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Voorwoord 
 

 

Geachte lezer, 

De wereld is snel gedigitaliseerd en dit geldt ook voor de digitale overheid. Navigeren 

als ‘openbaar bestuurder’ kan relatief lastig zijn in de groeiende digitale wereld. 

Relevante kennis voor de openbaar bestuurder is verspreidt over honderden websites. 

Al die websites zijn anders. 

Uw informatiepositie hangt af van hoe goed u de digitale structuur kent en of u in 

staat bent om de structuur te gebruiken als hulpmiddel om bergen aan relevante 

informatie boven water te halen. 

Zoekmachine openbaar bestuur probeert u hierbij te helpen door relevante informatie 

zo veel mogelijk te centraliseren, een structuur aan te brengen in het digitale openbaar 

bestuur en informatie te verschaffen die u kunt gebruiken. 

Dit handboek helpt u om ZMOB effectief te gebruiken.  

 

Veel leesplezier, 

Martijn Miedema; oprichter zmob 
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overzichtsblad zoekmachine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaar bestuur search 

H Gemeenten  

N Provincies  

w Rijk 

D HBO Kennisbank  

D Universiteiten  

A Politiek  

A Parlement 

 

 

Rapporten 

D HBO Kennisbank 

D Universiteiten 

D Database Rijk 

D Algemene Rekenkamer 

D Ombudsman 

D WRR 

D NVRR 

D Anders 

 

 

Politiek 

A VVD 

A PvdA 

A SP 

A CDA 

A PVV 

A D66 

A GroenLinks 

A ChristenUnie 

A SGP 

A PvdD 

A DENK 

A VNL 

A 50PLUS 

 

 

Provincies 

N IPO 

N GR 

N FR 

N DR 

N NH 

N ZH 

N UT 

N FL 

N OV 

N GD 

N ZL 

N NB 

N LB 

N Provinciale Rekenkamers 

N COELO 

N Provinciale Regelingen 

 

 

Gemeenten 

H Gemeenten 

H VNG 

H NVRR 

H KING 

H COELO 

H Gem Regelingen* 

H Verenigingen 

Front-End Overheid 

m Politie 

m Brandweer 

m Ondernemersplein 

m Belastingdienst 

m Juridisch Loket 

m UWV 

m Consuwijzer 

m Kadaster 

m KVK 

Waterschappen 

4 Waterschappen 

4 Unie van Waterschappen 

4 Waterkwaliteitsportaal 

4 Stowa 

4 Waterschap regelgeving 
Klassiek 

H Gemeenten 

N Provincies 

4 Waterschappen 

w Rijk 

D Adviescolleges 

@ ZBO 

 

Titel  = portaalnaam 

Filter  = filter binnen een portaal 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

 

Zoekmachine openbaar bestuur is gericht op het presenteren van relevante informatie aan de 

openbaar bestuurder. De gepresenteerde informatie moet van een bepaalde waarde zijn. Om 

die waarde te bepalen moeten opgenomen websites aan criteria voldoen. 

Vervolgens zijn er portalen ingericht die de ‘waardevolle’ informatie ontsluiten. De structuur 

van de portalen bepaald door de belevingswereld van de eindgebruiker en huidige digitale 

infrastructuur. En uiteraard is de structuur ook zo afgestemd dat het zoveel mogelijk een 

samenhangend geheel vormt.  

Doelgroep 
Zoekmachine openbaar bestuur richt zich op de public manager uit Nederland. De 

zoekmachine probeert politici, publieke professionals, studenten, ambtenaren en docenten 

aan te spreken. Van waterschappen tot agentschappen. Van politiek eindverantwoordelijk tot 

beleidsuitvoerend.  

ZMOB biedt als mogelijkheid om systematischer te zoeken op het internet en om 

voorgeselecteerde bronnen uit te sluiten of juist aan het licht te brengen voor zoekprocessen. 

Uiteraard draait het hierbij ook om snelheid en effectiviteit. 

Er wordt overigens wel aangenomen dat informatie van de media(kranten, tijdschriften) al 

goed genoeg vindbaar zijn voor de doelgroep en dat overheid.nl al veel juridische informatie 

doorzoekbaar ontsluit. Echter geldt dat niet voor veel andere relevante informatie. 

Zoekmachine openbaar bestuur wil die andere informatie presenteren aan de doelgroep.  
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Hoofdstuk 2 Kwaliteitsrichtlijnen 
 

 

De websites die geïndexeerd worden in zoekmachine openbaar bestuur moeten aan criteria 

voldoen. Het betreffen geen ivoren-toren criteria waaraan geen enkele website kan voldoen, 

maar het betreffen ook geen criteria waarin iedere website een free pass krijgt. 

Naarmate de mogelijke onbetrouwbaarheid en irrelevantie toeneemt, naarmate de kans kleiner 

wordt dat een website in zoekmachine openbaar bestuur terechtkomt. 

De volgende websites worden in ieder geval geïndexeerd in zoekmachine openbaar bestuur 

volgens de richtlijnen: 

 Websites van alle gemeenten, provincies, waterschappen, de hoge colleges van Staat, 

adviescolleges, Rijksagentschappen, Rijksdiensten, Ministeriële websites en 

zelfstandige bestuursorganen. 

 De raadsinformatiewebsites, Stateninformatiewebsites, waterschapsbestuur 

informatiewebsites evenals de websites van de Eerste en de Tweede Kamer. 

 De websites van partijen uit de Tweede Kamer, inclusief hun provinciale afdelingen en 

als de techniek het toelaat meer afdelingen. 

Bij deze websites geldt wel de specifieke richtlijn dat subdomeinen en projectsites niet 

automatisch worden meegenomen! In andere woorden komt het theoretische 

GemeenteAmsterdam.nl er wel automatisch in, maar IamAmsterdam.nl dus niet.  

De bovenstaande websites vormen circa 800+ websites.  Voor alle andere websites gelden er 

andere, zwaardere criteria. Op de volgende pagina staan deze criteria.  

Uiteindelijk vormen de criteria een grote set aan websites, waarbij ergernissen op het 

internet min of meer een aanleiding hebben gevormd voor het maken van zoekmachine 

openbaar bestuur.  

Betaalmuren, loginschermen, closed publications, advertenties en verdringende belangen zijn 

daar een voorbeeld van. En dan is de betrouwbaarheid nog niet eens ter sprake geweest.  

ZMOB vermijdt de bovenstaande zaken zo veel mogelijk om uw zoekervaring te verbeteren.  
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Kwaliteitsrichtlijnen andere bronnen
Informatiebeoordeling Norm 

Betrouwbaarheid  

Objectiviteit/doel De website heeft niet als doel om politieke meningen aan het licht te brengen of de auteur is niet een politieke organisatie. 

Objectiviteit/doel De bronbestanden zijn zeer vrij van commerciële uitingen. (steekproefsgewijs controleren) 

Doel Indien de website in het bezit is van een commercieel bedrijf: Heeft de tekst in de bronbestanden als om doel om te informeren? (steekproefsgewijs 
controleren) 

  

Bruikbaarheid  

Actualiteit De website bevat actuele informatie: in de laatste drie jaar is er iets gepubliceerd. 

Aansluiting op vraag De website is gericht op een provinciaal of nationaal schaalniveau en indien het gemeentelijk(lokaal is) moet de kennis daar bovenuit stijgen. 

Publiek: 
-hoeveelheid 
informatie 
-publieksgericht 
-bescherming publiek 

Optie 1: 
 De website richt zich op gemeenten/provincies/waterschappen/Rijk/ZBO's/agentschappen/adviesorganen als publiek. 
 De auteur is een overheidsinstelling of de site is opgezet door overheidsinstelling(en) (gemeenten, provincies, waterschappen,  ZBO’s 

enzovoort) 

Optie 2: 
 De website richt zich op gemeenten/provincies/waterschappen/Rijk/ZBO's/agentschappen/adviesorganen als publiek. 
 De website heeft als doel om mensen te informeren over de overheid, de bestuurskunde of de maatschappij. 

Optie 3: 
 De website is een kennisplatform of kennisbank: een hub van informatie. 
 De website bevat minimaal 10 publicaties* die relevant zouden kunnen zijn voor het overheidshandelen van het Rijk, provincies,               

gemeenten, of waterschappen 

  

Controleerbaarheid  

Auteurskenmerken De auteur van de website is bekend. 

Aansluiting op vraag De bron heeft een autoriteit. (subjectief) 

  

Technisch  

Uiterlijk De lay-out van de website oogt professioneel. 

Toegankelijkheid De informatie zit op het vrije internet: je hoeft niet in te loggen en de informatie zit niet achter een betaalmuur.  

Toegankelijkheid  De bron is doorzoekbaar met Google en geeft menselijk uitleesbare resultaten. 
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Hoofdstuk 3 Verantwoording ZMOB  
 

 

Zoekmachine openbaar bestuur is een CSE: een google custom search engine. De zoekbalk en 

het geven van de zoekresultaten wordt door Google bepaald. De geïndexeerde websites, de 

website zmob.nl en de kwaliteitsrichtlijnen van de bronnen zijn bepaald door de beheerders 

van ZMOB.nl. 

Gebruik bestaande bronnen  
Er is gebruik gemaakt van literatuur om tot de kwaliteitsrichtlijnen voor de te indexeren 

websites te komen(Dasselaar, 2010)(Van Dijk, 2008)(Den Hollander, 2010)(Nayak & Raghavan, 

,2011)(Sanders, 2015) (Van Veen & Westerkamp ,2010). Uiteindelijk is hierin wel een eigen 

keuze gemaakt voor het opstellen van de criteria, maar er zijn wel overeenkomsten tussen de 

literatuur en het opstellen van de ‘praktijkcriteria’. 

Om de websites te vinden is er onder andere gebruik gemaakt van almanak overheid, officiële 

bekenmakingen en het ZBO-register van Overheid.nl(Overheid.nl, 2016).  

Om te voorkomen dat ZMOB kan worden gekopieerd wordt er in dit document niet meer 

informatie verstrekt over hoe ZMOB eruit ziet. De kwaliteitsrichtlijnen, de omschrijvingen van 

de portalen en het overzichtsblad geven al ruimhartig informatie over hoe ZMOB eruitziet.  
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Bijlagen 
 

Aan de slag in 5 minuten 
Stap 1. Open uw internetbrowser en ga naar zmob.nl 

Stap 2. Bekijk de onderstaande legenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3. Selecteer een portaal bij Portaalbeheer.  Bijvoorbeeld portaal politiek. 

geselecteerd portaal 

 portaalbeheer 

zoekbalk portaal 

omschrijving portaal 

http://zmob.nl/
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Stap 4.Vervolgens ziet u dit of een soortgelijk scherm. Typ uw zoekterm in bij de zoekbalk.  
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Stap 5. Bekijk de onderstaande legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6. Elk portaal heeft unieke filters. Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat ‘VVD’ een beschikbaar filter is bij het portaal politiek. Bij andere 

portalen zijn er andere beschikbare filters. Zie het overzichtsblad(pagina 4) voor alle beschikbare filters. 

 

 

actieve filter 

 
beschikbare filters 

 

zoekresultaten 
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Stap 7. (optioneel) klik op een filter om de resultaten verder te verfijnen.  

 

 

Stappen voltooid! U kunt aan de slag met ZMOB! 

 


