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Meer met Plate en Mandelo

Wie zijn wij.

Referenties

• Ex-secretaris, website van Apeldoorn
ontwikkeld binnen SGP en limieten gezien (Pieter)
• Webmaster SGP Putten (Theo)
• Reformatische achtergrond
• Maximaal ontzorgen
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Situatie

Maar de SGP
heeft toch mooie
websites?

Klopt, het plaatje ziet er goed uit. De vraag
is, bereik je iedereen, en biedt het grip,
ondersteuning, sturing en uniformiteit over
de 107 afdelingen.

Wat als de SGP hierin grote stappen
vooruit kan boeken?
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Realiteit

Een website
zonder
multisite
principe.
getplate.com

sgp.nl

Serverfout

kampen.sgp.nl

aalburg.sgp.nl

sgpputten.nl

Dode link

Geen afbeeldingen

zwijndrecht.sgp.nl

woerden.sgp.nl

mandelo.nl

x Mandelo

Onderzoek

Onderzoek
huidige digitale
infrastructuur.
getplate.com

107
13
10

lokale afdeling websites
op www.sgp.nl
lokale SGP websites onbereikbaar
door technische mankementen

lokale SGP websites langer dan
6 maanden geen nieuws
35 websites hebben geen SGP look and feel
De volledige
presenteren
Bij conclusie
3 websites klopt
de link niet

we graag op locatie.
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Onderzoek

Wildgroei
aan digitale
lokale SGP
uitingen.
getplate.com
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Wat als

Wat als de
SGP...

getplate.com

... minder wildgroei aan ‘afdelingswebsite’ heeft en meer grip
... alle websites op verschillende rol-niveaus bereikbaar zijn in één
online omgeving
... er meer afdelingen een SGP site willen in plaats van minder
... minder tijd kwijt is met ondersteunen van lokale
websitebeheerders door interatieve, self-learning video’s
... ook niet-technische mensen zonder problemen evenementen,
publicaties, nieuws en meer op de website kunnen zetten zodat
de website weer echt een uithangbord wordt
... deze activatie binnen kaders zorgt voor betere zichtbaarheid
enuitleg van de standpunten van de SGP
... meer veiligheid kan waarborgen door een hosted oplossing
... een centrale database heeft voor iedere uiting en content
... Een lokale website binnen 2 minuten kan uitbreiden met een
mobiele app?

mandelo.nl

x Mandelo

Oplossing

De multisite
techniek
van Plate.
getplate.com

• Uniforme beheersbare totale ‘best practice weboplossing’
• Proces om de kiezer te bereiken geoptimaliseerd en
toekomstbestendig
• Effectiviteit flink omhoog
• Websiteplatform om data uit je website op slimme manieren te
(her)gebruiken eventueel over website heen
• Snelheid, alle websites hebben een 90-100 score bij
PageSpeed van Google bij de huidige SGP sites is dat
regelmatig tussen de 40-60
• Up to date, en uitgebreide documentatie en tutorials
beschikbaar
• Hosted oplossing, supervisie op techniek en alles op één plek
• Significant kleinere kans op hack en continue updates
• Inzichten, zie welke sites goed presteren, niet veel doen, wie
inlogt, en welke sites niet (volledig) werken
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De voordelen van een Plate Multisite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kampen.sgp.nl

getplate.com

aalburg.sgp.nl

apeldoorn.sgp.nl

Functierijk template
Altijd online
PageSpeed
Uniforme look & feel
Hoofdkantoor kan iedere site aanpassen
indien nodig
Beheren kan op verschillende niveau’s
Veiligheid gegarandeerd, geen last van
hacks, spam en DDOS
Bereik doelgroep door website of lokale
app, binnen één platform
Automatiseer het handwerk
Laat kiesverenigingen/afdelingen samen
werken, best practises
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sgp.nl
Oplossing

De digitale
architectuur.

apeldoorn.sgp.nl

putten.sgp.nl

kampen.sgp.nl

aalburg.sgp.nl

zwijndrecht.sgp.nl

woerden.sgp.nl

getplate.com

Content database
Dossiers
Aanmeldingen
Speerpunten
Nieuwsbrieven
Actualiteiten
FAQ
Afdelingen
SGP in beeld
Agenda items

admin.sgp.nl

Nieuwsredacteur

Admin lokaal
Nieuws
Over ons
Evenementen
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Afdelingen

Multisite SGP
voor afdelingen /
pkv’s.
getplate.com

• De basis wordt door hoofdbureau al voorzien
• Gebruik website als uithangbord voor leden,
potentiele leden en nieuwsgierige inwoners
• Kiesverenigingen die meer uit de website willen
halen kunnen met veel diverse functies aan de
slag. Deze doelgroep zou normaal gesproken zelf
een website maken, zoals sgpputten.nl
• Gebruikersrollen. Niet perse één iemand
verantwoordelijk voor alles op de website maar de
taken verdelen. Bijvoorbeeld één iemand plaatst
alleen nieuws, iemand anders alleen evenementen,
en een volgende past informatie rondom bestuur
etc. aan
• Breidt je website uit met een mobiele app om
zo het nieuws en evenementen nog sneller bij je
doelgroep te hebben
• Geen extra kosten, wel eenvoud in gebruik
eenduidige SGP uitstraling
• Online kennisbank met video’s en artikelen over
werking van Plate
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Hoofdbureau

Multisite SGP
voor hoofdbureau.
getplate.com

• Regie over de geimplementeerde website oplossing
• Kostenreductie voor (security) upgrades, updates of
dure doorontwikkeling door low-code
• Schaalbaar, in 1 minuut een nieuwe website voor
kiesvereniging live
• Minder supportdruk door gebruikerseenvoud,
documentatie en partnership
• Slimme koppelingen met CRM om zo data rondom
leden te gebruiken en bijvoorbeeld te matchen met
opgave voor lokale activiteiten. 360 graden view of
customer
• Activatie binnen kaders. Door een multisite
oplossing activeer je kiesverenigingen om meer met
hun site te doen, binnen de SGP kaders
• Centrale database voor uitingen, minder ‘geknutsel’
meer volgens kaders
• Een aanspreekpunt voor hosting, websites, innovatie
en app
• Uniforme SGP look & feel van alle uitingen
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Verkiezingen

Multisite in
tijden van
verkiezingen.
getplate.com

• Grip, controle en snelle uniforme time to market
voor alle websites
• Altijd werkende websites, of een seintje dat een
site een storing heeft op hoofdbureau-niveau
• Gebruiksvriendelijker dan het huidige systeem,
dus meer gemak en dus actie door lokale
kiesverenigingen
• Sterke consistente huisstijl op alle websites
• Inzichten op lokale gebruikers
• Nieuws-synchronisatie vanuit de hoofdsite naar
onderliggende website zodat ook inactieve sites
er up-to-date uitzien
• Vanuit hoofdbureau de mogelijkheid om foutieve
websites te corrigeren
• Uitbreidmogelijkheden met een app, inloggen
voor vrijwilligers etc.
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Mobiele app

Mobiele app
voor meerdere
niveaus.

• Breidt je website uit met een app
• In de app kun je nieuws delen of registraties
voor lokale events bij houden
• Deze registraties kun je koppelen aan
centrale ledenadministratie
• Vergroot de zichtbaarheid en SGP
standpunten bij de (potentiële) stemmer
• Vergroot de engagement bij de lokale leden
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Concept

Offerte.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contentconversie
Multisite architectuur
Rollen / rechten
Ontwerp en bouw
Koppeling CRM
Inlog
PWA
Training en documentatie

Proof of Concept (POC)
• Haalbaarheisonderzoek
• Design homepage, lokale homepage en
overzichtspagina van kiesverenigingen
• Uitwerking architectuur multisite
Bouwfase
• Gebruikersrollen / rechten op maat
• Ontwerp en bouw website SGP, 1e kamer,
2e kamer, WI, Eurofractie
• Koppeling CRM
• Content conversie van alle websites

€ 10.000

€ 45 - 55.000

• Testen
• Projectmanagement 10%
Geschat totaal

€ 55 - 65.000

Optioneel
• Inlog voor leden / vrijwilligers en lokaal bestuur (documenten)
• Mobiele app voor leden via Progressive Web App technologie
• Beheerapp (contentmanagement)

getplate.com

€ 10.000
€ 5.000
€ 10.000

