
'Help, we moeten digitaal!' 

 
Van digitale gemeentegids naar e-government  
 
Gemeentelijke websites schieten als paddestoelen uit de grond. Met alleen het digitaal 
maken van de gemeentegids is men er echter nog niet: de doelstelling van Roger van 
Boxtel - (voormalig) politiek aanjager van de digitale overheid - is dat nog dit jaar 
gemeenten 25 procent van hun dienstverlening digitaal aanbieden. In dit artikel wordt 
een aantal handreikingen gegeven aan gemeentelijke organisaties die op het punt staan 
hun 'digitale gemeentegids' om te zetten naar volwaardige elektronische dienstverlening.  
 
Voorafgaand aan een e-governmentproject moet een organisatie zichzelf een drietal vragen 
stellen:  

 Wie is mijn doelgroep?  
 Waaraan heeft deze doelgroep behoefte?  
 Wat komt er op mijn organisatie af en kan zij dit aan?  

Naast verschillende aspecten van e-government komen hierna ook bovenstaande vragen aan 
de orde.  
 
Doelgroep 
De doelgroep van gemeentelijke e-government, ofwel uw klanten en dus het bestaansrecht 
van al de e-governmentinspanningen, zal over het algemeen bestaan uit inwoners van de 
gemeente en haar (toekomstige) bezoekers. Echter, zoveel verschillende gemeenten, zoveel 
verschillen in geografie, etnische samenstelling en demografische en economische aspecten. 
Allemaal factoren om rekening mee te houden bij de keuze voor het dienstverleningsaanbod. 
Ga dus uit van de specifieke situatie van de doelgroep. Instrumenten als VIND (Vraaggerichte 
Interactieve Productencatalogus) kunnen een basis bieden voor de inrichting van het on-
lineloket, de vraag van de klant staat echter voorop. Een fout die snel gemaakt wordt, is het 
(nog steeds) uitgaan van het bestaande - en wellicht gedateerde - producten- en 
dienstenaanbod.  
 
Niveaus 
Nadat duidelijk is welk aanbod van producten via de website bijdraagt aan een verbetering 
van de publieksdienstverlening, kan nagedacht worden over het niveau van de elektronische 
dienstverlening. E-government kent immers vele verschijningsvormen. Globaal kunnen we de 
volgende niveaus van elektronische dienstverlening onderscheiden:  

 Informatie: de webdiensten zijn gericht op informatievoorziening naar de 
buitenwereld (eenrichtingsverkeer). Dit niveau wordt ook wel de 'elektronische 
gemeentegids' genoemd.  

 Communicatie: via het web kan contact gezocht worden met een medewerker van de 
organisatie, bijvoorbeeld via e-mail of via een webformulier. Ook kunnen 
bijvoorbeeld formulieren worden gedownload of besteld.  

 Intake: via een webformulier kan een aanvraag, voor bijvoorbeeld een vergunning, 
worden ingediend. Levering vindt echter nog niet plaats via het web.  

 Transactie: in dit stadium is er sprake van een volledige levering van producten en 
diensten via internet. De burger kan in dit geval rechten soms zelfs ontlenen aan 
digitale toezeggingen van de gemeente (denk aan een elektronisch verleende 
kapvergunning).  

 Integratie: een volgende stap is het geïntegreerd aanbieden van producten die een 
sterke samenhang met elkaar hebben. Een vraaggerichte en/of thematische inrichting 



van het productenassortiment is hiervoor noodzakelijk. Bovendien kan het mogelijk 
zijn dat er een verbinding totstandkomt tussen verschillende schakels in de 
toeleveringsketen.  

 Convergentie: deze fase komt dicht in de buurt van het eindbeeld dat Van Boxtel 
voor ogen had met zijn OL2000-gedachtegoed (1 loket): een landelijk dekkend 
netwerk van loketten. Nu vervagen niet alleen de grenzen tussen de verschillende 
afdelingen van een organisatie, maar ook worden niet-gemeentelijke diensten 
aangeboden die voor de inwoner interessant zijn (denk aan de huursubsidieaanvraag). 
Een dergelijk niveau van dienstverlening is echter uiterst complex door de 
onvermijdelijke noodzaak tot afstemming van processen en synchronisatie van 
informatiearchitecturen.  

Naast bovenstaande verschijningsvormen zijn ook vele andere vormen van elektronische 
dienstverlening mogelijk. Denk aan chatforums, on line spreekuren van wethouders, 
burgertevredenheidsonderzoeken en overige participatiemogelijkheden.  
 
De aanpak 
Veel organisaties begaan de fout dat overhaast tot realisatie van het gewenste (en veelal hoge) 
ambitieniveau wordt overgegaan. Daardoor dragen ze onvoldoende zorg voor een gedegen 
analyse van de technologische, maar ook juridische en organisatorische impact en inrichting 
van de organisatie van verandering. Een gefaseerde aanpak verdient in e-governmenttrajecten 
duidelijk de voorkeur. Na afronding van een veelal ingrijpende fase moet een organisatie tijd 
gegeven worden voor een periode van bezinning en evaluatie. Ook zullen de behaalde 
resultaten overgedragen moeten worden naar een beheersituatie, voordat de volgende 
ontwikkelingen zich aandienen.  
 
E-government kan slechts dan gedegen van de grond komen als er een voldoende politieke en 
bestuurlijke dekking aanwezig is. Communiceer dus tevoren alle, niet alleen financiële, 
consequenties van invoering. Niets zo funest voor het welslagen van een e-traject, als 
halverwege moeten onderkennen dat de kosten tweemaal zo hoog zullen uitvallen als begroot, 
zeker als de gecalculeerde baten ook nog achterwege blijven. Een uitgebreid uitgevoerde 
startnotitie en/of impactstudie en een plan van aanpak voorkomt onverwachte verrassingen. 
Een document wat voor vele gemeenten richtinggevend kan zijn, is de nota 'ICT en de stad 
Amsterdam, beleid en programma 2002-2005', waarin onder meer diepgaand wordt ingegaan 
op de achterliggende informatiseringvraagstukken van e-government. Het document is te 
downloaden op: www.bia.amsterdam.nl.  
 
Kosten en baten 
E-government is duur, heel duur als het moet. Overweeg dus steeds of de beoogde baten van 
het optuigen van e-government opwegen tegen de forse kosten. Onderschat echter ook niet de 
minder voor de hand liggende baten. Bij een kostencalculatie moet rekening gehouden 
worden met de volgende kosten en baten:  
 
Kosten  

 De inzet van medewerkers: bij de bouw van een elektronisch loket wordt een flink 
beroep gedaan op de vakinhoudelijke kennis van medewerkers. Het opstellen van 
productbeschrijvingen en het mede vormgeven aan webformulieren zijn vaak 
bijzonder tijdrovend. Ook momenten van terugkoppeling en opleiding zullen 
frequenter voorkomen dan wellicht voorzien was.  

 Technologische investeringen: denk hierbij aan de aanschaf van een goed 
contentmanagementsysteem (CMS), een systeem om webformulieren te generen en 
programmatuur om aanvragen via de website goed te kunnen managen.  



 Investeringen in kennis en capaciteit: als kennis of capaciteit ontbreekt in de eigen 
organisatie zal - veelal dure - hulp van buiten moeten worden ingeschakeld.  

 Communicatie: wil e-government zich terugverdienen, dan zal in ieder geval de 
doelgroep op de hoogte gesteld moeten worden van de mogelijkheden, zodat hiervan 
ook daadwerkelijk gebruikgemaakt wordt. Hou er rekening mee dat de gemiddelde 
burger vaak niet op de hoogte is van de mogelijkheden die een gemeentelijke site hem 
kan bieden.  

 Investeringen in 'draagvlak': zoals met elke organisatorische verandering zal ook de 
invoering van e-government in de organisatie niet zonder slag of stoot verlopen. 
Bewustwordingssessies voor de medewerkers zijn even noodzakelijk als tijdrovend.  

 Beheer: het up-and-running houden van een uitgebreide site kost veel tijd en dus geld. 
Niet alleen het volgen van technologische ontwikkelingen, ook het beheer van de 
content vergt veel tijd.  

Baten  

 Klantgerichtheid: een kans om beter te kunnen inspelen op de wensen van de klanten 
van de gemeente. Ook hoeft de klant zich niet aan te passen aan de beperking van 
beperkte openingstijden van de fysieke loketten.  

 Herdefinitie en kwaliteitsverbetering: elektronische dienstverlening is een goede 
aanleiding om eens kritisch te kijken naar het productaanbod, maar ook naar de 
administratieve processen die gestart worden door een aanvraag.  

 Efficiencyverhoging: elektronische aanvragen kunnen beter gespreid worden 
afgehandeld. De organisatie is niet meer afhankelijk van burgers die onvoorspelbaar 
het fysieke loket benaderen.  

 Effectiviteitswinst voor de burger: de burger kan effectiever gebruikmaken van de 
door de gemeentelijke overheid aangeboden producten en diensten, doordat het 
gehele aanbod overzichtelijk wordt uitgestald. Ook is het bereik van de burger groter 
door de inzet van internettechnologie.  

 Imagoversterking: webtechnologie is bij uitstek geschikt om het, nu nog vaak 
bureaucratische, imago van gemeenten te versterken.  

 Inverdieneffecten: de door de organisatie opgedane kennis is opnieuw te gebruiken 
voor andere (informatiserings)trajecten (learning and growth). Daarnaast bieden de 
opgestelde (en vaak herijkte) productbeschrijvingen ook intern een nuttige vraagbaak.  

Let wel: bovenstaande baten zullen slechts dan behaald worden als er daadwerkelijk werk 
wordt gemaakt van een gedegen implementatie. Het niet goed inregelen van de e-organisatie 
zal vaak alleen leiden tot extra inspanningen. Het goed in kaart brengen van de beoogde baten 
en gecalculeerde kosten is essentieel om ontwikkelingen, ook op langere termijn, te kunnen 
managen. Onderkenning van de volledige impact van e-government draagt ertoe bij dat 
vooraf reële keuzes gemaakt worden.  
 
Beheer 
Het bestuur is enthousiast, keuzes zijn gemaakt, het ambitieniveau is bepaald, de middelen en 
mensen zijn vrijgemaakt en de planning is gereed: het project kan van start. Of toch nog niet? 
Veel organisaties zullen een e-governmenttraject projectmatig oppakken. Echter, een van de 
belangrijkste kenmerken van een project is het kop-staartprincipe. Een project heeft een 
duidelijk definieerbaar einde. Hiervan kan bij de inrichting van een nieuw 
dienstverleningskanaal echter geen sprake zijn, 'de tent moet ook na de opbouw open blijven'. 
Met andere woorden: e-government moet beheerd worden!  
 
Als we spreken over beheer kunnen we in het kader van e-government globaal de volgende 
aspecten van beheer onderscheiden:  



 Contentbeheer: moet waarborgen dat informatie op de website op een juiste en 
adequate wijze aan de bezoeker wordt verstrekt en dat deze informatie geactualiseerd 
wordt.  

 Functioneel beheer: hierbij wordt vanuit de bedrijfsinvalshoek aangegeven waaraan 
het systeem zou moeten voldoen. Functioneel beheer is tevens gericht op 
ondersteuning van de gebruikersorganisatie.  

 Applicatiebeheer: verantwoordelijk voor de applicatieprogrammatuur en de 
gegevensbanken.  

 Technisch beheer: zorgt voor de beschikbaarheid van het informatiesysteem en 
infrastructuur.  

Vanwege het multidisciplinaire karakter wordt afgeraden het beheer van een website onder te 
brengen bij bestaande lijnafdelingen, zoals automatisering of communicatie/voorlichting. 
Samenwerking tussen medewerkers uit de verschillende beheerdomeinen zal georganiseerd 
moeten worden. Webbeheer vraagt daarom om een integrale aansturing van samengevoegde 
competenties in een onafhankelijke organisatorische eenheid. Aangezien grootschalig opgezet 
beheer organisatorische en formatieve gevolgen kan hebben, moeten al voor de 'kick-off' de 
verschillende beheersvraagstukken beantwoord zijn. Vooraf moet dus al inzicht zijn in de 
verschillende taken en functies die binnen het speelveld van e-government zijn te 
onderscheiden. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat de activiteiten van de eenheid die 
verantwoordelijk wordt voor het beheer en de ontwikkeling van e-government worden 
opgenomen in de reguliere planning & control-cyclus van de organisatie.  
 
Bewustwording 
De implementatie van e-government in de organisatie zal vast en zeker niet zonder slag of 
stoot verlopen. Het aanvankelijke enthousiasme kan plaatsmaken voor terughoudendheid en 
zelfs tegenwerking door de (lijn)organisatie. Vooral als blijkt dat de inspanning die van hen 
verwacht wordt, groter blijkt te zijn dan aanvankelijk verondersteld is. Ook de tegenzin om 
buitenstaanders een blik in de - niet altijd even keurig opgeruimde - keuken te gunnen, kan 
een reden zijn om de voet op de rem te houden. Deze terughoudendheid mag en zal (indien er 
tenminste voldoende bestuurlijke en directionele druk aanwezig is) echter niet leiden tot 
uitsluiting van deelname. Nog te vaak wordt elektronische dienstverlening gezien als de 
speeltuin voor de handige gemeentelijke webmaster. De grote consequenties van slecht 
uitgevoerd e-beleid worden nog niet door iedereen onderkend. Een substantieel deel van de 
activiteiten van de uitvoerende (project)organisatie zal daarom moeten bestaan uit het 
gereedmaken van de organisatie voor de op handen zijnde veranderingen. 
Themabijeenkomsten met zowel een abstract ('Wat is de meerwaarde van e-government voor 
onze organisatiedoelstellingen?') als een zeer concreet ('Wat betekent e-government precies 
voor jouw werkzaamheden?') karakter kunnen bijdragen aan bewustwording in de organisatie. 
Beklijving vindt plaats door voortdurende communicatie-inspanningen.  
 
Technologie 
Technologie is datgene wat het eindresultaat van alle e-governmentinspanningen uiteindelijk 
samenbrengt tot een tastbaar 'product'. De razendsnelle ontwikkeling van de technologie in de 
afgelopen jaren biedt tegenwoordig mogelijkheden die enkele jaren terug nog ondenkbaar 
leken, of waaraan niet eens was gedacht. ICT is dus steeds meer de aanjager van allerlei 
ontwikkelingen geworden. ICT stelt ook steeds hogere eisen aan de organisatie. De rol van de 
technologie moet daarom niet wordt onderschat.  
 
Samenvatting 
Hieronder een samenvatting van de in dit artikel omschreven aandachtspunten voor 
gemeentelijke organisaties die serieus werk willen maken van e-government.  



 Leer uw klant kennen en (onder)ken zijn wensen. E-government is immers geen doel 
op zich, maar een instrument om de publieksdienstverlening, in de perceptie van de 
klant, te verbeteren. De wens van de burger is voor een belangrijk deel bepalend voor 
het te kiezen ambitieniveau.  

 Maak realistische keuzes met betrekking tot het geambieerde dienstverleningsniveau.  
 Hou van tevoren rekening met alle mogelijke consequenties die het gekozen 

ambitieniveau met zich meebrengt.  
 Breng de kosten en baten voortijdig zo volledig mogelijk in beeld, voorkom 

verrassingen.  
 Communiceer de geanalyseerde consequenties, kosten en baten helder en concreet 

naar bestuur en management.  
 Zorg al bij aanvang van het e-governmenttraject voor een solide organisatorische 

verankering.  
 Draag zorg voor bewustwording en betrokkenheid onder alle medewerkers. Ook zij 

die in de startfase geen directe betrokkenheid hebben, moeten vroegtijdig worden 
aangehaakt.  

 Maak niet de fout de rol van de technologie te onderschatten. Schakel op het juiste 
moment de benodigde technische kennis in. Zorg daarbij voor een goede schakel 
tussen techniek en organisatie en omgekeerd.  

Kortom: 'Bezint eer ge begint!'  

Waarom bestaat het fysieke loket nog? 

De NS sluiten steeds meer loketten op minder grote stations. Diverse bankinstellingen sluiten 
hun wijkkantoren. In ruil daarvoor worden kaartjesautomaten en internetdiensten aangeboden. 
Is het gemeentelijke loket hetzelfde lot beschoren? Zal de burgerij voor afname van de 
gemeentelijke producten afhankelijk worden van het aanbod via de elektronische loketten?  
 
Voorlopig zal het zo'n vaart niet lopen, alleen al om de volgende eenvoudige redenen:  

 Ruim tweederde van de gemeenten geeft aan nog geen adequaat beveiligingsbeleid te 
hebben ontwikkeld met betrekking tot internet. De hieraan verbonden risico's zijn 
groot en de continuïteit van de elektronische dienstverlening wordt op het spel gezet 
(Publieke zaken, april 2002).  

 De elektronische handtekening, essentieel voor een betrouwbare communicatie van 
en met de overheid, is vooralsnog niet gerealiseerd (de Europese aanbesteding voor 
de inrichting van de Public Key Infrastructuur (PKI) is inmiddels voorlopig gegund 
aan PinkRoccade; website PKIoverheid).  

 Veel gemeentelijke diensten lenen zich eenvoudigweg niet voor volledige 
afhandeling via de website. De complexiteit van bepaalde aanvragen zal nooit 
volledig door technologie kunnen worden ondervangen, denk bijvoorbeeld aan de 
'multi-problem'-gevallen bij de sociale dienst. Voor deze gevallen zal een (fysieke) 
restvoorziening noodzakelijk blijven.  

 Voor een groot aantal aanvragen dienen bewijsstukken te worden overgelegd. Omdat 
deze documenten vaak niet digitaal beschikbaar zijn, zullen deze apart overhandigd 
moeten worden.  

 De ontsluiting van bestaande elektronische gegevensbestanden blijkt een belangrijk 
obstakel te zijn voor ongeveer 60 procent van de gemeenten (Staatscourant, april 
2002). De aansluiting van de (elektronische) front office met de nog maar gedeeltelijk 
gedigitaliseerde back offices vormt veelal een groot probleem.  

 Gebrek aan capaciteit: zowel op het gebied van technologie als voor de afhandeling 
van digitale aanvragen.  
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