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Waarom onderzoek?
• Verantwoorden van uitgaven
• Prioriteren van budget en tijd naar behoefte & 
tevredenheid gebruikers
• Vergroten gebruik en tevredenheid is de eerste 
stap als je toepassing wilt stimuleren

Gebruikte Tools:
• piwik (sinds Q4 2014)
• google search console (sinds Q2 2016)
• gebruikersonderzoek (volgt in Q3-4 2016)

stap als je toepassing wilt stimuleren
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Onderdelen presentatie

1.Duidelijke groei zichtbaar

2.Bezoekers komen vaker terug en doen meer 
op de site

3.Statistiek geeft indicaties wie we bereiken en 3.Statistiek geeft indicaties wie we bereiken en 
wat ze zoeken

4.Maar verder gebruikersonderzoek nodig voor 
tevredenheid en doelgroepanalyse
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Steeds meer verkeer op de website

4Groei



Door steeds meer bezoekers
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Alle types acties in de wiki groeien…
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Alle types acties in de wiki groeien…
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Meer mensen komen terug
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Herhaalbezoekers blijven langer 
hangen

(Bounce bij eenmalige bezoekers is constant op ca 50%)

9Terugkomers



Maar wie bereiken we precies?

Wel indicaties in de statistieken: 
– Bezoekers kijken veelal vanaf hun werk (tijden, 

plaatsen, devices)

– Pagina’s van binnenkomst en google zoektermen 
zijn indicatie waarom mensen binnenkwamenzijn indicatie waarom mensen binnenkwamen

– Uitgaande links, downloads, zoekacties en 
doorklikken binnen wiki zijn indicatie waar 
mensen naar op zoek zijn

Maar: niet volledig te beantwoorden zonder 
extra gebruikersonderzoek
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Bezoekers kijken veelal vanaf hun werk
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Hoe komen ze bij de wiki?
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Pagina’s van binnenkomst
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Downloads, Paginaweergaves & Outlinks

15Wat



Populairste thema’s
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Populairste NORA-elementen
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Extra gebruikersonderzoek nodig

Uiterlijk 1 oktober start Gebruikersonderzoek

Doelen:
1. Zicht krijgen op gebruikerstevredenheid 

individuele pagina’sindividuele pagina’s
2. Zicht krijgen op vertegenwoordiging doelgroepen
3. Contact leggen met representatieve gebruikers 

voor verdere verbeteringen

Extra eis: herbruikbaar voor dochters met vergelijkbare wiki



Opzet gebruikersonderzoek

Was dit nuttig? Ja/Nee

Vervolgvraag: mailadres voor survey

In welke doelgroepen vallen bezoekers?
Wat zoeken ze / wat verwachten ze?
Waarom zijn ze (on)tevreden?

Doorvragen bij representatieve bezoekers



Wat te doen met resultaten?

Statistieken en rapportagesGebruikersonderzoek



We houden jullie op de hoogte van 
onze  volgende stappen…

http://noraonline.nl/wiki/Gebruik_wiki?pk_campaign=pres1


