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Inleiding
Dit document bevat een samenvatting van wat er is besproken op 31 oktober 
2018 tijdens Admintraining #1 - Zoeken en filteren met de taxonomie. We 
leggen uit wat de taxonomie is, waarom organisaties taxonomieën gebruiken 
en hoe je een taxonomie op je eigen Plek inricht. Ook geven we slimme tips 
waarmee je direct zelf aan de slag kunt.

In dit document richten we ons met name op het inrichten van een 
taxonomie voor de onderdelen van Plek waarbij dit het meest wordt gebruikt: 
documenten en profielen. Je kunt voor informatiepagina’s, evenementen, 
reserveringen in de boekingstool, berichten en groepen dezelfde stappen 
doorlopen om een taxonomie in te stellen. Maar kom je er niet uit, neem dan 
vooral contact op met je Plek accountmanager. We helpen je graag! Ook kun 
je altijd terecht op help.plek.co voor meer informatie over de taxonomie en 
alle andere onderdelen van Plek.
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Wat is de taxonomie?
Het woord ‘taxonomie’ betekent het indelen van individuen of objecten in 
groepen. Op Plek is dit dus een systeem waarmee je content sorteert en filtert.

De standaard zoekfunctie in Plek werkt met zoekwoorden en relevantie, net 
als Google. Maar omdat sommige organisaties het belangrijk vinden om 
documenten en andere content te categoriseren, biedt Plek de optionele 
taxonomiemodule. Hiermee kan een Plekadmin zelf kenmerken toekennen 
aan documenten, informatiepagina’s, evenementen, reserveringen in de 
boekingstool, berichten, groepen, en zelfs aan collega’s. 

De admin kan per type gebruiker instellen wie de taxonomie mag gebruiken 
om content mee te filteren, en wie termen mag toevoegen aan content. 

Gebruikers zien de taxonomie terug aan de linkerkant van het onderdeel van 
Plek waarin ze zich bevinden, direct onder de standaard filters (zoals ‘Alle 
documenten’ en ‘Mijn documenten’). Ook in de Plek app voor mobiel kunnen 
gebruikers profielen, groepen en documenten filteren aan de hand van de 
taxonomie.

De voorbeelden die we tijdens Admintraining #1 - Zoeken en filteren met 
de taxonomie hebben laten zien, vind je terug op onze klantencommunity 
go.plek.co. Heb je nog geen toegang, neem dan contact op met je Plek 
accountmanager.
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Waarom een taxonomie?
De taxonomie wordt bijvoorbeeld gebruikt door organisaties die werken 
met allerlei verschillende documenttypes (zoals protocollen, gerubriceerde 
werkinstructies, handleidingen of dossiers) of door organisaties met veel 
verschillende werklocaties. 

Verder horen we soms van organisaties dat gebruikers graag een 
folderstructuur terugzien op Plek omdat ze deze gewend zijn van een vorig 
intranet. Je hebt nu eenmaal ‘zoekers en zoomers’. 

Daarnaast kan een taxonomie gebruikers houvast geven: vaak kunnen alleen 
admins en/of contentmanagers taxonomietermen aan content toevoegen. Als 
je dan als gebruiker een bepaald protocol nodig hebt en een document vindt 
waaraan de term ‘protocol’ hangt, weet je zeker dat dit document officieel is 
(en niet een kladje van een van je collega’s).

Hoe dan ook: met de taxonomie (eventueel in combinatie met zoekwoorden) 
vinden gebruikers alles en iedereen op hun Plek in een handomdraai. 

Tip: Schrijf en teken jullie documentenstructuur uit op een A3 voordat je een 
taxonomie aanmaakt op Plek. Overleg met collega’s en zorg ervoor dat de 
uiteindelijke structuur die je in jullie Plek gaat aanbrengen voor iedereen 
een logische afspiegeling is van de werkelijkheid. Want als admin kun je op 
elk moment wijzigingen maken in de taxonomie, maar grote wijzigingen zijn 
verwarrend voor gebruikers. Nu en dan een extra term toevoegen is prima 
maar een compleet andere indeling is niet fijn.
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Documenten
Veel organisaties gebruiken de taxonomie op Plek voor documenten. Als je 
op Plek naar dit onderdeel navigeert, zie je in het midden een hele lijst met 
documenten. Zoals je weet, kun je bovenaan op zoekwoord zoeken (full-text, 
dus ook de inhoud van documenten wordt doorzocht). Als er een taxonomie is 
ingesteld, kun je deze aan de linkerkant gebruiken om documenten te filteren. 

Bij documenten zien we bij onze klanten twee veelvoorkomende manieren 
om de taxonomie in te richten. Namelijk op documenttype of op 
bedrijfsonderdeel. Bij documenttype kun je denken aan formulieren, brochures 
en protocollen. Bij bedrijfsonderdeel kun je denken aan HR, Financiën en 
Communicatie. Hierbij zou onder HR bijvoorbeeld Arbo, BHV en Onboarding 
kunnen vallen, en onder Communicatie bijvoorbeeld Huisstijl, PR en Website. 
Het is niet zo dat een van de twee manieren beter is: dit is geheel afhankelijk 
van hoe jullie organisatie in elkaar zit en van wat jullie zelf logisch vinden.

Tip: Zorg dat je zeker weet dat er genoeg documenten zijn (of komen) 
waaraan jouw taxonomietermen gehangen worden. Als elke term maar een of 
twee documenten bevat, heeft een taxonomie weinig toegevoegde waarde. 
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Stappenplan: het inrichten van een taxonomie

Hieronder volgt een stappenplan voor het inrichten van een taxonomie voor 
documenten. Een eenvoudige versie van dit stappenplan vind je terug op 
help.plek.co. Je hebt hulp nodig van je accountmanager om deze taxonomie 
zichtbaar te maken op jullie Plek. Wij kijken dan even met je mee, en misschien 
hebben we nog tips om je taxonomie te verbeteren of zien we ergens een 
dubbeling of iets anders dat verwarring kan veroorzaken. Zo is er altijd een 
extra paar ogen beschikbaar voordat je taxonomie live gaat. Maar ga vooral 
alvast zelf aan de slag: je kunt als admin zelf je taxonomie voor documenten 
aanmaken voordat je jouw accountmanager inschakelt.

1. Ga naar het admin-panel en klik op Taxonomie. 

2. Klik vervolgens op Voeg taxonomie toe.

3. Geef je taxonomie een duidelijke naam die voor iedereen 
te begrijpen is. Bijvoorbeeld ‘Communicatie’.

4. Onder de naam van de nieuwe taxonomie zie je een optie staan die je 
kunt aanvinken: ‘Mogelijkheid om meerdere termen te kunnen selecteren’. 
Selecteer je deze optie, dan betekent dit dat er meerdere termen van 
dezelfde taxonomie aan een document kunnen hangen. Een document 
van de afdeling Communicat ie kan op deze manier getagd worden met 
bijvoorbeeld ‘Huisstijl’ en ook met ‘Website’. Selecteer je deze optie niet, 
dan betekent dit dat een document maar een term van de taxonomie kan 
krijgen, in dit geval dus ofwel ‘Huisstijl’ ofwel ‘Website’ maar niet beide. 

5. Bepaal vervolgens aan welk onderdeel de taxonomie 
toebehoort. In dit geval kiezen we voor ‘Document’.

Tip: De optie ‘Mogelijkheid om meerdere termen te kunnen selecteren’ kun 
je achteraf niet wijzigen. Let dus goed op, en vink de optie bij twijfel wel aan 
(want daarmee is het alsnog mogelijk om slechts een term per document toe 
te voegen).
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6. Bepaal nu de bevoegdheden. Hiermee stel je in wie termen mag 
toevoegen aan content, en wie de taxonomie mag zien en gebruiken om 
content mee te filteren. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat admins en 
contentmanagers taxonomietermen aan een document kunnen hangen, 
en dat de taxonomie gebruikt kan worden door gebruikers, externe 
gebruikers, admins en contentmanagers.  
 

Onderaan de bevoegdheden vind je de optie ‘create’. Hierin 
kun je aangeven wie ‘aan de voorkant’ nieuwe termen mag 
toevoegen aan deze taxonomie. Klik je hier bijvoorbeeld admin 
en contentmanager aan, dan betekent dit dat zij direct bij het 
toevoegen van een document (in plaats van via het admin-
panel) nieuwe termen kunnen toevoegen aan de taxonomie.

7. Onderaan kun je eventueel een categorie/groep toevoegen aan 
de taxonomie. De taxonomie krijgt dan een kop (titel) die voor 
gebruikers zichtbaar is. Dit is optioneel en wordt niet veel gebruikt.

8. Klik dan op ‘Maken’. Nu is je taxonomie aangemaakt 
en kun je er termen aan toevoegen.

9. Klik op de naam van de taxonomie of op het 
potloodje rechts van de taxonomie.

Tip: Het is niet mogelijk om in te stellen dat een taxonomie alleen zichtbaar 
is voor specifieke groepen, maar aangezien een taxonomie voor gebruikers 
alleen zichtbaar is als er ook documenten onder hangen, is het via een trucje 
mogelijk om een taxonomie aan te maken die alleen door een bepaalde 
besloten groep gebruikt kan worden. Dit doe je door de termen van de 
betreffende taxonomie enkel toe te passen op documenten binnen de 
betreffende besloten groep. Gebruikers die in die groep zitten zien de 
taxonomie wel, gebruikers die niet in de groep zitten zien hem niet omdat er 
voor hen geen inhoud onder hangt. 

Tip: Het is niet mogelijk om in te stellen dat een taxonomie alleen zichtbaar 
is voor specifieke groepen, maar aangezien een taxonomie voor gebruikers 
alleen zichtbaar is als er ook documenten onder hangen, is het via een trucje 
mogelijk om een taxonomie aan te maken die alleen door een bepaalde 
besloten groep gebruikt kan worden. Dit doe je door de termen van de 
betreffende taxonomie enkel toe te passen op documenten binnen de 
betreffende besloten groep. Gebruikers die in die groep zitten zien de 
taxonomie wel, gebruikers die niet in de groep zitten zien hem niet omdat er 
voor hen geen inhoud onder hangt. 
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10. Klik vervolgens op Nieuwe term. 

11. Vul een naam (term) in, bijvoorbeeld ‘Huisstijl’.

12. Klik dan op Maken.

13. Herhaal stap 11, 12 en 13 tot je alle termen hebt toegevoegd. 

Je ziet je zojuist aangemaakte taxonomie en termen nog niet direct aan de 
linkerkant bij jullie documenten staan. De taxonomie verschijnt pas (voor 
jou en alle andere gebruikers) wanneer je aan een document een term uit je 
nieuwe taxonomie hangt.

Tip: Maak dezelfde term niet aan binnen twee verschillende taxonomieën, 
dit levert verwarring op. Heb je binnen de taxonomie ‘Communicatie’ 
bijvoorbeeld de term ‘Huisstijl’ aangemaakt, zorg dan dat je deze niet ook 
onder de taxonomie ‘Marketing’ aanmaakt. Kies dan bijvoorbeeld liever voor 
‘Branding’.

Tip: Probeer zoveel mogelijk te beperken dat hetzelfde document op 
verschillende plekken wordt geüpload. Het is beter om gebruikers via een 
goed ingerichte taxonomie te helpen een document te vinden, dan door het 
document overal en nergens te uploaden. Als je namelijk in twee groepen zit 
waarin hetzelfde document wordt geüpload (bijvoorbeeld de groep ‘HR’ en de 
groep ‘Communicatie’), dan zul je dit document twee keer zien verschijnen in 
de lijst onder ‘Documenten’. In dit geval is het dus beter om het betreffende 
document een taxonomieterm uit ‘HR’ en eentje uit ‘Communicatie’ te geven 
voor goede vindbaarheid. 
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Mensen
Ook voor andere content kun je taxonomieën aanmaken op Plek. Voor 
‘Mensen’ wordt dit veel gebruikt, bijvoorbeeld op basis van functietitel, 
afdeling, locatie of expertise. Net zoals bij documenten zie je bij ‘Mensen’ in 
het midden standaard een hele lijst met collega’s. Ook hierin kun je bovenaan 
op zoekwoord zoeken. En als er een taxonomie is ingesteld, verschijnt deze 
aan de linkerkant om profielen te filteren. 

Veel organisaties gebruiken de taxonomie om het eenvoudig te maken 
mensen te vinden die je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een voorman 
op een bepaalde bouwlocatie die niet jouw eigen werkplek is, of de office 
manager van jullie kantoor in Rotterdam terwijl je zelf in Den Haag werkt, of 
iemand binnen jullie organisatie met kennis op het gebied van de AVG.

Tip: Elke term die je aanmaakt en die aan een profiel gehangen wordt, wordt 
weergeven als filter aan de linkerkant bij de lijst met profielen. Wil je dus 
mensen kunnen filteren op functietitel, zorg er dan voor dat je niet teveel 
opties toevoegt. Heeft jouw organisatie bijvoorbeeld de functietitels ‘Junior 
Projectmanager’ en ‘Senior Projectmanager’, dan kan het beter zijn om enkel 
de functie ‘Projectmanager’ toe te voegen aan de taxonomie. Zijn er veel 
verschillende functies, dan is het beter om hierop niet te filteren. Kies dan 
bijvoorbeeld voor iets breders zoals afdeling.
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Je kunt als admin bij het aanmaken van een taxonomie voor profielen 
hetzelfde proces doorlopen als bij documenten (dus het uitschrijven en 
daarna aanmaken op jullie Plek), en dus heb je ook hierbij hulp nodig van je 
accountmanager om de taxonomie zichtbaar te maken op jullie Plek. Neem 
dus contact met ons op als je een taxonomie wilt inrichten op jullie Plek.

Let op: het profiel bestaat uit twee stukken. Bovenaan staan de profielregels 
waarin bijvoorbeeld naam en e-mailadres staan, en daaronder staan de 
profielblokken. Bij de profielblokken zien we vaak velden zoals ‘Hiervoor kun 
je mij bellen’ of ‘Expertise’. Voor de profielregels kun je een taxonomie maken 
waaruit collega’s een enkele term kunnen selecteren, bijvoorbeeld uit een 
vast rijtje met afdelingen. Bij de profielblokken is het vaak handig als collega’s 
meerdere termen kunnen selecteren, bijvoorbeeld de expertises ‘Excel’ en 
‘AVG’. Daarom heb je, bij het aanmaken van een taxonomie voor profielen, 
net als bij documenten de optie: ‘Mogelijkheid om meerdere termen te 
kunnen selecteren’. Selecteer je deze optie, dan betekent dit dat er meerdere 
termen binnen een profielblok gebruikt kunnen worden (maar niet binnen een 
profielregel). 

We willen graag dat je contact met ons opneemt als je een taxonomie wilt 
instellen. Jij kunt als admin eerst zelf spelen met de taxonomie en zorgen dat 
alles staat zoals jij denkt dat het goed is. Wij kunnen daarna voor je checken of 
alles klopt en eventueel tips geven. Als alles klaar is voor gebruikt, zetten we 
de knop voor je om en kunnen jullie de nieuwe taxonomie in gebruik nemen. 
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