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Management Samenvatting

In dit onderzoek heeft MetrixLab de website Waddenzee.nl getest op gebruiksvriendelijkheid. De resultaten van dit onderzoek

worden in deze rapportage gepresenteerd. De website is getest met 8 respondenten.

Hoofdbevindingen

• Gebruikers kunnen redelijk goed uit de voeten met de website Waddenzee.nl. Veel bezoekers gebruiken de zoekfunctie om

informatie te vinden.

• Het hoofdmenu is goed ingedeeld, gebruikers weten wat zij waar kunnen verwachten. Alleen het onderdeel ‘Overheid’ biedt

niet helemaal wat bezoekers verwachten. Zo verwacht men hier regels te kunnen vinden rond windturbines en varen in het

waddengebied.

• Het is gebruikers niet helemaal duidelijk waar de website voor bedoeld is, biedt de website bijvoorbeeld ook toeristische

informatie?

• De structuur van de website biedt bezoekers onvoldoende houvast. Het linkermenu valt onvoldoende op en is niet altijd

aanwezig. Landingspagina’s van hoofdcategorieën bevatten geen links naar onderliggende content en het is lastig de

homepage terug te vinden.

• Het nieuwsarchief is lastig te vinden en gecompliceerd in het gebruik.

• Gebruikers die toeristische informatie zoeken, zijn hier niet aan het juiste adres. Wij verwachten echter dat toeristen ook

niet snel op deze website terecht zullen komen. Toch hebben ook geïnteresseerde burgers behoefte aan praktische

informatie. Deze praktische informatie hoeft niet op Waddenzee.nl zelf te staan, externe links zijn voldoende.

• Professionals geven aan dat de informatie op de website aansluit op de behoefte.

• De informatie is soms verouderd. Gebruikers vinden het belangrijk dat de informatie up-to-date is.

• De website oogt gedateerd. Het grootste kritiekpunt van de ondervraagde bezoekers heeft dan ook te maken met de

vormgeving van de website. Zij zouden hier graag meer afbeeldingen zien en de website kan in een moderner jasje

gestoken worden.

In deze rapportage worden diverse aanbevelingen gedaan om de geconstateerde usability issues op te lossen. Vanaf pagina 37

worden deze nogmaals opgesomd.
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Inleiding

In deze rapportage worden de bevindingen besproken uit het

gebruikersonderzoek dat is uitgevoerd op Waddenzee.nl in opdracht van

het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De

website is een actuele en interactieve bron voor informatie over het

Waddengebied. De site is gericht op professionele bezoekers

(bijvoorbeeld bestuurders, ambtenaren en kennisinstellingen) en

geïnteresseerde burgers (bijvoorbeeld scholieren en toeristen).

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd met een zogenaamde OutLab usability test.

Bij dit onderzoek zit de respondent in zijn of haar eigen thuisomgeving

en bekijkt daar de website. De interviewer van MetrixLab staat in

telefonisch contact met de respondent en kan op zijn of haar

beeldscherm meekijken. De interviews waren live mee te kijken in het

usabilitylab van MetrixLab.

Respondenten

De website is getest met 8 respondenten; 5 professionals en 3

geïnteresseerde burgers. Zeven van de 8 respondenten hebben de

website Waddenzee.nl eerder bezocht en vanuit die rol bij het onderzoek

betrokken. Eén respondent komt uit het respondentenbestand van

MetrixLab maar is wel geïnteresseerd in het Waddengebied. De

professionals zijn werkzaam als waddengids, bij een

veerdienstmaatschappij, een coalitie van natuurclubs, het Regionaal

College Waddengebied en het Ministerie van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie.
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Inleiding

Rapportage

Bij de geconstateerde usability problemen geven wij zo concreet mogelijke aanbevelingen over hoe verbeteringen

doorgevoerd kunnen worden. De gevonden usabilityproblemen zijn door ons geprioriteerd door middel van één, twee of

drie stippen. Deze stippen hebben de volgende betekenis:

Prioriteit: ������������

Prioriteit: ��������

Prioriteit: ����

Groot usabilityprobleem, dat zorgt voor het niet kunnen voltooien van belangrijke
taken.

Usabilityprobleem dat grote vertraging en/of irritaties oplevert.

Usabilityprobleem dat zorgt voor kleine irritaties.

In dit rapport worden de usabilityproblemen

geprioriteerd vanuit een gebruikersperspectief.

Uiteraard zullen ook technische, financiële,

organisatorische of politieke argumenten invloed

hebben op de prioriteit die wordt gegeven aan het

oplossen van een probleem.
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Uitstraling en algemene indruk

“Veel blauw. 

Dat past bij de 

Waddenzee”

“Saai”

“Erg veel 

tekst.”

“Ik zou liever wat mooie 

foto’s zien.”

“Waar moet ik 

beginnen? Wat is het 

verschil tussen 

‘Laatste Nieuws’ en 

‘Recent geplaatst’?”

“Het zou leuk zijn als je 

geluid hoort. Bijvoorbeeld 

vogel- of zeegeluiden.”

“Saai en 

outdated.”

“De site doet 

overheidsachtig aan.”
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Algemene indruk en uitstraling

De website oogt saai. Bijna alle respondenten merken op dat zij de website saai vinden ogen. De homepage bevat erg

veel tekst, er is geen onderdeel dat direct de aandacht trekt, de vormgeving doet gedateerd aan. Er is behoefte aan grotere

foto’s die de sfeer van de Wadden overbrengt. Opvallend genoeg vinden ook professionals dit. ����

Pagina’s die (grote) foto’s bevatten worden

gewaardeerd.

�Wij raden aan met name op de homepage minder tekst te plaatsen en deze te vervangen door een grote foto die de sfeer

van de Wadden overbrengt. (1)

� Wij raden aan de vormgeving van de website te moderniseren. (2)

�Wij raden aan duidelijker te maken waar de website voor bedoeld is, bijvoorbeeld door een “slogan” te plaatsen

(bijvoorbeeld “Alle informatie van de overheid over de Wadden bijeen” of iets dergelijks). (3)

Het doel van de website is niet duidelijk. Het is

voor gebruikers niet duidelijk wat de website te

bieden heeft en welke informatie hier beschikbaar

is. Is de website bijvoorbeeld ook bedoeld voor

toeristen? ��������
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Algemene indruk

De afzender is niet duidelijk.

Respondenten hebben het idee

dat zij op een overheidswebsite

zitten, maar wie de precieze

afzender is, weten zij niet. Op

de pagina ‘Wie zijn wij’ staat

niet duidelijk welke ministeries

bij InterWad betrokken zijn. ��������

�Wij raden aan op de pagina ‘Wie zien wij’ duidelijk aan te geven wie er betrokken zijn bij de website en bij InterWad. (4)



Navigatie & 
structuur
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Opbouw van de website

De structuur van de website biedt onvoldoende

houvast voor de gebruiker. Gebruikers hebben

moeite in het vinden van de verschillende navigatie

elementen. Dit heeft onder andere te maken met het

feit dat belangrijke standaarden, zoals het consequent

gebruiken van menu’s en landingspagina’s en de

plaatsing van de home-knop, niet gebruikt worden.

Voornaamste issues zijn;

• Niet vinden van de home-knop

• Landingspagina’s van hoofdcategorieën helpen 

gebruiker niet verder

• Linkernavigatie wordt inconsequent gebruikt

• Interne links geven onvoldoende houvast

Op volgende slides worden deze issues besproken en

worden concrete aanbevelingen gegeven hoe deze

verholpen kunnen worden.

������������

Ervaren internetgebruikers en bezoekers die de website

goed kennen weten de weg op de website te vinden,

maar het vinden van informatie is vaak niet intuïtief.
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Home

‘Home’ wordt niet gevonden. Het merendeel van de respondenten heeft moeite met het terug navigeren naar de

beginpagina. Dit is een belangrijke actie, aangezien met name frequente bezoekers voornamelijk voor het laatste nieuws

naar de website komen. Op de homepage vinden zij de belangrijkste informatie. Enkele respondenten gebruiken uit het

kruimelpad om naar de homepage te gaat. Sommige respondenten verwachten naar de homepage te gaan door op het logo

‘Waddenzee.nl’ te klikken, maar dit gebeurt niet. De afbeelding ‘Foto’s en gedichten’ staat op de plek waar normaal

gesproken het logo van een website staat, met bijbehorende ‘home’-functie. Meerdere respondenten keren terug naar de

homepage door opnieuw de URL in de adresbalk in te voeren. ��������

�We raden aan de afbeelding ‘Foto’s en gedichten’ weg te halen uit de banner, of deze aan de rechterzijde te plaatsen. (5)

�We raden aan de afbeelding ‘Waddenzee.nl’ aanklikbaar te maken en links in de header te plaatsen. (6)

�We raden aan de link ‘Home’ links in het hoofdmenu te plaatsen (links van ‘Actueel’). (7)
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Indeling hoofdmenu

Onder ‘Overheid’ verwachten gebruikers alle informatie die met de overheid te maken heeft. Gebruikers kunnen vrij

goed uit de voeten met het hoofdmenu, het is duidelijk wat er onder ‘Thema’s’ en onder ‘Vrije tijd’ kan worden verwacht.

Uitzondering hierop is het onderdeel ‘Overheid’. Gebruikers verwachten hier bijvoorbeeld regels te kunnen vinden, zoals regels

rond het plaatsen van windturbines en regels rond varen in het Waddengebied. In werkelijkheid zijn deze onder ‘Thema’s’ en

‘Vrije tijd’ te vinden. Het onderdeel ‘Overheid’ heeft vooral met het bestuur van de Waddenzee te maken. ��������

�We raden aan een duidelijk onderscheid te maken tussen menu items ‘Overheid’ en ‘Thema’s’. Dit kan door het item

‘Overheid’ te hernoemen naar ‘Bestuur’ en onderwerpen die hier niet onder passen (zoals Natura2000) onder thema’s te

plaatsen of door juist alle regels en andere overheidsgerelateerde zaken onder ‘Overheid’ te plaatsen. (8)



16

Landingspagina’s linken niet duidelijk door naar menu items

“Hier wil ik dus zien 

welke thema’s er zijn 

en er meteen naartoe 

kunnen gaan.”

Landingspagina’s van de hoofdcategorieën bieden geen vervolgstap. Enkele respondenten klikken op een

hoofdcategorie om een algemeen beeld te vormen wat er op de website te vinden is. Op deze landing pagina's vinden ze

algemene informatie, maar kunnen vervolgens niet verder klikken naar onderliggende content. Hiervoor zijn zij gedwongen

de dropdownmenu’s te gebruiken. ������������

�We raden aan om op de landingspagina’s van de hoofdcategorieën directe links te plaatsen naar de onderliggende menu

items, zoals deze in de dropdownmenu’s staan. (9)
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Linkernavigatie wordt niet goed opgemerkt

Linkernavigatie wordt inconsequent gebruikt en valt onvoldoende op.

Wanneer gebruikers dieper in de website belanden, verschijnt een linkernavigatie.

Deze wordt lang niet altijd opgemerkt. Hierdoor blijft voor een groot aantal

gebruikers de structuur van de website onduidelijk. Zij zijn gedwongen het dropdown

menu te gebruiken en/of links op de pagina zelf te gebruiken. Op de landingspagina’s

van hoofdcategorieën (zoals ‘Actueel’, ‘Overheid’ etc.), ontbreekt de linkernavigatie.

Wanneer de linkernavigatie wordt gevonden, wordt deze gewaardeerd en gebruikt.

Meerdere respondenten geven aan dat dit navigatie-blok in eerste instantie wordt

gemist omdat het een slecht contrast heeft en slecht opvalt ten opzichte van de

‘WATLAS’en het ‘GEO portaal’. Op de homepage heeft een aantal respondenten

aangegeven deze onderdelen niet interessant te vinden. Mede daardoor wordt de

linkerkolom later veelal genegeerd.

������������

�We raden aan de linkernavigatie met beter contrast weer te geven zodat deze beter opvalt ten opzichte van de kleurrijke

afbeeldingen die ook getoond worden. (10)

�We raden aan de linkernavigatie ook op de landingspagina’s van hoofdcategorieën te plaatsen. (11)
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Navigatie en structuur

Dropdownmenu’s vallen van de pagina af.

Gezien de grote hoeveelheid menu items per

menu, lopen dropdownmenu’s regelmatig door

onder de paginavouw. Voor gebruikers zonder

muis met scrollwiel of gebruikers die het scrollwiel

niet gebruiken, zijn deze menu-items lastig

bereikbaar. ��������

�We raden aan in dropdownmenu’s de hoeveelheid items te beperken en de uitklapmenu’s naar boven of opzij in plaats van

naar onder te laten uitvouwen zodat alle items te selecteren zijn zonder te hoeven scrollen. (12)
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Navigatie en structuur

Naamgeving pagina’s en links niet altijd duidelijk. Meerdere malen raken gebruikers verward na het aanklikken van

een link. Dit heeft vaak te maken met de omschrijving van de pagina’s en links. ��������

Voorbeeld. op de pagina over wadlopen

wordt in de eerste link direct doorverwezen

naar een pagina voor wadloopgidsen. De

omschrijving van de link en de betreffende

pagina maken onvoldoende duidelijk dat

deze pagina specifiek voor gidsen is. Het

lijkt of zij of een informatiepagina over

wadlopen zitten (‘Servicepagina voor

wadlopers’), maar het gaat om een

informatiepagina voor wadloopgidsen.

�We raden aan pagina’s en bijbehorende links van een duidelijke naam te voorzien. (13)
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Afdrukken

�We raden aan een print-icoon te gebruiken om de afdruk-functionaliteit weer te geven. (14)

�We raden aan te zorgen dat artikelpagina’s correct worden afgedrukt met de aangeboden print-functionaliteit. (15)

�We raden aan een ‘Stuur door’ functionaliteit op te nemen. (16)

Afdruk functie wordt slecht gevonden en voldoet niet aan de

verwachtingen. Weinig respondenten kunnen de afdruk-functie

vinden. Wanneer men de taak krijgt om een artikelpagina te printen,

zoekt men in eerste instantie een printer-icoon. Deze wordt

rechtsboven op de pagina of onder aan de pagina verwacht. Een enkele

respondent ziet uiteindelijk de tekst ‘afdruk’. Eén respondent gebruikt

de afdruk-functie regelmatig en is ontevreden met het afdrukresultaat;

het artikel wordt niet volledig op de pagina geprint, waardoor het slecht

leesbaar is. ����

De website www.minbuza.nl maakt wel gebruik van gestandaardiseerde

weergave. Het is verder eenvoudig om het artikel digitaal door te

sturen. Dit is iets wat bezoekers graag bij Waddenzee.nl zouden zien.



Inhoud
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Inhoud

“Veel informatie over zeehonden, 

maar niet waar ik ze kan zien of hoe 

ik een zeehondenexcursie kan 

boeken.”

Praktische (toeristische) informatie

ontbreekt. Zoals eerder beschreven is het

bezoekers niet duidelijk wat het doel van de

website is. Burgers vinden de informatie over

wadlopen en zeehonden interessant, maar

missen praktische informatie zoals de locaties

waar zeehonden te bekijken zijn en wat nu

precies te doen als je wilt wadlopen. Soms is

deze informatie wel aanwezig, maar valt dit

onvoldoende op tussen de grote hoeveelheid

informatie. Het doel van de website is niet

primair het geven van praktische informatie

voor toeristen, maar doordat het doel van de

website niet duidelijk is, verwacht een deel van

de bezoekers dit wel. ��������

�Er vanuit gaand dat het niet de intentie is uitvoerige praktische informatie te verschaffen op deze website, raden wij aan

bij de onderwerpen die bedoeld zijn voor toeristen (onder ‘Vrije tijd’) (externe) links te plaatsen naar relevante praktische

informatie. (17)

�Wij raden aan enige praktische informatie op te nemen door bijvoorbeeld te vermelden waar zeehonden te zien zijn

(concreet of meer algemeen). (18)
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Inhoud

De website bevat veel

verouderde informatie. Als

de zoekfunctie wordt gebruikt

komt het regelmatig voor dat

oude, achterhaalde, informatie

als eerste wordt gevonden. Ook

andere informatie is verouderd,

zoals de namen van

bestuurders onder het kopje

‘Bestuur’. ��������

�Wij raden aan verouderde informatie te vervangen en bij de zoekfunctie de meest recente artikelen eerst te tonen. (19)

Professionele gebruikers geven

aan dat er geen onderwerpen

of informatie missen op de

website. De informatie sluit aan

op hun behoefte.
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Inhoud voor burgers en professionals

Professionele gebruikers weten over het algemeen goed wat zij op de website komen doen. Zij zoeken specifieke

beleidsstukken, formulieren voor wadloopgidsen of willen gewoon wat rondkijken. Zij weten ook dat deze informatie hier te

vinden is. Voor de geïnteresseerde burger is het vinden van geschikte informatie lastiger. De vraag of er ook toeristische

informatie moet worden aangeboden is al ter sprake geweest. Wij zijn van mening dat dat niet nodig is, hier zijn andere

websites voor. Een gebruiker die op zoek is naar toeristische informatie, komt vermoedelijk ook niet snel op deze website

terecht (ook het uitgevoerde kwantitatieve onderzoek lijkt hier op te wijzen).

De website moet toegankelijk zijn voor burgers die meer willen weten over de Waddenzee of een specifiek onderwerp dat

hier mee te maken heeft. Als hierbij verwezen wordt naar externe bronnen met toeristische informatie is dit handig, maar

mag niet het hoofddoel van de website worden. De ideale “burger”-bezoeker moet bijvoorbeeld op zoek zijn naar informatie

over zeehonden en daar blij verrast zijn met een link naar een bureau dat tochten naar de zeehonden verzorgt, maar moet

niet primair op zoek zijn naar informatie over zeehondentochten.

De “geïnteresseerde burgers” die hebben deelgenomen aan de onderzoeken zijn

over het algemeen bezoekers die meer willen weten over de Waddenzee en niet op

zoek naar toeristische informatie. Het is bijvoorbeeld een bewoner van een

Waddeneiland of een voormalig Aardrijkskundeleraar. Zij zijn overwegend

enthousiast over de informatie die zij hier aantreffen, al zouden zij links naar

praktische informatie waarderen. Eén van de respondenten uit de burger doelgroep

kende de website nog niet en verwachtte hier dan ook toeristische informatie aan te

treffen. Zoals gezegd zal dit in de praktijk niet vaak tot problemen leiden omdat een

dergelijke gebruiker niet op de website terecht komt.
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Inhoud: nieuwsarchief

Nieuwsarchief is lastig te vinden. Gebruikers hebben moeite het nieuwsarchief te vinden. Sommige gebruikers kijken

onder ‘Meer nieuws’ bij ‘Laatste nieuws’. Anderen vinden een ‘archief’ onder het kopje ‘Overheid’. Het archief bevindt zich

onder ‘Actueel’, ‘Laatste nieuws’. Vervolgens moet men een jaartal en een onderwerp kiezen. Dit is niet logisch voor

gebruikers, het jaartal zal men in de praktijk niet weten of niet relevant vinden. ������������

�Wij raden aan het archief op een simpele manier

toegankelijk te maken, door deze rechtstreeks via het

menu item ‘Laatste nieuws’ te ontsluiten (en er niet -

zoals nu – eerst een jaartal en onderwerp gekozen moet

worden) en door via “Laatste nieuws’ op de homepage op

‘Meer nieuws’ te klikken. (20)

�Wij raden aan het archief onder ‘Overheid’ een andere

naam te geven zodat deze niet verward wordt met het

Nieuwsarchief (bijvoorbeeld ‘Archief overheid’). (21)
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Inhoud: nieuwsarchief

Nieuwsarchief werkt niet intuïtief. Door op de link ‘Nieuws archief’ zelf te klikken verschijnt de volgende pagina (zie

afbeelding). Er wordt gesproken van een linkerkolom en er worden suggesties gedaan om te zoeken. Deze zijn niet

helemaal duidelijk. Wat is precies de linkerkolom waar men kan zoeken op jaar? ������������

�Wij raden aan het nieuwsarchief simpel doorzoekbaar te maken met behulp van één zoekfunctie. (22)
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Inhoud: nieuwsarchief

� Wij raden aan het archief op één manier te ontsluiten en niet verschillende beginpagina’s aan te bieden. De pagina onder

‘Meer nieuws’ zou direct naar het nieuwsarchief moeten verwijzen en niet naar een “tussenstation” waarbij nieuws van de

laatste 2 maanden te bekijken is. (23)

Het nieuwsarchief heeft verschillende ingangen. De verschillende manieren waarop men het nieuwsarchief kan

benaderen, leiden ook tot verschillende beginpagina’s. Zo biedt de pagina ‘Meer nieuws’ onder laatste nieuws tot een andere

pagina dan het nieuwsarchief ��������
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Inhoud: vrije tijd

Niet alle informatie onder Vrije tijd is relevant. Het valt enkele respondenten op dat niet alle informatie onder ‘Vrije

tijd’ met het Waddengebied te maken heeft. Zo staat onder ‘Wandelen en fietsen’ een fietsroute ‘The North sea cycle’ route.

Onder ‘Wandelen en fietsen’ worden eerder wat kortere routes op de Waddeneilanden verwacht. Ook de natuurkaart roept

verbazing op. Deze heeft niet direct iets met de Wadden te maken. ����

� Wij raden aan bij het menu onderdeel ‘Vrije tijd’ vooral informatie op te nemen die hoofdzakelijk met het Waddengebied

te maken heeft. Informatie over de North sea cycle route en de natuurkaart kunnen hier ook geplaatst worden maar

minder prominent en in het geval van de natuurkaart in eerste instantie gericht op het Waddengebied. (24)



Zoekfunctie
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Zoekfunctie

De zoekfunctie wordt eenvoudig gevonden op de homepage. De

zoekfunctie op Waddenzee.nl wordt veel gebruikt. Men gebruikt deze

functie ook als in eerste instantie niet duidelijk is waar men binnen de

hoofdnavigatie moet starten. Zo gaat een geïnteresseerde burger via de

zoekfunctie op zoek naar informatie over ‘Ameland’. Enkele professionals

gebruiken ook de geavanceerde zoekfunctie.
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Zoekfunctie

Het overzicht met zoekresultaten is onoverzichtelijk. Een deel

van de getoonde informatie helpt niet bij het goed beoordelen van

een zoekresultaat. De term ‘Grootte’ in de lijst met zoekresultaten

vertelt de respondenten weinig. De zoekresultaten staan dicht op

elkaar en zijn hierdoor niet duidelijk van elkaar gescheiden. De

informatie bij ‘Pad’ wordt wel gewaardeerd, alhoewel dit erg

technisch overkomt. De titel behorend bij het zoekresultaat is niet

altijd specifiek genoeg (als bijvoorbeeld gezocht wordt op

‘zeehonden’ heten de bovenste 3 zoekresultaten ‘Zeehonden’). Dit

wordt echter veroorzaakt door de naamgeving van de artikelen en

niet door de zoekfunctie (zie ook aanbeveling 13).

Voor gebruikers is het belangrijk in welke rubriek een zoekresultaat

valt. Wanneer men op zoek is naar algemene informatie over

zeehonden, wil men niet bij een specifiek nieuwsbericht uitkomen.

��������

�Wij raden aan meer witruimte te laten tussen verschillende zoekresultaten en de titel groter weer te geven. (25)

�Wij raden aan informatie over de grootte van een document te verwijderen. (26)

�Wij raden aan in de lijst met zoekresultaten duidelijk te tonen binnen welke categorie deze behoren. (27)

�Wij raden aan de content van de website van onderscheidende namen te voorzien zodat zij ook in de zoekfunctie goed te

onderscheiden zijn. (28)
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Zoekfunctie

Gedateerde zoekresultaten worden te

hoog in de resultatenlijst getoond. Bij

een aantal zoektermen worden oude

nieuwsberichten hoog in de zoekresultaten

getoond, terwijl er ook recentere relevante

zoekresultaten zijn. Dit toont alsof er weinig

over dit onderwerp op de website te vinden

is. ��������

�Wij raden aan actualiteit een factor te laten zijn bij het tonen van zoekresultaten, zodat recente artikelen bij gelijke

relevantie hoger getoond worden dan oudere artikelen. (29)

Gebruikers zouden het waarderen als de

zoekfunctie typfouten herkent en suggesties

voor de bedoelde zoekterm doet.

“Ik zit niet te wachten op brieven 

van minister Veerman uit 2005”
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Zoekfunctie

De filters bij geavanceerd zoeken zijn te technisch

omschreven. Gebruikers vinden het erg lastig een goede

zoekopdracht in te voeren bij de geavanceerde zoekfunctie. Met

de name de filters ‘Zoeken in’ en ‘Uit de sectie’ worden als lastig

ervaren.

Een aantal respondenten gebruikt de algemene zoekfunctie om

op zoek te gaan naar nieuwsberichten. Zij verwachten ook de

kunnen selecteren op datum. Ze verwachten vergelijkbare filters

zoals grotere zoekmachines als Google en Bing aanbieden. ��������

�Wij raden aan onder de optie ‘geavanceerd zoeken’, vergelijkbare filters te gebruiken zoals grotere zoekmachines als

Google en Bing deze aanbieden waarmee bijvoorbeeld geselecteerd kan worden op datum. (30)

�Wij raden aan het mogelijk te maken binnen de zoekfunctie alleen binnen het nieuwsarchief te zoeken. (31)



Conclusie & 
Opsomming 

aanbevelingen
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Conclusie

Voor dit onderzoek is de gebruiksvriendelijkheid van de website Waddenzee.nl onderzocht. Dit is gedaan met

behulp van 8 interviews waarbij de respondenten tijdens het interview de website bekijken. Aan het onderzoek

hebben 5 professionele bezoekers meegedaan en 3 geïnteresseerde burgers. Allen zijn bekend met de website,

op één burger na.

Vooral voor de burger die de website niet kent, is het doel van de website onduidelijk. Zij verwacht hier

toeristische informatie aan te treffen, maar dat is hier nauwelijks te vinden. Respondenten die de website wel

kennen weten globaal waar de website voor is; hier wordt alle informatie van de overheid over de Waddenzee

ontsloten. Toch vinden zij ook dat het doel van de website duidelijker gemaakt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld

met het plaatsen van een slogan op de website.

De website biedt geen toeristische informatie. In onze ogen is dit de juiste beslissing; hier zijn andere websites

voor. Waddenzee.nl moet zich blijven richten op het ontsluiten van informatie op het gebied van de Waddenzee

voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Toch kan het aanbieden van (externe) links naar praktische

informatie een nuttige aanvulling zijn, burgers die geïnteresseerd zijn in zeehonden, willen wellicht ook weten

hoe en waar deze te zien zijn, al was dit niet de primaire reden van hun bezoek.

Een punt van aandacht is de vormgeving van de website. De vormgeving doet gedateerd aan en ademt niet de

sfeer van de Wadden. Zowel professionele bezoekers als burgers zouden de Waddensfeer graag willen terugzien

op de website. De website hoeft niet ‘state of the art’ te zijn, maar een modernere look zou de website een

urgenter en eigentijds beeld kunnen geven. Ook op inhoudelijk terrein is de informatie soms verouderd. Voor een

website die het moet hebben van zijn inhoudelijke informatie is up-to-date zijn onontbeerlijk.
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Conclusie

Naast deze algemene bevindingen zijn er ook usability problemen geconstateerd. De website is niet consistent

ingedeeld en bemoeilijkt zo het vinden van informatie. Het linkermenu is - buiten dat deze niet erg opvalt – niet

consequent aanwezig. Landingspagina’s bevatten geen links naar de onderliggende informatie, waardoor

gebruikers de weg kwijt raken.

Het archief met nieuwsberichten is slecht toegankelijk. Gebruikers moeten allereerst het menu vinden en

vervolgens het jaartal en exacte onderwerp weten om een artikel te vinden. Tenzij men voor de zoekfunctie

kiest, maar deze is aan onduidelijke regels gebonden, het jaartal waarin men wil zoeken bepaalt de manier

waarop men moet zoeken. Wij denken dat het archief een nuttige functie is, maar deze moet wel op een simpele

eenduidige manier toegankelijk zijn. Vanaf 2004 zijn de berichten met de zoekfunctie te vinden en hoeft geen

gebruik te worden gemaakt van de linker- en rechter kolom met onderwerpen. Het valt te overwegen alleen de

laatste informatie in het archief te houden, zodat er een simpele zoekfunctie overblijft. De andere optie zou zijn

alle informatie alsnog “indexeren” voor de huidige zoekfunctie, maar de vraag is of dit de moeite waard is. Een

overweging die betrokkenen bij Waddenzee.nl moeten maken.

Ondanks de usability issues die wij hebben geconstateerd en de onduidelijkheid over het doel van de website,

zijn de gebruikers over het algemeen positief. De website biedt een schat aan informatie die voor de doelgroep

relevant is. Het ouderwetse uiterlijk en lastige indeling nemen zij daarbij op de koop toe. De website krijgt van

de respondenten een gemiddeld rapportcijfer 7-. Als de genoemde usability issues worden opgelost, zal de

tevredenheid van de bezoekers nog verder stijgen. Het aanpassen van de vormgeving is een van de eerste

punten die moet worden aangepakt om het rapportcijfer te verhogen.
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Opsomming aanbevelingen

Uitstraling en algemene indruk

1. Wij raden aan met name op de homepage minder tekst te plaatsen en deze te vervangen door een grote foto

die de sfeer van de Wadden overbrengt.

2. Wij raden aan de vormgeving van de website te moderniseren

3. Wij raden aan duidelijker te maken waar de website voor bedoeld is, bijvoorbeeld door een “slogan” te

plaatsen (bijvoorbeeld “Alle informatie van de overheid over de Wadden bijeen” of iets dergelijks).

4. Wij raden aan op de pagina ‘Wie zien wij’ duidelijk aan te geven wie er betrokken zijn bij de website en bij

InterWad.

Navigatie en structuur

5. We raden aan de afbeelding ‘Foto’s en gedichten’ weg te halen uit de banner, of deze aan de rechterzijde te

plaatsen.

6. We raden aan de afbeelding ‘Waddenzee.nl’ aanklikbaar te maken en links in de header te plaatsen.

7. We raden aan de link ‘Home’ links in het hoofdmenu te plaatsen (links van ‘Actueel’).

8. We raden aan een duidelijk onderscheid te maken tussen menu items ‘Overheid’ en ‘Thema’s’. Dit kan door

het item ‘Overheid’ te hernoemen naar ‘Bestuur’ en onderwerpen die hier niet onder passen (zoals

Natura2000) onder thema’s te plaatsen of door juist alle regels en andere overheidsgerelateerde zaken onder

‘Overheid’ te plaatsen.
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Opsomming aanbevelingen

9. We raden aan om op de landingspagina’s van de hoofdcategorieën directe links te plaatsen naar de

onderliggende menu items, zoals deze in de dropdownmenu’s staan.

10. We raden aan de linkernavigatie met beter contrast weer te geven zodat deze beter opvalt ten opzichte van

de kleurrijke afbeeldingen die ook getoond worden.

11. We raden aan de linkernavigatie ook op de landingspagina’s van hoofdcategorieën te plaatsen.

12. We raden aan dropdownmenu’s de hoeveelheid items te beperken en de uitklapmenu’s naar boven of opzij in

plaats van naar onder te laten uitvouwen zodat alle items te selecteren zijn zonder te hoeven scrollen.

13. We raden aan pagina’s en bijbehorende links van een duidelijke naam te voorzien.

14. We raden aan een print-icoon te gebruiken om de afdruk-functionaliteit weer te geven.

15. We raden aan te zorgen dat artikelpagina’s correct worden afgedrukt met de aangeboden print-

functionaliteit.

16. We raden aan een ‘Stuur door’ functionaliteit op te nemen.

Inhoud

17. Er vanuit gaand dat het niet de intentie is uitvoerige praktische informatie te verschaffen op deze website,

raden wij aan bij de onderwerpen die bedoeld zijn voor toeristen (onder ‘Vrije tijd’) (externe) links te

plaatsen naar relevante praktische informatie.

18. Wij raden aan enige praktische informatie op te nemen door bijvoorbeeld te vermelden waar zeehonden te

zien zijn (concreet of meer algemeen).
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Opsomming aanbevelingen

19. Wij raden aan verouderde informatie te vervangen en bij de zoekfunctie de meest recente artikelen eerst te

tonen.

20. Wij raden aan het archief op een simpele manier toegankelijk te maken, door deze via het menu item

‘Laatste nieuws’ te ontsluiten (zonder eerst jaartal en onderwerp te kiezen) en door via “Laatste nieuws’ op

de homepage op ‘Meer nieuws’ te klikken.

21. Wij raden aan het archief onder ‘Overheid’ een andere naam te geven zodat deze niet verward wordt met het

Nieuwsarchief (bijvoorbeeld ‘Archief overheid’).

22. Wij raden aan het nieuwsarchief simpel doorzoekbaar te maken met behulp van één zoekfunctie.

23. Wij raden aan het archief op één manier te ontsluiten en niet verschillende beginpagina’s aan te bieden. De

pagina onder ‘Meer nieuws’ zou direct naar het nieuwsarchief moeten verwijzen.

24. Wij raden aan bij het menu onderdeel ‘Vrije tijd’ vooral informatie op te nemen die hoofdzakelijk met het

Waddengebied te maken heeft. Informatie over de North sea cycle route en de natuurkaart kunnen hier ook

geplaatst worden maar minder prominent en in het geval van de natuurkaart in eerste instantie gericht op

het Waddengebied.
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Opsomming aanbevelingen

Zoekfunctie

25. Wij raden aan meer witruimte te laten tussen verschillende zoekresultaten en de titel groter weer te geven.

26. Wij raden aan informatie over de grootte van een document te verwijderen.

27. Wij raden aan in de lijst met zoekresultaten duidelijk te tonen binnen welke categorie deze behoren.

28. Wij raden aan de content van de website van onderscheidende namen te voorzien zodat zij ook in de

zoekfunctie goed te onderscheiden zijn.

29. Wij raden aan actualiteit een factor te laten zijn bij het tonen van zoekresultaten, zodat recente artikelen bij

gelijke relevantie hoger getoond worden dan oudere artikelen.

30. Wij raden aan onder de optie ‘geavanceerd zoeken’, vergelijkbare filters te gebruiken zoals grotere

zoekmachines als Google en Bing deze aanbieden waarmee bijvoorbeeld geselecteerd kan worden op datum.

31. Wij raden aan het mogelijk te maken binnen de zoekfunctie alleen binnen het nieuwsarchief te zoeken.
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End Slide


