
Navigatie onderzoek

In samenwerking met:

Search Engine Optimization

Search Engine Advertising

Web Analytics



Even voorstellen… 

● Freelance SEO Specialist
● Woonachtig in Deventer
● Opdrachtgevers:



Aanleiding
& doel



Aanleiding & doel 

Aanleiding

● Website migraties hét moment voor een nieuwe navigatiestructuur

● Navigatiestructuur belangrijke factor voor de gebruiksvriendelijkheid

● Tegenstrijdige adviezen vanuit SEO, CRO/UX en Developers

● Organisaties denken veelal vanuit zichzelf

○ Hoe kunnen we de doelgroep centraal zetten?

○ Hoe kunnen we beter vindbaar worden in de zoekmachine?



Aanleiding & doel 

Doel

Het doel van dit traject is het optimaliseren van de menustructuur voor de gebruiker en om de vindbaarheid in de 

zoekmachine te verbeteren.

Waarom je menustructuur op basis van CRO & SEO optimaliseren?

● Kennis van de doelgroep

● Duurzaam concurrentievoordeel

● Gevalideerde keuzes



Onderzoeksopzet



Aanpak navigatie onderzoek 
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Kickoff en 
voorbereiding, 
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• Keyword analyse SEO
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Stap 1: Opzet en planning

Duidelijke afspraken over wie wat doet tijdens het project



Stap 2: Outside-in

Inventariseer de (content) behoefte van de doelgroep

● Keyword research: onderzoek de huidige rankings en beoordeel de relevantie

● Internal search analyse: onderzoek alle interne zoekmachine resultaten

● Overzicht meest gestelde vragen klantenservice

● Task completion polls: content behoefte en verbeteringen uitvragen gebruiker

● Optioneel: Social Media Analyse: over welke onderwerpen ‘praat’ de doelgroep

Resultaat
● Een overzicht van alle mogelijke onderwerpen die relevant zijn voor de doelgroep



Task completion poll

Voorbeeldvragen:
● Met welk doel kom je naar de website?
● In welke mate wordt het doel wel/niet/gedeeltelijk gehaald?
● Welke suggestie heb je voor de website?

Stap 2: Outside-in

Wat was de aanleiding van uw laatste bezoek aan de website?



Stap 2: Inside-out workshop

Workshop met interne medewerkers: wat is van belang en komt in de huidige vorm nog niet tot recht?

● Deelnemers die contact hebben met de doelgroep

Resultaat
● Overzicht van alle mogelijke onderwerpen die relevant zijn voor de doelgroep èn de organisatie



Stap 3: Nulmeting treetest 

● Inzichtelijk maken huidige structuur

● Rond de 15 vragen 

○ Je bent op zoek naar X, waar vind je dat?



Stap 3: Nulmeting treetest 



Stap 3: Nulmeting treetest



Stap 4: Cardsorting onderzoek

● 30-40 kaartjes
● Max tot 3 levels
● Hoe meer kaartjes, hoe complexer



Stap 4: Cardsorting onderzoek
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Stap 4: Cardsorting onderzoek



Stap 5: Advies menustructuur

● Vertaling resultaten naar optimale menustructuur



Stap 6: Validatie treetest 

● Dezelfde vragen als de nulmeting
● Mogelijkheid A/B-testen

0-meting Validatie
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Stap 6: Validatie treetest
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Stap 7: Gevalideerde Menustructuur

● Laatste inzichten validatie treetest verwerken
● Nieuwe ingangen uitlichten obv SEO/CRO inzichten

○ Zoekintenties & volumes nieuwe pagina’s
● Advies stappen voor de realisatie

○ User/prototype testing interactie
○ SEO Migratieplan
○ Wireframes & content briefings
○ Internal linkingplan

 



Resultaten



Resultaten

Oplevering en doorvoering
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Interessant?
Doneer:


