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Best heeft landelijke primeur met gemeentelijke toptakenwebsite 

 
Vraaggericht, dienstverlenend en toegankelijk. Wat alle gemeenten in Nederland beloven te 
gaan doen, heeft de gemeente Best, in samenwerking met leverancier Care Internet Services,  
in relatief korte tijd gerealiseerd. De gemeentelijke overheidswebsite is namelijk in alle op-
zichten vernieuwend. De website werd opnieuw vanaf de grond opgebouwd wat resulteerde in 
een eenduidige en compacte website. Zo kan de bezoeker via één loket alle zaken regelen en is 
alles op de vraag en het taalgebruik van de bezoekers ingericht. Ook met toegankelijkheid (in 
Nederland geregeld met de Webrichtlijnen) is uiteraard rekening gehouden: de teksten zijn 
volledig vernieuwd en maximaal toegankelijk geschreven. Op dinsdag 29 mei lanceren loco 
burgemeester Paul Gondrie en wethouder Ine Meeuwis- van Langen de nieuwe website op een 
feestelijke manier. 
 
De belangrijkste taken van bezoekers centraal 
De nieuwe website van Best is compacter, dus makkelijker te doorzoeken en te onderhouden voor het 
webteam. De website heeft de helft minder pagina’s dan de vorige website en kreeg een taakgerichte 
indeling. Een taakgerichte website betekent dat de meest voorkomende taken of vragen van bezoe-
kers de meeste aandacht krijgen, om het voor de websitebezoeker zo eenvoudig mogelijk te maken. 
Zo is het maken van een afspraak, het melden van een kapotte straatlantaarn of het bekijken van een 
persoonlijke afvalkalender in een paar klikken geregeld. 
 
 
Beloften van Best 
Drie uitgangspunten stonden en staan centraal bij ontwerp, bouw en beheer van de nieuwe website: 

1. Vraag van de bezoeker van de website staat centraal. Niet het eigen proces is leidend, maar 
de manier waarop mensen zoeken en de woorden die ze daarvoor gebruiken. 

2. Digitale dienstverlening verbeteren. Waar dat kan zoveel mogelijk dienstverlening via de eigen 
website mogelijk en vooral eenvoudig maken.  

3. Toegankelijkheid borgen. Drempels wegnemen voor iedere bezoeker van de website. Hierdoor 
vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid verbeteren. 

 
Deze drie beloften van Best resulteerden in een taakgerichte website die ingericht is volgens de zoge-
noemde toptaken. Voor alle websites is namelijk een beperkt aantal taken dominant, ongeveer 5 tot 7 
taken. Denk hierbij aan vragen over openingstijden, een afspraak maken, afvalinzameling en reisdo-
cumenten. Het webteam van de gemeente Best is daarom begonnen met het inventariseren van deze 
bezoekerstaken en richtte op basis van de uitkomst van dit onderzoek de website verder in. 
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De toptakenmethode is een op feiten gebaseerde methode die de vraag of het probleem centraal 
stelt. Deze beproefde methode is ontwikkeld door de Ier Gerry McGovern en wordt onder andere  
toegepast op grote websites van dienstverleners, overheidsorganisatie en andere instellingen. 
 
Geen losse applicaties meer 
In plaats van losse applicaties, loketten, catalogi en aan elkaar geknoopte websites – nog steeds een 
gangbare methode in gemeenteland – heeft Best gekozen voor het integreren van alle diensten in de 
eigen website. Een taakgerichte site met centrale toegang tot alle data uit deelsystemen is vele malen 
gebruiksvriendelijker. Immers, een bezoeker hoeft niet meer te zoeken in verschillende loketten en 
navigaties. Voor dit geïntegreerd systeem heeft de bouwer externe applicaties door middel van zoge-
noemde real-time koppelingen naadloos geïntegreerd in de website. Het resultaat van deze manier 
van organiseren is dat mensen snel en makkelijk een antwoord kunnen vinden op hun vraag of een 
taak kunnen uitvoeren. 
 
 
Toegankelijkheid geregeld met de Webrichtlijnen 
De nieuwe website is gebouwd volgens de kwaliteitsrichtlijn Webrichtlijnen. De website van Best 
wordt binnenkort door een gecertificeerde instelling geïnspecteerd. De webrichtlijnen gaan over het 
ontwerpen, bouwen en beheren van websites en zorgen dat een website optimaal toegankelijk is.  
 
 
 
 Einde persbericht  
 
 
Noot voor de redactie 
Indien u vragen heeft over de inhoud van dit persbericht, kunt u contact opnemen met Mariko van Ojen, senior  
Communicatieadviseuradviseur gemeente Best, telefoon: 0499 – 360 403  e-mail: m.van.ojen@gembest.nl 
 
 
 


