
Burger voorop bij responsive website 
Nederlandse politie

De website van de politie biedt niet alleen preventie-informatie, politieverhalen en 
nieuwsfeiten, maar heeft ook een belangrijke dienstverlenende functie. Een groot 
gedeelte van de bezoekers bezoekt de website om een aangifte of melding te doen. 
Via het veel bezochte onderdeel ‘Mijn buurt’ kunnen mensen politie gerelateerde 
zaken vinden, zoals hun wijkagent, woninginbraken en buurtinitiatieven. Daarnaast 
participeren burgers in dossiers en rubrieken van ‘Gezocht & Vermist’. In verbinding 
staan met burgers is een belangrijke doelstelling voor de politie. Burgers spelen 
immers een steeds grotere rol bij criminaliteitsbestrijding. Ze leveren bijvoorbeeld 
tips en informatie door foto’s, video’s en geluidsmateriaal te uploaden. De burger 
moet daarom direct op de site kunnen vinden wat hij of zij zoekt.

Gebruikersbehoefte in kaart
Om gebruikersprofielen te structureren én de site functioneler te maken, zijn eerst  
vier zogenoemde persona’s ontwikkeld met de belangrijkste gebruikerskenmerken. 
Elke leeftijdscategorie heeft verschillende behoeften en de site moet rekening houden 
met webrichtlijnen. Via card sorting werd eerst het mentale model van verschillende 
gebruikers over de dienstverlening en informatie van de politie in kaart gebracht. Dit 
vormde de basis voor een intuïtieve navigatie. Vervolgens zijn op basis van de drie 
belangrijkste functionaliteiten (aangifte, melding en Mijn buurt) verschillende prototypes 
en wireframes ontwikkeld en getest bij gebruikers. De informatiearchitectuur bleek aan 
te sluiten bij de behoeften, waarop de functionaliteiten op detailniveau zijn aange-
scherpt. Zo werden ‘aangifte’ en ‘melding’ met elkaar gecombineerd, omdat het 
verschil tussen beide vaak niet duidelijk genoeg was voor een burger.

De politie integreerde in 2012 de 
362 regionale en lokale politieweb- 
sites tot één nieuwe, nationale 
website, met een aparte variant  
voor mobiel gebruik. Meer dan 
de helft van de bezoekers maakt 
mobiel gebruik van de site. Daar-
om besloot de politie om de web- 
en mobiele versie samen te voegen.  
Het resultaat is een responsive 
website die op ieder device de-
zelfde content weergeeft, volledig 
gebouwd met de eindgebruiker in 
gedachten: de burger.

in samenwerking met

“Dienstverlening is voor de politie van groot 
belang en heeft hoge prioriteit. En dat niet 
alleen in de werkelijke wereld maar zeker 
ook in de virtuele internet wereld. Meer  
en meer verandert de samenleving niet in 
de laatste plaats door de explosieve groei 
van consumententechnologie zoals Smart-
phones en 4G internet. De website is een 
mooie stap om de burger te informeren  
en interactie aan te gaan. Verbinding en 
service tussen burger en politie, ook digitaal.”

Ron de Milde
Programa directeur Communicatie 
IMDM, Social Media Politie
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Scrumaanpak
De ontwikkeling van de nieuwe website duurde een half jaar. Naast een technische 
aanpassing werd ook de nieuwe huisstijl doorgevoerd en er kwam een doorvertaling 
naar sociale media. Het traject leende zich vanwege de wensen van vele stakeholders 
en verschillende verantwoordelijkheden goed voor een scrumaanpak. In korte sprints 
van twee weken kregen alle betrokkenen steeds een demo te zien met gekozen op-
lossingen. Vervolgens werd dit aangescherpt via feedbacksessies, waarin de politie 
de leiding had in de functie van opdrachtgever en product owner. Bovendien was zij 
in het scrumteam vertegenwoordigd als businessanalist en functioneel beheerder. Op 
die manier was het gemakkelijk om veranderingen in het ontwerp bij te sturen en af 
te stemmen. Door de intensieve samenwerking van alle stakeholders met een ‘One 
Team’-insteek ontstond veel draagvlak en werkten alle teams samen als collega’s.

Meerdere kanalen
In de tussentijd werd ook een second screen voor het populaire tv-programma 
Opsporing Verzocht ontwikkeld. Tijdens de uitzending kunnen kijkers via live.politie.
nl op het tweede scherm informatie en foto’s terugzien en direct antwoord geven op 
vragen uit het programma. Met de nieuwe website én het second screen wil de politie 
burgers betrekken via verschillende kanalen. Een belangrijk uitgangspunt bij contact  
via meerdere kanalen is om uniformiteit uit te stralen, omdat dit herkenning en vertrou- 
wen geeft bij de doelgroep. Om dit goed te kunnen doen, is een UX-meeting georga-
niseerd over de verschillende afdelingen heen, waarbij punten over design en interactie 
op elkaar werden zijn afgestemd.

Beste website 2015 en 2016
De nieuwe responsive website ging eind 2014 live, in bètaversie naast de oude  
site. Na twee maanden bleek dat de ontworpen gebruikersprofielen volledig in lijn 
waren met de daadwerkelijke behoeften. Dat de site aansluit bij de behoeften van  
het Nederlandse publiek werd niet alleen door eigen onderzoek bevestigd. In 2015 
won politie.nl tijdens de Website van het Jaar Award Night van MetrixLab de prijs 
voor beste en populairste website in de categorie overheid en daarnaast ook de 
hoofdprijs voor beste website van Nederland. In 2016 won politie.nl tijdens de 
Website van het Jaar Award Night van Metrixlab de prijs voor beste website in  
de categorie overheid en daarnaast voor de tweede keer de hoofdprijs voor beste 
website van Nederland. Deze verkiezing is de grootste jaarlijkse online publieksprijs 
met ruim 890.000 stemmen. De website werd ook genomineerd voor de Dutch 
Interactive Awards 2015.

Nog beter en gebruikersvriendelijker
Inmiddels is er een verbeterde versie van de internetaangifte opgeleverd en is het per 
1 juli 2016 mogelijk om de voortgang van de digitale aangifte in te zien op Mijn Politie. 
In de toekomst wil de politie dit verder optimaliseren en de burger meer inzicht geven 
in het verloop van een aangifte. De awards zijn een beloning van de inspanningen 
van de politie en tevens een aanmoediging om burgers nog actiever te betrekken en  
centraal te stellen in de dienstverlening. Daarom blijft de politie werken aan dooront-
wikkeling en verbetering van de website. Interactiever, gebruiksvriendelijker, met meer  
informatie op een heldere en transparante manier verspreid én met meer betrokken-
heid van de burger.

De politie is er altijd. Voor een 
veiliger Nederland.
 
De politie beschermt de demo-
cratie, handhaaft de wet en is het 
gezag op straat. Waar nodig biedt 
de politie de helpende hand. In 
noodsituaties grijpt zij dwingend 
in. Waar anderen een stap terug 
doen, stappen politiemensen 
naar voren. Als dat nodig is met 
geweld, desnoods met gevaar 
voor eigen leven. De politie werkt 
actief samen met burgers en 
partners. Zij heeft oog en oor voor 
wat er leeft in de samenleving.  
De politie is er voor iedereen.
Waakzaam en dienstbaar.

Meer informatie via: 
www.politie.nl

Ron de Milde  
Programma directeur 
IMDM, Social Media 
Politie

Jaap van den Beukel 
Senior User Experience  
Consultant Capgemini
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Over Capgemini 
Met meer dan 180.000 medewerkers 
in ruim 40 landen is Capgemini 
wereldwijd leider in consulting-, 
technologie- en outsourcingdiensten. 
In 2015 realiseerde de Group een 
wereldwijde omzet van EUR 11,9 
miljard.  

Samen met zijn klanten creëert en 
realiseert Capgemini business-, 
technologie- en digitale oplossingen, 
toegesneden op de klantbehoefte, 
wat leidt tot innovatie en een beter 
concurrentievermogen. 

Als een diverse, multiculturele 
organisatie heeft Capgemini een 
geheel eigen, onderscheidende werk 
wijze ontwikkeld, de Collaborative 
Business ExperienceTM. Hierbij 
maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®

Meer informatie over ons vindt u op 
www.nl.capgemini.com
 
Rightshore® is een gedeponeerd handelsmerk van 
Capgemini. 


