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B IJ SOMMIGE OVERHEIDSINSTELLINGEN is de website vooral

gekoppeld aan een zoekmachine. Wie daar op de

homepage binnenkomt, kan alleen via de zoekmachine

verder zoeken. Bij het RIVM rees de vraag of de doelgroep

en de aangeboden informatie op de site wel geschikt zijn

om alleen via een zoekmachine te benaderen. Was een

menusysteem om te kunnen navigeren niet beter geschikt?

En van welke factoren hing de voorkeur voor zoeken of

navigeren eigenlijk af?

Onderzoeksvraag
Deze deelvragen zijn gebundeld in de uiteindelijke hoofd-

vraag: is er een verband te vinden tussen de soort vraag die

moest worden beantwoord op de website en de vakkennis

van de proefpersonen ten opzichte van de gebruikte navi-

gatiestrategie om het antwoord te vinden?

Om te kijken naar het soort vraag zijn in een vooronder-

zoek vier vragen geselecteerd. Bij deze selectie is het aantal

verschillende zoektermen dat bij een vraag kon worden

bedacht bepalend geweest. Een informatievraag is concre-

ter naarmate meer mensen hierbij dezelfde zoektermen

kunnen bedenken.

De twee concrete vragen zijn:

• Waardoor wordt het areaal heide aangetast?

• Hoe groot is de CO2 uitstoot van de energiecentrales in de

provincie Utrecht?

De twee abstracte vragen zijn:

• Welke soorten vogels zijn er de afgelopen jaren in aantal

op vooruit gegaan?

• Waar kunnen bij verdergaande industrialisatie nieuwe

eilanden worden verwacht?

De vragen zijn moeilijk te beantwoorden op de site om het

proefpersonen met vakkennis niet te makkelijk te maken.

Voor het onderzoek was de website speciaal op een cd-rom

gezet. Ook de zoekmachine functioneerde vanaf deze cd-

rom. Hierdoor konden zoektijden gemeten worden zonder

afhankelijk te zijn van de snelheid van de internetverbin-

ding. 

De proefpersonen kregen vraag voor vraag voorgelegd met

het verzoek om de gewenste informatie op de website op te

zoeken. Daarbij moesten ze zo goed mogelijk hardop den-

ken, terwijl een videocamera het geluid en het beeld op het

beeldscherm opnam. 

Zoeken of navigeren?
Bij het gebruikersonderzoek bleek dat er geen relatie is te

leggen tussen de soort vraag die de proefpersonen kregen

voorgelegd en de manier van zoeken of navigeren. Het

resultaat van de taakuitvoering werd niet door de soort

vraag beïnvloed en ook de benodigde tijd was hier niet aan

gerelateerd. 

Maar tijdens het onderzoek bleek wel, dat er een duidelijk

verschil was in het navigeren van proefpersonen die vak-

kennis hadden op het gebied van milieu en proefpersonen

Liesbeth Rentinck

RIVM-site

Een gebruikersonderzoek in vogelvlucht
De bezoeker van een website gaat vaak heel anders met de geboden informatie om dan 

een lezer van een papieren publicatie of rapport. Om daar meer zicht in te krijgen is een

gebruikersonderzoek uitgevoerd op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieu (RIVM). Deze website beslaat in totaal ongeveer tienduizend webpagina’s. 

Om gericht naar het uitvoeren van soorten van vragen, gekoppeld aan vakkennis, te 

kunnen kijken werd het onderzoek beperkt tot alleen het milieugedeelte van de site. 

Liesbeth Rentinck licht de bevindingen toe.

Op grond van de bevindingen van dit onderzoek wordt op dit
moment gewerkt aan aanpassingen van enkele sub-sites, waar-
onder het Milieucompendium. De gesignaleerde problemen
hebben bijgedragen aan de uitgangspunten voor het verbete-
ren van de gebruikersvriendelijkheid van de RIVM-site. Omdat
het hier om een zeer grote site gaat, is besloten om dit in drie
fasen uit te voeren. Eerst heeft een groot deel van de site een
andere huisstijl gekregen. Deze huisstijl is in concept ontwor-
pen door een ontwerpbureau. Door dit concept te gebruiken in
het hier beschreven onderzoek kon worden aangegeven waar
aanpassingen wenselijk waren. Dit heeft geresulteerd in de hui-
dige homepage. Tegelijkertijd is een content management sys-
teem aangeschaft om het beheer van de webpagina’s te verbe-
teren.
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Problemen bij het zoeken 
Bij het observeren van de proefpersonen bij hun zoektocht

naar informatie bleek dat er nog veel te verbeteren valt op

de RIVM-website. 

Het zoeken met de zoekmachine
Allereerst bleek dat veel proefpersonen in eerste instantie

niet zagen dat er een zoekmachine beschikbaar was. De

knop ‘zoek’ is te klein om echt op te vallen. Bij het gebruik

van de zoekmachine is duidelijk behoefte aan uitleg over

de zoekmachine en de mogelijkheid om meer termen in te

voeren. 

Bij het invoeren van de zoektermen bleek dat gebruikers

altijd zelfstandige naamwoorden intypen. Zelfs als in de

voorgelegde vraag een werkwoord staat (aangetast), zetten

ze dit om naar een zelfstandig naamwoord (aantasting).

Maar de meeste zoekmachines zijn helemaal niet ingericht

op deze omzetting. Terwijl gebruikers niet begrijpen dat er

geen zoekresultaten zijn te vinden, want in hun ogen is de

betekenis van de ingetypte zoekterm gelijk. Zoekmachines

zouden beter ingericht moeten zijn op deze manier van

werken door gebruikers. 

Van de getoonde zoekresultaten worden de gebruikers vaak

niet veel wijzer. De informatie is wel gerangschikt naar

relevantie, maar de titels zijn te nietszeggend. De getoonde

titels worden gehaald uit de ‘title-tag’ van HTML en zijn

niet altijd duidelijk gevuld. Een korte samenvatting van één

of twee regels zou de gebruiker beter wegwijs maken. 

De uit dit onderzoek komende problemen met de zoekma-

chine worden gefaseerd aangepakt in de website. Dit bete-

kent dat de kleine ‘zoek’-knop in de sub-site van het

Milieucompendium is vervangen door een duidelijk zoek-

gedeelte waarin de zoekterm direct kan worden ingetypt.

Ook de zoekfunctie op de homepage van de totale RIVM-

site zal op termijn worden aangepast.

Problemen met het navigeren in het menusysteem
Het ontwerpen van een heldere, begrijpelijke menustruc-

tuur is geen sinecure. Bij het gebruikersonderzoek kwa-

zonder die vakkennis. De proefpersonen met vakkennis

waren niet aantoonbaar beter in het vinden van de infor-

matie, maar wisten de informatie wel sneller te vinden. 

Alle proefpersonen waren zo enthousiast om aan het

onderzoek mee te werken dat ze lang doorgingen om de

informatie te vinden. In een echte werksituatie waren voor-

al de proefpersonen zonder vakkennis waarschijnlijk al

eerder afgehaakt. Dat is een verstoring van het onderzoek. 

Proefpersonen met vakkennis op milieugebied gebruikten

slechts zeer weinig de zoekmachine. Zij navigeerden voor-

namelijk door het menusysteem van de website. Proefper-

sonen zonder vakkennis gebruikten veel meer de zoekma-

chine van de site. Het is onduidelijk waardoor een dergelijk

verschil optreedt. Waarschijnlijk menen de proefpersonen

zonder vakkennis dat ze niet uit de voeten kunnen met de

termen in het menusysteem en dat zij effectiever gebruik

kunnen maken van de zoekmachine om het antwoord op

de vraag te vinden.

Proefpersonen die aanvankelijk waren begonnen met navi-

geren en daarmee het antwoord op de vraag niet vonden,

gaven soms aan dat ze dan teruggrepen op het ‘redmiddel’,

de zoekmachine. Blijkbaar wordt de zoekmachine op een

website als een additioneel hulpmiddel gezien als het

menusysteem geen uitkomst biedt.

Van de 32 proefpersonen die betrokken waren bij het

onderzoek, waren er 27 onder te brengen onder de doel-

groepen voor de RIVM-website. Vijf proefpersonen waren

leken die buiten de doelgroep vallen. De andere proefper-

sonen zonder vakkennis zijn medewerkers bij gemeente of

provincie, medewerkers bij VROM, of medewerkers bij het

RIVM zonder vakkennis op het gebied van milieu. Voor de

website van het RIVM is het van belang om rekening te

houden met gebruikers binnen de doelgroep die geen spe-

cifieke kennis op het gebied van milieu hebben. 
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Figuur 1. De gemiddelde tijd in seconden per taak, ongeacht of de taak
sucesvol is uitgevoerd. Het betreft proefpersonen zowel met als zonder
vakkennis

De pagina van het Milieucompendium, zoals deze in het onderzoek is
gebruikt
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Ook openden een aantal links een nieuw venster, waardoor

de gebruikers het overzicht op de verschillende delen van de

informatie kwijtraakten. De gebruikers wisten dan soms niet

hoe ze terug moesten komen in het oorspronkelijke scherm.

Bij de aangepaste sub-site van het Milieucompendium is

de groepering duidelijker aangegeven. De hoofdgroepen

van de navigatie blijven altijd in beeld, waardoor de bezoe-

ker altijd weet dat dit de ‘basis’ is van de sub-site. Ook is er

een mogelijkheid om te zoeken op trefwoord in een zoge-

naamde ‘ABC’-pagina opgenomen.

Problemen met het herkennen van de juiste informatie
Een duidelijke drempel is het vinden van de juiste informa-

tie in de brij van woorden in de teksten. Gebruikers van

internet zijn uit op het zo min mogelijk lezen van teksten,

dat spaart tijd. Ze ‘scannen’ de informatie die op een pagi-

na te vinden is. Op de website van het RIVM zijn veel tek-

sten te lang, waardoor het moeilijk zoeken is naar de juiste

informatie. 

Deze lange tekstgedeelten missen een logische opbouw die

de gebruiker kan helpen om de juiste informatie er snel uit

te vissen. Er ontbreken goede kopjes die informatie bieden

over de inhoud van de tekst eronder. De eerste regel van

een alinea, in tekstadviesboeken vaak gezien als de aandui-

der voor de inhoud van een alinea, biedt bij de teksten op

de website geen uitkomst. En soms is relevante informatie,

die bij elkaar hoort, op wel vier plaatsen in een tekst te vin-

den. Door in de nieuwe sub-sites de groepering van de

informatie te verbeteren, kan de gebruiker beter ‘wegwijs’

worden gemaakt op de site.

Een ander probleem voor de proefpersonen vormden de

illustraties op de webpagina’s. Bij veel sub-sites van de

RIVM-website wordt gebruik gemaakt van illustraties om

de milieu-informatie te verduidelijken. De verwachting was

dat deze illustraties bij de proefpersonen aan dat doel zou-

den voldoen. Dat bleek niet altijd het geval te zijn. Een

plaatje met een kaart van Nederland met drie eilanden voor

de kust van Zuid-Holland werd door een deel van de proef-

personen niet herkend als het antwoord op de gestelde

vraag (waar kunnen nieuwe eilanden worden verwacht?).

Dit was ook het geval bij een tabel over de af- en toename

van bepaalde vogelsoorten en een grafiek met het aantal

broedparen van enkele vogelsoorten. 

Bij nadere analyse van de problemen met deze illustraties

bleek dat de oorzaak lag in het samenspel tussen tekst en

illustratie. Gebruikers waren zo gericht op de tekst, dat ze

de illustratie niet als ondersteunend herkenden omdat er

in de tekst geen aanduiding over werd gegeven. Alleen als

de tekst duidelijk aangaf wat de betekenis van de illustratie

was, werd de informatie in de illustratie ook als zodanig

herkend. Het spreekwoord ‘een plaatje zegt meer dan dui-

zend woorden’ gaat blijkbaar alleen op als aan een aantal

voorwaarden wordt voldaan. Als de tekst geen woorden aan

de illustratie wijdt, of als de lezer te veel tijd kwijt is met

het begrijpen van de illustratie, wordt de relevante informa-

tie in de illustratie niet herkend. In de nieuwe subsite van

het Milieucompendium is hier extra aandacht aan besteed,

zodat een gebruiker meer ‘gericht’ wordt op de informatie

in deze illustratie.

men de minpunten van de menustructuur duidelijk naar

voren. Veel termen in de menu’s waren voor gebruikers

onduidelijk en ook werden sommige termen verward met

andere termen, zoals milieudruk en milieukwaliteit. En dat

niet alleen door proefpersonen zonder vakkennis op het

gebied van milieu! 

Daarnaast waren thematische aanduidingen en product-

gerichte aanduidingen vaak door elkaar gebruikt in één

menu. Gebruikers willen een logische structuur, waarbij

het mogelijk is om op een bepaald idee te focussen. Bij-

voorbeeld op een indeling louter gericht op thema’s of

alleen op producten.

De groepering en sortering van de termen op de site was

niet altijd even duidelijk. En de plaats van de links en de

daarbij getoonde informatie kon verwarring geven. De ene

link veroorzaakte het verschijnen van een nieuw menu, ter-

wijl de andere link nieuwe inhoudelijke informatie toonde.

Door betere keuzes te maken in de structuur en de daarin

gekozen onderverdeling kan veel gewonnen worden. 

De homepage Milieu (een concept van een vormgevingsbureau) 
die voor het onderzoek is gebruikt

De huidige homepage Milieu van het RIVM heeft na het onderzoek
een aantal wijzigingen ondergaan
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beter in kaart gebracht en kunnen de betrokkenen binnen

de organisatie beter participeren in het hele project.

De komende maanden worden de sub-sites onder de web-

site aangepast aan de nieuwe huisstijl, waarbij ook de

gebruikersvriendelijkheid verder wordt verbeterd. In de

volgende fasen van het project zullen alle andere pagina’s

van de website op het punt van de gebruikersvriendelijk-

heid worden aangepast. De zoekmachine en de mogelijk-

heden van het uniformeren van de teksten, bijvoorbeeld

door binnen sub-sites van vooraf vastgelegde kopjes

gebruik te maken, passen binnen deze aanpassingen. 

Er worden ook duidelijke protocollen en richtlijnen opge-

steld om de website op een professionele manier vorm te

geven en te beheren. Voor het instrueren van de redacteu-

ren en auteurs worden al sinds enige tijd cursussen ‘Schrij-

ven voor het Web’ georganiseerd. De technische activitei-

ten zullen meer op slechts één plaats gaan plaatsvinden,

waarbij het content management systeem ervoor zorgt dat

de redacteuren van de verschillende onderdelen direct hun

webpagina’s kunnen aanmaken. 

Door al deze aanpassingen hoopt het RIVM dat de op de

website getoonde informatie door zijn doelgroep beter ont-

sloten kan worden. Om dit te bewaken zullen regelmatig

gebruikersonderzoeken worden gehouden.

Liesbeth Rentinck is webredacteur bij het RIVM.

Waar dit onderzoek toe leidde
Uit het onderzoek en de op grond daarvan uitgevoerde

acties blijkt dat het bouwen van een website een professio-

nele aanpak behoeft. Bij het project is gebleken dat het

invoeren van een content management systeem een essen-

tieel hulpmiddel is, maar meer voeten in de aarde had dan

in eerste instantie gedacht werd. Achteraf bezien was het

beter geweest om eerst bij andere instellingen te kijken

hoe een dergelijk systeem in de praktijk werkt. Nu leek het

soms een ‘sprong in het diepe’. Ook was de tijd van invoe-

ring erg krap en is het aan te bevelen om het systeem een

tijd in een testversie te draaien voordat het definitief naar

‘buiten’ gaat. Dan kunnen alle kinderziekten beter worden

opgelost. 

Bij het laten maken van een ontwerp door een bureau is

intensief overleg erg belangrijk om de wensen te bewaken.

Doordat onder meer uit het onderzoek bleek dat de kleuren

van het concept te druk werden bevonden, kon dit in een

vroeg stadium van het ontwerp worden aangepast.

Bij het invoeren van het content management systeem

werd een beperkt aantal stijl-templates en bijbehorende

Document Type Definitions (DTD) ontworpen. Hierdoor

krijgt alle informatie in het content management systeem

eenzelfde stijl in de website en dat komt de herkenbaar-

heid van de herkomst van de informatie ten goede. De

‘TITLE-tag’ voor de zoekmachine is nu een vast onderdeel

van deze DTD’s, waardoor de resultaten van de zoekmachi-

ne een betere aanduiding vormen voor de inhoud van de

webpagina.

Binnen het RIVM zijn alle webactiviteiten inmiddels

gebundeld door een webredactieteam op te zetten dat

regelmatig overleg heeft. Gesignaleerde problemen kun-

nen dan sneller naar de diverse plaatsen worden doorgege-

ven en dat werkt erg goed. De problemen met het herken-

nen van de illustraties zijn getoond aan de makers van

deze illustraties en teksten, waarna het geheel van tekst en

illustratie nu beter bewaakt wordt. 

Het faseren van het project is een goede keuze geweest.

Hierdoor werden de consequenties voor de organisatie

De huidige pagina van het Milieucompendium heeft na het onderzoek
een aantal wijzigingen ondergaan
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