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De digitale transitie

De informatie en communicatie technologie inftltratie,

leidde eerst tot een e-business adaptatie.

De samenleving raakte eraan gewend

en vroegen om een e-government component

De politieke, maatschappelijke en kunstrnatige concurrentiedruk,
voerde uiteindelijk tot het digitale dienstverleningsvraagstuk.

Met een beleidsdoelstelling 65% te digitaliseren in de lens,

ontstond in iedere gemeenten een aparte ontwikkelingstendens.

Gemeenten zijn nog steeds op zoek,
naar het digitale transitie leerboek.

De vraag die luidt als van oude;

waar moeten wij allemaal rekening mee houden?

Website aanwezigheid, interactie, transactie, transformatie

zijn de fasen in de groeiende e-dienstverleningsituatie.

Burgers en ondernemingen vragen om kwaliteit,

hierbij gaat het om het creeren van meer functionaliteit

Steeds meer diensten en producten afhandelen via het internet

blijkt technisch en organisatorisch geen eenvoudige zet
Daarnaast zijn er de vele juridisch gronden,

waar gemeenten nauwgezet aan zijn gebonden.

De digitale transitie wordt in deze scriptie belicht
en tracht tot het verkrijgen van meer inzicht.

De dienstverlening kunt u nu verder digitaliseren,

door de interne veranderingen succesvol te realiseren.
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Ondanks de stroeve start heb ik met veel enthousiasme acht maanden gewerkt aan een opdracht die met name praktisch
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Eindhoven, december 2007
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Samenvatting

Door de druk van de omgeving en interne ambitie willen overheden met de inzet van informatie- en

communicatietechnologie de organisatie efficH~nter, effectiever en klantvriendelijker laten functioneren. Overheden willen

graag weten waar zij rekening mee dienen te houden wanneer zij de informatie- en communicatietechnologie inzetten om

haar dienstverlening verder te digitaliseren. De gemeente Veldhoven waardoor dit onderzoek oorspronkelijk ge"initieerd

werd vroeg daarbij af wat de mogelijkheden en wensen voor de verdere digitalisering van haar dienstverlening van haar

organisatie zou zijn.

Theoretisch bestaat er weinig informatie om deze probleemstelling goed te kunnen beantwoorden. Op basis van ervaringen

van koplopers kan een betere invulling geven worden aan de beantwoording. Nederlands onderzoek is veelal gericht op

ervaringen van Nederlandse koplopers, terwijl deze in vergelijking met buitenlandse koplopers nog in de kinderschoenen

staan. Door middel van het vergelijken en het inventariseren van internationale en nationale studies naar de best practices

van e-government wordt een kader weergeven waarmee overheden haar dienstverlening verder kunnen digitaliseren. De

evolutie van de digitate dienstverlening wordt de digitate transitie genoemd.

De digitale transitie bestaat uit diverse fasen, iedere fase kent diverse kenmerken en functionaliteit waaraan de

dienstverlening moet voldoen. Om deze functionaliteit te kunnen bieden zal de complexiteit van de technische en

organisatorische vernieuwing toenemen. Het in beeld brengen van deze vernieuwingen en waar overheden die de digitale

transitie ondergaan rekening mee dienen te houden wordt door onderzoekers vaak vanuit verschillende perspectieven

benaderd. Waardoor er vele verschillende e-governmentfasemodellen zijn ontstaan. Benchmarkstudies hanteren deze

modellen of creeren hun eigen model -vaak zonder enige theoretische verwijzingen- om het niveau van de digitate

dienstverlening van overheden weer te geven. Hierdoor scoren overheden vaak verschillend en is het vergelijken of

interpreteren van de resultaten een complexe aangelegenheid.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek is een model waarin de uit te voeren transitiestappen die bijdragen aan de

verdere digitalisering van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, met elkaar in verband worden gebracht. Het

model geeft weer wanneer een overheid diensten op een bepaald functionaliteit of kwaliteitsniveau wit aanbieden, zij

rekening moet houden met voorgaande transitiestappen. De transitiestappen zijn onderverdeeld in drie hoofdgebieden

namelijk een juridisch omgeving waarin de gemeentelijke organisatie haar dienstverlening digitaal kan aanbieden, een

technische component en een organisatorisch component.

De fasen in de digitale transitie bestaan uit vier fasen namelijk;

Webaanwezigheid: De burger kan 24x7 de gemeente via het internet benaderen. Zoals de naam al aan geeft kunnen burgers

in de eerste fase enkel nog informatie lezen of downloaden. Daarbij is de informatie vaak nog aanbodgericht. Vanwege

juridische invloeden o.a. open baring van bestuurlijke en milieu informatie (sinds 14 februari 2005) zijn stukken die via het

internet worden aangeboden. Naast de informatieverstrekking via de website zal de gemeente onder huidige regels ook

bepaalde informatie schriftelijk bekend moeten maken. De technische uitdagingen zijn op dit niveau nog relatief eenvoudig.

De uitdagingen liggen met name in het managen van de websites. De organisatorische uitdagingen zijn hier beperkt, de

eerste uitdaging is het toewijzen van verantwoordelijkheid voor de overall coordinatie en planning van de

informatievoorziening voor op de website en de afdelingen verantwoordelijk stellen voor het onderhoud van de informatie.

Interactie: Omdat de informatiehoeveelheid toeneemt en de behoeft van de burger snel en eenvoudig de informatie te

vinden, wordt deze geTndexeerd. Op basis van vraag-antwoordstructuren krijgt de burger de informatie, deze fase komen de

eerste formulieren op de website. De burger heeft nog niet de mogelijkheid formulieren digitaal terug te sturen. WeI krijgt de

burger op eenvoudige vragen per mail een antwoord. De complexere vragen of waarbij een proces ingang moet worden

gezet, vereist meestal een vorm van legitimatie of handtekening. In deze fase heeft de gemeente daar nog geen

voorzieningen voor getroffen, vandaar dat nog veel per post of fysiek dient te worden gecommuniceerd. Met de interactieve

tools wordt de informatie interactief benaderbaar. Bij het communiceren en het ontsluiten van informatie via de website of

per e-mail krijgen archivering, beveiliging de aandacht. Voor de afhandeling van e-mait worden procedures opgesteld.

iv



Transactie: Naast het vinden van informatie over aile producten en diensten kunnen burgers ook daadwerkelijk transacties

aangaan eventueel tegen betaling om producten, waarvoor dat wenselijk en mogelijk is, via de website te verkrijgen. Er

worden specifieke eisen aan de beveiliging, autorisatie en authenticiteit gesteld. Door de uitbreiding van de Algemene wet

bestuursrecht is het inmiddels mogelijk om meer producten en diensten van de gemeente via de website te verlenen. Per

productsoort dient nog wei gecontroleerd te worden of zij doormiddel van beschikbare voorzieningen via de website

ontsloten mogen en kunnen worden. De uitdagingen Iiggen naast de beveiliging, in de afhandeling van ingekomen

webformulieren, de afhandeling in het financieHe systeem, vakkennis in formulieren in kapselen, processen te

automatiseren enz.

Transformatie: Via de website kunnen de burgers of het bedrijfsleven de gehele afhandeling van hun aanvraag volgen. De

gehele onafgebroken gestroomlijnde ketenprocessen zijn in beeld gebracht. Ketendelen kunnen zelfs buiten de organisatie

bevinden. Door de integratie van systemen en samenwerking tussen verschillende niveaus en lagen overheden is het

mogelijk de pro-actief en persoonlijke dienstverlening te verschaffen. Vanaf de buitenkant gezien, combineren overheden

hun portals waardoor er een verenigd portal ontstaat die geTntegreerde en zonder onderbreking diensten kunnen verlenen.

De uitdagingen ligt met name in de integratie van systemen en processen, de samenwerking van de overheden en het

herontwerpen van zowel processen als producten.

Naast kenmerken waar de gemeente rekening mee dient te houden in de digitale transitie zijn er ook organisatiekenmerken

livaar transitiebreed rekening mee dient te houden. Hierbij gaat het om het hebben van een digitale dienstverleningsvisie,

het in beeld brengen van doelgroepen, het hebben van een specifieke digitale dienstverleningsstrategie, draagvlak te

creeren, het hebben van open communicatie, een pragmatische en resuItaatgerichte cultuur creeren, mensen te laten

identificeren met de organisatie, medewerkers betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, interoperabiliteit en standaardisering

tussen systemen en door processen aan te passen op de digitale dienstverlening

De veranderingen die de gemeentelijke organisatie ervaart liggen dicht bij de veranderingen die in de literatuur genoemd

worden. De gemeente Veld hoven heeft de eerste transitiestap gemaakt en maakt nu haar tweede. Organisatie

veranderprocessen als gevolg van de verdere digitalisering van de dienstverlening vaak een proces van vallen en opstaan,

van toevalligheden en incrementeel beleid. Het hebben van een kader die een gefaseerde transitie weergeeft vergroot de

kennis binnen de gemeente aanzienlijk. De gemeente weet specifiek waar zij rekening mee dient te houden wanneer zij een

digitale transitie ondergaat. De belangrijk punt waar de gemeente Veldhoven momenteel rekening mee dient te houden is

het hebben van draagvlak binnen de organisatie en het beschrijven van informatiestromen op basis van de behoeften en

denkwijze van burgers en bedrijven.

De belangrijkste aanbevelingen voor de gemeente Veldhoven zijn:

• Ontwikkel een integrale visie en specifieke digitale dienstverleningstrategie waarbij de strategie gekoppeld dient te zijn

aan de organisatiestrategie.

• Burgergecentreerd; burger centraal stellen, den ken vanuit de burger binnen de gehele gemeentelijke organisatie en

daarbij pro-actief handelen, resultaatgericht. In kaart brengen van de behoeften en wensen van haar burgers en

bedrijven en daarmee de digitale dienstverleningverbeteren.

Creeren van draagvlak medewerkers; open communiceren, compatibiliteit verlagen, in kaart brengen van de voordelen,

medewerkers betrekken. Communicatie over rechtvaardiging van investeringskosten voor verdere digitalisering van de

dienstverlening.

Vernieuwing en verbetering bestaande systemen en informatiearchitectuur. De gemeente kan juist doordat zij nu haar

achterstallig onderhoud grondig wil aanpakken, de juiste investeringsbeslissing maken door koppelingen te kiezen die

voldoet aan de ambitie op langer termijn en de functionele, technische en organisatorische mogelijkheden die in de

hogere fasen van de digitale transitie gewenst zijn.

De gemeente is momenteel bezig met het beschrijven van de werkprocessen binnen haar organisatie. Administratieve

processen zijn slechts voor enkele producten minimaal aangepast aan het digitale loket. De gemeente kan een snelle

efficientie stap maken indien zijn bij het inrichten en aanpassen haar werkprocessen een integraal meeneemt in de

verdere ontwikkeling van het digitaalloket.

Intern (technische) kennis vergroten, aantrekken van deskundigen, investeren in 'Human capital', medewerkers leren

denken vanuit de klant en zijn behoefte en het den ken daarbij over afdelingsgrenzen heen.
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Inleiding

I Inleiding

De infiltratie van informatie- & communicatietechnologie in de samenleving heeft een transformatie van een "industriele"

maatschappij naar een "netwerkmaatschappij" of "informatiemaatschappij" veroorzaakt (Castells 1996, dl.1;Van Dijk

1999: 2). Gebruikers zijn met de komst van deze technologie in staat onafhankelijk van tijd en plaats met 'iedereen' te

communiceren via allerlei communicatiekanalen, informatie kan zich in een razend tempo verspreiden en ingewonnen

worden. Ervaringen die de maatschappij hierbij heeft opgedaan, heeft er toe geleid dat ook de verwachtingen van de

overheidsproducten, -diensten en communicatie aanzienlijk groter zijn geworden. De externe druk om kwalitatieve

verbeterde en (kost)doeltreffende diensten te verlenen, heeft er toe aangezet dat overal ter we reid overheden zich

transformeren tot een 'e-dienstverlener'. Dit houdt onder andere in, een overheid die haar diensten op 'elektronische' wijze

gaat verlenen. Een 'elektronische' overheid, ook weI e-government genoemd, gaat over meer dan internet aileen, maar het is

duidelijk dat de hoge verwachtingen die er op het moment leven omtrent elektronische informatievoorziening,

dienstverlening en besluitvorming voor een groot deel herleidbaar zijn tot de potentie en vooral de snelle diffusie van

internet (Bongers, Vandeberg et aI., 2004). De Nederlandse overheid nam in 1994 hiertoe het initiatief haar eerste nationale

ICT actieprogramma(NAP, 1994) te lanceren en sindsdien tracht de overheid, zowel nationaal, provinciaal als op

gemeentelijk niveau de ontwikkeling van elektronische dienstverlening te vergroten.

Projecten en programma's die zowel gelanceerd zijn:

Programma Overheidsloket 2000,

het actieprogramma "Andere overheid·(Graaf, 2003),

Stroomlijning BasisGegevens;
Burger@overheid,
Advies Overheid.nl

Naast de programma's zijn er ook wettelijke maatregelen die gemeenten aansporen haar dienstverlening te digitaliseren, de

belangrijkste zijn:

Wet openbaar bestuur (WOB),

Verdragvan Aarhus,
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ),
Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wet Puberr) en

• de invoeringvan authentieke registraties (AR's).

Meer informatie over deze projecten/programma's, maatregels is te vinden in bijlage 1.

Beweegredenen voor gemeenten om haar dienstverlening te digitaliseren zijn de voordelen die e-government voor zowel

organisatie als burger met zich mee brengen bijvoorbeeld:

E-government verbetert de responstijd en verkleint de omlooptijd, geeft een verbetering van toegang tot overheidsdiensten en vergroot de
tevredenheid van de burger(Council, 2000). E-government geeft diverse kost tffectieve oplossingen_ Met automatiseren wordt de
menselijke interventie bij lage waarde activiteiten verlaagt en maakt het mogelijk de capaciteit (humancapital) nuttiger toe toepassen,
men heeft een kortere zoektijd naar informatie, hierdoor stijgt productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening (Song, Rao et ai.,
2004). Het biedt tevens de fraudebestrijdingj handhaving te verbeteren, de administratieve lasten te verminderen en het gemeentelijke

imago te verbeteren (Poelmans, 2004).

1.1 Aanleiding van het onderzoek

Binnen de gemeente Veldhoven zijn er momenteel drie richtinggevende stukken op de verdere digitalisering van de

dienstverlening namelijk: het bedrijfsbeleidconcept, het dienstverleningsconcept en het informatiebeleidsplan. In de

stukken komt duidelijk naar voren dat de ambitie van de centrale overheid is opgenomen. Het bedrijfsconcept is een

overkoepelend concept waarin de gemeente haar ambities op de thema's; dienstverlening, informatisering, processen,

mensen en kwaliteit verwoordt. De ambitie die zij rond de verdere dienstverlening uitspreekt is dat in 2008 haar klanten

desgewenst 65% van onze producten en diensten via het Internet kunnen moeten afnemen. 24 uur per dag, zeven dagen

per week(Veldhoven, 2004). Daarnaast is af te leiden dat op elk van de hoofddoelen de infiltratie van de informatie- en
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Inleiding

communicatietechnologie binnen de gemeente sterke betrekking zal hebben. Vanuit de ambitie heeft de organisatie vijf

hoofddoelen gesteld om verdere invulling te geven aan hun missie. De hoofddoelen die zij stelt zijn; kwalitatief

hoogstaande, klantgerichte dienstverlening, moderne informatie- en communicatietechnologie toe passen in de

bedrijfsvoering en dienstverlening, het zo inrichten van bedrijfsvoeringen, dat men doelmatig en rechtmatig kan werken,

meer doen minder praten en dat de gemeente Veldhoven een prettige en moderne werkgever is en blijft. In het

dienstverleningsconcept'Van aanbodgerichte naar vraaggerichte dienstverlening' (Luijkx, 2004) wordt beschreven dat voor

de publieke producten.en _diensten steeds. rneer geldt dat rekening gehouden moet worden met de wensen van de klant /

burger. Afstemming op de vraag brengt met zich mee dat gekeken wordt naar kenmerken van de vrager, specifieke

behoeften, kennisniveau, gedrag, etc. Om daarmee tot een zo passend mogelijk product en dienst te komen.

De gemeentelijke organisatie wi! met behulp van de verdere digitalisering van de dienstverlening voldoen aan de politiekej

bestuurlijke en maatschappelijke druk. De adoptie van leT binnen de gemeente brengt voor de organisatie echter

consequenties met zich mee. Naarmate zij meer functionaliteit bij het verlenen van digitale diensten aan burgers, bedrijven,

eigen medewerkers en de rest van de publieke sector wenst, des te groter de impact op de interne organisatie zal zijn (Layne

en Lee, 2001). Het bereiken van de ambitieuze doelen die de politiek uitdraagt op het gebied van e-government, zullen een

groter beslag leggen op de interne organisatie (Bekkers en Thaens, 2002). Ook beschikken gemeenten niet of nauwelijks

over handreikingen over 'hoe het moet' (Kemenade, Vondervoort et aI., 2002). Gemeenten zijn vaak zoekende hoe ze e

government in de organisatie vorm kunnen geven (Dam, Duncker et aI., 2002). De ontwikkeling en implementatie van e

government op lokaal niveau wordt niet geheel begrepen (Moon, 2002). Dit geldt ook voor de gemeente Veldhoven. Net als

overige gemeenten vragen zij zich af, waar zij rekening mee moeten houden, wanneer zij meer digitate diensten via haar

website willen gaan verlenen. In dit kader is het volgende onderzoeksprobleem gedefinieerd:

De politiekej bestuurlijke en maatschappelijke druk en de interne ambitie hebben er toe geleid, dat de gemeente Veld hoven

meer digitale diensten zal gaan verlenen. Echter zicht in wat de wensen en mogelijkheden voor de gemeente is en hoe zij

haar gestelde doelen kan bereiken is onbekend. Het is hierbij tot aanbevelingen te komen, waarop de gemeente Veldhoven

beter kan inspelen op de veranderprocessen in de interne organisatie wanneer zij een digitale transitie ondergaan. Kortom

de doelstelling leidt tot het creeren van een kader waarin een invulling geven kan worden aan de hedendaagse lacunes bij

de digitale transitie van de gemeente Veld hoven.

1.2 Probleemstelling & deelvragen

Om de gemeente Veldhoven meer kennis te verstrekken over de veranderprocessen die optreden bij de (verdere)

digitalisering van haar dienstverlening - de digitale transitie- is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Waarom en hoe moet de gemeente Veld hoven rekening houden met veranderprocessen die optreden in haar interne

organisatie wanneer zij een digitale transitie ondergaat?

Om deze onderzoeksvraag reeel te kunnen beantwoorden is deze op gesplitst in vier deelvragen. Zij dienen als

operationalisering van de probleemstelling.

1. Hoe zijn de verschillende fasen in de digitate transitie gedefinieerd?

2. Welke organisatiekenmerken zijn voorgemeenten belangrijk bijde digitate transitie?

3. Wat zijn de mogelijkhedenj wensen voor (verdere) digitatisering van de dienstverlening van de gemeente

Vetdhoven?

4. Watzijn de aanbevetingen voorde gemeente die de digitate transitie wi! reatiseren?

I.3 Beoogde resultaten en methode van onderzoek

De relevantie van dit onderzoek geeft een praktisch karakter weer. Immers op basis van kennis die het onderzoek verschaft,

geeft naast de gemeente Veldhoven ook de overige gemeenten handreikingen om bewuste keuzes te kunnen maken of de
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(verdere) digitalisering van de dienstverlening wei wenselijk en realiseerbaar is. De handvatten die worden aangereikt

geven de ambtelijke organisatie de mogelijkheid een nadere invulling te geven aan haar e-dienstverleningsstrategie. Tevens

kent deze scriptie een wetenschappelijke relevantie het levert een bijdrage aan de wetenschap door gebruik te maken van

relevant materiaal uit de praktijk en draagt bij aan de vereenvoudiging van de complexiteit van de vele verschillende

onderzoeken en ideeen. E-government impliceert de adoptie van 'nieuwe' informatie- en communicatietechnologie binnen

de overheid, wat veranderingen met zich mee brengt op verschillende organisatorische als maatschappelijke dimensies dit

betekent dat dit onderzoek ook enige integratieve relevantieweergeeft.

In de theorie en in diverse inter- en nationale benchmarkstudies onderzoeken worden verschillende groeifasen in de digitale

transitie gedefinieerd. Determinanten en indicatoren in deze onderzoeken kenmerken de verschillende fasen en geven aan

welke veranderingen nodig zijn om verdere digitalisering van de dienstverlening. Het antwoord op deelvraag 1 geeft aan hoe

de verschillende fasen zich identificeren en welke kenmerken hierbij van belang zijn. Deze scriptie draagt bij aan een

vereenvoudiging van de complexiteit die in de bestaande theorie is ontstaan. Door de ontwikkeling van een model waarin

aUe belangrijke aspecten van de digitale transitie aanbod komen. Ter invulling van dit model en beantwoording van de

gestelde hoofd- & deelvragen wordt er voor deelvraag 1 een literatuurstudie en inventariserend en vergelijkend

benchmarkonderzoek uitgevoerd. Als een gemeente in hogere fasen via de website diensten en producten wit aan bieden

dient ook de organisatie intern veranderingen te treffen. Met deelvraag een worden de veranderingen van kenmerken tussen

verschillende fasen weergegeven. In verdieping hierop wordt bij de beantwoording van deelvraag twee de relevante

gegevens en bevindingen die gemeenten ondergaan theoretisch beschreven. Voor deelvraag drie wordt er een casestudie

verricht. Binnen deze casestudie zijn 14 interviews afgenomen, een documentenanalyse uitgevoerd en het digitale loket van

de gemeente Veldhoven geanalyseerd. Om vervolgens de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en aanbevelingen aan te

dragen.

De eerste stap bestaat uit het verzamelen van relevante vakliteratuur die van toepassing zijn op de verdere digitalisering

van de dienstverlening. Er bestaan vele modeUen die de digitale transitie weergeven deze wilen worden beschreven naar de

theoretische concepten. Er zijn ook reeds vele benchmarkstudies uitgevoerd naar de vooruitgang van e-government. Op

basis van deze studies zal er een inventarisatie gemaakt en worden en wilen de benchmarkstudies geanalyseerd en

vergeleken worden. In bijlage "e-government benchmarkstudies" wordt de methode die daarbij gehanteerd is beschreven.

Hiermee wordt inzicht verkregen welke aspecten van e-government de meeste aandacht krijgen en waarom deze relevant

zijn bij digitale transitie. De determinanten en indicatoren die de onderzoekers gebruikte worden in beeld gebracht en de

kenmerken van best pratices worden in deze studies achterhaald. In de benchmarkstudies worden Singapore, Canada en de

Scandinavische landen veelal genoemd als behorend tot de koplopers van e-government. De kenmerken die hieruit naar

bovenkomen en van belang zijn voor de lokale overheden bij de digitale transitie worden ge'lnterpreteerd.

Bij de selectie van de benchmarkstudies worden de studies opgenomen waar in veel Iiteratuur naar wordt verwezen. Ten

tweede worden die studies geselecteerd die een vrij 'enge' definitie geven aan e-government in termen van digitale

dienstverlening in andere woorden producten en diensten die door een overheidsinstantie via het internet worden

aangeboden. Ten derde worden er studie die in de koplopers landen zijn uitgevoerd en studies over Nederlandse

overheidsinstellingen meegenomen.

In de Iiteratuur en benchmarkstudies komen diverse kenmerken aan het licht die in de digitale transitie gaan en moeten

veranderen. Deze verandering gaan veelal niet automatisch, voor verdieping van deze kenmerken zijn diverse theoretische

concepten belicht. De vele benchmarkstudies zijn veelal landelijk gericht en in de Iiteratuur wordt vrijwel geen invulling

gegeven aan de veranderingsprocessen die optreden bij een digitale transitie zowel op gemeentelijk organisatorisch vlak.

Om de hoofdvraag in volledigheid te kunnen beantwoorden fungeert de gemeente Veldhoven als case. Naast dat vanuit haar

de opdracht is ge'lnitieerd leent zij zich met name omdat zij reeds op het punt staat haar dienstverlening verder te

digitaliseren hiervoor beleidsplannen heeft opgesteld hoe zij denkt dit te willen aanpakken. De gemeente is bereid en

draagt dit ook duidelijk uit te willen leren van de digitale transitiepaden van haar voorlopers. 'geen uitvinder maar een

goede volger'. Voor de casestudie worden 14 interviews afgenomen. Respondenten worden geselecteerd op aUeriei niveaus

en afdelingen.

De interviewthema's worden aan de hand van bevindingen uit deelvraag 1 en 2 opgesteld. De interviewvragen en

beantwoorden zijn opgenomen in bijlage "Interviews gemeente Veldhoven" de resultaten worden samenvattend in
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hoofdstuk 5 weergegeven. Er is tevens een analyse over de statistische gegevens van het digitaalloket van de gemeente

Veldhoven uitgevoerd, om het gebruikjbehoefte beter in beeld te krijgen. Deze is weergegeven in bijlage Analyse digitale

loket. In het zesde hoofdstuk komen de conclusie, de discussie en de aanbevelingen aan bod. In onderstaand schema ziet u

de verschillende elementen van de verschillende deelvragen, schematisch weergegeven in leesvolgorde.

1) Theoretisch kader Hoofdstuk2 2) Synthetiseren Hoofdstuk 2&3 5) Conclusie

I.E-government I ~ 1 .D~trjtale transiuemodellen 1- 11' . Hoofdstuk 6

I D~trjtale transitie I ..
....

3) Inventariseren onderzoek Hoofdstuk 3 &4

I Organisatieveranderprocessen I f4- I Verdieping d~tritale transitie I:..,. ....

I Verdieping veranderprocessen I..
4) Casestudie Veldhoven Hoofdstuk5

I Analvse huidige veranderstrate.trie/beleid I
+

I Analvse verwachtte mogeliikheden I
I Analvse d~tritaalloket I

'If ..
6) Aanbevelingen voorgemeente Veldhoven Hoofdstuk6

Rguur 1: Relatie onderzoeksresultaten

In de theorie en in diverse inter- en nationale benchmarkstudies onderzoeken worden verschillende groeifasen in de digitale

transitie gedefinieerd. Determinanten en indieatoren in deze onderzoeken kenmerken de verschillende fasen en geven aan

welke veranderingen nodig zijn om verdere digitalisering van de dienstverlening. Het antwoord op de deelvraag geeft aan

hoe de verschillende fasen zieh identificeren en welke kenmerken hierbij van belang zijn.

Als een gemeente in hogere fasen via de website diensten en producten wit aan bieden dient ook de organisatie intern

veranderingen te treffen. Met deelvraag 1 worden de veranderingen van kenmerken tussen verschillende fasen

weergegeven. In verdieping hierop worden de technische en organisatorische uitdagingen die gemeenten ondergaan

theoretisch beschreven. Uit de twee voorgaande vragen wordt een theoretisch kader gedestilleerd.

In hoofdstuk 5 worden de mogelijkheden en wensen die voor de gemeente Veldhoven van belang zijn bij de digitale transitie

geanalyseerd. Zieht in barrieres en risieo die de gemeente Veldhoven denkt mee te maken wanneer zij haar dienstverlening

verder wit digitaliseren.

Hoofdstuk 6 bevat een recapitulatie van de voorgaande hoofdstukken. Daarna worden conclusies geformuleerd. Vervolgens

worden aanbevelingen gedaan die relevant zijn voor de gemeenten, door het laten zien van de afwegingen die moeten

worden gemaakt, wordt duidelijk welke keuzes aan de organisatie ter beschikking staan. Het hoofdstuk wordt afgesloten

met kritiek eigen onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek.
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2 Theoretisch kader en begripsvorming

Dit hoofdstuk beschrijft de begripsvorming en afbakening en het theoretisch kader van het onderzoek met betrekking tot de

vraagstelling. Om aan te kunnen geven waarom en hoe gemeenten rekening moeten houden met veranderprocessen die

optreden in hun interne organisatie wanneer zij een digitale transitie ondergaan. zal in dit hoofdstuk vanuit theoretisch

oogpunt worden beschreven wat er te verwachtten is. Er wordt toegeticht waarom er voor de theoretische benaderingen is

gekozen. Eerst wordt er achtergrond informatie verstrekt over e-government, vervolgens wordt er ingegaan op de digitale

transitie en haar verschillende fasen en vervolgens worden enkele theoretische concepten op het gebied van organisatie

veranderprocessen beschreven. Het theoretisch kader dat hierbij geschetst wordt dient als basis om de case en

verschillende nationale en internationale benchmarkstudies op het gebied de digitale transitie te analyseren en mogelijke

knelpunten te identificeren. Het doel van dit hoofdstuk is daarom dan ook de begripvorming en afbakening van het

onderzoek weer te geven en de theoretische concepten die in het onderzoek worden gehanteerd toe te lichten.

2.1 E-government

Aile deelnemers aan de maatschappij (overheden, bedrijven. instellingen en particulieren) krijgen steeds meer kennis over

leT en gaan dit steeds vaker gebruiken. De afnemer is steeds meer ver·fgewend; snel. eenvoudig, gemakkelijk etc.

diensten, producten via het internet af te kunnen afnemen. De ervaringen die zij hebben opgedaan op het internet, heeft er

toe geleidt, dat burgers en bedrijfsleven ook dezelfde dienstverlening van de overheid verwacht. Door dit

verwachtingspatroon stellen maatschappij en politiek steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelle levering van producten

en diensten. De inzet van de technologie en het gebruik van de elektronische snelweg zullen dan ook steeds belangrijker

worden.

De overheid wordt gefinancierd uit gelden afkomstig van de samenleving. Men verwacht daarom dat de overheid een meer

klantgerichte. effectievere en efficientere manier van werken toepast. In deze tijd van bezuin igen Iigt de druk nog wat hoger.

Gemeenten krijgen van het Rijk immers minder geld tot hun beschikking en gemeenten zuUen zelf met oplossingen moeten

komen de financien sluitend te krijgen. Op middeUange termijn ziet de overheid met het aanwenden van informatie- en

communicatietechnologie als een van de grootste oplossing om haar doelen te realiseren. Voorheen richtte ICT-beleid zich

enkel op de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie, maar nu is er een grote vraag naar

beleid dat zich richt op de kansen die leT biedt bij de dienstverlening aan de burger. Dit betekent dat de orientatie van de

gemeentelijke informatisering steeds meer extern wordt gericht.

De ambities naar de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen zijn alleen te realiseren als de interne

bedrijfsvoering van de gemeente op orde is en de continuneit kan worden gewaarborgd. De bevordering van de

dienstverlening is ook sterk verbonden met de kwaliteit van de interne informatiehuishouding. De ICT ontwikkelingen

hebben gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en voor haar dienstverlening, samenwerking en communicatie met de

buitenwereld. Informatiestromen nemen in omvang en betekenis toe en bestaande drempels worden verlaagd. De impact

van dit alles mag niet worden onderschat en verwacht een pro-actieve opstelling van gemeenten op de inzet en het gebruik

van ICT (nlburg, 2003).

2.1.1 Definitie digitale dienstverlening

In veel onderzoeken omtrent de verder digitalisering van de dienstverlening wordt de term e-government gebruikt. Ook wel

"elektronische overheid" wat een vrije vertaling van e-government is, echter geeft deze niet dezelfde lading als de Engelse.

E-government is een breed begrip, wordt vaak niet expliciet gedefinieerd. In het algemeen verwijst het naar de overheid die

informatie- en communicatietechnologie inzet voor het uitwisselen van informatie (pro-actief en persoonlijk), het afwikkelen

van transacties en het integreren van afdelingen en ketens om daarmee de externe doelgroep te bedienen. Er bestaat geen

eenduidige definitie voor de term, omdat het vele raakvlakken heeft met bestaande kennisvelden. De definitie wordt

gevormd vanuit versch ilIende perspectieven.
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• Layne en Lee (2001) geven een definitie voor e-government als voigt: een overheid die technologie zoals internet gebruikt,

die helpt met het leveren van informatie en diensten aan burgers, medewerkers, bedrijven, andere overheden en

andere publieke entiteiten. De nadruk ligt voornamelijk op de re/aties met directe actoren.

• Bij de Organisation for Economic Co-orperation and Development (OECD) ligt perspectief op het gebruik van techn%gie

voor po/itieke redenen. De definitie die zij geven is: het gebruik van informatie- en communicatietechnologieen, met

name internet, om een betere overheid te krijgen (Forst, 2005).

• In het rapport_van deV~rel1igde Naties is hetperspectief met name technisch, de definitie luidt: Utiliseren van het Internet

en het www om overheidsinformatie en -diensten aan burgers te verlenen (Ronaghan, 2002).

• In het rapport van Europese Commissie (2003) wordt e-government gedefinieerd als; het gebruik van informatie- en

communicatietechnologie bij overheidsdiensten in combinatie met organisatorische veranderingen en nieuwe

vaardigheden met het oog op een verbetering van de openbare diensten en de democratische processen en een

krachtiger ondersteuning van het overheidsbeleid. Het perspectief is hier 'Change Management'.

• Moon (2002) geeft aan dat e-government in enge definitie; de productie en levering van overheidsdiensten door middel

van informatie technologie applicaties. In een bredere definitie geeft zij aan dat informatie technologie wordt gebruikt

om het afhandelen van diensten tussen de overheden en haar actoren te vereenvoudigen en te verbeteren. Vanuit een

re/aties metactoren als technisch perspectief bekijkt zij de elektronische overheid.

• Gartner Group (2002) ziet e-government als een transformatie van interne en externe relaties in de publieke sector door de

inzet van informatie- en communicatie ter verbetering van interne processen, haar dienstverlening en het bevorderen

van participatie in democratische processen.

Kortom e-government is een containerbegrip, waarvan de definitie niet vastligt. De geformuleerde definities zijn veelal uit

een bepaald perspectief afkomstig en informatie- en communicatietechnologie wordt gezien als middel voor

veranderprocessen en de overheid de omgeving van implementatie. Binnen de term e-government wordt ook vaak andere e

termen gebruikt zoals e-dienstverlening (e-services) en e-democratie/e-participatie. Deze laatste duidt op de inzet van ICT

om de participatie van burgers bij de beleidsvorming te bevorderen. Bij e-dienstverlening ligt de nadruk meer op een groot

aantal diensten en producten met betrekking tot informatie- en communicatietechnologie met name via internet te kunnen

verlenen. Zoals in de doelstelling wordt weergegeven zal in het vervolg van deze scriptie hier de nadruk op leggen.

Digita/iseren van de dienstverlening - een groot aanta/ diensten en producten van gemeenten metbehu/p van informatie- en

communicatietechnologie met name via internet verlenen.

2.1.2 Doelgroepen digitale dienstverlening

Vanuit de definties blijkt al dat e-government gepaard gaan met relaties. Hiller en Belanger (2001) geven in hun artikel

verschillende type van e-government relaties, in deze scriptie wordt het aantal gereduceerd tot drie. Namelijk een relatie

tussen overheid en burgers (G2C), een relatie tussen overheid en bedrijven (G2B) en samenwerking tussen overheden

(G2G). Het politi eke vlak wordt buiten beschouwing gelaten net zoals de interne dienstverlening aan eigen medewerkers.

2.1.3 Verschil tussen e-commerce en e-govemment

E-government is de e-commerce voor de overheid, echter is e-commerce niet exact gelijk aan e-government. Er zijn enkele

grote verschillen waarneembaar. In e-commerce kunnen bedrijven namelijk hun klanten kiezen, overheden kunnen dit niet.

Overheden zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van toegang voor de volledige bevolking Oorgensen en Cable, 2002). De

inkomstbronnen van beide verschillen van elkaar. De inkomsten van een publieke organisatie wordt gegenereerd door de

belastingbetalers (de 'klant' is verplicht gesteld tot beta len). Terwijl in de private sector de klant juist een vrij is te kiezen

wie hij betaald en voor welke dienstverlening hij kiest (Osborne en Gaebler, 1992). Bovendien is de structuur van bedrijven

verschillend van de structuur van organisaties in de open bare sector. De autoriteit die beslissingen maakt is minder

gecentraliseerd bij overheden dan bij bedrijven. Dit belemmert de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe

overheidsdiensten. Oorgensen & de Kabel, 2002). Diensten van de publieke sector zijn van monopolistisch aard, de

publieke sector voelt zich minder gedwongen tot klantgerichte dienstverlening. Warkentin, Gefen et al. (2002, )geven de

politieke aard van overheden a[s onderscheidend kenmerk tussen e-government en e-commerce. Zij merken ook op dat
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aileen bij e-government verptichte relaties bestaan. Osborne en Gaebler (1992) noemt nog enkele verschillen zoals

besluitvorming, afwegingscriteria en motieven.

Publieke organisaties Private organisaties

Motieven herverkiezing winst

Structuur Decentrale beslissingsautoriteit Centrale beslissingsautoriteit

Aard Politieke Handel

Inkomsten belastingbetalers consumenten

Marktsituatie monopolie competitie

Besluitvorming open I democratisch gesloten deuren

Afwegingscriteria 'goed doen' kosten I batenanalyse

Doelgroeprelatie iedereen gelijk behandelen klant is koning
..Tabel1: Verschll private en publJeke sector met betrekkmg tot (dlgltale) dlenstverlenmg

Met name door deze verschillen en complexiteit nemen onderzoekers naar de verdere digitatisering deze twee niet of

nauwelijks samen. In benchmarkstudies wordt altijd een keuze gemaakt of e-commerce of e-government, ondanks dat zij

zoeken naar best practices willen ze vaak ook overheidsinstanties met elkaarvergetijken (Mulder, 2007a). Wei zijn er tal van

studies over de adoptie van burgers en bedrijven, acceptatie van digitale diensten die zowel door overheid als bedrijven

worden verleend. Vanwege deze verschillen zal in deze scriptie enkel op specifieke e-government literatuur richten.

2.1.4 Kwaliteit digitale dienstverlening

Binnen de scope van dit onderzoek gaat om de dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven via de website.

Daarbij gaat het om het regulerend, stimulerend, verzorgend en presterend beleid van de gemeente op verschillende

domeinen. Via de website kunnen in de ideale situatie het volgende afgehandeld worden:

• aile vragen van burgers en ondernemingen,

• aile aanvragenj verklaringen die ingevuld en afgeleverd moeten worden,

• aile betalingen aan de overheid,

• aile informatieverstrekking van de gemeente

Een nog betere organisatie van de diensten en producten kan gerealiseerd worden, wanneer een gemeente integreert met

verschillende overheidsdiensten en zelfs met externe instellingen, bedrijven. Doordat onder andere meer gegevens bekend

zijn zal pro-actieve dienstverlening steeds meer mogelijk worden. Met pro-actieve dienstverlening bedoeld men die vorm

van dienstverlening waarbij de overheid op eigen initiatief een dienstverleningsproces richting de klant start op basis van

reeds bekende informatie bij de overheid zelf (Overheidsloket 2002, 2002). Momenteel doelt men uitsluitend op producten

of diensten waar ofwel de overheid ofwel de klant direct aanspraak op kan maken.

I Overheid .1 Burger

Figuur 2: Pro-actieve dienstverlening; de overheid attendeert de burger

Voor een gemeente betekent dit dat ze, rekening houdend met de mogelijkheden van de technologie, tegenover de vraag

van de burgers en bedrijven een aangepast aanbod aan diensten plaatst. Voorheen gingen veel gemeenten nog veel

aanbodgericht te werk, gegevens werden de burger aangeboden vanuit de logica van de gemeentelijke overheid (fops en

Vugt, 1998). Momenteel trachten overheden haar organisatie te kantelen. Hiermee bedoelt men dat de organisatie Lp.v.

vanuit een aanbodgerichte logica een vraaggerichte logica aanwendt om haar diensten te verlenen.

I_B_U_rg_e_r I."--~.1 Overheid

Figuur 3: Vraaggerichte dienstverlening; de burger stelt zijn vraag en de overheid stelt het aanbod af op de desbetreffende vraag
en antwoord vervolgens.

am de kanteling te verwezenlijken hebben inmiddels veel publieke organisaties de keuze gemaakt om met behulp van leT

een zogenaamde 'knip' aan te brengen tussen de voorkant van de organisatie (daar waar het contact met de klant

plaatsvindt, de frontoffice) en de achterkant van de organisatie (daar waar de 'bedrijfsvoering' van de organisatie
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plaatsvindt, de backoffice). Voor een goede dienstverlening aan de frontoffice is het van be lang dat er een kwalitatief goede

communicatie en informatie-uitwisseling met de backoffice van de organisatie tot stand wordt gebracht (Ouivenboden, Lips

et aI., 2002). Oit minder zichtbare deel vergt een grote verandering van de organisatie (Bollentino, 2000).

Burger

Figuur 4: Ge"integreerde dienstverlening, benodigde informatie is bekend bij overheidsorganistaties om burger vanuit een

2.2 De digitale transitie

De groei naar een overheid die steeds meer informatiecommunicatietechnologie hanteert voor onder andere haar

dienstverlening wordt ook wei de digitale transitie genoemd. De digitale transitie is niet een stap proces of uit te voeren als

een enkel project. Zoals de evolutie in natuur, betrekt het veelvoudige stadiums of fasen van ontwikkeling met het

eindstadium de volledige integratie van diensten over administratieve grenzen (Basalla, 1988; Layne en Lee, 2001). Om de

vraag; "Hoe zijn de verschillenden fasen in de digitale transitie gedefinieerd?", te kunnen beantwoorden zal er een

theoretisch kader geschetst worden dat ingaat op digitale transitiemodellen.

2.2.1 Digitale transitiemodellen

De haalbaarheid van de gestelde doelstellingen - bijvoorbeeld in het actieprogramma de Andere Overheid; 65% van de

dienstverlening kan in 2007 via het internet plaatsvinden (Graaf, 2003) is afhankelijk van wat er nu precies onder

dienstverlening via het internet wordt verstaan. Immers informatieverstrekking en informatie-uitwisseling zoals het

aanvragen van formulieren, is eerder te realiseren dan het mogelijk maken van transacties via het internet.

Benchmarkstudies in opdracht van onder andere het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),

Europese Commissie en door vele andere onderzoeksbureaus, wordt voor metingen van de voortgang van de digitale

dienstverlening veelal een fasemodel gehanteerd. Aan de hand van een fase wordt onder andere gemeten op welk niveau

overheden bepaalde functionaliteit aanbieden en in welke mate (zowel breedte als diepte). ledere fase heeft haar eigen

functionele kenmerken. Om te voldoen aan deze kenmerken bestaat iedere transitiestap uit veranderingen die dienen te

worden gerealiseerd.

e-govemment VOOr'fl.1iga4

Fase

Fase

Fase

Fase

Fase
Digitale rransitie

Figuur 5: Fasenmodel digitale transitie
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Layne en Lee (2001) geven de fasen en de digitale transitie weer in kenmerken in functionaliteit en in technische en

organisatorische uitdagingen. Zij gaan uit van vier fasen namelijk:

1. Catalogue: in deze fase levert de overheid enkel statische en basis informatie via de website aan

2. Transaction; Diensten en formulieren online, aangesloten database ondersteunt interacties en eenvoudige transacties

3. Vertical integration; Lokale system en gekoppeld met op hoger of lager niveau liggende systemen, bijv. gemeente met

landelijke overheid. Focus ligt meer op veranderen van de overheidsdiensten dan het automatiseren van huidige

processen.

4. Horizontal integration; Systemen zijn geTntegreerd tussen verschitlende organisatieonderdelen, een loket voor burgers,

bedrijven overige publieke insteltingen en eigen medewerkers via het internet.

Functiona liteit

Complexiteit technische vernieuwing

Complexiteit organisatorische vernieuwing

Figuur 6: Causaalmodellayne

Indien de overheid daadwerkelijk een bepaalde functionaliteit wil aanbieden, wilen organisatiekenmerken onderhevig zijn

aan veranderingen. Naarmate meer functionaliteit wordt aangeboden des te complexer de technische en organisatorische

vernieuwingen zulten zijn (Layne en Lee, 2001).

Naast het model van Layne en Lee zij er nog vele andere in de bijlage "e-government benchmarkstudies" worden

onderstaande en enige benchmarktransitiemodellen uitgebreider beschreven(Mulder, 2007). Hitler en Belanger (2001)

hanteren een vijf fasemodel en koppelen deze aan zes doelgroeprelaties van e-government. De eerste 4 fasen identificeren

zij tot e-government, ieder niveau kent verschillende technologieniveaus en de functionaliteitverfijningen. De vijfde stap

wordt toegevoegd om een volledige beeld van aile stappen weer te geven. Moon (2002) past dit model weer toe in haar

onderzoek. Het onderzoek combineert het model met een onderzoek van de leMA en PTI (Norris, Fletcher et al. (2001) waarin

lokale overheden van de Verenigde Staten zijn onderzocht op hun e-government vooruitgang. Reddick (2004) geeft in zijn

onderzoek aan dat er nauwelijks bewijs is dat de laatste twee fasen van het model van Layne en Lee (2001) plaatsvinden.

Deze fasen worden daarom in zijn model achterwege gelaten. In zijn rapport combineert hij de eerste twee fasen van Layne

en Lee (2001) met de doelgroepen die door Hitler en Belanger (2001) werden gedefinieerd. Vervolgens analyseert hij

hiermee de data van de ICMA en PTI (2002). In het model van de Verenigde Naties en American Society for Public

Adminisration ligt het perspectiefvoornamelijk op technische kenmerken en het bestaat het uitvijffasen (Ronaghan, 2002).

Layne en Lee (2001) maken direct een transitiestap van informatie naar transactie. Uit de verschitlende benchmarkstudies

blijkt echter dat de complexiteit van deze transitiestap groot is. Tevens duurde bij de internationale koplopers het bereiken

van de interactiefase al 2 tot 3 jaar. En het behalen van de transactiefase vervolgens 2 tot 5 jaar extra (Wilkins, 2006).

Ondanks dat Reddick (2004) spreekt dat er geen bewijs is voor verticale of horizontale integratie wordt in de

benchmarkstudie van Accenture in 2004 juist in tegenstelling van Layne en Lee (2001) geconcludeerd dat horizontale

integratie eerder optreedt dan verticale integratie. Echter bij verdere bestudering hanteren de auteurs verschitlende

definities voor beide integraties. Reddick (2004) kijkt meer vanuit een frontoffice perspectief op 'portal' niveau, terwijl Layne

en Lee (2001) een integratie vanuit een technologisch en organisatorisch perspectief bekijkt. De backoffices van diverse

overheden werken reeds samen om bepaalde diensten te verlenen, volgens hen lijkt dan ook de stap eerst deze backoffice

systemen met elkaar te koppelen een eenvoudigere stap dan een horizontale integratie. In het onderzoek van Accenture

concludeert Rohleder (2004) dat 'samenwerking' tussen gelijke overheden - horizontale integratie - eerder optreedt dan

verticale integratie omdat de organisatie te maken heeft met uitdagingen als: juridische verschitlen tussen lagen, grote

organisatiecultuur verschillen, verschitlende bevoegdheden van leiding etc. Siau en Long (2005) geven aan dat zowel

verticale als horizontale integratie tegelijkertijd kunnen plaatsvinden en dus niet als aparte fase hoeft worden opgenomen.

Conclusies worden vanuit diverse contexten genomen, maar hanteren wei allen dezelfde termen. Dit maakt het vergelijken

en interpreteren van resultaten er niet eenvoudiger op. Zoals voorgaand is beschreven refereren onderzoekers naar elkaar

en combineren diverse theoretische concepten waaruit nieuwe e-government transitiemodellen ontstaan. Siau en Long

16



Theone

(2005) hebben in hun studie een kwalitatieve meta-synthese op basis van meta-etnografie methodologie gehanteerd om de

modellen van; Hiller en Belanger (2001), Layne en Lee (2001), Moon (2002), Baum en Di Maio (2002), Verenigde Naties &

American Society for Public Administrations (2001), Deloitte & Touch (2001) te synthetiseren. Dit resulteerde in een nieuw

vijf fasemodel, het model kent de volgende fasen:

• Website aanwezigheid; Deze fase is het meeste basisvorm van e-government. In fase wo,dt eenvoudige en beperkte

informatie via de overheidswebsites verstrekt, zoals de visie en missie van organisatie, openingsuren, contactinformatie.

In het begin is de meesteinformatie n()g statisch. Echter met wat meer capaciteit kan de overheid de informatie

dynamischer en gespecialiseerd verstrekken en kan de informatie yake, geactualiseerd worden. Het grootste verschil

tussen deze fase en hogere is dat overheden slechts informatie via de website verstrekken en ergeen interactie mogelijk

is.

• Interactie; Deze fase verzorgt eenvoudige wisselwerking tussen overheden en de gebruikers. Dit omvat

basiszoekmachines, e-mailsystemen evenals te downloaden van offici1He formulieren. De wisselwerking, als de

voorafgaande stap van transactie, kan beschouwd worden als een overgangsperiode tussen eenvoudige web

aanwezigheid en volledige transactie.

Transactie; Deze fase geeft de gelegenheid gebruikers (zowel individuele burgers als bedrijven) om volledige online

transacties te doen. Met 'selfservice' kunnen burgers online o.a.: vergunningen aanvragen, belastingaanslagen invullen,

persoonlijke informatie inzien.

Transformatie; Er is een "sprong" tussen transformatie en het vorige drie fasen. In plaats van het automatiseren en

digitaliseren van huidige operationele processen. beweegt deze fase naar het transformeren van de manier waarop

overheden diensten verlenen. De transformatie betrekt zowel verticale (overheden op verschillende niveauflagen) als

horizontale integratie (verschillende departementen of dezelfde overheden op verschillende locaties). Vanaf de

buitenkant gezien, combineren overheden hun portals waardoor er een verenigde portal ontstaat die ge"lntegreerde en

zonder onderbreking diensten kunnen verlenen. De uitdagingen hierbij is de interne integratie tussen de verschillende

organisaties. Processen en diensten moet herontworpen worden, het begint met het verminderen van knelpunten en

aantal tussenpersonen.

E-democratie; Dit is een lange termijn visie van overheden. Door het aanbieden van functionaliteit als; online stemmen

proberen overheden de politieke deelname. burger betrokkenheid en politieke transparanties te verbeteren.

Tegelijkertijd verandert e-government geleidelijk de manier in hoe mensen politieke beslissingen nemen.
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Figuur 6: De digitale transitie volgens (Siau en Long, 2005)

In de definitie van Baum en Di Maio (2000) (Gartner Group) wo,dt gesproken over het bevorderen van participatie in

democratische processen. Echter in het model van Siau en Long wordt deze niet opgenomen in de vijfde fase. De fase

participatie van Hiller & Belanger wordt hier wel in opgenomen, terwijl zij in hun onderzoek met deze fase verwijzen naar het
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onderzoek van Gartner. Siau en Long bekijken de relaties tussen de verschillende studies op basis van hoofdbegrippen en

metaforen van iedere fase. Hierbij bekijken zij van ieder model de sterkte en zwakte. Moon (2002) merkt op dat net zoals

andere fasemodellen van groei (Nolan 1979; Quinn en Cameron 1983) het slechts een conceptueel model is om de evolutie

van e-government te onderzoeken en te begrijpen. De adoptie van e-government zal geen lineaire vooruitgang volgen. Vele

studies van technologische vernieuwing duiden ook aan, dat de verspreiding en adoptie van technologie een kromvormig

pad (Cancian Dip) zullen volgen (Rogers, 1995; Moon, 2002). Overheden kunnen aan een hogere fasen beginnen zonder

volledig gebruik van een lagere fase. Ook is het mogelijk dat verschillende componenten van e-government gelijktijdig

kunnen worden voortgezet. Zwetsloot (2007) geeft hierbij weI aan dat er geen fase overgeslagen kunnen worden, omdat dan

essentiele leermomenten gemist worden.

2.2.2 Recapitulerend

Uit bovenstaande blijkt dat door verschillende perspectieven, definities, interpretaties verschillende modellen zijn ontstaan.

Het gesynthetiseerde transitiemodel van Siau en Long (2005) geeft een eerste aanzet tot het gebruik van een

gestandaardiseerd basismodel. Echter doordat zij op basis van hoofdbegrippen en metaforen een onderscheid maken

worden specifieke kenmerken die blijkbaar in lagere fasen al kunnen plaatsvinden over het hoofd gezien. Fase vijf e

democratie geeft geen extra technische en organisatorische complexiteiten dan voorgaande fasen. Het bewijs hiervoor zal

in een vervolgonderzoek kunnen worden getoetst. Tevens is de definitie van digitale dienstverlening in voorgaande

paragraaf reeds afgebakend waardoor deze laatste fase van Siau en Long model buiten de scope in dit onderzoek valt. Voor

het evalueren van de huidige dienstverlening van de gemeente Veldhoven en om vervolgens vervolgstappen weer te geven

kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld worden op basis van de eerste vier fasen van het

gesynthetiseerde transitiemodel van Siau en Long (2005). De fasen die verdere specificatie worden gehanteerd zijn;

Website aanwezigheid, Interactie, Transactie en Transformatie.

2.3 Benchmarkstudies naar e-government

Een instrument dat de reeds jaren veelvuldig wordt gebruikt om te leren van andere overheden en tot een snellere invoering

van e-government te komen is benchmarken. Benchmarkstudies dragen bij aan een verhoogde aandacht voor de digitale

transitie en een 'kunstmatige' concurrentie tussen overheden. Tevens brengen zij inzicht in de manier van aanpak en in de

dienstverlening. Op basis van deze studies zou te achterhalen zijn hoe en waarom gemeenten rekening dienen te houden

wanneer zij een digitale transitie ondergaan. Tijdens de eerste kennismaking met enkele benchmarkstudies was

waarneembaar dat de posities en scores van overheden in de vooruitgang niet geheel overeenkwamen. Dit riep vragen op

over de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten en conclusie van deze studies. In bijlage 3 "e-government

benchmarks" zijn deze onderzoek gernventariseerd en vergeleken. De fasen uit de gesynthetiseerde transitiemodel blijft

hierbij de basis. Kenmerken van de fasen en transitiestappen zullen met behulp van best practices en onderzoeksresultaten

het model verder verrijken.

2.4 Wetgeving

De inzet van de informatie- en communicatietechnologie werd voorheen beperkt tot de ondersteuning van

backofficeprocessen. Met de digitale dienstverlening wordt de technologie ingezet ter ondersteuning van

frontofficeprocessen. De doelen die de digitate transitie hierbij aan gemeenten stelt dienen met de huidige wet- en

regelgeving realiseerbaar zijn. Gemeenten moeten binnen de wetgeving haar doelen op het gebied van de digitate transitie

kunnen uitvoeren. Uit de bestudering van de transitiemodellen en literatuur over e-government wordt de gereedheid van de

juridische omgeving als belangrijke omgevingsfactor beschouwd.

Bijvoorbeeld: toegang tot data die de overheidbeheert, identificatie, authentificatie, informatie-uitwisseling; privacy
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Momenteel heeft de Rijksoverheid (2004) haar wet- en regelgeving op dusdanig niveau te zijn aangepast dat de doelen die

de zij voor ogen stelt binnen de wet haalbaar zijn. Wet- en regelgeving die belang is en waar gemeenten rekening mee

moeten houden wanneer zij een digitale tranistie ondergaan zijn:

Algemene Wet Bestuursrecht (1994); en Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (2004); regels voor het verkeer langs

elektronische weg tussen burgers/bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling.

• Besluit elektronische handtekeningen (2003) en Wet Elektronische Handtekeningen (2003); regels voor een

handtekening die bestaat uit elektronische gegevens

• Archiefbesluit (1995) en de Archiefwet (1995)

• Wet Bescherming Persoonsgegevens (2000) en Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001)

• Wet koop op afstand (2000) en Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel (Wet elektronische handel) (2004)

• Wet openbaarheid van bestuur; regels of welke informatie openbaar gemaakt moet worden, gemeenten kunnen keuze

maken tussen het actief openbaar maken en of afwachten tot dat iemand zich meldt.

Naar verwachting treedt:

medio 2008 de Wet elektronische bekendmaking in werking. Overheden zijn vanaf dat moment verplicht hun

regelgeving via internet te ontsluiten volgens de standaard.

Wetgeving eenmalige verstrekking: De burger kan zich vanaf 1 januari 2010 beroepen op zijn recht van eenmalige

verstrekking van gegevens. Gegevens die al binnen de overheid bekend zijn, mogen niet meer uitgevraagd worden

(uitgezonderd t.b.v. identiteitsvaststelling).

Daarnaast zijn er ook nog Europese Richtlijnen inzake elektronische overheid

• Richtlijn 95/46/EG; betreft de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens

• Richtlijn 99/93/EG; betreft een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen

Richtlijn 2000/31/EG; bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de

elektronische handel, in de interne markt.

• Richtlijn 2002/58/EG; betreft de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levens

sfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)

Europese Verdrag van Aarhus (2005)Nederlandse overheden zich in te spannen milieu-informatie voor het publiek

openbaar te stellen

Uit de onderzoeken komt naar voren dat wet- en regelgeving randvoorwaardelijk is voor verdere digitalisering van de

dienstverlening. De ontwikkelingen van de digitale dienstverlening zullen binnen het wettelijk kader plaats moeten vinden.

Vandaar dat in het ge"integreerde model de wetgeving is opgenomen waarmee gemeenten tijdens de digitale transitie

rekening mee dient te houden.

2.5 Organisatieveranderingen

Door gesynthetiseerde model en de bestpracices uit de benchmakstudies kan de digitale transitie geanalyseerd worden en

kunnen gemeenten gepositioneerd worden en geanalyseerd worden. Tevens geeft het enige richting waar gemeenten

rekening mee dienen te houden wanneer zij een transitiestap willen maken. Geconcludeerd mag worden dat de

veranderingen die hierbij optreden voor een gemeentelijke organisatie niet gering zijn. Layne en Lee hanteren technologisch

en organisatorische vernieuwingen per fase om deze veranderingen in de digitale transitie te verduidelijken. Echter is het

ook mogelijk dat er veranderingen in kenmerken transitiebreed binnen gemeentelijke organisatie plaatsvinden.

8ijvoorbeeld: van gefragmenteerde processen naar integratie van diensten geeft een verandering in structuur.

Van aanbodgericht en reactiefnaar vraaggericht en proactiefgeeft een verandering in strategie

Openingstijden 8:00 -17:00 naar24 uurservice, geeft een verandering in systemen

Nu bekend is welke fasen er bestaan en welke kenmerken deze fasen en transitiestappen hebben. Wordt in de volgende

paragraaf weergegeven hoe deze veranderingen kunnen worden weergegeven en welke organisatiekenmerken van be lang

zijn bij de digitale transitie.
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De digitale transitie is een dynamisch concept een voordurend proces waarin veranderingen binnen de organisatie zullen

ptaatsvinden. De verdere digitalisering van de dienstverlening betekent bijvoorbeeld dat men van aanbod- naar vraaggericht

gaat werken en een kanteling en ketenen van organisaties. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor cultuur en structuur

van de organisatie en de verdere inrichting van de informatievoorziening. Naarmate de gemeente een hogere fase wi!

nastreven zal de complexiteit van de technische en organisatorische uitdagingen toenemen. In de literatuur en in de

onderzoekanalyse zijn determinanten naar voren gekomen die van belang zijn bij de digitate transitie. In deze paragraaf

worden de determinantendie van belang zijn voor degemeentelijkeorganisatie aan de hand van theoretische concepten

verder uitgewerkt. Zowel in organisatietheorieen als in de modellen van de digitate transitie worden kenmerken genoemd

die van belang zijn voor gemeentelijke organisatievernieuwingen. Wat zijn nu organisatievernieuwingen/veranderingen?

Veranderprocessen binnen een organisatie kunnen gericht zijn op onder andere strategie, structuur, cultuur of op systemen.

Deze kenmerken hebben een dynamische werking op elkaar. In het 7S-model als in een socio-technische benadering geeft

een verandering in de ene kenmerk een verandering in de anderen. De ideale situatie is wanneer alle kenmerken in

evenwicht zijn. Belangrijk is hierbij de timing en vaak een gefaseerde verandering.

2.5-1 Visie en ambitie

Het formuleren van een visie voor de dienstverlening en de in bedding van ICT is een eerste vereiste. Het moet een beeld

geven van de toekomst, een leidraad voor het handelen in de toekomst. Het geeft de houding van de gemeente weer ten

opzichte van de verdere digitalisering van de dienstverlening en nieuwe ontwikkelingen. Een visie omtrent digitate

dienstverlening is belangrijk voordat nieuwe initiatieven worden gestart bijvoorbeeld om een versnippering tegen te gaan.

Wat wil de gemeente bereiken mete-dienstverlening?

Wie wi! zij deze dienst aanbieden?

En waarom wilzij deze dienst aanbieden?

Het uiteindelijke doel van het transitiemodel is het bereiken van fase 4: Transformatie. Dit is niet per definitie ook het

einddoel van de dienstverlening. De organisatie bepaalt in welke fase zij welke diensten wi! gaan aanbieden. Daarbij is het

van belang dat naast de behoefte van de gemeente ook de behoeften van de doelgroepen in beeld wordt gebracht. De

gemeente moet weten welke e-diensten bij burgers, bedrijven, instellingen en de overige publieke organisaties gewenst

zijn. Immers wanneer een e-dienst niet gebruikt zal worden zal het ook geen verbetering of besparing opleveren. Aan de

hand van de beschreven transitiefasen kan de gtobate visie uitgewerkt of weI geconcretiseerd worden. Redenerend vanuit

de klant definieert het management de resultaten die de gemeente wi! bereiken. Van daaruit wordt beredeneerd welke

werkprocessen nodig zijn om die resultaten te realiseren en welke strategie nodig is en het soort leiderschap daarbij

wenselijk is. Vervolgens wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om tot de gewenste resultaten te komen.

In welke rase wil de gemeente welke diensten en producten gaan aanbieden? En heeft ze daartoe de mogelijkheid?Er dient

een duidelijke digitale dienstverlening beleid te zijn tot het stagen van de digitale transitie.

2.5.2 Strategie

Door Rambl1Jll (2004) worden er twee verschillende benaderingen geTdentificeerd voor de verbeteringen van de digitale

dienstverlening. Namelijk een backoffice en een frontoffice benadering. De backoffice benadering is meer gericht op

procesintegratie (reorganisatie backoffice), dit concept refereert naar de graad waarin de diensten zijn herontworpen door

de verantwoordelijke organisatie om te veranderen in e-diensten. Een lage graad geeft aan dat de organisatie net op het

internet aanwezig is. Een hoge graad van procesintegratie betekent dat er veel energie is gestoken in het herbedenken van

diensten. Metbehulp van nieuwe technologieen en integratie van backend systemen geeft het de digitale dienstverlening

meer functionaliteit mogelijkheden. De frontoffice benadering is meer gericht op dienstlevering, dit concept refereert naar

het kanaal- en distributiestrategieen voor de dienstverlening. Deze strategieen zijn van kritische voor de verdere digitale

dienstverlening. De ontwikkeling van e-diensten hoort de focus niet alleen te liggen op het online beschikbaar van diensten

maar ook op de verschillende distributiekanalen. Door samenwerking van de kanalen (multi-channeling) wordt de

functionaliteit van de digitale dienstverlening vergroot. Het model geeft 4 fases van strategie aan namelijk Moving Online,

Channel integratie, Proces integratie en Service integratie.
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- Online komen: is te vertalen naar de eerste 3 fase van het transitiemodel (webaanwezigheid tot transactie). De strategie is:

informatie en transactie 24x7x365 mogelijk.

- Kanaal integratie geeft aan dat de procesintegratie laag is en de strategie gericht is op verhoging van het gebruik van

diensten door het via meerdere kanalen aan te bieden.

• Proces integratie geeft aan dat de strategie ligt op het herontwerpen van de organisatie omtrent de dienstverlening d.m.v.

analyseren en optimaliseren van de onderliggende werkprocessen en ieder apart element van de dienst. Door

automatiseren envereenvoudigen van processen kaner een hogere productiviteitgec()mbineerd met een hoger niveau van

dienstverlening worden gegeven. Integratie van 'Iosse' IT applicaties zoals databases, administratieve systemen en

frontoffice systemen zijn kritisch voor de proces integratie omdat dit de mogelijkheid geeft tot hergebruik van data en tot

meer intelligenter gebrik van data. Versnelt de afhandeling van de dienstverlening. Proces integratie geeft ook de

mogelijkheid het proces op hoger niveau te beheersen en kan de status weergeven van het proces.

- Diensten integratie: combinatie van procesintegratie en kanaal integratie. Burgers hebben minder interactie met de

overheid, ze hoeven maar naar 1 website voor aUe dienstverlening van de overheid en ze hoeven de gegevens die bij de

overheid binnen komen te bevestigen of aan te vuUen (meeste gegevens zijn bekend).

Rambfllll (2004) geeft dit weer in de volgende matrix

Process integration:

Faster case handling
Better contml

tJlo-re and better infonnation
Save money

Moving on-line:

Information
flexibility
Save time

Website

Service integration:

Fewer interactions
Richer services

Channel integration:

Easy to find e-service
Easy to find the site

Multi channel

Front-office

Service delivery

Bij verdere digitalisering van de dienstverlening geeft het model van RambfllU de verschillende ontwikkelstrategieen en de

benodigde interne infrastructurele IT veranderingen weer. Er wordt een correlatie tussen beide benaderingen gegeven.

De organisatieveranderingen kunnen beschreven worden met behulp van het INK-managementmodel. Het INK-management

wordt in de overheidwereld veelvuldig en steeds vaker toegepast. De externe ontwikkelingen vragen om een digitale

transitie. Deze is mogelijk indien het interactie- en integratievermogen van een organisatie verbetert. Dit is de mate waarin

de gemeentelijke organisatie in staat is met haar relaties flexibel te kunnen samenwerken om vervolgens de dienstverlening

te kunnen leveren die aansluit bij de behoeften in de maatschappij. De fasering van digitale dienstverlening is parallel

verbonden aan de INK-fasen die publieke organisatie doorloopt. De INK -fasen zijn:

Activiteit-/ productgericht; De gemeente is gericht op het uitvoeren van een aantal activiteiten, waarbij inhoudelijke kennis en

expertise vande ambtenaar centraal staan. De organisatie is nog een functionele hierarchie. Men reageert erg ad hoc op situaties en

denkt in losse producten.

Procesgericht; De gemeente werkt vanuit processtappen en er vindt sturing plaats aan de hand van prestatiemetingen in het proces.

(De organisatie is gekanteld en de processen die tot de producten leiden staan centraal. De afzonderlijke stappen liggen in

werkprocessen vast. Processen worden verbeterd op basis van evaluaties. Functionele en functieoverstijgende processen.)

Systeem/Klantgericht; Werkzaamheden zijn afgestemd op de behoeften van de klant en maatschappelijke ontwikkelingen. Beheersing

van functionele en crossfunctionele processen, waarbij het vooral gaat om relaties tussen primaire en ondersteunende processen.

Klantfocus is dominant voor hetbeleid.

Ketengericht; Hier is er sprake van intensieve samenwerking in de keten zowel op beleids- als uitvoeringsniveau, waarbij de klant

centraal staat. Tussen betrokken partijen wordt informatie uitgewisseld en zijn processen op elkaar afgestemd. Organisatiegrenzen

vervagen. Hier gaat men bijvoorbeeld werken aan pro-actieve dienstverlening: die plaats in de keten identificeren waar de klant het

makkelijkstbediend kan worden, hetgeen niet altijd het (eigen) loket is.
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Maatsehappijgericht; De organisatie heeft hetproces van continu verbeteren verankerd in zowel de organisatiestructuur als -cultuur. Er

is sprake van client-empowerment: de organisatie heeft de regie over het klantproces weer teruggegeven aan de klant. Aandacht voor

de overstijging dehting de maatsehappij.

Hoe hoger in het INK model des te meer de organisatie het vermogen heeft om informatie uit te wisselen en systemen te

koppelen. De organisatie dient daarbij het vermogen te hebben f1exibel in een keten aan te sluiten en de dienstverlening

efficient en effectief te kunnen organiseren.

Momenteel bevinden de meeste gemeenten zich nog in de eerste 2 INK fasen; gemeenten gaan steeds meer procesgerichti

werken. De procesgerichte organisatie die ontstaat is een organisatie die gericht is op het werk en de werkprocessen en niet

op de organisatiestructuren en functies. Een werkproces bestaat uit heldere en noodzakelijke stappen. Medewerkers

leveren een bijdrage in het proces of leveren het gehele proces. De gemeentelijke organisatie heeft vele heterogene typen

bedrijfsprocessen. Wanneer de wet- of rege[geving verandert dient een gemeente hierop in te spelen.

2.5.3 Organisatiestructuur

De publieke sector stemt haar werkzaamheden steeds meer af op de behoeften van de klant en maatschappelijke

ontwikkelingen. Verschillende auteurs wijzen erop dat de publieke sector op weg naar een meer klantgerichte houding met

behulp van het gebruik van ICT gepaard gaat met ingrijpende veranderingen voor de organisatiestructuur.

20 kan de gemeente er niet aan ontkomen om bij het invoeren van een elektronisch en vraaggericht loket tegelijkertijd de

achterliggende organisatie op deze nieuwe vorm van dienstverlening aan te passen. Het toepassen van ICT dwingt

gemeenten zelfs een kanteling te maken naar meer klantgerichte processen van bedrijfsvoering en dienstverlening

(Duivenboden, Lips et aI., 2002). Waarbij een herschikking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

plaatsvinden. Op organisatorisch niveau moeten overheden zich steeds meer openstellen voor hun omgeving om overeind

te blijven in de maatschappelijke dienstverlening. Interne structuren van organisaties worden opengebroken en aangevuld

met externe structuren voor de communicatie. Met deze combinatie van interne en externe netwerken kunnen zij zich beter

aanpassen aan snel veranderende complexe omgeving (Konijnendijk, 2004). Voorheen gingen veel gemeenten nog veel

aanbodgericht te werk, gegevens werden de burger aangeboden vanuit de logica van de gemeentelijke overheid (Tops en

Vugt, 1998). De verkokering of ook wei hokjesgeest was binnen de organisatie erg groot. Over de uitwisseling van gegevens

tussen afdelingen en zelfs individuen binnen de gemeente werden veel afspraken gemaakt, wat leidde tot inefficientie als

onvolledigheid en het niet op de juist plaats en tijd beschikbaar zijn van bepaalde informatie. Gegevens in verschillende

bestanden waren van wisselende kwaliteit en niet consistent gedefinieerd. Daarnaast heeft iedere afdeling van een

gemeente haar eigen softwareapplicaties en bijbehorende opslagformaten. De verkokering door toedoen van de structuur

leidde vervolgens eilandautomatisering. Wat vervolgens tot meerdere informatiesystemen bracht waarbij de registraties

vaak onvolledig en soms zelfs redundant waren (Duursma, 2002). De burger werd van het kastje naar de muur gestuurd om

een antwoord te kunnen geven op een bepaalde vraag. Daar kon deze persoon het keer op keer uitleggen en dan was het de

vraag of het antwoord aan de gewenste kwaliteit voldeed.

Bij de kanteling speelt het fenomeen frontoffice versus backoffice een grote rol. De begrippen front- en backoffice bestaan

al lange tijd in de literatuur. In 1997 werd de terminologie door OL2000 toegepast in de context van gemeentelijke

informatievoorziening. Beide zijn onderdelen van de gemeentelijke organisatie. De frontoffice vormt de presentatielaag van

de gemeentelijke organisatie naar de buitenwereld toe. De meeste interactie voor de dienstverlening met de buitenwereld

speelt zich in de frontoffice af. De backoffice is het gedeelte van de organisatie dat in principe geen direct contact met de

burger onderhoudt. Binnen de backoffice vindt de beleidsvoorbereiding plaats, is de vakinhoudelijke kennis aanwezig en

worden complexe problemen (waar nodig met de burger erbij) afgehandeld (Overheidsloket 2000, 1998). Voor de backoffice

vormt het specialisme het uitgangspunt; van daaruit worden de producten/diensten geleverd aan de burgers/bedrijven.

Bij de kanteling trachten of hebben gemeenten reeds een knip gemaakt tussen de front- en backoffice. Producten en

diensten worden geanalyseerd en wordt er bepaald waar de knip behoort te liggen. Bij het aanbrengen van een knip wordt

door het herformuleren van processen de verbinding/samenwerking tussen front- en backoffice gerealiseerd. Een

verbinding tussen front- en back-office beperkt zich in het meeste van de gevallen niet tot de eigen organisatiegrenzen.

Veelal zijn in het belang van de directe dienstverlening aan burgers en bedrijven gegevens en informatie nodig van (back-
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offices van) derde partijen, zoals van andere overheidsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen of het bedrijfsleven.

Interne structuren van organisaties worden opengebroken en aangevuld met externe structuren voor de communicatie. Met

deze combinatie van interne en externe netwerken kunnen zij zich beter aanpassen aan de snel veranderende complexe

omgeving.(Konijnendijk, 2004).

Mintzberg definieert de structuur van een organisatie als voIgt; het totaal van de verschillende manieren waarop werk in

afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoordineerd. Mintzberg onderscheidt

vervolgens vijf basisonderdelen van een organisatie:

1. de strategische top, 2. het midden kader, 3. de uitvoerende kern, 4. de ondersteunende diensten en 5. de technostructuur

Mintzberg beschrijft een organisatie met negen ontwerpparameters. Deze worden samengebracht in vier categorieen:

1. Welke individuele posities zijn erbinnen de organisatie?

Functiespecialisatie: betreft enerzijds het aantal taken en de variatie daarin (horizontal job specialization of job enlargement) en

anderzijds de mate waarin het eigen werk zelfwordtaangestuurd (vertical job specialization Ofjob enrichment).

Formalisatie van gedrag: de wijze waarop een organisatie hetgedrag van haar leden voorschrijft en hun vrijheid van handelen bepaalt.

(dmv. Positie, werk ofregels)

Training en socialisatie: is enerzijds gericht op de vergroting van de voorspelbaarheid en de standaardisatie van het gedrag via

vaardigheden en kennis. Anderzijds gaat het om socialisatie aan denkbeelden in de organisatie. Bovendien is het werk zo te beheersen

en te coordineren.

2. Hoe moeten de posities tot eenheden gegroepeerd worden en hoe groot mogen deze eenheden zijn?

Op welke basis groepeert de organisatie posities tot eenheden en die weer totgrotere

eenheden? Indeling naar kennis en vaardigheden, niveau van kennis of vaardigheden, proces en functie, tJ/d,. output, klant ofnaar

geografisch gebied. De hoofdstructuur van afdelingen, afdelingsvormin~ Marktgerichte of functionele groepering zijn de twee

hoofdvormen. Wordt met name bepaald door standaardisatie voor coordinatiedoeleinden. Onder andere hoe groter de standaardisatie

des te groter de werkeenheidkan zijn. Afdelingsgrootte.

3. Wat zijn de verbindingen tussen de afdelingen?

Planning- en beheersingssystemen en horizontale verbindingen

4. Hoe vormen besluiten zich in de organisatie?

Verticale en horizontale decentralisatie

De technologie heeft zoals in de orthodoxe contingentiebenadering wordt weergegeven sterke verbanden met de structuur

met name als het gaat om de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hieronder is aan de hand van

de eerste categorie kort beschreven dat binnen de digitale transitie werkzaamheden voor veel mensen binnen de

organisatie veranderen.

Functiespecialisatie

Met de verdere digitalisering binnen de gemeentelijke organisatie wordt het mogelijk de uitvoering van taken die een

bepaalde vorm van herhaling hebben te alltomatiseren. Het werk kan dan geheel of gedeeltelijk door de geYmplementeerde

methodes en systemen worden lIitgevoerd. Dit betekent een beperking in de horizontale taakspecialisatie. (minder fte's). De

eenvolldige taken worden meer lIitgevoerd door de systemen. Voor complexe taken treedt een situatie op waarin

'professionals' opereren. Dan is er sprake van horizontale taakspecialisatie en verticale taakverruiming. Als systemen zijn

gekoppeld en geautomatiseerd dan worden medewerkers meer een opzichter van het proces dan een medewerker die taken

ad hoc afhandelt. Het bereik van activiteiten zullen buiten de functionele afdelingsgrenzen door de medewerker worden

verricht. Het verstrekken van diensten en producten via het internet kan ook juist weer meer telefoon- of e-mailverkeer

opleveren.

Bijvoorbeeld:

-als de dienstverfening via het digitaalloket nietgeheel duidelijk is, zulfen de frontoffice-medewerkers meer werk metzich mee brengen.

- burgers worden meer gei"nformeerd, de drempel naar deze informatie lager is en het reageren makkelijker is zuffen zij ook snelfer

reageren.

De frontoffice-medewerkers krijgen veranderende klantcontacten en mensen in het backoffice krijgen minder klantcontact.

Voor succesvolle implementatie van digitale dienstverlening is inzicht nodig in de benodigde capaciteit voor de realisatie

van vraaggericht werken. De organisatie dient de consequenties voor de medewerkers inzichtelijk te maken. Per

afhandelingniveau wordt aangegeven wat de personele consequenties zijn en welke gevolgen dit met zich meebrengt voor

de overheveling van taken per taakveld.
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Het aantal uren dat organisatiebreed nodig is voor het uitvoeren van digitale dienstverlening zal per fase toenemen. Op de

totale dienstverlening kunnen, doordat er efficienter gewerkt kan worden en een deel volledig geautomatiseerd wordt

afgehandeld, minder formatieplaatsen nodig zijn. De tijdbesteding voor digitale dienstverlening gaat niet aileen om directe

formatieplaatsen (zoals een webmaster), maar met name om de indirecte formatieplaatsen (verantwoordelijken voor diverse

informatie, producten en diensten). Redactieleden wilen meer tijd moeten spenderen in de ontwikkeling en het actueel

houden van de website. Het management dient er bewust van te zijn dat er steeds meer tijd van de mensen gevraagd wordt

voor het invoeren van gegevens, rapporteren, statusinformatie weergeven etc. Dit werd voorheen immers minder schriftelijk

vastgelegd. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de indeling van de tijd van de mensen die betrokken zijn bij de

e-dienstverlening.

Formalisatie van gedrag was bij de dienstverlening van de gemeente al van belang. ledere burger behoort dezelfde

behandeling te krijgen. Digitale dienstverlening gaat gepaard met standaardisatie en regulering van het werkproces,

waardoor de voorspelbaarheid en beheersing toeneemt. Door het aanwenden van de technologie en medewerkers de

werkprocessen nauwlettender moeten volgen wordt de formalisatie van het gedrag vergroot. De ontsluiting van informatie

vanuit meerdere bronnen zal vooral voor frontofficemedewerkers grote verandering met zich meebrengen. Zij krijgen met

een nieuwe werkwijzen, systemen/ applicaties te maken, hiervoor moeten zij over enige ICT-gebruik competentie

beschikken. De medewerkers moeten onder andere vertrouwd zijn met een ICT-architectuur, met gegevensbestanden, de

updating van bestanden en het online verstrekken van informatie via bondige en taalcorrecte e-mails. Daarnaast dienen

frontoffice-medewerkers te weten wat er via het digitaalloket wordt aangeboden en welke informatie hierop beschikbaar is

gesteld. Er moet duidelijkheid bestaan wie, waar en welke taken, bevoegdheden medewerkers hebben. De wijze waarop de

posities van individuen zijn ontworpen en de wijze waarop deze tot eenheden zijn gegroepeerd zijn afhankelijk van de keuze

waarop de dienstverlening wordt aangeboden.

2.5.4 Organisatiecultuur en mensen

Het implementeren van digitale dienstverlening betekent dat de traditionele manier van werken wordt losgelaten. Het

gevolg daarvan is ook dat personeelsleden op een andere manier of zelfs op andere plaatsen kunnen worden ingezet.

Hiervoor dient voldoende draagvlak te zijn. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen in de veranderingen in werkdruk

en werksoort die optreden na implementatie van de nieuwe werkwijze. De inrichting van de organisatie verandert hierdoor.

Denk daarbij aan taken, bevoegdheden, machten, routines, werkwijzen, verantwoordelijkheden, procedures, waarden en

normen.

Werkzaamheden

De ontwikkeling van bijv. de transactionele e-diensten is een complexe opdracht, het vereist betrokkenheid van diverse

personen met verschillende disciplines en achtergronden (IT, eindgebruikers, leiding, vakspecialisten experts etc) die

gelijktijdig moeten samenwerken. Om diensten robuust zonder menselijke handelingen online te krijgen is significant veel

werk nodig. Onder andere processen die reeds op papier zijn beschreven zijn praktisch niet mogelijk direct te vertalen naar

on-line processen. Huidige processen moeten veelal herbeschreven worden om ze objectief, herhaalbaar en zonder

menselijke handeling mogelijk te maken. Hierbij komt ook nog het beschrijven van de kennis die vaak impliciet bij

medewerkers aanwezig is.

Bevoegdheden, verantwoordeliikheden en cultuur

Bij de verdere digitalisering van de dienstverlening wilen bevoegdheden van mensen in de organisatie veranderen. Mensen

krijgen nieuwe verantwoordelijkheden omtrent eigendom, beheer, juridische context en verantwoordelijkheid van

gegevensverzamelingen (Van den Bosch en Van Capelleveen, 1998). De verschuiving in machtsposities, die samenhangt

met het veranderen van werkzaamheden, leidt tot een gevoel van identiteitsverlies (Hamelink, 2002) en onzekerheid bij de

medewerkers. Vooral de gehechtheid aan de huidige gang van zaken en de angst voor de nieuwe, onbekende situatie speelt

hierbij een rol Ooncker et aI., 2002). Mensen zijn bijvoorbeeld bang om hun jarenlange kennis van een 'systeem' te verliezen

en weer helemaal op 'nul' te beginnen. Zowel technisch; software als organisatorisch; 'wie is waarvoorverantwoordelijk?'.

Het verder digitaliseren van de dienstverlening zal een verbreding plaatsvinden in de taken van mensen. De taken worden

complexer, de eenvoudige handeling worden immers automatisch verwerkt. Hierdoor zal gernvesteerd moeten worden in

'human capital'.
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Daarnaast is het erg belangrijk dat de hele manier van den ken omslaat (bijv. van aanbod- naar vraaggericht). De bestaande

organisatiecultuur en zelfs de cultuur per afdeling bepaalt voor een groot deel welke zaken wei en welke zaken niet

geaccepteerd zullen worden. Vandaar dat de cultuur is een belangrijke factor is bij het beslissen over de wijze waarop

digitale dienstverlening zat of kan worden ingezet. Een cultuurverandering is niet gemakkelijk door te voeren, zeker niet als

de afdelingen een grote autonomie hebben. Daarnaast is de veranderingssnelheid van cultuur lager dan die van de

technische.

Olsthoorn definieert organisatiecultuurals voigt; een door leden van een organisatie gemeenschappelijk aanvaard, gedeeld

en in stand gehouden patroon ofstelsel van waarden en normen, symbolen dat als referentie- en toetsingspunt dient vaar

het communicatiefhandelen jegens elkaar en tegenoverpubliekgroepen.

De cultuur is een middel dat de leden van een organisatie vanzelfsprekendheden en zekerheden verschaft. Hofstede (1995)

noemt zes dimensies van organisatieculturen:

1. procesgericht tegenoverresultaatgericht;

Mensen in een procesgerichte cultuur blijken van zichzelfde indruk te hebben dat zij risico's vermijden en zich niet erg inspannen voor

hun werk. In een resultaatgerichte cultuur voe/en medewerkers zichze/fop hun gemak in onbekende situaties en /everen ze e/ke dag een

maxima/e inspanning.

2. mensgericht tegenover werkgericht;

Een mensgerichte cu/tuurzorgt ervoor dat medewerkers hetgevoe/ hebben dat de organisatie zich verantwoorde/ijk voe/t voor het we/zijn

van haar werknemers en dat be/angrijke bes/issingen meestalgenomen worden door groepen ofcommissies. In werkgerichte eenheden

ervaren medewerkers een sterke werkdruk, zien zij de organisatie a/s prestatiegericht en denken zij dat be/angrijke bes/issingen meesta/

genomen worden door individuen.

3. organisatiegebonden tegenoverprofessionee/;

Werknemers ont/enen hun identiteitgrotendee/s aan de organisatie tegenover de eenheden waarin de mensen zich primair identificeren

methet werk dat ze doen.

4. open tegenoverges/oten;

Binnen open systemen staat de organisatie open voor nieuwe medewerkers, zij voe/en zich hier sne/ thuis, terwij/ in ges/oten systemen

de /eden zelfs tegenover e/kaargesloten en gereserveerd zijn. Deze dimensie beschrijft het communicatiek/imaat.

5. 105 tegenover strak;

Mensen in "Iosse" eenheden vanden dat niemand zich druk maakte over de kosten en dat er vaak grapjes gemaakt werden over het

bedrijfen het werk. Mensen in "strakke" eenheden beschreven hun werkomgevinga/s kostenbewust en humor/oos.

6. normatieftegenoverpragmatisch.

Pragmatische eenheden laten zich /eiden door de markt. Normatieve eenheden zien hun taak a/s ge/dende procedures die gevolgd

moeten worden. Deze procedures zijn belangrijker dan de resultaten.

Kijkend naar de gefaseerde groei van digitale dienstverlening zal een pragmatische cultuur gericht op resultaat en mens de

gunstigste cultuur zijn voor het succesvol digitale dienstverlening. Ook een open systeem zal zorgen voor een beter

communicatieklimaat, waardoor de kans op stagen van digitale dienstverlening toe zal nemen. Wanneer medewerkers zich

meer identificeren met het werk zal er een grotere kans op weerstand zijn bij het wijzigen van hun werkprocessen, dan

wanneer de medewerkers zich identificeren met de organisatie en dus sneller de noodzaak van veranderen wilen zien.

D.m.v. interne programma promotie wordt een cultuurverandering bekrachtigd. Mond-op-mond communicatie geeft hierbij

een beter resultaat dan mass media.

Draagvlak

Om een verandering in een organisatie goed te laten verlopen dient voldoende organisatorisch draagvlak aanwezig zijn. Het

is van belang inzicht te krijgen in de veranderingen in werkdruk en werksoort die optreden, wanneer diensten en producten

via het digitaalloket worden aangeboden. Naast deze veranderingen kunnen ook verschillende technische mogelijkheden

leiden tot weerstand bijvoorbeeld wanneer verschillende procesapplicaties aan elkaar gekoppeld dienen te worden zullen

backoffice afdelingen bepaalde macht over hun applicaties moeten inleveren. In het verlengde van het draagvlak in de

organisatie en als voorwaarde voor de adoptie van een digitale dienstverlening de benodigde architectuur is het creeren van

draagvlak onder de leiding van de gemeentelijke organisatie. Stu ring vanuit het concern is een voorwaarde. Er moet immers

een proces-overstijgende organisatie worden opgebouwd. Voor samenwerking tussen afdelingen of externe partijen is een

sterk mandaat en drijfveer nodig om daadwerkelijk iets te bereiken. Goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.

Voor beide partijen moet duidelijk voordeel te zien zijn en dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden. Draagvlak
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heeft betrekking op zowel steun als op de afwezigheid van weerstand (Ruelle, Bartels et aI., 1998). Zij geven een algemene

definitie van draagvlak.

'Draagvlak kan omschreven worden als een doorbelangen ingegeven evaluatie van de politieke situatie doordoelgroepen

van een beleid, waaraan een doelgroep actieve ofpassieve steun verleent ofjuist weerstandbiedt'.

Vervolgens kan onderscheid gemaakt worden tussen passieve steun en onverschilligheid met betrekking tot beleid. Hierin

zit impliciet een attitude en gedragselement. Belanghebbenden kunnen immers een negatieve attitude hebben ten aanzien

van beleid, maar hoeven daarmee nog geen actie (gedrag) te ondernemen om dit te uiten. Afhankelijk van de (positieve dan

weI negatieve) evaluatie van het beleid kan worden vastgesteld in hoeverre er sprake is van draagvlak voor bepaalde

plannen. (Graaf en Boedeltje, 2004).

Vanuit verandermanagementstelt men dat erdraagvlak gecreeerd moet worden om de verandering succesvol te vergroten.

Draagvlak kan ook gezien worden als het adopteren van een verandering. Draagvlak creeren door de adoptie te bevorderen

en de diffusie te vergroten. Diffusie is de verspreiding van nieuwe innovaties (ideeen, producten en processen). Volgens

Rogers (1995) verloopt dit volgens een vast en voorspelbaar patroon. Het veranderingsproces (vernieuwingsproces) wordt

gekenmerkt door enkele aspecten o.a.:

1. Het beslissingsproces

Wanneer medewerkers kennis hebben genomen van de ambitie die de leiding heeft, zullen zij de ideeen interpreteren naar

bestaande of eigen overtuiging en houding. Vervolgens vormt de medewerker houding tegen over van de verandering.

TIjdens het vormen van een attitude probeert de medewerker het idee toe te passen op toekomstige situatie en wordt er

gezocht naar evaluatie-informatie over de consequenties van de verandering. Bij het uiteindelijke gebruik zoekt de

medewerker naar een bevestiging van zijn eerder gevormde beslissing.

Kennisoverdracht; bewustwording, vertrouwdraken, begrijpen hoe het werkt

Overtuiging; vormen en bepalen van houding ten opzichte van de innovatie

Deslissing; de keuze adopteren ofafwijzen

Invoering; implementeren

Evalueren; vaststellen van hetnut, lessen trekken perfectioneren, aanzet totnieuwe innovaties.

Communiceren en de manier waarop is erg belangrijk (de vorm van de boodschap, de manier waarop het beleid wordt

ontvangen). Medewerkers betrekken bij de invulling van de toekomstplannen die het management heeft. Discussieren over

het gewenste doel van de verandering. Zodat negatieve attitude ten aanzien van de verandering wordt vermindert of

verdwijnen. Doordat medewerkers worden betrokken kunnen zij sneller gemotiveerd worden (positieve houdingen

versterken).

2. Innovativiteit van een individu of adoptie-eenheid

Dit is de mate waarin een medewerker of afdeling een vernieuwing oppiktjaccepteert. Rogers verdeeld het geheel van

innovatiegedrag in vijf categorieen namelijk:

Innovators; waaghalzig

Vroege adopters; oplettend (opinieleiders)

Vroege meerderheid; overwegend

Late meerderheid; sceptisch

Achterblijvers; traditioneel

Mensen zien of accepteren de noodzaak om te veranderen juist vroeg of laat. Het vernieuwingsproces moet tot aile vijf de

categorieen doordringen. Daarbij hoort voor iedere categorie een eigen aanpak en nazorg. Ook zijn er mensen die juist net

alsof doen met de verandering mee te gaan, maar er ondertussen niets van willen weten. Deze mensen zijn vaak niet bekend

en vaak moeilijk te herkennen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt welke medewerkers worden en zijn

betrokken bij de ontwikkeling, besluitvorming, implementatie en communicatie naar de rest van de organisatie. Een positief

effect geeft het waneer opinieleiders hierbij worden betrokken zij zijn immers instaat de attitude van medewerkers te

beTnvloeden. Door elke categorie verschillend te benaderen wordt er rekening gehouden met de sociaIe invloed en het

gedrag van medewerkers.

3. De relatieve snelheid van een vernieuwingsproces
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Er zijn enkele karakteristieken die de snelheid van een vernieuwingsproces beYnvloeden, de voornaamste karakteristiek is

hoe medewerkers de vernieuwing waarneemt de belangrijkst 5 zijn:

1. Het relatief voordeel; een verbetering ten opzichte van het voorafgaande (het wordt beter, goedkoper, sneller, gereduceerde werklast

etc.)

2. De compatibiliteit; de mate waarin de vernieuwing verenigbaarjpassend is met bestaande waarden, ervaringen en behoefte van de

medewerkers

3.Decomp/~xiteit; de verandering moet niet te complex zijn (het moet makkelijk te begrijpen zijn om de snelheid van hetproces te

versnelen)

4. De mogelijkheidhet te kunnen uitproberen;

5. De mogelijkheidom het te kunnen bekijken;

ledere categorie medewerkers (zie innovativiteit) waarneemt de vernieuwing ook weer anders. Een vroege adopter zal nog

wei met enige gebruikersongemak kunnen leven terwijl de late meerderheid juist belangrijk vindt dat het product/proces

direct en gemakkelijk bruikbaar is. Door eerst de afdelingen waar de meeste vroege adopters zijn of een sterke opinieleider

is de verandering door te voeren, kunnen de afdelingen die zich in de latere categorieen bevinden de voordelen van de

verandering zien, de toegepaste techniek observeren, de verandering begrijpen waardoor zij sneller bereid zijn de

verandering te adopteren. Overige karakteristieken zijn; het aantal personen die betrokken zijn bij de besluitvorming. (hoe

meer, hoe trager het besluitvormingsproces), de vorm van communicatie met de medewerkers (persoonlijk of massaaO, de

structuur van het sociale systeem en de invloed van change agents. Change agents beYnvloeden medewerkers in de richting

die het change agency (bijvoorbeeld management) wenst. Change agents werken met name via opinieleiders.

Het is van belang barrieres die medewerkers zien weg te nemen, dit kan door middel van concretisering en gewenning,

positieve attitudes ten aanzien van de verandering te bekrachtigen en negatieve te neutraliseren, sociate invloed,

participatie (betrokkenheid, mogelijkheid tot inspraak), gedragscontrole (motiveren etc.). Daarnaast is het van belang dat

draagvlak behouden blijft (nazorg).

2.5.5 Technologie/ systemen

Wanneer gemeenten in een hogere fase diensten willen aanbieden heeft dit ook grote invtoed op de technische

infrastructuur. Systemen zullen met etkaar moeten 'samenwerken'. Om deze 'samenwerking' te 'vereenvoudigen'

(problemen te vermijden), wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een constructie die wordt aangeduid met de term

midoffice. Dit is geen organisationele laag, maar een verzameling van functies als datatransformatie en routering die de

front- en backoffice met elkaar verbindt. De midoffice kan worden ingevuld door midware. Dit is het geheel van

informatiesystemen en technologische infrastructuur dat concreet bij de midoffice processen wordt gebruikt. Naast de

samenwerking zullen ook systemen/voorzieningen moeten worden aangeschaft. In de paragraaf hieronder is in het kort

weergegeven welke systemen voor de verdere digitalisering van de dienstverlening nodig zijn. Afhankelijk van de grote en

de ambitie van de gemeente zijn systemen al dan niet nodig. Het aanbod op de markt is erg verspreid en er zijn enkele

systemen waarbij meerdere systemen en functionaliteiten elkaar overlappen, bijvoorbeeld een zakenmagazijn vs

gegevensmagazijn ofWFM vs Webintake. De functionele architectuur die hier gebruikt wordt kan er als voigt uitzien.
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In de architectuur zijn dit de voorzieningen/systemen die daadwerkelijk contact tussen burger en medewerker mogelijk

maakt of de burger of frontoffice medewerker direct een bepaalde functionaliteit 'biedt'. Kortom de presentatielaag van de

gemeente, waar aile interactie met de buitenwereld af speelt.

Portal; Functionaliteit waarmee relevante informatie en toepassingen kunnen worden aangeboden aan (groepen van)

eindgebruikers op een gepersonaliseerde manier. Ais presentatielaag in de frontoffice krijgt de burger of het bedrijf een

verzameling gegevens gepresenteerd (bijv. in een pop-up venster). De informatie kan o.a.: persoons-, omgevings- of

transactiegebonden zijn.

Content management systeem (CMS); onder andere maken, beheren en publiceren van webcontent. Er kunnen ook

webformulieren meegemaakt worden en kunnen product-dienstenbeschrijvingen er in beheerd worden.

Customer relationship management; Klantencontact (telefonienotitie, e-mail.brief. webformulier etc.) komt in een systeem

samen.

Interactieve tools;

• Product-dienstencatalogus; Functionaliteit voor het beschrijven en ontsluiten van producten/diensten. (bijv.

Vraaggerichte INteractieve Dienstencatatogus van VNG of Bedrijvenloket van KvK)

• Kennissysteem; Systeem met interne kennis. Op basis van parameter wordt er informatie ontsloten. (Bijv. schatting van

de slaagkans van een aanvraag). Een kennissysteem is een combinatie van inhoudssytemen (informatie ligt hierin

opgeslagen bijv. productdienstencatalogus) en data- of processystemen (gegevens over bepaalde objecten opslaan en

wijzigingen bijhouden bijv. GBA en workflowsystemen (Corsa, Protos)). Een kennissysteem wordt ook wei in deze

context een beslissingondersteunend systeem genoemd.

• Webintake systeem (formulierenserver); Webformulieren creeren en beheren. Vrijwel dezelfde creactie- en

beheersprocessen als webcontent echter biedt het ook versiebeheer en goedkeuringsslagen. Ook kan het formulier een

interne logica (bijv. een veld moet ingevuld zijn (validatie)) intelligentie (bijv. als er getal wordt ingevoerd groter dan 10

dan krijgt de burger nog een veld in beeld die hij moet invoeren) en functionaliteit (bijv. klant heeft de mogelijkheid tot

het bijvoegen van bescheiden (bouwtekening, document), kunnen stoppen en op later tijdstip gegevens weer invoeren,

helpteksten te ondersteuning laten verschijnen, formulier krijgt een barcodenummer (inkomende post) of

factuurnummer (bij betaling).
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Betalingsvoorziening; biedt de functionaliteit om elektronisch te betalen. Dit kan een gegarandeerde of ongegarandeerde

betaling zijn.

Authenticatievoorziening; biedt de functionaliteit met enige zekerheid de identiteit van een individu te kunnen vaststellen.

Authenticatie gebeurd op basis van verificatie van iets wat de aanvrager:

o weet (bijvoorbeeld gebruikersnaam, wachtwoord

o heeft (bijvoorbeeld een smartcard, een usb token, telefoon) of

o is (biometrischkenmerk bijvoorbeeld een irisscan)

Het resultaat van de authenticatie kan worden bijvoorbeeld gebruikt om de aanvrager op te zoeken in een directory

service, zodat het midoffice systeem diens authorisatie kent.

Midoffice

De midoffice is in principe bedoeld om de input van frontofficesystemen om te zetten naar combinaties van achterliggende

backoffice systemen.

Zakenmagazijn; leder webformulier leidt tot een zaak. Aan elke zaak hangen meestal diverse andere documenten.

Tezamen wordt dit een zaakdossier genoemd. Een zaakdossier gaat per zaak over de inhoud als over het proces van een

aanvraag.

Workflowmanagementsysteem; Het webformulier wordt met name bij kleine gemeenten «100.000);; ontvangen door een

systeem met workflowmanagement (WFM) functionaliteit. Deze routeert het naar een medewerker of afdeling

Berichtencentrale (Broker) / Business Process Management (BPM); Vergelijkbaar met een WFM, maar met meer

functionaliteit (meer automatisering). Het zorgt dat de webformulier in het juiste formaat op het juiste moment via de

juiste route bij je juiste procesapplicatie terechtkomt. Met name grote gemeenten (>100.000) gebruiken deze centrale.

Gegevensmagazijn en datadistributievoorziening (Datawarehouse (DWH) of Operational Data Storage (ODS»

De gegevens uit de verschillende backoffice applicaties worden hierin (read-only) opgeslagen. Deze is nodig want huidige

gemeentelijke registraties zijn onvoldoende beschikbaar en beveiligd om 24/7 digitale dienstverlening te ontsluiten. Bij de

implementatie van systemen en de realisatie van de midoffice zullen fundamentele keuze gemaakt moeten worden. In de

bijlage 6 worden enkel van deze keuzes uitgebreider beschreven.

• Instrumentatie van de gegevensdistributie:

• Instrumentatie van de zaakafhandeling

• Instrumentatie van de applicatie-integratie

• Standaards en interoperabiliteit

• De presentatielaag in de front-office

Backoffice

Ook backoffice systemen zijn er in vele soorten en maten. Vandaar dat ze niet allemaal specifiek genoemd zullen worden.

Document management systeem (OMS); Dit systeem levert bepaalde functionaliteit voor het invoeren, opslaan archiveren

en ontsluiten van documenten. (bijv. bewaakt toegang tot documenten, verzorgt versiebeheer). In de toekomst verwacht

Gartner een verschuiving van dit systeem naar de mid office (de backoffice applicaties zullen geen eigen document

management component meer hebben) en een meer gerntegreerd systeem met het eMS. (IDMS)

Afsprakensysteem; Om ook afspraken via het digitaalloket te laten verlopen dient het afsprakensysteem Cindien gemeente

die hebben) 'gekoppeld' aan de web intake.

Huidige specifieke backoffice systemen; Aparte gemeentelijke backoffice systemen per dienst/afdeling (GBA, financien,

vergunningen etc.). De systemen zijn veelal gericht op het proces van een specifieke taak van de betreffende afdeling en

bevat impliciet veel kennis over de achterliggende wet- en regelgeving.

De in het webformulier ingevoerde gegevens dienen zo mogelijk zonder menselijke tussenkomst in de systemen van de

backoffice kunnen worden verwerkt. Hiertoe dienen processystemen aanwezig te zijn. Daarbij is het van belang dat de

formuliergegevens voldoen aan de te hanteren standaarden. De status van een aanvraag kan door menselijke interventie

worden gegeven of door middel van een processysteem. Documenten bijvoorbeeld in een zaakdossier moeten binnen de
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documentair structuurplan iii (D5P) bepaalde ordening worden teruggevonden. 5ystemen moeten met elkaar kunnen

communiceren met name gestandaardiseerde structuur en (technische en functionele) protocollen zijn hierbij van belang.

(05055). Voor de authenticatie- en/of betalingsvoorziening zijn er diverse hard- als softwaremiddelen beschikbaar. De

veitigheid van de voorziening hangt in het algemeen afvan o.a.:

De financiele middelen de instantie heeft om de voorziening te beheren;

Het risico wat de betrokkenen lopen bij een onjuiste transactie;

De technische en organisatorische veiligheid van het systeem

Beveiliging

Hardware moet beschermd worden tegen diefstal en andere onvoorziene omstandigheden, terwijl gegevens beschermd

moeten worden tegen ongeautoriseerd gebruik (i.e. het wijzigen, verwijderen, of zonder toestemming inzien ervan). Een

maatregel zou kunnen zijn om bijvoorbeeld de systemen in een afgesloten ruimte te plaatsen. In dezelfde ruimte zou ook

een noodstroomvoorziening geplaatst kunnen worden. Deze zorgt ervoor dat in ieder geval de belangrijkste systemen bij

een stroomstoring altijd zullen blijven werken.

De beveiliging van gegevens is minder simpel van aard. Echter erg belangrijk, privacygevoelige informatie kan immers in

verkeerde handen terechtkomen. Om deze actie en andere aanvallen en interventies te voork6men zijn er een aantal

technieken. Het beveiligen van informatie die opgeslagen is op een vaste plaats en dus niet verzonden wordt, kan door

middel van een firewall. Voldoet dit niet aan bepaalde regels, dan wordt het geblokkeerd. Hiermee zijn de computers in het

netwerk afgeschermd voor de 'buitenwereld', maar het is nog wei mogelijk om uitgaand en inkomend verkeer (buiten de

firewall) te onderscheppen, te bekijken, te wijzigen, enzovoorts. Om dit te voork6men wordt vaak gebruik gemaakt van

cryptografie, ofwel het versleutelen (encrypten) van berichten. Vaak wordt asymmetrische encryptie gebruikt.

Asymmetrische encryptie vormt de basis voor een 'public key infrastructure' (PKI). Dit is 'een samenstel van architectuur,

techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op public key cryptografie'. Hierbij worden certificaten, die sleutels

als het ware valideren, uitgegeven door een betrouwbare organisatie (een Trusted Third Party: de Certification Authority

(CA)) die personen en organisaties controleert op 'echtheid'. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het systeem nog hoger.

5peciaal voor dit doel is PKloverheid opgericht, dat betrouwbare communicatie binnen en met de Nederlandse overheid

mogelijk wit maken.

Ais een gemeente elektronische diensten aan wi! bieden aan de burger, waarbij enige vorm van interactie gewenst is, dan is

vertrouwen en zekerheid erg belangrijk. Een burger wit immers weten dat een bericht van de gemeente ook daadwerkelijk

van de gemeente afkomstig is, onderweg niet gewijzigd is en dat hij/zij de enige is die het bericht kan lezen. Andersom wit

de gemeente een snelle manier om een burger te identificeren en bovendien wi! zij ook weten of het bericht onderweg niet

gewijzigd is. PKI zou hier uitkomst kunnen bieden. Door de gemeente aan te wijzen als CA wordt het bemachtigen van een

eigen sleutelpaar voor een burger erg laagdrempelig en bovendien heeft de gemeente controle over het proces van het

uitgeven van certificaten. Uiteindelijk kunnen gemeente en burger dan relatiefveilig communiceren.

Probleem Aandachtspunten Oplossingen

Autorisatie Autorisatie van een gebruiker om een computer of Wachtwoorden en toegangsbeveiligingsmechanisme

informatieverzameling te benaderen

Authenticiteit Is de gebruiker wie hij zegt te zijn? Authenificatievoorziening: PKI, DigiD, SMS etc. zie bijlage 7

Integriteit Is de boodschap daadwerkelijk verzonden? Digitale handtekening: PKI, SSL

Kan de ontvanger er zeker van zijn dat de

boodschap niet is gewijzigd?

Privacy Is de interactie of transactie prive? Publici private encryptie (SSL)

Fraude/diefstal De mogelijkheid dat er misbruik gemaakt kan Logging, audits, systeemmangement en procedures

worden.

Sabotage Kan iemand het systeem binnendringen en Firewall en Firebreaks

gegevens vern ietigen

Stroomlijnen van basisgegeyens

Gemeente verzamelt, beheert en gebruikt ter behoeve van haar primaire proces grote hoeveelheden gegevens van

personen, bedrijven, inkomens, gebouwen etc. De meeste van deze gegevens worden meerder keren opnieuw bij bedrijven

en burgers opgevraagd doordat deze door gebrek aan onderlinge afstemming en samenwerking niet of slechts beperkt
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worden hergebruikt. In het Programma Stroomlijnen basisgegevens wit de overheid hier verandering in brengen door een

stelsel van authentieke registraties tot stand te laten komen. ledere registratie heeft een zijn eigen specifieke gegevens.

Voor een goed functionerend digitale dienstverlening is het realiseren van het geheel van authentieke registraties van groot

belang, omdat de gegevens hiermee eenduidig vastgelegd zijn, wat leidt tot goede koppelingsmogelijkheden en

kwalitatieve informatieontsluiting.

Interoperabiliteit

Gehrels et al. (1999) definieren interoperabiliteit als: 'transparante toegang tot gegevens en functionaliteit om deze

gegevens te kunnen bekijken, te integreren en te bewerken. Zij onderscheiden verder drie soorten interoperabiliteit:

inhoudelijk (o.a.gegevensdefinities),

• technisch (de (fysieke) toegang tot gegevens) en

• juridisch (rechten op gebruik van gegevens)

Interoperabiliteit is met name van belang in de hogere fasen van dienstverlening, het zorgt dat de backoffice applicaties in

staat zijn om hun gegevens te ontsluiten. De meeste gemeentelijke procesapplicaties zijn hier veelal niet op ingericht. Om

deze systemen met elkaar te kunnen laten communiceren dienen 'adapters' gemaakt te worden die volgens gemaakte

afspraken (specificatie) gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Indien gebruik wordt gemaakt van open standaarden hoeft er

niet voor iedere nieuwe gegevensuitwisseling opnieuw maatwerk ontwikkeld te worden. Voor de uitwisseling tussen

verschillende systemen binnen een gemeente is er in opdracht van de VNG het Standaard UitwisselingsFormaat (stUF)

gedefinieerd. Het huidige beleid van de overheid pleit voor Open Standaarden en Open Source Software (Programma

05055). Het eerste aspect zorgt voor standaardisatie, het tweede zorgt (dankzij de beschikbare broncode) voor meer

aanpassingsgemak van applicaties en systemen en een kleinere leveranciersafhankelijkheid. Ook wanneer organisaties

steeds meer met elkaar gaan communiceren en wellicht in de toekomst moeten zal de interoperabiliteit van gegevens en

systemen wenselijk zijn. Omgedraaid waneer er geen interoperabiliteit bestaat en er weI een uitwisseling nodig is zal er een

conversie nodig zijn. Bij een conversie ontstaat dikwijls (omdat systemen niet dezelfde items en gegevens nodig hebben)

dat gegevens niet uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor zou de kwaliteit of nauwkeurigheid minder kunnen worden. Zoals

vermeld is interoperabiliteit niet zo'n issue bij de eerste fasen. Echter doet de gemeente er verstandig aan bij de aanschaf/

implementatie van onder andere een eMS, interactieve tools, midware etc. rekening te houden met toekomstige behoeften/

ontwikkelingen.

2.5.6 Financien en risico's (Business case)

Zoals hiervoor reeds voldoende is aangetoond is digitale dienstverlening meer dan het opzetten van een website met enkele

interactieve tools. De berekening van baten en kosten als gevolg van de digitale dienstverlening implementatie is

afhankelijk van de fase waarin diensten/produden wOld~Il d':IlIgeboden. NaarmaLe de Lechnische en organisatorische

uitdagingen groter worden des te hoger de uitgaven zullen zijn. De kosten nernen meer dan evenredig toe naarrnate

gestreefd wordt naar een hoger dienstverleningsniveau.

Het installeren van een website vraagt in de meeste gevallen niet om een al te grote investering, in volgende fasen zullen de uitgaven

voor aanschaf als beheer echter alsmaar oplopen. (onder andere veiligheid, architectuur, infrastructuur, co5rdinatie

gegevensverzamelingen, de uitwisseling ervan, onderzoekjenquetes om de behoeften van burgers en bedrijven te achterhalen,

personeel op te leiden). In de fase transformatie zullen daarnaast grote kosten gemaakt worden van reorganisatie en het clusteren van

diensten.

Beslissingen om over te gaan tot investeren worden het liefst op basis gedaan van 'harde' cijfers. Methodes als; Netto

Contante Waarde, Interne Rentevoet, kostenbaten ratio en de terugverdientijd van de investeringzijn enkele maatstaven die

veelal als basis gebruikt worden bij de beslissingen. Om de methodes te kunnen gebruiken is het van belang kosten en

baten te kwantificeren. Hiervoor wordt voor ieder project vaak een business case gemaakt te worden.

Baten

De baten die digitale dienstverlening met zich mee brengt zijn moeilijk te kwantificeren, want de voordelen zullen met name

te vinden zijn op sociaal maatschappelijk en economisch vlak in plaats op direct financieel vlak. Tevens worden gaat het

kunnen verlenen van digitale dienstverlening gepaard met lange termijn investeringen en zijn baten afhankelijk het gebruik
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door de burger en bedrijven. Efficientievoordelen voor burgers, bedrijven en overheid die wei in geld uit te drukken zijn, zijn

echter dikwijls complex van aard wat het kwantificeren lastig maakt. De voordelen die in het algemeen genoemd worden

zijn:

Administratieve lasten verlichting

• Kwalitatief betere dienstverlening

• Beter en snellere informatie voor bedrijven en burgers

• Een productieve overheid

• Een beter geTnformeerde overheid

Enkele voordelen uit studies zijn:

Verbetering van functionaliteit:

Het biedt het ook extra functionaliteit die via de traditionele kanalen niet mogelijk zijn (bijv. samenhangende producten of het kunnen

volgen van de leveringsprocedure). Door samenhangende producten kan weer de omvang van formulieren gereduceerd worden.

Het is mogelijk dat de burger / klant inzage krijgt in zijn binnen de administraties aanwezige eigen gegevens. Wat een extra controleren

op juistheid en actualiteit van gegevens geeft. Dit kan weer tot een betere kwaliteit leiden.

Verbetering van 'klant'relatie en besparingen voor 'klant':

Vermindering van administratieve lasten doordat overheden in hun dienstverlening aan de burger en bedrijven veel meer dan nu het

geval is zullen samenwerken.

Betere gei"nformeerde burger door actuele, persoonsgerichte en toegankelijke informatie.

De overheid zal transparanter zijn. Burgers hoeven minder verlof op te nemen om naar de gemeente te gaan.

Besparing voor burgers en bedrijven de zoekkosten en doorlooptijden van verzoeken verminderen.

De toegankelijkheid wordt groter (24 uur per dag 7 dagen per week)

Persoonlijkere dienstverlening: de burger zich laten informeren over allerlei gemeentelijke initiatieven, producten die betrekking op hem

hebben.

Flexibele bedrijfsvoering:

Directe communicatie: mogelijk minder betrokkenen intern

Gemeentelijke processen worden meer gestandaardiseerd uitgevoerd. Dat zou tot verhoging van de kwaliteit moeten kunnen leiden.

Gegevens moeten maar eenmaal opgevraagd te worden en wilen centraal opgeslagen worden en geiipdatet worden.

Voor de overheid vindt er een versnelling van procedures in het backoffice plaats. etc

Besparing op arbeid / productiviteit

Ontlasting front- en backoffice: burgers en bedrijven kunnen real-time zaken afhandelen en kunnen zelf informatie opzoeken

Door elektronische verwerking kan behandelingsduur inkorten en het aantal medewerkers worden verminderd.

Door eenduidige vastlegging van gegevens. De kosten die samenhangen met het verzamelen van gegevens verminderen en het

verwerken en beheren van informatie eenvoudiger. etc

Besparing middelen:

Documenten, belastingen etc. zullen sneller en zonder papierverbruik verleend en gei"nd worden.

Digitaal communicatie besparing op verzendkosten. Etc.

Besparing op kapitaal:

Als gevolg van besparing op arbeid en middelen is er ook een op kapitaal

Een extern effect is een algehele versterking van de kennisinfrastructuur van Nederland, wat zeker geldt als een gemeentelijk initiatief

een landelijk vervolg zou krijgen. Uiteindelijk kan leiden tot groot maatschappelijk economisch rendement. Doordat de gemeente meer

transparant opereert zou het vertrouwen in de overheid moeten kunnen toenemen. e-democratie

Inkomsten door het verstrekken van informatie via het internet.

Voor het in rekening brengen van kosten geldt voor de rijksoverheid een AMvB. Gemeenten zijn tot zekere hoogte vrij in het

vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor verstrekking. Via de website informatie verstrekken tegen betaling is

mogelijk, echter heeft de betaling strikt genomen betrekking op de werkzaamheden en niet op de informatie. iv Op grand van

de Aanwijzing Markt en Overheid beschikbaarstelling aan derden aileen op non-discriminatoire en tegen uniforme prijzen

kan plaatsvinden!. Dordrecht of Enschede geeft korting wanneer een burger via het internet een product aanvraagt.

Kosten

Naast investeringen in hardware en software. Zal er geTnvesteerd moeten worden in de organisatieverandering. Zoals

hiervoor reeds is beschreven. Voldoende capaciteit is niet afdoende ook het veranderen van de organisatie qua cultuur,
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gegevensbeheer en de technische en inhoudelijke competentie van mensen is een enorme opgave waar veel tijd en geld in

gaat zitten. Voor de ontwikkeling van de digitale dienstverlening zijn mensen nodig. Deze moeten de mogelijkheid hebben

naast de reguliere werkzaamheden (voldoende tijd) eraan te kunnen werken. Tevens is van belang welke kennis buiten de

eigen organisatie dient te worden ingeschakeld.

Voorbereiding:

- analyses van de organisatie;

- inventarisatievangegevens en gegevensstromen;

onderzoek huidige functionaliteit applicaties voldoen aan de eisen van e-dienstverlening

- opstel/en van alternatieven,

architectuuropbouw,

- risicoanalyse,

onderzoek naarbehoeften en rekening houdendmet toekomstige ontwikkelingen. Etc.

Juridische invloeden:

aanpassen van systemen,

- wijzigen van regelgeving (verordening),

procedures opstel/en,

contracten voorsamenwerking etc.

Organisatorisch:

Cultuuromslag,

Functioneel en inhoudelijk beheer (taken, functies, rol/en, verantwoordelijkheden)

Competentie van mensen (training, bijscholing),

Interne en externe communicatiekosten Onformeren en stimuleren van burgers),

Beveiliging

Marketing (bijv. ook wanneer een korting (positieve bekrachtiging) aan burgers wordt gegeven als zij via het internetgemeentelijke

diensten afneemt = kosten) etc.

Technisch:

Aanschafvan hard- en software: back-upvoorzieningen, CMS, datawarehouse, beveiliging etc. (zie vorige paragraaf),

Licentiestructuur; aantalburgers/aantalprocessors /

Instal/atie en implementatie: instal/eren van systemen, veranderen van IT infrastructuur, IT architectuur, het maken van adapters

en/ofconversies (aanpassingen + maatwerk), configuratie etc.

Technisch beheer, onderhoud etc.

Gevoeligheidsanalyse

Bij het opmaken van een kostenbatenanalyse voor een businesscase maakt men ook een gevoeligheidsanalyse. Hierbij

wordt gekeken naar onzekerheden van diverlie kOliten en bilten en Wilt voor invlo@d d@z@ g@@ft op d@ winstg@v@ndheidvi
•

Door de switch valuevii te berekenen wordt inzkht verschaft in de gevoeligheid van diverse uitgaven en besparingen op de

winstgevendheid.

Risico's

Naast het in kaart brengen van de baten, kosten en financiele risko's van de investering dient de gemeente ook te kijken

naar overige risko's die zij kan lopen wanneer zij e-diensten wi! ontsluiten. De gemeente dient een risicoanalyse op te

stellen en af te vragen of zij de risico's willen accepteren, juist mijden of wat voor soort maatregels zij daarvoor inzet.

Risko's waarmee een gemeente mee geconfronteerd kan worden zijn:

Juridische risico's

Deze risico 's zijn veelalbesproken in het vorige hoofdstuk. Hetgaat hierbij voornamelijk om de gevolgen bij vormfouten, procedurele

en inhoudelijke fouten.

- Bestuurlijke ofpolitieke risico's

In welke mate lig! een product bestuurlijkgevoelig?

Risico's die voortkomen uit hetgebruik van ICT

Hierbijgaat hetmet name welk risico de gemeente loopt wanneer de beveiliging van een

dienst niet voldoende blijkt te zijn.
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Schaderisico's die de gemeente kunnen lopen zijn o.a.: financiele claims, imago schade en bestuurlijke gevolgen. Wat is de

impact van de schade op de gemeente? In bijlage 7 zijn risico's en de mogelijke maatregels weergegeven. De gemeente zal

zich elke situatie moeten bekijken hoe de kosten-batenafweging uitvalt.

2.5.7 Samenvatting

In voorgaande paragraaf, 2.5. is een antwoord gegeven op de tweede deelvraag van deze scriptie: welke

organisatiekenmerken zijn voor gemeenten belangrijk bij de digitale transitie?

Op basis van de functionaliteit bij deelvraag 1 kan de gemeente haar visie concretiseren tot een duidelijke

strategiebepaling. Vooraf een strategie bepalen waarin het doel van de digitale dienstverlening is onontbeerlijk. De

strategiebepaling is bepalend voor het ontwerp van de digitale transitie.

• De processen die de totstandkoming bewerkstelligen

de taken te analyseren die via Internet uitgevoerd zullen worden

• de doelgroep te bepalen die via het internet bediend zullen worden

De klantgerichte inrichting m.b.v. ICT heeft als gevolg dat naast het bewerkstelligen van een website met functionaliteit de

achterliggende organisatie op deze nieuwe vorm van dienstverlening zich zal moeten aanpassen. Verdere digitalisering van

een vraaggerichte. pro-actieve. transparante en ge"integreerde dienstverlening dwingt de gemeente zelfs een kanteling te

maken en processen te ketenen. Dit gaat gepaard met het herschikken van onder andere taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden. Digitale dienstverlening staat niet los van de ontwikkeling die de publieke sector in het geheel doormaakt.

Het is daarom wenselijk de digitale transitie in samenhang te brengen met de ontwikkelingen op het gebied van een betere

besturing van de organisatie, dikwijls genaamd performance management (INK)

Om van aanbod- naar vraaggerichte dienstverlening te komen wordt verondersteld dat de hele manier van den ken dient te

worden omgeslagen. Cultuurverandering wordt daarbij als belangrijke overkoepelende factor genoemd om dit te kunnen

realiseren. Een cultuurverandering is vaak een langlopend proces, omdat deze mensen geneigd zijn de cultuur vast te

houden. Bij de gefaseerde groei van de digitale dienstverlening zal een pragmatische cultuur gericht op resultaat en mens.

de gunstigste cultuur zijn voor het succesvol implementeren van digitale dienstverlening. Ook een open systeem zal zorgen

voor een beter communicatieklimaat waardoor de kans op slagen van de digitale transitie zal toenemen. Onzekerheid in

werkzaamheden leidt tot weerstand tegen de verandering. Duidelijkheid en wanneer medewerkers zich kunnen identificeren

met de organisatie Lp.v. specifieke werkprocessen zullen medewerkers sneller overgaan tot verandering.

Bij veranderingen is draagvlak bij de leiding als werkvloer erg belangrijk.Draagvlak creeren kan door de adoptie te

bevorderen en de diffusie te versnellen. Het beslissingsproces, de innovatiegedrag van medewerkers en de karakteristieken

van de verandering bepalen in grote mate het draagvlak. De manier van communicatie en overdracht is belangrijk. Ook de

betrokkenheid van medewerkers en de mogelijkheid tot discussi/ken bevordert de draagvlak. Mensen verschillen in

innovatiegedrag. door ieder genoemde categorie anders te benaderen, rekening houdend met de sociaIe invloed en gedrag

kan de adoptiestap eerder genomen worden. Door opinieleiders te betrekken kan dit een positief effect geven op de

snelheid waarmee medewerkers een verandering adopterenjaccepteren. Het in beeld brengen van het relatieve voordeel, de

compatibiliteit, complexiteit en de medewerker de mogelijkheid tot testen en observeren van nieuwe systemen, werkwijze

etc. kan de snelheid van het vernieuwingsproces doen toenemen.

In de digitale transitie zal in de hogere fasen systemen met elkaar moeten samenwerken. Van oudsher zijn de meeste

gemeentelijke backoffice systemen daar niet opuitgerust. Om gegevens uit te wisselen met andere systemen en het aantal

mogelijke verbindingen te reduceren kiezen veel gemeenten/bedrijven in haar ICT-architectuur voor een constructie die

wordt aangeduid met de term mid office. Dit is geen organisationele laag, maar een verzameling van functies die de front- en

backoffice verbindt. Afhankelijk van de ambitie en grote van de gemeente zijn systemen/functies al dan niet nodig. Onder

andere processen, interoperabiliteit, standaardisering, beveiliging zijn aspecten die van belang zijn wanneer gemeenten in

hogere fasen diensten en producten via de website wit gaan ontsluiten. In lagere fase dient daar al rekening mee worden

gehouden.

Voor veranderingen in de digitale transitie zijn middelen nodig. De kosten en besparingen zijn verschillend al naargelang

het de fase van de digitale transitie. Om de investeringskeuze te gronden bestudeert de besluitnemer vaak een kosten-
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- een strategiebepaling

- een open communicatie

- een mensgericht cultuur

- compatibiliteit verlagen

- interoperabiliteit tussen systemen

Theone

batenanalyse. Bij digitale dienstverleningzijn de baten echter moeilijk te kwantificeren, dit komt doordat de voordelen zich

met name op sociaal maatschappelijk als economisch vlak plaatsvindt. De meeste kosten zijn wei wat 'harder' dan de baten

echter speelt hier ook in mee dat specifieke digitale dienstverleningsuitgaven nauwelijks te onderscheiden zijn van ICT

uitgaven. Naast een gevoeligheidsanalyse, waarbij het financieHe risico van de investering in kaart wordt gebracht, dienen

gemeenten ook een risicoanalyse te maken van overige risico's, waarmee zij geconfronteerd kan worden wanneer zij haar

dienstverlening via de website gaat ontsluiten.

Over de hele breedte van de digitale transitie heeft de organisatie te maken met veranderingen. Een positieve invloed op

deze veranderingen en dus de verdere digitalisering van de dienstverlening over de hele breedte houdt in dat een

organisatie rekening houdt met of reeds heeft;

- een digitale dienstverlening visie - in beeld brengen van doelgroepen

- draagvlak bij de leiding • draagvlak bij medewerkers

• een pragmatische cultuur - een resultaatgericht cultuur

- identificeren met de organisatie - voordelen in kaart brengen

- complexiteit verkleinen - betrokkenheid vergroten

- standaardisering - het herschrijven van processen (ketenen)

- het herschikken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
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3 Methodisch verantwoording en resultaten synthetisering

De probleemstelling van het onderzoek is bepalend voor de opzet. De probleemstelling luidt:

Waarom en hoe moeten gemeente Vetdhoven rekening houden met veranderprocessen die optreden in de interne

organisatie wanneerzijde digitate transitie ondergaat?

Dit geeft met name een exploratief karakter weer. De nadruk ligt voornamelijk op het verkennen van kenmerken die

belangrijk voor de interne organisatie van de gemeente Veldhoven wanneer zij een digitale transitie ondergaat. Tevens

wordt er een verdieping weergegeven van de kenmerken en het veranderproces waar gemeenten rekening mee moeten

houden zodat zij in haar diensten verder digitaal kunnen gaan verlenen. Voor het uitvoeren van een uitgebreid case

onderzoek is een weloverwogen onderzoeksontwerp belangrijk (Yin, 1994). Hieronder wordt het ontwerp voor dit onderzoek

beschreven.

3.1 Literatuurstudie & synthese

Om achtergrondinformatie te verkrijgen en onderzoeksprioriteiten vast te stellen is er een literatuurstudie uitgevoerd. De

resultaten van de literatuurstudie zoals beschreven in hoofdstuk 2 leidde tot verschillende modellen van de digitale

transitie. Veelal trachten de onderzoekers hetzelfde weer te geven, echter met eigen perspectieven en achtergronden.

Vandaar dat in deze scriptie de vele digitale transitiemodellen bijeen zijn gebracht, zodat overheden een overzichtelijk

beeld krijgen hoe en waarom zij rekening moeten tijdens de digitale transitie. Het samenbrengen van de modellen kan op

basis van meta-synthetiseren. Meta-synthese is een aanpak die een relatie weergeeft tussen de bevindingen van

verschillende kwalitatieve studies. Synthetiseren van modellen op basis van een meta-etnografische aanpak werd reeds

door Siau en Long (2005) uitgevoerd. In bijlage 2 zijn de digitale transitiemodellen uitgebreid beschreven en kenmerken

samengebracht aan de hand van de theorie van Siau en Long. De fasen van de digitale transitie voor deze scriptie bestaan

uit l)Website aanwezigheid, 2)interactie, 3)transactie en 4)transformatie. Het resultaat van de synthese van aile

verschillende theoretische concepten zijn de volgende kenmerken samenvattend weergeven.

Fase 1: Website aanwezig

Kenmerken Transitiestap (hoe naar deze fase)

-low profile opgezette website met toegankelijke informatie voor - website ontwikkelen

burgers o informatie wordt gerndexeerd

- statische informatie - ontwikkeling productencatalogus

o weinig informatie, o overheden hebben op dit niveau (nog) weinig internet expertise en

- informatie is met name aanbodgericht (basisvragen) minimaliseren het risico door de uitvoer van kleine project

-updates niet frequent - managen van de websites (allocatie van middelen onderhoud van

- weinig of geen links naar andere websites, de informatie

- niet bedoeld voor administratieve doeleinden,. consistent zijn in formaatj stijl en gebruikersinterface)

- nauwelijks interactie is met de burger - verzamelen van online activiteiten (deze informatie geeft de

- paar interactieve mogelijkheden (e-mail, vraag organ isatie de mogelijkheid de website te verbeteren)

antwoordstructuur) - bevoegdheid en verantwoordelijkheid informatie vastleggen

o mogelijke basisformulieren downloaden - toewijzen van verantwoordelijkheid voor de overall coordinatie en

- behoefte snel en eenvoudig planning van de inrormatievoorziening voor op de website

o ontbreken van een visie en strategie en draagvlak bij het o ardelingen verantwoordelijk stellen voor het onderhoud van de

bestuur. inrormatie.

- elektronische dienstverlening geen prioriteit voor het bestuur - toewijzen van de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van e-

o weinig tot geen coordinatie or strategie e-dienstverleningsbeleid mails.

binnen overheden o procedures opstellen hoe en hoe snel deze e-mails behandeld

- structureel onvoldoende resources in geld en in person en moeten worden.

-huidige medewerkers zetten de website op - aanvang stroomlijnen processen

- privacy j dataverzameling (slecht beperkt tot cookies)
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Kenmerken Transitiestap (hoe naar deze fase)

- eenvoudige aanvragen komen binnen - invulformulieren op de website

- beperkte interactie met de burger. - privacy / dataverzameling (data wordt vrijwillig verstrekt door

- webontwikkelingen (technisch en organisatorisch) in deze fase burger)

verder worden gestroomlijnd en geprofessionaliseerd. - e-mail en responsebeleid

-inhoud zal meer uit dynamische en gespecialiseerde informatie - content management, verhoogde steun, governance

bestaan, die herhaaldelijk wordt geactualiseerd - kennismanagement,

-links hebben met andere officiele pagina's. - metadata,

- publicaties van de overheid, - datasynchronisatie

- de wetgeving, en nieuwsbrieven zijn beschikbaar - zoekmogelijkheden

- officiele website, officiele e-mails - grote betrokkenheid tot klantgerichtheid

- formulieren downloaden, - klantgericht aanpak (inhoud, informatie en diensten)

- afspraken zijn gemaakt en voorzieningen aanwezig zijn. - informatie uitbalanceren

- visie en een strategie digitale dienstverlening - beveiliging en privacy staan hoog in het vaandel, grote

- draagvlak is voor digitale dienstverlening. - gebruik geavanceerde technieken,

- midoffice aansluiten op de front- en backoffice. - informatie en inhoud worden continu geactualiseerd

- goede infrastructurele basis voor elektronische dienstverlening - quickwins

is voorwaardelijk om door te groeien naar de volgende fase. - centrale planning gecreeerd,

- gemakkelijk gebruik, - wetgevend kader ontwikkelt,

- belangrijkste diensten informatie hebben hoogste prioriteit, - - infrastructurele ontwikkelingen, rondom beveiliging en certificaten

portals zijn de ingangen tot informatie (een nationale portal voor - leren de lessen van de vroege adaptors

aile overheidsdiensten) - Zoekmachine

- brede online aanwezigheid, quick win -Invulmogelijkheden

- diensten waarbij interacties mogelijk zijn - Veranderingen doorgeven en maken

- enkele eenvoudige diensten leverbaar via de website

- zoekmachine

Fase 3: Transactie

Kenmerken Transitiestap (hoe naar deze fase)

- afhandeling kan via de website plaatsvinden - betalingssysteem

- web-based-self-services - privacy / dataverzameling (persoons- en bedrijfsgevoelige data)

- aanvragen van diensten producten - vertrouwen bij doelgroepen (immers hoge kosten en risico's

- Diensten en formulieren online verbonden wanneer bijv. bedrijfsresultaten gestolen kunnen worden)

- interacties (overheid -bezoeker) - aangesloten database ondersteund interacties

- downloaden en uploaden van formulieren - ontvangstbevestiging, ontvangstbewijs (e-mail en e-formulier)

- '24x7 communicatie' mogelijk - interne draagvlak (medewerkers)

- draagvlak en ICT-infrastructuur geen belemmerende factoren - kwaliteit en res pons van interactie via internet?

meer zijn - online ondersteuning van backoffice systemen?

- online betalen - offline en online systemen 24x7 gekoppeld?

- identiteit is te verifieren - beveiligingsmechanisme

- digitale handtekeningen worden erkend - authenticiteitmechanisme (erkend digitale handtekening

- Beveiliging van data en toegang voorziening)

- Websites zijn verfijnd en klantgericht en proacief - vertrouwelijkheid

- sommige websites zijn persoonlijk, - vaardigheden van mensen wijzigen,

- websites ondergaan vaak herziening en verbeteringen ten - portfolio management sourcing

behoeve van maximale klanttevredenheid - verbussiness staff

- veel diensten online - Business proces re-engineering,

- enkele verfijnde interactiemogelijkheden germplementeerd - relatiemanagement,

- enkele samenwerking met andere overheidsorganisaties - kanaalmanagement

- privacy en beveiligingsbeleid aanwezig op het internet - lecacy syst. Verbinding met beveiliging, informatie toegang,

- mindervalide en niet-nationaal sprekende burgers kunnen beveiligd netwerk, 24x7 netwerk

gebruik maken van de website - diensten

- inhoud wordt continu bijgewerkt en controleert of deze nog - zo snel mogelijk zoveel mogelijk diensten online beschikbaar

accuraat is en voldoet aan de vraag diensten worden zeer maken

efficient ingericht en gebruikvriendelijk aangeboden - versterkte klant focus
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Fase 4: Transformatie

Kenmerken Transitiestap (hoe naar deze fase)

- locale systemen zijn gekoppeld met hoger - integratie backoffice systemen, integratie portals, integratie tussen heterogene

niveau Iiggende systemen. databases en oplossen van conflicterende systeemeisen tussen verschillende

- individuele interactie functies.

- gerntegreerde dienstverlening - comptabiliteit, standaardisatie, afstemming

- een loket - Data en proces eisen van verschillende systemen aan elkaar laten voldoen.

- selfserViee - ilieuWe applicafies, nieuwe datastructuren, nieuwe standaarden, nieuwe interfaces

- er sprake van een virtuele organisatie die - authenticiteitmechanisme,

samen met netwerkpartners invulling geeft aan - privacy / dataverzameling (aggregatie van informatie)

het leveren van hoge toegevoegde waarde aan - commun icatie en integratiegeorienteerde technologieen

klanten. - herdefinieren in termen van processen en producten

- processen en werkwijzen zijn in dit stadium in - rekening moeten houden met de juridische aspecten omtrent privacy en

hoge mate geautomatiseerd, niet aileen vertrouwelijkheid van de informatie.

technisch maar ook in organisatorisch opzicht. - niveau van informatie blootstelling

- ICT maximaal benut. - Dit vergt een andere manier van werken en een 'open' houding naar de

- volledige integratie digitale samenwerkingspartners. Immers, gegevenshuishoudingen en bedrijfsprocessen

dienstverleningdoor aile moeten wei op elkaar aansluiten.

administratievegrenzen, - binnen de ketenintegratie en het aansluiten op generieke basisvoorzieningen van

-100% diensten online de centrale overheid moet samenwerking worden gezocht met ketenpartners

besch ikbaar/ afhandelbaar, - grote rol bij is weggelegd bij de verandering van de werknemers: meer opzichter

- een enkele portal, met enorme grote/goede van het proces

zoekmachine - bereik van activiteiten zullen buiten de functionele afdelingsgrenzen door een

- diensten zijn gegroepeerd, toegevoegde medewerker worden verricht

waarde benadering (doe meer met minder), - flexibiliteit bij de ontwikkeling van databases moeten zij ook rekening houden met

sterkte in diensten die toegevoegde waarde de behoeften van andere samenwerkende organisaties.

hebben (bewezen),. - organisatie geeft machten op om tot dit niveau te komen (shared leadership).

- eGovernment is deel van wijdere - de traditionele organisatiestructuur zal door de functionaliteit de overheid wil

diensttransformatie, multikanaalintegratie, bieden moeten veranderen om te voorkomen dat de diensten via het internet niet

organisatie, proces en technologie inefficient, ineffectief en gebruikersonvriendelijk verleend worden.

veranderingen bij overheden - allocatie van budgetten,

- toegang tot andere overheden - identiteit van de organisatie,

- geheel gerntegreerd te zijn en helemaal online - verandering in soort baan medewerkers, van meerdere vlakken kennis heben,

uitvoerbare diensten organisatie onderdelen worden verplaatst/samengevoegd andere locatie, presatie

- links en integratie met andere websites van verantwoordelijkheden, privacy vermindert

andere instellingen - gerntegreerde diensten, nieuwe business processen, veranderingen in G2G, G2B,

G2C

- intc~rlltie dicnstcn

- samenwerking met andere afdelingen en overheden

- reorganisatie van administratieve lagen /overheidsstructuur,

- wijziging verantwoordelijkheden, verval van administratieve grenzen,

- mensen en technologie worden zo ingedeeld dat de administratieve processen

dwars door organisatiegrenzen gaan en de digitale dienstverleningeen eenvoudig

proces wordt.

- dye diensten zullen zich tangs gemeenschappelijke behoeften groeperen.

- vereist politieke, administratieve en leidinggevende samenwerking.

- duidelijke eigenaarschap en autoriteit, relaties en samenwerking met andere

overheden

- lege beschikbaarheid doelen naar klantenservice doelen

3.2 Vergelijken en inventariseren van benchmarkstudies naar e-government

Voor een verkenning van kenmerken van de digitale transitie is gekozen voor een bestudering van nationale en

internationale benchmarkstudies naar de volwassenheid van digitale dienstverleningvan overheden. Tijdens de bestudering

van de benchmarkstudies liepen de resultaten van ieder onderzoek sterk uiteen. De vraag die daarbij naar boven kwam was
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hoe betrouwbaar en valide de studies eigenlijk wei waren. En of zij wei gebruikt konden worden als fundament voor dit

onderzoek. Een vergelijkend onderzoek moest hierop het antwoord geven en daarmee de zwakkere van sterke studies

onderscheiden. De inventarisatie van resultaten van de benchmarkstudies leidde tot het theoretischefconceptuele model.

3.2.1 Selectie en methode dataverzameling

Allereerst is er op het internet naar digitale dienstverlening benchmarkstudies gezocht. Daarnaast zijn er benchmarks

opgenomen waar in de literatuur en rapporten naar verwezen wordt. De websites van opdrachtgevers en onderzoeker leidde

vervolgens naar andere vervolg benchmarkstudies. Ondanks dat benchmarkstudies goede handvatten kunnen geven aan de

digitale dienstverlening voor gemeenten is vanwege het grote aantal studies toch gekozen enkel de studies mee te nemen

die uitsluitend over de digitale dienstverleningvan de publieke sectorgaan.

In veel buitenlandse en Nederlandse studies hanteert men de term e-government dit is een container begrip vandaar dat

hier de studies meegenomen zijn die een vrij 'enge' definitie aan e-government geven. Namelijk producten en diensten die

door een overheidsinstantie via het internet worden aangeboden. Ten derde worden er studies die in de koplopers landen

zijn uitgevoerd en over Nederlandse overheidsinstellingen. Er zijn tevens studies gekozen op basis van hun soort onderzoek

bijvoorbeeld een website-benchmark onderzoek kijkt men van buiten naar de digitale dienstverlening van de overheid.

Echter met dit soort onderzoeken wordt niet gekeken naar de invloed van de digitale transitie op onder andere interne

processen, organisatie en technologie. Vandaar dat er ook benchmarkstudies zijn opgenomen die deze taatste proberen

weer te geven. De 17 bestudeerde benchmarkstudies zijn:

• Digitale dienstverlening in ontwikkeling. Ontwikkeling e-gemeente in kaart gebracht (Boom en Jongh, 2006)

• "Benchmark digitale dienstverlening 2007: Status digitale dienstverlening Nederlandse gemeenten vergeleken" (Boom en Soekhai,

2007)

• "Are You Being Served? Elektronische dienstverlening vanuit burgerpespectief' (Bongers, Vandeberg et aI., 2004)

• "Naar een monitor van e-government. Een onderzoek bij Nederlandse gemeenten"(Meijer en Poyer, 2003)

• "De transparante digitale overheid"(Mulder, 2004)

• "Benchmark Nederlandse Gemeenten in de elektronische overheid anno 2007"(Zwetsloot, 2007)

• Overheid.nl Monitor; prestaties van de e-overheid gemeten 2006 (Garnier, 2006; Hup, 2006) en (Winkel, 2003) (Winkel, 2005; 2006)

• "Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the

Fourth, Fifth and Sixth Measurement" (Wauters en Durne, 2004; Wauters en Durme, 2005; Wauters en Colclough, 2006)

• "Benchmarking e-government: Aglobal perspective:" (Ronaghan, 2002)

• "Global benchmark 2004 en 2007: E-government" (West, 2004), (West, 2007)

• "E-government Leadership: Engaging the customer"(Rohleder, 2003)

• "E-government Leadership: High Performance, Maximum Value"(Rohleder, 2004)

• "Leadership in Customer Service - New Expectations, New Experiences"(Cole, 2005)

• "Leadership in Customer Service - Building the Trust"(Wilkins, 2006)

3.2.2 Methode van analyse

Om de geselecteerde benchmarkstudies te kunnen vergelijken, is gekozen dit aan de hand van de onderzoeksmethode

punten die door Baarda en Goede (2001) zijn vastgelegd te doen. Daarnaast wordt er tevens gekeken naar de

onafhankelijkheid van de onderzoeker, het jaar waarin de benchmark is uitgevoerd en wat voor soort benchmark het betreft

en vervolgens wordt er commentaar geleverd op het uitgevoerde onderzoek. Naast het vergelijkende karakter worden de

resultaten van ieder onderzoek bondig weergegeven in verband met volgende deelvragen. In bijlage 3 is het vergelijkend

onderzoek uitgebreid opgenomen.

3.2.3 Nederland in intemationale context

Zonder hier in te gaan over methode en kwaliteit van de verschillende benchmarks wordt hieronder een korte weergave

gegeven over waar Nederland zich in internationale context bevindt.

Nederland is niet het enige land dat zoekt naar antwoorden hoe zij rekening moet houden met veranderprocessen die

optreden wanneer zich verder evolueert in de digitale dienstverlening. Wereldwijd lopen landen hier tegen aan. Enkele
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landen slagen er in een succesvolle digitale transitie te maken. TIjdens het vergelijkend onderzoek (bijlage 3) zijn de

omstandigheden waarin deze landen evolueren niet altijd overeenstemmend met die in Nederland. Ook de snelheid

waarmee veranderingen plaatsvinden is afhankelijk van omgevingsvariabelen als; Demografie, Politiek, Maatschappij,

Wetgeving, Cultuur, Economie, Geschiedenis, Technologie Onfrastuctuur).

De Nederlandse overheid nam in 1994 het initiatief haar eerste nationale ICT actieprogramma (NAP, 1994) te lanceren.

Ondanksdat Nederlandtoen als een van de eerste Europese landen die met een e-governmentprogramma kwam, loopt

Nederland binnen Europa verre van voorop (Wauters en Colclough, 2006) ook wereldwijd behoort Nederland niet tot de

koplopers (Cole, 2005). In 2003 werd het programma "Andere Overheid" in het leven geroepen, onderwerpen hierin waren

onder andere een 'betere dienstverlening' en 'minder bureaucratie' (Graaf, 2003). Echter door de komst van het nieuwe

Kabinet (Balkende vier) en de Graaf reeds eerder moest aftreden werd het programma beEHndigd. In diverse onderzoeken

komen een aantal factoren naar boven waarin Nederland ten opzichte van de relatief succesvolle landen verschilt. Voor de

ontwikkeling van architecturen en standaarden voor de digitale dienstverlening is een centrale sturing belangrijk echter

Nederland kent een consensuscultuur ook wei het poldermodel genoemd, wat een centrale sturing lastig maakt

(bestuurlijke cultuur). Nederland is ten opzichte van de koplopers tevens meer gefocust op strategie en eerste vereisten en

later pas op implementatie. Daarnaast heerste er in Nederland een vluchtige politiek milieu en strakke begrotingen (2004).

Er is geen centraal budget voor de digitale transitie. Wei draagt de Rijksoverheid een doelstelling uit dat 65% van de

dienstverlening in 2007 online beschikbaar moet zijn. Door de decentrale aanpak zijn veel gemeenten steeds opnieuw 'het

wiel aan het uitvinden'. Gemeenten doen zelf hun eigen onderzoek en implementatie. De laatste jaren heeft Nederland op

landelijk niveau wei ge"investeerd in infrastructurele voorzieningen (bijv.: DiglD, etc.) en heeft haar wetgeving vernieuwd

(bijv.: elektronische handtekening) om de vooruitgang in de digitale tranistie te boeken. Ondanks deze inspanningen en

lopen de vorderingen erg moeizaam.

Nederlandse overheden moeten zich richtten op meer interactiefsamenwerking met andere overheden voor het verlenen

van digitale dienstverlening. Meer aanmoedigen van gebruik. En meer kosteneffectief gebruik van de dienstkanalen.

Machtig en daadkrachtig management is hierbij erg van belang. Juiste aansturing en focus zal leiden tot snelle voordelen

wat vervolgens leidt tot een positieve perceptie onder de online gebruikers.

Benchmarkstudies kunnen hele nuttig en veel informatie verstrekken over kenmerken van veranderingen die tijdens de

digitale transitie optreden en waar men dus rekening mee dient te houden. Ook geven de uitslagen een bepaalde druk, bij

minder scorende landen om te verbeteren en bij koplopers juist tot het blijven behouden van een koploperpositie.

Benchmarken kan gezien worden als commercieel, politiek en econom isch middel dat aanzet tot verdere digitale

dienstverlening, een 'kunstmatige concurrentiedruk'. Echter de resultaten van de studies moet men voorzichtig

interpreteren. Zij geven immers niet voldoende informatie of zelf onjuist beeld om iets te kunnen zeggen over de

vooruitgang van e-government. De omvang van e-government en haar complexiteit is gewoonweg te groot om alles te

kunnen meten en vervolgens er iets doordacht en verantwoord over te zeggen. Benchmarkstudies zouden gebruikt moeten

worden om duidelijke en 'enge' gedefinieerde vragen te beantwoorden. Zoals de definitie van benchmarken weergeeft is het

niet belangrijk in welke mate een overheid in vooruitgang maakt, maar juist belangrijk te leren en te verbeteren d.m.v. best

en good practices die tijdens de studie naar boven dienen te komen.

In de studies wordt met name op basis van webresearch uitgevoerd in welke mate een overheid gevorderd is in de

digitalisering van haar dienstverlening. Voor de eerste fasen van de digitale transitie is dit nog haalbaar. Daarna bevinden

veranderingen met name op organisatorisch vlak of in technisch perspectief in de backoffice plaats. In Nederland zijn er ook

gemeenten (bijvoorbeeld Dordrecht) die eerst een frontoffice benadering (zie Ramboll) hanteren en daarna pas op de

achterkant, in vele buitenlandse studies moeten deze gemeenten later veel werk verrichten om alles aan elkaar te koppelen.

Overheden die eerst de processen in orde willen hebben zullen in dit soort onderzoeken laag scoren, maar wanneer ze dan

online komen lijken zij enorm snel te groeien. Een reden waarom gemeenten zich eerst richten op de frontoffice wordt

gegeven komt vanwege de ambitie van de zittende politieke partijen. De front-office, de voorkant wordt 'mooi' gemaakt.

Gemeente burgers en politiek tevreden, echter nu verder groeien een probleem immers in de backoffice is vrijwel nog niet

verandert. Financiering dan van de grond krijgen is erg lastig omdat veranderingen voor extern en niet zichtbaar zijn.
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Gemeenten in Nederland geven aan de meeste prioriteit aan te geven aan het uitbreiden van het aantal producten dat

interactief via het digitale loket afgehandeld kan worden. Het aanpassen van operationele processen en het verbeteren van

de koppeling tussen het digitale loket en de backoffice applicaties volgen hierop. ledere gemeenten hanteert zijn eigen

ontwikkelingsproces ieder proces heeft zijn voor en nadelen. In Enschede is ervoor gekozen de gemeentelijke producten als

startpunt te nemen. Per product wordt het dienstverleningsproces georganiseerd. De Haagse aanpak kenmerkt zich in een

ketenbenadering. Er is een model ontwikkeld waarin de gemeenschappelijke componenten (de kleinste eenheden) in een

logisch verband zijn samengebracht. Die componenten tezamen hebben het karakter van een architectuur. Wanneer die

gereed is kan er vervolgens gemeentelijke productenaanbod daarmee ontsluiten tot en met de hoogste

dienstverleningsfase. Een aanpak op deeigen gemeentelijke cultuur is belangrijk. Overheidstructuur schijnt niveau

volwassenheid te bepalen (Zwitserland) Populatie grootte schijnt niveau volwassenheid te bepalen (investeringskosten

onevenredig met de grootte van populatie, dus transactiekosten zijn hoger) (Luxemburg)

In Nederland was op een enkele gemeente na waren aile gemeenten(489) eind 2003 online, de meeste gemeenten hadden

een productencatalogus, op hun website geplaatst, waarmee veel extra informatie beschikbaar is gekomen.(Advies

Overheid, 2003). Op organisatorisch vlak worden in de benchmarkstudies factoren genoemd die de voortuitgang kunnen

belemmeren veel genoemde factoren zijn:

• gebrek aan visie en strategie,

• beperkt aanpassingsmogelijkheden,

• te weinig draagvlak,

• beperkt den ken in processen,

• onduidelijkheid van taken en verantwoordelijkheden en

• te weinig sturing door de leiding.

Verschuiving in evolutie internationale koplopers

Jaar 1990-1999 1999 - 2000 2001-2005 2005 2007

(duur) (1-2 jaar) (2-3 jaar) (2-5 jaar) (5+ jaar)

Opzetten van Inrichten van de Gebruik van e- Multi-kanaal, Efficient beleid,

online kanaal. digitale dienstverlening praactief, betrakkenheid tot

dienstverlening klantgecentreerd, perfectie

organisatiegrenzen Verbinden van het

overschrijden yolk

Perfecte

dienstverlening

Doelstelling e- Website online zoveel mogelijk lorgen dat zoveel Samenwerking van Vertrouwen in de
government diensten online mogelijk burgers en de diverse dienst- overheid

bedrijven online verleningskanalen
diensten gaan en samenwerking
afnemen. met andere

organisaties voor
'one-stop' en 'end-
to-end'
dienstverlenine:.

Dienstverlening Geen, informatief Beschikbaar Daadwerkelijk Geeft meerwaarde Vertrouwen in
geheel verleend dienstverlening

Uitdagingen Opzetten website Internet vermogen Klant helpen Samenwerking Content van de
Promoten van tussen diensten niet enkel
dienstverlening verschillende de levering.

organisaties
lntee:ratie diensten

Financien Met name Technische kosten Investeringen in Investeringen in aile Burgers input geeft
techn ische kosten arch itectuur, kanalen, de slimme

praces- Meer toewijzing van
beschrijvingen, dienstverlening middelen
svstemen. tee:en lae:ere kosten.

Waarde Overheid is online Overheid beheerst - Verhoging van - klantgericht Effectiviteit in een
jvoordeel bereikbaar voor technologie gemak perspectief land verbeterd

basisinformatie - transactiekosten - kosten flatteren
verlagen
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3·3 Casestudie-onderzoek

De verkenning op nationaal en internationaal vlak geven slechts antwoord op de deelvraag 1 en 2. Voor de beantwoording

van de hoofdvraag inclusief deelvraag 3 is gekozen voor een enkelvoudige casestudy. Casestudie-onderzoek is bijzonder

geschikt voor het bestuderen van actuele fenomenen binnen hun werkelijke context, en vooral waarneer de grenzen tussen

het fenomeen en de context niet op voorhand duidelijk zijn(Zevenbergen, 2002). Met een casestudie-onderzoek is het

mogelijk een enkel geval of gebeurtenis (een case) diepgaand te onderzoeken (Yin, 1994). Een casestudie is een methode

om gebeurtenissen systematisch te bestuderen, gegevens te verzamelen, informatie te analyseren en vervolgens de

resultaten te rapporteren. Een casestudie-onderzoek geeft inzicht waarom en hoe een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Een casestudie is dus met name geschikt voor onderzoek naar het hoe en de waarom van actuele gebeurtenissen, waarover

de onderzoeker weinig tot geen controle heeft. Tevens behoudt het de onderlinge relaties tussen de relevante factoren (Yin,

1994). Casestudies lenen zich voor zowel het genereren als testen van hypothesen (Flyvbjerg, 2006). Yin, stelt voor dat een

casestudie gedefinieerd zou moeten worden als een onderzoeksstrategie, een empirisch onderzoek dat een fenomeen

binnen zijn echte context onderzoekt. Casestudieonderzoek betekent een enkele of veelvoudige casestudie, het kan

kwantitatieve bewijs bevatten, steunt op veelvoudige bronnen van bewijs en haalt voordeel uit de vroegere ontwikkeling van

theoretische hypothese. Hij merkt op dat een casestudie niet met kwalitatief onderzoek vergeleken moet worden.

Casestudies zijn gebaseerd op een mix van kwantitatief en kwalitatief bewijs (Yin, 1994). Dit wordt ook gesteund in de

formulering: ''The case study is a research approach, situated between concrete data taking techniques and methodologic

paradigms"(Lamnek, 2005).

In deze scriptie wordt gezocht naar het hoe en de waarom van actuele ontwikkelingen bij gemeenten op het gebied van de

digitale transitie. De ontwikkelingen binnen de gemeente hebben in het recente verleden plaatsgevonden dit onderzoek

heeft deze ontwikkelingen niet kunnen beTnvloeden.

3.3.1 Casestudie-onderzoeksontwerp

Volgens Yin (1994) zijn er vijf componenten belangrijk voor het ontwerpen van een casestudie namelijk:

1. De onderzoeksvragen

De probleemstelling: Waarom en hoe moeten gemeenten rekening houden met veranderprocessen die optreden in de

interne organisatie wanneerzij de digitale transitie ondergaan?Deze vraag sluiten aan op het uitvoeren van een casestudie

onderzoek omdat er gezocht wordt naar "hoe en waarom". Deelvraag 3 wordt tevens gerelateerd aan de casestudy

methodologie en de casestudy bij de gemeente Veldhoven. Deelvraag 3: Wat zijn de mogelijkhedenj wensen voor (verdere)

digitalisering van de dienstverlening van de gemeente Veldhoven? Ondanks deze niet met een hoe of waarom vraag gesteld

wordt, wordt er met deze vraag gezocht naar manieren waaropdeze gemeente haar dienstverlening verderkan digitaliseren,

kortom hoe nu verden

2. Hypothesen/voorwaarden

Bij een exploratief onderzoek is er vooraf geen theorie en zijn er ook geen scherp geformuleerde hypothesen voorhanden.

Exploratief onderzoek is juist gericht op de ontwikkeling van een theorie of een scherpe formulering van hypothesen. Bij een

exploratief onderzoek dienen er voorwaarden gesteld te worden, die aangeven welke beoogde resultaten behaald moeten

worden met het onderzoek. Dit onderzoek wordt uigevoerd om inzicht te verschaffen. Onzekerheid over de gevolgen van de

digitate transitie weg te nemen, door hiervan belangrijke factoren te identificeren, zodat maatregels ontwikkelt en

strategieen bepaald kunnen worden. De voorwaarden die voor dit onderzoek gesteld zijn, zijn:

1) Inventarisatie van theorieen die aansluiten op de gestelde hoofd- en deelvragen.

2) Inventarisatie en synthese van digitale transitiemodellen (bijlage 2)

3) Inventarisatie van bevindingen van benchmarkstudies (bijlage 3)

4) Inventarisatie van praktijk die aansluit op de gestelde hoofd- en deelvragen.

5) Conclusie op basis van voorgaande inventarisaties, geiiTtegreerd model

6) Concrete aanbevelingen voor de gemeente Veldhoven
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1) Theoretisch kader Hoofdstuk2 2) Synthetiseren Hoofdstuk 2&3 5) Conclusie

I E-government I ~ I D~tritale transitiemodellen I -..
Hoofdstuk 6

I D~tritale transitie I ...
3) Inventariseren onderzoek Hoofdstuk 3 &4

I Organisatieveranderprocessen I :... I Verdieping d~1iitale transitie I-.. f+

I Verdieping veranderprocessen I
... ...

4) Casestudie Veldhoven Hoofdstuk5

I Analvse huid~tre veranderstrate.trie/beleid I ..
I Analvse verwachtte mogelijkheden I
I Analvse d~tritaalloket I

... ...
6) Aanbevelingen voorgemeente Veldhoven Hoofdstuk6

Figuur 8: Opzet onderzoek. schematische weergave van de beoogde resultaten van dit onderzoek.

3 Eenheid van de analyse

De probleemstelling geeft reeds aan dat de onderzoekseenheid een gemeente is. Meerdere gemeenten zouden betrokken

moeten worden bij de casestudie. In dit casestudieonderzoek wordt echter slechts een gemeente geselecteerd. Uiteraard

hebben de verzamelde gegevens. slechts betrekking op de geselecteerde gemeente en is het op basis van deze ene case

niet mogelijk om nauwkeurige conclusies te trekken voor de gehele populatie. Echter wordt weI getracht de resultaten te

extrapoleren.

4 . Logisch verband tussen de data en de voorwaarden

Om conclusies te kunnen trekken uit de geanalyseerde case, wordt er gebruik gemaakt van een kader waarin de resultaten

overzichtelijk worden weergegeven. Het kader is gebaseerd op de theorie, synthese en de resultaten van het vergelijkend

vooronderzoek. Het kader wordt weergegeven in de vorm van de gevonden determinanten (technologie, organisatie,

wetgeving) en haar indicatoren.

5 Criteria voor het interpreteren van de bevindingen

Dit onderzoek heeft vanwege het exploratieve karakter niet het doel causale verbanden aan te tonen, maar te verkennen hoe

en waarom gemeenten rekening moeten houden met de digitale transitie. Binnen de case zal gezocht worden naar invulling

van de determinant en haar indicatoren. Op basis van deze invulling zal getracht worden een conclusie te formuleren door

ze in verband te leggen met de bevindingen in het theoretisch kader en de benchmarks en de praktijk.

3.3.2 Selectie case

Er heeft geen selectie plaatsgevonden immers de gemeente Veldhoven kwam met de vraag waar zij rekening mee moet

houden tijdens de verdere digitalisering van haar dienstverlening. Dit beperkt wei de context, immers de digitale transitie

bestaat uit diverse fasen, een casestudie, een gemeente beperkt zich dan ook tot een fase binnen de digitale transitie.

Conclusies kunnen dan ook aileen over deze fase worden genomen.
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3.3.3 Methode van dataverzameling en methode van analyse

Om te analyseren hoe en waarom de gemeente Veldhoven momenteel rekening houdt met veranderprocessen die vanwege

de verdere digitalisering van haar dienstverlening optreden, wordt de gemeente geanalyseerd. Allereerst zal onderzocht

worden waar de gemeente Veldhoven zich in het transitiemodel bevindt. Vervolgens zullen vier vormen van dataverzameling

worden toegepast namelijk: een documentenanalyse, interviews en statistische analyse van het huidige digitale loket van

de gemeente en specifieke externe data over de gemeente uit de verschillende benchmarkstudies.

Documentenanaylse

Van de gemeente Veldhoven zijn een aantal documenten onderzocht om een beeld te krijgen van de gemeentelijke

organisatie en veranderingen die treft als gevolg van de verdere digitalisering van haar dienstverlening. Voornamelijk naar

de begin- en gewenste eindsituatie en de formele beweegredenen voor de inzet van de verandering zijn hierbij van belang.

Aan de hand van de beleidsdocumenten kan er een beeld geschetst worden van het formele verloop van het veranderproces

die de gemeente ondergaat. Er wordt doelbewust naar kenmerken gezocht die in het theoretisch model aan bod zijn

gekomen. De informatie wordt uitgewerkt in de casebeschrijving. Indien er geen informatie aanwezig is met betrekking tot

het theoretisch kader dan zal hier tijdens het interview navraag worden gedaan.

Voor de documentenanalyse waren bij de gemeente Veldhoven; het Collegeprogramma, het Informatiebeleidsplan, het

bedrijfsconcept, dienstverleningsconcept, diverse raadsstukken, uitgevoerde tevredenheidstudies de belangrijkste

documenten

Interviews

Naast een documentenanalyse is gekozen voor interviews. Dit kwalitatieve deel is als onderzoeksmethode het zwaartepunt

van deze scriptie. Een mondeling gesprek heeft het voordeel dat de interviewer controle kan uitoefenen op de

ge"interviewde. De interviewer kan doorvragen wanneer een vraag niet afdoende beantwoord wordt of vragen om een

toelichting wanneer hij het antwoord op een vraag niet begrijpt. Bij het houden van het interview wordt gebruik gemaakt van

een 'guided' interview. Dit is een semi-gestructureerd interview waarbij gebruik wordt gemaakt van een lijst met

onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde moeten komen. Per onderwerp wordt er een inleidende vraag, en zijn er

een aantal aspecten van dat onderwerp weergegeven. Een voordeel van dit soort interviews is dat er sprake is van enige

standaardisatie, terwijl er ook plaats is voor aanvullingen en opmerkingen die de ge"interviewde van toepassing acht. Het

doel van de interviews zijn diepgaande meningen, ervaringen en verwachtingen van de medewerkers van de onderzochte

gemeente in beeld te brengen. De medewerkers die worden ge"interviewd, worden geselecteerd op verscheidenheid, aile

medewerkers hebben of krijgen met e-government te maken echter allen vanuit verschillende disciplines. Yin (1994) geeft

aan dat bij interviews van deze aard na ongeveer acht ge"interviewden gegevensverzadiging optreedt. Echter een groot

aantal medewerkers interviewen zou helpen vooroordelen te verminderen wat vaak het probleem is bij kwalitatief

onderzoek (Stake, 1995), tevens zou de betrouwbaarheid van de onderzoeksbevindingen toenemen (Lam, 2005). Om er

zeker van te zijn dat in het onderzoek het punt van gegevensverzadiging wordt overschreden, de betrouwbaarheid te

vergroten en de vooroordelen te reduceren worden er tussen de 10 en 15 medewerkers betrokken in deze studie.

In totaal zijn er 14 interviews afgenomen. Ge"interviewden: De wethouder en directeur die verantwoordelijk zijn voor de

verdere digitalisering van de dienstverlening, een medewerker van de afdeling communicatie/webcoordinator, een senior

medewerker milieu, een medewerker senior automatisering, een medewerker DIV/applicatiebeheerder, een medewerker

BMO/adviseur juridisch bestuurlijk, een medewerker TO/coordinator vastgoed en GEO-informatievoorziening, een

medewerker financien en WOZ informatievoorziening, de projectleider van Welzijn/burgercontacten, het hoofd van de

Gemeentewinkel, een stedenbouwkundig ontwerper/welstandsnormen en het hoofd afdeling vergunningen.

3.4 Conclusie en aanbevelingen

De conclusies zijn gebaseerd op de bevindingen van de benchmarkstudies en de analyse van de case en indien mogelijk

gestaafd aan de determinanten uit het theoretisch kader. Binnen de bevindingen van de benchmarkstudies en de case zal

worden gezocht naar verschillen en overeenkomsten. Deze verschillen en overeenkomsten zullen vervolgens per

determinant worden verwerkt tot conclusies.
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Waarom en hoe moeten gemeente Veldhoven rekening houden met veranderprocessen die optreden in de interne

organisatie wanneerzij de digitale transitie ondergaat?

In het theoretisch kader worden diverse theoretische modellen weergegeven zowel binnen de digitale transitie als in

veranderprocessen binnen de interne gemeentelijke organisatie. Om een antwoord te geven op de gestelde hoofdvraag zal

op basis van de conclusies een framework worden voorgesteld dat deze modellen samenbrengt. Hierdoor zullen de

bestaande theoretische modellen beter aansluiten op de verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en

kunnen gemeenten bij deverdere digitalisering van hun dienstverlening aan het framework toepassen.

Wat zijn de mogelijkheden voor (verdere) digitalisering van de diensfverlening van de gemeente Veldhoven?

Op basis van het framework en conclusies en de huidige situatie binnen de gemeente Veld hoven wilen aanbevelingen

worden gegeven waarmee de gemeente Veldhoven haar voordeel kan doen.

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit

In deze scriptie ligt de nadruk op exploratief onderzoek, kortom het verkennen van determinanten en kenmerken van de

digitale transitie en de hierbij deeluitmakende organisatie veranderprocessen. Ondanks er geen causaIe verbanden worden

gelegd wil de gemeente Veldhoven op basis van de verkenning haar eigen dienstverlening verder digitaliseren.

Het onderzoeksprobleem in deze scriptie is complex, door het toepassen van triangulatie wordt vanuit verschillende

invalshoeken gegevens verzameld am zo een beter beeld krijgt van de materie. Data-triangulatie wordt toegepast door de

benchmarksstudies en haar resultaten te analyseren, documenten te analysen. interviews af te nemen en het digitale loket

te onderzoeken. Zoals in hoofdstuk twee is te lezen is daar theoretische triangulatie toegepast. De digitale transitie is reeds

vanuit verschillende disciplines onderzocht, door deze in beeld te brengen is getracht de onderzoeksproblematiek in een

vollediger en geldiger beeld weer te geven. Daarnaast is ook vanuit verschillende theoretische disciplines het

organisatieveranderproces in kaart gebracht. Om vervolgens dit als kader te hanteren voor de te analyseren case en

benchmarkstudies. Data-triangulatie verbetert ook de 'construct validiteit'. Yin (1994) geeft aan dat dit onder andere wordt

vergroot door meerdere bronnen van bewijs en een op een stapeling van bewijs toe te passen. De externe validiteit heeft

betrekking op het generaliseren van de onderzoeksgegevens. Generaliseren is het overdragen van conclusies uit een

specifieke onderzoekssituatie naar mogelijke andere situaties. Met andere woorden; in hoeverre zijn de resultaten van de

gemeente Veld hoven van toe passing op de totale gemeenten. Door de data uit de casestudie te vergelijken met de

benchmarkresultaten en met het theoretisch kader wordt de externe validiteit vergroot.

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de herhaalbaarheid van het onderzoek. De stappen die genomen zijn ter uitvoering

van het onderzoek, moeten nauwkeurig vastgelegd worden (Baarda en Goede, 2001). De betrouwbaarheid wordt vergroot

door de benchmarkstudies te controleren op de manier van onderzoek en door ze op dezelfde kenmerken te vergelijken.

Ook is het mogelijk het onderzoek opnieuw uit te voeren aan de hand van de beschreven methodes en door de opgenomen

interviews te beluisteren.
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4 Geintegreerd digitale transitiemodel in gemeentelijke context

FunctionaliteitfVolwassenheid
Transformatie
• integratie van digitale diensten en bedrijfsprocessen
(ketengerichte processen, ook buiten eigen organisatie)
• pro-actief worden diensten geleverd
• burgers kunnen eigen gegevens inzien
• on-line status info tracking & tracing (burgers kunnen
het verloop van het proces bijhouden)
• integratie van digitale diensten, ook buiten eigen
organisatie
• volledige levenscyclus van aile transacties
• multichanneling

registreert aile contacten en communicatie met de
burger ongeacht het kanaal
• ge'integreerde diensten, processen en toepassingen

Transactie
• e-formulier versturen proces wordt ingang '--_-,- ---1

gezet of dienst wordt volledig afgehandeld
inclusief beta ling
• via vraag/ antwoordstructuur aanvragen van
producten en diensten
• Tweewegsverkeer
• Betalingen
• Identiteit vaststellenInteractie

• Downloaden van formulieren '-----,.---------------------'
(aileen uitprintbaar om per post
te retourneren)
• Product- dienstencatalogus
(bijv. VIND),
• Via eenvoudig e-formulier o.a.
informatieverzoek doen, klacht in
dienen.Website aanwezigheid

• Aanwezigheid van website, L..----,. -J

informatie op de website
(statisch en aanbodgericht) .
• Downloaden van informatie

Complexiteit

46



Geintegreerd model

In volgende paragrafen zijn de fasen inclusief kenmerken die uit de benchmarkstudies naar voor zijn gekomen beschreven.

Bij elke fase wordt naast een technisch en organisatorisch perspectief ook de juridische aspecten belicht in gemeentelijke

context.

4.1 Fase I: Informatie

In deze fase worden de eerste stappen gezet om de overheid online aanwezig te krijgen. Veelal bestaan deze uit enkele

webpagina's met vooral statische informatie. Overheden hebben op dit niveau (nog) weinig internetexpertise en

minimaliseren het risico door de uitvoer van een klein project. De medewerkers spenderen veel tijd aan het beantwoorden

van basisvragen over diensten, producten en procedures. Doordat de antwoorden op deze vragen nu op de website te

vinden, zijn wordt het comfort voor burger vergroot en vermindert de werkdruk van de frontoffice medewerkers. Het digitaal

loket is in deze fase slechts een extra kanaal waar eenvoudige aanvraagformulieren voor producten kunnen worden

verkregen. Aanvragers kunnen formulieren als PDF- of Worddocument downloaden, printen, invullen en per post naar de

gemeente versturen. Een formulier wordt op papier verwerkt in de back office. De organisatie kent een boekhouding (aileen

papieren administratie). Het product wordt op papier aan de aanvrager geleverd. In deze fase ontbreekt vaak een visie en

strategie en draagvlak bij het bestuur voor digitale dienstverlening. Verder digitalisering heeft geen prioriteit voor het

bestuur en is er onvoldoende resources in geld en in personen.Kenmerkend voor deze fase is dat er nauwelijks interactie is

met de burger. Complexiteit van de ICT-infrastructuur voor elektronische dienstverlening nog niet is uitgekristalliseerd

Enkele kenmerken zijn:

Website (webportal)

Basis informatie (push; informatie wordt vanuit de aanbodgerichte logica weergegeven)

De informatie die noodzakelijk is om de procedure te beginnen om de open bare dienst te

verkrijgen is online verkrijgbaar.

Contactnummers, routebeschrijving, openingsuren, etc.

De webtekst is in eenvoudige taalstijl geschreven

4.1.1 Wettelijk kader

Informatie waarover de overheid vanuit haar publieke taak beschikt dient te worden ontsloten in het belang van haar taak

en de maatschappij. Deze ontsluiting is in verschillende wetten en regels vastgelegd. In de Grondwet ligt de openbaarheid

voor het publiek van informatievast. Openbaarheid wordt vaak beschouwd als 'het algemeen bekend zijn' of 'het

toegankelijk zijn'. Artikel110 van de grondwet stelt dat de overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht

volgens bij de wet te stellen regels. Het gaat daarbij niet aileen de openstelling van overheidsinformatie, maar aile facetten

van publieke toegankelijkheid. [Beers, 1996a, p.31]

De Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verplicht bestuursorganen tot het openstellen van bestuurlijke informatie op twee

manieren, passief en actief. Deze bestuurlijke informatie betreft aile in documenten neergelegde gegevens die berusten bij

een bestuursorgaan of bij een instelling, dienst of bedrijf, werkzaam onder verantwoordelijke aangelegenheid. In deze fase

is enkel sprake van actieve openbaarmaking via het internet.

Aan het niet actueel houden van informatie kunnen juridische aspecten kleven. Wanneer de aanwezige informatie niet

onderhouden wordt kan dit leiden tot foutieve en daarmee eventueel ook in misleidende informatie. Voor bestuursorganen

die gebruik maken van internet om invulling te geven aan hun actieve openbaarmakingplicht geldt dat de openbaring op

behoorlijke wijze dient te geschieden. In het algemeen wordt de eis gesteld dat beschikbare informatie actueel en integer

moet zijn. Voor het bestuursorgaan geldt dus een onderhoudsplicht.

Overheidsinstanties zijn vanaf 14 februari 2005 'verplicht' om aangeduide milieu-informatie geleidelijk beschikbaar te

stellen in elektronische gegevensbanken die voor het publiek makkelijk en toegankelijk zijn via openbare

telecommunicatienetwerken (Verdrag van Aarhus). Richtlijn hierin: De gemeente dient 'links' te creeren naar internetsites

waar gezondheidsinformatie kan worden gevonden. In geval van een onmiddellijke bedreiging van de gezondheid van mens

of milieu dient de gemeente onmiddellijk en ter stond aile informatie waarover zij beschikt te verspreiden.
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Gemeente zijn in bepaalde gevallen verplicht een aanvraag algemeen bekend te maken. Onder de huidige wettelijke regels

kan de gemeente niet volstaan al deze stukken enkelop de website te plaatsen. Het digitale loket mag niet als substituut

gezien worden van de 'schriftelijke' bekendmaking (op papier. bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen). (Algemene wet

bestuursrecht, artikel3:42 Awb)

De tekst van een besluit moet zodanig zijn vastgelegd dat noch het bestuursorgaan noch de belanghebbende daarin nog

wijzigingen kunnen aanbrengen.8

De privacy van bezoekers van het digitaalloket komt in deze fase al aan bod. Het is immers mogelijk om online activiteiten

te volgen zoals frequentie op gevraagde informatie, de tijdsduur dat men spendeert op iedere site en hoelang men zoekt.

Deze informatie geeft de organisatie de mogelijkheid de website te verbeteren. Indien de bevindingen niet gekoppeld

worden aan gegevens waarop de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld of de bezoeker heeft hiervoor

toestemming gegeven, is dit juridisch toelaatbaar. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Websites kunnen ook te archiveren bescheiden vormen. Hierdoor dienen zij aan de eisen van de Archiefwet te voldoen. De

inhoud van een website, of onderdelen daarvan, valt onder de werking van de Archiefwet 1995 op het moment dat de

informatie voor de gemeente en/of derden een publiek- en privaatrechtelijk rechtsgevolg9 heeft en/of de informatie een

integraal onderdeel vormt van de bedrijfsprocessen van de gemeente10
•

4.1.2 Technische uitdagingen

De focus ligt op de bouw van een infrastructuur en een website. Ervaringen van koplopers geven aan dat rekening moert

worden gehouden met de toekomst. Een toekomstvaste ICT-infrastructuur neerzetten, zodat de organisatie klaar is voor de

volgende fasen, samen met andere gemeenten of organisatielagen hierover na den ken. (levert een eenduidig beleid, een

technisch platform en minder kosten voor beheer)

Wanneer de organisatie de bestuurlijke informatie via de website wi! aanbieden is deze hier eenvoudig van aard. De

informatie wordt uit eigen beweging verstrekt en wordt nog niet via een zoekfaciliteit toegang verleend tot

publiekinformatiesystemen en documentaire informatiesystemen.

Het betreft voornamelijk het omzetten van normale tekst naar webtekst. Dit dient accuraat plaats te vinden. De inhoud van

een bericht moet correct worden overgebracht. Voor bestuurlijke informatie hanteren overheden met name uniforme en

beveiligde uitvoerformaten (Pdt). De informatie is dan niet meer bewerkbaar.

Webtekst ook wei webcontent genoemd wordt in de meeste gemeenten met behulp van een content management systeem

(CMS) gecreeerd. Bij statische websites zijn de bronnen beschikbaar. In deze fase is de aanpak van webarchivering nog

door het archiveren van de bronbestanden.

4.1.3 Organisatorische uitdagingen

De organisatorische uitdagingen zijn hier beperkt, de eerste uitdaging is het toewijzen van verantwoordelijkheid voor de

overall coordinatie en planning van de informatievoorziening voor op de website en de afdelingen verantwoordelijk stellen

voor het onderhoud van de informatie. De uitdagingen liggen met name in het managen van de websites kortom:

- De allocatie van middelen

- Het onderhoud van de informatie (relevantie, nauwkeurigheid en up-to-date)

- Het consistent zijn in formaat/ stijl en gebruikersinterface;

Processen worden opgezet die er voor zorgen, dat online informatie nauwkeurig en up-to-date blijft. Naast het up-to-date

houden van de informatie moet ook het personeel weten wat er op de website staat en wat er veranderd wordt.

(Communiceren over wijzigingen)

Het actief openbaar maken van meer informatie brengt dan ook met zich mee dat het bestuursorgaan tot meer inspanning

en zorg gehouden is.

Het extra kanaal vraagt om commitment van het management. Het management formuleert daartoe een visie en strategie

die een stevig fundament vormen voor de verdere digitalisering van dienstverlening. Het management maakt hierbij een
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aantal keuzes binnen de gemeentelijke productenportfolio. Het onderwerp digitale dienstverlening krijgt een vaste plaats

op de agenda in het college.

Het aanbieden van overheidsinformatie geeft niet de garantie dat burgers, bedrijven en andere instellingen de informatie

raadplegen.

4.2 Fase 2: Interactie

Naarmate de informatiehoeveelheid stijgt, is er vanuit de bezoeker behoefte snel en eenvoudig de informatie te vinden. De

informatie wordt ge"indexeerd. Omdat veel bezoekers niet weten waar welke informatie te vinden is implementeren

overheden een product- dienstencatalogus. Doormiddel van een vraag-antwoord structuur krijgt de bezoeker de relevante

informatie. Vaak is deze gekoppeld aan te downloaden van formulieren. De bezoeker kan de formulieren download en,

uitprinten, invullen en vervolgens per post versturen. Er wordt ook wei gesproken over eenrichtingsinteractie. Allerlei

interactieve diensten zijn online verkrijgbaar, maar de specifieke en complexe vragen worden nog steeds door offline

kanalen beantwoord. Webontwikkelingen (technisch en organisatorisch) in deze fase verder worden gestroomlijnd en

geprofessionaliseerd.

E-mail kanaal

De ontwikkeling van een website gaat gepaard met het krijgen van een e-mailkanaal. Burgers en bedrijven krijgen in deze

fase op eenvoudige vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden,

parkeerregels, vergunningsprocedures, etc. een reactie per mail retour. De specifieke en complexere vragen/aanvragen

kunnen met name vanwege juridische, organisatorische en technische beperkingen nog niet beantwoord of ingang worden

gezet.

Web-kanaal

In deze fase zijn er al wat webfomulieren aanwezig zodat bezoekers bijvoorbeeld klachten, vragen, suggesties via de

website kunnen invoeren en versturen, waarbij beperking niet van toepassing zijn. Dit is vergelijkbaar met onder andere

vragen die via het e-mail kanaal binnenkomen, echter biedt het de functionaliteit dat de benodigde informatie van de burger

of bedrijf meer gestructureerd en volledig binnenkomt (de binnenkomende aanvragen bevatten aile informatie die de

gemeente voor de afhandeling van het verzoek nodig heeft).

Passieve openbaarmaking van bestuurlijke informatie vindt schriftelijk per post plaats of indien de informatie reeds actief

openbaar is een verwijzing naar waar de vindplaats is. Bezoekers van digitaal loket kunnen een volledig assortiment van

informatieproducten inzien en/of deze informatie online (per e-mail of via een interactieve tool op de website) ontvangen.

Intf'>ractif'>vf'> tools

Een burger of bedrijf krijgt door het wijzigen van parameters of invullen van teksten een antwoord dat hierbij past.

Enkele voorbeelden van interactieve tools zijn:

-Zoekoptie; een term op de website invoeren en vervo/gens wordt de term opgezocht

- Vraaggerichte INteractieve Dienstencata/ogus (VIND)

- Web intake (formu/ierenserver)

- Vraagpatronen (kennissysteem)

- Bedrijven/oket (basismodelj

-Interactieve kaart van de omgeving metspecifieke gemeente/ijke info; bijv. a/Ie supermarkten

- Eenvoudige berekeningen (doorrekenmode/len); bijv. digitate dakkapel berekening

Op de website komt de informatie van verschillende afdelingen / overheden bijeen (VIND, Bedrijvenloket etc.). De termen

die in de studies hierbij dikwijls gebruikt worden zijn: pro-aetieve en geiiltegreerde dienstverleningen een toegankelijkeen

transparante overheid. Onder deze termen van dienstverlening verstaat men met name de informatievoorziening aan de

burgers en bedrijven. De complexiteit van deze dienstverlening is zo laag dat het in deze fase thuis hoort.

4.2.1 Wettelijk kader

Wanneer meer informatie via de website wordt ontsloten krijgt archivering en auteursrecht en beveiliging een grotere rol.
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E-mailkanaal

E-mail wordt weliswaar als een meer vluchtige vorm van communicatie dan het geschrift gezien, maar dat betekent niet dat

berichten niet hoeven te worden bewaard. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen formele berichten, informele

berichten (samen functionele e-mail) en prive-berichten. Formete berichten moeten altijd gearchiveerd worden.(Bergfetd,

Kasperen et aI., 2000). E-mail wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die getden voor

brieven. (Archiefwet) Belangen die een grond voor archivering kunnen opteveren zijn:

• Verantwoording - Bedrijfsvoering - Informatieverstrekking • Historisch belang

Website

Gemeenten kunnen niet alles via de website ontsluiten.

Bijvoorbeeld: als een werk auteurrechtelijk is beschermd. Auteursrechtefijke werken zijn o.a.: bouwtekeningen, stadsplattegronden,

foto's van derden.

Indien dit werk openbaar gemaakt zonder het auteursrecht expliciet voor te behouden, dan vervatt het auteursrecht en zijn

derden vrij het werk (verder) openbaar te maken en te verveelvoudigen (Auteurswet, art lSb). Daarbij verdwijnt niet de kans

op een schadeclaim.

Ook een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en

afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de

presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiele investering zijn middels de

databankenwet beschermd (Databankenwet, art 1 tid 1 sub a).

Indien het bestuursorgaan niet zetf producent is van de databank dient er een contractuele voorziening met de producent te

worden getroffen voordat tot actieve openbaarmaking kan worden overgegaan. Dit geldt ook voor een interactieve tool; de

vindcatalogus, het bedrijvenloket etc.

Bij toegang verlenen tot (informatie uit) een databank waarvan de overheid wei zelf producent is, kan de overheid kiezen

tussen wel of niet voorbehoud van het databankrecht.

De persoonsgegevens die via een webformulier binnen komen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waar het

formulier voor dient. Art 9 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt dat persoonsgegevens niet verder verwerkt

mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen, bij de beoordeling waarvan

rekening moet worden gehouden met:

- verwantschap tussen doel van de beoogde verwerking en doel waarvoor gegevens verkregen zijn

- aard van de gegevens

- gevolgen van de beoogde verwerking voor de persoon wijze waarop de gegevens verkregen zijn

- mate waarin waarborgen worden voorzien ter bescherming van de persoonsgegevens.

De wet biedt wel de mogelijkheden voor het hergebruik van gegevens echter is het ook mogelijk dat hergebruik voor een

ander doel uitgesloten kan zijn.

4.2.2 Technische uitdagingen

Het eenvoudigweg beschikbaar stellen van meer informatie en diensten via internet leidt niet vanzetfsprekend tot meer

transparantie. Daarvoor is het informatieaanbod te versnipperd en te onsamenhangend. En zijn doel, context, bereik en/of

geldigheid van individuele documenten onvoldoende eenduidig vastgelegd.

Bijvoorbeefd: Het is niet betrouwbaar te bepafen ofeen document behoort tot 'wet· en regefgeving; ofde informatie in het document

(nog) gefdig is, wie de eigenaar is, wat het onderwerp is etc. Afs het af zou bfijken uit de context, waarin het document wordt

gepubficeerd, dan is een groot deef daarvan verloren gegaan bijhet indexeren ervan.

De beschikbare online informatie moet vindbaar en toegankelijk zijn. Dit is onder andere mogelijk door middel van

knoppen, menu's of navigatiestructuren op een website, of door het mogelijk te maken in vrije tekst te zoeken bij online

documenten. Het gebruik van metadata - documenten beschrijven aan de hand van nauwkeurig gedefinieerde attributen

wordt als beter alternatief aangedragen. Om de ontstuiting van en toegang tot overheidsinformatie te verbeteren zou

webmetadata moeten worden ge'implementeerd en beschikbaar gesteld voor de zoekinstrumenten (Rothenberg, Graafland-
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Essers et aI., 2004). Het hanteren van webmetadatastandaard is daarbij gewenst en wordt gestimuleerd door

Advies@overheid.nl. Een standaard die RANDll adviseert is het gebruik van het type metadata: de Dublin Core metadata.

Voorbeeld Dublin Core metadata:

<meta name="Oc. creator"scheme="OVERHElD.creator"content="[Gemeente Veldhoven]" />

Voor de interactieve tools en het in elektronische vorm publiceren van formulieren op de website zijn geen processpecifieke

backoffice systemen nodig. Met een web intake systeem, ook wei formulierenserver genoemd, kan een proceseigenaar in de

gemeente een webformulier maken.

De intake (webformulier) kan per product apart zijn (bijv. hondenbelasting). De formulieren per product zijn zogeheten

applicatieloze formulieren. Het ingevulde formulier wordt elektronisch naar de gemeente gestuurd of uitgeprint en per post

verstuurd. Aldaar wordt het elektronisch ontvangen in de front office, waarna het ingevulde formulier wordt geprint en op

papierverwerkt in de back office.

In deze fase is de midoffice, indien de gemeenten deze (al) hebben, nog zeer dun. Aile tools zijn via een servicebus op

elkaar aangesloten en communiceren synchroon. Er is in deze fase nog niet sprake van procesorkestratie of

gegevensmagazijn. De tools en applicaties spreken dezelfde taal, gebaseerd op een webservices syntax.

De gemeente kan middels een applicatie statistische gegevens verzamelen en analyseren, dit ter evaluatie van de

informatieverstrekking en ten behoeve van een verbetering van de dienstverlening aan haar burgers en gevestigde

bedrijven.

De techniek die gehanteerd wordt bij het genereren van websites is complexer dan de oorspronkelijke opzet met statische

bestanden. De websites worden dynamischer. (De website wordt op bij het opvragen door de bezoeker gegeneerd. Dit op

onder andere basis van scripts en database-bevragingen.) Kortom verschillende processen en systemen binnen de

gemeente leiden tot de websitepagina's. Het Content Management Systeem speelt hierbij een essentieel onderdeel. Voor de

webarchivering worden wordt met name de snap-shot methode gehanteerd (foto's van de websitepagina's vastleggen). Een

andere techniek die genoemd wordt en wellicht in de toekomst zal worden gebruikt is een record keeping functionaliteit

binnen CM-systemen. Deze functionaliteit houdt bij welke processen en systemen op een bepaald moment gehanteerd

worden bij genereren van een pagina.

4.2.3 Organisatorische uitdagingen

De gemeente moet kenbaar maken elektronisch bereikbaar te zijn en wanneer de gemeente een bericht elektronisch wil

versturen te weten dat de geadresseerde expliciet kenbaar heeft gemaakt via deze weg bereikbaar te zijn.

Gebruikers kunnen via het web- en e-mailkanaal vragen stellen. Eenvoudige vragen worden per e-mail beantwoordt, hierbij

is het van belang dat de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van e-mails is toegewezen. De gemeente zal procedures

moeten opstellen hoe en hoe snel deze e-mails behandeld moeten worden. Hanteert van heldere richtlijnen voor de

afhandeling van e-mail (zie bijvoorbeeld VNG, protocole-mai~. Burgers kunnen hier kennis van nemen via de gemeentelijke

website.

Ook worden burgers geYnformeerd over de wijze, waarop klachten over de afhandeling van e-mail kunnen worden gediend.

Bij binnenkomst van een e-mail wordt per ommegaande een ontvangstbevestiging gestuurd, termijn de betreffende e-mail

direct wordt afgehandeld. De ontvangstbevestiging geeft aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste

reactie kan worden verwacht.

Er is in deze fase nog sprake van een dubbele boekhouding (papieren en digitale administratie). Complexiteit in het

ontwikkelen van een e-formulier en het belangrijkste en moeilijkste het inkapselen van vaak impliciete vakkennis in deze

formulieren. Door deze vakkennis expliciet maken, wordt het meer mogelijk geYntegreerde interactieve webintake

formulieren te maken. De intake is meer integraal en geldt voor meerdere producten.

Bijvoorbeeld: tijdens het invullen van het interactieve webformulier wordt rekeninggehouden met de diverse vergunningen en

informatie die voor de aanvraag nodigzijn.
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Doordat de gemeente meer vraaggerichte dienstverlening aan wi! bieden, dient zij de vraagpatronen te kennen.

(Aangeboden informatie op een persoonlijke situatie toe snijden). Een vraagpatronenonderzoek vormt een goede basis om

vast te stellen welke producten en diensten in de ogen van de burger met elkaar samenhangen(OL, 2000). Vraagpatronen

beperken zich niet tot de bestaande aanbodstructuur van de gemeente. Om de juiste informatie(producten) en diensten via

een elektronisch loket aan te bieden. Is bij de realisatie van belang om de interne samenwerking te bevorderen, zodat de

gemeente acteert als een organisatie richting de burger.

De focus Iigt op het realiseren van draagvlak bij het bestuur en bewustwording van het management is de belangrijkste

opdracht om een gezamenlijke visie en strategie op papier te krijgen. Voordelen digitale dienstverlening in kaart brengen,

identificeren van quick wins, door bijvoorbeeld concentratie op hoog-volume gerhalende diensten. "in beeld brengen van

klantbehoefte". Web goverance model opstellen: beschrijven van webstrategie, operationele zaken, van content en data,

ict·infrastructuur en service levels met in- en externe partijen. lemand van bestuur eindverantwoordelijk voor webgoverance.

Bepalen en implementeren van diensten die gewi!d zijn en met hoog demonstratiegehalte. Informatie over diensten en

producten dienen afgestemd te worden op de behoeften van burgers en bedrijven.

4-3 Fase 3: Transactie

Diensten en formulieren online, aangesloten database ondersteund interacties. In dit stadium kunnen burgers en het

bedrijfsleven via de website interacties met de overheid voeren. Men kan naast het downloaden ook formulieren online

versturen, waarop de overheid vervolgens reageert door het sturen van een elektronische bevestiging, ontvangstbewijs etc.

Er wordt hier gesproken over tweewegscommunicatie via het de website. Via de website wordt nu de mogelijkheid geboden

om met een webformulier een procedure te beginnen om een dienst (zowel elektronisch als conventioneel) te verkrijgen. Op

dit niveau heeft de burger de mogelijkheid ieder moment van de dag met de overheid te communiceren. Voor de organisatie

scheelt dit met name papierwerk en data-invoer en de burger hoeft voor het invullen van gegevens niet meer naar het

gemeentehuis te gaan en daarvoor in de rij te staan.

Werken met webformulieren voor het binnenkomen van een intake, klachten etc. verdringt het e-mai!kanaal voor een intake.

De webintake komt gestroomlijnd en volledig binnen.

Voorbeeld: De aanvrager krijgt een melding, wanneer een veld niet vol/edig of onjuist is ingevoerd. Reductie van onder andere

vormverzuim.

Burgers en het bedrijfsleven kunnen via de website, doordat identificatie en authentificatie geregeld is, persoons· of

bedrijfsgebonden gegevens inzien, vergunningen, ontheffingen en subsidies aanvragen, aantekenen van bezwaar tegen een

genomen overheidsbeslissing etc.

Voorbeelden doordat bezoekers zich kunnen identificeren:

. taxatierapport van een onroerendbekijken (WOZ'portaO . gemaakte afspraken via de website annuleren

Doordat betaling mogelijk wordt kunnen sommige producten onder andere realtime (de beslissing, betaling en levering) via

de website afgehandeld worden.

4.3-1 Wettelijk kader

Door de uitbreiding Algemene wet bestuursrecht (Awb, 1 juli 2004) met regels voor het verkeer langs elektronische weg

tussen burgersfbedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

(Webv) is het mogelijk onder andere vergunningen, ontheffingen en subsidies elektronisch aan te vragen en te verlenen.

Elektronische verkeer

De gemeente en burger kunnen niet verplicht worden gesteld te handelen via een elektronisch medium, tenzij wettelijk

voorschrift anders bepaald. De geadresseerde moet kenbaar hebben gemaakt via de elektronische weg voldoende

bereikbaar te zijn (art 2.14 Awb). De overheid moet kenbaar hebben gemaakt dat de elektronische weg is opengesteld (art.

2.15 Awb) en welke vormen van dienstverlening zij bereikbaar is. Anderzijds kan in een bijzondere wet of in een
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gemeentelijke verordening expliciet zijn opgenomen dat een bepaalde vorm van dienstverlening niet elektronisch mag

worden aangeboden.

De gemeente kan eisen stellen aan de toegang, met het oog op onder andere uniforme behandeling en een veilig

dataverkeer, tot de elektronische weg. (Awb 2:15).

Voorbeelden van eisen die de gemeenten kunnen verbinden aan de elektronische bereikbaarheid:

- verzonden berichten moeten naar een bepaald elektronische postadres (e-mailadres)

- de attachment nietgrotermagzijn dan x MB en in een bepaald formaat moet.

- een aanvraag via een bepaald webformuliermoet en juist nietper e-mail offax, sms kunnen worden ingediend.

- verplichte invulvelden dienen te worden ingevuld

- ofde burger dient een bepaalde software te gebruiken

De communicatie tussen de burger en de overheid dient voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk te zijn. De mate van

vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid die vereist wordt kan varieren. De wet kiest voor de benadering dat elektronische

verkeer even betrouwbaar en vertrouwelijk dient te zijn als conventioneel verkeer. Voorwaarden Awb kort samengevat:

• hetbestuursorgaan moet het elektronisch verkeer expliciet openstellen

• een burgermoet kenbaar maken via e-mail ofinternet te willen communiceren

het elektronisch verkeermoet voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk zijn

Elektronische ondertekening

Voor sommige handelingen in de GBA is de identiteitverificatie wettelijk voorgeschreven (Wet gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA». Voor aanvragen dient het webformulier dat door de gemeente wordt

ontvangen een handtekening te bevatten (authenticiteit). Aan het vereiste van de ondertekening is voldaan door de

elektronische handtekening, indien de methode die daarbij voor authentificatie is gebruikt voldoende betrouwbaar is, gelet

op de aard en inhoud van het elektronisch bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Niet in aile gevallen behoeft een

maximale in spanning te worden geleverd in toch binnen het kader van de wet te blijven.

De Wet elektranische handtekeningen maakt onderscheid tussen twee soorten handtekeningen:

1) Gewone handtekening

De handtekening bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere

elektronische gegevens en worden gebruikt als middel voor authentificatie.

Voorbeelden:

- een e-mailbericht/ e-formulier waarin persoonsgegevens staan

- een ingescande handtekening.

Een dergelijke handtekening heeft dezelfde rechtskracht als een handgeschreven handtekening, echter omdat aan de

betrouwbaarheid getllvijfeld kan worden, is in bewijsrechtelijk opzicht, deze niet gelijk te stellen aan een schriftelijke

handtekening.

2) Geavanceerde handtekening

Deze handtekening kent 4 eisen namelijk:

- is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden

- maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren

- tot stand komt met middelen die de ondertekenaar onder uitsluitende contrale kan houden en

- op zodanige wijze aan het elektronisch bestand, waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de

gegevens kan worden opgespoord.

De handtekening wordt voldoende betrouwbaar geacht (art. 3:15a lid 2e, f BW) indien deze:

- gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat

- gegenereerd is door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen.

Indien de handtekening bestaat uit gegevens over de ondertekenaar en een certificaat, uitgegeven door een bij de Opta

ingeschreven Certificatiedienstverlener (Trusted Third Party (TTp»12, wordt deze als gekwalificeerde elektronische
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handtekening aangemerkt. De elektronische handtekening is in bewijsrechtelijk opzicht getijk aan een handgeschreven

handtekening. Rechtsgeldigheid wordt aangenomen.

Voor sommige producten en diensten (bescheidenfdocumenten) geldt een wettelijke verplichting het originele document te

controleren. Dit is een belangrijke indicatie voor de mogeiijkheid of een aanvraag via het digitaal loket kan worden

afgehandeld.

In geval van geschil tussen burger f bedrijf en gemeente is het voor sommige diensten producten van belang te kunnen

bewijzen dat de gestuurde boodschap niet verworpen kan worden en de boodschap onderweg niet is gewijzigd.

Steeds meer verstuurde informatie is persoontijker. Bescherming van persoonsgegevens is hierbij essentieet. (WBP) In

Artikel13 WBP wordt van de verantwoordetijke (de gemeente) verlangt dat deze passende technische en organisatorische

maatregelen ten uitvoer brengt om persoonsgegevens te beveitigen tegen verties of tegen enige vorm van onrechtmatige

verwerking.

De maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een

passend beveiligingsniveau gelet op de risko's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich

meebrengen. Tevens zijn deze erop gericht onnodige verzameting en verdere verwerking van persoonsgegevens te

voorkomen.

Kort samengevat; Het betrouwbaarheidsniveau van de authentificatie is in relatie tot de privacygevoeligheid bepaald of

producten en gegevens digitaal ontsloten dan wei verleend mogen worden. Of omdat productenfdiensten aan wettelijke

vereisten zijn gebonden.

Bijvoorbeeld: gewaarmerkt ofbeveiligdpapierkunnen niet in elektronische vorm geleverdkunnen worden.

loa Is bij veel aanvragen die via de conventionele weg binnenkomen dient ook via de elektronische weg het

behandetingtermijn te worden vastgelegd. In artikel 2.17 tid 2 Awb wordt aangegeven dat op het moment dat de aanvraag

digitaal door de gemeente wordt ontvangen de wettetijke behandeltermijn wordt gestart. Het ontvangstmoment gaat in op

het tijdstip waarop het bericht een gemeentetijk systeem van gegevensverwerking heeft bereikt. Elektronisch bestuurlijk

verkeer is mogelijk onder de voorwaarden voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk te zijn, gelet op de aard en de inhoud

van het elektronische bericht en het doel waarvoorhet wordtgebruikt.

4.3.2 Technische uitdagingen

In deze fase is het de uitdaging technische beheersmaatregelen te treffen om onder andere de juridische vereisten te

borgen. Het is van belang dat de burger, het bedrijfsleven en gemeente kan rekenen op de vertrouwetijkheid van informatie,

de privacy van individuen en de inlegrileil van lran~aclie~. Aamlachl vuu, beveiligheidl>i:Il>pedell ab hielOnder vermeld zijn

daarbij van belang. Zoa!s eerder reeds is beschreven hangt dit sterk af van welke diensten en producten de gemeente via

het internet kan en wit aanbieden.

De data integriteit fauditeerbaarheid: Gegevens zijn op het internet eenvoudig te veranderen. Er moet een mate van

zekerheid zijn dat de boodschap onderweg niet kan worden gewijzigd. Het bericht wat verstuurd wordt moet identiek zijn

aan het te ontvangen bericht. De inhoud moet correct worden overgebracht. De garantie dat data niet veranderd is sinds de

laatste officieHe update.

Ontkenning fgeen verwerpingf onweerlegbaarheid: Het bewijzen dat een gegeven daadwerketijk verstuurd is

respectievetijk bij een ontvanger is aangekomen. De boodschap fdienst mag en kan niet door de ontvanger verworpen

worden. Het voorkomen van de mogelijkheid tot het ontkennen van verzonden of ontvangen informatie door gebruikers. Het

waarborgen dat er een overdracht heeft plaatsgevonden.

Authenticiteit van afzender en ontvanger: Vaststellen van wie een bepaald gegeven afkomstig is respectievetijk wie er

allemaal toegang heeft tot het gegeven. Is de 'klant' daadwerketijk wie hij zegt te zijn en is de overheid wei wie hij schijnt te

zijn ('fake websites'f mirror-sites; de burger denkt op de gemeentelijke website te zijn)

Vertrouwelijkheid van gegevens: de zekerheid dat niemand kan meekijken, die niet mag meekijken.

privacy: de zekerheid dat de informatie niet zal worden aangewend voor een doel waarmee de verstrekker niet akkoord

gaat.
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Het niet vervuld zijn van de bovenstaande aspecten vormt een belemmering voor de digitale dienstverlening van de

gemeente. Om de vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van de benodigde elektronische gegevensuitwisseling door de

gemeente te waarborgen, dient gebruik gemaakt te worden van een beveiligd netwerk voorzien van een aantal maatregelen

Technische maatregelen zijn onder andere identiteitverificatie van de gebruiker (de elektronische handtekening),

gegevensbescherming (encryptie, het gebruik van PKI), autorisatie (vaststelling van acties die de gebruiker mag doen en

deze zo beperkt houden), inhoudelijke screening (controle op de inhoud van de uitgewisselde gegevens), verkeersbeheer

(beschikbaarheid netwerk waarborgen door junk mail en virusacties te stoppen). In bijlage 7 zijn naast enkele maatregelen

beschreven die een verantwoorde elektronische overheidsdienstverlening mogelijk maken.

Er dienel1 technische keuzes gemaakt te worden, hoe de gemeente haar informatiearchitectuur verder wenst in te vullen.

Doordat steeds meer met digitale documenten en bestanden wordt gewerkt, is een goede digitale

overheidsinformatiehuishouding nodig. Kwaliteit van de documentaire informatievoorziening en het archiefbeheer is

daarbij van belang. Er is een authenticatievoorziening nodig om vast te stellen of een bepaalde identiteit terecht wordt

geclaimd.

Omdat voor veel diensten leges betaald dienen te worden en om de dienstenjproducten realtime te kunnen bieden, is

elektronisch betalen een belangrijk onderdeel van het transactieproces. De gemeente dient dan over een

betalingsvoorziening te beschikken.

Voorbee/d technische keuze: De gemeente moet de afweging maken de betatingsvoorziening te koppe/en aan een intern (bijv. BiBil) Df

extern betatingssysteem (bijv. BIK van de Bank Nederlandse Gemeente).

De gemeente dient aandacht te schenken aan afhandeling in het financitHe systeem.

Voor het realtime kunnen uitvoeren van een transactie is een namelijk een goed functionerende backoffice die snel de juiste

gegevens kan aanleveren en combineren. Een efficiente, betrouwbare en effectieve ICT infrastructuur is daarbij van

essentieel belang. Door de hoeveelheid en geslotenheid van de huidige gemeentelijke systemen, ook wellegacysystemen

genaamd, is het moeilijk om vanuit de vraagkant de gemeentelijke zaken te integreren op systeemniveau. leder systeem

heeft namelijk zijn eigen interface en eigen systeemlogica. Om coordinerend elektronisch dataverkeer mogelijk te maken

dient de gemeente te antwoorden op vragen als:

- Moet er een web interface gekoppeld worden met bestaande functionele systemen?

- Of wat voor systeem is er nodig om de online activiteiten te ondersteunen?

- [en integraal systeem?

- Wordt er een 24x7 infrastructuur geYnstalleerd? Hoe wordt de infrastructuur en gegevensoverdracht beveiligd.

4.3.3 Organisatorische uitdagingen

De technische keuzen die gemaakt dienen te worden ter bewerkstelliging van de dienstverlening hebben ook invloed op de

dienstverlening in latere fasen. De technische keuze heeft invloed op de organisatie.

Bijvoorbee/d:

- keuze in aard van hetpakketa/loin-one Dfjuist best-Df-breed,

- cDmmerciee/ DfDpenSDurce (inv/Ded Dp /everancier en imp/ementatiepartner),

- centraal ofdecentraa/gegevens verzame/en; (de regie, prDcesDverstijgendbeheeP)

Een systeem kan invloed hebben op processen, beheer, werkhouding, bevoegdheden etc. Beleid en procedures wilen hand

in hand moeten gaan met aanwezige technologie. Hierdoor zullen er goede organisatorische en procedurele afspraken

nodig zijn.

BijvDorbee/d:

Overheden krijgen vee/ vragen binnen die zij tijdig za/ mDeten beantwDorden dit brengt metzich mee dat prDcedures wDrden Dpgesteld

ter behoeve van onderandere de afhande/ing en vast/egging.

Aandacht is vereist op autorisatie en toegangsmanagement. Autorisatie; het vaststellen dat de persoon die gebruik maakt

van bepaalde data en applicaties daar inderdaad toestemming voor heeft. Toegangsmanagement; het vastleggen van welke

dienstjafdelingjmedewerker welke gegevens en applicaties mag gebruiken en wie eigenaar is van bepaalde data;
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Het in gang kunnen zetten van bijvoorbeeld een aanvraag via de website, betekent dat de werkprocessen gedigitaliseerd

worden. Het is hierbij van belang dat de backoffice goed georganiseerd moet zijn om daadwerkelijk dienstverlening via de

website aan te kunnen. Processen onderliggend aan de digitale dienstverlening worden beschreven en aangesloten op de

technologie.

Voorbeeld: Het gebruik van een web intake systeem bij de afhandeling van elektronische transacties vereist dat de onderliggende

processen hierop zijn afgestemd.

Het allerhoogste niveau van beveiliging in audentificatievoorziening is in veel gevallen niet noodzakelijk. Er kan worden

volstaan met een lager niveau. Ten aanzien van de veiligheid en identificatie zal er per product/ dienst een keuze gemaakt

moeten worden welk authentificatiemechanisme voldoende betrouwbaar is. Het maken van een kostenbatenanalsye

(financiele, economische en sociale CBA) of kosten/effect analyse en risicoanalyse kan hierin een antwoord verstrekken.

Naast een afweging van risico's van beveiligen tegen oneigenlijk toegang dient ook bij via de elektronische weg met name

het afhandelingtermijn bij verlening van rechtswege14 en indieningsdatum15 bewaakt te worden. De vastlegging van de

ontvangstdatum/tijdstip kan een belangrijke indicator zijn om een dienst / product elektronisch aan te kunnen bieden.

De formulieren zijn in deze fase complexer. Bij het ontwikkelen van een webformulier is het belangrijkste en moeilijkste de

vakkennis in deze formulieren in te kapselen. Dit komt voornamelijk doordat deze kennis vaak impliciet is.

In deze fase zijn de interactieve tools nog aparte systemen met eigen gegevens. Deze gegevens moeten gevuld worden,

menselijke interventie is hierbij nog nodig. (bijvoorbeeld bij he! Woz-portaal he! aanleveren van persoonsgegevens). Ook

worden gedurende het verwerkingsproces door de behandelde ambtenaren de status van de aanvraag (bijvoorbeeld

ontvangen, in behandeling, behandeld) gewijzigd.

De uitvoerende medewerkers zullen doordat meer gegevens moeten worden ingevoerd en documenten elektronisch worden

beheerd vertrouwd moeten raken met de vernieuwde werkwijze.

Er wordt steeds meer om draagvlak bij medewerkers van de gemeente gevraagd. Zijn moeten verantwoordelijk voelen voor

de realisatie van de doelstellingen. Een sterke betrokkenheid en mede-eigenaarschap binnen de eigen organisatie wordt als

noodzakelijk gezien.

4.4 Fase 4: Transformatie

Systemen zijn geTntegreerd tussen verschillende overheidsfuncties, echt een digitaalloket voor burgers en bedrijven. Een

digitaal loket waarin naast aile mogelijke gemeentelijke diensten ook overige publieke als niet-publieke diensten

beschikbaar zijn. De burger kan zich zelf helpen (selfservice), eventueel zonder tussenkomst van een medewerker. De

burger hoeft voor de dienstverlening via de website niet telkens afzonderlijke overheden zijn vraag voor te leggen in de

hoop bij de juiste instelling of afdeling te zijn. Functionaliteit bestaat onder andere uit proactieve e-dienstverlening,

eventueel geheel buiten zicht burger om. Aile nodig informatie is om de klant heen georganiseerd. Dienst onafhankelijk van

kanaal, coBrdinatie kanalen. Vloeiende samenwerking tussen lokale, regionale en nationale overheid om geTntegreerde

diensten te kunnen leveren. Multi-channel leveren (naast website ook andere kanalen toepassen). Ondersteuning en

bemiddeling (hulp via het internet). Tracking and tracing (status van een aanvraag zien en volgen), Persoonlijke Internet

Pagina (PIP)/ Personalisatie ('mijn dossier), een loket (alies komt samen)

In de interactie fase zijn de diensten/producten die via de website verleent worden al globaal vraaggericht. Het gaat uit van

de vragen en de logica van gedefinieerde doelgroepen. De informatie werd op een ge'integreerde wijze aangeboden dmv van

interactieve tools. In deze fase is de dienstverlening nauwkeuriger afgestemd op de individuele behoefte van de afnemer

(personalisatie). Via de website is niet aileen de intake en transactie mogelijk, maar kan ook de afhandeling worden

gevolgd. Het gehele proces is transparant en kan de burger waarnemen wat de status van zijn aanvraag is (tracking &

tracing). De burger krijgt via de website inzicht in de gegevens die door de gemeente en ketenpartners over hem zijn

opgeslagen.

Bijvoorbeeld: De website geeft naast inzicht in de levertermijn van producten en diensten en de inhoudelijke kwaliteit van de producten

en diensten ook inzicht in processen en afzonderlijke processtappen (van de daarvoor in aanmerking komende producten / diensten)
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Als de backoffice meer en meer integreert wordt het beter mogelijk pro-actief diensten te verlenen. De gemeente neemt het

initiatief om aan de burger diensten te verstrekken.

Bijvoorbeeld: De burger wordt aan de hand van beschikbare gegevens er op attentgemaakt

- op hetbestaan van onbekende regelingen, - dat een paspoort verloopt,

- categoriale bijstand - automatisch kwijtschelding van OZB wordt verleend.

Voordelen die men ziet wanneer in deze fase diensten worden verleend zijno.a.:

- op het juiste moment en plaats

- efficientie

- volledig geautomatiseerd zonder of weinig fouten

- geen vertraging voor de burger, de betrokken instanties hebben immers aile data beschikbaar gesteld.

Daar waar dat niet gaat bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving, beperkingen in verantwoordelijkheden, noodzaak van

specialisten of vanwege complexiteit van het product worden de gegevens van de 'klant' bewaard, de 'klant' hoeft maar

eenmaal gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de aanvraag van diverse diensten. Door efficiente organisatie

van het dienstverleningsproces, wordt getracht het contact met het loket tot een minimum terug te brengen (vanuit

perspectiefvan de (aan)vrager). Het is naast geYntegreerde informatie mogelijk meer ge"integreerde diensten aan te bieden.

Meer informatie is voorhanden hierdoor kunnen meer pro-actieve diensten worden verleend. Door zowel verticale als

horizontale integratie kan de snelheid van de dienstverlening worden verhoogd (onder andere door kortere verbindingen)

en leidt het tot vereenvoudiging van de dienstverlening voor de burger en het bedrijfsleven. De diensten (producten van de

verschillende aanbieders (lokale, provinciale en de rijksoverheid en van partners waterschappen, Kamers van Koophandel,

nutsbedrijven etc.) zijn georganiseerd rond de vragen van de afnemer. De afnemer wordt onafhankelijk van de aanbieder

geholpen. Kortom de burger kan bij de gemeente niet aileen terecht voor diensten en producten die de gemeente aanbiedt,

maar ook voor diensten en producten van buitengemeentelijke instanties.

Gestimuleerd door de mogelijkheden van nieuwe technologie kunnen gemeenten overschakelen op vormen van

dienstverlening die aansluiten op de veranderende vraagvan burgers.

4.4.1 Wettelijk kader

Persoonlijke e-dienstverlening

De juridische mogelijkheid tot verstrekken van persoonlijke gegevens aan burger. De archiefbescheiden die in een

archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17, openbaar. leder is, behoudens de

beperkingen die voortvloeien uit het in die artikelen bepaalde, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en

daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken. (art 14.

Archiefwet). De mogelijkheid om de burger via de website zijn eigen gegevens uit de diverse gemeentelijke registraties te

laten inzien zijn identificatie, authentificatie en autorisatiemogelijkheden daarbij belangrijke elementen. De functionaliteit

om persoonlijke gegevens te kunnen inzien dient binnen het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden

ontwikkeld. Vanwege de privacywetgeving is het van belang dat bepaald wordt welke klantgegevens wel en niet vastgelegd

mogen worden in de midware, indien deze gehanteerd wordt. Initiatief Nederland: het ministerie BZK heeft reeds het

initiatief genomen te onderzoeken of dit met een 'digitale kluis' realiseerbaar is.

Pro-actieve dienstverlening

Bij pro-actieve dienstverlening kunnen rechten aan de burger worden toegekend. Het toekennen van rechten voor landelijke

gereglementeerde voorzieningen geschiedt aan de hand van bestaande wet- en regelgeving. Hierin wordt omschreven onder

welke voorwaarden en waarborgen een verstrekking plaats mag vinden en hoe de aanvraag getoetst dient te worden. Voor

gemeentelijke regelingen kunnen de verstrekkingsvoorwaarden door de gemeenteraad zelf worden vastgesteld. Hiervoor is

het essentieel dat een ambtshalve verstrekking van de voorziening mogelijk moet zijn (Rechtmatigheidstoets). Pro-actieve

dienstverlening veronderstelt een transparante burger, waarbij profielen van burgers worden vastgelegd. Deze kunnen

haaks op de juridische bescherming van de persoonlijke levensfeer staan (Wet bescherming Persoonsgegevens). ledere

burger moet kenbaar kunnen maken dat zij niet direct door voor overheidsdiensten benaderd willen worden. De
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besluitvorming moet via afzonderlijk collegebesluit of op basis van privacyreglement plaatsvinden voordat een werkproces

wordt vastgesteld.

Samenwerking

Bij ketengerichte processen gaat het met name om een (systematische of rechtstreekse) 'koppeling' met de gemeentelijke

registraties bijv. de gemeentelijke basisadministratie. Omdat de regels met betrekking tot het gebruik van gegevens uit

onder andere de gemeentelijke basisadministratie nauw omschreven zijn, is het van belang dat een aantal waarborgen in

acht wordt genomen om tot een zorgvuldige werkwijze te komen, met in acht neming van de bepalingen uit de geldende

wet- en regelgeving. De wet (art 7 WBP) schrijft voor dat persoonsgegevens aileen verwerkt mogen worden voor

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinde. In art. 8 WBP zijn een aantal grondslagen

beschreven die een verwerking rechtvaardigen. Een nadere invulling van deze grondslagen is terug te vinden in de diverse

wetten en regelingen waar de gemeente (binnengemeentelijke afnemers) en buitengemeentelijke afnemers16 of derden 17

aan gebonden zijn.

Gemeenten zijn bij het leveren van persoonsgegevens gebonden aan de bepalingen van de Wet gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens (Staatsblad 1994, 494 laatste versie geldig vanaf 2002). Bij samenwerking en

informatieoverdracht met een instelling moet ook er rekening worden gehouden met de invulling van wetten die bij deze

instelling van toepassing is .

Bijvoorheeld:

- Huurwet en Wonin~et indien samenwerking met woningcorporatie of

- Wet Waardering Onroerende Zaken indien samenwerkingmet Taxatiehureaus

Het is noodzakelijk te toetsen of de werkwijze van de buitengemeentelijke afnemers in overeenstemming is met de Wet

bescherming persoonsgegevens (WBP, Staatsblad 2001, 250). En of de aanleg en het gebruik van een administratieve

samenwerking tussen gemeente (binnengemeentelijke afnemers) en buitengemeentelijke afnemers en derden ook voldoet

aan WBP.

Een burger heeft het recht heeft middels een verzoek aan B&W gegevens die opgenomen zijn in zijn persoonslijst of op hem

betreffende verwijsgegevens en daarmee in verband staande administratieve gegevens, niet aan samenwerkende partner te

mogen verstrekken (art 102 WGBA). (Recht op geheimhouding).

Bij een samenwerking waarbij gegevenuitwisseling van burgers plaatsvindt, kan een informatieplicht (art33 en 34 WBP)

richting de burgers gelden. Tevens kan voor enkele gegevensverwerkingen die door de samenwerking ontstaan een

meldplicht gelden. De verwerking moet dan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gemeld worden, tenzij

deze verwerking is vrijgesteld van die verplichting op grond van het Vrijstellingsbesluit. Omdat dit besluit aileen betrekking

heeft op eenvoudige en veel voorkomende standaardverwerkingen, ligt het niet voor de hand dat voor de bestaande praktijk

van samenwerking tussen de huidige ketendelen anders dan bij uitzondering een vrijstelling zal bestaan van de

meldingsplicht.

In de melding wordt de gegevensverwerking geconcretiseerd zoals deze feitelijk geschiedt. De meldingen vinden plaats op

grond van artikel 27 en 28 WBP en komen bij het CBP in een openbaar register.

De kwesties van het informatie-delen zullen belangrijker worden wanneer de wet inwerking treedt waarin wordt aangeven

dat burgers niet naar persoonlijke gegevens gevraagd dient te worden, indien deze reeds ergens anders bij de overheid

verkrijgbaar zijn. Administratieve lasten vermindering voor burgers en bedrijven.(Graaf, 2003) Dit betekent dat hergebruik

van gegevens uit de authentieke registraties door derden ondersteund zal worden in de wet- en regelgeving. Er zullen

politieke keuzes gemaakt moeten worden betreffende de toegankelijkheid van de door de overheid vastgelegde gegevens

voor niet-publiekrechtelijke instanties en voor het leggen van koppelingen tussen de overheid vastgelegde gegevens.

Naarmate afzonderlijke organisatie steeds meer gaan samenwerken in virtuele frontoffices en de elektronische

verbindingen tussen de backoffices steeds talrijker en intensiever worden, dit zal leiden tot andere organisatievormen

(Bekkers, 1998).

De wet regelt de inrichting van gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen. (Grondwet, artikel

132 lid 1). Volgens artikel125 maken de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester deel uit van het bestuur
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van de gemeente. Tevens wordt bepaald dat iedere gemeente over een gemeentesecretaris (Gemeentewet, artikel 100) en

een raadsgriffier (Wet dualisering Gemeentebestuur, artikel 107 a tim d) dient te beschikken. De gemeentesecretaris is de

hoogste ambtenaar in de gemeente. Deze is secretaris van het college van burgemeester en wethouders, tevens is hij

voorzitter van het Managementteam.

Op grond van de gemeentewet adviseert de gemeentesecretaris het college van burgemeester en wethouders en de

burgemeester bij hun werkzaamheden. De griffier, die kan worden ondersteund door enkele ambtenaren (gri ffi e),

rinderstelJnt de gemeenteraad.Naast de verplichting van eell gerneentesecretaris ell griffier worden door de Gemeentewet

vrijwel geen eisen aan de ambtelijke organisatie gesteld. De concrete inrichting hiervan wordt overgelaten aan het

gemeentebestuur. De gemeenteraad beschikt wei over de regelgevende bevoegdheid onder andere de bevoegdheidl de

plicht om verordeningen vast te stellen (Gemeentewet). Verordeningen zullen hun invloed doen gelden op de werkwijze

tussen bestuur en management en binnen de ambtelijke organisatie (Heiden, Huisman et aI., 2003).

De 467 gemeenten18 die Nederland momenteel telt zijn vrij in hoe zij hun eigen organisatie inrichten. In theorie zouden

gemeenten zonder grote juridische beperkingen kunnen aanpassen aan veranderingen die optreden in hun omgeving.

De gemeente dient rekening te houden met de verschillende wet- en regelgeving waar aile participanten aan gebonden zijn,

wanneer het om onder andere gegevens uitwisselen en uitbesteding van taken gaat.

Meer autonomie voor de overheidsinstanties is nodig bij samenwerkingsrelaties. Er mag geen onduidelijkheid bestaan ten

aanzien van verantwoordelijkheden als de gemeente met andere overheden of organisaties in een netwerk functioneert

(Leeuwen, Frissen et aI., 2001). De adviescommissie ICT en Overheid 19 heeft hierover onder andere onderzoek uitgevoerd en

stelt op termijn een proceswet Interbestuurlijke Samenwerking noodzakelijk. Deze proceswet moet garanderen dat

overheden, ongeacht hun deelname aan horizontale netwerken, verantwoording over hun handelen afleggen. In de

proceswet kan ook worden geregeld dat noodzakelijke (inter)nationale samenwerkingsverbanden, die niet vanzelf tot stand

komen, van bovenaf kunnen worden opgelegd.

Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van

verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is, dient voor de gegevensverwerking gemeld te worden bij het College

Bescherming Persoonsgegevens. Art 27 WBP.

4.4.2 Technisme uitdagingen

Persoonlijke e-dienstverlening

Voor de realisatie van een functionaliteit (digitale kluis) dienen bij de ontwikkeling en invoering een aantal keuzen gemaakt

te worden. Hieronder zijn begrepen:

Ondersteunende authentificatievoorziening

Keuze van de techniek om middels de digitale kluis diensten op internet aan burgers aan te bieden en eventueel te

communiceren met bronsystemen zoals GBA, etc. (wenselijk en haalbaar)

Keuze en invulling van de standaarden om met bronsystemen te communiceren, zoals SOAP, ebXML, VPN, PKI, etc.

Bij de technische keuze zal naast de geboden functionaliteit moeten worden gekeken naar kosten, standaardisatie, open

source, beheerbaarheid, etc. Omdat applicaties gebaseerd zijn op internet technologie. Is het van belang dat de

persoonsgegevens beveiligd verzonden en opgeslagen kunnen worden.

In deze fase gaan gemeenten meer gebruik maken van het customer relationship management systeem ((CRM)

relatiebeheer). Statusinformatie wordt opgehaald uit backoffice-systemen (eventueel via een apart datawarehouse).
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Pro-actieve dienstverlening

Pro-actieve dienstverlening is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de benodigde

klantinformatie. Voor pro-actieve dienstverlening moet de gemeente 'klant'informatie voorhanden hebben, waaruit kan

worden opgemaakt of een burger of bedrijf in aanmerking komt voor een bepaald product.

De 'klant'informatie die verzameld is moet betrouwbaar zijn namelijk:

• de gegevensverzameling moet die gegevens bevatten die van belang zijn voor de pro-actieve (e-)dienstverlening

• inhoudelijk moet de informatie correct zijn.

Deze informatie kan opgeslagen zijn binnen een registratiesysteem. Ook kan informatie ontleend worden aan een of

meerdere andere registratiesystemen die als bron fungeren.

Bij de eenvoudige pro-actieve dienstverlening worden producten aangeboden, waarbij gegevens uit een lokale

registratiesysteem voldoende is om een werkproces te starten.

Sijvoorbee/d: bij het vemieuwen van een paspoorl vo/staat het vergaren van informatie uit een sysfeem, name/ijk het de

gemeenschappe/ijke basisadministratie GSA

Om een uitgebreide pro-actieve dienstverlening te verschaffen zullen gegevens uit meerdere registratiebonnen gebruikt

moeten worden. Binnen de lokale overheden, maar ook uit systemen van overige instellingen, overheden. Dit betekent vaak

dat de werkprocessen complexer worden.

Overheidsdiensten zijn momenteel nog gericht om op basis van aangedragen informatie werkprocessen te starten. Bij pro

actieve dienstverlening worden werkprocessen gestart, wanneer de benodigde informatie uit een of meerdere

registratiesystemen is aangetroffen.

Het inrichten van registratiesystemen om deze vorm van dienstverlening te bieden betekent o.a.:

• -toegankelijke datastructuur,

• bulk kunnen verwerken,

• automatisch starten.

Samenwerkinggegevensuitwisseling

Doordat de burger gebruik kan maken van het' geheimhoudingsrecht' (art 102 WGBA) moet deze burger uitgesloten kunnen

worden in bepaalde vormen van elektronische dienstverlening. Gegevens van de betreffende persoon mogen bij gebruik van

dit recht niet onderhevig zijn aan enige verwerking, die nodig is voor de betreffende e-dienstverlening.

Bij de herinrichting van ketengericht processen zijn open informatiearchitecturen gewenst en deze zorgen voor een goede

uitwisselingvan gegevens. Standaardisatie, afstemming met de ketenpartners speelt hier een grote rol.

De coordinatiemechanismen in de procesorkestratie dienen er onder andere voor te zorgen dat:

het juiste proces gestart wordt

• de uitvoering van het proces op tijd plaats vind

• informatiedeling (datawarehouse of one-way sharing)

Informatiedeling in een datawarehouse wordt onder andere belemmerd wanneer eigen overheidsinstellingen of

samenwerkingsparticipanten hun eigen autonomie hebben en als de verantwoordelijkheid en de fragmentatie over

meerdere overheidsonderdelen verdeeld is. (Gortmaker, Janssen et aI., 2005). Bij het hanteren van een one-way sharing

dient het laden en updaten van data georganiseerd te zijn.

Gebruikte informatiesystemen moeten onderling kunnen communiceren, zorgen voor interoperabiliteit. Kortom de systemen

moeten informatie en kennis kunnen delen en uitwisselen. Technisch dient de integratie tussen databases gerealiseerd te

worden en conflicterende systeemeisen tussen verschillende functies te worden opgelost. Data- en proceseisen van

verschillende systemen aan elkaar laten voldoen. Geharmoniseerde informatica-architectuur.
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4+3 Organisatorische uitdagingen

Er is bereidheid tot nieuwe organisatiemodellen en laat oude ineffeetieve los. Adoptie van e-diensverlening aanpak

bestuursmodel en samenwerking met andere afdelingen en overheidslagen. Richten op naadloze e-dienstverlening richten

op integratie met andere overheidslagen. Bij de koppeling speelt de verantwoordelijkheid bij het beheer van digitaal

opgeslagen gegevens een grote rot. Voor een adequaat en effectief beheer moet degene die het beheer over de gegevens

heeft, daarbij een belang bij hebben.

Bij het vergaren van klantinformatie moet zowel binnen als buiten de organisatie de mogelijkheid zijn tot

gegevensuitwisseling. Daarbij is samenwerking vereist om de informatie bijeen te brengen. Een uitdaging is het in beeld

brengen wat de mogelijkheden zijn om actief klantinformatie te verzamelen.

De benodigde klantinformatie voor de werkprocessen van pro-actieve dienstverlening is niet altijd te ontsluiten of

eenduidig. Gegevens kunnen onbetrouwbaar zijn wat een risicofactor geeft. Indien de gemeente op basis van dergelijke

informatie inwoners aanschrijven die eigenlijk niet tot de klantgroep behoren kan het draagvlak bij de politiek, organisatie

en burger in het beding komen. Coordineerde en georganiseerde aanpak door de overheid heen om burgers te informeren

dat diensten beschikbaar zijn kan aan de hand van:

- Verbindingen leggen tussen marketing, communicatie, educatie activiteiten voor de behoeften van burger als de

beleidsdoelstellingen van de overheid. (beide partijen hebben voordeel)

- Verbindingen leggen tussen marketing, communicatie. educatie activiteiten voor overheidsmulti-channelstrategieen (het

leiden van burgers naar de juiste kanalen voor de dienstverlening)

Primaat van informatie speelt ook een belangrijke rot. Ambsthalve kan bijvoorbeeld de gemeentewinkel (GBA) weigeren tot

het afstaan van NAW gegevens voor het gebruik van de persoonlijke en pro-actieve dienstverlening. Er dienen hierover

afspraken gemaakt te worden. Het kan tevens zijn dat bestuurlijk ingrijpen hiervoor nodig is, om het afstaan van gegevens

mogelijk te maken.

Om de dienstverlening zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de individuele vraag is een intergraal klantbeeld een

belangrijke basis. Daartoe kan informatie over klanten (achtergronden, voorkeuren) worden vastgelegd en gecombineerd

met reeds beschikbare overheidsdata. De gemeentelijke diensten moeten op dit proces van toenemende personalisatie

worden afgestemd.

Aangezien steeds meer persoonlijke informatie betreft in deze fase moet ook hier veel zorg besteed worden aan

privacybescherm ing.

Pro-actief uitgevoerde werkzaamheden op een plaats kunnen grote gevolgen hebben voor reguliere werkzaamheden op

andere plekken in dezelfde organisatie. Doordat informatie gedeeld wordt kan het zijn dat dit minder werk zou betekenen

voor een andere afdeling of bij samenwerking voor de gemeente. Hierdoor ontstaat de kans op competentiestrijd en kan dit

leiden tot het dwarsbomen van initiatieven.

Afweging welke producten pro-actief aanbieden. Proportionaliteitsbeginsel (redelijke verhouding tussen inbreuk privacy en

doelstelling gegevensverzameling) en subsidairiteitsbeginsel (doel ook bereiken met algemene informatie)

Een belangrijk aandachtspunt betreft de verandering van de werknemers. Als systemen zijn gekoppeld en geautomatiseerd.

worden medewerkers meer een opzichter van het proces dan een medewerker die taken ad hoc afhandelt. Activiteiten zullen

over de functionele afdelingsgrenzen heen worden verricht. De ontwikkeling in deze fase vereist op verschillende

overheidsniveaus f1exibiliteit. Bij de ontwikkeling van databases moeten zij bijvoorbeeld ook rekening houden met de

behoeften van anderen. (Standaardiseren)

De mate van het succes bij de verticale integratie / de samenwerking met ketenpartners is dat er meerwaarde voor aile

participanten aanwezig is en dat deze daadwerkelijk ook door hen ervaren wordt.

In deze fase gaat het veelal eerst om het automatiseren van ketengerichte processen en de uitwisseling van gegevens in de

backoffice. Bij de werkwijze worden door partners in principe de persoongegevens voor hetzelfde doel gebruikt als

waarvoor ze verzameld zijn. De meerwaarde is dat ketenpartners Cbinnen de organisatie en daarbuiten) de benodigde

gegevens snel kunnen inzien en kunnen gebruiken voor de uitvoering van het ketenproces.
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Een stap verder is dat door samenwerking het juist mogelijk dat gemeente een onderdeel van haar taken overlaat aan de

partner. Hiervan moet de gemeente ervan verzekerd zijn dat de uitvoering van dit onderdeel volledig, juist en tijdig

geschiedt. Hierbij is van belang dat de waarborgen beschreven worden en opgenomen zijn in procedures.

Aan het einde van deze fase ligt de focus niet op het automatiseren en digitaliseren van bestaande producten en diensten,

maar herdefinieren in term en van processen en producten.

De digitale dienstverlening in deze fase vraagt professionaliteit van de organisatie, aangezien het aanbieden van

ell:iktrollfsche dienstenilltegraal onderdeel van bedrijfsprocessen gaat uitmaken. Aandacht voor interne/keten

samenwerking wordt als noodzakelijke eis beschouwd.

Het functioneren van de gehele overheid verbetert wanneer de technologie middelen in brede samenhang wordt toegepast.

Sturing van de technologie voor de e-dienstverlening, ook weI e-governance genoemd, is daarbij van belang en dient vanuit

een breed perspectief plaats te vinden.

Voorbeeld discussie (e-govemance) :

• verantwoordelijkheden van een concem versus afdeling/dienst

• generieke versus specifieke procesinrichting en voorzieningen

• alignmentbedrijfs- en ICT-doelstellingen metbetrekking tot investeringen en bezuinigingen

De processen die transparant moeten worden voor de burger dienen eerst transparant te zijn voor de interne organisatie.

Kortom beschrijven van werkstromen om vervolgens op te nemen in een workflowsysteem dat de totstandkoming begeleidt.

De frontoffice kan aileen goede afspraken maken met de burger en het bedrijfsleven als die afspraken voortvloeien uit

afspraken met de backoffice over levertijd etc. van de bewuste producten. Veelal worden hier productspecifieke Service

Level Agreements (SLA's) tussen de front- en backoffice geregeld.

Medewerkers van lOweI gemeente als de samenwerkende partij laten ondertekenen van geheimhoudingsverklaring.

Inloggen met wachtwoord, bijhouden van logboek.

Voorbeeld beveiligingjautorisatie: Medewerkers niet de mogelijkheidbieden inzage te hebben in de hele gegevensverzameling.

Afstemming van de kosten voor gebruik en onderhoud van applicaties, aanschaf, ondersteuning en werkzaamheden dienen

gemaakt te worden, wanneer met externen wordt samengewerkt.

Verdere digitalisering leidt naar een complete reorganisatie van de historisch gegroeide taakverdeling binnen de overheid

met de bedoeling een betere klantgerichte dienstverlening te verschaffen aan de burgers. De traditionele structuur zal door

de functionaliteit de overheid wit bieden veranderen om de diensten via het internet efficient, effectief en

gebruikersvriendelijk te kunnen verlenen worden. Doordat de diverse niveaus en organisaties steeds meer communiceren,

vervagen afdeling/organisatiegrenzen. Nauwe samenwerking tussen de besturen op verschillende als gelijke

overheidsniveau's, zowel in de conceptfase als uitvoeringsfase, is immers nodig om de uitwisseling van gegevens tussen de

'partners' te bevorderen en de levering van ge"lntegreerde elektronische overheidsdiensten mogelijk te maken.

Dit resulteert in een verschuiving van de afzonderlijke overheidsdienst naar een ge"integreerde multidienstenstructuur

waarbij tegelijk meerdere stakeholders betrokken zijn: burgers, bedrijven, kiezers, verkozenen, organisaties en andere

overheden. Aile afdelingen binnen en buiten eenzelfde overheid integreren. Backoffice systemen integreren horizontaal.

Bevoegdheden veranderen, doordat dienstverlening gegroepeerd en herschikt kan worden. Producten en processen die een

logische samenhang en afhankelijkheid hebben worden vanuit het perspectief van de klant ge"lntegreerd. Niet aileen intern

maar ook extern zullen machten worden opgeven. Er ontstaat een gedeeld leiderschap.

In dit stadium ontstaat digitale dienstverlening met een multioverhedeninhoud. Nieuwe sleutelactoren wilen worden

samengebracht. De realisatie zal multi-dienstenstructuur zal enorm complex zijn. Het zal een totale reorganisatie van

organisatiestructuren met zich mee brengen. De huidige hierarchie wordt losgelaten.

De grondige reorganisatie van structuur en werking van de back-office vraagt om een flinke verandering van de organisatie.

Hierbij dienen vrijwel aile medewerkers een andere, proces-, klant- en ketengerichte wijze van werken te adopteren.
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Nieuwe werkwijzen in steeds wisselende samenwerkingsverbanden vragen om een f1exibele gemeente, zodat zij in staat is

om met veranderingen mee te gaan. Indien behoeften van 'klanten' veranderen moet de organisatie zich daarop ook snel

kunnen aanpassen.

De transparantie wordt vergroot en daardoor krijgen burgers beter inzicht in activiteiten van het openbaar bestuur, hierdoor

neemt de noodzaak van verantwoording toe.

Samenwerkingsovereenkomst opstellentussen de verschillende participanten. Een overeenkomst wordt noodzakelijk acht

voor een gecoordineerde digitale dienstverlening van aile overheden en om te vermijden dat meermaals dezelfde gegevens

worden gevraagd aan de burgers en de bedrijven. Hierbij gaat men akkoord om te werken met dezelfde definities en

structuur (coordinatie over de inhoud), rekening te houden met aile noodzakelijke standaarden, normen en afspraken. Een

gemeenschappelijk platform uit werken voor de bouw en het beheer van portals. Dezelfde identificatienummers te

gebruiken (onder andere DigiD voor burgers). Welke overheidsdienst de gegevens opslaat en update etc.

De digitale dienstverlening leidt tot innovatieve samenwerkingsverbanden. De traditionele scheiding tussen burgersj

bedrijfsleven en overheidsinstellingen verdwijnt. Dienstverlening is op maat en kan f1exibel worden opgebouwd aan de

hand van combinaties tussen publieke en private sector.

Integratiejsamenwerking andere afdelingen en overheden (horizontaal en verticaal)

• aansturingstructuren die zorgen voor een omgeving waarin de ontwikkeling, beheersing en levering van diensten over

traditionele organisatie grenzen en rechtsgebieden goed verloopt.

• effectieve beveiligingsprocedures voor afhandelen van persoonlijke data. Publieke initiatieven voor het krijgen van

vertrouwen in beveiliging. Gebruik van persoonlijke data voor betere dienstverlening.

• Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen die effectieve besluitvorming over aile lagenjafdelingen heen toelaten de

lijnen en structuurvan de organisatie is hierbij niet zichtbaarvoor burger

• ontwikkel middelen voor bredere samenwerking in dienstverlening, betrekken van intermediairs en derden.

• creeer toegevoegde waarde organisatiegrensoverschrijdende dienstverlening. Begin met diensten waarbij weinig

persoonlijke data wordt gedeeld, tot hogere niveau interoperabiliteit en informatiedelen.

Horizontale en verticale samenwerking nodig om diensten te verbeteren prioriteit ligt om de effectiviteit te vergroten

doormiddel van gangbare architectuur en platvormen om de interconnectiviteit te vergroten.

Binnen een organisatie brengt men eerst diensten horizontaal online, doordat bepaalde dienstenjproducten over meerdere

overheidslagen treedt er verticale integratie op. (uitdaging verticale interoperabiliteit), verticale integratie is complexer dan

horizontaal. Verticale integratie uitdagingen zijn: juridische verschillen tussen lagen, grote organisatiecultuur verschillen,

verschillende bevoegdheden van leiding, financiering er is geen centrale financier (investeringen komen uit verschillende

bronnen). Overheden eerst horizontale integratie vervolgens verticale integratie.
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Functionaliteit

Inventarisatie

Fase 1 2 3 4

Fasenaam Website aanwezigheid Interactie Transactie Transformatie

Functionaliteit Aanwezigheid van website, portal Downloaden van formulieren (aileen Webformulier versturen om proces Integratie van digitale diensten en

informatie op de website statisch en uitprintbaar om per post te ingang te zetten of dienst wordt bedrijfsprocessen

aanbodgericht retourneren) volledig afgehandeld inclusief Personalisatie

Downloaden van informatief Informatie is geYndexeerd betaling Pro-actieve dienstverlening

FAQ (veelgestelde vragen Vraaggericht. interactieve Via vraagj antwoordstructuur On-line statusinfo, tracking & tracing

weergegeven op site) producten- en dienstencatalogus aanvragen van producten en (burgers kunnen het verloop van het
Interactieve tools diensten. proces bijhouden)
Met name eenrichtingverkeer Tweewegscommunicatie Burgers kunnen eigen gegevens
Via e-formulier onder andere Betalingen inzien
informatieverzoek te doen, klacht in Identiteit vaststellen Multichanneling
te dienen registreert aile contacten en
Pro-actieve en ge'lntegreerde communicatie met de burgers j het

informatievoorziening bedrijfsleven ongeacht het kanaal

Ge'lntegreerdej pro-actieve

diensten, processen en

toepassingen

64



Wettelijk kader

Inventarisatie

Fasenaam Website aanwezigheid Interactie Transactie Transformatie

Wettelijk kader WOB actieve openbaarmaking WOB actieve+ 'passieve' WOB actieve en passieve Archiefwet

Onderhoudsplicht openbaarmaking openbaarmaking Wet bescherming persoonsgegevens

Website geen substituut van Auteursrecht Aigemene wet bestuursrecht • Privacy (koppelen van system en)

conventionele kanalen Databankenwet Wet elektronisch bestuurlijk verkeer • Informatieplicht

Verdrag van Aarhus Archiefwet · Burger niet verplicht - Meldplicht

Wet Bescherming persoonsgegevens Wet Bescherming stellen Ambtshalve verstrekking mogelijk?

(monitoren) persoonsgegevens - kenbaar maken elektronische weg Binnengemeentelijke wetten

Archiefwet is opengesteld • Wet gemeentelijke

• communicatie basisadministratie

voldoende betrouwbaar Wetten waar partners aan

en vertrouwelijk onderhevig zijn bijv.:

Wet gemeentelijke - Huurwet

basisadministratie • Woningwet

bescheiden/documenten - Wet Waardering

Verwerpen van boodschap Onroerende Zaken

Wet elektronische handtekeningen Recht op geheimhouding

- gewone handtekening

· geavanceerde

handtekening

Wet Bescherming persoonsgegevens

(beveiliging)

Ontvangstdatum
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Technische uitdagingen

Inventarisatie

Fasenaam Website aanwezigheid Interactie Transactie Transformatie

Technische uitdagingen consistent formaat/ stijl en Taal tussen applicaties /tools Archftectuurkeuzes t>igitale kluis'

gebruikersinterface op basis van webservice syntax Frontoffice - authentificatie

uniforme en beveiligde Webmetadata Backoffice - standaardisering

uitvoerformaten Ontvangstbevestiging + termijn Midoffice of niet? - beveiliging

webarchivering Statistieken verzamelen Interoperabiliteit (integratie - soort koppeling
(bronbestanden) Webacrhivering (snap-shot of met legacysystemen onder Proactief

Systemen record keeping) andere afhandeling in het - Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van
CMS Systemen financieel systeem. informatie

Portal Webintake (formulieren server) Systemen - toegankelijke datastructuur,

Archivering 24x7 bereikbaar - bulk kunnen verwerken,

Authentificatievoorziening . automatisch starten
Betalingsvoorziening Samenwerking

Archiefbeheer - technisch compatibiliteit met wet· en regelgeving,

Beveiligheidsapecten technische flexibiliteit bijv. geheimhoudingsrecht,
Data integriteit / gegevens kunnen u,tsluiten bij het verzamelen.
auditeerbaarheid: - niveau van blootstelling van de informatie

Ontkenning /geen verwerping - interoperabiliteit
Identiteit en Authenticiteit Systemen

Autorisatie • Datawarehouse

Vertrouwelijkheid - Customer Relationship
Privacy Management systeem

-Authentificatie-

voorziening

lnteroperabiliteit (uitwisselbaarheid van gegevens)

Standaardisering (Afspraken over

uitwisselingsprotocoO

Stroomlijnen van (basis)gegevens (complexiteit

lager)

Beveiliging
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Organisatorische uitdagingen

Inventarisatie

Fasenaam Website aanwezigheid Interactie Transactie Transformatie

Organisatorisch uitdagingen allocatie van middelen Vakkennis expliciet maken. Webformulieren en/of Verantwoordelijkheden beheer

onderhoud van de informatie (webformulieren maken) e-mail beleid. Samenwerking bij het verzamelen van informatie

verantwoordelijkheid voor de overall Verantwoordelijkheid voor de Processen beschreven en Betrouwbaarheidvan info vs risico

coordinatie en planning van de afhandeling van e-mails toewijzen afgestemd op technische Afspraken omtrent gegevensverzamelingen

informatievoorziening op de website Procedures e-mail/ webformulier systemen. Draagvlak onder werknemers

Afdelingen verantwoordelijk stellen Privacy- en gebruikdisdaimer Procedurele en - Digitalisering/

voor het onderhoud van de Kennis vergaren over organisatorisch automatisering vs werk

informatie. vraagpatronen en behoeften afspraken - Veranderende werkzaamheden

Processen opzetten zodat online gebruikers Analyse CBA en risico Draagvlak partners

informatie nauwkeurig en up-to-date Interne samenwerking bevorderen Draagvlak onder - Rekening houden met

blijft E-government visie stellen werknemers behoeften ketenpartners

Communiceren over wijzigingen Heldere doelen goed keuren Nog veel menselijke - Meerwaarde voor aile

Commitment management Bouw kader voor dienst bepaling interventie nodig voor participanten

Visie en strategie verdere e- Moedig samenwerking in ketens vullen van Herdefinieren van processen en producten

dienstverlening aan gegevensverzamelingen - Afspraken communicatie en levering (Service

Keuzes binnen de gemeentelijke Focus op volume en herhaal Level Agreements)

prod uctenportfolio diensten - Procedures (organisatorische beveiliging en

authorisatie)

- Afstemming kosten met partners.

- Samenwerking

- Bevoegdheden

- Diensten groeperen en herschikken

- Machten delen

- Reorganisatie

- Veranderen van werkwijze

- in staat zijn te anticiperen op veranderingen in

de omgeving

Proactief dienstverlening: Coordineerde en

georganiseerde aanpak
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Inventarisatie

In vergelijking met de gesynthetiseerde transitiemodel zijn veranderingen waarneembaar, namelijk de kenmerken /

eisen van een bepaalde fasen zijn hoger geworden. Wellicht komt dit omdat de benchmarkstudies jaren na de theorieen

zijn uitgevoerd.

Naast de aanvullende specificaties van de verschillende fasen geven bechmakstudies en bestpractices ook

transitiebrede organisatieveranderingen. In de volgende paragrafen zijn deze aan de hand van de organisatiekenmerken

zijn deze hieronder bondig opgesteld.

Visie, ambitie en strategie

• E-government volgroeit door serie van plateaus. Overheden moeten na het behalen van een plateau nieuwe e-government

strategieen bedenken.

• Meerwaarde e-dienstverlening drijft tot steeds meer e-dienstverlening visies. Interne efficientie en dienstdoeltreffendheid.

• Eerst kijken naar specifieke strategie van e-dienstverlening, daarna in een groter perspectief zien

• CRM ondersteunt e-dienstverlening. Groeiende convergentie in den ken van CRM en e-dienstverlening onder staf. Bij heroverwegen

van strategieen worden ook steeds vaker klanteffecten meegenomen. CRM principes steeds vaker toegepast in e-dienstverlening

• Toename e-dienstverlening prioriteit. Voordelen van e-dienstverlening (verbeterde dienst, efficientie, kostbesparingen) zullen niet

gezien worden wanneer het gebruik van een dienst laag is. Overheden zien momenteel een laag gebruik. Er is een zet nodig om

over deze drempels te komen. Echter als eenmaal een kritische hoeveelheid van diensten online zijn gebracht. lal e

dienstverlening snel groeien en zullen 'echte' voordelen toenemen.

• Overheden ontdekken dat het beschikbaar stellen van diensten online niet correleert met doelen als grotere effectiviteit en

efficientie. Nieuwe e-dienstverlening doelen zijn nodig.

• Steeds meer beleidsplannen hebben e-dienstverlening opgenomen en zien deze als component van organisatie verandering

• Visie koplopers focus verschuiving van dienstverlening naar waardecreatie(shared services en samenwerking)

• Veranderingen in methodiek doordat focus eerst op het zoveel mogelijk diensten online brengen is verschoven naar zoveel

mogelijk uit de dienstverlening te halen. (kwalitatief, efficienter etc.)

• Koplopers hebben geconstateerd dat verdere digitale dienstverlening veel complexer is dan dat zij verwacht hadden. le hebben

een nieuwe infrastructuur moeten aanleggen, interne organisatie structuur en processen drastisch verandert, fusies,

bedrijfsprocessen herontwerpen.

• Inrichting van processen is een belangrijke voorwaarden om een betrouwbare en tijdig afhandeling van aanvragen via het digitale

loket te kunnen waarborgen.

• Hanteren van een integraIe benadering waarbij operationele werkprocessen worden toegepast.

• Inrichting van een goed digitaalloket vraagt in de regel een behoorlijke investering in capaciteit in financiele middelen.

• Management is doelgericht, geeft richting aan verbetering en ontwikkeling, benoemt nut en noodzaak van de verandering,

communiceert deze op aile niveau's en geeft zelf het goede voorbeeld

• De (integrale en organisatiebrede) informatiestrategie is gekoppeld aan de organisatiestrategie en vertaald in concreet

informatiebeleid, informatieplannen en (organisatiebrede) ICT-budgetten

• Management creeert draagvlak en ruimt obstakels op en zorgt daarmee voor acceptatie van de verandering

• Er wordt voldoende ruimte geboden aan innovatieve medewerkers

• Er is een intensieve afstemming met het bestuurlijk niveau, klanten en ketenpartners

• De managementinformatiefunctie is gericht op het voortdurend meten, bijsturen en continu verbeteren van de performance van de

organisatie

• Er worden korte termijn-successen gegenereerd: think big, act small

• Er wordt voldoende aandacht besteed aan verankering van de nieuwe manier van werken in de bestaande organisatie

Cultuur

• Er is ruim draagvlak

• Er is vertrouwen in beleid

• Cultuurverandering vindt plaats (processen veranderen, man ier van werken verandert, cultuur verandert)

• Koplopers zijn burgergecentreerd en resultaatgeconcentreerd

• Professionele en administratieve cultuur die bereid is bepaalde machten (organisatorisch en administratief) op te geven.

• Leiders hebben overtuigingskracht, kunnen inspireren, betrekken en motiveren vanuit een ideaalbeeld van de organisatie

• Er is een optimaal veranderingsklimaat

• Medewerkers leren denken vanuit de klant en zijn behoefte en den ken daarbij over afdelingsgrenzen heen

• Medewerkers bezitten voldoende verandervermogen

• Medewerkers zijn in staat tot professioneel en projectmatig werken: heldere doelen, planningen, taken, bevoegdheden,

verantwoordelijkheden, etc.
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• De communicatie is tijdig, systematisch en consequent en gericht op het creeren van bewustwording t.a.v. de nieuwe manier van

werken; de verandering wordt zoveel mogelijk gevisualiseerd (door middel van demo's, prototyping en gaming)

• Er is een goede balans tussen handelingsgerichte training (nieuwe processen en systemen) en gedragsgerichte training (nieuwe

cultuurIattitude)

• Meer operatieve leidinggevenden dan beleidsmakende

Financien

• Koplopers hebben een 'hoog' budget

• In begin investeringen snel terug verdient.

• Echter met het aanbieden van e-diensten op een hoger niveau gaan hogere investeringen gepaard. Op de weg naar dit hoge

niveau zijn ook besparingen concreet waargenomen.

• Overheden maken hun investeringsbeslissingen in dienstverlening zonder en duidelijk beeld wat de resultaten teweegbrengen.

• Belangrijk: om te begrijpen, te meten en te weten wat de invloed is van de adoptie van een e-dienst op de overige kanalen. Om een

betere dienstverlening te kunnen geven en een groter resultaat uit de investering te kunnen halen dient een veelomvattend beeld

van burgers en bedrijven gemaakt te worden en hun adoptie van aile kanalen.

Technologie infrastructuur jsystemen

• Beveiligde infrastructuur

• identificatie en authentificatie online (PKI)

• DigiD te implementeren om de identiteit van burgers te verifieren.

• Standaardisering

• gebruik van metadatastandaard voor vindbaarheid van informatie. Deze standaard is gebaseerd op Dublin Core

• interoperabiliteit tussen systemen

• privacy en beveiliging geborgd

• een overheidsbrede infrastructuur en goed beveiligt

• vele elementen in de infrastructuur ondersteunen integratie e-dienstverlening

• iDeal als betaalmethode te gebruiken.

• koppeling backoffice adequaat: verbetering dienstverlening en efficiencyvoordelen. Foutkans in verwerking gegevens lager.

• koppelen backoffice, met name belangrijk na implementatie authentificatie.

• persoonlijk loket (status volgen, op maat aanbieden van producten) betaalmogelijkheden, authentificatie middel en koppeling

met administratieve systemen nodig.

• Er is een uitgewerkte informatiearchitectuur, waarin de samenhang tussen doelen, processen, gegevens, applicaties en de

technische infrastructuur duidelijk naar voren komt

• Er is sprake van een professionele ICT-organisatie met gestandaardiseerde (beheer-)processen

• Het gegevensmanagement is gestructureerd waardoor uitwisseling tussen organisatieonderdelen mogelijk is (GBA) - enkelvoudige

opslag, meervoudig gebruik

• Er is sprake van een toekomstvaste infrastructuur met organisatiebreednetwerk en gebaseerd op open (web-)standaarden

• Er zijn goede storage-, back-up-, replicatie- en uitwijkfaciliteiten

• Informatiebeveiliging is stringent geregeld

• Koppelingen zijn aanwezig of mogelijk met ketens of netwerken van andere (overheids)organisaties

Structuren jproces.

• niet aileen beleidsstukken moeten vanuit klantenperspectief gemaakt worden het gehele proces tot aan de administratieve

procedure. Het betekent dat zowel top-down structuren als horizontale structuren op de juiste wijze geregeld moeten worden ..

• koplopers creeren bestuurlijke commissie structuren die samenwerkingsverbanden over organisatiegrenzen mogelijk maakt. Zij

beginnen bovenaan en werken overlappend naar beneden via ieder niveau.

• standaardisering van bedrijfsprocessen

• identificatie management

• informatie management

• nieuwe organisatie architectuur

• Meet de waarde van de dienstverlening, niet aileen kwantitatief (financieel en tijdbesparingen), maar ook kwalitatief (sociale

impact en bijdrage aan vervolg

• Processen aanpassen op e-dienstverlening

• Proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor inrichting en resultaat van proces

• De procesvisie is geformuleerd

• Er zijn up-to-date procesbeschrijvingen voor vraaggerichte dienstverlening zo mogelijk over afdelings- en organisatiegrenzen
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heen, hierbij zo mogelijk processen zijn herontworpen

• Procesbeschrijvingen zijn gekoppeld aan de producten- en dienstencatalogus en kunnen vanuit verschillende views worden

ontsloten

• De documentaire informatiehuishouding is in kaart gebracht (in aansluiting op de procesdefinities)

• Medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over procesinnovaties

Uit de benchmarks kwam tevens naar boven dat klantgerichtheid belangrijk is in de verdere digitalisering van de

dienstverlening.

Klantgerichtheid

• Betrokkenheid burgers/bedrijven (burgerpanel)

• Zij genereren maximale publiekelijke waarde.

• kritische massa e-diensten

• Meten van het gebruik van de digitale dienstverlening kan nuttige management en verantwoordingsinformatie opleveren. (Zeker

aangezien er vaak grote investeringen worden gedaan.

• Krijg inzicht in de behoeften en verwachtingen van burgers en begrijp de gedachtegang van hun interacties met de overheid.

• Ontwikkel processen die een balans geven tussen behoeften en doelen van burgers en beleidsdoelstellingen van de overheid.

• Prestaties ook van externe resultaten van e-dienstverlening meenemen/meten.

• ontwikkel e-dienstverlening die voordelen biedt aan burgers. Managen van deze diensten over afdelings- en overheidsgrenzen

heen.

• ontwikkel mogelijkheden die leiden tot klantgerichte en op maatgerichte diensten en adviezen. (behoeften en omstandigheden)

• E-dienstverlening meer gebruikt voor diensten aan bedrijven dan burgers. Vanwege interactie van bedrijven met overheid deze is

meer op routine en grote volume

• Steeds meer overheden promoten het gebruik van e-dienstverlening (reclame, goedkoper etc)

• Overheden maximaliseren hoeveelheid e-diensten op basis van klantbehoeften met minimaal vertrouwelijke informatie.

• personalisering van e-diensten neemt toe. (op basis van segmenten of echt op maat) (uitdagingen privacy, juridisch zijn er

beperkingen hoeveel persoonlijke gegevens verzameld mogen worden).

• marketing is een belangrijk mid del om het gebruik van e-diensten te vergroten

• Veel overheden hebben portals, waarmee vanaf een centraal punten diensten kunnen worden afgenomen.

• Promotie van e-diensten (marketing), hierdoor enorme groei van e-gov gebruik.
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5 Casestudie: Gemeente Veldhoven

Het gepresenteerde model beschreven in voorgaand hoofdstuk wordt gebruikt in context van digitale dienstverlening

initiatieven van de gemeente Veldhoven. Gemeente Veldhoven heeft de ambitie haar dienstverlening verder te

digitaliseren, net zoals andere gemeenten in Nederland en graag wil zij weten waar zij rekening mee dient te houden. De

gemeente heeft reeds beleidsplannen opgesteld hoe zij dit wil gaan aanpakken. De gemeente wil daarbij geen

voorloper, maar een noemt zich een goede volger. De gemeente wil graag leren van de digitale transitiepaden van

voorlopers.

5.1 Achtergrond informatie / gemeentelijke organisatie

Veldhoven is gelegen in de provincie Noord-Brabant, gemeente Veld hoven is een redelijk 'goedkope' gemeente voor wat

betreft gemeentelijke lasten als OZB. Daarnaast is het ambtenarenapparaat, vergeleken met andere gemeenten van

dezelfde omvang, vrij slank. Jarenlang is gemeente Veldhoven een van de snelst groeiende gemeenten in Nederland

geweest. De nadruk lag met name op groei, er was geen aandacht voor onderhoud en beheer. En had als een van de

eerste gemeenten een website. Gemeente Veldhoven wordt gekenschetst als een incidentgestuurde organisatie met een

hoge mate van f1exibiliteit en improvisatievermogen. Jarenlang werd strak vastgehouden aan de dienstenstructuur, met

zelfsturende diensten. De operationele focus heeft als nadelige consequentie dat er teveel afhankelijkheid is van

individuen. Er wordt vaak onvoldoende tijd genomen voor kennisoverdracht, documentatie van systemen en processen

en het bewaken van de samenhang. Door dit laatste is er veel sprake van een eilandcultuur. Vanaf eind 2002 is er meer

eenduidigheid gekomen in de strategische doelstellingen van de gemeente en er zijn meer ideeen ontstaan voor verdere

organisatieontwikkeling. Deze zijn er op gericht de bedrijfsvoering en informatievoorziening van het gemeenteapparaat

op een hoger kwaliteitsniveau te brengen en samenhang te creeren. In een visiedocument uit januari 2003 neemt het

ambtelijk management de kernwaarden betrouwbaar, resultaatgericht, dienstbaar, vernieuwend en professioneel op.

Ten behoeve van het realiseren van deze waarden wordt een cultuurverandering noodzakelijk geacht, waarvoor nog

geen heel concrete acties zijn ondernomen. De gemeente telt ruim 2250 bedrijven (Kamer van Koophandel, 2006) en

ruim 42400 inwoners (Oostveen, 2004). De burgers van de gemeente Veldhoven vormen een ideale doelgroep voor een

intensief gebruik van digitate dienstverlening, dit omdat zij hoogopgeleid en koopkrachtig zijn (Pijpers, Verbruggen et

aI., 2004). Momenteel is er een grote persoonsafhankelijkheid en weinig aandacht voor kennisoverdracht en

documentatie. Er is grote behoefte aan inzicht welke gegevens waar in de organisatie worden vastgelegd. De

mogelijkheden van de huidige systemen worden onvoldoende benut. Fysieke en digitale documenten worden niet goed

beheerd en zijn slecht toegankelijk. Aile afdelingen houden eigen archieven bij, dit heeft een grote risico's en het

voldoet niet aan wettelijke verplichtingen. Er is een wildgroei van applicaties, zaken zijn niet gedocumenteerd en de

afdeling automatisering heeft geen tijd om structureIe zaken op te lossen en te vernieuwen. Er ontbreekt een

gemeenschappelijke visie op informatievoorziening. Er zijn geen gestandaardiseerde processen om de inzet van de

informatievoorziening te sturen.

5.2 Positie digitale dienstverlening gemeente Veldhoven in transitiemodel

De website van de gemeente Veldhoven (nummer 134 op de ranglijst van Advies overheid.nl in 2003) is nu nog een vrij

statische website. De informatie over de gemeentelijke dienstverlening is vrij uitgebreid en 'vraaggericht' opgebouwd

door middel van een interactieve 'tool' de VIND-catalogus. Er kunnen enkele formulieren en folders worden gedownload

maar er kunnen nog zeker geen transacties worden gestart. Het beheer van de webste is ondergebracht bij Gem Link een

samenwerkingsverband van een aantal gemeenten. Het huidige web content management systeem EasySite biedt

nauwelijks f1exibiliteit en is aan vervanging toe. Er is al relatief vroeg een onderscheid gemaakt tussen de front- en

backoffice d.m.v. de gemeentewinkel. De informatievoorziening is moeilijk ontsluitbaar omdat aile relevante informatie

in verschillende 'losse' applicaties bevinden. De functionaliteit van de digitale dienstverlening van de gemeente
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Veldhoven bevindt zich voornamelijk in de fase Website Aanwezigheid. Het digitale loket maakt gebruik van een

interactieve tool (VIND) om productinformatie te vinden. De gemeente heeft naast deze interactieve tool begin 2005 drie

diensten die zich in interactieve fase bevinden. Wanneer een burger informatie zoekt over hondenbelasting zal hij ook

de optie krijgen zijn hond(en) voor de hondenbelasting aan te melden. De tweede interactieve dienst is een

klachtenformulier en is van hetzelfde principe. De 'webfomulieren' worden verstuurd naar het e-mailadres van de

afdeling DIV, vervolgens worden deze uitgeprint en met de interne post verstuurd naar de afhandelende afdeling.

Wanneer een burger informatie zoekt over waz of aZB wordt zij voor 'persoonlijk' informatie doorverwezen naar de

derde interactieve dienst het WOZ-portal. Bezoekers kunnen aan de hand van hun burgerservicenummer (voorheen

sofinummer),- geboortedatum, postcode en huisnummer op de afgeschermde site komen die het taxatieverslag met

objectgegevens van hun woning en de vastgestelde waarde weergeeft. Doordat de gemeente deze toegangsblokkade

gebruikt hanteert de gemeente geen zware SSL beveiliging wat volgens de gemeente de verbinding ten goede komt

(Veldhoven, 2005). De WOZ-applicatie 'draait' op en server van het taxatiebureau. Hieruit zijn een aantal zaken

opmerkelijk te noemen namelijk:

Het procesverloop van binnenkomende webformulieren en de distributie van deze gegevens. De gegevens komen per e

mail binnen en worden niet direct in een database opgeslagen. De e-mail wordt zelfs niet digitaal doorgestuurd.

Beveiliging van het WOZ-portal is absoluut niet optimaal. Allereerst heeft een SSL beveiliging 'geen' invloed op de

snelheid van de verbinding, zoals weI te lezen is op de website. Redactionele fout of beperkte kennis in huis? Door het

niet toepassen van een beveiliging van de verbinding wordt het eenvoudig data te onderscheppen. Daarnaast zijn de

inloggegevens bij veel partijen bekend of is het met enige moeite te achterhalen (bijv. wanneer je een dvd-lidmaatschap

hebt, een hotelkamer of auto huurt kan het hotel of verhuurbedrijf deze gegevens inzien, doordat ze aile inloggegevens

hebben. Ook een werkgever, beschikt over de inloggegevens). Het CBP heeft per e-maillaten weten dat het sofi-nummer

een persoonsnummer is, dat prim air bedoeld is voor sociale zekerheid- en fiscale doeleinden. Met persoonsnummers

kan makkelijk een koppeling gemaakt worden tussen verschiltende bestanden en daarmee vormen persoonsnummers

een extra bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer. Het taxatiebureau is opgenomen in Vrijstellingsbesluit, echter

wordt het sofinummer anders gebruikt dan waarvoor de vrijstelling is gegeven. De privacygevoelige informatie is

volgens de Waarderingskamer (Monster, 2005) op deze wijze niet 'voldoende' afgeschermd. Bij implementatie is hier

niet voldoende over nageacht. De verstrekte informatie over deze beveiliging op de website is niet correct.

Zoals reeds in 1999 aangekondigd in het Actieprogramma Elektronische Overheid' streeft het kabinet er naar om via

internet publieke informatie en publieke producten en diensten effectief en efficient toegankelijk te maken voor burgers.

Het streven van het kabinet is dat eind 2007 minimaal 65% van de totale publieke dienstverlening via internet moet

kunnen worden afgehandeld. Als tussentijds doel is gesteld, dat eind 2004 het streefpercentage 45% gehaald moest

worden (Winkel, 2005). Op basis van een set diensten doet programma Advies overheid.nl opdracht van het Ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek of deze beleidsdoelstellingen worden behaald. Per

overheidsorganisatie is uitgezocht, welke van de set diensten op enigerlei wijze worden aangeboden op internet en zijn

scores toegekend aan de mate van elektronische beschikbaarheid van de betreffende diensten door het behaalde

niveau af te zetten tegen het potentiele niveau van elektronische afhandelbaarheid van de dienst. Indien de dienst

beschikbaar zijn de volgende niveaus mogelijk: l)lnformatie, 2)Download, 3)Upload, 4)Transactie. Omdat niet aile

diensten fysiek via het internet kunnen worden aangeboden, wordt per dienst het potentiele niveau bekeken.

In de vierdemeting van AdviesOverheid.nl worden de volgende diensten gemeten.
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label: digitale dienstverlening gemeente Veldhoven op basis van de 26 diensten en meethode Advies Overheid.nl augustus 2007

In 2004 heeft de gemeente Veldhoven de tussentijdse beleidsdoelstetling aldus AdviesOverheid.nl gehaald. In het

gehele onderzoek van AdviesOverheid.nl scoort de gemeente echter een 2395tO plek van de 510 (deel)gemeenten en

staddelen. De bovenstaande tabel is slechts een determinant in het volledige onderzoek. In de bijlage e-government

benchmarks wordt de meetmethodiek van AdviesOverheid.nl weergegeven. In 2004 beyond de gemeente Veldhoven

zich duidelijk grotendeels op het eerste niveau wat overeenkomt met de eerste fase Website aanwezigheid en maakt zij

momenteel een transitiestap naar de interactieve fase.

5·3 Resultaten documentenanalyse

Binnen de gemeente zijn er momenteel drie richtinggevende stukken op de verdere digitalisering van de dienstverlening

namelijk: het bedrijfsbeleidconcept, het dienstverleningsconcept en het informatiebeleidsplan. In de stukken komt

duidelijk naar voren dat de ambitie van de centrale overheid opgenomen is in de stukken. Het bedrijfsconcept is een

overkoepelend concept waarin de gemeente haar ambities op de thema's; dienstverlening, informatisering, processen,

mensen en kwaliteit verwoordt. De ambitie die zij rond de verdere dienstverlening uitspreekt is dat in 2008 haarklanten

desgewenst 65% van onze producten en diensten via het Internet kunnen moeten afnemen. 24 uur per dag, zeven

dagen per week(Veldhoven, 2004). Daarnaast is af te (eiden dat op elk van de hoofddoelen de infiltratie van de

informatie- en communicatietechnologie binnen de gemeente sterke betrekking zal hebben. Vanuit de ambitie heeft de

organisatie vijf hoofddoelen gesteld om verdere invulling te geven aan hun missie. De hoofddoelen die zij stelt zijn;

kwalitatiefhoogstaande, klantgerichte dienstverlening, moderne informatie- en communicatietechnologietoe passen in

de bedrijfsvoering en dienstverlening, het zo inrichten van bedrijfsvoeringen, dat men doelmatig en rechtmatig kan

werken, meer doen minder praten en dat de gemeente Veldhoven een prettige en moderne werkgever is en blijft. In het

dienstverleningsconcept 'Van aanbodgerichte naar vraaggerichte dienstverlening' (Luijkx, 2004) wordt beschreven dat

voor de publieke producten en diensten steeds meer geldt dat rekening gehouden moet worden met de wensen van de

klant / burger. Afstemming op de vraag brengt met zich mee dat gekeken wordt naar kenmerken van de vrager,

specifieke behoeften, kennisniveau, gedrag, etc. Om daarmee tot een zo passend mogelijk product en dienst te komen.

73



Casestudie Gemeente Veldhoven

Gemeente Veldhoven heeft, vanuit de focus op de burger als klant, al in 1996 een separaat front-office ingericht: de

publieksbalie of gemeentewinkel, waar aile diensten waarbij direct publiekscontact noodzakelijk is op een centraal punt

aangeboden worden. In het collegeprogramma geeft men aan dat: "Het gemeente loket zal interactiever en

professioneler worden gemaakt door de mogelijkheden die internet en e-mait bieden beter te benutten." "Burgers

moeten ICT-mogelijkheden kunnen gebruiken om gemeentelijke diensten af te nemen indien zij niet naar het

gemeentehuis willen of kunnen komen" (Veldhoven, 2002). In het dienstverleningconcept zijn de basisvoorwaarden

voor een ge"lntegreerde publieke dienstverlening vanuit het perspectief van de klant beschreven. Vraaggericht werken

betekent voor de gemeente dat zij haar dienstverlening anders zal moeten benaderen zonder daarbij de specifieke

eigenschappen van overheidsdienstverlening uit het oog te verliezen. Zoals in het dienstverleningsconcept het

hoofddoel stelt: "De realisatie van en vraaggerichte en ge"integreerde publieke dienstverlening vanuit het perspectief

van de klant met de gemeentelijke organisatie die meedenkt met de klant, maar waarbij de klant niet bepalend is."

De gemeente heeft een informatiebeleidsplan (Pijpers, Verbruggen et aI., 2004) opgesteld, waarin uitgaande van de

huidige situatie, externe ontwikkelingen en de ambities van de organisatie de visie met betrekking tot de

informatievoorziening en de strategie voor de inrichting van de informatiehuishouding is geformuleerd. De Raad heeft

hiervoor middelen beschikbaar gesteld om de beoogde verbetering van de dienstverlening technisch te kunnen

ondersteunen. In het informatiebeleidsplan meldt men dat net als de meeste andere gemeenten in Nederland de

gemeente Veldhoven de komende jaren met de volgende uitdagingen te maken heeft:

• Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening richting burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties

(dienstverlening/ service op maat)

Het verhogen van de transparantie en openbaarheid van het bestuur

• Het verbeteren van de kwaliteit van bestuurlijke processen

• Het vergroten van de participatie van burger en van maatschappelijke organisaties in het bestuurlijke en

democratisch proces

Om daadwerkelijk de dienstverlening te kunnen digitaliseren zal de gemeente eerst haar achterstallig onderhoud

plegen. De organisatie en processen worden beschreven er zal een architectuur worden opgezet en getracht quickwins

te realiseren. Daarna wit de gemeente in 2006 haar informatiearchitectuur realiseren en procesondersteuning geven

d.m.v. workflow management. In 2007 dient de digitale afhandeling een substantieel deel van processen te zijn

waardoor producten en diensten verder via het de website kunnen worden ontsloten.

Belangrijke ambitie van de gemeente Veld hoven is het dichter bij de burger brengen en zichtbaar maken van de

dienstverlening, om dit te realiseren wit zij in de komende periode een pilot digitale dienstverleningte draaien waarbij

het mogelijk wordt transacties via de website uit te voeren. Kijkend naar het transitiemodel behoort dit tot al tot fase 3.

In 2007 (plateau III zoals binnen de gemeente wordt gehanteerd) wit zij deze mogelijkheid verder uitrollen richting een

substantieel aantal producten en diensten. Op dit plateau wit zij tevens een aanzet doen tot pro-actieve en

gepersonaliseerde dienstverlening (fase 4 in het transitiemodel) en een aanzet tot interactieve beleidsvorming (fase

2/3 mogelijk) en ketenintegratie (fase 4) doen. Ook de geografische informatie (fase 2 mogelijk afhankelijk

informatiegehalte) wit men dan gaan ontsluiten via het internet.

De gemeente houdt momenteel rekening met; de digitale uitwisseling, ruimtelijke plannen, records management/

Digitale duurzaamheid, Raadsinformatiesysteem, Digitalisering Poststromen/ WFM, Documentair Structuurplan

Transparantie & actieve openbaarmaking, Dualisme, Controle jaarrekening op rechtmatigheid, 'Meer doen met minder':

25% lagere administratieve lasten, Prestatiemanagement, Vraaggericht werken, Digitaal loket/selfservice/,Mijn

dossier', Invoering: Burger Service Nummer, DigiD, BNG Internet Kassa, Ideal, Wet Kenbaarmaking Publiekrechterlijke

Beperkingen, Eenmalige Gegevensverstrekking, Referentie-Architectuur: Fa-MO-BO, Stroomlijning basisgegevens

De huidige structuur is opgebouwd vanuit beleidsinhoudelijk oogpunt. De volgende organisatiestructuur is aanwezig.

Figuur 9: Organogram 2004
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5.4 Interviewresultaten

Om de theorie nog meer aan te laten sluiten bij de praktijk zijn, is er voor dit onderzoek naast bestudering van

benchmark- en onderzoeksstudies, interviews afgenomen bij de gemeente Veldhoven. Het doel hierbij is de wensen,

mogelijkheden, belemmeringen en risico's die men binnen de organisatie ervaart m.b.t. verdere digitalisering van de

dienstverdeling in beeld te brengen. Uiteindelijk zouden vanuit de verkregen inzichten uitspraken moeten worden

gedaan omtrent de mogelijkheden van de gemeente wanneer zij de digitale transitie ondergaat.

De structuurvan de interviews is als voIgt:

• Defin ities

• Visie, strategie, financien

• Behoeften en aanbod;

• Belemmeringen, risico's van het veranderproces

• Structuur, communicatie, cultuur, mensen en technologie

In bijlage 3 is het rapport 'Interviewresultaten' (Mulder, 2005a) opgenomen. Hieronder is de samenvatting weergegeven.

De ambitie die de gemeenten stelt dient eerst meetbaargemaakt te worden, daar is men het mee eens. Men vindt dat

eigenlijk aile producten en diensten benaderbaar moeten zijn. Kortom over aile diensten en producten dient minimaal

informatie op de website beschikbaar te zijn. Bij het meetbaar maken dient allereerst gekeken te worden welke

producten kunnen worden aangeboden en naar welke ook de behoefte is te digitaliseren. In vele suggesties worden

banken en verzekeraars als vergelijkingsobject opgemerkt, grote verschillen, waarbij rekening bij dient te worden

gehouden is dat banken en verzekeraars commerciele instellingen zijn. Zij kunnen mensen uitsluiten voor bepaalde

diensten gemeenten kunnen dit niet zij zullen altijd rekening moeten houden met al haar burgers. Ten tweede bieden

gemeenten een productenpakket van ruim 700 producten op diverse domeinen, daarnaast mogen zij producten niet

zomaar aan e/kaar koppe/en zoals banken en verzekeringen dat wei kunnen. Bijvoorbeeld: bouwvergunning met

bijstand. Banken kunnen zich tevens tegen diefstal van financiele middelen verzekeren en is geld makkelijker te

traceren wanneer het wordt afgeschreven dan wanneer het zoals bij de gemeente vaak om persoonsgebondengegevens

gaat.

De gemeente heeft geen specifieke e-dienstverleningsstrategie het is al als integraal deel opgenomen in haar

informatiebeleidsplan. De doelstellingen worden vertaald naar activiteiten of naar meer continue processen. Daarbij

richt zij zich eerst op de interne organisatie en kijkt zij naar andere gemeente welke diensten via het internet moeten

worden aangeboden. Omdat men verwacht dat de burgers van Veldhoven niet (vee!) anders zijn dan andere burgers in

Nederland. Daadwerkelijke cijfers of er bepaalde vraag naar is heeft de gemeente niet. Hiervoor voert zij geen onderzoek

uit, dit omdat zij geen verwachtingen onder haar burgers wit scheppen. Toch vinden de respondenten dat de organisatie

rekening moeten houden met de acceptatie van de burger en bedrijven, met name door het gebruik gemakkelijk te

maken.

Voor de uitvoering de digitale dienstverlening is geld beschikbaar gesteld. De gemeente is naast haar visie 65% van

haar dienstverlening via het internet mogelijk te maken ook met een bezuinigingslag bezig. Veel respondenten zien

e-dienstverlening als een bezuinigingsinstrument dat management heeft ingezet. AI twijfelen veel respondenten wei of

investeren in digitale dienstverlening daadwerkelijk een bezuinigingsslag valt te behalen (de baten zijn niet zo hard

weer te geven) en of het wei nodig is zoveel te investeren in dit dienstverleningskanaal. (communicatie & draagv/aR)

Het succes van digitale dienstverlening is volgens de respondenten afhankelijk of er via de website betaa/d kan worden

en een digita/e handtekening mogelijk is. Echter zijn er ook medewerkers die zelf geen vertrouwen hebben in

elektronische betalingen. Bij de aanschaf van systemen/applicaties dient men tevens de juiste (interne)experts en

gebruikers te betrekken, zodat er met een breed gedragen inzicht een systeem wordt aangeschaft. Binnen de /eiding

moet draagv/ak aanwezig zijn en moet men naast de aanschaf en implementatieperiode ook capaciteit en prioriteit

waarborgen voor het beheer van de systemen/applicaties. Draagv/ak van de werkv/oer wordt met name gerealiseerd

door over de veranderingen te communiceren en medewerkers meer bij de ontwikke/ing te betrekken. Enkele

medewerkers verwachten dat de transparantie d.m.v. statusinformatie te verstrekken, de werkvloer het gevoel krijgt

meer gecontroleerd te worden (door burgers als wei colleges en leidinggevende) en er mogelijk weerstand zal zijn tegen
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de invoer van deze functionaliteit. Ook verwacht men dat het internetkanaal voor de burger te gemakkelijk wordt

waardoor meer bezwaren zullen worden ingediend, wat vervolgens tot meer werk en werkdruk leidt. Bij veranderingen

dient duidelijk te zijn wat er precies verandert zodat men niet, op basis van het verliezen van onzekerheden, weerstand

gaat uiten.

Een groot risico vindt men de kans dat hackers en virussen het systeem binnendringen. De toegang tot gegevens dient

goed worden beveiligd. De cultuuromslag en organisatorische inbedding worden tevens als risico genoemd. Meer

transparantie wat eerder al als belemmering werd genoemd wordt tevens als riSIcO beschouwd· onder andere de

gemeente is makkelijker te vergelijken met andere gemeenten, bij nalatigheid of door onnauwkeurig uitspitsen van

voorschriften kan zij (sneller) in verlegenheid gebracht worden. Tevens wordt de gemeente door toegankelijkere

informatie kwetsbaarder. Als voorwaarden voor digitale dienstverlening noemt men daarom ook dat de informatie goed

moet worden onderhouden.

De communicatie tussen afdelingen vindt voornamelijk op goed vertrouwen plaats, er is geen workflow en er zijn geen

afspraken vastgelegd. E-mails van burgers en bedrijven worden minder formeel beantwoordt dan per brief. Dikwijls

worden e-mail (formele) niet geregistreerd en ontvangt men de e-mail op 'persoonlijk' e-mailadres. De respondenten zijn

er van bewust dat zonder juiste procesbeschrijvingen het niet mogelijk is ontsluiting via de website plaats te laten

vinden. Kennis dient daarbij expliciet te worden gemaakt. Het beschrijven van deze processen moet organisatorisch

gedragen worden en is niet enkel weggelegd voor de afdeling ICT. Samenhang en afstemming tussen de ICT afdeling en

andere organisatieonderdelen is daarbij van groot belang.

De uitwisseling van gegevens tussen system en vindt nog veel menselijke interventie plaats. Veel gegevens worden eerst

nog uitgeprint en vervolgens handmatig in een ander systeem ingevoerd. Voor enkele digitale uitwisselingen is het

uitwisselingsformaat per uitwisseling weI vastgesteld, echter de controle op periodieke aanlevering en invoer is niet

vastgelegd ofwordt niet uitgevoerd. Voor de digitale dienstverlening ziet men in dat automatische gegevensuitwisseling

gewenst is, echter realisatie wordt als erg lastig ervaren. Handmatige invoer wordt tevens door enige respondenten als

nauwkeuriger dan automatisch invoer beschouwd en er treedt bij handmatige invoer minder vervuiling op.

Huidige systemen acht men niet geschikt om de door de respondenten gewenste functionaliteit via het internet te

kunnen bieden. De systemen zijn nog niet te koppelen, daar verwacht men dus ook nog veel maatwerk.

Standaardisering en bewezen producten vindt men bij de koppeling erg belangrijk. Momenteel heeft de gemeente vele

aparte systemen wanneer deze gekoppeld worden en er gebruik wordt gemaakt van een datawarehouse (gegevens

vanuit allerlei registraties worden hier verzameld) is men angstig dat systemen afhankelijk van elkaar worden.

Beveiliging dient hierbij een hoge prioriteit te hebben. Op basis van het Beveiligingsplan bepaald het MT en B&W de

beveiliging van informatiejgegevens. Hierin zijn organisatorische als technische maatregels in opgenomen. Men

verwachten ook dat tijdens de GBA audit, auccountantscontrole, provinciale inspectie de beveiliging wordt getoetst en

dat bij de implementatie de leverancier helpt met het beveiligen.

Binnen de gemeente Veldhoven zijn verschillende culturen aanwezig, zelfs binnen afdelingen. Over het algemeen

verwacht men niet dat dit echt belemmerend zal zijn voor het succes van digitale dienstverlening of de implementatie

ervan. WeI kan het een vertragende factor zijn. Sommige afdelingenj personen zijn te ambitieus en andere juist

terughoudend. Daar waar een coUegiale cultuur of waar de duwende kracht zich bevindt loopt momenteel voorop met de

elektronische dienstverlening. Wanneer men samenwerking vereist stelt voor de digitale dienstverlening kan de soort

cultuur onder andere weI bepalend voor wat voor soort afspraken er gemaakt worden.

Gemeenten zijn erg gebonden aan wet- en regelgeving waardoor het kunnen ontsluiten vaak als belemmering wordt

gezien. Maar wetgeving kan ook zorgen dat de digitale dienstverlening versneld wordt men verwijst onder andere naar

de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken (ook weI Wet Pubberr genoemd) deze verplicht

gemeente meldingen die binnen komen te registreren en te bewaken, zodat het eenvoudiger wordt om voUedige

informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dat kan door de

introductie van een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster.
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lowel intern als extern moet de gemeente rekening houden met achterblijvers en digibeten. Medewerkers met weinig

affiniteit met computersj applicaties dienen opgeleid en gemotiveerd te worden. Voor de burgers moeten de diensten

aan het fysieke loket altijd mogelijk blijven.

Niet iedere respondent voorziet dat er voor elektronische dienstverlening (op den duur) samengewerkt moet worden en

kijkt men met name nog naar zijn eigen hokje. Ook zijn enkele respondenten niet geheel op de hoogte wat men nu op

andere afdelingen gebeurd. Naarmate men meer functionaliteit wi! bieden zullen afdelingsgrenzen overschreden

worden. Uitwisseling van gegevens en eventuele kennis uitbreiding is daarbij van betang. Oak afspraken maken en deze

nakomen zijn, wanneer er steeds meer in workflowprocessen dient worden te gewerkt zijn erg belangrijk.

Merkbaar is dat mensen niet geheel op de hoogte zijn wat de verdere digitalisering en automatisering exact voor impact

heeft op de organisatie. Een uitspraak ter ilIustratie "als je 1 x een tooltje aanschaft, je de diensterverlening interactief

kan maken. lx een ander tooltje aanschaffen en dan kunnen ook transacties via het internet plaatsvinden".

Over de gehele Iinie tijdens de interviews is merkbaar dat het creeren van draagvlak en communicatie over de

voorgestelde vernieuwingen erg belangrijk is om negatieve opvattingen te reduceren zodat deze niet omarmt worden.

Een respondent gaf aan "zelf geen banktransacties via het internet te doen". In welke mate dit al een belemmerend

effect kan hebben op het steeds meerverlenen van digitale dienstverlening wordt hiermee niet vastgesteld. Wanneer het

vertrouwen en de noodzaak er niet is of niet gezien wordt, zullen werknemers wellicht het liefst op de 'oude' manier

willen blijven werken en de verdere digitale dienstverlening vertragen. De respondenten zijn wei terughoudendheid bij

verdere digitalisering er moet een behoorlijke reeks van punten goed worden geregeld.

5.4.1 Gebruik digitaalloket gemeente Veldhoven 2004

In bijlage 4 is het rapport 'Analyse Digitale Loket' (Mulder, 2005b) opgenomen. Dit rapport geeft het gebruik van het

digitale loket van de gemeente Veld hoven weer. Uit dit rapport blijkt dat de gemeente in haar beleidsplannen heeft

weergegeven vraaggerichte e-diensten te willen verlenen echter notie, naar wat bezoekers van haar digitate loket

zoeken en in welke mate, heeft zij niet. Daarbij komt nog dat zij niet op de hoogte was dat haar huidige systeem deze

data registreert. Op basis van deze gegevens zou de gemeente meer klantgericht kunnen werken. Het geeft namelijk

inzicht in wie de bezoeker is, wanneer deze het digitate loket bezoekt, welke producten het populairst zijn en welke

zoektermen worden ingegeven, waarop het management vervolgens kan sturen. Deze informatie kan relevant zijn bij de

beslissingen -naast de organisatorische, technische en juridische mogelijkheden- welke producten en diensten de

(eerste) keuze hebben verder te 'digitaliseren'.

Voorzichtigheidshalve kan aan de hand van het aantal sessiesjaantal inwoners en jaarlijkse groei gezegd worden dat

het gebruik van het digitale loket als positief kanaal kan worden beschouwd.

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden om productinformatie te vinden. De gebruiker kiest het meeste de ingang 'lijst van

producten' , daarna 'zoektermen', 'thema' en als laatste ingang 'situatie'. Makers van het loket beweren echter dat deze

2 laatste het meest geschikte antwoord geven en dat deze meer op de voorgrond dienen worden weergegeven, zodat de

bezoeker deze ingangen meer gaat gebruiken. Bij deze twee ingangen hebben de makers getracht door een bepaalde

vraag bij bestaande productenjdiensten uit te komen. Bij de interpretatie van de cijfers dient men goed te weten wat er

nu precies geregistreerd (gemeten) wordt. Met name over de cijfers van deze twee ingangen ('thema' en 'situatie') is heel

wat kritiek te uitten. De gebruiker wordt verplicht te kiezen, welke criteria daar ten grondslag liggen zijn onbekend, ook

kan hij meerdere rollen vervullen en de door het loket gebruikte ambtelijke termen anders interpreteren.

Om 'echt' vraaggericht diensten te verlenen zal nader onderzoek gedaan moeten worden wat burgers nu onder bepaalde

termen verstaan, wat vraagt de burger nu eigenlijk? Vermoedelijk zullen hierdoor processen veranderen en vervolgens

nieuwe producten en diensten tot stand komen. De meest bezochte ingangen geven hetzelfde beeld, termen als

bouwvergunning, paspoort, woz, rijbewijs, milieustraat, bouwgrond, kapvergunning, hondenbelasting, uittreksel ,

trouwen, welstand, verhuizen, inschrijven etc. scoren hierbij hoog. Uit de cijfers is niet af te leiden of de bezoeker

tevreden is gesteld met zijn zoekactie jproductkeuze. Omdat de tevredenheid niet bekend is, kan men niet met

zekerheid zeggen dat een verdere functionele ontwikkeling van het product volgens de bezoekers van het digitale loket

daadwerkelijk nodig wordt geacht. Nader onderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden er zijn en welke

productenjdiensten en op welk functionaliteitniveau gewenst zijn om via het internet te verlenen.
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6 Conclusies

De gemeente Veld hoven wi! graag weten hoe en waarom zij rekening moet houden met veranderprocessen die optreden

in haar interne organisatie wanneer zij een digitale transitie ondergaat. Om een beeld te geven waar rekening mee moet

worden gehouden is een theoretisch kader opgesteld. Dit kader is tot stand gekomen uit de synthese van diverse

theoretische transitiemodellen. Kenmerken binnen dit gesynthetiseerde transitiemodel en kenmerken van

veranderprocessen binnen organisaties zijn op basis van organisatietheorieen beschreven. Naast het theoretisch kader

is ook een kader opgesteld dat gebaseerd is op resultaten en meetmethode uit benchmarktudies, die de best practices

van koplopers weergeven en uit de bestudering van wet- en regelgeving die op Nederlandse gemeenten van toepassing

zijn in de digitale transitie. Dit kader is weergegeven in het geiiltegreerde transitiemodel. Vervolgens is een analyse

gemaakt van de gemeente Veldhoven. Kenmerken van de digitale transitie als van organisatieveranderingen zijn

bestudeerd en gerelateerd aan de bevindingen die in het theoretisch kader zijn beschreven.

6.1 Digitale transitie modelvorming

In deze paragraaf worden conclusies gepresenteerd op basis van de theoretische transitiemodellen en de ervaringen

van koplopers. Bij de onderbouwing van deze conclusie wordt gebruikt gemaakt van de antwoorden op de deelvraag:

Hoe zijn de verschillende fasen in de digitale transitie gedefinieerd? In deze scriptie was reeds te lezen dat door

verschillende perspectieven, definities, interpretaties verschillende modellen zijn ontstaan. Veel onderzoekers

verwijzen naar elkaars onderzoekers en nemen elkaars kenmerken over. Hieruit zijn diverse tegenstrijdigheden

weergegeven en bevestigd door de bevindingen uit de benchmarkstudies. Door meta-synthese op basis van meta

etnografie methodologie is er een aanzet gegeven tot een gestandaardiseerd basis transitiemodel. Echter doordat op

basis van hoofdbegrippen en metaforen hier een onderscheid wordt gemaakt blijven specifieke kenmerken die blijkbaar

in lagere fasen al kunnen plaatsvinden buiten beschouwing. Bijvoorbeeld fase vijf e-democratie geeft namelijk geen

extra technische en organisatorische complexiteiten dan voorgaande fasen. Het bewijs hiervoor dient echter in een

vervolgonderzoek getoetst te worden. Door de synthese, verschillende theorieen en praktijk ervaringen van koplopers

kunnen kritische vragen gesteld worden bijvoorbeeld aan de theorie die Layne en Lee (2001) stellen. De transitiestap

van webaanwezigheid naar fase transactie Iijkt uit de ervaring van koplopers weI erg groot. De technologische en

organisatorische veranderingen die zij weergeven geven in tegenstelling tot de werkelijkheid maar een geringe

complexiteit weer. Ook blijken de twee laatste fasen van hun model in de werkelijkheid juist in andere volgorde plaats te

vinden. Daadwerkelijke toetsing dient in een vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. In deze scriptie zijn de vele

onderzoeken en theorieen kritisch bestudeerd waaruit uiteindelijk het gesynthetiseerde model uit voort is gekomen.

Overheden die haar dienstverlening verder digitaliseren dienen vanwege de complexiteit rekening te houden met een

gefaseerd veranderproces. De fasen hierin zijn 'webaanwezigheid', 'interactie', 'transactie' en 'transformatie'. ledere

fase kent daarin specifieke kenmerken voor het te nemen veranderproces. In het gesynthetiseerde model zijn deze

kenmerken weergeven (Mulder, 2007a). I)jgitale fransifie
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Momenteet is er landelijk duidelijk een versnippering en heerst er onduidelijkheid over de verdere ontwikkeling van de

digitale dienstverlening. Bestuurders en beleidsmaker maar ook onderzoekers benoemen vaak weI de juiste termen

echter zijn het vaak zaken die op zichzelf staan. Terwijl de juist bij de (verdere) digitale dienstverlening een integrale

benadering dient te worden toegepast. Het model zorgt ervoor dat de complexiteit en verscheidenheid die in bestaande

literatuur is ontstaan is vereenvoudigd en transparanter is weergegeven. Aan de hand van het model kunnen overheden

hun ambitieniveau vergelijken met de te nemen veranderingen en hierop haar strategie uitstippelen.

6.2 Veranderingprocessen in interne organisatie

Naast specifieke veranderingen per transitiestap zijn er ook transitiebrede kenmerken waarneembaar. Vanuit diverse

organisatietheorieen zijn diverse te verwachte transitiebrede organisatiekenmerken uitgewerkt. De te verwachte

transitiebrede organisatiekenmerken zijn:

a) een digitale dienstverlening visie h) een resultaatgericht cultuur

b) in beeld brengen van doelgroepen i) een mensgericht cu/tuur

c) een strategiebepaling j) identificeren met de organisatie

d) draagvlak bij de leiding k) voordelen in kaart brengen

e) draagvlak bij medewerkers I) compatibiliteit verlagen

f) een open communicatie m) comp/exiteit verk/einen

g) een pragmatische cultuur n) betrokkenheid vergroten

Transitiebrede veranderingen bi; koplopers

Uit de benchmarkstudies blijken koplopers naast het hebben van een specifieke digitale dienstverleningsvisie ook haar

visie tijdens de digitale transitie te verschuiven en te vermeerderen(a). Zij meten tevens het gebruik van de digitale

dienstverlening wat voor nuttige management en verantwoordingsinformatie zorgt, maar daarnaast verkrijgt zij ook

inzicht in de behoeften en verwachtingen van burgers en begrijpen de gedachtegang van hun interacties met

gemeenten(b). Overheden kijken eerst naar de specifieke strategie van e-dienstverlening en vervolgens in groter

perspectief(c). Bij koplopers is ruim draagvlak bij leiding en medewerkers(d,e). Het management communiceert op aile

niveaus(f). Koplopers zijn burgergecentreerd en resultaatgeconcentreerd(g,h). Medewerkers leren denken vanuit de

klant en zijn behoefte en den ken daarbij over afdelingsgrenzen heenG,q). Er worden korte termijn successen

gegenereerd(k). Er wordt aandacht besteedt aan verankering van de nieuwe manier van werken in de bestaande

organisatie (I). Er wordt voldoende ruimte geboden aan innovatieve medewerkers(n). Er is hoge mate standaardisering

en interoperabiliteit tussen systemen (o,p). Processen worden aangepast op digitate dienstverlening,

procesbeschrijvingen gaan indien mogelijk over afdelings- en organisatiegrenzen heen, hierbij worden indien mogelijk

processen herontworpen.

• Door het hebben van een digitate dienstverleningsvisie kan de gemeente beter rekening te houden met

veranderprocessen die optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat.

• Door het in bee/d brengen van doe/groepen kan de gemeente beter rekening te houden met veranderprocessen die

optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat.

Door het hebben van een specifieke digitate dienstverleningsstrategie kan de gemeente beter rekening te houden

met veranderprocessen die optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat.

Door draagv/ak te creeren kan de gemeente beter rekening te houden met veranderprocessen die optreden wanneer

zij een digitate transitie ondergaat.

Door het hebben van open communicatie kan de gemeente beter rekening te houden met veranderprocessen die

optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat.

• Door een pragmatische en resu/taatgerichte cu/tuur te creeren kan de gemeente beter rekening te houden met

veranderprocessen die optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat.
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• Door mensen te /aten identificeren met de organisatie kan de gemeente beter rekening te houden met

veranderprocessen die optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat

Door medewerkers betrekken bij nieuwe ontwikke/ingen kan de gemeente beter rekening te houden met

veranderprocessen die optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat.

Door interoperabiliteit en standaardisering tussen systemen kan de gemeente beter rekening te houden met

veranderprocessen die optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat.

Door processen aan te passen op de digitate dienstverlening kan de gemeente beter rekening te houden met

veranderprocessen die optreden wanneerzij een digitate transitie ondergaat

Zoals reeds is toegelicht is in dit onderzoek een verkenning uitgevoerd, hoe en waarom rekening gehouden moeten

worden met veranderprocessen die optreden bij de digitate transitie. Ais gevotg van dit exploratief karakter, wordt er

geen causaal verband aangetoond tussen 'het rekening houden met' en het succes van een digitale transitie.

6,3 Gemeente Veldhoven

Digitale transitie gemeente Veld hoven

De gemeente Veldhoven bevindt zich op basis van de kenmerken van het gesynthetiseerde model momenteel in fase

Webaanwezigheid. Dit betekent dat zij theoretisch aile acties van de transactiestap naar de eerste fase zou hebben

uitgevoerd of er tenminste aan gedacht hebben.

Oigitale fransitie

Website
mmwezig

~mesla'

e-govemmenivooriuisa'
Figuur 10: Transitiestap naar eerste fase van de digitate transitie

De gemeente Veldhoven heeft een website laten ontwikkelen, de informatie is daarbij geTndexeerd. De

productencatalogus van Advies Overheid is geTmplementeerd, afdelingen leveren juiste statische informatie aan,

webmaster plaatst vervolgens de informatie, de communicatiemedewerker heelt deze taak op zich genomen. 

Bevoegdheid en verantwoordelijkheid over de informatie zijn vastgelegd als is het zeer beperkt. Afdeling DrV is

verantwoordelijk voor de het intern versturen van de e·mails naar de betreffende afdelingen. De gemeente heeft een

aanvang gemaakt processen te beschrijven. De enige actie die niet door de gemeente is uitgevoerd is het verzamelen

van online activiteiten om het gebruik te analysen.

Met enkele functies bevindt de gemeente zich reeds in de fase interactie. De gemeente heeft enkel invulformulieren op

de website staan. Andere acties met betrekking tot het gesynthetiseerde model heeft de gemeente nog niet uitgevoerd.

Organisatiekenmerken gemeente Veld hoven

a) een digitale dienstverlening visie h) een resultaatgericht cultuur

b) in beeld brengen van doelgroepen i) een mensgericht cu/tuur

c) een strategiebepaling j) identificeren met de organisatie

d) draagvlak bij de leiding k) voordelen in kaart brengen

e) draagvlak bij medewerkers l) compatibiliteit verlagen

f) een open communicatie m) comp/exiteit verk/einen

g) een pragmatische cultuur n) betrokkenheid vergroten

0) interoperabiliteit tussen systemen

p) standaardisering

q) het herschrijven van processen

(ketenen)

r) het herschikken van taken,

verantwoordelijkheden en

bevoegdheden
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Wensen en mogeli;kheden

Omdat de interne informatiehuishouding bi; de gemeente Veldhoven niet op orde is, wi! de gemeente dit achterstallig

onderhoud inhalen. Door het streven van het kabinet dat eind 2007 minimaal 65% van de totale publieke

dienstverlening via internet moet kunnen worden afgehandeld en haar eigen vernieuwde visie wit de gemeentelijke

organisatie in 2008 dat 65% van producten en diensten kunnen worden afgenomen (a).

TIjdens de interviews dient de ambitiev~n_6~ro)n2008eerst meetbaar gemaakt dient te worden. Uit van de benchmark

van Ernst&Young (Boom, 2006) blijkt dat 76% van de gemeenten in Nederland de ambitie van de Rijksoverheid

interpreteert als volledig digitaal via internet af te handelen. De organisatie en processen worden beschreven er zal een

architectuur worden opgezet en getracht quickwins te realiseren. Daarna wi! de gemeente in 2006 haar

informatiearchitectuur realiseren en procesondersteuning geven d.m.v. workflow management. In 2007 dient de digitale

afhandeling een substantieel deel van processen te zijn waardoor producten en diensten verder via het de website

kunnen worden ontsloten.

In vergelijking met de ontwikkelingen bij koplopers om binnen drie jaar van fase een naar fase vier diensten aan te

kunnen bieden lijkt wei heel ambitieus. Zeker omdat de gemeente momenteel geen specifieke digitate

dienstverleningsstrategie heeft opgenomen en vanuit de Rijksoverheid weinig tot geen centrale stu ring plaatsvindt. De

digitale dienstverlening bij de gemeente Veld hoven is zich aan het ontwikkelen. Het digitale loket van de gemeente is

echter weinig volwassen. De gemeente Veldhoven richt zich allereerst het aanpassen van de operationele processen(q).

Parallel aan deze aanpassing breiden zij het aantal producten die interactief via het digitale loket kunnen worden

afgehandeld uit. Uit de verschillende beleidsplannen blijkt dat de gemeente sneller dan internationale ontwikkelingen

de transitiestappen wi! maken. Aandacht aan promotie (b), het verbeteren van de koppeling tussen het digitaalloket en

de backoffice applicaties wordt binnen de huidige plannen nauwelijks beschreven. (o,p)

De gemeente Veldhoven blijkt het gebruik van het digitale loket niet te stimuleren. In 2004 bevindt de gemeente zich in

de transitiestap van fase 1 webaanwezigheid naar fase 2 interactie. In deze stap verdient promotie nog niet de

aandacht, echter in de beleidsplannen voor komende jaren wordt niet beschreven het digitate loket onder haar burgers

te stimuleren. Uit de internationale benchmarks blijkt dat wei erg belangrijk is, immers voor de inrichting van een goed

digitaalloket zijn behoorlijke investeringen in capaciteit en financiele middelen gestoken. Wat tevens op valt is dat de

gemeente Veldhoven geen kosten-batenanalyse uitvoert. Momenteel heeft de gemeente een 4 jarig beleidplan

uitgestippeld voor de informatievoorzieningen, hierin worden slechts de kosten opgenomen. Met de invoering van het

digitale loket wordt tevens beoogd dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Het is daarom ook

opvallend dat de gemeente Veldhoven geen aandacht besteedt aan het inventariseren van de eisen en wensen van haar

burgers (b). De gemeente verwacht dat de wensen en eisen van burgers en bedrijven niet of nauwelijks afwijken van

andere gemeenten. Echter uit de bestudering van de benchmarkstudies blijkt dat het grootste gedeelte van gemeenten

hier geen goed onderzoek naar doet. Tevens blijkt dat de wensen en eisen van burgers en bedrijven wei degelijk

verschillen van elkaar, de ene gemeente heeft bijvoorbeeld veel mogelijkheden om te bouwen dan ander, dit geeft als

resultaat een andere behoefte van diensten en producten via het digitale (oket. Ook trekken medewerkers in twijfel of er

nu wei zoveel gernvesteerd dient te worden in de verdere digitalisering van de dienstverlening. De verandering die de

gemeente wit gaan maken zijn groter dan zij waarschijnlijk zelf momenteel verwacht. De medewerkers zijn momenteel

wat terughoudend bij de verdere digitalisering van de dienstverlening. De digitale dienstverlening is binnen de

gemeente integraal opgenomen. Een specifieke dienstverleningstrategie kent de organisatie nog niet. Ook

communicatie over de komende veranderingen laat nog te wensen over. Wei is reeds zichtbaar dat de gemeente actief is

met het beschrijven van documentstructuren en werkprocessen en het digitaliseren van poststromen. Informatie en

communicatie zal via de een centrale plaats (DIV) lopen en de organisatie zal ingericht worden vanuit informatiestromen

tussen burger en gemeente. Immers de gemeente dient een kanteling te maken naar klantgerichte dienstverlening. De

huidige formele structuur wordt daarbij steeds minder van belang.
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6.4 Aanbevelingen gemeente Veldhoven

Uit het onderzoek zijn vele factoren gekomen die belangrijk zijn bij de verdere digitalisering van de dienstveriening. In

praktijk betekent dat op basis van kennis die het onderzoek verschaft, de gemeente Veld hoven handreikingen geeft om

bewuste keuzes te kunnen maken of de (verdere) digitalisering van de dienstverlening wei wenselijk en realiseerbaar is.

De handvatlen die worden aallgereiktgeven de.frribtelijke orgallisatie dernogelijkheid een nadere in\fllllirig te geven

aan haar e-dienstverleningsstrategie. In dit onderzoek is een gerntegreerd model opgesteld waar gemeenten rekening

mee dienen te houden wanneer zij haar dienstverlening verder gaat digitaliseren. Allereerste aanbeveling is dan ook dit

model te gebruiken bij toekomstige initiatieven op dit gebied. Specifiek voor de gemeente Veldhoven kunnen ook nog

de volgende aanbevelingen worden gedaan:

Ontwikkel een integrale visie en specifieke digitale dienstverleningstrategie. Rekening houden met automatisering,

informatiebeheer en communicatie. Deze strategie dient gekoppeld te zijn aan de organisatiestrategie. Deze visie

helder communiceren aan de medewerkers en concreet uitgezet in beleidsplannen.

Afvragen of de gestelde ambitie realiseerbaar is binnen gestelde termijn met de huidige investeringen. Kosten

baten analyse maken. Zoals reeds is aangeven wit de gemeente in 200865% van haar dienstverlening digitaal via

het internet kunnen aanbieden. Binnen de gemeente is deze 65% nog niet meetbaar gemaakt. Herhalend

onderzoek van AdviesOverheid heeft dit wei gedaan. Om quickwins op bestuurlijk en maatschappelijk vlak te

kunnen realiseren kan de gemeente zich eerst richten om deze producten eerst volledig te digitaliseren.

Gefaseerd toewerken naar digitale dienstverleningsdoelen, daarbij rekening houden met de draagkracht van de

organisatie.

Burgergecentreerd; burger centraal stellen, den ken vanuit de burger binnen de gehele gemeentelijke organisatie en

daarbij pro-actief handelen, resultaatgericht.

In kaart brengen van de behoeften en wensen van haar burgers en bedrijven en daarmee de digitale dienstverlening

verbeteren.

Creeren van draagvlak medewerkers; open communiceren, compatibiliteit verlagen, in kaart brengen van de

voordelen, medewerkers betrekken. Angsten voor te veel transparantie reduceren of wegnemen. Communicatie

over rechtvaardiging van investeringskosten voor verdere digitalisering van de dienstverlening.

Vernieuwing en verbetering bestaande systemen en informatiearchitectuur. Samenhang tussen doelen, processen,

gegevens, applicaties en de technische infrastructuur zijn duidelijk beschreven. Huidige digitale frontoffice voldoet

nu niet aan de huidige functionele, technische en organisatorische en juridische eisen en aan wensen van eigen

organisatie. Met behulp van het in kaart brengen de bestaande architectuur en aanwezige koppelingen kan de

gemeente belangrijke keuzes maken voor de inrichting van de frontoffice en midoffice voor hogere fasen.

Interoperabiliteit tussen systemen, standaardisering en duurzaamheid zijn daarbij van belang. Bij de opzet van elke

fase moet men rekening houden met de mogelijkheden uitdagingen die in latere fase van toepassing zijn.

Voor de verbetering van de dienstverlening die gepaard kan gaan met efficiencyvoordelen dient er een

automatische koppeling tussen het digitale loket en de backoffice applicaties te zijn. De gemeente kan juist

doordat zij nu haar achterstallig onderhoud grondig wit aanpakken, de juiste investeringsbeslissing maken door

koppelingen te kiezen die voldoet aan de ambitie op langer termijn en de functionele, technische en

organisatorische mogelijkheden die in de hogere fasen van de digitale transitie gewenst zijn.

Klantgericht herschrijven en optimaliseren van processen en deze automatiseren, gaat gepaard met het

herschikken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De gemeente moet steeds efficienter omgaan

met tijd en middelen, goed inzicht hebben in haar eigen processen en kosten van de fasen in die processen. Het

beschrijven van werkprocessen is nodig om meer inzicht in de organisatieprocessen te krijgen en de organisatie

beter te kunnen beheersen. Deze procesbeschrijvingen dienen aanwezig te bij het kunnen verlenen van verder

digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente is momenteel bezig met het beschrijven van de

werkprocessen binnen haar organisatie. Administratieve processen zijn slechts voor enkele producten minimaal

aangepast aan het digitale loket. De gemeente kan een snelle efficientie stap maken indien zijn bij het inrichten en

aanpassen haar werkprocessen een integraal meeneemt in de verdere ontwikkeling van het digitaalloket.
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De leiding zal de complexiteit van de transitie en de betekenis van de verandering in de organisatiecultuur moeten

erkennen. En dat informatiestromen de structuur van de organisatie zullen gaan vormen en niet het huidige

sectorenmodel.

Betalingsvoorziening (IDEAL) die breed gedragen (gestandaardiseerd) implementeren.

Authentificatievoorziening DIGID. voldoet aan de voorwaarden die de wetgever stelt. implementeren.

Intern (technische) kennis vergroten. aantrekken van deskundigen. investeren in 'Human capital', medewerkers

leren denken vanuit de klant enzijn behoefte en het den ken daarbij over afdelingsgrenzen heen.

6.5 Suggesties nader onderzoek

Om daadwerkelijk aan te tonen of een gemeente met behulp van het framework een succesvolle digitale transitie

ondergaat zal echter een vervolgonderzoek nodig zijn. Hierin zullen de veronderstelde verbanden tussen het rekening

houden met en het succes in de digitale transitie moeten worden getoetst. Van de conclusies die zijn getrokken in dit

exploratieve onderzoek kunnen hypothesen worden afgeleid, die kunnen worden onderworpen aan een

toetsendonderzoek. Omdat de gemeente Veldhoven zich slechts in de eerste fase bevindt kunnen er kwalitatief op basis

van verkregen data bij de gemeente Veld hoven geen uitspraken worden gedaan over hogere fasen en transitiestappen

van de digitate transitie. De casestudie geeft dus slechts in een beperkte context antwoord op de gestelde hoofdvraag.

Een meervoudige casestudie zou waarschijnlijk meerdere verschillende antwoorden op de hoofdvraag kunnen geven

dan deze enkele casestudie, echter zou deze niet in Nederland te vinden zijn. Immers Nederlandse gemeenten /

overheden bevinden zich slechts in de eerste twee fase van de digitale transitie (Advies Overheid. 2003). Zoals eerder is

aangegeven is gekozen voor een inventarisering van resultaten van benchmarkstudies naar de digitate transitie deze

met de case te vergelijken. Een kanttekening hierbij is dat resultaten over hogere fasen vaak in het buitenland worden

opgedaan. En dat op de meetmethode en dataverzameling van benchmarkstudies toch nog behoorlijke wat kritiek te

uiten. Doordat er in het onderzoek is gekozen voor een brede benadering, leidt dit enigszins tot globale conclusies. E

government is te complex en te dynamisch door in een studie te behandelen. Interessant zou het zijn als naast de

aanwezigheid en complexiteit van kanaal en kwaliteit (frontoffice)en gereedheid van de organisatie (backoffice) ook

omgevingsvariabelen als; maatschappij, politiek. cultuur. wetgeving. demografie, economie, geschiedenis en

technologie zou worden onderzocht en verbanden worden onderzocht. Aanvullend met variabelen die gereed dienen te

zijn voor de digitale transitie in een land. Of het in kaart brengen van de adoptie, diffusie en gebruik van actoren en de

impact en het effect van de digitale transitie.
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Programma Open Standaarden en Open Source Software; Het programma 05055 ondersteunt overheden bij het

gebruik van Open Standaarden en Open Source Software (05055), wat bijdraagt aan een efficiente en marktgerichte

overheid. Het programma stimuleert het gebruik van open standaarden en open source software door onder andere het

uitwisselen van kennis en ervaring, het leveren van licentiemodellen en het beschikbaar stellen van een elektronisch

platform voor uitwisseling van open source software tussen overheidsinstellingen.

iPKloverheid; Het Informatiecentrum PKloverheid is verantwoordelijk voor het in stand houden en toegankelijk houden

van de opgebouwde informatie, kennis en instrumenten door de Taskforce PKloverheid. Partijen die gebruik willen

maken van de PKI voor de overheid kunnen met behulp van de beschikbare informatie, kennis en instrumenten in

generieke zin worden geholpen bij de vertaalslag hiervan in de specifieke context, de voorbereiding van de

besluitvorming en de implementatie van (migratie naar) de PKI voor de overheid. Het Informatiecentrum geeft hierover

advies en voorlichting.

PolicyAuthority; De Policy Authority (PA) van de PKI voor de overheid ondersteunt de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties bij het beheer van de PKI voor de overheid. De PKI voor de overheid is ontworpen voor

betrouwbare elektronische communicatie en dienstverlening binnen en met de Nederlandse overheid. De PA beheert

het te hanteren normenkader voor PKI - diensten, het zogenaamde Programma van Eisen (PvE), begeleidt de toetreding

van organisaties die certificaten uitgeven en houdt toezicht op de werkzaamheden van deze organisaties.

1.2 Wettelijke maatregelen

De Wet openbaarheid bestuur (WOB) vormt echter de spil van openbaarheidwetgeving. De WOB verplicht

bestuursorganen tot het openstellen van bestuurlijke informatie op twee manieren, passief en actief. Deze bestuurlijke

informatie betreft aile in documenten neergelegde gegevens die berusten bij een bestuursorgaan of bij een insteUing,

dienst of bedrijf, werkzaam onder verantwoordelijke aangelegenheid.

Verdrag van Aarhus behelst verplichtingen in het kader van de actieve en passieve verstrekking van milieu-informatie

aan het publiek. De actieve en systematische verspreiding dient met name plaats te vinden d.m.v.

computertelecommunicatie en/of elektronische technologie wanneer deze voorhanden is (Publicatieblad van de

Europese Unie, 2003).

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), alleen gemeenten mogen als enige de waarde vaststelen dit leidde tot meer

gegevensuitwisseling. Ook moet de uitwisseling volgens de StUF regeling plaatsvinden. Dit dwong gemeenten

nauwkeuriger en uniformer te verzamelen en vast te leggen.

Wet kenbaarheid Publiekerechtelijke Beperkingen (Wet Puberr), ingangsdatum 1 januari 2006 of 2007. Een van de

doelstellingen in de wet geformuleerd is df' informatie over publiekrechtclijke beperkingen toegdnkelijk maken voor de

burger. Gemeenten moeten een geautomatiseerde beperkingenadministratie opzetten. Deze moet 20 zijn ingericht dat

wanneer een burger er naar vraagt, deze in een keer een overzicht krijgt van aile geldende publieke beperkingen op een

perceel. De gemeentelijke beperkingenregistratie zal gekoppeld (online verbinding) moeten worden aan overige

overheidsbeperkingregistraties. Wanneer een gemeente een gebrekkige administratie heeft kan zij aansprakelijk

worden gesteld voor schade en vervolgschade. Dit kan vergaande consequenties hebben, met name financieel (Plat,

2005).

Invoering van authentieke registraties (All's); Aile basisregistraties zullen een wettelijke grondslag krijgen. Op

gemeenten wordt druk uitgeoefend om hun gegevensverzamelingen op orde te krijgen. De volgende basisregistraties

worden ontwikkeld: adressen, gebouwen, bedrijven, personen (GBA), percelen (Kadaster) en Geografisch Kernbestand.
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Bijlage 2: Synthetiseren van de digitale dienstverleningsmodellen

Voor deze bijlage is een aparte rapportage opgesteld (Mulder, 2007). (26 pagina's)
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Bijlage 3: E-government benchmarkstudies

Voor deze bijlage is een aparte rapportage opgesteld (Mulder, 2007). (80 pagina's)
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Bijlage 4: Interviewresultaten

Voor deze bijlage is een aparte rapportage opgesteld (Mulder. 2005a). (25 pagina's)
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Bijlage 5: Analyse digitale loket gemeente Veldhoven

Voor deze bijlage is een aparte rapportage opgesteld (Muider, 2005b). (16 pagina's zonder bijlage)
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Bijlage 6: Fundamentele keuzes

Wanneer gemeenten in hogere fuse digitale dienstverlening willen aanbieden heeft dit oak grate inv!oed op de

technische infrastructuur. Hierbij moeten fundamentele keuze gemaakt worden die invloed kunnen hebben op de aard

en complexiteit van de te realiseren mid-office o.a.:

Instrumentatie van de gegevensdistributie:

Koppeling: synchrone of asynchroon (onder andere beveiliging, nauwkeurigheid realtime)

Inhoudelijke gegevens in gegevensmagazijn: basisgegevens of gestructureerde gegevens

Benadering: Databenadering en/of procesbenadering (overlappende functionaliteit vraagt om afstemming)

Implementatievariant van gegevensdistributie: gecentraliseerd enkelvoudig of gedecentraliseerd en enkelvoudig of

meervoudig onderhoud. (aantal ontsluiten gegevensbronnen (consistentie, vergelijkbaarheid, etc.)

Geschiktheid voor ontsluiting:

• homogeniteit van een verzameling (gegevens verspreid over een of meerdere systemen)

koppelbaarheid van gegevens (op welke kenmerken (een unieke sleutel?) kunnen gegevens gekoppeld worden?)

moment van ontsluiten (zijn gegevens op elk moment te ontsluiten of zijn er momenten waarop, als gevolg van

lopende bewerkingen, de database niet aanspreekbaar of niet intern consistent is)

vergelijkbaarheid (hoe worden gegevens semantisch beschreven en opgeslagen in de verschillende systemen)

ontsluitingsmogelijkheden (welke mogelijkheden bieden de backoffice applicaties)

Instrumentatie van de zaakafhandeling

Nadruk op: records of documenten/dossiers, of beide.

Instrumentatie van de applicatie-integratie (modelkeuze; synchronisatie)

- geen procesorkestratie (webservices)

- Iichte stateless broker

- zwaardere statefull broker

5tandaards en interoperabiliteit

Voor digitale dienstverlening is het nodig dat de backoffice applicaties in staat zijn om hun gegevens te ontsluiten. In

het verleden zijn de gemeentelijke procesapplicaties hier veelal niet op ingericht. Afdelingen hebben met name eigen

databases en softwarepakketten van verschillende leveranciers. Om deze systemen met elkaar te kunnen laten

communiceren dienen 'adapters' gemaakt te worden die volgens gemaakte afspraken (specificatie)

gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Indien gebruik wordt gemaakt van open standaarden hoeft er niet voor iedere

nieuwe gegevensuitwisseling opnieuw maatwerk ontwikkeld te worden. Voor de uitwisseling tussen verschillende

systemen binnen een gemeente is er in opdracht van de VNG het standaard uitwisselingsformaat StUF gedefinieerd

(StUF maakt gebruikt van XML, een metataal voor het definieren van berichten) en SOAP wordt als protocol voor het

versturen van berichten gebruikt.
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Bijlage 7: Ricico's en maatregels per fase
Risico's \ Fasenaam Web aanwezigheid Interaclie Transactie Transformatie

Juridisch
Aansprakelijkheid • Voorlichting ·Sturen van bevestiging • Verklaringen (extra bewijs) • Overeenkomst

• Aanpassen verordening • Interchange
aRreement

Bestuurliik/politiek
Misbruik • Electronic monitoring (het verzamelen van • Sturen van bevestigingen • Vragen van niet publieke bekende informatie

informatie over de communicatie bijvoorbeeld (ontvangstbevestiging terugsturen en vervolgens ·DIGID

een gebruiker die in een uur tijd 20 klant wederom laten bevestigen)

verhuismeldingen doorgeeft)

• logbestanden (

• Firewall
Reputatieschade • Klachtenafhandeling

- Helpdesk

Alg. kwaliteit • Voorlichting • Interne maatregelen • Mandaatregeting (bevoegdheid voor tekenen

• Aanpassen verordening namens bestuursorgaan)

• EDP audit

Tijdigheid • Interne maatregelen (bijv. vastleggen van

procedures en autorisaties)

Technisch
Tijdigheid • Time stamping (Timestamping is een maatregel

die bijvoorbeeld kan helpen om het precieze

tijdstip waarop een elektronische aanvraag is

ingediend, vast te leggen)

• Sturen van bevestigingen

Accuratesse identiteit • Digitate handtekening (PKI!TTP!CA)

• DIGID

- Vragen van niet pubtieke bekende informatie

• Gebruikersnaam en password

Accuratesse informatiekwaliteit • Automatische controle van gegevens

Volledigheid Sturen van bevestigingen • Webformutieren

Consistent • Automatische controle van gegevens

Beschikbaarheid Firewall EDP audit

Vertrouwelijkheid Firewall • Encryptie

SSl (Secure Socket Layer) • Tunneting!VPN

• SSl, PKI, SET
...
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Toelichting

Maatregels die door de gemeente kunnen worden genomen omtrent juridische, politieke Ibestuurlijke en technische risico's.

Interne maatregelen

Een organisatie kan intern maatregelen nemen die er toe dienen om helderheid te verschaffen omtrent bepaalde processen.

Voorbeelden van maatregelen zijn het vastleggen van procedures voor gegevensverwerking (routeren van berichten), en het vastleggen

van autorisaties om duidelijk te maken wie toegang heeft tot bepaalde informatie. Ais gemeenten elektronisch aanvragen gaan

verwerken, kan bijvoorbeeld worden vastgelegd wie controleert of aanvragen zijn binnengekomen, naar wie een aanvraag wordt

doorgezonden, wie een aanvraag moet behandelen, enz.

Aanpassen verordeningen

In veel gemeenten worden de modelverordeningen van de VNG gebruikt. In de modelverordeningen zijn geen bepalingen opgenomen

over schriftelijkheid. Immers, de Awb geldt hier. In de Awb wordt gesteld dat bij materiele wetgeving van het schriftelijkheidsvereiste

bij het indienen van aanvragen kan worden afgeweken. Door in (model)verordeningen expliciet plaats in te ruimen voor elektronische

communicatie kan een juridisch kader worden gecreeerd waarbinnen kan worden geopereerd.

Electronic Data Interchange

Electronic Data Interchange (EDI) is de geautomatiseerde, elektronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde berichten

tussen computers van verschillende organisaties. EDI wordt in de meeste gevallen in de private sector gebruikt. Er is echter geen reden

waarom EDI niet aan belang kan winnen in de publieke sector. Een voorwaarde voor het invoeren van EDI is wei dat er een zekere

frequentie in de communicatie zit. Wellicht dat dit het geval is bij bedrijven die regelmatig meldingen doen bij een gemeente. Immers,

het opzetten van een EDI-infrastructuur vergt een investering die aileen de moeite waard is als er regelmatig wordt gecommuniceerd.

Ais dit het geval is, kunnen concrete afspraken worden gemaakt over de manier waarop de communicatie via EDI verloopt.

Encryptie

Encryptie is het proces van versleutelen van gegevens door middel van cryptografische systemen. Er zijn twee typen cryptografische

systemen: symmetrische systemen (1 sleutel) en asymmetrische systemen (prive sleutel en publieke sleutel).

Tunnelen I virtual private network

De tunnel is in feite een gewone internetverbinding met als extra kenmerk dat de verzonden informatie wordt versleuteld.

Digitale handtekening

Doel van het digitale ondertekenen van een document is het creeren van een Guridisch) bewijs dat de ondertekenaar bijvoorbeeld een

document heeft goedgekeurd, heeft toegestemd in een transactie of op een bepaald moment aanwezig was. De (digitale) handteken ing

stelt daarmee de authenticiteit vast van de afzender en van een bericht (de ontvanger heeft een bewijs in handen dat het bericht

afkomstig is van de verzender en dat de inhoud van het bericht niet is gewijzigd sinds het zetten van de handtekening).

De implementatie van digitale handtekeningen is gebaseerd op de toepassing van publieke-sleutel encryptie. In een dergelijk

asymmetrisch encryptiesysteem wordt gebruik gemaakt van prive-sleutels en van publieke sleutels. Een met een prive-sleutel

gecodeerd bericht kan aileen met de bijpassende publieke sleutel worden gedecodeerd en vice versa (het coderen met een publieke

sleutel heeft als functie om vertrouwelijkheid te bewerkstelligen; aileen de persoon met de bijpassende prive-sleutel kan het bericht

ontcijferen). Door de pUblieke sleulel op een bepaalde manier te publiceren (zie verder onder PKI) kan een infrastwctuur worden

gecreeerd waarbij het mogelijk is om namen van personen te koppelen aan de sleutels. Op deze wijze kan een zekere garantie worden

gekregen dat een persoon die een bericht met zijn prive-sleutel codeert ook inderdaad de persoon is die hij of zij zegt te zijn. Een lastig

vraagstuk bij digitale handtekeningen is dat de binding tussen persoon en sleutellang niet in aile gevallen zeker is. Als bij het uitreiken

van de sleutelparen geen goede controle is ingebouwd, biedt de digitale handtekening slechts schijnzekerheid. Ook is het mogelijk dat

een prive-sleutel in verkeerde handen valt, bijvoorbeeld door slordigheid.

Biometrie

Bij de toepassing van biometrie worden bepaalde gedrags- of persoonskenmerken, zoals de vingerafdruk, de handpalmgeometrie of de

dynamische handtekening (de wijze waarop een handtekening wordt gezet), gebruikt om de identiteit van een bepaalde persoon te

verifieren. In dit proces wordt een in de personalisatiefase verkregen biometrische 'template' vergeleken met een 'live scan'. Ais de

mate van overeenkomst binnen vooraf gestelde parameters valt, wordt de gebruiker geautoriseerd. Deze methode heeft als voordeel

dat het zo goed als onmogelijk is dat de methode wordt misbruikt door onbevoegde personen; gedrags- of persoonskenmerken zijn

immers uniek. Door de methode te combineren met een 'token', zoals een chipkaart, wordt nog meer zekerheid ingebouwd. Nadeel van

de methode is dat implementatie een zeer substantiele investering vergt.

Gebruikersnaam en password

Door een gebruiker na een eerste contact een gebruikersnaam en een password toe te wijzen kan worden bewerkstelligd dat bepaalde

gegevens aileen door de gebruiker aan wie de gebruikersnaam en het password zijn verstrekt toegankelijk zijn. Met deze maatregel

kunnen gebruikers bijvoorbeeld in staat worden gesteld een bepaald proces (bijvoorbeeld het traject dat een aanvraag doorloopt) te
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volgen. Deze methode wordt veel gebruikt bij order-tracking systemen van on-line winkels (bijvoorbeeld Amazon.com), maar kan ook

voor gemeenten interessant zijn. Een burger kan bijvoorbeeld in staat worden gesteld de verschillende stadia waarin de aanvraag voor

een bouwvergunning zich bevindt te volgen.

Pincode

PIN is de afkorting van Personal Identification Number en wordt gebruikt ter authenticatie en identificatie. Het intoetsen van een PIN

code bij een geldautomaat is een bekend voorbeeld. Hierbij is de PIN-code in combinatie met de bankpas de sleutel om toegang te

krijgen tot het saldo van een bankrekening. De PIN-code is een elektronische handtekening (digitale handtekeningen vormen een

subcategorie binnen de categorie elektronische handtekeningen). Een ander bekend voorbeeld van de PIN is de PIN die wordt gebruikt

door de belastingdienst bij het indienen van de elektronische aangifte.

SSl

Secure Socket layer (SSl) is een beveiligingsprotocol voor het internet dat vertrouwelijke datacommun icatie garandeert. Het

afluisteren en ongeautoriseerd veranderen van documenten kan hierdoor worden voorkomen. Het protocol zorgt ervoor dat

client/server toepassingen (bijvoorbeeld het benaderen van een server via een webbrowser) kunnen communiceren zonder dat de

inhoud van de gegevens onderschept kan worden en zonder dat de gegevens kunnen worden gewijzigd of verminkt. Een zeer groot

voordeel van SSl is dat het protocol standaard in aile webbrowsers is ingebouwd (een SSl-beveiligde verbinding is in een webbrowser

te herkennen aan het dichte hangslotje dat onder in het scherm van de browser is weergegeven). Een gebruiker hoeft dus geen

software te installeren of te configureren om van SSl gebruik te maken. Dit maakt SSl zeer laagdrempelig en gebruikersvriendelijk (in

tegenstelling tot bijvoorbeeld digitale handtekeningen en PKI-oplossingen). De oplossing kan bijvoorbeeld worden gebruikt als

informatie via een web-based form wordt verstrekt.

Inschakelen van een Trusted Third Party

Het inschakelen van een TTP zien we als een meerzijdige organisatorische maatregel om betrouwbaarheid te bevorderen. Indien

gebruik wordt gemaakt van een asymmetrisch cryptografisch systeem beschikken partijen over een publieke sleutel. Probleem hierbij

kan zijn dat een partij geen zekerheid heeft of een publieke sleutel ook echt de publieke sleutel is van de partij waarmee men wil

communiceren (zie ook onder digitate handtekening en onder PKI). am hieromtrent zekerheid te krijgen maakt men gebruik van een

Trusted Third Party (TTP, een betrouwbare derde partij). Deze TTP kan verschillende diensten aanbieden: uitgeven van sleutelparen,

sleutelbeheer, certificatenbeheer, timestamping, key escrow, key recovery etc. Indien een TTP bevestigt dat een publieke sleutel aan

een bepaalde partij toebehoort, heeft de TTP de rol van 'Certification Authority'. In het Nederlandse wetsvoorstel voor implementatie

van de Richtlijn elektronische handtekeningen wordt een TTP aangeduid als een certificatiedienstverlener (in het Engels ook wei

Certificate Service Provider of CSP).

Certification Authority

Zoals reeds hierboven vermeld voorziet een Certification Authority (hierna: CA) publieke sleutels van een digitaal certificaat. Hierdoor

bevestigt de CA dat een bepaalde publieke sleutel aan een instantie of persoon toebehoort. Naast het afgeven van een certificaat kan

een CA deze publieke sleutels beschikbaar stellen in een soort telefoonboek: de directory server. Door gebruik te maken van de

publieke sleutel van de CA kan men controleren of een certificaat ook werkelijk door de betreffende CA is verleend (het certificaat is met

de prive-sleutel van de CA ondertekend; zie digitale handtekeningen). Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een CA,

verwacht een gebruiker meer zekerheid te krijgen over de identiteit van de persoon waarmee hij communiceert. Het vertrouwen in een

wederpartij wordt vervangen of gecomplementeerd door het vertrouwen in de CA. Een logische vraag is de vraag naar de

betrouwbaarheid van de CA. am deze betrouwbaarheid te vergroten kunnen CA's onderling hierarchisch worden georganiseerd in een

soort boomstructuur: de Public Key Infrastructure.

Public Key Infrastructure (PKI)

In zijn meeste eenvoudige vorm is een PKI een systeem om publieke sleutels te publiceren die gebruikt worden bij 'public-key

cryptography'. Twee handelingen staan hierbij centraal:

- Certificatie: het bevestigen van een relatie tussen een publieke sleutel en een persoon, organisatie of een andere entiteit (soms

betreft het de relatie tussen de sleutel en andere informatie, zoals een toestemming);

- Validatie: het verifieren dat een certificaat nog steeds geldig is.

Onder een Public Key Infrastructure wordt ook wei verstaan het geheel van de hardware. software, infrastruetuur, Certification

Authorities, procedures en afspraken. Zie ook: digitale handtekeningen, TTPs en Certification Authority. Het gebruik van PKls is

wijdverbreid: veel grote bedrijven gebruiken intern een PKI en ook bepaalde bedrijven bieden PKI diensten aan. Een nadeel van een PKI

is dat het opzetten van een PKI een substantiele investering vergt (zeker als de binding tussen sleutel en persoon sterk moet zijn, zie

onder digitale handtekening) en dat een gebruiker software moet installeren en configureren. Dit laatste maakt de oplossing minder

toegankelijk, zeker in die gevallen waarin niet frequent wordt gecommuniceerd.

Overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis

aangaan. In elektronische omgevingen kan een bewijsovereenkomst van belang zijn. Een dergelijke overeenkomst heeft specifiek tot
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doel de bewijswaarde van bepaalde zaken (bijvoorbeeld elektronische berichten) vast te stellen of de bewijslastverdeling van tevoren

te regelen. Deze maatregel zal zeker in communicatie in het Kader van publiekrechtelijk handelen door de overheid niet vaak aan de

orde zijn. Op het moment dat een overheid privaatrechtelijk handelt, is de overeenkomst een belangrijk instrument. In deze gevallen

moet de overheid worden aangemerkt als een 'normale' partij die de 'normale' regels moet volgen. Het behandelen van de

mogelijkheden tot het elekironisch sluiten van overeenkomsten valt buiten de reikwijdte en doel van dit onderzoek.

Interchange agreement

Om duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop partijen elektronisch gaan communiceren, bijvoorbeeld bij het gebruik van EDI,

maakt men gel:>ruik van een interchange agreement. Hetonderling elektronisch uitwisselen van berichten vormt de centrale bepaling

(kernbeding) van de interchange agreement. Andere onderwerpen die worden geregeld in een interchange agreement zijn technische

aspecten, zoals de berichtenstandaards en de benodigde telecommunicatievoorzieningen, beveiligingsaspecten, zoals de beveiliging

van informatiesystemen en de encryptie van berichten, en juridische aspecten, zoals de bewijskracht van de elektronische registratie

van berichten. De reden om een interchange agreement te sluiten komt voort uit de behoefte om van tevoren een aantal onzekerheden

weg te nemen. Ais een overheid frequent communiceert, bijvoorbeeld met een bedrijf, is een interchange-agreementachtige oplossing

denkbaar.

Voorlichting

Het informeren van anderen door middel van informatie op een website, algemene voorlichting of opleidingen kan ook worden gezien

als een faciliterende handeling. Op de website van een gemeente kan bijvoorbeeld duidelijk worden gecommuniceerd over de te volgen

procedure en over andere manieren om contact met de gemeente te leggen. Een analogie met de eisen die aan informatieverschaffing

worden gesteld in de Wet verkoop op afstand en in de Richtlijn elektronische handel kan een indicatie geven van de informatie die moet

worden verstrekt. Naast concrete informatie die via websites kan worden verschaft, speelt algemene voorlichting een belangrijke rol. Er

zijn tal van instanties die zich (inter)nationaal met voorlichting bezighouden. Een voorbeeld in Nederland op het gebied van

elektronische handel is het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL). ECP.NL is een organisatie die een taak heeft bij het

informeren van het Nederlandse bedrijfsleven, het signaleren van problemen en het vergroten van de bewustwording ten aanzien van

elektronische dienstverlening.

Onderstaande maatregels kunnen (op voorlichting na) niet zelfstandig door gemeenten worden geTmplementeerd.

SET

SET (Secure Electronic Transaction protocol) is een open standaard, ontworpen voor beveiligde verzending van betalingsinformatie over

het internet en andere elektronische netwerken. SET gebruikt een systeem van sleutels en gecertificeerde accountgebruikersnamen.

Door het versleutelen van de informatie die tussen de gebruiker en de on-line 'winkel' wordt uitgewisseld, zorgt SET voor een

betalingswijze die gemakkelijk, vertrouwelijk en betrouwbaar is (zie ook digitale handtekeningen en PKl).

EDIFACT

EDlFACT is een EDI-standaard (EDIFACT is een ISO-standaard). De standaard is ingevoerd teneinde duidelijkheid te verschaffen over de

uniforme interpretatie van EDlberichten. Andere voorbeelden van EDI-standaarden zijn TRADACOMS (veel gebruikt in het Verenigd

Koninkrijk) en ODETIE (gebruikt in de automobielindustrie).

Super I nationale Trusted Third Party

Om het vertrouwen en de veiligheid van Trusted Third Parties (TIP's) te kunnen waarborgen kan de overheid ervoor kiezen om een

nationale TIP in te stellen. Deze 'super-TIP' kan het gebruik van TIP's stimuleren door randvoorwaarden op te stellen en door TIP's te

controleren en te begeleiden bij hun activiteiten. In het project TIP.NL wordt voor Nederland bezien hoe een en ander moet worden

geregeld.

Certificeren van software

Door softwarepakketten die worden gebruikt bij het elektronisch verzenden of verwerken van berichten te certificeren, geeft men een

dergelijk pakket een kwaliteitsstempel. De gebruiker van een gecertificeerd pakket kan er vanuit gaan dat het pakket daadwerkelijk

doet waarvoor het gemaakt is. Certificering zal door een onafhankelijke instantie moeten gebeuren.

(lnter)nationale regelgeving

In verschillende nationale wetten kunnen maatregelen worden genomen teneinde de juridische betrouwbaarheid te vergroten. Dergelijk

wetten zullen veelal de toepassing van de hierboven genoemde maatregelen normeren, dan wei als sluitstuk dienen van de hierboven

besproken maatregelen. Voorbeelden Wet elektronische handtekening, de Wet elektronische handel, de wijziging van de Awb (Wet

elektronisch bestuurlijk verkeerl, de Wet verkoop op afstand, enz.

Modelverordeningen

De modelverordeningen van de VNG bieden ruimte om elektronisch te communiceren. De Awb biedt ruimte voor afwijkingen van de

Awb; als de afwijking in een materiEHe wet (zoals een verordening) geschiedt, is de afwijking mogelijk.
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Bijlage 8: Digitale kloo£: behoeften

Diverse onderzoeken wijzen, het succes van digitale dienstverlening voor een grootdeel toe aan de mogelijkheid dat

burgers er gebruik van wilien en kunnen maken, determinanten zijn met name dat burgers:

toegang moeten hebben tot het internet

gemotiveerd zijn am het te gebruiken

kennis hebben am het te gebruiken

vertrouwen hebben in de veiligheid van het systeem

1.1 Toegangburgers

Het internet gebruik is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid. Bij het meten van het gebruik kijkt men met name wat

de toegangsmogelijkheden zijn tot het internet. Daarbij is de penetratie van ICT-middelen een veelgebruikte indicator.

Bijvoorbeeld het aantal; pc's, ISP's, internetverbindingen, ICT infrastructuur etc.

Cijfers:

Huishoudens: In Nederlandheeft 65% van de huishoudens toegang tot het internet (CBS 2004j.

Neder/anders: In 1998 had 21% van de Neder/anders thuis toegang tot internet, in 2004 was dat 74%. In 2007 is naar verwachting

82% van de bevolking 'online' (Staatscourant, 2004)

1.2 Gebruik

De redenen waarom de huishoudens thuis geen gebruik maken van het internet zijn o.a.:

Redenen waarom thuis geen internet 2004

Geen interesse, niet zinvol 34"10

Geen pc of geen geschikte pc voor internet 29"10

Andere reden 12"10

Internetgebruik te duur 11"10

Voelt zich te oud 11%

Heeft mogelijkheid elders te internetten 10%

Geen kennis, vaardigheden 9"10

Benodigde apparatuur te duur 5"10

Geen speciale reden 5"10

Geen tijd om deze te gebruiken 3"10

Bezorgt om privacy en/of veiligheid 1"10

Ondanks de aanwezigheid van een ICT-infrastructuur zullen er altijd groepen burgers zijn die niet of slechts in beperkte

mate gebruik maken van /CT.

Geen PC

Als reden voor het niet bezitten van een pc geeft 53% aan geen interesse in computers te hebben, 12% een pc te duur te

vinden en 10% de kennis en vaardigheden te missen om er mee om te gaan. Verschillen in pc-bezit het beste verklaard

kunnen worden door verschillen in het opleidingsniveau van de kostwinner en de samenstelling van het huishouden.

Hoe hoger de opleiding van de kostwinner, hoe groter de kans dat er binnen het huishouden een pc aanwezig is (en

omgekeerd). Alleenstaanden hebben vaak geen pc. Kinderen binnen het huishouden vergroten juist de kans op de

aanwezigheid van een pc. (CBS, 2004)

Bevindingen Dialogic 2001

Leeftijd: Met name ouderen tonen geen belangstelling meer am internet te gaan gebruiken.

Opleidingsniveau: Hoe hoger de opleiding hoe groter de kans dat men gebruik maakt van de computer en internet

(nkomen: Hoe hoger het inkomen des te sneller men gebruik maakt van internet

Grote gemeente: bewoners van kleine gemeenten wi! minder snel internet gebruiken dan grotere
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Samenstelling huishouden: de aanwezigheid van kinderen in een huishouden vergroot sterk de belangstelling om

online te gaan. Gehuwden c.q. samenwonenden en alleenstaanden zonder kinderen gaan voor een groot deel niet

online. (Dialogic, 2001)

Voorbeeld: Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de virtuele frontoffice voor de burger mogelijk te maken en te stimuleren

worden erbij diverse gemeenterf"i enkele werkstations toegankelijkgemaakt voor de burgers.

Echter uit diverse onderzoeken blijkt juist weer dat mensen hier nauwelijks gebruik van willen maken als het fysieke loket slechts

enkele meters verwijderd is.

1.3 Verfrouwen

In hogere fase in het transitiemodel is met van belang dat burgers en bedrijven producten willen afnemen, daar on-line

voor willen betalen en persoonlijke gegevens willen achterlaten.

Cijfers:

In Nederland win kelt 39% van de huishoudens via het internet (2004)""

En bankiert inmiddels 37% van de Nederlanders digitaal (2005)XXii

Redenen nog nooit gekocht/besteld 2004

Geen behoefte 53%

Wi[ het product zelf zien 32%

Vanwege veiligheid/privacy 28%

Niet verkrijgbaar/geen vertr./ongerust 15%

Heeft er geen ervaring mee 10%

Uit gewoonte 9%

Andere redenen 7%

Geen computer, internetverbinding 3%

Wanneer het om elektronisch contact met de overheid gaat vindt de burgers het waarborgen geen belangrijke eis

(Dialogic, 2002). Wellicht komt dit doordat zij contact heeft met de overheid een groot vertrouwen heeft in de wijze

waarop de overheidsinstellingen omgaan met persoonsgegevens of dat bezoekers van de website gewoonweg weinig

problemen met het achterlaten van persoonsgegevens.

Pro-actief vs privacy

Overheidsinstellingen kunnen hun service verbeteren door burgers vooraf te attenderen op een dienst waarop men recht

heeft. Daarvoor is het echter wei nodig dat een overheid over een aantal persoonsgegevens beschikt. Er zijn twee

soorten pro-actieve dienstverlening;

l)Pro-actief ten voordelen van de afnemer - bijv. parkeervergunningen, subsidie, bijstand, melding wanneer een

paspoort verloopt per e-mail ontvangen

2) Pro- actief waarbij de afnemer verplichtingen naar de overheid toe hebben (bijv. belastingdienst, Centraal juridisch

Incasso Bureau, RijksDienst voor het Wegverkeer

Cijfers: Drie op de vier burgers ziet dit niet als aantasting van de privacy en vindt dat de gemeente deze vorm van

overheidsdienstverlening "op aile terreinen moetnastreven ": (Dialogic, 2001)

Persoonlijke informatie uitwisselen vs privacy

Ook wanneer gegevens doorgeven worden aan andere overheidsinstanties, kiezen burgers met name voor gemak dan

voor haar privacy.

Over het gebruik van informatie voor andere doeleinden

Zijn burgers verdeeld.
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Cijfers: 87% van de bevolking houdt er rekening mee dat door ICT-ontwikkelingen de face-tot-face dienstverleninggaat verdwijnen

(Staatscourant, 2004).

Voor gemeentelijke overheidsinstellingen er altijd face-tot-face dienstverlening blijven staan, ze moeten immers altijd naar

toegankelijkheid voor aile groepen burgers streven.

1.4 Behoefte/wensen burgers
Burger@Overheid heeft onderzoek verricht naar wat burgers in Nederland nu graag voor digitale dienstverlening van de

overheid verwachten. Burger@overheid ontwikkelde een code (BurgerServiceCode) waarin de normen voor de digitate

relatie tussen burger en overheid. De overheid kan de code gebruiken om haar digitale informatievoorziening en

dienstverlening op orde te brengen en de burger kan de overheid op de kwaliteit van digitale contacten aanspreken. De

tien normen uit het onderzoek zijn:

Keuzevrijheid contactkanaal

Ais burger kan ik zelf kiezen op welke wijze ik met de overheid zaken doe. De overheid zorgt ervoor dat aile contactkanalen

beschikbaarzijn (balie, post, telefoon, e-mail, internet).

Kwaliteits- en prijsvergelijking

Ais burger kan ik prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt de daarvoor benodigde

informatie actiefbeschikbaar.

Participatie en zelfredzaamheid

Ais burger krijg ik de kans am mee te denken en mijn belangen zelf te behartigen. De overheid biedt de daarvoor benodigde

informatie en middelen.

Vindbaarheid overheidsproducten

Ais burger weet ik waar ik terecht kan voor informatie en diensten van de overheid. De overheid treedt op als een concern en stuurt

mijniet van het kastje naar de muur.

Maatwerk informatievoorziening

Ais burgerheb ik recht op juiste, volledige en actuele informatie. De overheid levert die op maat, afgestemd op mijn situatie.

Slagvaardigbestuur

Ais burger kan ik op eenvoudige wijze klachten ofmeldingen kwijt en ideeen voor verbeteringen aanleveren. De overheid herstelt

fouten, compenseert tekortkomingen en gebruikt klachten om daarvan te leren.

Inzage- en correetierecht

Ais burger weet ik wat de overheid van mij weet en wat zijmet die gegevens doet.

De overheidzorgt ervoor dat deze informatie ontsloten is en verbetert onjuistheden

Duidelijkheidrechten en plichten

Ais burger weet ik onder welke voorwaarden ik op welke voorzieningen recht heb.

De overheidmaaktmijn rechten en plichten in aile gevallen permanent inzichtelijk.

Maatwerk informatievoorziening

Ais burgerheb ik recht op juiste, volledige en actuele informatie. De overheid levert die op

maat, afgestemd op mijn situatie.

Regiegegevensverstrekking

Ais burgerkan ik ervoor kiezen mijn gegevens eenmalig aan te leveren en gebruik te maken

van pro actieve diensten. De overheidgebruikt mijn gegevens aileen met mijn toestemming

voor mijbekende doeleinden en levert geen ongevraagde diensten.

Inzichtelijkheidprocessen

Ais burgerkan ikgemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt. De overheidhoudt mij op

de hoogte van het verloop van de procedures waarbij ik ben betrokken.

Enkele vereisten volgens diverse benchmarks:

Digitale kloof niet groter maken. Diensten moeten toegankelijk zijn via een ruime waaier aan mogelijkheden (pc, digitale

televisie, mobiele terminals, open bare toegangsplaatsen voor internet etc.)

De levering van elektronische overheidsdiensten moet in online omgeving gebeuren waarin men vertrouwen heeft en

waarin de bescherming van persoonsgegevens en de procedures voor identificatie en authentificatie gewaarborgd en

betrouwbaar zijn.

In onderzoek (dialogic, 2001) kwamen enkele verbeter suggesties voor de digitale dienstverleningvan de overheid.
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Online standaardbrieven om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten

Attenderingsmail beter afstembaar maken op behoefte

Bevestigingvan ingezonden verzoek nar eigen e-mail adres

Dat wat schriftelijk en mondeling kan, moet ook elektronisch kunnen

Het elektronisch invullen van formulieren

Doelgroepgerichte ingangen en duidelijk taalgebruik

E-mail dezelfde status geven als brieven

Meer transparantie dus meer documenten op het net

Tracking en tracing van informatie-, producten- en dienstenafhandeling

Een heldere zoekmachine voor aile overheidsdocumenten

Aile besluiten moeten zijn te vinden op zoeknummer

De internetsite moet altijd actueel zijn

1.5 Perceptie
Momenteel worden bij veel gemeenten de site gebruikt voor ontsluiting van informatie over diensten en producten van

de gemeente. Vanuit de gemeente gedacht is dit logisch, maar vanuit de klant gedacht hoeft dit niet zo logisch te zijn.

Klanten (burgers) hebben niet altijd dezelfde perceptie, wanneer zij aan de gemeente den ken.

Bijvoorbeeld: een nieuwkomer kan aan de gemeente den ken als hij wil weten waar de supermarkten zich bevinden.

In een benchmark van Dialogic (Burger aan het woord, 2002) blijkt onder andere dat 34% van de burger via de

overheidswebsite of e-mail niet het doel bereikt waarvoor zij contact met de desbetreffende overheidsinstelling zocht.

Meer inzicht over behoefte, denkproces en vraagpatronen van burgers en bedrijven die de website bezoeken te

verkrijgen dient een belangrijkste ontwerpcriterium voor het inrichten van de functionaliteit de organisatie er achter.
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Bijlage 9: Huidige situatie gemeente Veldhoven in 2007

Tussen 2005 en 2007 zijn er twee directeuren vertrokken wat naast de bestuurlijke ambitie leidde tot reorganisatie van

de ambtelijke organisatie. Hierbij geeft de gemeente duidelijk de dienstverlening een belangrijk accent, door de vorming

van de Dienst Dienstverlening.

Figuur 11: Organogram 2007

In 2007 is opnieuw een dienstverleningsbeleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is een concrete uitwerking van de

ambitie 'een klantgerichte dienstverlening' die in het bedrijfsconcept 2004 was vastgesteld. De ambtelijke organisatie

geeft aan de zij aan het veranderen is van een verkokerde organisatie, met name gericht op het correct uitvoeren van

wettelijke taken, naar een innovatieve en klantgerichte organisatie. Naast de wettelijke taken een professionele en

integrale dienstverlening wi! bieden. De ambitie doelstelling die zij voor 2010 wi! behalen zijn:

• Is het verhogen van de responstijd

transparantie naar de burger

• de burgerservicecode die door burger@overheid is opgesteld na te komen.

meten van tevredenheid bij bugers en bedrijven

• opzetten van het Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC is de

dienstverlening een innovatief imago. Minimaal 80% van de diensten kan in 2010 digitaal worden afgenomen.

• (adviesoverheid.nl) en samenwerken op e-Government gebied en ICT intensief samen met andere gemeenten in de

regio.

Veldhovense identiteit herkenbaar maken

Om deze doelen te verwezenlijken heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat er veranderen plaats zullen gaan vinden op

de gebieden:

Processen en distrutiekanalen; Zaken Management, Multi-channeling, Integraal klantbeeld, Internet 90% norm

• Dienstverlening; f1exibele vraagpatronen, serviceniveau, kwaliteit,

• Structuur; Klant Contact Centrum,

• Personeel: dienstverlenende instelling

• Technologie: mid office opzetten, zakensysteem, ondersteuning individuele vraagpatronen en Klant Contact Centrum

Bij de digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven gaat de gemeente zich eerst richten om de 26 producten

waarmee Advies Overheid.nl het percentage van digitale dienstverlening vaststelt. (commentaar: is dit klantgericht

denken?!) In het dienstverleningsbeleidsplan (2007) meldt de gemeente dat de concrete operationele samenwerking ten

aanzien van gemeenschappelijke dienstverlening in de regio nog bescheiden in omvang is. Momenteel investeren en

ontwikkelen nog veel gemeenten op eigen houtje in e-Government- en ICT-oplossingen. Door de versnipperde aanpak en

het gebrek aan regie wordt het realiseren van e-Government in de regio een kostbare en langdurige zaak.

Samenwerking, hergebruik en gebundelde inzet van publieke middelen vormen instrumenten om de effectiviteit en het

tempo van realisatie van de digitale overheid in Nederland te verhogen. Door schaalvergroting kan de implementatie van

e-Government een f1inke impuls krijgen. Samenwerkende gemeenten kunnen gezamenlijk beleid formuleren,

gezamenlijk investeren in kennis, software en hardware, waardoor de kwetsbaarheid van afzonderlijke gemeenten

wordt verkleind en de continuTteit wordt verhoogd. De incidentele kosten voor de uitvoering van het

dienstverleningsbeleidplan bedraagt in totaal in 2007 en2008 250.000 euro. Men verbindt geen structurele kosten aan

het beleidsplan.
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In dit onderzoek naar de pubtieke elektronische dienstverlening in 2004 scoorde Veldhoven op basis van de set

diensten een percentage van 43,4%.

Positie digitale dienstverlening gemeente veldhoven in transitiemodel (2007)

De website na 2,5 jaar enigszins verandert de gemeente heeft een nieuw content management systeem gekregen. Er zijn

meer interactieve diensten beschikbaar. Bij veel producten van de gemeenten is het vereist met zekerheid te kunnen

zeggen dat de digitale aanvraag ook inderdaad van de aangegeven afzender komt. Officii'He stukken konden daarom niet

via het internet aangevraagd worden. De gemeente heeft zich aangemeld bij DiglD en op 31 juti 2007 heeft het

gemeentebestuur, zoals in de Aigemene wet bestuursrecht stelt, kenbaar gemaakt dat gebruik kan worden gemaakt om

lang elektronische weg met de gemeente te communiceren. De voorwaarden die de gemeente Veldhoven hieraan heeft

verbonden is dat er gebruik moet worden gemaakt van elektronische formutieren die via de website lNW.w.vel~thJ2.~!1A!1

beschikbaar zijn gesteld. De burgers en bedrijven hebben nu ook de mogetijkheid voor een aantal diensten leges via het

internet te kunnen betalen. De gemeente heeft hiervoor IDeal germplementeerd. De gemeente heeft tevens een

afsprakenmodule germplementeerd, bezoekers kunnen via de website voor een enkele dienst een afspraak van een duur

van 10 minuten maken. In augustus 2007 scoort de gemeente Veldoven op basis van indicatoren Advies Overheid.nl in

het continue monitor een 675te plek van de 136 gemeenten tussen de 25000 en 50000 inwoners (49%). Van alle 443

gemeenten scoort zij een 1945te plek (44%). De digitale dienstverlening scoort een percentage van 64,7%.

Veld hoven scoorde van 433 gemeenten een gedeelde lOde plaats (Boom en Soekhai, 2007) in de volwassenheid van

digitale dienstverlening.
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ten proces is geformuleerd als: een samenhangend geheel van activiteiten dat nodig is om een product of dienst tot

stand te brengen.

ii (M&I / Argitek)

;;; Een DSP is, eenvoudig gezegd, een overzicht waarin is beschreven hoe informatie in een organisatie wordt vastgelegd

iv ARRvS 20 september 1990, AB 1991, 484

v Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst. Stert. 1998, nr. 95

v; Bij publieke instelling wordt niet gesproken over winst maar over besparingen.

vii De waarde van veranderingen van de Kosten en baten, waarbij de winstgevendheid 0 wordt.

• kamerstuk 11,1997/98, 25880, nrs. 1-2, p.72.

, bewijsfunctie

10 continu'lleit, verantwoording, cultuurh istrorie

11 Na onderzoek in opdracht van Ministerie van Binnenlandse laken en Koninkrijksrelaties. NL-metadata. (RAND Europe,

Designing a National Standard for Discovery Metadata, 2004)

12 Een vertouwde instantie (TTP) die publieke sleutels certificeert, certificaten publiceert en certificaten intrekt. Indien

g~w~nsL kan een CA tevens sleutels aanmaken.

13 zoafs de verzameling met beschreven processen, het documentenarchief en de database met formulieren

14 Risico: Wat eerst niet was toegestaan wordt na het verstrijken van afhandelingtermijn weI toegestaan.

15 Sluitingstermijn bij het indienen van een aanvraag, bezwaarschrift. Na sluitingsdatum worden aanvragen niet meer in

behandeling genomen

16 De buitengemeentelijke afnemers kunnen op verzoek gegevens uit de basisadministratie verkrijgen op grond van een

autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse zaken

17 Volgens de Wet GBA is een derde: "elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene".

I. Per 1 januari 2005

19 De commissie doet een aantal aanbevelingen die tot nieuwe relaties tussen burgers en overheid moeten leiden en tot

een nieuwe overheidsorganisatie in de informatiesamenleving.

XXhttp://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=706 55ned&01 =11,12,14,15,17'52,72-147&02=0&03=(1-11)-

I&OM=SLNL&LA=nl&IT=2

xx', O.a. Dordrecht, Enschede, Heusden

xx;; Onderzoek Coleman Parkes in opdracht van het telecomconcern BT Group (Metro, zaterdag 5 februari 2005)
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