiksvriendelijkheid – de ‘Webby Award’ voor de Nederlandse 
overheid.41 Een laagdrempelige manier om een dergelijke prijs uit te reiken is door een 
aparte subcategorie voor ‘Overheid’ te maken bij de bestaande Usability Award voor 
Nederlandse websites.42 

In figuur 2 is een overzicht gegeven van alle voorstellen in deze paragraaf zijn gedaan. Uit 
het figuur wordt duidelijk dat de routes ‘van bovenaf’ en ‘van onderaf’ elkaar niet uitsluiten 
maar eerder versterken. Eén manier om in de colofon te verantwoorden hoe de 
gebruiksvriendelijkheid van de website is geborgd, is bijvoorbeeld door te verwijzen naar 
een (of meer) gebruikstest(en) die zijn uitgevoerd voor, tijdens of na de totstandkoming 
van de site. Het ligt dan voor de hand om daarbij gebruik te maken van de standaard 
gebruikerstest. Zo kan ook de individuele score van de website met die van anderen (of 
met het landelijke gemiddelde) worden vergeleken. Daarbij kan dan worden verwezen naar 
de overzichten in de Monitor. Als het goed is scoren de overheidswebsites met een 
‘keurmerk gebruiksvriendelijkheid’ bovengemiddeld goed op de Benchmark en gooien ze 
ook hoge ogen bij de Usability Award. In het ‘evolutionaire proces’ dienen deze websites 
tenslotte als voorbeeld voor het (her)ontwerp van andere overheidswebsites. 

40 In Bijlage 2 is een stappenplan opgenomen (de ‘gebruikstestwaaier’) waarin staat beschreven op 
welke manier een standaard gebruikstest kan worden afgenomen. 

41 http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?media_id=96&season=12 
42 http://www.usabilityaward.nl/ De prijsvraag is het initiatief van het usability bureau 2C metric maar 

de vakjury is breed samengesteld uit een keur van usability experts. De vakjury zou 1:1 kunnen 
worden gevraagd als Normcommissie Usability (route 1). Een andere relevante prijsvraag is de 
Website van het Jaar verkiezing (http://www.websitevanhetjaar.nl/), een initiatief van Ruigrok 
Netpanel en de Stichting Internetreclame (STIR). Deze prijsvraag heeft al een aparte subcategorie 
voor ‘overheid’ maar is louter gebaseerd op publieksstemmen en lijkt vooral gestuurd door het 
aantal bezoekers van een site. Burger@Overheid reikte voorheen de zogenaamde WebWijzerAward 

http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?media_id=96&season=12
http://www.usabilityaward.nl/
(http://www.websitevanhetjaar.nl/)
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Figuur 2. De routes van boven- en van onderaf naar meer gebruiksvriendelijker overheidswebsites 
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uit (en de Webflop) maar het programma is op 31 december 2007 gestopt. Bovendien had de Award 
weinig van doen met de kwaliteit van de website zelf. 
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3 De vuistregels 


3.1 Indeling van de vuistregels 

De queeste naar algemene vuistregels voor gebruiksvriendelijkheid heeft uiteindelijk geleid 
tot een lijst van 29 regels. De huidige set van vuistregels is onder andere gebaseerd op 
uitgebreide literatuurstudie. De resultaten van die studie zijn ondergebracht in een wiki, 
www.begrijpelijkewebsites.nl. 43 De inhoud van de wiki is integraal in het volgende 
hoofdstuk opgenomen. 

Bij de presentatie van de vuistregels is gebruik gemaakt van de structuur die in figuur 1 is 
geïntroduceerd. Dat is de hiërarchische indeling in 

hoofdprincipes Æ vuistregels Æ oplossingsrichtingen Æ design patterns. 

In de meest uitgebreide variant kent elk hoofdprincipe meerdere vuistregels, zijn er per 
vuistregel meerdere oplossingsrichtingen geformuleerd, en is er bij elke oplossingsrichting 
ten minste één design pattern beschikbaar.44 

Hoofdprincipe Vuistregel Oplossingsrichting Design pattern

(met bron)


Figuur 3. De routes van boven- en van onderaf naar meer gebruiksvriendelijker overheidswebsites 

43 Een wiki “[is] een website waarop bezoekers zelf op een eenvoudige manier informatie kunnen 
toevoegen of aanpassen […] Bij een wiki kunnen bezoekers de eigenlijke informatie-inhoud van de 
site bewerken en is er één gezamenlijke tekst die door alle deelnemers wordt onderhouden. Het idee 
is dat de kwaliteit van de informatie toeneemt wanneer iedereen wordt aangemoedigd het zelf te 
verbeteren.” (definitie afkomstig van: http://www.leren.nl/artikelen/2004/wiki.html). 

44 In enkele gevallen zijn er meerdere design patterns voor één oplossingsrichting beschikbaar. Dat 
zijn dan varianten van oplossingen voor hetzelfde generieke probleem. Voor de oplossingsrichting 
“Toon de hoofdnavigatie” zijn bijvoorbeeld drie design patterns beschikbaar van drie verschillende 
bronnen: Berkeley, Van Welie en Tidwell. Omdat het om hetzelfde generieke probleem gaat, zou er 
weinig licht tussen de verschillende oplossingen moeten zitten. 

http:www.begrijpelijkewebsites.nl
http://www.leren.nl/artikelen/2004/wiki.html)


In Bijlage 3 is een complete visuele weergave (boomstructuur) van alle 29 vuistregels 
gegeven. Een dynamische variant – met directe links naar de design patterns – is te vinden 
op www.dialogicusability.nl. Voor zover ons bekend is dit momenteel de meest uitgebreide 
systematische index voor usability design patterns ter wereld. Dit wil niet zeggen dat het 
overzicht compleet is. Zo zijn er niet altijd meerdere oplossingsrichtingen per vuistregel 
geformuleerd en zijn er ook niet voor elke oplossingsrichting design patterns beschikbaar. 
Het is dus work in progress. Dat zal voorlopig ook wel zo blijven want het is onze bedoeling 
om de set van vuistregels voortdurend uit te breiden en te verbeteren op basis van 
reacties uit het veld. 

3.2	 Overzicht van alle vuistregels volgens de hiërarchische 
indeling 

De nummering van de vuistregels en het gebruik van iconen verwijst naar figuur 3.  

Vuistregels en/of design patterns die afkomstig zijn uit de Webrichtlijnen, of die daar veel 
overlap mee vertonen, zijn gemarkeerd. De nummering [R.pd] verwijst naar de specifieke 
Webrichtlijn. 

Hoofdprincipe 1. 
Hou bij de ontwikkeling van de website vanaf het begin rekening met de gebruiker 

V1 Definieer altijd het doel van de website (voorlichting, informatievoorziening,

dienstverlening etc).


Specificeer dat doel in termen van resultaat (output) en effect (outcome) voor de gebruiker. 

HHS.gov http://www.hhs.gov/usability/basics/measured.html 

V2 Begin het ontwerpproces altijd door u eerst te oriënteren op reeds bestaande sites 
die zich op een vergelijkbaar publiek richten. 

V3 Voer al in een vroeg stadium tenminste één gebruiksonderzoek uit, bij voorkeur 
voorafgegaan door een test van het concept.


V4 Maak de resultaten van gebruikstesten onderling vergelijkbaar (benchmarking)


Gebruik een standaard protocol met een uniforme set van opdrachten. 

Dialogic, dit rapport, Bijlage 2 (‘gebruikstestwaaier’), 

V5 Hou inhoud en functionaliteit, en structuur en presentatie strikt van elkaar

gescheiden [R.pd.1.1]


Gebruik tabellen alleen voor de presentatie van data (relationele informatie), niet voor de 
opmaak van een pagina [R.pd.11.1] 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/writing‐managing‐content/style‐sheets 

V6 Ontwerp de web user interface (en de inhoud van de website) zo dat deze zowel met 
oudere als met nieuwere (toekomstige) technologie om kan gaan. 

De inhoud van de website moet ook zo worden opgeslagen dat ze in de toekomst nog steeds 
te gebruiken is. 
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Hoofdprincipe 2 
Geef gebruikers maximale vrijheid en controle 

V7 Geef bezoekers de mogelijkheid om informatie op een alternatieve manier te vinden 
[R.pd.22.10]. 

Bied een site map aan. 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/making‐navigation‐easy/site‐map 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=sitemap 

V8 Bied indien mogelijk altijd meerdere navigatiemogelijkheden aan. 

Zorg voor een ontsnappingsroute (naast het geheel kunnen afsluiten van de browser) 
[R.pd.22.2] 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/creating‐a‐navigation‐
framework/multiple‐ways‐to‐navigate 

V9 Basisfunctionaliteiten moeten vanaf elke pagina bereikbaar zijn. 

Toon het hoofdnavigatie menu zichtbaar bovenaan elke pagina. 

Berkeley 
http://groups.ischool.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatterns/patte 
rn.php?id=27 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=main‐navigation 

Tidwell http://designinginterfaces.com/Global_Navigation 

Plaats op elke pagina een link naar de homepage 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=homepage 

Zorg ervoor dat de zoek‐ en helpfunctie vanaf elke pagina te bereiken is.


Zorg ervoor dat de contactgegevens vanaf elke pagina te bereiken zijn (meta‐navigation)


van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=meta‐navigation 

Zorg ervoor dat gebruikers op elke pagina van in de site van taal kunnen wisselen 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=language‐selector 
[R.pd.15.1] 

V10 Geef de gebruiker de ruimte om fouten te kunnen maken. 

Geef bij een fout de gebruiker meteen de mogelijkheid om de fout in het formulier te 
herstellen (‘undo’‐functie). 

Laakso http://www.cs.helsinki.fi/u/salaakso/patterns/Global‐Undo.html 

Schakel nooit de ‘terugknop’ (back button) van de browser uit.


Zorg ervoor dat dubbelklikken op een link niet tot onverwachte resultaten leidt.


Voeg geen resetknop toe aan een formulier [R.pd.18.14].


Geef gebruikers de mogelijkheid om eerdere stappen te zien en die eventueel terug te draaien

(‘geschiedenis’ of ‘multi‐level‐undo’).


Tidwell http://www.mit.edu/~jtidwell/interaction_patterns.html 

Laat gebruikers niet raden: geef informatie hoe ze een gemaakte fout kunnen herstellen. 
Houd rekening met veelgemaakte fouten [R.pd.22.3] 

http://www.designofsites.com/making-navigation-easy/site-map
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=sitemap
http://www.designofsites.com/creating-a-navigation-
http://groups.ischool.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatterns/patte
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=main-navigation
http://designinginterfaces.com/Global_Navigation
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=homepage
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=meta-navigation
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=language-selector
http://www.cs.helsinki.fi/u/salaakso/patterns/Global-Undo.html
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V11 Activeer nooit automatisch elementen zonder dat de gebruiker daar expliciet om 
gevraagd wordt. 

Vermijd automatische doorverwijzingen [R.pd.13.4]


Links op websites dienen niet zonder waarschuwing automatisch nieuwe vensters te openen

[R.pd.8.14]


Open geen automatische nieuwe vensters, behalve wanneer de locatie van de link behulpza‐

me informatie bevat die nodig kan zijn tijdens een belangrijk, niet te onderbreken proces

[R.pd.8.15]


Gebruikers moeten tijdsafhankelijke media‐objecten (animaties, audio, video) naar believen 
kunnen pauzeren, stoppen en herstarten. 

V12 Zorg ervoor dat de werking van de website niet louter afhankelijk is van optionele 
technologie (zoals CSS en client‐side scripts) [R.pd.1.3] 

Zorg ervoor dat alle acties ook met het toetsenbord te bedienen zijn. 

V13 Zorg ervoor dat de site goed werkt met voorlees‐ en braille applicaties. 
Test dit altijd in de praktijk. 
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Hoofdprincipe 3 
Geef gebruikers tijdige en gerichte feedback 

V14 Een bezoeker moet op elke plaats in de website kunnen weten: waar hij is; hoe hij 
daar is gekomen; wat hij hiervoor heeft gedaan; en waar de pagina hem verder naar toe 
kan leiden. 

Voorzie elke pagina van een unieke, beschrijvende titel [R.pd.14.1] 

Gebruik unieke, onveranderlijke URL’s [R.pd.4.1] 

Geef voldoende informatie over de bestemming van de link om onaangename verrassingen 
voor de gebruiker te voorkomen [R.pd.8.4] 

Gebruik een broodkruimelpad (‘bread crumbs’) 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=crumbs 

Berkeley 
http://groups.ischool.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatterns/patte 
rn.php?id=1 

Yahoo! http://developer.yahoo.com/ypatterns/pattern.php?pattern=breadcrumbs 

V15 Maak voor de gebruiker duidelijk wat de gevolgen zijn van het indrukken van een 
knop. 

Maak een duidelijk onderscheid voor de gebruiker tussen vluchtige acties en acties die leiden 
tot blijvende (persistent) veranderingen. 

Gebruik actieknoppen voor blijvende veranderingen 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/making‐navigation‐easy/actions‐buttons 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=action‐button 

V16 Ondersteun gebruikers vooraf bij het op de juiste manier invoeren van gegevens. 

Ontwerp heldere formulieren 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=forms 

Laat gebruikers altijd de gegevens zien die ze hebben ingevoerd. 

Plaats invoervelden in een lopende zin (‘Fill‐in‐the‐blanks’) 

Tidwell http://designinginterfaces.com/Fill‐in‐the‐Blanks 

Vermijd het ‘lege vel‐syndroom’. 

Tidwell http://designinginterfaces.com/Good_Defaults 

V17 Help gebruikers om effectieve zoekopdrachten te geven. 

Presenteer zoekresultaten op een overzichtelijke manier [R.pd.22.7] 

Van Duyne http://www.designofsites.com/making‐site‐search‐fast‐relevant/organized‐
search‐results 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search‐results 

Berkeley 
http://groups.ischool.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatterns/patte 
rn.php?id=19 

Gebruik slimme zoektechnologie die rekening houdt met spelfouten, synoniemen, en‐

kel/meervoud etc. [R.pd.22.6]


Geef actief tips om zoekopdrachten effectiever te maken als de initiële opdracht geen

resultaten oplevert.


Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search‐tips 
Maak gebruik van voorgestructureerde zoekopdrachten (d.m.v. templates en wizards). 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=help‐wizard 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=crumbs
http://groups.ischool.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatterns/patte
http://developer.yahoo.com/ypatterns/pattern.php?pattern=breadcrumbs
http://www.designofsites.com/making-navigation-easy/actions-buttons
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=action-button
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=forms
http://designinginterfaces.com/Fill-in-the-Blanks
http://designinginterfaces.com/Good_Defaults
http://www.designofsites.com/making-site-search-fast-relevant/organized-
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-results
http://groups.ischool.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatterns/patte
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-tips
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V18 Hou gebruikers op de hoogte van de status waarin het systeem zich bevindt. 

Geef bij taken die langere tijd in beslag nemen, altijd de vooruitgang aan (‘progess indicator’). 

Tidwell http://designinginterfaces.com/Progress_Indicator 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/helping‐customers‐complete‐
tasks/progress‐bar 

V19 Gebruik duidelijke foutboodschappen 

Schrijf foutboodschappen in een taal die voor de gebruiker te begrijpen is [R.pd.22.1] 

Van Duyne c.s. http://www.designofsites.com/making‐navigation‐easy/meaningful‐
error‐messages 

Hoofdprincipe 4 
Maak het de gebruiker zo makkelijk mogelijk (don’t make them think) 

V20 Deel de informatie op de website zo in dat er voor een typische gebruiker een 
duidelijke en logische structuur ontstaat. 

Het indelen van informatie op basis van het sorteren van stapels kaarten (card sorting) is een

effectieve en laagdrempelige methode.


Deel de informatie in volgens de drieslag:

1. voorgrondinformatie (etalage&navigatie) > 
2. hoofdinformatie > 
3. achtergrondinformatie (details). 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/writing‐managing‐content/inverse‐
pyramid‐writing‐style 

Gebruik voor de indeling van de informatie op de site geen verschillende soorten categorieen 
door elkaar. Als het niet mogelijk is om alle informatie in één eenduidige indeling te krijgen, 
gebruik dan parallel meerdere eenduidige indelingen. 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=doormat 

Ontwerp de indeling en indexering van de informatie op de website rond de meest gebruikte 
zoektermen. 

V21 Zorg ervoor dat de inhoud van een webpagina (of lange tabel) ook louter op 
hoofdlijnen is te lezen (‘koppen snellen’ cq. ‘scannen). Gebruikers lezen pas iets in detail 
als ze er aanleiding toe zien. 

Gebruik duidelijke, goed geplaatste koppen, korte zinnen en kleine leesbare paragrafen. 

Gebruik een duidelijke visuale hierarchie om het relatieve belang van informatie duidelijk te 
maken. 

Verdeel de pagina in duidelijk afgebakende gebieden. 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=grid‐based‐layout 

Yahoo! http://developer.yahoo.com/ypatterns/pattern.php?pattern=grid 

Laat een klikbare inhoudsopgave zien bij langere pagina’s. 

V22 Gebruik betekenisvolle labels voor links [R.pd.4.6] 

Gebruik beschrijvende, langere namen [R.pd.8.2] 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/making‐navigation‐easy/descriptive‐
longer‐link‐names 

Dialogic innovatie ● interactie                     21 

http://designinginterfaces.com/Progress_Indicator
http://www.designofsites.com/helping-customers-complete-
http://www.designofsites.com/making-navigation-easy/meaningful-
http://www.designofsites.com/writing-managing-content/inverse-
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=doormat
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=grid-based-layout
http://developer.yahoo.com/ypatterns/pattern.php?pattern=grid
http://www.designofsites.com/making-navigation-easy/descriptive-


V23 Zorg ervoor dat gebruikers goed het verschil kunnen zien tussen platte tekst en 
hyperlinks [R.pd.8.8] 

Markeer bezochte links.


Maak een duidelijk onderscheid voor de gebruiker tussen interne en externe hyperlinks.


Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/making‐navigation‐easy/external‐links


V24 Vermijd bij resoluties vanaf 1024 x 768 horizontaal scrollen ten ene male.


V25 Verdeel veel informatie in principe over meerdere pagina's.


Groepeer de informatie in genummerde pagina’s (paging). 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=paging 

Yahoo! http://developer.yahoo.com/ypatterns/pattern.php?pattern=itempagination 

Navigatie en content links moeten dan wel heel duidelijk beschrijven wat er op het volgende

niveau is te vinden.


Als de informatie niet in duidelijke delen uiteenvalt, of juist in teveel kleine delen, kies dan

voor de scroll‐optie en hou de informatie op één lange pagina.


Toxboe http://ui‐patterns.com/pattern/ContinuousScrolling 

V26 Vraag de gebruiker nooit om meer gegevens dan nodig is [R.pd.13.9] 

Beperk het aantal invoervelden


Vul vooraf al zoveel mogelijk gegevens in.


Bekeley 
http://groups.ischool.berkeley.edu/ui_designpatterns/webpatterns2/webpatterns/patte 
rn.php?id=3 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/helping‐customers‐complete‐
tasks/predictive‐input 

V27 Hou het grafische ontwerp helder en simpel. Vermijd toeters en bellen. 

Vormgeving kan ‐‐mits goed verzorgd ‐‐ usability ondersteunen maar ze is nooit een doel op 
zichzelf. Zorg er bijvoorbeeld voor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitslui‐

tend door kleur overbrengen [R.pd.10.1]


Gebruik vooral klassieke esthetische elementen zoals symmetrie en witruimtes.


Toon alle noodzakelijke informatie op de Homepage – en niet meer dan dat.


Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=homepage 

Plaats belangrijke elementen steeds op dezelfde plaats op de pagina.

Een individuele pagina moet duidelijk te onderscheiden zijn van andere pagina's maar door de

gebruiker wel herkenbaar zijn als deel van een groter geheel. Idem op een niveau lager voor

elementen en een pagina.


Tidwell http://designinginterfaces.com/Visual_Framework 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/writing‐managing‐content/page‐templates 

Zorg ervoor dat elementen die essentieel zijn voor de taak van de gebruiker op een 
(home)pagina, boven de 'vouw' (400‐500 pixels) liggen. 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/designing‐effective‐page‐layouts/above‐
the‐fold 

Wees spaarzaam met het gebruik van verschillende lettertypes


Controleer of afbeeldingen de beoogde boodschap bij gebruikers overbrengen.


Voorzie afbeeldingen van duidelijke labels [R.pd.7.1].


http://www.designofsites.com/making-navigation-easy/external-links
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V28 De homepage moet meteen een positieve eerste indruk geven van de rest van de 
website. 

Voorzie de website van voldoende nuttige informatie (substance).


Maak de meerwaarde van de website onmiddellijk duidelijk voor de bezoeker (upfront value

proposition).


Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/creating‐a‐powerful‐
homepage/homepage‐portal 

Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/creating‐a‐powerful‐homepage/up‐front‐
value‐proposition 

Vermeld altijd duidelijk wie er achter de website zit (‘about us’)


Van Duyne et al. http://www.designofsites.com/building‐trust‐credibility/about‐us


Laat andere gebruikers op de website vertellen wat de meerwaarde voor hun is (‘testimoni‐
als’) 

Van Welie http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=testimonials 

Bedenk dat veel bezoekers (via externe zoekmachines) rechtstreeks op pagina’s lager in de 
hiërarchie terecht komen. 

V29 Schrijf zo bondig mogelijk [R.pd.18.2] 

Gebruik de ‘Grice maximes’ voor duidelijke en inhoudelijke content 

Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Gricean_maxim 

V30 Zorg ervoor dat de website goed via externe zoekmachines is te vinden 
(search engine optimization) 

Probeer voor de relevante zoektermen in de top‐30 van de meest gebruikte zoekmachines te 
komen.


Optimaliseer de vindbaarheid door de website van goede meta‐data en duidelijke titels en

koppen te voorzien [R.pd.3.1].


Zorg voor verwijzingen vanaf andere sites.


Meld de site zelf aan bij zoekmachines en relevante overzichtsites.


Let erop dat de zoekfunctie de gehele website doorzoekt.
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4 De wiki 

De wiki bestaat uit tientallen vuistregels die zijn uitgewerkt in honderden meer 
gedetailleerde noties. De eerste versie van de wiki is opgesteld op basis van een 
uitgebreide literatuurstudie. De nummers tussen ronde haakjes in de wiki verwijzen naar 
de bronnen die zijn gebruikt. Uiteraard zijn hier standaard referenties opgenomen zoals 
ISO 9241, de Usability Guidelines van de Amerikaanse overheid (www.usability.gov), de 
Webrichtlijnen, De Stijlgids (Rijksoverheid) en de Stijlgids Gemeenten. Vuistregels die zijn 
gebaseerd op de Webrichtlijnen zijn weer gemarkeerd. 

De eerste versie van de wiki is in brede kring ter consultatie aangeboden en met een groot 
aantal usability experts besproken. Op basis van het commentaar is de huidige versie 
geschreven.  

De wiki is nadrukkelijk bedoeld als – vrijblijvende – vergaarbak van tips & trucs. Het is dus 
aan de lezer om te bepalen welke aanbevelingen voor haar of hem van nut kunnen zijn. 

Verwijzingen naar de vuistregels uit hoofdstuk 3 zijn gemarkeerd met een . 

De laatste versie van de wiki is te vinden op: www.begrijpelijkewebsites.nl. In dit rapport 
is de versie van 7 december 2008 opgenomen. 

4.1 Indeling van de wiki 

Voor de inrichting van de wiki is een functionele indeling gebruikt. Er zijn tien categorieën 
onderscheiden die respectievelijk verwijzen naar het ontwerpproces, de inhoud van de 
website en de randvoorwaarden. Op de website van de wiki (www.begrijpelijkewebsites.nl) 
is een meer gedetailleerde index te vinden en is er ook een zoekfunctie beschikbaar 
waarmee de hele wiki integraal kan worden doorzocht op steekwoord of onderwerp. 

Proces 

3.4.1 Gebruiksvriendelijk ontwerpen................................................................25


3.4.2 Gebruikstesten.....................................................................................26


Inhoud (elementen) 
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3.4.6 Webformulieren....................................................................................43
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Randvoorwaarden 
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3.4.10 Toegankelijkheid ..................................................................................58
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4.2 Integrale inhoud van de wiki 

4.2.1 Gebruiksvriendelijk ontwerpen 

Algemene principes 

Regel nummer 1 ‐‐ don't make them think [Hoofdprincipe 4] 

•	 Zorg ervoor dat de werking van de website zo vanzelfsprekend mogelijk is (18). 

Definieer het doel van de website [V1] 

•	 Het expliciet maken van het doel dient als basis om de inhoud en de functionaliteiten van de 

website te bepalen (1). 

•	 De doelen van de gebruikers en van de beheerder van de website liggen niet zondermeer op één 

lijn. Als er sprake is van een conflict moet de website zo worden ontworpen dat de gebruiker in 

ieder geval niet gehinderd wordt bij het nastreven van haar of zijn doelen (3). 

•	 Kwantificeer doelen (usability goals) en doe dat bij voorkeur in termen van output en outcome 

(46). 

Focus in eerste instantie op de functionaliteiten (performance) van de site, niet op de vormgeving 

(preferences) 

•	 Vormgeving heeft over het algemeen niet of nauwelijks effect op de efficiëntie en de effectiviteit 

van de gebruiker (1), wel op de beleving van de gebruiker. 

Laat opdrachtgever en ontwerper voortdurend met elkaar overleggen tijdens het proces. 

Proces 

Begin het (her)ontwerpproces altijd door een oriëntatie op reeds bestaande websites die zich op 

een vergelijkbaar publiek richten (30) [V2] 

•	 Deze websites hebben zich immers in de praktijk al bewezen. Design patterns en structuren die 

voor deze websites zijn gebruikt, zijn waarschijnlijk ook geschikt voor de eigen website. 

Voer al in een vroeg stadium gebruiksonderzoeken uit [V3] 

•	 Succesvolle projecten gebruiken ten minste vier (gemiddeld vijf) verschillende soorten 

informatiebronnen. Leun daarbij niet te zwaar op intermediairen – ga liever direct naar de 

gebruiker (1). 

•	 Breng de wensen en behoeften van de gebruikersgroep in beeld door gebruik te maken van 

verschillende onderzoeksmethoden zoals enquêtes, vragenlijsten, focus groups en / of interviews. 

Kwalitatieve onderzoeken geven vaak meer inzicht dan kwantitatieve onderzoeken. 

•	 De kennis die wordt opgedaan met gebruikstesten, kan worden gebruikt om gebruikerseisen op 

te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van use stories en/of personas. Dat zijn 

beschrijvingen van handelingen die de gebruikers willen kunnen doen en waarvan ze verwachten 

dat de website ze daarin ondersteunt (1). 

•	 Elementen die in ieder geval in use stories moeten zitten zijn: 

o een beschrijving van het (overall) doel van de gebruiker (waarom doe je dit?) 

o een beschrijving van de manier waarop ze op dit moment het doel proberen te bereiken (hoe 

doe je het?); 

o een beschrijving van de informatie die ze daarbij nodig hebben en; 

o een beschrijving hoe ze omgaan met exceptionele omstandigheden en/of noodsituaties (hoe 

ontdek en herstel je fouten?). 
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•	 De tijd die gemoeid gaat met gebruikstesten wordt later dubbel terugverdiend omdat er dan 

besluiten kunnen worden genomen op basis van solide informatie over de feitelijke gebruikspa‐

tronen (4). 

•	 Gebruik testpersonen die representatief zijn voor de (toekomstige) gebruikers van een website 

[V4] 

Gebruik een iteratief ontwerpproces. 

•	 Voer tenminste drie iteratieslagen uit (6). 

•	 De gebruikelijke volgorde is om (1)(5): 

1.	 een eerste globale ontwerp op papier te maken gebaseerd op de doelen van de site, inclusief het 

definiëren van concrete prestatie‐indicatoren (usability goals). Een voorbeeld van een usability 

goal is dat 95% van de gebruikers binnen 1 minuut een bepaald stuk specifieke informatie moet 

kunnen vinden. 

2. de indeling	 van de informatie (hoofdcategorieën, subcategorieën) op papier te bepalen, 

bijvoorbeeld door het laten sorteren van kaarten door een panel van gebruikers (8); 

3.	 een ontwerp te maken (mock‐up) van de homepage, de beginpagina's van rubrieken en enkele 

inhoudspagina's en dat ontwerp te testen met een beperkt aantal gebruikers. Dat ontwerp kan 

nog steeds op papier maar ook als elektronische dummy (bijvoorbeeld een 'platte' presentatie); 

4. op basis van de voorafgaande resultaten een werkend prototype te bouwen en die wederom te 

laten testen door een (andere) groep van gebruikers. 

5. de online beta‐versie bouwen van de website, vullen met (dummy) content en testen met een 

beperkt aantal gebruikers;veranderingen in de beta‐versie door te voeren op basis van de 

voorgaande gebruikstesten, en het netto‐effect van die veranderingen in kaart te brengen door 

een nieuwe ronde van gebruiksonderzoeken. 

6. De proces van 'testen‐en‐veranderen' (1‐6) gaat net zo lang door totdat de usability goals uit (1) 

worden gehaald (1). 

4.2.2 Gebruikstesten 

Algemene principes 

Gebruikers zijn geen ontwerpers. 

•	 Gebruikerstesten vertellen ontwerpers wat de site moet kunnen, niet hoe de site gemaakt moet 

worden. Ze zijn ook minder geschikt om slordigheden op te sporen. (1)(6)(7). 

•	 Ontwerpers zijn geen gebruikers. 

•	 Gebruikerstesten zijn bij uitstek geschikt om websites te evalueren en om de aannames van 

ontwerpers te testen in de (weerbarstige) praktijk (1)(6)(18). 

Voer altijd meerdere testrondes uit [V3] 

•	 Evalueer websites voor en na elke wijziging. Op deze manier kunt u de netto winst van de 

verandering afzetten tegen de kosten voor het doorvoeren van de verandering. 

•	 Bedenk dat veranderingen voor gebruikers altijd kosten met zich meebrengen omdat ze moeten 

wennen aan de nieuwe opzet. Kondig veranderingen daarom ruim van te voren aan. 

•	 Meer dan drie herhalingen van testen (met één gebruiker) leveren nauwelijks nog extra 

informatie op. Gebruik die extra testen liever om de volgende veranderingen te evalueren (4). 

Maak reeds beschikbare gebruiksinformatie integraal onderdeel van het (continue) testproces. 

•	 Klachten en opmerkingen van gebruikers die via andere kanalen (via baliemedewerkers of via het 

call center) binnenkomen, geven vaak veel inzicht in de feitelijk gebruik in de praktijk (9). 



•	 Web statistieken leveren zijn ook een zeer bruikbare (en vaak onderbenutte) bron van informatie 

(4)(9). 

o Een nadeel van statistieken is dat ze weliswaar precies vertellen wat een gebruiker doet maar 

niet waarom zij of hij dat doet (6). Kwantitatieve methoden zoals statistieken kunnen daarom 

het beste gecombineerd worden met kwalitatieve methoden zoals interviews. 

Ontwerpen van de test 

Achteraf testen met gebruikers werken over het algemeen beter dan vooraf testen met experts. 

•	 Ex ante testen door experts (zoals cognitive walkthroughs) resulteren vaak in meldingen van 

problemen die in de praktijk helemaal niet bestaan en andersom, missen vaak reële problemen 

(1). 

•	 Uit de literatuur blijkt dat er over het algemeen weinig overlap zit tussen de opinie van experts 

wat betreft de problemen die de grootste impact hebben op gebruiksvriendelijkheid (1). 

Geautomatiseerde testen zijn geen substituut voor testen met gebruikers van vlees en bloed (1). 

•	 Geautomatiseerde testen zijn met name bruikbaar voor het testen van de technische prestatie en 

(deels) voor het testen van de toegankelijkheid van een website. 

•	 Een nadeel van geautomatiseerde testen is dat ze vaak veel 'valse meldingen' genereren, dat wil 

zeggen problemen melden die in de praktijk helemaal geen probleem blijken te zijn (18). 

Beperk het aantal taken per test. 

•	 Focus op de taken die voor de gebruiker het belangrijkste zijn, niet op nieuwe, ludieke of 

makkelijk te testen onderdelen van de website (9). 

•	 Sorteer taken op volgorde van belangrijkheid volgens de formule {aantal gebruikers x frequentie x 

impact (severity) } (1). 

•	 Het bepalen van de impact is geen sinecure. Uit de literatuur blijkt dat zelfs zeer ervaren usability 

experts niet in staat zijn om te voorspellen welke zaken het grootste effect hebben op gebruiks‐

vriendelijkheid (1). 

•	 Leidt het selectiecriterium (en de usability goals) liever af uit het feitelijk gebruik. Dat verschilt 

sterk van geval tot geval. 

o Als een website wordt gebruikt om urgente problemen te verhelpen, dan is een bruikbaar 

criterium bijvoorbeeld: informatie die nodig is om een storing te verhelpen moet binnen 30 

seconden door alle gebruikers gevonden kunnen worden (1). 

Laat de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren taken oplopen. 

•	 Begin met een hele makkelijke taak (om de testgebruiker gerust te stellen) en eindig met een 

onmogelijk uit te voeren taak (om te testen hoe de site zich onder stress houdt) (34)(47). 

Kwantificeer de usability goals [V1]. Bruikbare kwantitatieve grootheden zijn bijvoorbeeld (9) : 

•	 het aantal gebruikers dat een bepaalde taak 100% succesvol heeft afgerond; 

•	 Het aantal gebruikers dat tegen een specifiek probleem aanloopt; 

•	 Opsplitsing van de belangrijkste soorten problemen naar ervaring van de gebruiker. 

Gebruik het geschikte soort prototype. 

•	 Papieren prototypes blijken in de praktijk net zo goed te werken als elektronische varianten. Er is 

geen significant verschil in het aantal usability issues dat wordt gevonden (1). 

Dialogic innovatie ● interactie                     	 27 



•	 Voor de indeling van de informatie (hoofdcategorieën, subcategorieën) is het laten sorteren van 

kaarten door een panel van gebruikers een effectieve en goedkope manier van testen [V20] (8); 

o	 Maak daarvoor een kaart met een omschrijving voor ieder onderwerp dat u op de 

website wilt presenteren (maximaal 40). Dit worden de labels op de website (8); 

o	 Schud de kaarten en vraag een groep personen (circa 15) om de kaarten logisch te 

ordenen (8). 

o	 Vraag de groep om na te denken over namen voor de groepen gesorteerde kaarten. 

Dit worden de labels voor de categorieën op de website (8). 

Formuleer de opdrachten voor de testgebruikers zo open mogelijk. 

• Zelfs het werken zonder instructies ('vrije surfsessie') levert al veel informatie op (5). 

•	 Als er met opdrachten wordt gewerkt, beschrijf dan alleen de doelen die de testgebruiker moet 

bereiken, niet de stappen (9). 

•	 Vermijd verborgen aanwijzingen in de opdrachtomschrijving. Denk in termen van de gebruiker, 

niet in termen van de website of de software die wordt gebruikt (9). 

Meest voorkomende problemen waar testgebruikers tegenaan lopen (9) : 

• Het concept van de website blijft onduidelijk [V28]; 

• Ze kunnen de woorden/termen niet vinden waar ze naar op zoek zijn: 

o	 de indeling van de informatie op de site komt niet overeen met de logica van de ge‐

bruiker [V20]; 

o	 de indeling is nog wel te volgen maar de labels/omschrijvingen die gebruikt zijn, zijn 

onduidelijk; 

• Er gebeurt teveel op de site [V27]; 

• er is teveel 'ruis' op de site [V27] (speelt met name op de homepage [V28]); 

• de zaken die voor d(i)e gebruiker relevant zijn, springen niet duidelijk genoeg naar voren. 

Testgebruikers selecteren 

Do not test your own baby (9). 

•	 Zelftesten zijn alleen geschikt om de technische werking van een website te testen. Ze leveren 

geen informatie op over het gebruik in de praktijk. 

Maak bij voorkeur gebruik van een (gestratificeerde) steekproef uit de huidige gebruikersgroep 

[V4]. 

•	 Testen met vrijwilligers van buiten de huidige gebruikersgroep (vrienden, familie en collega's) 

zijn vaak minder betrouwbaar (10). 

•	 Zelfs met een beperkt aantal (4‐5) onervaren gebruikers kunnen de meest kritische problemen al 

worden opgespoord (11). 

•	 Als er veel variatie zit in de gebruikersgroep, moeten er in het panel vertegenwoordigers uit alle 

relevante subgroepen worden geselecteerd. 

•	 Zorg bij het samenstellen van het panel voor voldoende variatie op de volgende kenmerken van 

de testgebruikers (6): 

1. ervaring met het internet; 

2. ervaring met het inhoudelijke domein van de website. 



•	 Om een goede vergelijking tussen de uitkomsten van de uniforme gebruikstest mogelijk te 

maken, is het daarnaast belangrijk om een goede spreiding te hebben op de volgende demo‐

grafische kenmerken (52): 

1. leeftijd; 

2. opleiding; 

Bepaal het aantal testgebruikers. 

•	 Een test met twee of drie gebruikers levert al een heleboel nuttige informatie op [5]. 

•	 Het loont vaak beter om een groot aantal testen met een (zeer) beperkt aantal gebruikers te 

doen dan enkele testen met veel gebruikers (12). 

•	 Zelfs bij grote aantallen gebruikers (meer dan 15) worden niet alle usability problemen 

(maximaal 80%) gevonden. (13). 

•	 Een bekende vuistregel is dat bij 6 gebruikers het optimum is bereikt uit oogpunt van 

kostenefficiëntie (6). 

•	 Om een goede vergelijking tussen de uitkomsten van de uniforme gebruikstest mogelijk te 

maken, zijn er tenminste negen gebruikers nodig (47). 

De test uitvoeren 

Test eerst sites uit van vergelijkbare organisaties (18). 

•	 'Live' sites zijn bij uitstek geschikt om van te leren omdat de beste sites (of meer abstract: de 

beste design patterns) in de praktijk vanzelf boven komen drijven (30). 

Benadruk dat het om een test van de website gaat, niet om een test van de testgebruikers (6). 

•	 Nodig geen mensen uit het management uit wanneer hun personeelsleden in het panel zitten (9). 

•	 Garandeer de anonimiteit van de testgebruikers (9). 

Laat de ontwerpers meekijken bij de gebruikstesten (9). 

•	 Het is vaak een ontnuchterende dan wel louterende ervaring voor het ontwerpteam om 

gebruikers de website in de werkelijkheid te zien gebruiken. 

•	 Maak eventueel opnames van de gebruikerstest om ontwerpers en/of opdrachtgevers duidelijk te 

maken waar de knelpunten zitten. 

Let met name op het gedrag van de testgebruikers, niet op de dingen die ze zeggen. 

•	 Zelfrapportages zijn over het algemeen onbetrouwbaar, net als speculaties van gebruikers over 

hun toekomstige gedrag (14). 

•	 Hardop denken (thinking aloud) is een veelgebruikte methode om uit te vinden wat mensen 

denken bij gebruik van een website. In de praktijk blijkt de meerwaarde beperkt. Mensen zeggen 

meestal letterlijk wat ze doen of lezen direct van het scherm in plaats van dat ze zeggen wat hun 

achterliggende overwegingen zijn (1). De thinking aloud‐methode laat wel goed zien waar 

mensen hun eerste informatie vandaan halen. Dat is vaak heel ergens anders dan wordt aange‐

nomen (16). 

•	 Wees bij gebruik van de thinking aloud methode alert op lange stiltes, stel de testpersoon open 

vragen om erachter te komen waar hij of zij over nadenkt of naar zoekt. 
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Voer de testen bij voorkeur met individuele gebruikers uit. 

•	 In een groep zeggen mensen vaak niet wat ze echt denken (9). Dit geldt nog sterker voor 

onervaren gebruikers. 

•	 (focus)groepen zijn in het geheel niet bruikbaar voor het testen van de gebruiksvriendelijkheid 

(usability) van een website (34). 

•	 Ze zijn wel bij uitstek geschikt voor het genereren van nieuwe ideeën (brainstorm sessies) aan het 

begin van (her)ontwerptrajecten (34). 

Begin elke test met een 'vrije surfsessie'. 

•	 Vraag de proefgebruiker welke informatie hij op de website zou willen vinden of welke 

handelingen hij zou willen uitvoeren. Vraag hem dan vervolgens om dat hardop denkend te doen 

(5). 

•	 Wat mensen uit zichzelf doen leidt vaak tot interessanter gedrag dan het louter uitvoeren van 

opdrachten (5). 

•	 Vrije opdrachten leveren meer relevante en volledige informatie op dan voorgestructureerde 

opdrachten en hebben een hogere waardering en acceptatie [15]. Ze scoren wel lager op begrip ‐‐

zijn dus minder geschikt voor onervaren gebruikers  ‐‐ en selectie  ‐‐ leveren uiteraard minder 

gerichte informatie op dan voorgestructueerde opdrachten. 

•	 Vraag de testpersoon naar zijn of haar verwachtingen, bijvoorbeeld wat de testpersoon achter de 

verschillende menukeuzes verwacht te vinden. 

•	 Voor het onderling vergelijken van resultaten (benchmarken) zijn voorgestructureerde 

(gestandaardiseerde) opdracht juist bij uitstek geschikt (47). 

4.2.3 Structuur 

Algemene principes 

Houd inhoud en functionaliteit, structuur van de informatie en presentatie strikt van elkaar 

gescheiden [V5][R.pd.1.1] (3). 

•	 Door vorm en inhoud consequent te scheiden zijn beide domeinen los van elkaar aan te passen. 

Dit maakt het onderhoud en beheer van de website veel flexibeler en levert grote (kos‐

ten)voordelen op. 

o	 Gebruik (X)HTML voor de structuur en CSS voor de vormgeving van de site (48). 

o	 Gebruik tabellen alleen voor de presentatie van data (relationele informatie), niet 

voor de opmaak van een pagina. 



Informatie-architectuur 

Baseer het inhoudelijke ontwerp van de site (informatie‐architectuur) zoveel mogelijk op een 

consequente indeling. 

•	 Veel gebruikte varianten zijn de indelingen naar (34): 

o onderwerp of thema; 

o	 taak; 

o	 metaforen of belangrijke levensgebeurtenissen (life‐events); 

o	 publiek; 

�	 Als informatie is gesegmenteerd voor verschillende gebruikersgroepen, 

zorg er dan wel voor dat de informatie voor een specifieke groep nog 

steeds makkelijk bereikbaar is voor elke andere groep (1)(3). 

�	 Wacht zo lang mogelijk met het scheiden van informatie, bijvoorbeeld pas 

op de pagina waar achtergrondinformatie wordt opgevraagd (met bijvoor‐

beeld technische en niet‐technische versies van dezelfde documenten) (1). 

•	 Gebruik verschillende soorten indelingen niet door elkaar [V20]. 

o	 Een beter alternatief is om verschillende varianten parallel aan te bieden. Voor‐

waarde is dan wel dat ze (bijvoorbeeld door de vormgeving) duidelijk van elkaar te 

onderscheiden zijn (34). 

Organisatiestructuur en informatiestructuur zijn twee aparte domeinen. 

•	 Spiegel de organisatiestructuur niet in de informatiestructuur (4)(8). 

•	 Organiseer de informatie volgens taken/behoeften van de gebruiker in plaats van volgens 

organisatie of functies (4). 

o	 Een bruikbaar startpunt zijn de meest gebruikte zoektermen op de site [V20]. 

o	 De thematische indeling wordt het meeste gebruikt op overheidswebsites en levert 

het minste aantal ongecategoriseerde termen op (36). 

•	 Gebruik een lineair taakproces (narrative approach) voor onervaren gebruikers (10). 

•	 Gebruik een meer traditionele open set van commando's voor ervaren gebruikers (10). 

Informatie die onder een bepaalde knop hoort, mag niet óók onder een andere knop passen. 

•	 Voor de bezoeker is dan niet duidelijk waar hij iets moet zoeken, gebruik daarom wederzijds 

uitsluitende categorieën.(2). 

•	 Idem voor dynamische menu's die zich aanpassen aan de voorgaande keuzes van de gebruiker. 

De meeste gebruikers geven de voorkeur van statische menu's, zeker op het primaire niveau (1). 

Organiseer informatie op elk niveau van de website zo dat er voor de typische gebruiker een 

duidelijke en logische structuur is (1) [V20] 

•	 Deel de informatie in volgens de drieslag (8)(21). 

1.	 voorgrondinformatie (etalage en navigatie); 

2.	 hoofdinformatie; 

3.	 achtergrondinformatie (details voor de liefhebber). 
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Breedte versus diepte 

Geef bij een complexe navigatiestructuur de voorkeur aan een brede structuur met een groot aantal 

links op één pagina boven een diepe structuur met een groot aantal navigatiestappen (3)(34). 

•	 De klassieke stelregel van 7 (plus of min 2) items in de primaire structuur (37) is achterhaald (34): 

o	 Het maximale aantal items wordt eerder bepaald daar het visuele vermogen van de 

gebruiker om de pagina te scannen dan door haar of zijn korte‐termijn geheugen. 

�	 Het aantal links dat (bijvoorbeeld op de homepage) kan worden aangebo‐

den, kan veel groter zijn dan 7 ‐‐ mits ze duidelijk in kleine subcategorieën 

worden gegroepeerd. 

�	 In een onderzoek naar de optimale structuur voor zeer grote sites (512 

items) kwam een duidelijke volgorde naar voren: 

1.	 16 (hoofdstructuur x 32 (substructuur) items 

2.	 32 (hoofdstructuur) x 16 (substructuur) items 

3.	 8 (hoofdstructuur) x 8 (substructuur) x 8 (sub‐substructuur) items (38). 

Hoe dieper in de hiërarchie hoe meer tekst (doelpagina's) en hoe minder navigatiepagina's. 

•	 Ergo hoe dieper in de hiërarchie hoe meer tekst hoe minder links. 

•	 De links worden wel steeds langer. Lager in de hiërarchie kunnen links in de tekst worden 

geplaatst (als onderdeel van zinnen). 

o	 Uit onderzoek is naar voren gekomen dat links met een lengte van 7 tot 12 woorden 

de grootste kans hebben om gebruikers daar te brengen waar ze willen zijn (24). 

Homepage 

Toon alle belangrijke opties op de homepage ‐‐ en niet meer dan dat [V27]. 

•	 Wees selectief met wat er op de Homepage wat geplaatst. Zorg ervoor dat alle onderdelen en 

links op de Homepage worden getoond. Gebruikers moeten niet meer dan één keer klikken om 

een volledig overzicht van de website te krijgen. Laat de rest van de onderdelen en links weg (1). 

•	 Wees dus ook terughoudend met het geven van nieuws op de homepage: bezoekers zijn daar 

lang niet altijd in geïnteresseerd. Vaak kunt u de ruimte die het inneemt beter gebruiken voor het 

in beeld brengen van andere onderdelen van de website (2). 

Overige pagina’s 

Zorg ervoor dat alle benodigde informatie beschikbaar is en wordt getoond op de pagina's waar en 

wanneer dat nodig is. 

•	 Gebruikers zouden bij het opvragen of opgeven van informatie op een bepaalde plaats in de 

website geen informatie te hoeven onthouden van andere plaatsen op de website. 

o	 De meeste gebruikers zijn slechts in staat om 3 of 4 items te herinneren, en dan al‐

leen voor een paar seconden (1). 

o	 Informatie van koppen moet bijvoorbeeld blijven staan als tabellen worden gescrol‐

led (1). 

Plaats belangrijke elementen steeds op dezelfde plaats [V27]. 

•	 Gebruikers anticiperen op de plaats van die elementen. Ze beginnen het scherm al te 'scannen' 

voordat de layout verschijnt. Als gebruikers gewend raken aan vaste plaatsen, kunnen ze 

aanzienlijk beter en sneller werken met de website (1). 



Plaats belangrijke elementen bovenaan de pagina [V9][V27]. 

•	 Gebruikers kijken meestal eerst naar de bovenkant van de pagina, daarna naar de linkerkant, 

vervolgens naar de rechterkant, en pas daarna beginnen ze systematisch de pagina af te zakken 

(1). 

•	 Breng niveaus van belangrijkheid aan 

•	 Mensen geven de voorkeur aan rangordes. Ze concentreren zich meestal steeds op één 

achtereenvolgend niveau in de rangorde (1). 

•	 Gebruik de rangorde die het beste aansluit bij het gebruik van de bezoeker (en niet van de 

beheerder van de site) (1). 

Ondersteun scannen. 50% van alle web pages wordt minder dan 10 seconden lang bekeken, 25% 

minder dan 4 seconden [V21] (41) 

•	 Gebruikers lezen pas iets (dat wil zeggen stoppen met scannen) als ze er aanleiding toe zien. 

Daarna lezen ze vaak ook niet meer verder (dat wil zeggen ze stoppen bij de eerste de beste 

optie, satisficing in plaats van maximising) (18)(32). 

o	 Gebruik duidelijke, goed geplaatste koppen, korte zinnen, en kleine leesbare para‐

grafen (1). 

o	 Schrijf enkelvoudige en geen samengestelde zinnen. 

o	 Gebruik puntsgewijze lijsten en stapsgewijze instructies indien toepasselijk. 

o	 Gebruik een duidelijk visuele hiërarchie om het relatieve belang van informatie dui‐

delijk te maken (19). 

o	 Verdeel de pagina in duidelijk afgebakende gebieden (18). 

o	 minimaliseer ruis (18). 

•	 Hou er rekening mee dat oudere gebruikers (70 jaar en ouder) veel langzamer door een pagina 

scannen dan jongere gebruikers (39 jaar en jonger) (1). 

Gebruikersprofielen 

Personalisatie blijkt in de praktijk zeer moeilijk toe te passen. 

•	 Het levert vaak een bescheiden bijdrage aan navigatie; 

•	 Het stelt zeer hoge eisen aan de achterliggende structuur en organisatie (34). 

Als er gebruikersprofielen worden toegepast, moet het concept en de implicaties daarvan voor de 

gebruiker duidelijk zijn. 

•	 Gebruikers moeten altijd in staat zijn om het profiel te zien, aan te passen en te verwijderen (3). 

•	 Als de navigatie is gebaseerd op gebruikersspecifieke profielen, moet de gebruiker daarvan op de 

hoogte worden gesteld en moet hij of zij nog steeds in de gelegenheid zijn om de gehele inhoud 

van de website te kunnen zien (3). 
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4.2.4 Navigatie 

Algemene principes 

In vergelijking tot navigatie in de fysieke wereld hebben gebruikers op een website.. 

•	 ..geen benul van schaal (uit hoeveel pagina's bestaat de website?); 

•	 ..geen benul van richting (er is geen links of rechts ‐‐ alles is aan alles ge(hyper)linked); 

•	 ..geen benul van locatie (ik ben hier via een zoekmachine terechtgekomen. Waar ben ik? Hoe kom 

ik weg? Waar kan ik heen?) (18) 

Elke navigatiestructuur zou op ieder moment op de volgende vragen antwoord moeten kunnen 

geven [V14] (17)(18)(39) : 

•	 Welke website is dit? 

•	 Op welke pagina bevind ik me nu? 

•	 Wat zijn de voornaamste onderdelen van deze website? 

•	 Wat zijn mijn opties op dit navigatieniveau? 

•	 Hoe verhoudt mijn huidige locatie zich tot het grotere geheel? 

•	 Hoe kan ik zoeken? 

Laat alleen de noodzakelijke informatie zien (1). 

•	 Gebruikers moeten zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op de taak waar zo op dat moment 

mee bezig zijn. Informatie die niet nodig is bij het uitvoeren van die taak leidt af en moet zoveel 

mogelijk worden weggelaten (1). 

•	 Laat minimale informatie zien aan gebruikers die weten waar ze naar op zoek zijn, en meer 

informatie aan gebruikers die dat (nog) niet zo goed weten (34). 

Biedt altijd alternatieve navigatieroutes aan [V7] (3)(48). 

•	 Gebruikers hebben verschillende stijlen om te navigeren. Sommigen gaan recht op het doel af, 

anderen werken op basis van bekende patronen, of gaan meer ad‐hoc te werk. De navigatie moet 

voldoende flexibel zijn om met die verschillende stijlen om te kunnen gaan (1). 

•	 Zorg altijd voor een ontsnappingsroute (naast het botweg afsluiten van de browser). 

Basisfunctionaliteiten moeten vanaf elke pagina bereikbaar zijn [V9]. 

•	 De hoofdnavigatie staat op iedere pagina (32). 

o De subnavigatie biedt ondersteuning per subrubriek van de website (32). 

•	 Zorg er in ieder geval voor dat de zoek‐ en helpfunctie vanaf elke pagina zijn te bereiken. 

•	 Gebruikers stellen het op prijs als ze op meerdere plaatsen in de website van taal kunnen 

wisselen (3). 

3D‐navigatie is bijna altijd een slecht idee (20). 

•	 Het maakt het bewegen over de pagina aanzienlijk complexer en moeilijker. 

•	 Het laat de navigatie‐opties niet zo duidelijk zijn als bij 2D‐navigatie. 

•	 Het is meestal stukken zwaarder en dus beduidend langzamer dan 2D‐navigatie. 



Navigatiestructuur 

•	 Gebruik consequent dezelfde navigatiestructuur. 

•	 Maak een duidelijk onderscheid tussen navigatie‐elementen. Zet dezelfde soort elementen bij 

elkaar (1). 

•	 Gebruikers leren snel bepaalde patronen en taken aan. Ze kunnen beduidend sneller en 

efficiënter werken als ze die patronen kunnen herhalen (1). 

•	 Dit geldt niet alleen binnen een bepaalde website maar ook tussen websites. Het gebruik van 

conventionele navigatiestructuren vergemakkelijkt het gebruik van een (nieuwe) website in hoge 

mate. Dit is met name van belang voor gebruikers die weinig gebruik maken van de website (1). 

•	 Als de informatie of het aanbod van diensten van een organisatie over meerdere sites verdeeld is, 

moet de gebruiker op een consistente manier tussen de sites kunnen navigeren zonder 

(voor)kennis van het doel, de inhoud en de onderlinge relaties van de individuele sites. 

o	 Breng op iedere pagina (bij voorkeur op steeds dezelfde plaats) een logo aan van de 

organisatie. Gebruikers zijn zich er niet altijd van bewust dat ze naar de site van een 

andere organisatie zijn gesprongen (1). 

•	 Plaats het primaire navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm [V9]. 

o	 Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van alle menu's in de linkerkolom het beste 

werkt. Alle menu's aan de rechterkant zetten werkt ook goed ‐‐ het verschil is 

slechts gradueel (1). 

Laat een klikbare inhoudsopgave zien bij langere pagina's [V25]. 

•	 Een voorbeeld daarvan is deze website. Die laat bij meer dan drie onderwerpen per pagina 

automatisch een index zien. 

Gebruik geen grote afbeeldingen bovenaan de pagina. 

•	 Dit suggereert aan gebruikers dat er geen informatie meer onder de afbeelding staat. Er bestaat 

een gerede kans dat ze die informatie dan over het hoofd zien. 

•	 Zorg ervoor dat elementen die essentieel zijn voor de taak van de gebruiker op een (ho‐

me)pagina, boven de 'vouw' (400‐500 pixels) liggen. Zorg er verder voor dat gebruikers bij elke 

veel voorkomende resolutie kunnen zien dat er gescrolled kan worden [V27] (49). 

Vermijd het gebruik van frames zoveel mogelijk. 

•	 Meer dan drie frames op een pagina werkt zeer verwarrend voor (met name onervaren) 

gebruikers. Frames verminderen vaak ook de vindbaarheid van informatie en brengen soms 

printproblemen met zich mee (1). 

•	 De stelregel is dat er alleen nieuwe vensters moeten worden geopend als dat de taak van de 

gebruiker ondersteunt (3). Denk daarbij aan het gebruik van simultane menu's zodat de functies 

in één deel toegankelijk blijven als er in een ander deel van het scherm wordt gewerkt. Een 

voorbeeld van een dergelijke geneste structuur is StatLine van het CBS. 

•	 Nota bene: de Webrichtlijnen verbieden het gebruik van frames op overheidswebsites, inclusief i‐

frames (R‐pd.2.5) (20). 

•	 Elders wordt gesteld dat professionele sites geen frames hebben. 

o	 Dat daardoor in bepaalde gevallen de navigatie bij het scrollen uit het beeld ver‐

dwijnt is geen probleem: de gebruiker weet die wel weer terug te vinden (2). 

•	 Open geen nieuwe vensters bij het linken naar interne pagina's (26). 
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Pas op dat dialoogboxen niet achter het hoofdscherm verdwijnen. 

•	 Een veelgebruikt alternatieve methode is de Lightbox. Het grootste voordeel is dat het onmogelijk 

is voor gebruikers om het lichtgekleurde deel van het scherm over het hoofd te zien. Dit staat in 

schril contrast tot veel conventionele ontwerpen waarin de gebruiker door de vaak drukke 

pagina's meldingen al snel over het hoofd ziet (10). Houdt bij het gebruik van een lightbox wel 

rekening met de volgende nadelen: 

• o Lightboxen domineren de gehele pagina. Gebruik ze alleen voor belangrijke meldingen 

(10); 

•	 o Als de achtergrond te donker wordt weergegeven, kunnen gebruikers de informatie op de 

achtergrond niet meer goed lezen. Ze hebben die informatie soms echter nodig voor de taak die 

op dat moment in het lichte dialoogvenster wordt afgehandeld (10). 

Navigatie 

Gebruik knoppen voor acties die tot een blijvende (persistent) verandering leiden, zoals 

<BEVESTIGEN> en hyperlinks voor vluchtige (non‐persistent) acties zoals navigatie [V15] (3)(10). 

•	 Gebruik in navigatiemenu's altijd tekstlinks, geen afbeeldingen (21). 

•	 Gebruik geen iconen voor navigatie (21). 

•	 Gebruik geen iconen voor zoeken (21). 

Als een taak uit meerdere stappen bestaat, moet er op elke pagina een <TERUG> functie aanwezig 

zijn [V10]. 

•	 Schakel nooit de <TERUG> knop van de browser uit (3). 

•	 Nota bene: de <TERUG> knop is goed voor 30 tot 40% van alle muisklikken. Minimaliseer het 

gebruik door alternatieve navigatiemogelijkheden aan te bieden zoals kruimelpaden (bread‐

crumbs) (3). 

Op elke pagina moet er een link zijn naar de homepage van de website [V9] (1)(3)(33). 

•	 De link naar de homepage kan het beste onder het logo, liefst linksboven in de site, én onder een 

aparte knop <HOME> (2). Niet alle gebruikers weten immers dat ze terug kunnen keren naar de 

homepage door op het logo te klikken (1). 

Zorg ervoor dat gebruikers altijd een vluchtroute hebben ‐‐ een mogelijkheid om verder te kunnen 

als ze ergens zijn vastgelopen [V8] (19)(33). 

•	 Gebruik geen webpagina's (zoals frames of windows) waar de gebruiker niet zondermeer uit kan 

ontsnappen (1). 

•	 Verwijder inactieve verwijzingen (dead links) zo snel mogelijk van de website (3). 

•	 Stuur bezoekers die met een foutboodschap worden geconfronteerd niet automatisch door naar 

de homepage. Laat in plaats daarvan een link zijn naar de zoekfunctie of toon de (gedeeltelijke) 

sitemap direct op de foutpagina. Dit helpt bezoekers die op zoek waren naar een specifiek 

onderdeel weer snel op weg (8). 

Laat de gebruiker altijd weten waar hij zich bevindt op de website [V14] (3). 

•	 De navigatiestructuur moet zo zijn ontworpen dat de gebruiker begrijpt (3)(22): 

o	 waar hij zich nu bevindt; 

o	 waar hij is geweest; 

o	 waar hij vanaf de huidige plaats naar toe kan gaan. 



•	 Door enkel het subnavigatiemenu, de hoofdnavigatie en de paginatitel te bekijken, moet het 

volledige klikpad naar de huidige pagina duidelijk zijn (23). 

o	 Dit is met name van belang bij het gebruik van zoekfuncties en zoekmachines. Die 

brengen de gebruiker direct naar een bepaald specifiek deel van de site. Omdat de 

context dan ontbreekt over de betekenis en de plaats van de pagina in de navigatie‐

structuur zijn de gebruikers volledig aangewezen op de informatie die op de pagina 

zelf staat (1). 

o	 De hoofdnavigatie moet permanent zichtbaar zijn, of door de gebruiker makkelijk 

zichtbaar kunnen worden gemaakt wanneer deze uit het beeld scrollt (3). 

o	 Als de navigatiestructuur uit meerdere niveaus bestaat, laat dan steeds alle niveaus 

zien (3). 

�	 Een veel gebruikte methode is het broodkruimelpad. Het gebruik van 

breadcrumbs leidt tot een aanzienlijke verbetering in het gebruik (1). Geef 

wel duidelijk een omschrijving van de breadcrumb <"u bevindt zich hier:"> 

omdat veel gebruikers (nog) niet bekend zijn met deze relatief nieuwe na‐

vigatiemethode (1)(18). 

�	 Breadcrumbs werken het beste in combinatie met andere navigatiemetho‐

des (18). 

o	 Als de navigatiestructuur uit meerdere niveaus bestaat, maak dan duidelijk onder‐

scheid tussen hoofd‐ en subnavigatie (26). 

Gebruik kruisverwijzingen naar andere (potentieel) relevante informatie op de website (3). 

•	 Bepaal eerst een primaire locatie voor informatie en voeg dan later, op basis van testresultaten, 

verwijzingen toe naar die locatie vanuit plaatsen waar gebruikers van hebben aangegeven op 

zoek te zijn naar die informatie (3)(8). 

•	 Houdt bij het aanbrengen van deze kruiswijzingen wel in het achterhoofd dat de gebruiker niet 

wordt overbelast door teveel hyperlinks (1). 

Gebruik het meest geschikte type menu. 

•	 Gebruik opeenvolgende (sequential) menu's voor simpele opeenvolgende taken en parallelle 

(simultaneous) menu's voor taken die bij met opeenvolgend menu veel terugbladeren hadden 

vereist (1). 

•	 Het gebruik van uitklapmenu's is onhandig als er totale aantal links groot is (zelfs als ze verborgen 

zijn) (3). 

•	 Als er wordt gewerkt met uitklapmenu's, gebruik dan de point‐and‐click in plaats van de mouse 

over methode. De eerste methode werkt sneller, levert minder fouten op, en geniet de voorkeur 

van de meeste gebruikers (1). 

•	 Als er wordt gewerkt met uitklapmenu's, mag deze functionaliteit niet afhankelijk zijn van client‐

side scripts. (26). 

De toegevoegde waarde van site maps is beperkt. 

•	 Uit de literatuur blijkt dat site maps de mentale voorstelling van een gebruiker van de site niet of 

nauwelijks verbeteren (1). 

•	 Site maps zijn wel weer zeer nuttig voor 'non‐human agents' zoals search bots en screen readers. 

Ze komen indirect de toegankelijkheid van sites dus wel ten goede. 
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Gebruik geen alternatieve teksten (tool tips of glosses) voor navigatiedoeleinden. 

•	 Alternatieve teksten zijn geen compensatie voor onduidelijke labels van knoppen of links (1). 

Tegen de tijd dat de gebruiker de tool tip ziet, heeft hij al besloten om wel of niet te klikken (42). 

•	 Er wordt heel weinig gebruik gemaakt van alternatieve teksten. In een studie bleek dat 90% van 

de testgebruikers de tekst helemaal niet had gezien (16). 

•	 Gebruik alternatieve teksten niet voor het oproepen van helpfuncties (tooltips) (19). 

•	 Zijpaden en definities moeten zo gemarkeerd worden dat ze weinig opvallen en toch klikbaar zijn 

(16). 

Links 

Gebruik bij voorkeur unieke, onveranderlijke (statische) URL's [V14] [R.pd.4.1]. 

•	 Dynamisch gegenereerde links zijn vaak moeilijk te lezen, niet alleen door de gebruiker maar ook 

door zoekmachines (1)(19). 

Plaats links naar relevante informatie zoveel mogelijk in de tekst (in plaats van naar een lijstje 

elders op de pagina te verwijzen). 

•	 Dit helpt gebruikers om de tekst te scannen en te duiden. Het verschaft relevante links de juiste 

context (23). 

Gebruik betekenisvolle labels voor links [V22] [R.pd.4.6]. 

•	 Geef duidelijke verschillen tussen de namen van links aan zodat gebruikers niet in verwarring 

raken (1). 

o	 Geef de link exact dezelfde naam als de titel of kop van de pagina waar de link naar 

verwijst (1). 

•	 Gebruikers moeten uit het label en de context van de link een idee krijgen over de bestemming 

van de link (information scent) (19). Geef in ieder geval voldoende informatie over de bestem‐

ming van de link om onaangename verrassingen voor de gebruiker te vermijden (19). Uiteindelijk 

gaat het er om dat de gebruiker vertrouwen krijgt in het navigeren [V14] [R‐pd.8.4] (35). 

o	 Gebruik trigger words ‐‐ woorden die geassocieerd worden met de link ‐‐ om gebrui‐

kers duidelijk te maken welke informatie ze kunnen vinden door op de link te klikken 

(24)(25). 

o	 Stel in de linkteksten zelf niet de bestemming van de link centraal maar het onder‐

werp of de actie die de gebruiker op die bestemming vindt. 

o	 Gebruikers worden voortdurend geconfronteerd met meerdere doorklikmogelijkhe‐

den. Ze zijn bereid om vaak te klikken als ze maar weten waar het spoor hun 

uiteindelijk naar toe zal leiden. Ze moeten dus snel in staat zijn om 'dode sporen' te 

vermijden (22). 

o	 Link in de tekst niet naar pagina's die de flow van de bezoeker onderbreken zolang 

hij nog niet bij de doelinformatie is aanbeland. 

Gebruik een onderscheidende opmaak voor hyperlinks [V23] [R.pd.8.8] (1). 

•	 Het mag niet van gebruikers worden verwacht dat ze met hun muis over het scherm moeten 

bewegen om uit te vinden wat klikbaar is of niet (minesweeping) (1). 

•	 Verander de opmaak van een link (in kleur of door een gestippeld onderschrift) als de link is 

bezocht (1)(3). 

•	 Onderstreep geen woorden als het geen hyperlinks zijn. 



Maak een onderscheid tussen interne en externe links [V23] (3). 

•	 Gebruikers nemen over het algemeen aan dat links ze naar een andere pagina binnen dezelfde 

website. Als die aanname niet klopt, raken ze soms verward (1)(32). 

•	 Open externe links niet in een apart venster. Onervaren gebruikers raken hierdoor verward: ze 

moeten bewust nadenken hoe ze terug kunnen gaan naar de vorige pagina omdat de <Terug> 

knop van hun browser niet meer werkt. Ervaren gebruikers weten zelf wel hoe ze een extern 

venster in hun browser moeten openen (23). 

•	 Vermeld bij externe links in de tekst altijd expliciet het adres van de website of het woord 

'website', om aan te duiden dat de link naar een pagina leidt buiten de site (23)(32). 

•	 Voorzie externe links van een markering. 

o	 Als er iconen worden gebruikt, plaats deze dan bij voorkeur voor de link in plaats 

van er achter. Gebruikers lezen niet maar scannen. De eerste woorden van een link 

krijgen beduidend meer aandacht dan de laatste (23). 

o	 Iconen worden vaak niet bewust opgemerkt. Het lijkt beter om expliciet te vermel‐

den dat er naar een externe bron wordt verwezen (32). 

•	 Gebruik een onderscheidend icoon voor links naar speciale doelen (andere bestandsformaten, 

uitzonderlijk grote bestanden, informatie in andere talen enzovoort) (3). 

o	 Geef vooraf informatie over de inhoud van een bestand door middel van een sa‐

menvatting en/of introductie (21). 

o	 Biedt grotere documenten aan in meerdere delen (21). 

Gebruik tekstlinks in plaats van links met afbeeldingen (1). 

•	 Bij plaatjes weten gebruikers vaak niet dat ze erop kunnen klikken 

Zorg ervoor dat dubbelklikken op een link niet tot onverwachte resultaten leidt [V10] (1). 

Bewegingen 

Vermijd horizontaal scrollen ten ene male voor resoluties vanaf 1024 x 768 [V24] (1)(3).


Minimaliseer verticaal scrollen [V25] (3).


Minimaliseer het aantal keren dat een gebruiker moet klikken om informatie te vinden [V20].


•	 De totale tijd die gebruikers nodig hebben om een stuk informatie te vinden hangt recht 

evenredig samen met het aantal keren dat ze moeten klikken. Belangrijke informatie moet binnen 

twee tot drie klikken vanaf de homepage bereikt kunnen worden (1). 

•	 Gebruikers klikken of scrollen niet meer dan vijf keer om te vinden waar ze naar op zoek zijn (21). 

•	 Belangrijker dan het aantal klikken is echter de vraag of gebruikers genoeg hints krijgen of ze op 

het goede spoor zitten. Gebruikers zullen blijven klikken zolang ze het idee hebben dat ze dichter 

bij hun doel komen (information scent) (1). 

o	 Zolang gebruikers uiteindelijk de informatie vinden waar ze naar op zoek zijn, heeft 

het aantal klikken nauwelijks invloed op hun tevredenheid over het gebruik van de 

site (32). 
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Op pagina's die louter voor navigatiedoeleinden dienen, zouden gebruikers niet moeten scrollen (1). 

Vermijd 'scroll‐stoppers'. 

•	 Zorg ervoor dat de plaatsing van afbeeldingen, koppen en titels niet de indruk wekken dat de 

gebruiker het begin of einde van de pagina heeft bereikt terwijl dat nog niet zo is (1). 

•	 Gebruik alleen lange teksten op één pagina als het laden van meerdere pagina's veel tijd kost. 

•	 Omdat scrollen veel tijd kost kan informatie beter in kortere stukken over meerdere pagina's 

worden verspreid dan in langere stukken op één pagina worden gezet [V25] (1). 

•	 Hoewel uit onderzoek is gebleken dat er wat betreft lezen nauwelijks verschillen zijn tussen 

scrollen en bladeren (paging) tussen pagina's, blijken gebruikers die bladeren in plaats van 

scrollen 

o	 een beter begrip te hebben van de tekst als geheel; 

o	 de kernideeën beter te kunnen onthouden; 

o	 relevante informatie sneller te lokaliseren op een pagina (1). 

•	 Het verschil tussen scrollen en bladeren is met name van belang voor oudere gebruikers. Die 

scrollen over het algemeen veel langzamer dan jongere gebruikers (1). 

•	 Onervaren gebruikers geven meestal ook de voorkeur aan bladeren boven scrollen (1). 

•	 Ervaren gebruikers lezen niet maar scannen. Ze kunnen, wanneer ze snel naar beneden scrollen, 

de hoofdtekst niet onderscheiden maar wel de tussenkoppen ‐‐mits die duidelijk zijn en goed zijn 

geplaatst [V21] (1). 

Koppen, titels en labels 

Maak overvloedig gebruik van beschrijvende koppen [V21]. 

•	 Goed geschreven (duidelijk, eenduidig, onderscheidend) koppen zijn een belangrijke hulp voor 

gebruikers bij het scannen van teksten (1). 

•	 Dit is met name relevant voor oudere gebruikers omdat die over het algemeen eerder stoppen 

met scannen en dan (veel langzamer) gaan lezen. Koppen die ze op het verkeerde been zetten, 

kosten deze gebruikers dus relatief veel tijd. 

Gebruik heldere beschrijvende titels voor pagina’s [V14] [R.pd.14.1]. 

•	 Dit vergroot de vindbaarheid door zoekmachines aanzienlijk (1) 

•	 De verwijzingen naar de pagina is dan ook nog duidelijk wanneer deze als bookmark wordt 

opgeslagen (1). 

•	 Het verhoogt de inzichtelijkheid van de navigatie voor gebruikers aanzienlijk (1). 

Gebruik duidelijke beschrijvingen voor de rijen en kolommen van tabellen (met data). 

•	 Hetzelfde soort data moet dezelfde naam krijgen als het op verschillende pagina's voorkomt (1). 

Voorzie afbeeldingen van labels [V27] [R.pd.7.1]. 

•	 Elke klikbare afbeelding moet in ieder geval voorzien zijn van een beschrijving (alt‐text) (1). 

•	 Afbeeldingen die geen extra informatie bevatten (zoals scheidingslijnen), krijgen een leeg alt‐

attribuut (alt=""). Dat voorkomt dat de bestandsnaam wordt getoond of voorgelezen (21). 

•	 Als een afbeelding klikbaar is, zorg er dan voor dat de gehele afbeelding klikbaar is of dat het 

klikbare delen duidelijk zijn aangegeven (1) 



Externe links 

Test voor navigatie (Keith Instone's Navigation Stress Test): 

http://instone.org/navstress 

4.2.5 Zoeken 

Algemene principes 

Gebruikers weten vaak helemaal niet zo goed waar ze naar op zoek zijn. 

•	 De beste resultaten worden bereikt door gewoonweg te kijken wat gebruikers doen en daar hun 

behoeften uit af te leiden (3). 

Zoekgedrag bestaat uit in ieder geval drie onderdelen die door elkaar worden gebruikt (40). 

Ondersteun alle drie de vormen, bij voorkeur parallel 

1. Zoeken (searching) door een goede zoekfunctie; 

2. Rondneuzen (browsing) door een heldere structuur en navigatie; 

3. Rondvragen (asking) door verwijzingen naar experts, FAQ's of een helpdesk (34). 

Ontwerp de zoekfunctie rond de zoektermen die worden gebruikt [V20] (1). 

•	 Gebruikers gebruiken meestal maar een paar favoriete termen bij het zoeken. Ze zoeken over het 

algemeen maar één of twee keer voordat ze een andere website of zoekmachine gaan gebruiken. 

o	 Ondersteun de invoer van meerdere zoekwoorden (gescheiden door spaties). Bij het 

zoeken naar resultaten wordt standaard gezocht naar een match op alle ingevoerde 

woorden (logische AND). 

o	 Ondersteun de invoer van een frase (meerdere woorden omsloten door aanhalings‐

tekens). Bij het zoeken wordt dan gezocht naar een exacte match van de frase. 

•	 Het is raadzaam om een goed overzicht te hebben van de zoektermen die door de bezoekers 

worden gebruikt. Logs van zoekmachines ('meestgebruikte zoektermen') of surveys onder 

gebruikers zijn daarvoor geschikte instrumenten (1). 

•	 Zorg er ook voor dat de zoekfunctie om kan gaan met synoniemen en met de meest 

voorkomende verkeerd gespelde zoektermen [V17] {R.pd.22.6] (1)(3). 

•	 Maak geen onderscheid tussen kleine letters en grote letters. Biedt de optie eventueel aan voor 

gevorderde gebruikers onder <advanced search options> maar alleen als het onderscheid ook 

significant andere zoekresultaten oplevert (1). 

Vermijd het gebruik van een aparte geavanceerde zoekfunctie (34). 

•	 Geavanceerde zoekfuncties worden niet of nauwelijks gebruikt door bezoekers van overheids‐

websites (32). 

•	 Biedt in plaats daarvan (bij grotere websites) de mogelijkheid tot verfijnen van een zoekresultaat 

op meta‐data aan. 

Leun voor de interne navigatie van een website niet te zwaar op zoekfuncties. 

•	 Zoekmachines zijn geen substituut voor een goede organisatie van de informatie op een website. 

Het gebruik van zoekmachines verbetert ook niet altijd het zoekgedrag van gebruikers (1). 

•	 Al bij sites met een redelijk bescheiden omvang zal in de zoekresultaten een flink deel worden 

ingenomen door nauwelijks bruikbare verwijzingen naar navigatiepagina's in plaats van de 

bruikbare doelpagina's (34). 
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Vindbaarheid 

Probeer voor de relevante zoektermen in de top‐30 van de meest gebruikte zoekmachines te 

komen. 

•	 Bijna 80% van alle internetgebruikers gebruikt een zoekmachine om naar specifieke informatie te 

zoeken (8). 

•	 Gebruikers kijken meestal niet (meer) naar de websites die buiten de top‐30 vallen (1). 

o	 Optimaliseer de vindbaarheid door de website van goede meta‐data en duidelijke ti‐

tels en koppen te voorzien, zorg voor veel verwijzingen vanaf andere sites, en meldt 

de site zelf aan bij zoekmachines en relevante portals. 

Let erop dat de zoekfunctie de gehele website doorzoekt. 

•	 Gebruikers gaan er standaard van uit dat dat zo is. Als ze de informatie die ze zoeken niet in de 

zoekresultaten aantreffen, gaan ze er van uit dat die informatie niet op de website staat (1). 

•	 Gebruikers halen al snel zoekfuncties door elkaar die over meerdere sites zoeken en functies die 

tot één website beperkt zijn. Geef daarom altijd duidelijk het bereik van de zoekfunctie weer (1). 

Zoekresultaten 

Geef gebruikers feedback over de aard en omvang van de zoekresultaten [V17]. 

•	 Geef altijd het totale aantal hits aan (3). 

•	 Toon bij de zoekresultaten de zoektermen die gebruikt zijn . Zo kan de gebruiker in één oogopslag 

het verband tussen de gebruikte zoektermen en de gevonden resultaten zien (3)(34). Bij het 

beoordelen van de zoekresultaten zijn gebruikers op zoek naar de bevestiging dat hun zoekterm 

inderdaad in de treffers voorkomt. Bovendien willen ze, voordat ze een nieuwe zoekopdracht 

geven, weten in welke context hun zoektermen worden genoemd (23). 

•	 Gebruikers maken bij het beoordelen van zoekresultaten vooral gebruik van informatie uit het 

gevonden item (zoals de titel en omschrijving), en minder van gegevens die de treffer beschrijven 

(zoals type, formaat en relevantie) (24). 

o	 Een uitzondering zijn bronnen: in een onderzoek leverde het onderscheiden van 

bronnen (door middel van verschillende achtergrondkleuren) een onverwacht mas‐

sale en positieve respons op van de gebruikers (4). 

•	 Integreer zoeken met browsen door (embedded) links in de zoekresultaten op te nemen (34). 

Geef hints om de zoekresultaten te verbeteren [V17]. 

•	 Als de zoekopdracht geen treffers opleverd, geef dan actief tips om de zoekopdracht effectiever 

te maken (bijvoorbeeld door synoniemen te geven) (1)(3). 

•	 Houdt de hints wel simpel: uit onderzoek blijkt dat gebruikers zoekopdrachten beter uitvoeren als 

er maar één hint tegelijkertijd wordt gegeven. Zorg er ook voor dat de hint maar één soort 

informatie bevat (of een voorbeeld of een tip over syntax of een tip over semantiek enzovoort) 

(1). 

•	 Een andere optie is om voorgestructureerde zoekpatronen (search templates) te gebruiken. In 

een site bleek dat het gebruik van templates de relevantie van de zoekresultaten met 70% 

verbeterde (1). 

o	 Organiseer search templates op een hiërarchische wijze met voorgedefinieerde 

zoektermen. Zo wordt de initiële set van zoekresultaten van de gebruiker beperkt en 

tegelijkertijd de relevantie van de treffers verhoogd (1) 



Log alle zoekopdrachten (samengestelde zoektermen, dus niet de losse woorden). 

•	 Op deze manier kan het meeste van het gedrag van de gebruiker worden geleerd en kan de 

vindbaarheid van de meestbezochte pagina's het beste worden verbeterd. 

Externe links 

Marktaandeel van zoekmachines in Nederland: 

http://www.checkit.nl/nationalesearchenginemonitor.html 

Optimaliseren van de doorzoekbaarheid van de site door Google: 

http://www.google.com/webmasters/tools/ 

Portal over zoekmachines: 

http://www.searchtools.com/ 

Blog over zoekmachine‐optimalisatie (SEO): 

http://www.seohandleiding.nl/ 

Rapportage van de webstatistieken van de site, inclusief meest gebruikte zoektermen: 

http://www.google.com/analytics/ 

Lijsten met Nederlandse synoniemen: 

http://synoniemen.net/index.php 

4.2.6 Webformulieren 

Algemene principes 

Vraag niet om meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van het formulier [V26] [R.pd.13.9]. 

•	 Houdt formulieren zo kort mogelijk (19). Minimaliseer het aantal invoervelden (1). 

•	 Beperk het verplicht invullen van gegevens (19). 

Vraag niet aan gebruikers om meer dan één keer dezelfde informatie te geven (1). 

Vermeld bij het opvragen van gegevens altijd in elke geval de volgende zaken 

•	 waarom de gegevens worden gevraagd; 

•	 welke gegevens worden vastgelegd; 

•	 wat er met de gegevens gebeurt (21). 

Geef de gebruiker maximale vrijheid en controle [Hoofdprincipe 2]. 

•	 Geef gebruikers de mogelijkheid om hun invoer te verwijderen (undo) of opnieuw te doen (redo) 

(17)(33). De gebruiker hoeft het dan niet in één keer goed te doen. Dit versnelt de leercurve van 

de gebruiker (door middel van learning by doing) aanzienlijk [V10] (10). 

•	 Geef de gebruiker de mogelijkheid om zijn reactie te archiveren [R.pd.13.13] (19). 
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Gebruik zoveel mogelijk dezelfde soort invoermethode. 

•	 Het kost gebruikers veel tijd wanneer ze voortdurend moeten wisselen tussen toetsenbord en 

muis (1). 

Gebruik interactieve elementen die al bekend zijn bij de meeste gebruikers, en gebruik ze op een 

conventionele manier. 

•	 Wees voorzichtig met het introduceren van nieuwe elementen (zoals widgets). De voordelen 

wegen maar zelden op tegen de kosten voor de gebruiker (leren omgaan met het nieuwe 

element) (10). 

•	 Sommige gebruikers, met name oudere gebruikers, weten bijvoorbeeld niet hoe ze een drop‐

down list moeten gebruiken (1). 

Gebruik de computer om fouten te ontdekken die (vaak) worden gemaakt door gebruikers (1).


Zorg dat webformulieren (ook) volledig kunnen werken zonder gebruik van client‐side scripts (zoals


JavaScript) [V12] [R.pd.1.3] (21).


Interface 

Voeg geen <Reset> knop toe aan een formulier [V10] [R.pd.13.18] (19). 

•	 De kans dat mensen na het invullen alles willen wissen is vele malen kleiner dan de kans dat ze 

per ongeluk op de <Reset> knop klikken (2). 

Geef, bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, de gebruiker de 

mogelijkheid om onmiddellijk de fout in het formulier te kunnen herstellen [V10] [R.pd.22.5] (19). 

•	 Laat de gebruiker niet afhankelijk zijn van de <Terug> knop [V10]. 

Vermijd het 'lege vel‐syndroom' bij gebruikers die de eerste keer gebruik maken van een formulier 

[V16]. 

•	 Onervaren gebruikers weten vaak (nog) niet goed wat zinnige waarden zijn voor parameters. 

Voorzie velden en opties daarom van slimme standaard default waarden. In een later stadium kan 

de gebruiker die waarden dan aanpassen aan zijn specifieke persoonlijke profiel (10). 

Geef ervaren gebruikers de mogelijkheid om veelgebruikte routines te versnellen of te 

automatiseren (17). 

•	 Een veelgebruikte methode door ervaren gebruikers om snel van veld naar veld te springen is met 

behulp van de <Tab> toets (1). Schakel die functie dan ook niet uit. Idem voor de focus retangle 

rondom een link (19). 

Invoer van gegevens 

Maak een duidelijk verschil tussen verplichte en optionele velden [R.pd. 13.10] (1)(19). 

Laat gebruikers altijd de gegevens zien die ze hebben ingevoerd. 

•	 Zorg ervoor dat ingevulde gegevens tijdens het invulproces niet verdwijnen [V15] (2). 

•	 Gebruikers moeten altijd in één oogopslag de hele reeks gegevens kunnen zien die ze hebben 

ingevoerd. Invoervelden moeten tenminste 35 tot 40 karakters lang zijn (1). 

o	 Verdeel lange gegevensitems (zoals familienamen) over meerdere invoervelden (1). 

•	 Geef gebruikers feedback over de status van de dataverwerking [V18] [R.pd.13.12] (3). 



Gebruik het juiste type element voor de juiste soort keuzemogelijkheid. 

•	 Gebruik tekstvelden als de snelheid van invoer van belang is. 

o	 Het invoeren van teksten werkt sneller dan alle andere methodes (1). 

o	 Nota bene: de snelheid gaat ten koste van de precisie. Text entry levert meer fouten 

op dan andere methoden (1). 

• Gebruik stemrondjes (radio buttons) voor opties die elkaar uitsluiten (1). 

• o Gebruik geen stemrondjes als er maar één optie is (1). 

•	 Gebruik vinkjes (check boxes) wanneer er meerdere opties tegelijkertijd kunnen worden 

geselecteerd (1). 

o	 Gebruikers moeten zowel door op het hokje zelf als op het label te klikken het vinkje 

kunnen (de)activeren (1). 

•	 Gebruik open lijsten om één optie uit vele opties te kiezen (1). 

o	 Gebruik liever open lijsten dan drop‐down lijsten (1). Een uitzondering zijn extreem 

lange lijsten ‐‐ een drop‐down lijst werkt dan beter (1). 

o	 Wanneer open lijsten worden gebruikt, toon dan zoveel mogelijk opties (1). 

•	 Sorteer keuzeknoppen en opties binnen lijsten op volgorde van belangrijkheid. Zet de 

belangrijkste en/of meest gebruikte bovenaan (1). 

Plaats (automatisch) een knipperende cursor aan het begin van het eerste invoerveld wanneer het


formulier op de pagina verschijnt (1).


Minimaliseer de invoer van speciale tekens.


•	 Vermeldt eenheden altijd op of bij de labels van invoervelden zodat de gebruiker ze niet in het 

veld zelf hoeft in te vullen (1). 

•	 Idem voor speciale tekens (%, valuta‐aanduidingen). Dit voorkomt het veelvuldig gebruik van de 

<Shift> knop %, valuta‐aanduidingen) (1). 

Laat altijd een bevestigingsbericht zien nadat een formulier is opgestuurd (submitted) [R.pd.13.14] 

(33). 

Externe links 

Tips en trucs voor begrijpelijke formulieren in het algemeen: 

http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/ 
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4.2.7 Vormgeving 

Algemene principes 

Hou ontwerpen helder en simpel. Vermijd toeters en bellen [V27]. 

•	 Ontwerpen is de kunst van het weglaten (43). 

•	 Voorkom rommelige en volle pagina's (1). Elk extra element concurreert om aandacht met de 

reeds aanwezige elementen. Hoe meer elementen hoe groter de ruis en hoe minder duidelijk 

individuele elementen opvallen (17). 

•	 Elementen in 'dunbevolkte' gebieden op de pagina worden eerder gezocht en sneller gevonden 

(1). 

•	 Maak gebruik van rustpunten: iconen, afbeeldingen en headers dienen bij het scannen als 

'rustpunten' en als beginpunten. 

Een vertrouwde vormgeving (common look & feel) van een website blijkt ook direct effect te 

hebben op de functionaliteit van de website 

•	 het maakt de website makkelijker in gebruik, maakt bepaalde werkprocessen inzichtelijker, en 

verhoogd daardoor uiteindelijk de efficientie van het gebruik (4). 

Zorg voor visuele consistentie, zowel binnen een site als tussen sites van dezelfde organisatie (1)(21) 

[V27]. 

•	 Bezoekers moeten elke pagina kunnen herkennen als deel van een groter geheel (44). 

•	 Denk daarbij onder andere aan de grootte en type van letters, kleuren die gebruikt worden voor 

labels, lettertypes en achtergronden, en de plaats van labels, teksten en afbeeldingen. 

o	 Het gebruik van verschillende maten interactieve elementen (widgets) heeft geen 

aantoonbaar negatief effect op de effectiviteit of de voorkeuren van gebruikers (1). 

Gebruik geen verschillende manieren om dezelfde soort informatie op een pagina te benadrukken


(1).


Gebruik de juiste manier van nadruk voor de mate van belangrijkheid van een object.


•	 Er is een natuurlijke rangorde van manieren (1): 

1. Beweging is de meest effectieve manier om aandacht te trekken. Het is vrijwel onmogelijk voor 

gebruikers om hun ogen van bewegende elementen af te houden. Het nadeel daarvan is dat niet‐

relevante bewegende elementen continue de aandacht van de gebruiker afleiden van de rest van de 

informatie op de pagina; 

2. Grote objecten, vooral grote afbeeldingen, trekken eerder de aandacht dan kleinere objecten. 

Gebruikers fixeren zich eerder en langer op grote objecten. Gebruikers slaan echter snel afbeeldingen 

over die ze als louter decoratief of als advertenties beschouwen; 

3. Gebruikers kijken eerst naar afbeeldingen, en dan pas naar de begeleidende tekst. In veel gevallen 

worden teksten alleen als laatste redmiddel gebruikt, als de afbeelding zelf niet begrepen wordt; 

4. Kleur is minder geschikt als methode om aandacht te trekken. Het is wel een belangrijke manier 

voor de gebruiker om het relatieve onderlinge belang van objecten of stukken tekst in te kunnen 

schatten (1). 

Zet elementen aan elkaar zijn gerelateerd (dicht) bij elkaar [V21]. 

•	 Gebruikers gaan er van uit dat elementen die dicht bij elkaar staan, conceptueel bij elkaar horen 

(1). 

•	 Van tekstgedeelten die dezelfde achtergrondkleur hebben, wordt ook aangenomen dat ze aan 

elkaar zijn gerelateerd (1). 



Kleurgebruik 

Wees consequent met kleurgebruik bij het geven van betekenis [R.pd.10.2] (21). 

Gebruik geen verschillende kleuren binnen een lopende tekst. 

•	 Alleen (bezochte) links mogen een afwijkende kleur hebben (21). 

•	 Zorg ervoor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitsluitend door kleur 

overbrengen [V27] [R.pd.10.1] (1). 

Gebruik zwarte tekst op een effen achtergrond met een goed contrast. 

•	 Over het algemeen geldt: hoe groter het contrast tussen de tekst en de achtergrond, hoe 

makkelijker de tekst is te lezen {R.pd.10.3] (1). 

•	 Zwarte teksten op een witte achtergrond zijn 30% sneller te lezen dan lichte teksten op een 

zwarte achtergrond (1). 

Typografie 

Wees voorzichtig met het gebruik van verschillende lettertypes om nadruk te geven [V27]. 

•	 Het gebruik van verschillende soorten lettertypes door elkaar kan de leessnelheid tot 20% 

vertragen. Gebruik verschillen daarom spaarzaam in grote tekstblokken en/of lopende tekst (1). 

•	 Gebruik geen onderstreping om bepaalde woorden of zinsdelen te benadrukken. De conventie is 

dat onderstreping voor hyperlinks wordt gebruikt, en de meeste gebruikers gaan ook van die 

conventie uit [V23]. 

•	 Vermijd het gebruik van boven‐ en onderschrift waar mogelijk (21). 

Gebruik kleine letters met hoofdletters voor lopende teksten (1).


Gebruik een consistente structuur voor tekstreeksen (zoals telefoonnummers).


•	 Gebruik een vorm waar gebruikers mee bekend zijn (1). 

•	 Gebruik voor telefoonnummers de volgende standaardvorm: (070) 123 45 67 (21). 

Gebruik bekende lettertypes. 

•	 Uit onderzoek blijkt dat er geen verschil in leesbaarheid is tussen letter met schreef (zoals Times 

Roman) en schreefloze letters (zoals Arial of Verdana). 

Gebruik ten minste een 12‐punts lettertype. 

•	 Letters kleiner dan 12 punten vertragen de leessnelheid van gebruikers. Gebruik nooit letters die 

kleiner zijn dan 9 punten (1). 

•	 Voor gebruikers van boven de 65 jaar is het vaak zelfs beter om 14‐punts letters te gebruikers (1). 

•	 Houdt er rekening mee dat browsers de grootte van letters soms anders kunnen weergeven. Test 

het ontwerp altijd in alle gangbare browsers. 

•	 Gebruikers kunnen via hun browser zelf de grootte van het lettertype instellen. Schakel die 

functie niet uit en houdt ook daar rekening mee bij het ontwerp van een pagina. 

Gebruik vetgeschreven tekst spaarzaam, en tekst in hoofdletters al helemaal niet. 

•	 Woorden die alleen in hoofdletters zijn geschreven, worden in de etiquette van het Internet als 

schreeuwerig beschouwd. 
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Homepage 

Zorg ervoor dat de homepage er ook als een homepage uitziet [V28]. 

•	 Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat onderliggende pagina's niet met de homepage (kunnen) 

worden verward (1). 

Probeer de homepage op één scherm te houden [V27]. 

•	 Lukt dat niet, zorg er dan voor dat de pagina niet onderaan het scherm lijkt op te houden omdat 

daar toevallig een logische knip in het ontwerp zit (49). 

o	 Oudere en onervaren gebruikers zijn eerder geneigd om informatie te missen die 

onder het bovenste scherm staat (below the fold, 400‐500 pixels) (1). 

Links & labels 

De naam van een pagina moet duidelijk te herkennen zijn [V14] [R.pd.14.1]. 

•	 In de meeste gevallen heeft de naam van de pagina het grootste lettertype ‐‐ vergelijk de titel van 

een hoofdstuk in een boek (18). 

Hyperlinks moeten makkelijk herkend kunnen worden door gebruikers [V23] [R.pd.8.8]. 

•	 Zorg ervoor dat hyperlinks zich niet alleen door kleur onderscheiden maar bij voorkeur ook door 

onderstreping (39). 

•	 Andersom geldt dat tekst die geen hyperlinks is er ook niet als een hyperlink uitziet ‐‐ vermijdt 

daar dus juist onderstreping (3). 

Zet labels altijd dicht bij invoervelden (1). 

•	 Gebruikers moeten in één oogopslag kunnen zien welke label bij welk invoervak hoort. 

o	 Als de lengtes van de verschillende labels binnen een formulier sterk variëren, kies 

er dan voor de labels rechts uit te lijnen. 

Broodkruimelpaden (bread crumbs) kunnen het beste als volgt worden vormgegeven [V14] 

•	 gebruik een klein lettertype; 

•	 gebruik het '>' symbool om de verschillende niveau te onderscheiden; 

•	 geef het laagste niveau een andere vormgeving van de hogere niveaus (bijvoorbeeld vet). 

Lijsten 

Gebruik tabellen alleen als het echt om de presentatie van data (relationele informatie) gaat, niet


voor de opmaak van een pagina [V5] [R.pd.11.1] (19)(21).


Zet niet teveel items op een overzichtspagina [V25].


•	 Houdt het bij voorkeur op maximaal twintig items (21). 

•	 Kies voor een bladerfunctie om de overige items te tonen (21). 

Kies het juiste type opsomming. 

•	 Bullets werken het beste bij lijsten zonder rangorde of volgorde (1). 

•	 Bij instructies werken genummerde lijsten het beste (1). 

o	 Begin de nummering nooit met een nul (0). Als mensen tellen beginnen ze altijd met 

één (1), nooit met nul (1). 



Gebruik de juiste volgorde voor de items. 

•	 Ga uit van de logica van de gebruiker en niet die van de ontwerper (1). 

•	 Zet, vanuit die logica geredeneerd, het belangrijkste item bovenaan. 

o	 Veel gebruikers stoppen met het scannen van lijsten zodra ze iets relevants tegen‐

komen (1). 

•	 Als er geen duidelijke volgorde is, sorteer de items in de lijst dan op alfabetische volgorde (1). 

o	 Orden niet alfabetisch als er een meer betekenisvolle ordening mogelijk is (bijvoor‐

beeld populariteit). Alfabetisch staat in veel gevallen gelijk aan willekeurig. 

Geef tabellen zo vorm dat ze goed te scannen zijn [V21]. 

•	 Toon opsommingen in kolommen in plaats van rijen. 

o	 Het scannen van een horizontale lijst duurt 20% langer dan van een verticale lijst (1). 

•	 De lijst moet als een apart, bij elkaar horend geheel te herkennen zijn (1). 

•	 Zorg binnen een lijst voor onderscheidende kenmerken zoals verschillende achtergrondkleuren 

per rij en duidelijke labels voor de rijen en kolommen (1). 

o	 Introduceer de lijst met een duidelijke titel. Gebruikers moeten kunnen begrijpen 

waarom er voor een lijst is gekozen en hoe de elementen in de lijst zich tot elkaar 

verhouden (1). 

o	 Schrijf elk item in een lijst met een hoofdletter (1). 

Grafieken 

Grafieken zijn bij uitstek geschikt voor situaties waarin gebruikers veranderingen in data moeten 

kunnen aflezen (1). 

•	 Laat ook de exacte waarden van de data (data values) in grafieken zien als nauwkeurige lezing van 

de data is vereist (1). 

Pictogrammen zijn met name geschikt voor het aanleren van handelingen. 

•	 Uit onderzoek blijkt dat afbeeldingen veel beter zijn in het overdragen van informatie in een 

leercontext dan teksten (1). 

•	 Afbeeldingen van bekende objecten worden beter herkend en beter onthouden dan hun 

tekstuele weergave (1). 

Gebruik kleuren om verschillende soorten data van elkaar te onderscheiden. 

•	 De prestatie van gebruikers met betrekking tot de interpretatie en verwerking van data neemt 

met 40% als er gebruik wordt gemaakt van kleurcodering. Die verbetering treedt echter alleen op 

als er wordt uitgelegd hoe de kleuren moeten worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld in een 

duidelijke legenda (1). 

•	 Gebruikers kunnen tot tien verschillende soorten kleuren onderscheiden die aan (tien) 

verschillende categorieën zijn toegewezen. Het is echter veiliger om niet meer dan vijf verschil‐

lende soorten te gebruiken (1). 
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Afbeeldingen & knoppen 

Vertoon nooit ongevraagd vensters of afbeeldingen [V11]. 

•	 Pop‐ups zijn uit den boze en leiden tot grote irritatie bij gebruikers. 

Gebruik geen afbeeldingen die er, bij voorbeeld door hun formaat en/of stijl, uitzien als 

advertenties (banner ads). 

•	 Gebruikers slaan banners over bij het scannen van pagina's ‐‐ (functionele) afbeeldingen die op 

banners lijken worden ook overgeslagen (1). 

Gebruik simpele of liever helemaal geen afbeeldingen op de achtergrond van pagina's. 

•	 De teksten op de voorgrond zijn dan vaak moeilijk te lezen (1). 

Gebruik alleen afbeeldingen als ze bijdragen aan het succes van de website als geheel. 

•	 Het leidt tot grote irritaties bij gebruikers als ze lang moeten wachten totdat een afbeelding is 

gedownload, en de afbeelding dan geen enkele toegevoegde waarde lijkt te hebben (1). 

•	 Laat daarom, als het tonen van de afbeelding op ware grootte niet kritisch is, de gebruiker eerst 

een verkleining van de afbeelding (thumbnail) zien. 

Zorg ervoor dat de afbeelding de bedoelde boodschap overbrengt [V27]. 

•	 Bij het selecteren van de beste afbeelding uit een verzameling van vergelijkbare afbeeldingen, 

kiezen gebruikers meestal de afbeelding die de meeste andere gebruikers ook kiezen (dat wil 

zeggen de afbeelding die het bekendste voorkomt). Ontwerpers geven meestal de voorkeur aan 

de meest artistieke afbeelding (1). 

Grafische elementen met een bewegingsfunctie (zoals knoppen of tabbladen) worden het beste als


zodanig herkend als ze er zoveel mogelijk uitzien als hun niet‐virtuele tegenhanger (1).


Zorg ervoor dat het label op een drukknop de actie duidelijk aangeeft [V15].


•	 Alt‐teksten bij een knop moeten de functie van de knop beschrijving en niet de afbeelding die op 

de knop staat (21). 

•	 De combinatie van een tekst label en een illustratief icoon heeft een duidelijke meerwaarde (1). 

Het is niet duidelijk of het laten zien van foto's van medewerkers bijdraagt aan het vertrouwen van 

gebruikers in de website. 

•	 In de literatuur lijken de stemmen verdeeld. Sommige onderzoeken treffen inderdaad een positief 

verband aan, andere onderzoeken vonden juist geen enkele relatie (1). 



Audio & video 

Gebruik video, animatie en audio alleen als dat helpt om de boodschap van de website beter over 

te brengen. 

•	 Het gebruik van dynamische media louter om de aandacht van de gebruiker te trekken, kan tot 

een overload aan indrukken leiden en werkt dan eerder averechts (1). 

Biedt een inleidende uitleg aan voordat de animatie wordt vertoond (1). 

•	 Voorzie elke video van captions en biedt daarnaast een volledig uitgeschreven tekst (transcriptie) 

aan (21). 

Zorg ervoor dat gebruikers controle kunnen uitoefenen over tijdsafhankelijke media‐objecten [V11]. 

•	 Als er tijdsafhankelijke media objecten worden gebruikt voor animaties of bewegende tekst, 

moeten gebruikers de objecten naar believen kunnen pauzeren, stoppen en herstarten (3). 

Biedt video altijd gelaagd aan [R.pd.1.2]. 

•	 Gebruik Flash‐video als het belangrijkste formaat (19)(21). 

•	 Biedt het videobestand ook altijd als download aan (19)(21). 

Externe links 

Stijlgids voor corporate websites van Ministeries: 

http://stijlgids.overheid.nl/ 

Stijlgids voor corporate websites van gemeenten: 

http://egem‐iteams.nl/stijlgids‐gemeenten‐03 

4.2.8 Stijl 

Algemene principes 

Voorzie de website van voldoende nuttige informatie (substance) [V28] 

•	 De inhoud van een website moet voldoende compleet zijn met betrekking tot het doel van de site 

en in ieder geval die informatie bevatten waar een typische gebruiker naar op zoek is (3). 

o	 Die inhoud kan ook deels worden geleverd door hyperlinks aan te bieden naar ande‐

re websites (3). 

Zorg voor actuele informatie. 

•	 Gebruikers verwachten dat de informatie op een website altijd actueel is. Als de betrouwbaarheid 

van informatie tijdsafhankelijk is, is het beter om helemaal geen informatie te laten zien aan de 

gebruiker dan verouderde en/of achterhaalde informatie (1). 

•	 Voorzien stukken informatie van een datering en, indien dat belangrijk is voor de taak van de 

gebruiker, van een datum en/of tijdstip waarop de informatie voor het laatste vernieuwd is (3). 

•	 Het is vaak nuttig om snelle toegang te verschaffen tot informatie die recent op de website is 

gepubliceerd. Dat kan bijvoorbeeld door een 'geschiedenis' van documenten of door een archief 

aan te bieden (3). 
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Verhoog de geloofwaardigheid van de website [V28]. 

•	 De belangrijkste website‐gerelateerde maatregelen die een organisatie op dit vlak kan treffen 

zijn: 

o	 Een bruikbare verzameling van veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ's) aanbie‐

den; 

o	 Ervoor zorgen dat de website op een logische manier is georganiseerd; 

o	 Artikelen op de website zetten die voorzien zijn van citaties en referenties; 

o	 De autoriteit van de auteur(s) vermelden; 

o	 Er zorg voor te dragen dat de website er professioneel ontworpen uitziet; 

o	 De informatie op de site zo actueel mogelijk te houden; 

o	 Een archief aan te bieden (voor zover de inhoud van de website zich daarvoor leent); 

o	 Links naar externe bronnen en materiaal aan te bieden; 

o	 Ervoor te zorgen dat de website regelmatig door andere betrouwbare websites 

wordt gelinked (1). 

Structuur van teksten 

Als er om een opeenvolgen van handelingen (procedure) van de gebruiker wordt gevraagd ‐‐ en dat


is regelmatig het geval ‐‐ leg die dan heel duidelijk uit aan de gebruiker (1).


Beperk de hoeveelheid lopende tekst op homepages en navigatiepagina's [V27].


•	 Schrap de helft van de woorden op elke pagina, en dan nog eens de helft van wat er over is. Dit is 

met name van belang voor home pages en navigatiepagina's (18). 

•	 Als er veel woorden zijn op een navigatiepagina hebben gebruikers de neiging om snel te scannen 

naar specifieke woorden of beginnen ze op veel verschillende links te klikken, in plaats van de 

tekst te lezen die wordt geassocieerd met de links (1). 

•	 Home pages die rijk zijn in informatie (dus geen lopende tekst, RtV) worden vaak hoger 

gewaardeerd dan relatief 'lege' pagina's die maar een paar links laten zien. Voorwaarde is wel dat 

de gebruiker niet wordt overvoerd met teveel indrukken (2). 

o	 Perception overload kan bijvoorbeeld worden voorkomen door de inhoud in ver‐

schillende groepen bij elkaar te zetten en die groepen van een geschikte, 

onderscheidende layout te voorzien (3). 

Schrijf zo bondig mogelijk. Beperk het aantal woorden en zinnen [V29] [R.pd.18.2]. 

•	 Lezen van een beeldscherm duurt 40% langer dan lezen van papier (8). 

•	 Een zin moet bij voorkeur uit niet meer dan 11 woorden bestaan (21). 

•	 Een paragraaf mag maximaal 8 regels lang zijn, en bij voorkeur minder dan 150 woorden bevatten 

(1). Vroom hanteert als vuistregel zelfs niet meer dan 5 vrij korte regels (2). 

Gebruik de meest geschikte regellengte. 

•	 Als de ruimte beperkt is om tekst weer te geven, toon dan liever enkele langere regels dan veel 

korte (1). 

•	 Gebruik bij doorlopende tekst in kolommen regels van tenminste 50 tekens. 

Maak de eerste zin zo beschrijvend mogelijk [V20] [R.pd.18.2]. 

•	 Beschrijf het hoofdthema en het bereik van de alinea (Wat, Waar, Wie, Wanneer en Waarom) in 

de eerste zin van elke paragraaf. 

•	 Alles wat na de eerste paragraaf komt, is achtergrondinformatie. De haastige lezer hoeft alleen 

maar de eerste alinea te lezen. De rest is toegift (8). 



Knip teksten op in behapbare stukken en voorzie die van heldere tussentitels [V21]. 

•	 Tussenkoppen ondersteunen het scannen. 

•	 Veel zoekmachines geven extra gewicht aan koppen en titels. 

Inhoud van teksten 

De homepage moet meteen een positieve eerste indruk geven van de rest van de website [V28]. 

•	 Communiceer de waarde van de website voor de gebruiker. Het beoogde doel moet makkelijk 

herkenbaar zijn door gebruikers (3). Geef antwoord op de volgende vragen (18): 

o	 wat of wie is dat? 

o	 wat voeren ze hier uit? 

o	 waarom moet ik hier eigenlijk zijn (en niet ergens anders)? 

o	 wat kan ik allemaal op de site doen? 

o	 en dus niet: vertellen wat de organisatie zelf belangrijk vindt. 

�	 In een onderzoek naar usability van sites van ministeries bleek dat veel be‐

zoekers moeite hebben zich een precies beeld te vormen van waar het 

ministerie zich mee bezig houdt (32). 

•	 Als mensen wordt gevraagd om websites van hoge kwaliteit te vinden, kijkt de helft daarvan 

louter en alleen af op de homepage (1). 

o	 Plaats vlak bij het logo een korte omschrijving (tagline) die uitlegt wat de organisatie 

doet (18)(32). 

o	 Gebruik geen missie‐statement als tagline. Denk vanuit de gebruiker, niet vanuit de 

organisatie (18). 

o	 Toon veelbelovende 'voorproefjes' (teasers) van de inhoud van de rest van de site 

op de homepage (18). 

Schrijf helder en eenvoudig. Vermijd jargon zoveel mogelijk [V19] [R.pd.22.1]. 

•	 Volgens onderzoek van de Nederlandse Taalunie leest 60% van de Nederlandse bevolking op 

niveau B1 ('normaal Nederlands') of lager. Overheden en bedrijven communiceren meestal op het 

moeilijkere C1 niveau (MBO+ tot HBO). Daarnaast telt Nederland ongeveer 1,5 miljoen 'laaggelet‐

terden'. Dat zijn volwassenen die flinke moeite hebben met lezen of dat helemaal niet kunnen 

(51). 

•	 Ga er van uit dat de gemiddelde gebruiker niet of nauwelijks achtergrondkennis heeft. Kom 

tegemoet aan de gebruikers die wel goed zijn ingevoerd in de materie door jargontermen in 

haakjes in zinnen toe te voegen. 

•	 Een begrippenlijst kan nuttig zijn voor gebruikers voor wie het onderwerp nieuw is maar het is 

geen licentie om regelmatig termen te gebruiken die de gemiddelde gebruiker niet begrijpt (1). 

Vermijd het gebruik van de passieve vorm (1).


Schrijf instructies in de gebiedende wijs (1).


Geef data en informatie altijd een formaat dat geen omzetting vereist door de gebruiker.


•	 Voorzie webpagina's bijvoorbeeld van beknopte beschrijvende titels zodat ze zonder verdere 

wijzigingen zijn te gebruiken als bookmark. 

Gebruik altijd cijfers om getallen weer te geven, en het procentteken voor het weergeven van 

percentages. 

•	 Dit verhoogt de herkenbaarheid van getallen in de tekst en verbetert daarmee de scanbaarheid. 

Dus 19% in plaats van negentien procent (23). 
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Gebruik de Grice maximes voor duidelijke en inhoudelijke content [V29] (50) 

•	 Maak je bijdrage zo informatief mogelijk, gezien het doel of de richting van de content 

•	 Zeg niet meer dan nodig is, gezien het doel of de richting van de content. 

•	 Zeg niet iets waarvan je denkt dat het niet waar is. 

•	 Zeg niet iets waarvoor je geen evidentie hebt. 

•	 Vermijd onduidelijkheden 

•	 Vermijd ambiguïteit. 

•	 Wees kort. 

•	 Wees ordelijk. 

•	 Zorg dat je bijdrage relevant is. 

Foutboodschappen en helpbestanden 

De kwaliteit van de inhoud van de helpbestanden (begrijpelijkheid teksten) is veel belangrijker dan 

de wijze waarop die bestanden worden aangeboden [V19] (28).


Helpdocumentatie moet zich met name richten op de taak van de gebruiker, moet een opsomming


geven van de concrete stappen die gezet moeten worden, en moet niet te lang zijn [V19] (17).


•	 Nota bene: de meeste documentatie wordt nooit gelezen (6). De werking van de website moet 

zich principe zelf wijzen. 

•	 Een minimale handleiding focust op de feitelijke taken die een gebruiker uitvoert. Het moet de 

gebruiker helpen om fouten (error states) te herkennen en de meest voorkomende fouten te 

herstellen (29)(33). 

Gebruik de terminologie van gebruikers in helpdocumentatie, niet die van ontwerpers [V19]. 

•	 Zelfs als gebruikers weten hoe ze een bepaald object moeten gebruiken of een bepaalde 

handeling moeten verrichten, beschrijven ze dat object of die handeling vaak nog niet op dezelfde 

manier als de ontwerpers dat zouden doen (1). 

Foutboodschappen moeten in helder in normaal taalgebruik worden geschreven (dus foutcodes zijn 

uit den boze), het probleem in kwestie exact adressen, en op een constructieve manier een 

oplossing aandragen [V19] (8)(17). 

•	 Informeer de gebruiker altijd over de aard van de foutmelding (1). 

•	 Geef altijd contactgegevens in de melding waar om verdere hulp kan worden gevraagd (33). 

Breng de boodschap vriendelijk. 

•	 Gebruikers met weinig ervaring van computers en het internet zijn onzeker in het gebruik. Als er 

iets fout gaat, hebben ze de neiging om het aan zichzelf te wijten en niet aan het medium (8). 

o	 Vermijd bedreigende termen als 'Foutmelding' en 'Error' (8). 

o	 Geef gebruikers niet de indruk dat het hun fout is (8). 



Privacy 

Als er op een website om persoonlijke informatie wordt gevraagd, laat dan altijd expliciet een 

makkelijk te begrijpen privacy statement zien [R.pd.13.8]. 

•	 Dat statement moet makkelijk toegankelijk zijn vanaf alle delen van de website waar om 

informatie wordt gevraagd en/of waar een transactie wordt afgehandeld (3). 

•	 Het statement moet in ieder geval de volgende elementen bevatten: 

o	 het soort van informatie dat wordt verzameld of getraceerd; 

o	 een uitleg van de manier waarop de informatie zal worden gebruikt; 

o	 een expliciete beschrijving van de partijen waar de informatie mee gedeeld zal wor‐

den (3). 

Als er op een website persoonlijke informatie wordt ingevoerd, moeten gebruikers in de 

mogelijkheid worden gesteld om aan te geven of en hoe hun persoonlijke informatie mag worden 

gebruikt. 

•	 Vraag gebruikers liever expliciet om toestemming (opt in) dan dat ze de optie krijgen om geen 

toestemming te geven (opt out) (3). 

•	 Gebruikers moeten op elk moment hun toestemming moeten kunnen zien, kunnen geven, 

kunnen veranderen of kunnen intrekken (3). 

Als een web applicatie data of uitvoerbare programma's (executables) lokaal opslaat op de 

computer van de gebruiker (bijvoorbeeld door cookies te gebruiken), dan moet het beleid ten 

aanzien van die data of programma's vooraf expliciet worden vermeld (3). 

•	 Het is van belang dat dit beleid duidelijk onderscheiden wordt van andere juridische stukken zoals 

het privacybeleid (3). 

Externe links 

Stijlgids voor de Rijksoverheid: 

http://stijlgids.overheid.nl/ 

Stijlgids voor gemeenten: 

http://egem‐iteams.nl/stijlgids‐gemeenten‐03 
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4.2.9 Techniek 

Robuustheid 

De web user interface moet zowel met oudere als met nieuwere technologie om kunnen gaan [V6] 

(3). 

•	 Test de website op de meest gangbare browsers. Houdt rekening met de specifieke eigenschap‐

pen van de browsers en de verschillen tussen die browsers [1]. 

•	 Test de website op de meest gangbare besturingssystemen [1]. 

•	 Houd rekening met de typische internetsnelheid van gebruikers [1]. 

o	 Minimaliseer het aantal bytes per pagina [1]. 

o	 Zorg ervoor dat afbeeldingen het laden van de pagina niet vertragen. Gebruikers to‐

lereren minder vertraging van taken waarvan ze verwachten dat het de computer 

weinig tijd kost (zoals het laten zien van afbeeldingen) [1]. 

•	 Houd rekening met de typische schermresolutie van gebruikers [1]. 

o	 Horizontaal scrollen is uit den boze en wordt als zeer storend ervaren door gebrui‐

kers. Ontwerp de website dus op basis van de minimale resolutie. Dat is op dit 

moment 800 x 600 pixels, minus de scrollbar 770 x 600 pixels [V24]. 

•	 De inhoud van de website moet ook zo worden opgeslagen dat ze in de toekomst nog steeds te 

gebruiken is [V6] [3]. 

Feedback aan de gebruiker 

Laat gebruikers op tijd weten wat er aan de hand is [V18]. 

•	 Informeer ze vooraf over lange download tijden [1]. 

o	 Laat een zandloper zien als de verwerkingstijd minder dan 10 seconden bedraagt [1]. 

o	 Laat een voortgangsbalk zien als de verwerkingstijd meer dan 10 seconden bedraagt 

[1]. 

o	 Stel de gebruiker vooraf door middel van een boodschap op de hoogte als de ver‐

werkingstijd langer dan 60 seconden bedraagt. Geef een geluidssignaal als de 

verwerking klaar is [1]. 

Waarschuw gebruikers als er een time‐out van een sessie dreigt. 

•	 Stel gebruikers vooraf expliciet op de hoogte van het feit dat de website met eindige sessies 

werkt [1]. 

•	 Waarschuw gebruikers ruim van tevoren zodat ze om additionele tijd kunnen vragen [1]. 



Technische functionaliteiten 
Zorg ervoor dat de functie van de website niet afhankelijk is van optionele technologie [V12] 

[R.pd.1.3]. 

•	 Webpagina's moeten ook zonder CSS (cascading style sheets) goed te lezen zijn [18]. 

•	 Bied altijd alternatieven aan voor client‐side scripts (die worden bijvoorbeeld gebruikt in menu's 

of in webformulieren) [18]. 

Bied altijd een print‐optie aan. 

•	 Zorg ervoor dat webpagina's zo zijn opgemaakt dat ze goed te printen zijn, of biedt anders een 

kant en klare printversie aan.[1][3] 

Externe links 

Marktaandelen 

•	 browsers wereldwijd: 

http://www.thecounter.com/stats/ 

http://www.upsdell.com/BrowserNews/stat.htm 

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 

•	 Marktaandeel besturingssystemen wereldwijd: 

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp 

•	 Marktaandeel schermresoluties wereldwijd: 

•	 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp 

Automatische testen voor browsers 

•	 Website testen voor een willekeurige browser: 

http://www.anybrowser.com/siteviewer.html 

•	 Website testen op verschillende schermgroottes: 

http://www.anybrowser.com/ScreenSizeTest.html 

Dialogic innovatie ● interactie                     	 57 

http://www.thecounter.com/stats/
http://www.upsdell.com/BrowserNews/stat.htm
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp
http://www.anybrowser.com/siteviewer.html
http://www.anybrowser.com/ScreenSizeTest.html


4.2.10 Toegankelijkheid 

Algemene principes 

De meest effectieve manier om toegankelijkheid van websites voor mensen met een functiebeper‐

king te verbeteren is door sites te ontwerpen die voor iedereen het meest bruikbaar zijn (18)(45). 

•	 Als de site tot verwarring leidt bij mensen zonder functiebeperking geldt dat meestal in nog 

sterkere mate voor mensen met functiebeperking. Voor de laatste groep is het over het algemeen 

ook moeilijker om fouten te herstellen en/of de weg terug te vinden (18). 

•	 Het omgekeerde argument ("toegankelijkheid (accessibility) verbeteren leidt tot een verhoging 

van de gebruiksvriendelijkheid (usability) gaat niet op (18). 

Basisregels 

De volledige set van Webrichtlijnen is veel groter dan de selectie die hier gemaakt is. We hebben deze 

regels geselecteerd omdat ze volgens ons het meeste effect hebben en het minst moeilijk te 

implementeren zijn. 

Nota bene: voor de Rijksoverheid zijn alle Webrichtlijnen verplicht dus het werken met een selectie is 

geen optie.45 

Het gros van de Webrichtlijnen is overigens al verwerkt in de andere hoofdstukken. Toegankelijkheid is 

immers een integraal onderdeel van het ontwerpproces. 

Zorg ervoor dat alle acties op de website ook met het toetsenbord kunnen worden uitgevoerd 

[V12]. 

•	 Niet iedereen kan een muis gebruiken. Gebruik dus geen functionaliteiten die louter met de muis 

te bedienen zijn. 

Zorg ervoor dat de site goed werkt met voorleesapplicaties (screen readers). Test dit altijd in de 

praktijk [V13]. 

•	 Voorzie invoervelden altijd van een label (HTML: label) die door screen readers te lezen is (18).. 

•	 Bied altijd (full text) web versies van PDF‐documenten aan (18). 

Voorzie elke afbeelding van een omschrijving [V27] [R.pd.7.1]. 

•	 gebruik hiervoor het ALT attribuut. Dit geldt ook voor afbeeldingen die geen boodschap 

overbrengen (zoals elementen die louter voor de opmaak dienen). Geef die dan een leeg ALT 

attribuut mee (""). 

•	 ALT tags werken alleen als de image maps aan de client staan, niet op de server. Gebruik dus geen 

server‐side image maps. 

Biedt een optie aan om de primaire navigatiestructuur over te slaan ("ga direct naar paginatekst") 

•	 De primaire navigatiestructuur komt als het goed is op iedere pagina terug en hoeft dus niet elke 

keer opnieuw voorgelezen te worden (35). Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door een link 

aan te bieden. Die link hoeft niet zichtbaar op de website te worden getoond zolang screen 

readers hem maar kunnen lezen. 

Gebruik alleen JavaScript als het echt niet anders kan. 

•	 Sommige ondersteunende middelen kunnen (nog) niet goed overweg met JavaScript (18). 

45 Zie begin §2.4.1. 



Externe links 

Kwaliteitsmodellen 

• Webrichtlijnen (Nederland): 

http://www.webrichtlijnen.nl/ 

http://www.accessibility.nl/ 

• Het veel beknoptere Amerikaanse model (Section 508): 

http://www.section508.gov/index.cfm?FuseAction=Content&ID=12#Web 

• ARIA Roadmap: W3C initiatief om Rich Internet Applications toegankelijk te maken: 

http://www.w3.org/TR/wai‐aria‐roadmap/ 

Dit is work in progress 

Automatische generieke testen voor toegankelijkheid 

• W3C Validation service: http://validator.w3.org/ 

• ATRC Web Accessibility Checker: http://checker.atrc.utoronto.ca/index.html 

• Functional Accessibility Evaluator: http://fae.cita.uiuc.edu/ 

• HERO 2.0 Beta: http://www.sidar.org/hera/index.php.en 

• Web Accessibility in Mind (WAVE 4.0): http://wave.webaim.org/ 

Automatische testen op specifieke onderdelen 

• Screen reader emulator: http://www.standards‐schmandards.com/projects/fangs/ 

Dit is een add‐on voor Firefox, werkt dus niet met Explorer! 

• Testen voor kleurenblindheid: http://www.standards‐schmandards.com/projects/fangs/ 
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5 Verantwoording 


5.1 Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoeksproject is gestart met een uitgebreide literatuurstudie naar bestaande 
vuistregels en ontwerpprincipes voor web usability. Deze literatuurstudie is in de maanden 
september en oktober 2008 uitgevoerd. De referenties omvatten uiteraard ook bestaande 
verzamelingen van regels, zowel nationaal (Webrichtlijnen, Stijlgids Rijksoverheid, Stijlgids 
gemeenten) als internationaal (ISO 9241, Section 508). Kernreferenties zijn de Research
based Web design & Usability Guidelines van de US Department of Health and Human 
Services, de artikelen van Jared Spool en het werk van Jacob Nielsen (en het commentaar 
daarop…) Voor een volledig overzicht van de literatuur wordt naar de referenties in de wiki 
verwezen (hier opgenomen in §5.3). 

Op basis van de literatuurstudie is een eerste versie van de wiki 
www.begrijpelijkewebsites.nl opgesteld. De wiki is daarna ter consultatie aangeboden aan 
een groot aantal leden van CHI Nederland, de Nederlandse vereniging voor Human 
Computer Interaction (HCI). Aan de respondenten is gevraagd om commentaar te leveren 
op de wiki. Verder is direct aan ze gevraagd welke 10 do’s en welke 10 don’ts zouden 
moeten gelden. De directe respons op de survey was minimaal. Er is wel uitvoerig per 
email en telefoon gereageerd. Een overzicht van alle experts waar mee is gesproken, is 
opgenomen in de volgende paragraaf. Als follow-up op deze reacties zijn een aantal 
langere interviews afgenomen. De uitvoerige reflectie in §2.3 is grotendeels gebaseerd op 
het commentaar van de experts. 

Op basis van het commentaar is de wiki aanzienlijk bijgesteld. In dit stadium is er ook een 
eerste selectie gemaakt van aanbevelingen uit de wiki die eventueel tot vuistregel 
gepromoveerd zouden worden. 

Vervolgens is de hiërarchie in de vuistregels aangebracht (hoofdprincipes, vuistregels, 
oplossingsrichtingen) en zijn ze gekoppeld aan design patterns. Dat laatste is gedaan op 
basis van een uitputtende inventarisatie van bestaande usability design patterns. De bèta 
versie van de vuistregels is ter consultatie voorgelegd aan een aantal sleutelrespondenten 
uit de eerste ronde. De vuistregels zijn op een aparte website, www.dialogicusability.nl, 
gepubliceerd en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 

Begin december 2008 is het draft eindrapport opgesteld. Hierin zijn onder andere de 
beleidsmaatregelen verder uitgewerkt en de eerste opzet van de standaard gebruikstest 
die kan worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van websites op kwantitatieve 
manier met elkaar te vergelijken. De draft is medio december besproken met de 
opdrachtgever. Op basis van het commentaar dat toen is ontvangen, en later van andere 
direct betrokkenen (MinBZK, Webrichtlijnen) is het rapport bijgesteld. De huidige 
(eind)versie van het rapport is eind januari aan de opdrachtgever opgeleverd. 

http:www.dialogicusability.nl


5.2 Correspondenten & co-auteurs 

De volgende mensen hebben op de een of andere manier een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van de wiki, het eindrapport, of de vuistregels -- waarvoor dank! 

• Joris Baas (Joris Baas Information Design) 

• Nils van den Broek (valsplat) 

• Ferry den Dopper (Tam Tam) 

• Nico Druif (Druif Design) 

• Marvin Fernandes (Hardopdenken) 

• Reinoud Hulzebosch (Vinvis) 

• Bram Kersten (TU Eindhoven) 

• Bastiaan Klooster (MetrixLab) 

• Yvonne van Laarhoven (Advertisement) 

• Margot Lagendijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) 

• Gert van der Meulen (Tam Tam) 

• Stijn Nieuwendijk (valsplat) 

• Jeroen van Rooij (ICTU) 

• Ruben Timmerman (Usarchy) 

• René Vendrig (Clockwork) 

• François Vis (Overheid heeft Antwoord ©) 

• Karianne Vermaas (WAU?!) 
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Bijlage 1. Checklist colofon 
gebruiksvriendelijkheid 

De gebruiksvriendelijkheid van deze website is als volgt geborgd: 

Voor de bouw van de website 

Welke referenties zijn gebruikt bij het ontwerp van de website? 

F Webrichtlijnen 

F Stijlgids Rijksoverheid 

F Stijlgids gemeenten 

F Dialogicusability 

F Anders namelijk: ______________ 

Welke groepen zijn, buiten de ontwerpers en bouwers om, betrokken geweest bij het 
ontwerp van de website? 

F medewerkers van de organisatie 

F externe usability experts, zo ja, welke ________________ 

F (potentiële) gebruikers 

Welke methoden zijn gebruikt om de input van deze groepen te krijgen? 

F enquêtes 

F interviews 

F card sorting 

F paper prototyping 

F anders namelijk ________ 

Tijdens de bouw van de website 

Is er specifiek onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van de (concept) 
website? 

F Nee 

F Ja, in eigen beheer 

F Ja, door een extern onderzoeksbureau, namelijk _________ 

Is er een openbare rapportage beschikbaar waarin de uitvoering en de resultaten van het 
onderzoek beschreven staan? 

F Nee 

F Ja, op te vragen via ___________ of URL _________________________ 

Wanneer is het onderzoek uitgevoerd? __________ 

Welke doelgroepen zijn in de onderzoeksopdracht genoemd en wat zijn de specifieke 
kenmerken van deze groepen? 

1. Doelgroep: _____________ Specifiek kenmerk: ___________________________ 

2. Doelgroep: _____________ Specifiek kenmerk: ___________________________ 

3. Doelgroep: _____________ Specifiek kenmerk: ___________________________ 

4. Doelgroep: _____________ Specifiek kenmerk: ___________________________ 



____________ 

____________ 

Welke groepen zijn, buiten de ontwerpers en bouwers om, betrokken geweest bij het 
testen van de website? 

F Medewerkers van de organisatie 

F Externe usability experts, zo ja, welke ________________ 

F Gebruikers, zo ja, aantal ______ 

o Individuele gebruikstesten 

o Eye tracking 

o A/B-tests 

Welke aanpassingen zijn er aan de website gedaan naar aanleiding van de uitkomsten van 
het onderzoek? 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

Na de bouw van de website 

Wordt er regelmatig (minimaal één keer per kwartaal) onderzoek uitgevoerd naar het 
feitelijke gebruik van de website? 

F Nee 

F Ja, door middel van een analyse van de webstatistieken (bijvoorbeeld met 
behulp van Google Analytics). 

o onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd 

o onderzoek wordt uitbesteed aan een derde partij, namelijk 

F Ja, door middel van een survey onder gebruikers. 

o onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd 

o onderzoek wordt uitbesteed aan een derde partij, namelijk 
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Bijlage 2. Gebruikstestwaaier 

In navolging van de formulierenwaaier 46 wordt hieronder een aanzet gedaan tot een 
zogenaamde gebruikerstestwaaier. In zes stappen worden hier tips en methoden 
uiteengezet welke uiteindelijk moet leiden tot een objectieve meting van de huidige status 
van gebruiksvriendelijkheid van danwel een waterschap, een gemeente, een provincie of 
een ministerie. De stappen zijn als volgt gedefinieerd: 

1. Voorbereiding 

2. Selectie van testpersonen 

3. Uitvoeren van de taken door gebruikers 

4. Debriefing van de testgebruikers 

5. Analyse en gebruik van de resultaten 

6. Onderhouden van de testen 

Stap1: Voorbereiding 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Bereid het uitvoeren van een degelijke 
gebruikerstest daarom zorgvuldig voor. Verzamel binnen uw eigen organisatie kennis over 
gebruiksvriendelijkheid van de website en betrek er de juiste mensen bij. Hoe beter de 
voorbereiding, hoe vlotter alles daarna verloopt. Zo wordt voorkomen dat zaken over het 
hoofd worden gezien. 

Gebruikers zijn geen ontwerpers 
Gebruikerstesten vertellen ontwerpers wat de site moet kunnen, niet hoe de site gemaakt 
moet worden. Ze zijn ook minder geschikt om slordigheden op te sporen. 

Ontwerpers zijn geen gebruikers 
Gebruikerstesten zijn bij uitstek geschikt om websites te evalueren en om de aannames 
van ontwerpers te testen in de (weerbarstige) praktijk. 

Maak reeds beschikbare gebruiksinformatie integraal onderdeel van het (continue) 
testproces. 
Klachten en opmerkingen van gebruikers die via andere kanalen (via baliemedewerkers of 
via het call center) binnenkomen, geven vaak veel inzicht in de feitelijk gebruik in de 
praktijk. Web statistieken leveren vaal ook een zeer bruikbare (en vaak onderbenutte) 
bron van informatie. Een nadeel van statistieken is dat ze weliswaar precies vertellen wat 
een gebruiker doet maar niet waarom zij of hij dat doet. Kwantitatieve methoden zoals 
statistieken kunnen daarom het beste gecombineerd worden met kwalitatieve methoden 
zoals interviews. 

46 De formulierenwaaier is een hulpmiddel voor iedereen die werkt aan begrijpelijke formulieren. Voor 
meer informatie, zie: http://waaier.begrijpelijkeformulieren.nl/ 

http://waaier.begrijpelijkeformulieren.nl/


Stap 2: Selectie van testpersonen 
Om de resultaten van de testen goed te kunnen vergelijken, moet de steekproef steeds uit 
dezelfde populatie worden getrokken. 

Maak gebruik van een (gestratificeerde) steekproef uit de huidige gebruikersgroep. 
Om er vervolgens voor te zorgen dat de steekproeven zoveel mogelijk met elkaar te 
vergelijken zijn, moet de testpersonen op een aantal achtergrondkenmerken worden 
gematched. Deze achtergrondkenmerken leiden tot een beschrijving van de doelgroepen. 
In usability onderzoek worden zulke beschrijvingen personas genoemd. Een persona is een 
karakterisering van een bepaald type gebruiker (archetype).47 Zo moet dient er gelet te 
worden op leeftijd, opleidingsniveau en gezondheidssituatie. Om hier achteraf ook op te 
controleren dienen deze kenmerken van tevoren worden bepaald en bevraagd te worden 
aan de respondent. Een set met vragen die aan de respondenten voor gelegd zou kunnen 
worden is opgenomen in bijlag 3. 

Domeinkennis en internetervaring 
Naast de achtergrondkenmerken die hierboven vermeld worden, zijn twee zaken die apart 
aangestipt dienen te worden. Deze kenmerken kunnen alleen achteraf – dus na 
samenstelling van de steekproef –worden gemeten.48 Het gaat hier om de variabelen: 

•	 Internetervaring 
•	 Domeinkennis  

De dimensies worden gebruikt om de testgebruikers in groepen van beginners en experts 
in te kunnen delen. Dat verschil is vanuit oogpunt van gebruiksvriendelijkheid van cruciaal 
belang omdat de leercurve van beide groepen sterk verschilt. Ook hiervan zijn de vragen 
die gesteld dienen te worden aan de respondent om erachter op welk punt binnen deze 
twee dimensies de persoon zich bevind opgenomen in bijlage 3. 

Bepaal het aantal testgebruikers. 
Bij het selecteren van het aantal testgebruikers dienen de volgende vuistregels of tips als 
leidraad: 

•	 Een test met twee of drie gebruikers levert al een heleboel nuttige informatie op. 
•	 Het loont vaak beter om een groot aantal testen met een (zeer) beperkt aantal 

gebruikers te doen dan enkele testen met veel gebruikers. 
•	 Zelfs bij grote aantallen gebruikers (meer dan 15) worden niet alle usability 

problemen (maximaal 80%) gevonden. 
•	 Daar staat tegenover dat bij de meeste testen een plateau lijkt te worden bereikt 

bij 12 gebruikers. Elke extra uitbreiding daarna draagt nauwelijks meer bij aan een 
extra betrouwbaarheid van de resultaten.49 

•	 Een bekende vuistregel is dat bij zes gebruikers het optimum is bereikt uit oogpunt 
van kostenefficiëntie. 

47 http://nl.wikipedia.org/wiki/Persona_(IT) 
48 In de literatuur (zie bijvoorbeeld J. Nielsen (1993), Usability Engineering) wordt vaak een derde 

dimensie genoemd: kennis van de applicatie (A) – hier: de browser. Die dimensie valt hier echter 
grotendeels samen met de dimensie Internetervaring (I) omdat het gebruik van een browser daar 
direct mee samenhangt. 

49 Th. S. Tullis & J.N. Stetson (2004). A Comparison of Questionnaires for Assessing Website Usability. 
Usability Professionals’ Association 2004 (Minnesota, 7-11 June). 
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Stap 3: Uitvoeren van de taken door gebruikers 
De gebruikstest is gebaseerd op een zogenaamde taakanalyse. Dat is een vorm van testen 
waarin alle testpersonen individueel een aantal standaard opdrachten moeten uitvoeren 
met behulp van de website die wordt onderzocht. De opdrachten worden in een 
gecontroleerde omgeving, onder begeleiding, uitgevoerd. De voornaamste taak van de 
begeleider is om het gedrag van de testpersoon te observeren en de uitvoering van de 
taken nauwgezet te rapporteren. 

Vóór het uitvoeren van de gebruikerstest 
Voordat de respondent aan de taken kan beginnen dient er benadruk te worden dat het om 
een test van de website gaat, niet om een test van de testgebruikers. Voer daarnaast altijd 
de testen bij voorkeur met individuele gebruikers uit. In een groep zeggen mensen vaak 
niet wat ze echt denken. Dit geldt nog sterker voor onervaren gebruikers. (focus)groepen 
zijn in het geheel niet bruikbaar voor het testen van de gebruiksvriendelijkheid (usability) 
van een website. Ze zijn wel bij uitstek geschikt voor het genereren van nieuwe ideeën 
(brainstorm sessies) aan het begin van (her)ontwerptrajecten.  

Verschillende taken 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten dienen gradueel toe te nemen. De eerste 
opdracht is heel makkelijk en is mede bedoeld om de testpersoon bekend te maken met de 
testprocedure, en om haar of hem op haar of zijn gemak te stellen. 

A
an

ta
l 
ta

ke
n
 (

N
) 

Moeilijkheidsgraad 

Figuur 4. Oplopende moeilijkheidsgraad in de taken 

De laatste opdracht is zo moeilijk dat ze niet uitvoerbaar is – althans niet met de 
informatie die op de website wordt aangeboden. De bedoeling van deze opdracht is om de 
robuustheid van de website te testen (‘stress testing’). Centraal bij deze test staat de 
feedback die de site aan de gebruiker geeft. Wordt die compleet in het onwetende gelaten, 
enigszins op weg geholpen met cryptische foutboodschappen, of proactief gewezen op de 
onmogelijkheid van de taak. Het gaat dus met name op de beoordeling van de manier 
waarop de website fouten afhandelt. Een objectief ijkpunt is bijvoorbeeld hoe lang het 
duurt voordat de testgebruiker doorheeft dat de opdracht niet is uit te voeren (dit is de 
tweede performance indicator, ‘tijdsbesteding taak’).  In bijlage 4 zijn per type 
overheidssite (gemeente, provincie, waterschap, ministerie) een vijftal taken opgenomen 
oplopend in moeilijkheidsgraad. 



Indicatoren 
Zoals reeds vermeld is de voornaamste taak van de begeleider is om het gedrag van de 
testpersoon te observeren en de uitvoering van de taken nauwgezet te rapporteren. Dat 
laatste gebeurt aan de hand van een vijftal prestatie-indicatoren – de (kwantitatieve) 
variabelen  die in de onderstaande tabel staan genoemd. De scores op de variabelen geven 
een objectief beeld van de effectiviteit en efficiency waarmee de testpersoon de opdrachten 
heeft vervuld. Gedacht kan worden aan de volgende indicatoren: 

Tabel 1. Performance indicatoren 

Performance 
indicator 

Type 
indicator 

Omschrijving Uitvoering 

Ratio succesvol 
afgeronde taken 

Effectiviteit Het aantal gebruikers dat in staat is de 
taak op een succesvolle manier af te 
ronden. 

Evaluatie 
begeleider 

Tijdsbesteding taak Efficiency De tijd (in sec.) die gebruikers nodig 
hebben om tot de juiste informatie te 
komen. 

Evaluatie 
begeleider 
(stopwatch) 

Aantal bekeken 
pagina’s 

Efficiency Het aantal bekeken pagina’s ten opzichte 
van het minimale aantal pagina’s dat 
nodig is om de juiste informatie te vinden. 

Evaluatie 
webstatistiek door 
begeleider 

Pad of klikgedrag 
analyse 

Effectiviteit Analyse van het pad dat de gebruiker 
heeft gekozen om tot de juiste informatie 
te komen ten opzichte van het correcte 
pad. 

Evaluatie 
webstatistiek door 
begeleider 

Efficiency Hoe vaak lopen gebruikers vast, en hoe 
vaak word de back-button gebruikt. 

Evaluatie 
begeleider, 
automatisch (web 
statistiek) 

Tijdens het uitvoeren van de taken 
Laat de ontwerpers meekijken bij de gebruikstesten of maak eventueel opnames van de 
gebruikerstest om ontwerpers en/of opdrachtgevers duidelijk te maken waar de knelpunten 
zitten. Het is vaak een ontnuchterende dan wel louterende ervaring voor het ontwerpteam 
om gebruikers de website in de werkelijkheid te zien gebruiken. 

Begin elke test met een 'vrije surfsessie'. Vrije opdrachten leveren meer relevante en 
volledige informatie op dan voorgestructureerde opdrachten en hebben een hogere 
waardering en acceptatie. Ze scoren wel lager op begrip -- zijn dus minder geschikt voor 
onervaren gebruikers -- en selectie -- leveren uiteraard minder gerichte informatie op dan 
voorgestructureerde opdrachten. 

Als laatste kan worden gevraagd aan de proefgebruiker welke informatie hij op de website 
zou willen vinden of welke handelingen hij zou willen uitvoeren. Vraag hem dan vervolgens 
om dat hardop denkend te doen. Vraag de testpersoon naar zijn of haar verwachtingen, 
bijvoorbeeld wat de testpersoon achter de verschillende menukeuzes verwacht te vinden. 
Wat mensen uit zichzelf doen leidt vaak tot interessanter gedrag dan het louter uitvoeren 
van opdrachten. 
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Stap 4: Debriefing 
Na de uitgebreide test met de taken dient er een korte vragenlijst aan de respondent 
aangeboden te worden. Het verloop van de taakanalyse wordt samen met de testpersoon 
geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. Het doel van de vragenlijst is tweeledig. 

Perceptie en tevredenheid van de gebruiker 
Aan de ene kant dekt de vragenlijst de subjectieve dimensie van gebruiksvriendelijkheid 
(perceptie en tevredenheid van de gebruiker). Deze dimensie wordt niet of nauwelijks 
gedekt door de taakanalyse, omdat die zich met name richt op objectieve criteria. Dat is 
gedaan om de vergelijkbaarheid van de resultaten te optimaliseren. De taakanalyse staat 
met andere woorden in het teken van de benchmark tussen sites, de post questionnaire in 
het teken van de unieke beleving van de individuele testgebruiker.  

Validatie taakanalyse 
Het andere doel van de post questionnaire is om de validiteit van de resultaten van de 
taakanalyse te toetsen. De veronderstelling is dat hoge scores op de taakanalyse 
samengaan met hoge scores op de post questionnaire. Een gebruiksvriendelijke website 
zou immers tot een hogere tevredenheid bij de gebruiker moeten leiden. Nu zouden de 
resultaten natuurlijk weldegelijk sterk uiteen kunnen lopen. In dat geval moet of het 
protocol van de taakanalyse of de post questionnaire worden aangepast. Met name in de 
periode net na de introductie van de test kunnen we er gevoeglijk vanuit gaan dat de 
opdrachten in de taakanalyse veranderd moeten worden. Het formuleren van de 
opdrachten komt immers nogal precies. Er zal aan het begin nog het nodige aan het 
protocol moeten worden gesleuteld. De interpretatie van de vragen uit de post 
questionnaire daarentegen is meer eenduidig. Bovendien zijn een aantal items ontleend 
aan de System Usability Scale (SUS)-vragenlijst. 50  Die is reeds uitvoerig getest en 
gevalideerd. Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 

Stap 5: Analyse en gebruik van de resultaten 
De vraag is natuurlijk vervolgens hoe de resultaten uit de taakanalyse en de post 
questionnaire zijn te gebruiken om de website te verbeteren. 

Match oorspronkelijke usability goals met resultaten 
Belangrijke beginstap is het kwantificeren van de usability goals en doe dat bij voorkeur in 
termen van output en outcome. Bekijk de resultaten van zowel de taakanalyse als de 
vragenlijst aan het einde van de gebruikerstest en identificeer de overeenkomsten en de 
hiaten. Trek hieruit conclusies en zet deze om in concrete actiepunten voor verbeteringen 
aan de website. 

Opdrachtgever en ontwerper 
Het is belangrijk dat tijdens het nieuwe ontwerpproces de opdrachtgever en de ontwerper 
van de nieuwe website op continue basis overleg met elkaar plegen. Van belang hierbij is 
dat de focus in eerste instantie op de functionaliteiten (performance) van de site, niet op 
de vormgeving (preferences) 

50 Brooke, J. (1996) SUS: a "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. 
Weerdmeester & A. L. McClelland (eds.) Usability Evaluation in Industry. London: Taylor and Francis. 
Met zeer veel dank aan Margot Lagendijk voor de bronverwijzing! 



Stap 6: Onderhouden van de testen 
Een gebruikerstest staat niet op zichzelf. Het is belangrijk dat testen op een regelmatige 
basis worden uitgevoerd en met een eenduidig karakter, zodat latere metingen met elkaar 
vergeleken kunnen worden. 

Begin vroeg met testen 
Belangrijk is dat al in een vroeg stadium gebruiksonderzoeken uitgevoerd worden. 
Succesvolle projecten gebruiken ten minste vier (gemiddeld vijf) verschillende soorten 
informatiebronnen. Leun daarbij niet te zwaar op intermediairen -- ga liever direct naar de 
gebruiker. De kennis die wordt opgedaan met gebruikstesten, kan worden gebruikt om 
gebruikerseisen op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van use cases 
en/of personas. De tijd die gemoeid gaat met gebruikstesten wordt later dubbel 
terugverdiend omdat er dan besluiten kunnen worden genomen op basis van solide 
informatie over de feitelijke gebruikspatronen. 

Gebruik een iteratief ontwerpproces 
Hierbij kan als vuistregel worden gebruikt dat tenminste drie iteratieslagen uitgevoerd 
dienen te worden. Dit ontwerpproces heeft de volgende gebruikelijke volgorde:  

1.	 Een eerste globale ontwerp op papier te maken gebaseerd op de doelen 
van de site, inclusief het definieren van concrete prestatie-indicatoren 
(usability goals). Een voorbeeld van een usability goal is dat 95% van de 
gebruikers binnen 1 minuut een bepaald stuk specifieke informatie moet 
kunnen vinden. 

2.	 De indeling van de informatie (hoofdcategorieën, subcategorieën) op papier 
te bepalen, bijvoorbeeld door het laten sorteren van kaarten door een pa
nel van gebruikers. 

3.	 Een ontwerp te maken (mock-up) van de homepage, de beginpagina's van 
rubrieken en enkele inhoudspagina's en dat ontwerp te testen met een be
perkt aantal gebruikers. Dat ontwerp kan nog steeds op papier maar ook 
als elektronische dummy (bijvoorbeeld een 'platte'presentatie). 

4.	 Op basis van de voorafgaande resultaten een werkend prototype te bouwen 
en die wederom te laten testen door een (andere) groep van gebruikers. 

5.	 De online beta-versie bouwen van de website, vullen met (dummy) content 
en testen met een beperkt aantal gebruikers. 

6.	 Veranderingen in de beta-versie door te voeren op basis van de voorgaan
de gebruikstesten, en het netto-effect van die veranderingen in kaart te 
brengen door een nieuwe ronde van gebruiksonderzoeken. 

7.	 Het proces van 'testen-en-veranderen' (1-6) gaat net zo lang door totdat 
de usability goals uit (1) worden gehaald. 
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Bijlage 3. Boomstructuur vuistregels 
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Bijlage 4. Post test vragenlijst 


bron51 
Helemaal 

mee oneens 
Mee 

oneens 
Neutraal 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

nvt 

D De site heeft eenduidige categorieën. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
D De informatie op de site is op logische manier 

gestructureerd. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S Ik moet eerst een boel leren voordat ik deze 
website goed kan gebruiken 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D De pagina's zijn in duidelijk afgebakende gebieden 
ingedeeld. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S Ik denk dat ik deze website nog regelmatig ga 
bezoeken 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D De homepage bevat voldoende informatie. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
D Ik was in staat om via verschillende paden tot een 

goed eindresultaat te komen. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S Ik vond de website nodeloos ingewikkeld ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
D Ik had continu het gevoel dat ik wist waar ik me 

op de site bevond. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D Ik kon altijd direct terug naar de homepage. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
S Ik vond de website makkelijk in gebruik ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
D Hyperlinks waren duidelijk te onderscheiden. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
D Elke pagina bevat een heldere titel. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
S Ik denk dat ik een helpdesk nodig heb om deze 

site goed te kunnen gebruiken 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D Ik kon gemakkelijk zoeken binnen de site. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
S De verschillende functies van de website werkten 

goed met elkaar samen 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D Ik was in staat om een formulier op een correcte 
manier in te vullen. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S Ik vind dat er te veel tegenstrijdheden in de 
website zitten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D Ik word goed ondersteund bij het invullen van een 
formulier. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

S Volgens mij zullen de meeste mensen de werking 
van de site snel onder de knie krijgen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D De website was helder en simpel. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
S Ik vond de website verschrikkelijk om te 

gebruiken 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

D De homepage gaf mij een positieve indruk. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
S Ik voelde mij erg op mijn gemak bij het gebruik 

van de website 
D De tekst op de website was kort en bondig. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

51 D = Dialogic, S = System Usability Scale (SUS) 





Contact: 
Robbin te Velde 

tevelde@dialogic.nl 

Dialogic 

Hooghiemstraplein 33-36 

3514 AX Utrecht


www.dialogic.nl 


Tel. +31 (0)30 215 05 91 

Fax +31 (0)30 215 05 95 


mailto:tevelde@dialogic.nl

