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Wij, vijf studentes Meertalige Professionele Communicatie, stellen u graag 
ons concept voor van de website van de Vereniging Interuniversitair Overleg 
Taalbeheersing (Viot). Dit internetprojectplan demonstreert onze visie op deze 
website. Stap voor stap bekijken we met u onze bevindingen, vernieuwingen en 
de ‘waarom’ achter het hele verhaal. We zijn in onze opzet geslaagd als de site 
interactiever, overzichtelijker en aantrekkelijker is voor zowel huidige leden als 
jonge onderzoekers. 

U vindt hier de evolutie terug die wij hebben gemaakt. We beginnen bij de 
analyse van de originele website, de concurrenten en de doelgroep. Voor de 
knelpunten die daar tevoorschijn kwamen, formuleerden we een advies en dat 
vertaalden we in een concreet voorstel.

Graag bekijken wij samen met u in detail de vernieuwde website van Viot.

Veel leesplezier.

Ceulaers Hanne
Franken Line
O Jasmien
Snelders Celesta
Van Walle Natasja
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Algemeen

De elementen die uit de vragenlijst en de concurrentieanalyse naar voor zijn 
gekomen, willen we nastreven in het ontwerp van de website. Ze vertellen 
enerzijds wat de opdrachtgever en doelgroep wensen en anderzijds wat er beter 
kan aan de huidige website. 

Het belangrijkste doel van Viot is om onderzoekers in Vlaanderen en Nederland 
te verbinden binnen het domein van de taalbeheersing. Om dit te realiseren heeft 
de organisatie één belangrijke driejaarlijkse activiteit: het congres. Dit congres 
moet duidelijk op de site vermeld staan. Verder wil Viot alle andere activiteiten 
die met taalbeheersing te maken hebben, promoten binnen de doelgroep. Die 
doelgroep bestaat niet alleen uit professionelen, maar ook jonge onderzoekers 
moeten weten dat Viot bestaat. Ze kunnen op de website alle basisinformatie 
terugvinden in verband met taalbeheersing.

De opdrachtgever wenst voor de ‘look and feel’ een zakelijke website met kleuren 
die passen bij de vereniging. De huidige kleuren mogen dus gewijzigd worden, 
maar het logo moeten we behouden.

Ook zijn we te weten gekomen welke informatie we zeker moeten aanbieden:
   Contactformulier of contactoptie
   Vacature(s)
   Zoekfunctie
   Sociale media link
   Teaser voor de hoofdactiviteit, nl. het congres

Informatie die we kunnen aanbieden:
   Nieuwsbrief

Door verschillende websites van andere taalverenigingen te vergelijken, weten 
we wat zeker nodig is voor Viot. We streven een frisse en moderne look na die 
aansluit bij het imago. Foto’s mogen hierbij zeker niet ontbreken. De tekst willen 
we overzichtelijker maken door over te schakelen op teksten die beknopter 
en meer geschikt zijn voor het web. Verder gaan we voor een overzichtelijke 
structuur met kruimelpad. Wat we zeker ook in het nieuwe ontwerp voorzien, 
zijn duidelijk aangegeven contactgegevens, verwijzingen naar sociale media en 
een zoekfunctie.

Analyse Viot2
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Beeldvorming

Op basis van een concurrentieanalyse en een vragenlijst konden we de positieve 
en negatieve punten van de website van de organisatie Viot in kaart brengen en 
te weten komen wat ze zelf wil. 

In de concurrentieanalyse ontdekten we dat verschillende zaken belangrijk zijn. 
Ten eerste moet de leesbaarheid goed zijn. Hiervoor is het belangrijk om de 
teksten te herschrijven, zodat ze geschikt zijn voor het web. Verder is de lay-
out van groot belang. Een mooi verzorgde lay-out geeft de website meteen een 
meerwaarde en zorgt voor een aangenaam bezoek. Foto’s zijn hier noodzakelijk 
om saaie tekstblokken te vermijden. Ten slotte bleek uit de concurrentieanalyse 
dat een zoekfunctie onontbeerlijk is. Deze zoekfunctie moet duidelijk te vinden 
en gemakkelijk te gebruiken zijn. 

Uit de vragenlijst werd snel duidelijk dat Viot graag een communitygevoel wil 
stimuleren, zodat ook jonge onderzoekers lid worden van de vereniging. Bovendien 
moet de website interactiever zijn en dit kan met behulp van Facebook of andere 
sociale media. Qua vormgeving wil de organisatie dat de website gestructureerd 
blijft. Ze moet overzichtelijk en duidelijk zijn, maar het is vooral belangrijk dat de 
informatie gemakkelijk te vinden is. Hierbij houden we wel rekening met het feit 
dat niemand tijd heeft om voortdurend met de website bezig te zijn. Verder wil 
onze doelgroep ook graag een duidelijk e-mailbeleid: op dit moment verdwijnen 
de e-mails. Het is dus belangrijk dat bezoekers de juiste personen onmiddellijk 
kunnen contacteren in plaats van naar een algemeen e-mailadres te mailen. 

Planning
De herwerking van de website Viot is tot stand gekomen in zes weken. Om 
te beginnen moesten we te weten komen wat de opdrachtgeefster van ons 
verwachtte. Om aan haar wensen te voldoen, stelden we een vragenlijst op en 
aan de hand van de antwoorden die we ontvingen, kregen we een idee van hoe 
de gewenste site eruit moest zien. 

Vervolgens deden we een concurrentieanalyse. We beoordeelden vergelijkbare 
websites op hun negatieve en positieve kanten. Dankzij deze informatie kunnen 
wij de website van Viot op een zo volledig mogelijke wijze ontwerpen. Hier 
hielden we uiteraard rekening met de goede en minder goede puntjes van de 
vergelijkbare websites.

Daarna werkten we een projectbeschrijving uit. Wanneer we nog een probleem 
tegenkwamen, contacteerden we de doelgroep, zodat alle onduidelijkheden van 
de baan waren. Toen de visie duidelijk was, brainstormden we met de groep over 
de structuur en het uitzicht van de website, maar ook over de nodige informatie 
die op de website moest verschijnen.

Ten slotte hebben we de resultaten uit de brainstormsessie omgezet in een visuele 
display en de teksten van de website herschreven.
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Viot wil ervoor zorgen dat Belgische en Nederlandse universiteiten op de hoogte 
blijven van alle ontwikkelingen in de taalbeheersing. Om dat te realiseren wil de 
vereniging een uitvalsbasis zijn om gemakkelijk informatie uit te wisselen en om 
via verschillende activiteiten kennis en onderzoeksresultaten over taalbeheersing 
te communiceren.

Het doel van de website is om kennis over taalbeheersing eenvoudig tot bij 
de onderzoekers te brengen. De websitebezoekers moeten de basisinformatie 
kunnen terugvinden op een simpele en overzichtelijke manier. Basisinformatie 
omvat de belangrijke netwerken, opleidingen rond taalbeheersing, verenigingen, 
congressen, literatuur en tijdschriften.

Viot heeft haar doel bereikt als mensen met interesse in taalbeheersing de site 
kunnen vinden, gemakkelijk kunnen navigeren en zich duidelijk geïnformeerd 
voelen. 

Doel & doelgroep3
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Advies

Wij gaan akkoord met de organisatieleden van Viot dat de website momenteel 
nog enkele belangrijke inhoudelijke zaken mist die ze nodig heeft om goed te 
functioneren:

   Opvallende vacatures;
   Een zoekfunctie/kruimelpad waardoor bezoekers gemakkelijk kunnen         
   navigeren;
   Een koppeling met sociale media die bijdraagt tot de interactiviteit van de      
   website;
   Teasers voor de activiteiten die de bezoekers erop wijzen wat zal plaatsvinden
   Een duidelijk overzicht van contactgegevens van leden;
   Een duidelijke contactprocedure, waarbij een algemeen e-mailadres geen    
   goede optie is.

Voorstel

Interactiviteit
We willen de website van Viot een interactieve toets meegeven, zodat ze 
een moderne en frisse uitstraling krijgt. Deze interactiviteit proberen we te 
maximaliseren aan de hand van enkele specifieke tools, waaronder sociale media.

We willen de website van Viot linken aan twee sociale media-platformen: 
Facebook en Twitter. Om het onderhoud van deze twee media te minimaliseren, 
stellen we voor om een hulpprogramma of applicatie te downloaden, zoals 
Buffer. Via Buffer kan u uw sociale media via één website gratis beheren, zodat 
u snel dezelfde informatie via verschillende media kan verspreiden. Op deze 
manier neemt het beheren minder tijd in beslag. Wij stellen voor om deze twee 
accounts door één persoon te laten runnen die ook mee de content op de website 
verzorgt. Als hij/zij nieuwe inhoud plaatst of opmerkt, kan er zo meteen een post 
op Facebook verschijnen en een tweet op Twitter.

Naast de link met sociale media, willen we ook graag een duidelijke 
contactprocedure vermelden op de website. Aangezien één algemeen e-mailadres 
geen optie is voor de organisatie, willen we de vragen van bezoekers opsplitsen in 
verschillende categorieën en zo bij elke categorie een contactpersoon voorzien. 

Inhoud website4
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Zo komen bijvoorbeeld de vragen over congressen terecht bij persoon X en vragen 
over vacatures bij persoon Y. Dit is een directere manier om te communiceren 
met de bezoekers en zal ook de werklast verdelen bij de contactpersonen van 
Viot.

In de nieuwssectie en op de voorpagina (foto’s) voorzien we graag ruimte voor 
de bovengenoemde teasers. Deze teasers kunnen filmpjes zijn, maar ook een 
leuke slogan of foto. Op deze manier trekken we de bezoekers naar specifieke 
informatie of pagina’s zoals ‘congressen’, waar ze misschien initieel niet op 
zouden klikken.

Duidelijkheid
Momenteel geeft de ledenpagina van de website een statisch en ellenlang 
overzicht van alle leden van Viot. Als u een specifiek contactpersoon zoekt, is 
het vaak moeilijk om die snel te vinden. Ons voorstel is daarom om een visueel 
aantrekkelijke pagina te maken met een zoekfunctie. We voorzien graag een foto 
bij elke contactpersoon, niet alleen als herkenning, maar ook om bij te dragen 
aan het communitygevoel van de organisatie. Daarnaast delen we de personen 
op in categorieën (per school) en voorzien we een gemakkelijke zoekfunctie. 
Meer informatie over deze webpagina vindt u verder in dit verslag.

Viot wil verder ook graag een duidelijke link naar de vacatures. Wij stellen voor 
om deze aan te geven op de homepage onder de titel ‘nieuwsoverzicht’ en tevens 
onder het hoofdmenu ‘nieuws’. Op deze manier springen ze gemakkelijk in het 
oog en zullen bezoekers ze sneller bekijken.

6



4.3 Structuur
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Hieronder vindt u de structuur van onze website. We gaan in detail in op enkele specifieke pagina’s in de volgende puntjes.



Uitleg per pagina

Homepagina
We wilden de homepagina een frisse en moderne look geven. Daarvoor maakten 
we gebruik van een grote slideshow met foto’s die meteen de aandacht trekt. De 
bezoeker krijgt een overzicht van enkele belangrijke items uit de website (vb. 
congressen, over Viot) waarbij hij/zij meteen kan doorgaan naar de pagina in 
kwestie door op de foto te klikken.

Daarnaast plaatsten we onder de foto een klein nieuwsoverzicht in de vorm van 
een feed. Daarin verschijnen de laatste nieuwtjes in de wereld van taalbeheersing, 
maar hier kunnen ook bijvoorbeeld interessante vacatures in het oog springen. 
We voorzien een knopje met ‘lees meer’, zodat bezoekers zo verder kunnen 
klikken naar het volledige artikel. Naast het nieuwsoverzicht plaatsten we een 
kleine kalender, zodat de bezoeker meteen op de hoogte is van belangrijke 
evenementen zoals lezingen en congressen.

Omdat we de interactiviteit willen bevorderen, hebben we bovenaan alle pagina’s 
een duidelijke link geplaatst naar de sociale media Twitter en Facebook.

Congres
Aangezien we de congrespagina overzichtelijk wilden houden, kozen we ervoor 
een tijdlijn weer te geven op de pagina. Deze tijdlijn begint vanaf 2002 en eindigt 
met het aankomende evenement in december 2014. Bezoekers zien telkens het 
onderwerp per congres en de universiteit waar het evenement plaatsvond. We 
houden deze pagina eerder beknopt, omdat we de bezoekers snel een duidelijk 
overzicht willen geven van de tot nu toe georganiseerde congressen.  

Daarnaast voegden we een afbeelding toe, zodat ook deze pagina visueel 
aantrekkelijk oogt. Boven de afbeelding geven we de bezoeker de mogelijkheid 
om de bundels van Viot te raadplegen. Om dit te bereiken, moeten de bundels 
gedigitaliseerd worden. Bovendien krijgt de bezoeker de mogelijkheid om zelf 
een congres voor te stellen. Hij/zij komt dan weer terecht op het contactformulier. 
Daarnaast maakten we gebruik van pictogrammen om het geheel nog visueler te 
maken. 
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Zie bijlage 3a - Opleidingen

Zie bijlage 4- Bestuur

Opleidingen
Aangezien de website van Viot de opleidingen rond taalbeheersing binnen het 
Nederlandse taalgebied duidelijk moet weergeven, kozen we ervoor om af te 
wijken van het huidige one-page principe. Op die manier trachten we meer 
structuur aan te brengen in dit deel van de website. 

Om de opleidingen op een overzichtelijke manier weer te geven, belandt de 
bezoeker eerst op een algemene pagina als hij/zij klikt op ‘opleidingen’ via 
het menu ‘links’. Op deze algemene pagina kan de bezoeker kiezen tussen de 
universiteiten binnen het Nederlandse taalgebied die taalbeheersingsopleidingen 
aanbieden. Door deze universiteiten op te sommen en een oranje kleur te geven, 
weet de bezoeker meteen dat ze aanklikbaar zijn, aangezien deze opmaak over 
de hele website terug te vinden is. Daarnaast geven we op deze algemene pagina 
bezoekers van de website de mogelijkheid om de lijst met opleidingen uit te 
breiden. Als er een opleiding ontbreekt, kan de bezoeker contact opnemen via 
het contactformulier.

Elke universiteit heeft een aparte webpagina, waar de bachelor- en 
masteropleidingen worden opgesomd. Daarnaast staat er ook vermeld welke 
hoogleraar de bezoeker kan contacteren. Ook op deze pagina’s kozen we 
ervoor met links te werken. De bachelor- en masteropleidingen zijn gelinkt 
aan de webpagina van de universiteit met de desbetreffende opleiding. Als de 
bezoeker op de naam van de hoogleraar klikt, komt hij/zij automatisch terecht 
op de ledenpagina, waar de bezoeker de contactgegevens van de hoogleraren 
kan terugvinden.  

Ten slotte hebben we elke opleidingspagina visueel aantrekkelijker gemaakt. 
Door telkens een afbeelding van de universiteit in kwestie toe te voegen, wordt 
de website levendiger en aantrekkelijker. Bovendien hebben we de bachelor- en 
masteropleidingen duidelijk afgebakend door lijnen. Het gebruik van de lijnen 
komt ook weer duidelijk terug in het algemene ontwerp van de website.    

Bestuur
Op vraag van één van de ondervraagde leden plaatsten we op de bestuurspagina 
een filmpje waarin het bestuur zichzelf voorstelt. Op deze manier verhogen we 
opnieuw het interactieve aspect en creëren we een communitygevoel zowel onder 
de bezoekers als onder de leden van Viot. Het filmpje moet duidelijk aangeven 
wie het bestuur is, wat ze juist doet en eventueel wat achtergrondinformatie. Het 
kan gemakkelijk gemaakt worden als opdracht door studenten binnen één van de 
communicatieopleidingen van de Universiteit Antwerpen.

Daarnaast linkt ook elke naam naar een individuele contactpagina, waar 
meer informatie staat over de persoon in kwestie. Via deze link kan u ook alle 
bestuursleden gemakkelijk bereiken en contacteren.
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Ledenpagina
De ledenpagina hebben we onderverdeeld per universiteit. Dat maakt het meteen 
mogelijk om te zien welke personen aan elkaar gelinkt zijn. Ook hebben we aan 
elk lid nog wat informatie toegevoegd. De foto’s maken de pagina persoonlijker 
voor de bezoeker en de functies van de personen maken het mogelijk om wat 
meer kennis te maken met de karakters die zich bij de vereniging aansluiten. Om 
de ledenpagina wat interactiever te maken, leek het ons interessant om een link 
te plaatsen naar de publicaties van de persoon. Kortom, de herschikkingen en 
de informatie die we toevoegden, zorgen voor een overzichtelijk en interactief 
geheel.

Activiteiten en lezingen
Voor de activiteitenpagina kozen we een tweede standaarddesign. We plaatsten 
vier kadertjes op de pagina met een foto en link naar de pagina in kwestie. Onder 
de kaders schrijven we al een korte introductie van de pagina’s, zodat de bezoeker 
een duidelijk beeld krijgt van wat hij/zij waar kan vinden.

Deze tweede standaardindeling komt ook terug op de pagina ‘Lezingen’, waar 
elke lezing een blokje krijgt. De lezingen zelf staan chronologisch gerangschikt, 
van nieuw naar oud. In het blokje vermelden we de datum van de lezing, de 
naam van de spreker en de verbonden universiteit of school. Op deze manier is 
het gemakkelijk om een lezing terug te vinden. Onder de kader vermelden we 
het onderwerp van de lezing en een korte samenvatting. Als er een PowerPoint 
aan de lezing verbonden is, kan de bezoeker hier ook een link naar terugvinden.
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Herwerking5
Verbeteringen website Viot
Op basis van de feedback die we kregen, veranderden we de eerste versie van 
onze website voor Viot. Hieronder vindt u de beschrijving van en motivatie voor 
deze aanpassingen. 

Magere congrespagina
Aangezien de huidige congrespagina te mager was, gaven we deze pagina 
meer betekenisvolle informatie om die echt te laten ‘leven’. Zo zetten we het 
eerstvolgende congres in de kijker door het evenement kort te omschrijven. 
De tekst schreven we actiever en meer uitnodigend, zodat bezoekers zich 
welkom voelen op dit congres.  Als de bezoeker meer informatie wil, kan hij/zij 
gemakkelijk doorklikken op ‘Meer weten over dit congres?’. De bezoeker komt 
dan terecht op de site  van de KU Leuven. We vonden het belangrijk om de optie 
‘Stel zelf een congres voor’ te behouden.  

Ten slotte wilden we een totaalbeeld geven aan de bezoekers van de website. 
Daarom somden we alle congressen die tot nu toe georganiseerd zijn op in een 
overzicht. 

Te veel informatie
In onze eerste versie van de website presenteerden wij een uitgebreid 
nieuwsoverzicht. Dit bevatte echter te veel informatie die niet onderhouden zal 
worden. Daarom verwijderden we de nieuwspagina en plaatsten we de pagina 
‘Vacatures’ bovenaan in de menubalk. Daardoor losten we meteen een tweede 
probleem op. Tijdens de usability test bleek immers dat onze proefpersoon de 
pagina ‘Vacatures’ niet kon vinden.

Zie bijlage 7 - Tweede versie congrespagina
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Zie bijlage 8a - Bundels

Zie bijlage 9 - Tweede versie Homepagina

Bundels ontbreken
Uit de usability test bleek dat onze bundels  ‘verstopt’ zaten in de website. Daarom 
creëerden we een nieuwe pagina. U kan deze bereiken via het menu onder 
‘Activiteiten’. De pagina zelf geeft een overzicht van de jaren waarin bundels 
verschenen. Via een doorkliklink per jaar komt de bezoeker op een nieuwe 
pagina waar alle bundels zijn opgesomd. Ook daar voorzien we een knop waar 
de bezoeker een bundel kan aanvragen. Hij of zij wordt dan doorverwezen naar 
de contactpagina.

Kalender 
Om andere taalbeheersers te stimuleren om activiteiten aan de kalender toe 
te voegen, hebben we op de homepagina bij de kalender een knop ‘activiteit 
toevoegen’ geplaatst. Als de bezoeker op die knop drukt, wordt hij/zij naar de 
contactpagina verwezen. Op die pagina kan hij/zij een aanvraag verzenden om 
een activiteit toe te voegen. Deze knop verhoogt de interactiviteit en betrokkenheid 
bij de bezoekers.

Twitterfeed 
We raden aan om een Twitterfeed op te nemen op de homepagina. Die kan ofwel 
de tweets en retweets van Viot tonen ofwel van andere organisaties. Met Wix is 
het enkel mogelijk om de tweets van één organisatie te tonen. We raden Viot 
dus aan om zelf een Twitteraccount op te starten, waarbij de organisatie vooral 
andere verenigingen retweet. Dit verlicht de werklast aanzienlijk. 

De Twittermuur zorgt voor een up-to-date gevoel en verhoogt de betrokkenheid 
van de leden. Die kunnen zo meteen zien wat er gebeurt op het gebied van 
taalbeheersing. Door de Bufferapplicatie wordt de werklast voor Viot nog 
lichter. Een post op één van de sociale mediaplatformen komt dan tevoorschijn 
op elk platform. Kortom, een Twitterfeed is positief voor zowel Viot als andere 
verenigingen.
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Zie bijlage 10a - Tweede versie ledenpagina

Ledenpagina
Omdat de ledenpagina 160 leden van 15 universiteiten moet bevatten, pasten 
we onze initiële structuur aan. Oorspronkelijk rangschikten we de leden per 
universiteit en onder elkaar op één pagina. Om de pagina overzichtelijk te houden, 
hebben we nu op de ledenpagina zelf enkel de universiteiten geplaatst. Door op 
een universiteit naar keuze te klikken, komt de bezoeker op een subpagina waar 
alleen de leden van die bepaalde universiteit terug te vinden zijn. Zo behouden 
we een beter overzicht. De pagina van KULEUVEN geeft u al een idee, de andere 
pagina’s zijn lorem ipsum. Ten slotte hebben we de volgorde achternaam - 
voornaam omgedraaid, omdat sorteren op voornaam bij foto’s geschikter is.
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Dit internetprojecplan was een hele uitdaging. Wij hebben dit concept met 
plezier uitgewerkt en hopen dat u ook tevreden bent.

Ceulaers Hanne
Franken Line

O Jasmien
Snelders Celesta

Van Walle Natasja
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