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Wat is de Regionale Web 
Strategie? 

DEEL 1: RECAP
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Project beschrijving: AS IS situatie

Huidige situatie

+ 200 regionale websites

Eigen look & feel

Eigen management system

Aparte markt/leverancier

Dubbele content

Onduidelijk voor burgers

Hoge kosten

Geen centrale regionale visie

2020 project SWR 

gelanceerd met als doel:

User-friendliness (burger & 

administraties)

Single Digital Gateway (EU)

Aantal regionale websites verlagen

Coherente visuele identiteit

Cost efficiency
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Project beschrijving: voorgestelde strategie

Voorstel voor een nieuwe
regionale web strategie :

Hybride strategie (mix central-decentral)

Audiance-based families (thema sites)

Centraal ‘digital competence center’ voor

strategic services
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Wat gaan we in 2022 doen?

DEEL 2: FASE 2 PROJECT
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4 tracks

Digital Playbook

Definiëren ‘families’

Uitwerken en implementeren van 

regionale standaarden, richtlijnen

procedures

Operating Model

Opzetten regionaal webteam

Uitwerken en implementeren van het 

werkingsmodel

CMS

Analyse en keuze CMS

Opzetten en implementen CMS

Piloot

Uitwerken en opzetten van eerste familie
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High-level planning 2022
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High-level planning 2022 – Zoom Digital Playbook 
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Onze partners

Uw vertrouwde partner voor uw 
digitale reis.

Technologie verlegt voortdurend de grenzen 

van wat mogelijk is. Onze klanten kunnen op 

ons rekenen om hen te begeleiden op hun weg 

naar een succesvolle digitale transformatie. 

Bij Atos volbrengen we deze reis door ernaar 

te streven een betrouwbare partner te blijven 

die digitale empowerment aan onze klanten 

levert..

Together we see infinite opportunities.

iO is een end-to-end agentschap dat vorm en uitvoering 

geeft aan de strategische, creatieve, technologische en 

marketingambities van vandaag en morgen. Wij helpen 

onze klanten niet alleen hun zakelijke doelstellingen te 

bereiken. Samen verkennen en benutten we de 

oneindige mogelijkheden die de steeds veranderende 

markten bieden. Want nu is het tijd om te werken aan 

de eindeloze mogelijkheden van morgen.
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Project Governance

PlaybookOperating Model CMS

Program Lead

Programme Steerco / Copil  

Stakeholders

Consultant

Core Team

Overige
administraties

& OIPs
BURGER
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Wat vragen we van elke administratie
Elke administratie levert 1 SPOC voor het project 

• het aanspreekpunt bij uitstek voor alle verzoeken of vragen in verband met dit project. 

• Actieve betrokkenheid (deelname workshops, enquetes, data verzamelen, ….)

• Mandaat vertegenwoordiging administratie

• Kick off (19/05)

• Top 10 taken (19/05 – 25/05)

• Workshops 

• Dinsdag 7 juni van 10u tot 12u - Iristower

• Donderdag 9 juni van 9u tot 11u – online

• Donderdag 9 juni van 14u tot 16u – online

• Maandag 13 juni van 10u tot 12u - online

• Dinsdag 14 juni van 10u tot 12u – online

• Donderdag 16 juni van 10u tot 12u – online

• Donderdag 16 juni van 14u tot 16u - online

• Maandag 27 juni van 10u tot 12u - online

• Online enquetes /pop ups (juli - augustus)

• Workshops (September)
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DEEL 3: DIGITAL PLAYBOOK
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Top task methodologie: waarom

Opinion-based
• Online presence = aandacht krijgen

• Focus op de organisatie

• Opinion-based: eindeloze discussies over wat wel en
niet op de website moet/mag

• Focus op inhoud en technologie

• Succes meten op basis van volume (hoeveel aantal
pagina’s, bezoekers etc)

• Projecten: launch-and-leave culture

Evidence-based
• Online presence = aandacht geven

• Focus op de gebruiker

• Facts-based: feiten verzamelen over de toptaken van de 
gebruiker

• Focus op gebruikerstaken

• Succes meten op quality: hoe eenvoudig en
gemakkelijk/moeilijk was het voor de gebruiker om zijn
taak te vervullen

• Continuous improvement gebaseerd op feiten
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Onze kernprincipes voor dit project

Wij zullen interne 
belanghebbenden bij het 

hele proces betrekken.

Wij zullen onze besluiten 
baseren op feiten, niet 

op meningen.

Wij zetten ons in om aan 
de behoeften en eisen van 
de gebruikers te voldoen.

Evidence
over opinion

Users first Inclusive
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Het proces

Stap 1 - mei: 
Intake (data verzamelen, voorbereiding, huiswerk)

Stap 2 - juni: 
Stakeholder workshops

Stap 3 - juli: 
Pop-up survey

Stap 1: 
intake

Stap 2: 
stakeholder 
workshops

Stap 3: 
user pop-up 

survey
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Stap 1: Intake

• Takenlijsten van andere regeringen
– European Commission
– BelgiumBE
– Global Government ‘master’ takenlijst ontwikkeld

door Gerry McGovern and partners

• Peer websites
– www.vlaanderen.be
– www.wallonie.be

• Taakverzameling enquête die liep op BHG sites in 2020

• Interne stakeholders: feedback over belangrijkste 
taken/thema's/onderwerpen & 
doelgroepen/focusgroepen (To do)

http://www.vlaanderen.be/
http://www.wallonie.be/


2020

Stap 2: Stakeholder workshops (8x) in juni

1. Taken: De lange lijst van taken 

verfijnen tot een shortlist

2. Publiek: Tot een overeengekomen 

reeks segmentatie-/profielvragen 

voor de enquête komen
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Stap 2: Stakeholder workshops

• Wat
• 6 tot 8 workshopserie van ongeveer 2 uur
• De workshops zijn sequentieel, waarbij het resultaat van de vorige workshop mee de inhoud van 

de volgende workshop bepaalt

• Wie
• Uitnodigingen worden verzonden naar de SPOCs (met mandaat vertegenwoordiging 

administratie), zij zijn vrij om dit intern te forwarden (max. 1 deelnemer per administratie)
• We vragen u vriendelijk om aan minstens 4 workshopsessies deel te nemen
• De eerste sessie (algemene introductie tot methodologie) en laatste sessie (validatie)

• 2 sessies naar keuze 

• Wanneer: Juni 2022 (zie one-pager)

Verkleinen van de takenlijst tot 60-80 taken en opstellen van segmentatievragen 

Key principle: “Wie komt zijn de juiste mensen”
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Recap 'To do'

Vraag 1: 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen/taken/thema's/onderwerpen (max. 10) waarom mensen
(burgers & bedrijven) naar jullie website(s) komt/komen? 

Vraag 2: 

Wat zijn de belangrijkste doelgroepen/focusgroepen voor de aanwezigheid op jullie website?

Deadline 25/5 – 16u:

Excel-lijst ingevuld met:

1) Lijst van top 10 taken per administratie

2) Belangrijkste doelgroep per administratie
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Next steps

1. Juni: workshops met stakeholders

2. Juli: launch pop-up survey op verschillende websites voor gebruikers

3. Augustus: volgende fases voor het verwerken van de resultaten 
pop-up survey via card sorting & treejack sorting met gebruikers

4. September: finale families verwacht tegen eind september
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Vragen ? 
DEEL 4: CONCLUSIE



Vragen ?

To do (voor 25/05):
Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen/taken/thema's/onderwerpen (max. 10) waarom
mensen (burgers & bedrijven) naar jullie website(s) komt/komen? 

Wat zijn de belangrijkste doelgroepen/focusgroepen voor de aanwezigheid op jullie website?

Deadline 25/5 – 16u:
Excel-lijst ingevuld met:
1) Lijst van top 10 taken per administratie
2) Belangrijkste doelgroep per administratie

Conclusie
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