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Alle getallen uit deze presentatie zijn verzameld met de analysetool Piwik. Tenzij anders
weergegeven gaat het om getallen over de eerste twee kwartalen van 2018. De
onderliggende analyses in excel zijn op te vragen bij NORA via nora@ictu.nl.
Waar gebruik is gemaakt van infographics is de groei van de afbeelding door de jaren
heen gelijk aan de groei van de weergegeven grootheid. Daarbij geldt het eerste jaar als
indexjaar.
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Kengetallen noraonline Q1+Q2 2018
51.144 unieke bezoekers
bleven gemiddeld 164 seconden
16.592 terugkerende bezoekers
bleven gemiddeld 271 seconden
Acties bezoekers:
117.041 unieke paginaweergaven
8.544 unieke downloads
7.567 uitgaande links
3.553 interne zoekopdrachten
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+31%
-7%
+30%
-10%
+19%
+15%
+29%
+21%
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Het percentage in groen of rood geeft het verschil weer ten opzichte van dezelfde
periode in 2017 (Q1+Q2 2017).
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Steeds meer verkeer op de website
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De getallen zijn gemiddelden per maand voor de gegeven periodes.
Pageview = elke keer als een browser van een device een pagina binnen de wiki
opvraagt.
Tijd op de website = De som van het aantal seconden dat alle bezoekers gezamenlijk
hebben doorgebracht op alle pagina’s die onderdeel uitmaken van de wiki. Hier
uitgedrukt in traditionele werkdagen van acht uur, dus het totaal aantal seconden
gedeeld door 28800 (=8*60*60).

3

Steeds meer verkeer op de website
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De getallen zijn gemiddelden per maand voor de gegeven periodes, een werkdag is
bepaald als 8 uren (dus 8*60*60 seconden is 1 werkdag).
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Steeds meer unieke bezoekers

De wiki is in de tweede helft van 2014 gestart. De methoden om unieke bezoekers te
onderscheiden zijn door de jaren heen verbeterd, waardoor het aantal unieke bezoekers
ten opzichte van het totale aantal bezoeken kleiner wordt: we herkennen een
herhaalbezoek beter dan voorheen.
De getallen zijn gemiddelde per maand.
Het aantal unieke bezoekers is overigens ook met de verbeterde herkenning niet gelijk
aan het aantal mensen dat de website heeft bezocht:
-Iemand die soms vanaf een desktop naar de wiki gaat en soms zijn telefoon gebruikt zal
als twee unieke bezoekers gezien worden
-Iemand die van browser wisselt zal als twee unieke bezoekers herkend worden
-Iemand die een demonstratie geeft van de NORA of zijn computeraccount door
anderen laat gebruiken telt als één unieke bezoeker terwijl er meerdere mensen de wiki
lezen
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Leggen meer bezoeken af

Het aantal bezoeken is groter dan het aantal unieke bezoekers doordat een deel van de
bezoekers terugkeert voor een tweede of verder bezoek.
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En meer mensen komen terug

Herhaalbezoek: dit is alleen gerekend over een heel jaar, dus iemand die 5 keer in 2017
is langs geweest en 2 keer in 2018 wordt geteld alsof hij 2 bezoeken heeft gedaan.
Het meten van herhaalbezoeken is verbeterd vanaf september 2015.
NB: De belangrijkste wiki-beheerders worden niet meegerekend in deze statistieken:
cookies filteren hun bezoeken uit.
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En meer mensen komen terug
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100+ bezoeken
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Herhaalbezoeken zijn gerekend over de hele periode (q1+q2 2018), dus bezoeken voor
de jaargrens worden niet meegerekend.
Percentages van het totaal aantal bezoeken dat is afgelegd: 71% van de bezoeken zijn
eerste bezoeken, 18 procent tweede derde of vierde bezoeken enzovoorts. Een kleine
groep gebruikers komt zeer regelmatig terug (tot meer dan 100 keer in een jaar). Dit zijn
niet de beheerders van de NORA, diens bezoeken worden uitgefilterd door Matoma
(statistiekprogramma, vroegere Piwik).
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Meer, maar kortere bezoeken
Dagelijks aantal
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Q1+Q2 2018
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Deze grafieken geven daggemiddelden weer, met een onderverdeling in werkdagen (ma t/m vr) en weekenddagen (za en zo).
Feestdagen buiten het weekend zijn meegeteld als werkdagen.
Verreweg de meeste bezoeken vinden plaats op werkdagen, deze bezoeken duren ook langer en er worden meer acties uitgevoerd
in een bezoek. Beide groepen lieten in 2017 een groei zien ten opzichte van 2016 van rond de 30%. In de eerste helft van 2018 zet
die groei sterk door voor met 31%.
De eerste drie, lichtere balken in de grafieken hebben betrekking op alle unieke bezoeken aan de website, dus zowel eenmalige als
herhalingsbezoeken. De laatste drie balken geven alleen de waarden voor de herhaalbezoeken weer, unieke combi’s van device, ipadres en browser die de software herkent omdat ze reeds eerder zijn voorgekomen.
Herhaalbezoeken duren langer en er worden meer acties uitgevoerd dan in eenmalige bezoeken. Het aantal herhaalbezoeken is
gestegen met 26% van 2016 tot 2017, maar de duur van een bezoek en het aantal acties per bezoek daalde, met name in het
weekend. Die trend lijkt zich in de eerste helft van 2018 alleen door te zetten voor de bezoeken op werkdagen: acties en duur van
het bezoek in het weekend lijkt weer toe te nemen. Het aantal herhaalbezoeken is doorgestegen met 26% op werkdagen en 16% in
weekenden.
De gemiddelde duur van alle bezoeken daalde van 2016 naar 2017, met een percentage van 8% op werkdagen voor alle
bezoektypen en in weekenden sterker (20% overall en 45% voor herhaalbezoeken tijdens het weekend). Die trend lijkt dus alleen
door te zetten voor de werkdagen (-8%), de weekenddagen geven een stijging van 21% voor alle bezoeken en 19% voor
herhaalbezoeken. We moeten kijken hoe dit zich over een heel jaar ontwikkelt: het kleinere aantal weekendbezoeken en de kortere
duur maakt deze statistiek gevoeliger voor toevallige uitschieters.
Het gemiddelde aantal acties per bezoek volgde dezelfde trend van 2016 naar 2017, met 8 a 9% afname op werkdagen en een
grotere afname in het weekend. Wel was hier de daling voor herhaalbezoekers minder uitgesproken (27%) dan bij de duur en het
verschil met reguliere weekendbezoeken kleiner (afname van 19%). In de eerste helft van 2018 is de daling nog minder uitgesproken
voor bezoeken op werkdagen (5% overall, 3% bij herhaalbezoeken). In de weekenden is ook hier een keer gekomen in de trend: het
aantal acties per bezoek is gestegen met 9% overall en 13% voor herhaalbezoeken. Ook hier is het afwachten of de eerste helft van
het jaar representatief is gezien de kleinere groep.
Op een werkdag kwamen er in de eerste helft van 2018 gemiddeld 357 unieke bezoekers op noraonline.nl, waarvan 95
herhaalbezoekers. De bezoekers brachten gemiddeld 167 seconden in de wiki door (2 minuten en 56 seconden), herhaalbezoekers
bleven 290 seconden (4 minuten en 49 seconden). Per bezoek werden gemiddeld 3,2 acties uitgevoerd (doorklikken, herladen,
downloaden, zoekopdracht et cetera), herhaalbezoekers voerden gemiddeld 4,7 acties uit.
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Alle types acties in de wiki groeien…

Getallen zijn gemiddelden per maand in de gegeven perioden.
Acties in de wiki zijn voornamelijk pageviews (88%), maar ook klikken op een link naar
buiten, een download of een zoekopdracht zijn acties.
Interne zoekopdrachten zijn zeer uiteenlopend: geen enkele zoekterm is
verantwoordelijk voor meer dan 1% van de zoekacties.
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Alle types acties in de wiki groeien…

Wederom gemiddelden per maand voor de gegeven perioden. Unieke downloads en
unieke outlinks.
Outlinks zijn bezoekers die de wiki verlaten door op een link naar buiten te klikken. Dat
heeft als nadeel dat ze de wiki verlaten (en dus geen andere pagina’s bekijken) en als
voordeel dat ze ergens heengaan waar we naar verwijzen. Verwijzingen naar pagina’s
waar de bezoeker meer gedetailleerde informatie kan vinden heeft voordelen voor de
bezoekers, beheerkosten (afgezet tegen het opnemen van de informatie in de eigen
pagina’s) en vindbaarheid van de site (veel verwijzingen heen en weer suggereert voor
google betrouwbaarheid). Wel is het belangrijk dat de bezoeker door de context van de
verwijzing kan beoordelen of de informatie op de andere website voor hem/haar
relevant gaat zijn.
Downloads zijn media-bestanden die de bezoeker opvraagt op de server, zoals
afbeeldingen en pdf-bestanden. De doorzettende groei van het aantal downloads is
opmerkelijk, aangezien de kernbestanden van de NORA steeds minder as pdf worden
aangeleverd maar direct verwerkt worden in de wiki. De oude katernen van NORA 3.0
worden nog gedownload, maar een groot deel van de nieuwe downloads bestaat uit
afbeeldingen. Als dit betekent dat afbeeldingen vaker worden hergebruikt past dit goed
bij de trend naar een meer grafische architectuur.
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Pagina’s van binnenkomst
Beschouwingsmodel zonering

2016
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Nieuwe versie BIR (nieuwsbericht)

q1+2 2018
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Identificatie authenticatie…
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NHR
GBA-V
Privacy Baseline: (Bijzondere)…
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Basisconcept Zaakgericht Werken
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0%

5%

10%

Statistieken noraonline 2017

15%

20%

25%

12

Een pagina van binnenkomst is de eerste pagina die de bezoeker bezoekt op noraonline.nl, dus de pagina die in de adresbalk is ingetikt of waar de
bezoeker terecht kwam door op een zoekresultaat of link te klikken. In de grafiek zijn de vijftien inhoudelijke pagina’s met de meeste binnenkomsten
en de hoofdpagina. Per pagina is het aantal binnenkomsten van dat jaar op die de pagina’s weergegeven als percentage van het totaal aantal
binnenkomsten. De absolute aantallen zijn op te vragen bij NORA Beheer als excel-tabel, maar lenen zich niet voor een powerpoint.
Zo is te zien dat het aantal binnenkomsten op de hoofdpagina minder snel is gegroeid dan het totaal aantal binnenkomsten: in 2016 kwamen 13.061
bezoekers via de hoofdpagina binnen, van de 67.340 totale binnenkomsten, dus 19,4%. In 2017 waren dat er 13.456 van de 85.271 binnenkomsten, dus
15,8%. Voor de eerste twee kwartalen van 2018 is deze daling doorgezet: op 55.955 binnenkomsten gingen er 6.266 naar de hoofdpagina, 10,8%. Dit
suggereert dat bezoekers vaker rechtstreeks naar de inhoud gaan die voor hen relevant is.
De nieuwste architectuur van de NORA Familie, de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur), is in 2017 met veel publiciteit geïntroduceerd, hetgeen
ook veel binnenkomsten heeft opgeleverd. In de eerste kwartalen van 2018 zijn er al meer binnenkomsten geweest op de pagina ZiRA dan in heel 2017,
dus voorlopig blijft de belangstelling groot.
Een opvallende stijger in de eerste twee kwartalen van 2018 is de BIR (verdubbeling van 0,8% van de binnenkomsten naar 1,9%), waarbij bovendien het
nieuwsbericht over de nieuwe versie op 13 binnenkomt met nog eens 0,7% van de binnenkomsten (in totaal 1467 binnenkomsten t/m 30 juni 2018).
Belangrijke nieuwkomer is deel van de Privacy Baseline, namelijk de pagina waarop uitgelegd wordt wat persoonsgegevens en bijzondere
persoonsgegevens zijn. Deze pagina is nieuw en het onderwerp is met de implementatie van de AVG in mei veel in het nieuws. Het is nog even de vraag
of de binnenkomers via google ook echt vinden wat ze zoeken, aangezien deze pagina integraal onderdeel is van de Baseline en niet speciaal bedoeld
als uitlegpagina. Deze pagina trekt nu meer bezoekers dan de overzichtspagina’s van de Privacy Baseline en moet wellicht wat meer als ingang tot de
hele baseline worden ingericht.
De belangstelling voor het begrip Doelbinding is langzaam gestegen de afgelopen jaren. Dit zou een neveneffect kunnen zijn van de belangstelling voor
de AVG.
De meest opvallende stijgers van 2017 waren de GBA-V, dat veel in het nieuws was, en de NHR (Handelsregister). Aan de pagina van de NHR zijn
gegevens toegevoegd uit de Stelselwiki in mei 2017. Een andere factor zal zijn dat de informatie over het Stelsel van Basisregistraties in 2017 verder is
versoberd op digitaleoverheid.nl, de Stelselwiki is weggevallen en er dus minder alternatieve bronnen beschikbaar zijn waar zoekmachines een
bezoeker heen kunnen leiden. De belangstelling voor de GBA-V is verder gestegen in de eerste kwartalen van 2018. De belangstelling voor de NHR lijkt
weer iets te zakken maar is nog steeds een stuk hoger dan in 2016.
Het thema Zaakgericht Werken had in 2017 geen trekker die de informatie actualiseerde en aanvulde, dus een lichte daling viel te verwachten.
Bezoekers wisten de subpagina Basisconcept Zaakgericht Werken echter wel rechtstreeks te vinden, dus het onderwerp leeft duidelijk nog wel bij de
doelgroep. Met het aantreden van de nieuwe trekker in Q2 is de verwachting dat dit onderwerp de tweede helft van het jaar en het begin van 2019
weer wat zal stijgen.
Interessant om te zien is dat het oude Afgeleide Principe Identificatie, authenticatie en autorisatie nog steeds op 7 staat qua aantal binnenkomsten: dit
AP is in juni 2017 vervangen door het meer-omvattende AP Vertrouwelijkheid. Mensen zoeken blijkbaar nog naar de oude term. De huidige pagina
bevat een verwijzing naar de nieuwe term en uitleg over het waarom van de wijziging, evenals de oorspronkelijke tekst. Het is interessant om te zien of
deze pagina in de top tien blijft staan de rest van het jaar en in 2019.
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Unieke Paginaweergaven
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Unieke paginaweergaven is het aantal keer dat een pagina is opgevraagd, met een maximum
van een per sessie: als je heen en weer gaat tussen twee pagina’s heeft elk één unieke
paginaweergave. Deze grafiek toont de hoofdpagina en de 15 meest weergegeven inhoudelijke
pagina’s op noraonline. Het aantal paginaweergaven per pagina in 2016, 2017 en de eerste helft
van 2018 is weergegeven als percentage van het totaal aantal paginaweergaven van die periode.
De absolute aantallen zijn op te vragen bij NORA Beheer als excel-tabel, maar lenen zich niet
voor een powerpoint.
Zo is te zien dat het aantal paginaweergaven van de hoofdpagina minder snel gegroeid is dan het
totaal aantal paginaweergaven: in 2016 werd de hoofdpagina 15364 keer weergegeven op een
totaal van 155191 paginaweergaven, dus 10%. In 2017 werd de hoofdpagina 15987 keer
weergegeven op een totaal van 180170, dus 8,9%. In de eerste twee kwartalen van 2018 is deze
trend doorgezet: Slechts 7 % van de paginaweergaven waren van de voorpagina, in totaal 8124
unieke weergaven.
De trend is dit eerste halfjaar van 2018 sowieso naar een verbreding van het aantal pagina’s dat
wordt bekeken: waar in 2017 80 pagina’s samen de helft van de paginaweergaven voor hun
rekening namen waren daar in q1+q2 2018 200 pagina’s voor nodig. Je ziet in de grafiek dat
bijna alle percentages in de top 15 dalen, met als enige uitzondering de BIR, en broertje BIG, die
dit jaar tot nu toe goed zijn voor 2,2% van de paginaweergaven.
De opvallendste daler in deze top 15 is Zaakgericht Werken en het basisconcept Zaakgericht
Werken. Deze pagina’s zijn in 2016 en 2017 nauwelijks geactualiseerd, misschien dat het vinden
van een nieuwe trekker in Q2 2018 deze trend weer kan keren. Zaakgericht Werken is de enige
pagina uit de top 15 die ook in absolute aantallen minder bezocht wordt in de eerste zes
maanden van 2018 dan in die periode in 2017.
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