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Management samenvatting
Overheden en overheidsorganisaties werken continu aan het verbeteren van de dienstverlening en het
aanbod via het digitale kanaal. Het aanbod van digitale producten en diensten zegt echter niets over hoe
vaak het kanaal gebruikt wordt en hoe vaak burgers en ondernemers een digitale aanvraag succesvol
voltooien. In deze pilot, waaraan 38 gemeenten hebben deelgenomen, zijn acht veel gevraagde
gemeentelijke producten onderzocht evenals de omgevingsvergunning.
In een gezamenlijke opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),
Economische Zaken (EZ) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet, is deze pilot uitgevoerd om
inzicht te krijgen op het gebruik van digitale kanaal en meer specifiek het gebruik van de digitale producten
en diensten. Dit onderzoek draagt bij aan één van de doelstellingen van het overheidsbrede Programma
Digitaal 2017, het bevorderen van het gebruik van het digitale kanaal. Daarnaast sluit het onderzoek aan op
de ontwerpprincipes van het programma Gebruiker Centraal.
Door inzicht te krijgen in de mate van succesvol gebruik van het digitale kanaal én dus ook hoeveel burgers en
ondernemers tussentijds afhaken, wordt het mogelijk om gericht de digitale dienstverlening te verbeteren.
Hiermee verhoogt een organisatie het succesvolle gebruik van het digitale kanaal en realiseert een hogere
klanttevredenheid. Door deze verschuiving naar meer afname via de digitale dienstverlening dalen de kosten,
immers het gebruik van het digitale kanaal is goedkoper dan een telefoon en/of baliecontact.
Het onderzoek had 2 doelen:
1. Inzicht in het gebruik van de door burgers
en ondernemers meest gebruikte digitale
producten en diensten bij verschillende
gemeenten;
2. Inzicht in de succesratio per product; de
mate waarin een burger of ondernemer het
proces van aanvraag van een digitaal
product of dienst succesvol afrondt en de
mogelijk te realiseren potentiële baten.

Figuur 1 Voorbeeld trechter verhuizing doorgeven

Methodiek
Om deze doelen te bereiken is een relatief nieuwe methode toegepast in de overheidssector: het inrichten
van zogeheten ‘trechters’ waarmee een webbezoeker wordt gevolgd op drie momenten:
1.
2.
3.

Informatiepagina product / dienst
De eerste stap van het webformulier
De afronding van het webformulier

Pilot geslaagd
Het is gelukt is om de methodiek succesvol in te zetten - om bij verschillende gemeenten op vergelijkbare
wijze te meten - en kunnen daarmee stellen dat de eerste fase van dit onderzoek geslaagd is. Er is in deze pilot
geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van het afhaken van bezoekers tijdens een online aanvraag op de
website. De nadere analyse van de oorzaken van het afhaken van gebruikers, is een onderwerp voor
vervolgonderzoek.
Onderzoeksresultaten zijn van grote waarde voor inzicht in de prestaties van de online dienstverlening
De resultaten van het pilotonderzoek tonen aan dat het mogelijk is om inzicht te krijgen in de mate van
succesvol gebruik van online producten en diensten. De deelnemende gemeenten hebben een
gepersonaliseerde rapportage ontvangen met daarin inzicht in de eigen prestaties van 13-4-2017 t/m 12-62017 en benchmarkcijfers. Daarnaast hebben zij doorlopend en real-time inzicht in het gebruik en succes van
de geselecteerde digitale producten en diensten.
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Onderstaande tabel toont de resultaten van alle deelnemende gemeenten per product. Naast de
gebruikscijfers beschrijft de tabel ook de gemiddelde succesratio van alle gemeenten – waarvan een trechter
is ingesteld – inclusief de hoogste en laagste gemeten succesratio.
Product

Aantal
trechters

Stap 1
Informatie
pagina

Stap 2
Webformulier

Stap 3
Afronding

Gemiddelde
succesratio

Hoogste
succesratio

Laagste
succesratio

1. Aktes burgerlijke stand

16

1.976

674

294

15,3%

39,3%

0,0%

2. Verhuizing

23

27.358

15.703

8.017

30,4%

47,9%

5,5%

3. Melding

13

6.069

2.834

1.827

29,9%

64,9%

15,8%

-

-

-

-

-

-

4. Afspraak maken*
5. Evenementenvergunning

12

2.272

420

81

6,6%

18,2%

0,0%

6. Drank & horeca vergunning

2

80

1

0

0,0%

0,0%

0,0%

7. Rioolaansluiting

12

569

117

49

9,8%

31,6%

0,0%

8. Overlijdensaangifte

3

125

60

44

25,7%

77,2%

0,0%

* Voor het maken van een afspraak zijn op websites van gemeenten vaak verschillende inrichtingen mogelijk (direct vanaf de
homepage, de contactpagina of verschillende productinformatiepagina’s). Het is hierdoor niet mogelijk de resultaten uniform met
elkaar te vergelijken. Om deze reden is besloten de van dit product cijfers niet te tonen.

Inzichten
• De drie inwonersproducten hebben gemiddeld een hogere succesratio (25,2%) dan de vier
ondernemersproducten (10,5%).
• Er zijn grote verschillen tussen de succesratio’s van gemeenten.
• Daarnaast is de spreiding tussen de hoogste succesratio en de laagste succesratio per product groot.
Deze onderzoeksmethode biedt aanknopingspunten om op basis van de uitkomsten het gebruik en de
succesratio te verbeteren
De dienstverlening van de deelnemende gemeente verbetert niet vanzelf, nu er inzicht is in de succesratio.
De inzichten geven wél aanleiding en richting om de dienstverlening te verbeteren. De inzichten en de
vergelijking met andere gemeenten zijn een goed startpunt (nulmeting) voor het optimaliseren van de
dienstverlening.
Elk contact dat digitaal niet wordt afgerond betekent twee zaken:
1. Een inwoner of ondernemer is niet goed geholpen; dit leidt tot een lagere waardering van de
dienstverlening dan mogelijk was.
2. Een inwoner of ondernemer moet datgene alsnog regelen en kiest een alternatief duurder kanaal
zoals de balie, telefoon, email of post.
Advies aan gemeenten: benut de methodiek, verbeter de dienstverlening en profiteer van de voordelen
Gezien de potentiële baten1 adviseren wij alle gemeenten in Nederland om met de methodiek aan de slag te
gaan. Door de dienstverlening te verbeteren en daarmee meer succesvol gebruik van het digitale kanaal te
realiseren, bieden gemeenten inwoners en ondernemers veel voordelen. Dit leidt tot een hogere
klanttevredenheid. Een ander bijkomend voordeel, omdat er minder fout gaat, is dat gemeenten een betere
en goedkopere dienstverlening realiseren.

1

Voor een toelichting op de potentiële baten zie hoofdstuk 5.
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1. Aanleiding en doelstellingen van het onderzoek
Waar bijvoorbeeld de directeur van een webshop u precies kan vertellen hoeveel bezoekers er vandaag tot
klant zijn ‘geconverteerd’ en daarmee hoeveel producten er zijn verkocht, kunnen overheidsorganisaties dit
in beperkte mate. Een volgende stap in de verbetering van de digitale dienstverlening is dan ook het verkrijgen
van de inzichten die een webshop wél dagelijks monitort.
Overheden en overheidsorganisaties werken continu aan het verbeteren van het aanbod via het digitale
kanaal. Het aanbod van digitale producten en diensten zegt echter niets over hoe vaak het kanaal gebruikt
wordt en hoe succesvol burgers en ondernemers een digitale aanvraag voltooien.
Door wel inzicht te krijgen in de mate van succesvol gebruik én dus ook hoeveel burgers en ondernemers
tussentijds afhaken, wordt het mogelijk om de dienstverlening gericht te verbeteren. Hiermee verhoogt het
succesvolle gebruik van het digitale kanaal en realiseert de overheid een hogere klanttevredenheid. Door deze
verschuiving naar meer digitale dienstverlening dalen de kosten, immers het gebruik van het digitale kanaal
is goedkoper dan een telefoon en/of baliecontact.
Doelstellingen van het onderzoek
Om zicht te krijgen op het gebruik van het digitale kanaal, en meer specifiek het gebruik van digitale producten
en diensten - en de uitkomsten te kunnen vergelijken - is deze pilot gestart. Dit onderzoek draagt bij aan één
van de doelstellingen van het overheidsbrede Programma Digitaal 2017: het bevorderen van het gebruik van
het digitale kanaal. Daarnaast sluit het onderzoek aan op de ontwerpprincipes van het programma Gebruiker
Centraal.
Het onderzoek heeft de volgende twee doelstellingen:
1. Inzicht in het gebruik van de door burgers en ondernemers meest gebruikte digitale producten en
diensten;
2. Inzicht in de succesratio per product; de mate waarin een burger of ondernemer het proces van
aanvraag van een digitaal product of dienst succesvol afgerond heeft en de mogelijk te realiseren
potentiële baten;
Begeleidingscommissie
Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld. Deze commissie bestaat naast de
opdrachtgevers, uit de volgende organisaties: VNG, Gebruiker Centraal, Dimpact, Cascadis en IMG 100.000.
Naam
Dymphna van Beek
Koos Straver
Jeroen Pastoor
Erwin Lubberding
Kees Duijvelaar
Victor Zuydweg
Robert van Vliet
Claudia Vermeulen
Bas de Boer

Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (opdrachtgever)
Ministerie van Economische Zaken (opdrachtgever)
Programma aan de slag met de Omgevingswet (opdrachtgever)
ICTU (projectleider)
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Gebruiker Centraal
Cascadis, vereniging voor webprofessionals
Dimpact, coöperatieve vereniging voor dienstverlening van 33 gemeenten
IMG100.000+, vereniging van informatiemanagers van grote gemeenten
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Meerwaarde van het onderzoek voor de deelnemende gemeenten
Door het onderzoek en dit rapport krijgen de deelnemende gemeenten inzicht in de prestaties van online
producten en diensten (transactionele dienstverlening). Met behulp van het door de gemeente gebruikte
webstatistieken programma zijn instellingen doorgevoerd. Hierdoor is inzicht verkregen in de stappen van de
websitebezoekers op de website om een online aanvraag van een product of dienst te verrichten. De
statistieken geven antwoord op vragen zoals:
•
•
•

Hoeveel (procent) van de bezoekers rondt een online aanvraag van een product of dienst af?
Hoeveel (procent) van de bezoekers haakt gedurende de klantreis af?
Hoeveel (procent) van de bezoekers haakt per stap af?

De 38 deelnemende gemeenten hebben een eigen rapport ontvangen, waarin zij, naast de antwoorden op
bovenstaande vragen, inzicht hebben gekregen hoe hun prestaties zich verhouden ten opzichte van de andere
gemeenten aan dit onderzoek2.
De volgende stap is het achterhalen van de redenen waarom websitebezoekers afhaken tijdens een online
aanvraag op de website. Denk hierbij aan kwalitatief onderzoek zoals usability-onderzoek en / of enquêtes.
Op basis van deze kwalitatieve inzichten kan hierdoor de dienstverlening gericht verbeterd worden. Denk ook
aan het aanpassen van elementen in de webformulieren zoals knoppen, velden en instructieteksten.
Doordat de webstatistieken in de webstatistiekenprogramma continu inzichtelijk zijn3 is exact meetbaar of de
veranderingen die de deelnemende gemeenten doorvoeren een positieve invloed hebben op het meer
succesvol afnemen van de onderzochte diensten.
Begrippenlijst
In het document gebruiken we verschillende technische begrippen. Bekijk de betekenis en definities van
deze begrippen in Bijlage 1.
In de volgende hoofdstukken wordt de onderzoeksmethode en de onderzoeksresultaten toegelicht.

2 Er is in deze pilot geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van het afhaken van bezoekers tijdens een online aanvraag op de

website. De nadere analyse van de oorzaken van het afhaken van gebruikers, is een onderwerp voor vervolgonderzoek.
3

Bij gelijkblijvende techniek blijft de meting zuiver en continu. Wanneer de techniek wordt veranderd (Voorbeeld: nieuwe website
of nieuwe webformulieren) dan zijn veranderingen aan de instellingen nodig. Voor deze instellingen is een uitgebreide technische
kennis nodig.
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2. Onderzoeksmethode en geselecteerde producten /
diensten
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethodiek beschreven en welke producten en diensten in kaart zijn
gebracht. Voor een volledige beschrijving van de aanpak zie Bijlage 2.

2.1 Inzicht in drie stappen van een online aanvraag met behulp van
websitestatistieken
Het doel van het onderzoek is het gebruik en de succesratio van een product / dienst op de gemeentelijke
websites inzichtelijk te maken. Om dit inzichtelijk te maken wordt geanalyseerd, door middel van het gebruik
van websitestatistieken, hoe de digitale klantreis verloopt van de bezoeker die digitaal zijn aanvraag / verzoek
verricht. In de basis bestaat deze klantreis uit 3 stappen:
1. Informatiepagina van het product / de dienst;
2. De eerste stap van het webformulier;
3. De afronding van het webformulier.
Als voorbeeld nemen we het doorgeven van een verhuizing. Dit voorbeeld is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2 Voorbeeld trechter verhuizing doorgeven

Een bezoeker die een verhuizing online door wil geven bezoekt in de meeste gevallen de informatiepagina
(stap 1) over het onderwerp verhuizing. Vervolgens klikt de bezoeker op een tekstlink of knop om de
verhuizing digitaal door te geven. Hierna start de bezoeker met het invullen van het webformulier (stap 2).
Wanneer de bezoeker het gehele formulier invult, is de verhuizing succesvol doorgegeven. Deze afronding is
de laatste stap (stap 3). De afbeelding (fictief voorbeeld) toont aan dat 1.000 bezoekers de informatiepagina
hebben bezocht (stap 1). 500 van deze bezoekers klikken vervolgens door naar het webformulier (stap 2).
Uiteindelijk ronden 250 bezoekers de volledige aanvraag af (stap 3).
De procentuele verhouding tussen de bezoekers die starten bij de informatiepagina (stap 1) en de bezoekers
die de aanvraag daadwerkelijk afronden (stap 3) noemen we de succesratio. In dit voorbeeld is dit 25%
(250/1000). Dit percentage wordt ook wel het conversiepercentage genoemd. Dit betekent tegelijkertijd dat
in dit voorbeeld 75% van de bezoekers tijdens de reis is afgehaakt.
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2.2 Geselecteerde producten en diensten voor het onderzoek
In overleg met de Begeleidingscommissie zijn 10 veelgevraagde gemeentelijke producten geselecteerd. Deze
producten zijn onderverdeeld in inwonersproducten en ondernemersproducten:
Inwonersproducten

Ondernemersproducten

1. Afspraak maken

6. Evenementenvergunning

2. Verhuizing doorgeven

7. Drank en horeca vergunning

3. Melding Openbare Ruimte

8. Rioolaansluiting

4. Aktes burgerlijke stand

9. Overlijdensaangifte

5. Omgevingsvergunning*

10. Omgevingsvergunning*

* Voor het product Omgevingsvergunning was het niet mogelijk de gehele klantreis te monitoren. Er is een analyse
gemaakt van het klik- en zoekgedrag op gemeentelijke websites en de reis naar het Omgevingsloket. Bekijk paragraaf 3.6
voor de resultaten.

Voor een definitie van de producten en diensten zie Bijlage 5.

2.3 Deelnemende gemeenten
Via een grootschalige wervingscampagne, waarbij alle leden van de begeleidingscommissie de eigen
communicatiekanalen hebben ingezet, zijn gemeenten geworven. De promotie heeft met name digitaal
plaatsgevonden via nieuwsbrieven, e-mailingen, websites en social media. Voor een overzicht van de
uitgevoerde communicatie zie Bijlage 6.
Binnen twee weken hadden zich 145 gemeenten aangemeld voor het onderzoek. Uiteindelijk zijn 48
gemeenten geselecteerd voor het onderzoek, waarbij ook is gekeken naar de meest gangbare leveranciers4.
Bij tien van deze gemeenten bleek het voor de twee leveranciers van de webformulierensystemen niet
haalbaar om de noodzakelijke aanpassingen binnen de onderzoeksperiode te implementeren. Hierdoor
hebben 38 gemeenten, van drie verschillende leveranciers daadwerkelijk deel kunnen nemen.
De lijst met gemeenten én criteria waarop deze gemeenten zijn geselecteerd wordt beschreven in de Bijlagen
3 en 4.

4 Het onderzoek is een pilot om te onderzoeken of de werkwijze landelijk kan worden ingezet voor het gestandaardiseerd in kaart

brengen van de digitale klantreis. De leveranciers zijn benaderd op basis van de gemeenten die zich voor het onderzoek hebben
aangemeld. Er is gekozen voor de leveranciers die het meest gebruikt worden door deze gemeenten. De uitzondering op deze regel
waren de leveranciers die zelf aangeven dat zij niet deel kunnen nemen aan het onderzoek vanwege een complexe technische
inrichting. Deze leveranciers zijn op eigen verzoek uitgesloten van het onderzoek.
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2.4 De resultaten zijn continu zichtbaar in het webstatistieken programma van de
deelnemende gemeenten
Bij de start van het onderzoek was het niet mogelijk om op vergelijkbare wijze de digitale klantreis bij de 38
deelnemende gemeenten in kaart te brengen. Via dit onderzoek zijn bij de leveranciers aanvullende codes
geplaatst of is het webstatistieken programma aangepast om de verschillende trechters te kunnen instellen.
Hierdoor hadden de gemeenten ook direct continu inzicht in de digitale klantreis.
De trechters zijn ingesteld in de software die de gemeenten reeds gebruikten om de website statistieken te
monitoren. Hierdoor was aanvullende software voor het onderzoek niet nodig. De afbeeldingen tonen hoe
deze trechters er in die software uitzien. Links is hierbij het voorbeeld uit Google Analytics te zien, rechts een
voorbeeld uit Piwik. Alle deelnemende gemeenten gebruikten één van de deze twee programma’s.

Figuur 3: Voorbeeld trechter in Google Analytics (links) en Piwik (rechts)

Privacy en gegevensbeveiliging
Privacy en gegevensbeveiliging heeft de hoogste prioriteit van de opdrachtgevers. Het met de deelnemende
gemeenten afgesloten contract voldoet volledig aan de Telecomwet en de Wet bescherming
persoonsgegevens. De verzamelde data is niet te herleiden naar individuele inwoners of bedrijven.
Gemeenten zijn zelf eigenaar van de data en er is niet meer data verzameld dan strikt noodzakelijk voor het
doel van het onderzoek.

2.5 De resultaten van 2 maanden dataverzameling zijn gebundeld in dit rapport
Het onderzoeksbureau GBBO heeft de instellingen in de webstatistieken programma’s verzorgd. De
instellingen zijn afgerond op 13 april. Vanaf dat moment is de dataverzameling bij alle gemeenten van start
gegaan. De dataverzamelingsperiode van de resultaten in dit rapport is 2 maanden van 13 april t/m 12 juni
2017. In het volgende hoofdstuk beschrijven we de resultaten.
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3. Onderzoeksresultaten: de gebruik- en succesratio’s van
de digitale producten en diensten van gemeenten
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de 38 deelnemende gemeenten. Om de cijfers op een juiste wijze
te kunnen interpreteren, bespreken we in dit hoofdstuk de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

Totaal ingestelde trechters
Trechters die geschikt zijn om te vergelijken (benchmarken)
Gebruik- en succesratio producten / diensten
Resultaten exploratieve analyses
Resultaten product ‘Afspraak maken’
Resultaten product ‘Omgevingsvergunning’

3.1 Het totaal aantal ingestelde trechters: 132
Er hebben 38 gemeenten deelgenomen aan het pilotonderzoek en er zijn in totaal 132 trechters ingesteld. In
de tabel is de verdeling van deze trechters over de verschillende producten weer gegeven.

Inwonersproducten

Ingestelde
trechters

Ingestelde
Ondernemersproducten
trechters

1. Aktes burgerlijke stand

30

5. Evenementenvergunning

16

2. Verhuizing

32

6. Drank & horeca vergunning

3

3. Melding openbare ruimte

22

7. Rioolaansluiting

16

4. Afspraak maken

7

8. Overlijdensaangifte
Totaal

6
132

Het aantal producten dat in kaart is gebracht verschilt per gemeente. Redenen hiervoor zijn:
•
•
•
•

De gemeente biedt niet alle producten op volwassenheidsniveau 3 of 4 aan5.
De gemeente heeft het online product uitbesteed aan een externe leverancier, bijvoorbeeld bij het
doorgeven van een melding openbare ruimte via de website van een externe leverancier.
De gemeente biedt het product aan via een leverancier die de instellingen niet binnen de termijn van
het onderzoek kon aanpassen.
De gemeente biedt een product aan via een webformulierenleverancier die buiten de scope van het
onderzoek valt.

5 Mogelijkheid om digitaal de aanvraag in te dienen door middel van bijvoorbeeld een web formulier al dan niet vooraf ingevuld

(pre-fill DigiD/eHerkenning). Methodiek zoals gehanteerd in Meting aanbod digitale dienstverlening 2016 (Deloitte 2016).
Https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/meting-aanbod-overheid-digitale-dienstverlening-2016.pdf
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3.2 Trechters die geschikt zijn om te vergelijken (benchmarken): 81
De succesratio’s van de verschillende gemeenten zijn vergeleken. Deze analyses toonden aan dat het niet
mogelijk is om alle ingestelde trechters per product met elkaar te vergelijken. Redenen hiervoor zijn onder
andere:
•
•
•

Een deel van de klantreis kon om technische redenen niet gemeten worden (met name stap 1).
Voorbeeld: De informatiepagina en het webformulier werden in twee verschillende programma’s
gemeten waardoor de data niet vergelijkbaar was.
Gedurende de onderzoeksperiode zijn wijzigingen in het product doorgevoerd.
Voorbeeld: Tijdens de onderzoeksperiode is een nieuwe versie van het webformulier gelanceerd
waardoor het aantal en de volgorde van de vragen in dit webformulier veranderde.
De resultaten van de gemeente bevatte (grote aantallen) intern verkeer.
Voorbeeld: Het KCC van de betreffende gemeente gebruikt het webformulier op de website zelf ook
om telefonische meldingen openbare ruimte in het zaaksysteem .

Trechters met onvergelijkbare data zijn niet opgenomen in de vergelijking. Hierdoor blijven 81 vergelijkbare
trechters over. De verdeling van de vergelijkbare trechters over de verschillende producten leest u in
onderstaande tabel.

Inwonersproducten

Ingestelde
trechters

Ingestelde
Ondernemersproducten
trechters

1. Aktes burgerlijke stand

16

5. Evenementenvergunning

12

2. Verhuizing

23

6. Drank & horeca vergunning

2

3. Melding openbare ruimte

13

7. Rioolaansluiting

12

8. Overlijdensaangifte

3
81

4. Afspraak maken6

-

Totaal

Wanneer data niet vergelijkbaar is, betekent dit niet dat de data niet bruikbaar is. Een gemeente kan met deze
data alsnog zijn eigen dienstverlening verbeteren, aangezien inzichtelijk is of aanpassingen aan de het digitale
aanbod de succesratio laat toenemen of afnemen.

6 Het product ‘Afspraak maken’ wijkt af van de overige producten. Zie voor meer informatie paragraaf 3.6.
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3.3 Het gebruik en de succesratio van de digitale producten / diensten
Deze paragraaf beschrijft de bezoekcijfers per stap van alle producten. Dit zijn de resultaten van gemeenten
waarbij de volledige klantreis inzichtelijk was (stappen 1 t/m 3)7. Naast de bezoekcijfers wordt het gemiddelde,
de hoogste en de laagste gemeten succesratio weer gegeven.

3.3.1 Resultaten inwoners en ondernemersproducten
Product

Aantal
trechters

Stap 1
Informatie
pagina

Stap 2
Webformulier

Stap 3
Afronding

Gemiddelde
succesratio

Hoogste
succesratio

Laagste
succesratio

1. Aktes burgerlijke stand

16

1.976

674

294

15,3%

39,3%

0,0%

2. Verhuizing

23

27.358

15.703

8.017

30,4%

47,9%

5,5%

3. Melding

13

6.069

2.834

1.827

29,9%

64,9%

15,8%

-

-

-

-

-

-

4. Afspraak maken*
5. Evenementenvergunning

12

2.272

420

81

6,6%

18,2%

0,0%

6. Drank & horeca vergunning

2

80

1

0

0,0%

0,0%

0,0%

7. Rioolaansluiting

12

569

117

49

9,8%

31,6%

0,0%

8. Overlijdensaangifte

3

125

60

44

25,7%

77,2%

0,0%

* Het product ‘Afspraak maken’ wijkt af van de overige producten. Zie voor meer informatie paragraaf 3.5

Inzichten
•
•
•

De drie inwonersproducten hebben gemiddeld een hogere succesratio (25,2%) dan de vier
ondernemersproducten (10,5%).
Er zijn grote verschillen tussen de succesratio’s van gemeenten.
Daarnaast is de spreiding tussen de hoogste succesratio en de laagste succesratio per product groot.
Zie paragraaf 3.4 en bijlage 7 voor meer informatie.

Hoogste en laagste succesratio gehele klantreis
•
•

De hoogste succesratio van informatiepagina (stap 1) tot en met de afronding van het webformulier
(stap 3) is 77,2%. bij het product overlijdensaangifte (een ondernemersproduct).
De laagste succesratio van informatiepagina (stap 1) tot en met de afronding van het webformulier
(stap 3) is 0%. Deze laagste succesratio is bij vijf van de 7 producten waargenomen.

3.3.2 Onderzoeksperiode
De bovenstaande data is verzameld in de periode van 13-4-2017 t/m 12-6-2017.

3.3.3 Definities producten en diensten
Voor een definitie van de producten / diensten zie bijlage 5.

7

Zie voor informatie over de losse onderdelen van de klantreis bijlage 1.
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3.4 Resultaten exploratieve analyses
Hoewel het geen onderdeel was van de oorspronkelijke onderzoeksvraag zijn een aantal exploratieve analyses
uitgevoerd om meer inzicht in de resultaten te krijgen. Hieronder leest u de conclusies van deze analyses. Zie
Bijlage 7 voor meer informatie over deze analyses.
Spreiding succesratio’s
• Er is een grote spreiding tussen de succesratio’s van de gemeenten én tussen de producten. Deze
grote spreiding wordt veroorzaakt doordat gemeenten op veel verschillende manieren de digitale
dienstverlening hebben ingericht.
• De spreiding is gelijkmatig verdeeld en concentreert zich grotendeels rond het gemiddelde.
Resultaten per regio
• Er lijken verschillen te zijn in de succesratio’s tussen regio’s.
• Er is te weinig data om significante conclusies te trekken. Meer onderzoek is daarvoor nodig.
Resultaten vergeleken op basis van inwoneraantal
• Inwoneraantal van de gemeente lijkt niet van invloed op de succesratio.

3.5 Analyse product ‘afspraak maken’
Voor het product ‘afspraak maken’ was het niet mogelijk om de volledige klantreis uniform inzichtelijk te
maken (stap 1 t/m stap 3). Er zijn voornamelijk twee redenen waarom dit niet mogelijk was:
1. Het was bij één van de leveranciers technisch niet mogelijk om een bezoeker over de hele klantreis te
volgen omdat in deze situatie het bezoek over twee verschillende websites plaatsvond.
2. Er is een grote diversiteit in de manieren waarop gemeenten de ingang naar het afspraakformulier
aanbieden. Denk hierbij aan een ingang (link of knop) vanaf de homepage, contactpagina alsmede
vanaf verschillende productinformatiepagina’s zoals rijbewijs en paspoort. De informatie die
vervolgens wordt getoond verschilt daarnaast ook regelmatig per gemeente.
Om deze reden is het niet mogelijk om de bezoeken op de informatie pagina te vergelijken. Daarom
rapporteren we van dit rapport alleen stap 2 en 3 van de digitale klantreis. Onderstaande tabel beschrijft de
resultaten van stap 2 en 3 van de digitale klantreis van afspraak maken.
Product

Afspraak maken

Aantal
trechters

5*

Stap 2
Stap 3 Succesratio
Webformulier Afronding stap 2 --> 3

19.913

8.628

43,3%

* Voor het product afspraak maken zijn 5 van de 7 trechters m.b.t. stap 2 tot stap 3 vergelijkbaar.
Inzicht
In de bovenstaande tabel is de succesratio van het webformulier voor het maken van een afspraak inzichtelijk.
Vergeleken met de succesratio van de andere onderzochte webformulieren (zie Bijlage 8) is deze ratio het
laagste.
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3.6 Analyse omgevingsvergunning
Wanneer een inwoner of ondernemer wil bouwen, verbouwen of slopen is in bepaalde situaties een
omgevingsvergunning nodig. Een gemeente verwijst op de website bij het product omgevingsvergunning naar
het Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.nl). Op het Omgevingsloket kan een inwoner of
ondernemer controleren of een omgevingsvergunning vereist is. Wanneer er een vergunning vereist is, dan
kan de inwoner / ondernemer de vergunning op deze website aanvragen.

3.6.1 Analyse van succesvolle doorverwijzingen naar het Omgevingsloket
Het product omgevingsvergunning is niet
op dezelfde wijze te analyseren als de
andere producten in deze pilot. De reden
hiervoor is dat een inwoner of ondernemer
de omgevingsvergunning aanvraagt op de
website van het Omgevingsloket in plaats
van de gemeentelijke website. De digitale
klantreis is hierdoor over twee websites
verspreid (zie figuur 4). Het volgen van een
bezoeker over meerdere websites valt
buiten de scope van dit onderzoek.

Figuur 4: Digitale klantreis Omgevingsvergunning

Hoewel het niet mogelijk is om de volledige
klantreis van productinformatiepagina tot aan de afronding van de vergunningsaanvraag in het
Omgevingsloket te analyseren, is het wél mogelijk om inzicht in de eerste stappen op de gemeentelijke
website te verkrijgen. In de onderzoeksperiode zijn de volgende twee stappen geanalyseerd:
1. De productinformatiepagina op de gemeentelijke website
2. Het aantal doorkliks naar het Omgevingsloket

3.6.2 Succesratio van gemeentelijke websites naar het Omgevingsloket
Onderstaande tabel toont het aantal unieke bezoekers die de informatiepaginapagina over de
omgevingsvergunning (stap 1) in de periode van 13 april tot en met 12 juni bezochten8. Vervolgens tonen we
het aantal bezoekers dat via een link of een call-to-action knop het Omgevingsloket heeft bezocht (stap 2).
Product

Omgevingsvergunning

Informatiepagina
omgevingsvergunning
16.056

Naar
Gemiddelde
Omgevingsloket.nl succesratio
3.511

44,9%9

De succesratio van de informatiepagina (stap 1) naar het Omgevingsloket (stap 2) is een indicatie in hoeverre
bezoekers succesvol het Omgevingsloket wisten te bereiken.
De mogelijkheid bestaat dat bezoekers bijvoorbeeld de link naar het Omgevingsloket niet goed kunnen
vinden. Aan gemeenten wordt geadviseerd om de informatiepagina van de omgevingsvergunning te
analyseren en waar mogelijk de toegang naar het Omgevingsloket te optimaliseren.
8

Bij enkele gemeenten bevat de website meerdere pagina’s over de omgevingsvergunning. In deze gevallen zijn de bezoeken van
deze pagina’s zoveel mogelijk samengevoegd.
9 Het was niet mogelijk om bij alle gemeenten de doorkliks te meten naar het Omgevingsloket. Het gemiddelde succesratio is
daardoor het gemiddelde succesratio van gemeenten waarbij deze doorkliks wel werd gemeten.
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3.6.3 Interne zoekwoorden van bezoekers op gemeentelijke websites
De zoekwoorden die webbezoekers intoetsen op gemeentelijke websites zijn geanalyseerd. Hierdoor ontstaat
een beeld wat de meest gebruikte zoekwoorden zijn die de bezoekers gebruiken wanneer zij vervolgens het
Omgevingsloket bezoeken. Onderstaande tabel toont de top 20 meest gebruikte zoekwoorden. Dit betreft
een analyse van 19 van de 38 deelnemende gemeenten aan het onderzoek.
Zoekwoord
1. omgevingsvergunning
2. asbest
3. bouwvergunning
4. kapvergunning
5. vergunning
6. omgevingsloket
7. bestemmingsplan
8. vergunningen
9. tuinhuis
10. overkapping
11. carport
12. asbest verwijderen
13. sloopvergunning
14. vooroverleg
15. bestemmingsplannen
16. dakkapel
17. welstandsnota
18. vergunningsvrij bouwen
19. openingstijden
20. leges
Gemeenten worden geadviseerd om te controleren of de interne zoekmachine het juiste resultaat weergeeft
wanneer zij één van bovenstaande zoekwoorden invoert. Een korte analyse toont aan dat bijvoorbeeld het
zoekwoord ‘carport’ niet bij elke gemeente een resultaat weergeeft op de informatiepagina over
omgevingsvergunning. De kans is groot dat een inwoner die een carport wil bouwen zijn weg vervolgens niet
kan vinden naar de juiste informatie. Hierdoor waardeert de bezoeker de online dienstverlening lager.
Wanneer de inwoner het toch wil weten hoe het zit met een carport, zal de inwoner een duurder
contactkanaal kiezen, zoals telefoon, balie of email, voor het verkrijgen van de benodigde informatie.
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4. Opbrengsten van dit onderzoek voor de deelnemende
gemeenten
Dit hoofdstuk beschrijft de volgende 4 opbrengsten voor de 38 deelnemende gemeenten:
1.
2.
3.
4.

Inzicht in de eigen prestaties van 13-4-2017 t/m 12-6-2017 inclusief benchmark
Doorlopend en real-time inzicht in het gebruik en succes van de digitale producten en diensten
Uitbreiden van de metingen van de producten en diensten
Dienstverlening verbeteren op basis van gebruik en succesratio

4.1 Inzicht in de eigen prestaties van 13-4-2017 t/m 12-6-2017 inclusief
benchmark
Door dit onderzoek hebben de deelnemende gemeenten continu inzicht in de prestatie van de onderzochte
producten. Hierbij is niet alleen inzichtelijk hoeveel bezoekers een aanvraag afronden, maar ook hoeveel en
waar bezoekers afhaken in het proces. Deze inzichten zijn continu beschikbaar in het webstatistieken
programma die gemeenten gebruiken voor het monitoren en optimaliseren van de website. Hierdoor hebben
gemeenten alle data van de ingestelde trechters op één plek beschikbaar.

4.2 Doorlopend en real-time inzicht in het gebruik en succes van uw digitale
producten en diensten
Alle 38 deelnemende gemeenten hebben een rapport ontvangen waarin inzicht is gegeven in de eigen
prestaties versus het gemiddelde van de deelnemende gemeenten (benchmark). De gemeenten kunnen zien
wat het werkelijke gebruik van de eigen digitale producten en diensten in twee maanden tijd is.
Als blijkt dat bijvoorbeeld een product een succesratio heeft van 20% dan betekent dit dat er nog veel kansen
zijn om het gebruik te bevorderen. Het benchmarkcijfer geeft vervolgens een beeld hoe het gebruik op de
andere gemeentelijke websites is. Scoort de gemeente hoger of lager dan het gemiddelde?
Gemeenten zijn in het eigen rapport geadviseerd vooral te optimaliseren op basis van de eigen data en de
benchmarkcijfers te gebruiken als inspiratie. Het huidige onderzoek is bedoeld als eerste aanzet om de cijfers
landelijk te vergelijken. Wat opvalt tijdens het onderzoek is dat er een zeer grote diversiteit aan digitale
klantreizen is bij gemeenten10. Om de cijfers direct te kunnen vergelijken is meer onderzoek nodig.
Voor een overzicht van het aantal deelnemende gemeenten zie Bijlage 4.

10

Bij de ene gemeente blijken er meerdere informatiepagina’s te bestaan voor één product die allen verwijzen naar
hetzelfde webformulier. Bij de andere gemeente is dit één informatiepagina. Dit soort verschillen hebben impact op
het gemiddelde benchmarkcijfer.
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4.3 Uitbreiden van de metingen van uw producten en diensten
Gemeenten bieden meer producten aan dan voor dit onderzoek onderzocht zijn. De methode van dit
onderzoek kan gebruikt worden om ook de digitale klantreis van andere producten en diensten inzichtelijk te
maken. Indien gemeenten dezelfde webformulierenleverancier gebruiken voor de producten en diensten uit
dit onderzoek, dan is het niet nodig om extra code te laten plaatsen. Voor het instellen en onderhouden van
de trechters in de webstatistieken programma’s hebben gemeenten wél de technische kennis nodig om dit in
te stellen.

4.4 Dienstverlening verbeteren op basis van het gebruik- en de succesratio
De dienstverlening van gemeenten verbetert niet vanzelf nu zij inzicht hebben in de eigen succesratio’s. De
inzichten geven wél aanleiding en richting om de dienstverlening te verbeteren. De inzichten zijn dan ook een
goed startpunt (vaak ook nulmeting genoemd) voor het optimaliseren van de dienstverlening.
Deelnemende gemeenten worden in de rapportages geadviseerd om op basis van de eigen scores een
meetbaar doel voor de toekomst te bepalen. Wanneer zij veranderingen doorvoeren, en deze hebben een
positief effect, dan kunnen burgers en ondernemers het online aanvraagproces vaker succesvol afronden.
Het volgende hoofdstuk beschrijft wat de potentiële baten kunnen zijn voor inwoners en ondernemers in
Nederland.
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5. Potentiële baten voor inwoners en ondernemers
wanneer het online gebruik van producten en diensten
wordt verhoogd
Dit hoofdstuk beschrijft de potentiële baten voor inwoners en ondernemers, wanneer zij vaker succesvol zijn
in het online aanvragen van een overheidsproduct-of dienst bij gemeenten in Nederland.

5.1 De redenen van het afhaken zijn van belang om het gebruik te verhogen
Inwoners of ondernemers kunnen door verschillende redenen afhaken tijdens een online aanvraag. Denk aan
een informatiepagina die teveel informatie bevat, waardoor de toegang naar het webformulier lastig vindbaar
is. Een informatiepagina met veel tekstlinks in plaats van één heldere call-to-action knop. Of een webformulier
met onduidelijke vragen/invulvelden.

5.2 Pas de dienstverlening aan en verhoog het gebruik
Wanneer de dienstverlening wordt verbeterd, kunnen gemeenten meer inwoners en ondernemers helpen de
online aanvraag succesvol af te ronden. Denk hierbij aan:
•
•
•

Het inkorten van de webpagina waarbij de belangrijkste informatie als eerste wordt getoond. Dat
maakt het voor uw bezoekers sneller inzichtelijk wat van voor hen van belang is.
Op de informatiepagina een grote opvallende knop met een duidelijke actiegerichte tekst plaatsen
zoals ‘Verhuizing doorgeven’. Deze knop verleidt webbezoekers richting het webformulier.
Het aanpassen van het webformulier op een aantal punten; meer uitleg bij de vragen en onduidelijke
termen vervangen door duidelijkere omschrijvingen.

5.3 De voordelen voor inwoners en ondernemers: besparingen in tijd, geld en
moeite
Elk contact dat digitaal niet wordt afgerond op een gemeentelijke website, betekent twee zaken:
1. Inwoners of ondernemers moeten datgene alsnog regelen en switchen naar een alternatief en
duurder kanaal zoals de balie, telefoon, email of post.
2. Inwoners of ondernemers zijn minder goed geholpen dan mogelijk; dit leidt tot ontevredenheid en
een lagere waardering van de dienstverlening.
Het verhogen van succesvol gebruik van online producten en diensten biedt potentiële baten voor inwoners
en/of ondernemers. We bespreken de potentiële baten aan de hand van een casus. De potentiële baten
kunnen uiteraard per gemeente verschillen.
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Voorbeeld: een middelgrote gemeente met 50.000 inwoners
•
•
•
•

Via de website zijn het afgelopen jaar 2.000 verhuizingen doorgegeven.
Uit de websitestatistieken blijkt dat de huidige succesratio 25% is.
In dit onderzoek is aangetoond dat de hoogste succesratio van een gemeente m.b.t. tot het product
verhuizing bij een gemeente 48% is11.
Wanneer de succesratio van 25% naar 48% toeneemt, stijgt het aantal digitale verhuizingen met 1.840
doorgegeven verhuizingen via de website naar een totaal van 3.840.

Wat zijn de voordelen voor de inwoners die succesvol de verhuizing digitaal hebben doorgegeven?
•
•
•
•
•

Geen reistijd; inwoners die online succesvol zijn bezoeken de balie niet om een verhuizing door te
geven. Dit bespaart reistijd van de inwoner.
Geen reiskosten; inwoners die niet hoeven te reizen, besparen kosten voor vervoer en in bepaalde
situaties kosten voor het parkeren.
Geen wachttijd; inwoners hoeven niet te wachten om geholpen te worden via de website. Dit kan
immers 24/7. Bij het bezoek aan het gemeentehuis is de kans aanwezig dat inwoners moeten wachten
voordat zij geholpen worden.
De afhandelingstijd is korter; aan de balie is de afhandelingstijd veelal langer dan via de website. Een
inwoner kan bij een online proces de verhuizing binnen 5 minuten doorgeven.
Minder moeite; het online kunnen regelen van een verhuizing zorgt ervoor dat de inwoners minder
moeite ervaren.

Het resultaat voor uw inwoners en ondernemers: meer tevredenheid
Dergelijke voordelen vertalen zich tot een hogere waardering van uw dienstverlening dan wanneer de
inwoner tijdens de online aanvraag afhaakt en alsnog naar de balie moet.

5.4 Voordelen voor de gemeente: betere en goedkopere dienstverlening
De resultaten van de verbeterde dienstverlening - en de stijging van het online gebruik - leidt voor deze
gemeente tot een goedkopere dienstverlening omdat:
•
•

Het doorgeven van een verhuizing vaker digitaal wordt gedaan.
Op telefoongesprekken en baliebezoeken wordt bespaard.

Dit is slechts een voorbeeld van één online dienstverleningsproces. Wanneer een gemeente het gebruik
verbetert van een veelvoud van producten kunnen de voordelen voor uw inwoners en ondernemers
aanzienlijk oplopen.
Er zijn vele voorbeelden van gemeenten waar het gericht verbeteren van de online dienstverlening heeft
geleid tot een hogere klanttevredenheid én goedkopere dienstverlening12.

11

Een 100% succesratio is niet mogelijk. Sommige bezoekers van uw website zijn enkel op zoek naar informatie en vragen een product
digitaal niet aan. Om deze reden berekenen we de potentiële baten aan de hand van de hoogst gemeten succesratio.
12 GBBO. (2015). Betere én goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief. Geraadpleegd van

https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/betere-en-goedkopere-dienstverlening-op-basis-van-hetgebruikersperspectief/ concreet casus 4 en 7.
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5.5 Advies aan gemeenten: ga aan de slag met de methodiek, verbeter de
dienstverlening en biedt de inwoners en ondernemers voordelen
Gezien de te realiseren potentiële baten, adviseren wij alle gemeenten in Nederland om met de methodiek
aan de slag te gaan. Door de dienstverlening te verbeteren en daarmee meer succesvol gebruik van het digitale
kanaal te realiseren, bieden gemeenten inwoners en ondernemers veel voordelen. Dit leidt tot een hogere
klanttevredenheid. Een ander bijkomend voordeel, omdat er minder fout gaat, is dat gemeenten een betere
en goedkopere dienstverlening realiseren.
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Bijlage 1 Begrippenlijst en definities
Deze bijlage beschrijft de definities van verschillende begrippen die in dit rapport veelvuldig worden
gebruikt. Deze bijlage beschrijft ook de definities van de stappen in de digitale klantreis.

1.1 Begrippenlijst
Aanvraagstraat / webformulieren
De aanvraagstraat / het webformulier bestaat uit de verschillende fases (stappen) die een bezoeker aflegt
tijdens het voltooien van een aanvraag. Een alternatieve benaming is een digitaal aanvraagformulier.

Call-to-action
Call to action (oproep tot actie) is een begrip dat gebruikt wordt in marketing om potentiële kopers na het
ontvangen van een reclameboodschap tot een specifieke handeling over te halen, zoals het bestellen van
het product, het bellen van een telefoonnummer of het downloaden van een white paper. (Wikipedia,
2016). In het geval van dit onderzoek betreft het bijvoorbeeld het verleiden van bezoekers om online op
gemeentelijke websites een product of dienst aan te vragen.

CMS
Een Content Management Systeem (CMS) is een systeem waarmee gemeenten op eenvoudige wijze
informatie kunnen publiceren op hun website zonder dat daarvoor veel technische kennis nodig is.

Code
De code bestaat uit een stuk HTML-code die op een website geplaatst dient te worden. De code maakt het
bijvoorbeeld mogelijk om de stappen uit een digitale aanvraagstraat meetbaar te maken.

Digitale klantreis
De digitale klantreis is een weergave van de digitale interactie van een inwoner of ondernemer met een
gemeente bij het aanvragen van een product of dienst. In dit onderzoek is gekozen voor drie vooraf
gedefinieerde stappen die een bezoeker op de website doorloopt per product / dienst.

Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd
weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van
onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves (Wikipedia, 2016).

Piwik
Piwik is een open source programma om bezoekersstatistieken van websites bij te houden. (Wikipedia,
2016) Ook hier is het doel van deze dienst om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van
onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Piwik wordt door verschillende
aanbieders onder verschillende productnamen aangeboden. Zo biedt SIMgroep Piwik aan gemeenten aan
onder de noemer ‘SIMAnalytics’ en bieden wij Piwik aan onder de noemer ‘GBBOAnalytics’. In dit rapport
gebruiken we de term Piwik voor alle oplossingen die gebruik maken van Piwik.
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Succesratio
De procentuele verhouding tussen de bezoekers die starten bij de informatiepagina (stap 1) en de bezoekers
die de aanvraag daadwerkelijk afronden (stap 3) noemen we de succesratio13.

Tags
Met tags bedoelen we in dit document een HTML-tag, een voor de lezer onzichtbare code in een HTMLdocument, omsloten door een "<" en een ">". (Wikipedia, 2016). Deze tags worden gebruikt om de reeds
bestaande code aan te vullen en/of te optimaliseren.

Tracking
Het online volgen van een websitebezoeker en zijn/haar gedrag op een website.

Trechter
Een trechter (of in het Engels “funnel”) is de term waarmee een aanvraagproces van een online aanvraag
wordt aangeduid. Hierin worden de verschillende stappen van dit proces visueel weergegeven. In het
project brengen we in kaart wat het succes en de uitval is van bezoekers gedurende de digitale klantreis.

Web Analytics
Het meten, verzamelen en analyseren van het gedrag van een bezoeker op een website. Denk hierbij aan
het aantal bezoekers en hoeveel daarvan uniek zijn. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze op de website terecht zijn
gekomen (bijvoorbeeld via zoekmachines of social media).

Webstatistieken programma
Het webstatistieken programma is het programma waarmee gemeenten het bezoek op hun website
monitoren. Dit vindt bij 99% van de gemeenten plaats door middel van Google Analytics of Piwik.

13 Bezoekers die vanaf de informatiepagina niet doorgaan naar stap 2 en/of 3 worden in dit onderzoek geclassificeerd als uitvallers /

afhakers. Dit is een negatieve definitie. Het kan voorkomen dat een webbezoeker puur oriënterend een gemeentelijke website
bezoekt. Voorbeeld: een bezoeker leert op de informatiepagina over verhuizing dat een verhuizing binnen 30 dagen of uiterlijk 5
dagen na de verhuizing doorgegeven dient te worden. De bezoeker verhuist echter pas over 50 dagen. Het is in deze situatie nog
niet mogelijk om de verhuizing digitaal door te geven. De bezoeker stopt het bezoek vervolgens. De bezoeker is in huidig onderzoek
geclassificeerd als uitvaller, maar zal waarschijnlijk op een later moment alsnog de verhuizing doorgeven.
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1.2 Definities van de stappen in de digitale klantreis
1. De informatiepagina
2. De start van het webformulier
3. Afronden van het webformulier
Stap 1 De Informatiepagina
De informatiepagina is de webpagina
waar de informatie over het specifieke
product of dienst wordt getoond. De
informatiepagina bevat een ingang
(call-to-action) die de bezoeker naar
het webformulier linkt14.
Stap 2 De start van het
webformulier
De start van het webformulier is de
eerste webpagina die de bezoeker ziet
na het aanklikken van de call-to-action
knop / link op de informatiepagina.
Stap 3 Afronden van het webformulier
De afronding van het webformulier is de webpagina die de bezoeker ziet wanneer het webformulier is
afgerond en de aanvraag / het verzoek online is ingediend.

14

Een website van een gemeente kan bestaan uit meerdere informatiepagina’s voor één product of dienst. In dit geval
zijn de verschillende informatiepagina’s gebruikt voor het instellen en meten van de digitale klantreis.
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Bijlage 2 Aanpak
De aanpak bestond uit 3 fases:
1. Voorbereiden
2. Data verzamelen
3. Analyseren en rapporteren

Fase 1 Voorbereiden
Samen met de begeleidingscommissie is het onderzoek voorbereid. Dit omvatte de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Selecteren van producten en diensten om te onderzoeken
Werven van gemeenten
Het selecteren van definitieve deelnemers
Het contractueel vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en ICTU.

1. Selecteren van producten en diensten voor het onderzoek
In overleg met de begeleidingscommissie én geïnteresseerde gemeenten is besloten welke producten en
diensten onderzocht kunnen worden. Hierbij is rekening gehouden met:
•
•
•

Producten en diensten van toepassing voor inwoners én ondernemers
Veelgebruikte producten / diensten op basis onderzoek naar de landelijke top 30 diensten op
gemeentelijke websites15.
Het aanbod van gemeenten wat betreft producten en diensten op volwassenheidsniveau 3 of 4 16.

Het resultaat hiervan is een shortlist van veelgebruikte producten en diensten met een ‘hoog
volwassenheidsniveau’. Aan gemeenten die willen deelnemen is tijdens de inventarisatie gevraagd welke
producten of diensten zij graag willen meten en aanbieden.
Op basis van de eerdere genoemde factoren, de wensen van gemeenten én de technische mogelijkheden bij
leveranciers van webformuliersystemen is een definitieve selectie van te onderzoeken producten en diensten
gemaakt.

15

GBBO. (2016). De topdiensten van gemeentelijke websites landelijk in beeld o.b.v. het gedrag van inwoners en ondernemers.
Geraadpleegd van https://www.kinggemeenten.nl/sites/king/files/Top-diensten-gemeentelijke-websites-landelijk-in-beeld-KINGGBBO.pdf
16 Methodiek zoals gehanteerd in Meting aanbod digitale dienstverlening 2016 (Deloitte 2016). Mogelijkheid om digitaal de aanvraag
in te dienen door middel van bijvoorbeeld een webformulier al dan niet vooraf ingevuld (pre-fill DigiD/e-Herkenning).
Https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/meting-aanbod-overheid-digitale-dienstverlening-2016.pdf
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In dit onderzoek brengen we verschillende producten in kaart. Deze producten zijn onderverdeeld in
inwonersproducten en ondernemersproducten:
Inwonersproducten

Ondernemersproducten

1. Afspraak maken

6. Evenementenvergunning

2. Verhuizing doorgeven

7. Drank en horeca vergunning

3. Melding Openbare Ruimte

8. Rioolaansluiting

4. Aktes burgerlijke stand

9. Overlijdensaangifte

5. Omgevingsvergunning*

10. Omgevingsvergunning*

* Voor het product Omgevingsvergunning was het niet mogelijk de gehele klantreis te monitoren. Er is een analyse
gemaakt van het klik- en zoekgedrag op gemeentelijke websites en de reis naar het Omgevingsloket. Bekijk paragraaf 3.3
voor de resultaten en adviezen

Voor een definitie van de producten en diensten zie Bijlage 5.
2. Wervingscampagne leidt tot 145 geïnteresseerde gemeenten
Via een grootschalige wervingscampagne waarbij alle leden van de begeleidingscommissie de eigen
communicatiekanalen hebben ingezet zijn gemeenten geworven. De promotie heeft met name digitaal
plaatsgevonden via e-mailingen, websites en social media. 145 gemeenten hebben zich binnen twee weken
aangemeld voor het onderzoek.
3. Selecteren gemeenten op basis van criteria
Het onderzoek is een pilot om te bepalen of de werkwijze landelijk kan worden ingezet voor het
gestandaardiseerd in kaart brengen van de digitale klantreis. Daarom was het niet mogelijk om alle gemeenten
te laten deelnemen. Hiervoor is aan geïnteresseerde gemeenten gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Uiteindelijk zijn 48 gemeenten geselecteerd voor de pilot, waarvan er 38 daadwerkelijk hebben deelgenomen.
De criteria waarop deze gemeenten zijn geselecteerd beschrijven we in Bijlage 3: Criteria om gemeenten te
selecteren.
4. Samenwerkingsovereenkomsten inclusief bewerkersovereenkomsten afgesloten
ICTU heeft met de deelnemende gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Onderdeel
hiervan is de bewerkersovereenkomst. De gegevens in dit rapport zijn verwerkt op basis van deze contractuele
afspraken.
Op de volgende pagina beschrijven we de fase 2, data verzamelen.
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Fase 2 Data verzamelen
Drie fasen van de digitale klantreis zijn geanalyseerd: het bezoeken van de informatiepagina, het invullen van
het webformulier en het afronden van het webformulier. Daarvoor maakten we gebruik van de
webstatistieken programma’s die de gemeenten al gebruikten, Google Analytics of Piwik. Indien nodig
plaatsen we aanvullende code17.
Initieel is gestart met het instellen van de zogeheten trechters bij 48 gemeenten die gebruikmaken van de
volgende leveranciers van webformulierensystemen:
•
•
•
•
•

Atos
Green Valley
Lost Lemon
Pink Roccade
SIMGroep

Tijdens deze fase is gebleken dat Pink Roccade en Green Valley de technische aanpassingen weliswaar konden
realiseren, maar niet tijdig voor deelname aan de pilot. Hierdoor zijn de gemeenten die webformulieren
aanbieden via Pink Roccade en Green Valley alsnog afgevallen. Hierdoor is de uiteindelijke selectie op 38
gemeenten uitgekomen.
Definitieve deelnemende gemeenten: 38 gemeenten
Voor de onderstaande 38 gemeenten is ten minste één trechter ingericht binnen het websitestatistieken
programma. Over het algemeen zijn er meerdere trechters ingesteld per gemeente.

Achtkarspelen
Bergeijk
Binnenmaas
Castricum
Cranendonck
De Fryske Marren
De Wolden
Deventer
Druten
Eindhoven

Overzicht van de 38 deelnemende gemeenten
Enschede
Krimpenerwaard
Goeree-Overflakkee
Leiden
Grootegast
Leudal
Heerenveen
Marum
Heerhugowaard
Nieuwkoop
Hof van Twente
Nijkerk
Houten
Noord-Beveland
Kampen
Oldenzaal
Katwijk
Oud-Beijerland
Korendijk
Roermond

Soest
Son en Breugel
Staphorst
Utrechtse Heuvelrug
Velsen
Waalwijk
Weert
Zeist

17 Waar nodig werd code geschreven op basis van de door de leverancier gemaakte software. Per leverancier moest daarom per

product additionele code geschreven worden.
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Trechters ingesteld
Door de instellingen die zijn doorgevoerd is het voor de deelnemers aan de pilot mogelijk om zelfstandig
trechters in te stellen. Het oorspronkelijke plan was dat gemeenten dit zelf zouden doen door middel van
video’s en handleidingen.
Om deze methode te testen zijn enkele gemeenten gevraagd trechters in te stellen terwijl de onderzoekers
meekeken (dit is zowel offline als online via schermdeling gebeurd). Uit deze testen bleek dat het zelf instellen
van de trechters veel vragen en onduidelijkheden opleverde. Er is besloten om alle trechters voor de
deelnemende gemeenten door GBBO te laten inrichten.
Deze beslissing is in overleg met de opdrachtgevers genomen omdat:
•

Gemeenten zich hierdoor kunnen richten op de verbetering van de dienstverlening;
Het doel van het onderzoek is inzicht in het gebruik van het digitale kanaal. Het uiteindelijke doel is
uiteraard niet alleen dit inzicht, maar juist het verbeteren van de digitale dienstverlening. Door de
gemeenten te ontzorgen op het gebied van de instellingen kan de gemeente de tijd investeren in het
verbeteren van de digitale dienstverlening.

•

Het instellen technische kennis vereist;
Voor het instellen is een basiskennis benodigd van verschillende programmeertalen. Veel webmasters
bij gemeenten beschikken niet over deze kennis mede omdat deze niet nodig is voor de dagelijkse
werkzaamheden.

•

Dit de meest tijd efficiënte oplossing is;
Het begeleiden van alle deelnemende gemeenten zou vele malen meer tijd kosten, dan het direct
instellen van alle trechters.

•

De instellingen als voorbeeld gebruikt kunnen worden;
Een aantal gemeenten gaf aan graag een voorbeeld te ontvangen van een manier waarop een trechter
juist is ingesteld. Door deze werkwijze heeft elke deelnemer een voorbeeld van de juiste manier om
een trechter in te stellen.

•

Het instellen zeer sporadisch nodig is;
Een gemiddelde gemeente zal een aantal jaar gebruik maken van dezelfde formulierenleverancier.
Hierdoor is het instellen van trechters een activiteit die niet vaak zal voorkomen.

Ondersteuning gemeenten en leveranciers alsmede controle van de trechters
Er is ten tijde van het instellen van de trechters de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met GBBO
over technische vraagstukken. Daarnaast is het belangrijk dat alle instellingen werden gecontroleerd. Wordt
gemeten wat we willen meten? Hier is actief op gecontroleerd.
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Continu inzicht in trechter via uw webstatistieken programma
Elke deelnemende gemeente heeft als resultaat is dat de verschillende stappen van de digitale klantreis
automatisch worden gemeten via het gebruikte webstatistiekenprogramma. De dataverzameling blijft continu
doorlopen. Onderstaande afbeeldingen laten zien hoe deze trechters er in uw software uitzien. Links is hierbij
het voorbeeld uit Google Analytics te zien, rechts een voorbeeld uit Piwik.

Figuur 5: Voorbeeld trechter in Google Analytics (links) en Piwik (rechts)

Fase 3 Analyseren en rapporteren
Eén van de beloften van dit onderzoek, én voor gemeenten ook de reden tot deelname aan dit onderzoek, is
een rapport waarin zij de eigen prestaties kunnen bestuderen ten opzichte van de andere deelnemende
gemeenten. De informatie van de digitale klantreizen per product per deelnemende gemeente zijn verzameld
vanuit de webstatistieken programma’s in één totaaloverzicht.
Dataverzamelingsperiode: 2 maanden
De data die in dit rapport wordt gecommuniceerd betreft data die is verzameld van 13 april t/m 12 juni 2017.
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Bijlage 3 Criteria om gemeenten te selecteren
Niet alle geïnteresseerde gemeenten hebben mee gedaan aan het onderzoek. Om een selectie te maken van
gemeenten voor deelname aan het onderzoek zijn de volgende criteria gehanteerd:
1. Beschikbare producten om te onderzoeken
Om de verschillende stappen van een webformulier in kaart te brengen is het noodzakelijk dat dit
product ook digitaal wordt aangeboden. Gemeenten die een groot aantal van de te onderzoeken
producten online aanbieden zijn geselecteerd.
2. Representatieve steekproef
Het onderzoek moet een zo goed mogelijke afspiegeling van Nederland zijn. We hebben daarom
gemeenten geselecteerd die een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van alle Nederlandse gemeenten.
3. Ingevulde vragenlijst
Voor het onderzoek is een vragenlijst verstuurd. Op basis van deze antwoorden hierop is de selectie
gemaakt. Het niet invullen van de vragenlijst is een reden om uitgesloten te worden van deelname.
4. Beschikbare tijd
Voor het onderzoek verwachten wij een actieve deelname van de deelnemers die hiervoor uren
beschikbaar stellen. Gemeenten die hebben aangegeven deze tijd niet beschikbaar te hebben zijn
uitgesloten van deelname.
5. Geplande grote wijzigingen
Het onderzoek focust op vergelijkbare data. Grote wijzigingen in de techniek zorgen ervoor dat de data
mogelijk niet meer vergelijkbaar is. Om deze reden zijn gemeenten uitgesloten die grote wijzigingen
voorzien.
6. Bereidheid om code te plaatsen
Voor het onderzoek is extra code in veel gevallen essentieel voor het slagen van het onderzoek.
Gemeenten die niet bereid zijn om deze code te laten plaatsen zijn uitgesloten van deelname.
7. Gebruikte website statistieken programma
De resultaten en de manier van werken van het onderzoek moet in de toekomst voor zoveel mogelijk
gemeenten toegankelijk worden. Om deze reden is deelname alleen mogelijk wanneer een gemeente
gebruik maakt van een veelgebruikt website statistieken programma.
8. Reeds bestaand inzicht in de klantreis
Een gemeente die de klantreis al in kaart heeft gebracht in zijn websitestatistieken programma heeft
weinig extra tijd nodig om deel te kunnen nemen aan het onderzoek. Om deze reden zijn deze
gemeenten toegelaten tot het onderzoek.
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9. Gebruikte leverancier
Het project vergt per leverancier extra tijd. De tijd van het project is beperkt. Om deze reden focussen
we op leveranciers waarvan meerdere gemeenten zich voor het onderzoek hebben aangemeld18. Het
onderzoek is in beginsel uitgevoerd met de volgende leveranciers:
•
•
•
•
•

Atos
Green Valley
Lost Lemon
Pink Roccade
SIMGroep

Tijdens het onderzoek is gebleken dat Pink Roccade en Green Valley de technische aanpassingen weliswaar
konden realiseren, maar niet op tijd konden doorvoeren. Hierdoor zijn de gemeenten die webformulieren
aanbieden via Pink Roccade en Green Valley alsnog afgevallen.

18 Het onderzoek is een pilot om te onderzoeken of de werkwijze landelijk kan worden ingezet voor het gestandaardiseerd in kaart

brengen van de digitale klantreis. De leveranciers zijn benaderd op basis van de gemeenten die zich voor het onderzoek hebben
aangemeld. Er is gekozen voor de leveranciers die het meest gebruikt worden door deze gemeenten. De uitzondering op deze regel
waren de leveranciers die zelf aangeven dat zij niet deel kunnen nemen aan het onderzoek vanwege een complexe technische
inrichting. Deze leveranciers zijn op eigen verzoek uitgesloten van het onderzoek.
.
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Bijlage 4 Selectie deelnemende gemeenten
In totaal hebben 145 gemeenten zich aangemeld voor het onderzoek. Van de 145 gemeenten zijn er
uiteindelijk 38 gemeenten die deelnemen aan het onderzoek. Onderstaande tabel beschrijft de deelnemende
gemeenten.
Gemeente
Achtkarspelen
Bergeijk
Binnenmaas
Castricum
Cranendonck
De Fryske Marren
De Wolden
Deventer
Druten
Eindhoven
Enschede
Goeree-Overflakkee
Grootegast
Heerenveen
Heerhugowaard
Hof van Twente
Houten
Kampen
Katwijk
Korendijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leudal
Marum
Nieuwkoop
Nijkerk
Noord-Beveland
Oldenzaal
Oud-Beijerland
Roermond
Soest
Son en Breugel
Staphorst
Utrechtse Heuvelrug
Velsen
Waalwijk
Weert
Zeist

Aantal inwoners
27.893
18.342
29.122
35.216
20.676
51.585
23.744
99.295
18.563
226.868
158.140
48.653
12.166
50.203
54.950
35.011
49.300
52.511
64.532
10.959
55.204
123.661
35.878
10.388
27.914
41.775
7.382
32.006
24.015
57.390
45.874
16.626
16.691
49.035
67.619
47.410
49.574
62.830

Geografische
spreiding
Noord
Zuid
West
West
Zuid
Noord
Noord
Oost
Oost
Zuid
Oost
West
Noord
Noord
West
Oost
West
Oost
West
West
West
West
Zuid
Noord
West
Oost
Zuid
Oost
West
Zuid
West
Zuid
Oost
West
West
Zuid
Zuid
West

Leverancier webformulier
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
Atos
SIMgroep
SIMgroep
Atos
SIMgroep
SIMgroep
Lost Lemon
Lost Lemon
Lost Lemon
Lost Lemon
Atos
Lost Lemon
SIMgroep
SIMgroep
Lost Lemon
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
Atos
SIMgroep
Atos
Lost Lemon
SIMgroep
SIMgroep
SIMgroep
Atos
SIMgroep
SIMgroep
Lost Lemon
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Representatieve selectie
Om een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de succesratio en het gebruik van producten en diensten is
besloten een representatieve selectie van Nederlandse gemeenten te nemen. De volgende uitgangspunten
voor de selectie zijn gehanteerd:
1. Aantal inwoners
Om een betrouwbaar landelijk beeld te krijgen is het belangrijk om het gedrag van voldoende burgers
en ondernemers op gemeentelijke websites te bestuderen. Voor het onderzoek is daarom gebruik
gemaakt van de data van 1,85 miljoen inwoners van Nederland.
2. Spreiding op basis van gemeentegrootte
Om niet alleen grote of kleine gemeenten een groot aandeel te geven in de analyse was een goede
spreiding nodig over de verschillende groottes van gemeenten. Om deze reden zijn zowel kleine als
grote gemeenten geselecteerd. GBBO heeft de gemeenten in vier klassen ingedeeld op basis van
inwoneraantal.
De verdeling over de verschillende inwonersklassen was als volgt:

Verdeling inwoneraantallen
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
<20.000

20.000-50.000
Landelijk

50.000-100.000

>100.000

Selectie

3. Geografische spreiding
Om een goede afspiegeling van Nederland te krijgen zijn gemeenten geselecteerd uit alle delen van
Nederland.

Selectie

Landelijk
Noord
15%
Oost
22%
Zuid
28%

West
35%

Noord
15%
Oost
23%

West
38%

Zuid
23%
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Bijlage 5 De casus van de onderzoeker per
dienstverleningsproces
Om een uniformere vergelijking mogelijk te maken per gemeente en per type aanvraag, is door de
onderzoekers een vaste casus per dienstverleningsproces aangehouden. In de tabel leest u de beschrijving
van de casus per product of dienst.

Inwonersproducten
1. Aktes Burgerlijke Stand19

Casus
Vraag online een akte burgerlijke stand aan bij de betreffende gemeente. Denk
hierbij aan aktes zoals de geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte,
echtscheidingsakte, akte beëindiging partnerschap en overlijdensakte.
Uitzondering: gemeenten die de verschillende aktes individueel aanbieden
online en niet gezamenlijk in één webformulier, zijn niet ingesteld.

2. Verhuizing doorgeven

Geef online een verhuizing door naar of binnen de betreffende gemeente.
Verhuis hierbij alleen uzelf, er woont niemand in de woning in op het moment.

3. Melding openbare ruimte

Geef online een melding door aan de gemeente. Bijvoorbeeld een melding
over losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep
en vernielingen.

4. Afspraak maken

Maak een afspraak bij de gemeente voor een product. Maak hierbij een
afspraak voor 1 persoon.

5. Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning wijkt af van de andere producten. Lees voor de
aanpak en de resultaten paragraaf 3.6.

Ondernemersproducten
Ondernemersproducten

Casus

6. Evenementenvergunning

Vraag online een evenementenvergunning aan als ondernemer.
Uitgangspunt is een vergunning voor een groot evenement. Wanneer een
gemeente online alleen een vergunningsaanvraag voor een klein evenement
aanbiedt, wordt deze aanvraag ingediend.

7. Drank en horeca vergunning

Vraag online een drank en horeca vergunning aan als ondernemer bij de
gemeente.

8. Rioolaansluiting

Vraag online een rioolaansluiting aan als ondernemer bij de gemeente.

9. Overlijdensaangifte

Dien online een overlijdensaangifte in als ondernemer bij de gemeente.

10. Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning wijkt af van de andere producten. Lees voor de
aanpak en de resultaten paragraaf 3.6.

19

Een akte burgerlijke stand wordt op gemeentelijke websites ook wel ‘uittreksel burgerlijke stand’ genoemd.
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Bijlage 6 Overzicht communicatie
Deze bijlage beschrijft welke communicatie er heeft plaatsgevonden voor dit onderzoek en waar berichten
zijn geplaatst20.

6.1 Wervingscampagne gemeenten voor deelname aan het onderzoek
Datum

Titel

Middelen

29-11-2016

Informatie over het onderzoek en mogelijkheid tot
aanmelden voor gemeenten

Website Digitale Klantreis Overheid

29-11-2016

Aanmelden kosteloos onderzoek website digitale
klantreis

Website, e-mailing en social media
kanalen van GBBO

29-11-2016

Website, nieuwsbrief en social media
Landelijk onderzoek naar digitale klantreis bij gemeenten kanalen van Gebruiker Centraal

29-11-2016

Landelijk onderzoek naar het gebruik van gemeentelijke
digitale dienstverlening

Website en nieuwsbrief van KING

30-11-2016

Digitale klantreis bij gemeenten onderzocht

Website en nieuwsbrief van Digitale
Overheid

30-11-2016

Landelijk onderzoek naar digitale dienstverlening
gemeenten

Website en nieuwsbrief van VNG

01-12-2016

Doe mee met het grote klantreis onderzoek

Website, persoonlijke emailing naar
leden en social media kanalen van
Dimpact

05-12-2016

Website, nieuwsbrief en social media
Landelijk onderzoek naar digitale klantreis bij gemeenten kanalen van Cascadis

08-12-2016

Digitale klantreis bij gemeenten onderzocht

09-12-2016

Landelijk onderzoek naar digitale klantreis bij gemeenten Website en nieuwsbrief NVVB

Website en nieuwsbrief VIAG

20

Dit overzicht is samengesteld op 18 juli 2017. Het kan voorkomen dat de bronnen niet meer terug te vinden zijn in de
toekomst.
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6.2 Tussentijdse berichtgeving Artikelen/ nieuwsberichten / blogs
Tijdens het onderzoek zijn verschillende berichten verspreid. De tabel toont de belangrijkste berichten en
websites.

Datum

Titel

Website

29-11-2016 t/m 31-7-2017

Informatie over het onderzoek inclusief 15
updates over het onderzoek

Website Onderzoek Digitale Klantreis

31-1-2017

Atos participeert in GBBO digitale klantreis
onderzoek

Website Community Atos Esuite

14-2-2017

Veel belangstelling voor onderzoek klantreis

Website Digitale Overheid

22-2-2017

Gemeenten duiken in klantreis burger

Website Customerfirst

5-4-2017

Presentatie op het Cascadis congres over
eerste resultaten onderzoek Digitale Klantreis

Cascadis congres

15-6-2017

Hoe effectief zijn digitale producten van
gemeenten nu echt?

Website Gemeente.nu en VIAG

14-6-2017

Veelbelovende eerste resultaten digitale
klantreis

Websites Digitale Overheid, VIAG
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6.3 Communicatie met de geïnteresseerde en de deelnemende
gemeenten
Gemeenten zijn regelmatig geïnformeerd over de status van het onderzoek alsmede gevraagd om bepaalde
zaken te regelen. In onderstaande tabel tonen we een overzicht van de e-mailings die aan gemeenten zijn
verstuurd21.

Datum

Onderwerp e-mail

Doelgroep

6-12-2016

Inventarisatie aanbod producten, diensten en webformulieren
(leverancier + versie) bij de potentiele deelnemers.

Potentiële deelnemers

12-12-2016

Reminder inventarisatie aanbod producten en diensten en
Potentiële deelnemers
webformulieren (leverancier + versie) bij de potentiele deelnemers.

20-1-2017

Mededeling aan toegelaten gemeenten over de deelname aan het
onderzoek.

Deelnemende gemeenten

20-1-2017

Mededeling aan de afgevallen gemeenten over de uitsluiting van
het onderzoek.

Gemeenten die zijn
uitgesloten voor deelname
aan het onderzoek a.d.h.v.
criteria (zie bijlage 3).

28-2-2017

Update 1
1. Korte update over de status van het onderzoek.
2. Uitleg vervolg stappen van het onderzoek.

Deelnemende gemeenten

24-4-2017

Update 2
1. Mededeling dat GBBO het instellen van de trechters op zich zal
nemen.
2. Update over de status van het instellen van de trechters.

Deelnemende gemeenten

4-7-2017

Update 3
1. Opleverdatum van het rapport.
2. Instructie om trechters te vinden in het gebruikte
websitestatistiekenprogramma.
3. Korte uitleg over het gebruik van de trechter(s) door
gemeenten.
4. Melding dat de technische ondersteuning stopt.
5. Nieuw emailadres voor het delen van de data.

Deelnemende gemeenten

Oplevering van de rapportages. Elke gemeente heeft een eigen
rapport ontvangen met inzicht in de eigen prestaties versus de
benchmarkresultaten. Dit betreft 38 rapportages in totaal.

Deelnemende gemeenten

Augustus 2017

21

De contacten met gemeenten vonden veel plaats via e-mailings, het telefonisch benaderen en afstemmen alsmede
het regelmatig beantwoorden van vragen van gemeenten via mails en telefoon.
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Bijlage 7 Uitkomsten onderzoek en resultaten van de
exploratieve analyses
7.1 Uitkomsten onderzoek
Product

Aantal
trechters

Stap 1
Informatie
pagina

Stap 2
Webformulier

Stap 3
Afronding

Gemiddelde
succesratio

Hoogste
succesratio

Laagste
succesratio

1. Aktes burgerlijke stand

16

1.976

674

294

15,3%

39,3%

0,0%

2. Verhuizing

23

27.358

15.703

8.017

30,4%

47,9%

5,5%

3. Melding

13

6.069

2.834

1.827

29,9%

64,9%

15,8%

-

-

-

-

-

-

4. Afspraak maken*
5. Evenementenvergunning

12

2.272

420

81

6,6%

18,2%

0,0%

6. Drank & horeca vergunning

2

80

1

0

0,0%

0,0%

0,0%

7. Rioolaansluiting

12

569

117

49

9,8%

31,6%

0,0%

8. Overlijdensaangifte

3

125

60

44

25,7%

77,2%

0,0%

* Voor het maken van een afspraak zijn op websites van gemeenten vaak verschillende inrichtingen mogelijk (direct vanaf de
homepage, de contactpagina of verschillende productinformatiepagina’s). Het is hierdoor niet mogelijk de resultaten uniform met
elkaar te vergelijken. Om deze reden is besloten de benchmarkcijfers niet te tonen.

7.2 Spreiding succesratio’s
Uit de resultaten blijkt een grote spreiding in de succesratio’s. Voor meer inzicht in de spreiding is
onderstaande tabel de gemiddelde succesratio van een gemeente afgezet tegen het totale gemiddelde
succesratio.

Succesratio

Gemiddelde succesratio gemeente t.o.v. totale gemiddelde
succesratio
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gemiddelde
succesratio
gemeenten
Gemiddelde
succesratio
totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gemeenten
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7.3 Resultaten per regio
Er is onderzocht of de succesratio verschilt per regio. Hiervoor zijn de resultaten geanalyseerd voor zowel een
inwoners als een ondernemersproduct. Er is gekozen voor de producten met de meeste trechters, dit waren
verhuizing (23 trechters) en rioolaansluiting (12 trechters). De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel.
De resultaten laten in eerste instantie duidelijke verschillen tussen de regio’s zien. Het aantal gemeenten per
regio is echter te laag om een harde conclusie aan te verbinden.

Verhuizing

Rioolaansluiting

7.4 Resultaten vergeleken op basis van inwoneraantal
Er is onderzocht of de succesratio verschilt op basis van inwoneraantal. Hieruit blijkt dat op basis van deze
resultaten er geen verband is tussen inwonersaantal en succesratio. Als voorbeeld van de resultaten ziet u
onderstaande scatterplot waarbij het inwoneraantal vergeleken is met de succesratio van het product
verhuizen. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze conclusie ook geldt bij grotere datasets.

60%

Succesratio

50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

50000 100000 150000 200000 250000
Inwoneraantal
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Bijlage 8 Succesratio overige stappen
Spreiding succesratio’s
In het rapport wordt onder succesratio
gerefereerd
naar
het
afrondingspercentage van een bezoeker
die van de informatiepagina uiteindelijk
het webformulier invult en de aanvraag
afrondt. Voor het onderzoek is ook de
succesratio van stap 1 naar 2 en van stap
2 naar 3 inzichtelijk gemaakt.
Van informatiepagina naar webformulier
Beide gevallen geven inzicht in een ander onderdeel van de digitale klantreis. Een hoge succesratio van stap
1 naar stap 2 impliceert dat bezoekers gemakkelijk de knop of de link naar het webformulier kunnen vinden.
De succesratio’s tussen de verschillende producten zijn slecht vergelijkbaar. De belangrijkste reden hiervoor
is dat de informatiebehoefte voor de verschillende producten verschilt. Een bezoeker aan de
informatiepagina zal namelijk niet altijd als doel hebben om een product aan te vragen. Een bezoeker kan
bijvoorbeeld alleen op zoek zijn naar informatie over een product.
Succesratio webformulier
De succesratio van stap 2 naar stap 3 is de succesratio van het webformulier. Het analyseert de verhouding
tussen de bezoekers die het formulier zijn gestart en daadwerkelijk hebben afgerond. De succesratio’s tussen
de verschillende producten zijn slecht vergelijkbaar. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de
verschillende webformulier in complexiteit en aantal vragen verschillen (bijvoorbeeld het verschil tussen een
melding openbare ruimte en een evenementenvergunning). Een ander belangrijk verschil is dat sommige
webformulieren additionele acties vereisen zoals het inloggen op DigiD of eHerkenning of het afrekenen via
iDeal.
In onderstaande tabel worden de verschillende succesratio’s weergegeven. Voor het totaaloverzicht is ook
het gemiddelde succesratio van de gehele klantreis (Stap 1  Stap 3) nogmaals gerapporteerd.
Succesratio’s van de verschillende stappen
Product

Aantal
trechters

Gem. succesratio
Stap 1 --> Stap 3

Succesratio
Stap 1 --> Stap 2

Succesratio
Stap 2 --> Stap 3

1. Aktes burgerlijke stand

16

15,3%

34,1%

43,6%

2. Verhuizing

23

30,4%

57,4%

51,1%

3. Melding

13

29,9%

46,7%

64,5%

4. Afspraak maken*

5

-

-

43,3%

5. Evenementenvergunning

12

6,6%

18,5%

19,3%

6. Drank & horeca vergunning

2

0,0%

1,3%

0,0%

7. Rioolaansluiting

12

9,8%

20,6%

41,9%

8. Overlijdensaangifte

3

25,7%

48,0%

73,3%

* Voor het product afspraak maken is het succesratio van stap 2 naar 3 voor 5 van de 7 trechters vergelijkbaar.
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