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Uit de benchmarkstudies en literatuur zijn r,~eds vele modellen die de evolutie van e

government in fasen weergeven. Benchmarkstudies kunnen bepalen in welke e

government fase een overheid zich bevinclt en welke vooruitgang zij maakt t.o.v.

andere overheden. Overheden kunnen deze fasen gebruiken voor het uitstippen van

een 'e-government route'. Echter vanwege de vele verschillende fasemodellen

ontstaan er verschillende resultaten en conclusies hierdoor is het lastig de

verschillende onderzoeken te interpreteren. In dit deel onderzoek worden de

verschillende modellen beschreven en samengebracht in een model. Zodat overheden

een duidelijk beeld krijgen wat nu de niveaus in het evolutieproces zijn en hoe zij de

resultaten van de huidige en toekomstige onderzoeken moeten plaatsen. Tevens biedt

het een overzicht van aile kenmerken die in deze niveaus van belang zijn en dus waar

overheden rekening mee dienen te houden, Door middel van het compileren van de

verschillende modellen wordt in dit deel het 'theoretisch' model gevormd voor het

verdere onderzoek.

De vraagstelling die voor dit deelonderzoek:

Welke fasen zijn er in de digitale transitie?
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Zoals in Mulder(2007) reeds is beschreven staat de digitate transitie voor

veranderingen in de digitale dienstverlening van overheden. Indien de overheid

daadwerkelijk een bepaalde func1:ionaliteit wil aanbieden, zullen

organisatiekenmerken onderhevig zijn aan veranderingen. Naarmate meer

functionaliteit wordt aangeboden des te complexer de technische en organisatorische

vernieuwingen zullen zijn (Layne en I.ee, 2001). In hun theorie zijn de

transitiestapkwaliteiten en kenmerken vel'deeld in functionaliteit, 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 systemen 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 geYntegreerd tussen verschillende

organisatieonderdelen, echt een loket voor burgers, bedrijven overige publieke

instellingen en eigen medewerkers via het internet.

Hiller en Belanger (2001) geven vijf fasen en koppelen deze aan 6 doelgroeprelaties

van e-government. De eerste 4 fase identificeren zij tot e-government, ieder niveau

kent verschillende technologieniveaus en de functionaliteitverfijningen. De vijfde stap

wordt aldus de onderzoekers toegevoegd om een volledige beeld van aile stappen

weer te geven. Met behulp van het mode:, wordt onderzocht welke consequenties

iedere fase heeft voor de privacy van burgers en bedrijven vergeleken met de

dataverzameling en informatie gebruik door de overheid.

1. Simple information dissemination; Informatieverspreiding is het meeste

basisvorm van e-government, de overheid verstrekt eenvoudig informatie over

websites. De grootste uitdaging zijn dat de informatie verkrijgbaar, nauwkeurig en

tijdig is.

2. Two-way communication (twee-richtingscommunicatie); In dit stadium staat

overheid toe dat er op elektrische wijze gecommuniceerd wordt. Het betreft het

doen van eenvoudige verzoeken en het doorgeven van veranderingen. E-mail of op

andere wijze. Ook staat zij toe dat burgers online informatie verzoeken kunnen

doen. De informatie wordt online naar de overheid gestuurd echter reactie vindt

plaats papiervorm en per post ontvangen ofwordt beantwoord d.m.v. e-mail.

3. Transaction; Aan dit stadium geeft de overheid mogelijkheid tot het maken van

volledige transacties. Web-gebaseerde selfservice mogelijkheden vervangen de

ambtenaren. (focus op transacties met buitenwereld; klanten en bedrijven)

4. Vertical and horizontal Integratie: In het integratie stadium zijn aile

overheidsdiensten geYntegreerd. [en loket (portal) geeft toegang toe aile diensten

onafhankelijk van overheidslaag of organisatie. Een van de grootste hindernissen

in deze fase is de digitale transactie tussen overheidsorganisaties. Hiervoor zijn is

integratie van aile front- en backofficesystemen nodig.

5. Participatie: Via de website kunnen burger online stemmen of commentaar

leveren op de politiek. Hoewel dit als een onderdeel van het twee richtings

communicatiestadium gezien kan worden, zien zij dit toch als aparte

classificatiestap. Omdat privacy, beveiliging, authentificatie van de identiteit van

de burger van belang zijn voor de echtheidsverklaring een stem.
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Moon (2002) past het model van Hiller en Belanger (2001) toe in. En onderzoekt zij de

retoriek en realiteit van e-government op het niveau van lokale overheden in de

Verenigde Staten. De studie onderzoekt twee institutionele factoren (de grootte en het

soort overheid) in vergelijking met de adoptie van e-government. Tevens onderzoekt zij

de doeltreffendheid van e-government bij lokale overheden.

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) op gemeentelijk niveau

plaatsvinden. Deze fasen worden in het model achterwege gelaten. In zijn rapport

combineert hij in het conceptueel model de eerste fasen van Layne en Lee (2001) met

de doelgroepen die door Hiller en Belanger (2001) zijn gedefinieerd.

Het model waar men veelvuldig naar verwijst wanneer men het over een groeimodel

van e-government spreekt is het Gartner Group model (Baum en Di Maio, 2000). Hierin

worden de ontwikkelingen van e-government aan de hand van 4 fasen beschreven.

Baum en Di Maio hanteren per fase 4 factoren die van belang zijn namelijk: beleid,

technologie, mensen en processen. De fasen zijn:

1. webpresence (aanwezigheid website): overheid biedt een website met basis

informatie voor de burgers

2. interaction (interactie): gebruikers hebben de mogelijkheid via de website contact

te leggen me de overheid (bijv.: e-mail) of door eenvoudige zelfservice (bijv.

downloaden van een document)

3. transaction (transactie): gebruikers kunnen volledig transacties online doen

4. transformation (transformatie};huidige processen worden getransformeerd om

meer efficientie, geYntegreerde, geUnificeerde en gepersonaliseerde online

diensten kunnen verlenen.

Benchmarkstudies naar e-government en gehanteerde transitiemodellen

Naast bovenstaande onderzoeken zijn er ook onderzoeken die deze of andere

transitiemodellen hanteren om de vooruitgang van e-government te meten.

In het model van de Verenigde Naties en American Society for Public Adminisration

ligt het perspectief voornamelijk op technische kenmerken en het bestaat het uit vijf

classificatiestappen (Ronaghan, 2002) namelijk:

1. Emerging (opkomend): De overheid krijgt een website. Online aanwezigheid,

statische en weinig informatie.

2. Enchanced (Verbeterd/versterkt); inhoud zal meer dynamische informatie. e·

mailadressen zijn beschikbaar.

3. Interactive (interactief): officiele website, formulieren downloaden, officiele e·

mails, interactiviteit via het internet.

4. Transactional (transactie): Volledige en veilige transacties voor het verkrijgen

producten. Mogelijk via het internet te betalen en digitale handtekeningen

worden erkend.

S. Seamless or integrated (Volledig ge'(ntegreerd); Volledige integratie e·

dienstverlening door aile administratievegrenzen, aile diensten online

beschikbaar/afhandelbaar, een enkele portal, met enorme grote zoekmachine,

reorganisatie van administratieve lagen /overheidsstructuur

Brown University geeft in de onderzoek van West (2004) 4 algemene fasen die de

ontwikkelingen in de e·government transformatie onderscheidt. De fases die zijn

hanteren zijn:

1. the billboard stage (het aanplakbord) ; De website is een groot aanplakbord,

d.w.z. statische (algemene) informatie. Op laag niveau interactie mogelijk.

2. the partial-service·delivery stage (gedeeltelijke dienstlevering); gedeeltelijk

worden diensten via het internet geleverd.

3. the portal stage;, met helemaal uitvoerbare en geYntegreerde dienst levering; one·

stop portal met volledig uitvoerbare en geYntegreerde online·diensten.

4. interactive democracy (interactieve democratie); met open bare hulpverlening en

aansprakelijkheid versterkende kenmerken.
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Het internationaal consultancybedrijf Accenture hanteert om de vooruitgang te meten

in haar rapport van 2005 de volgende fasen (Cole, 2005):

1. Online aanwezig; Informatie online gepubliceerd, weinige diensten verkrijgbaar,

vroege infrastructurele investering

2. Basiscapaciteit; centrale planning gecreeerd, wetgevend kader ontwikkelt,

infrastructurele ontwikkelingen, rondom beveiliging en certificaten, brede online

aanwezigheid, quick win: snelle implementatie van diensten waarbij interacties

mogelijk zijn, sectoren die inkomsten binnen krijgen leiden de weg, andere

overheden leren de lessen van de early adaptors.

3. Diensten beschikbaar; basispoorten, zo snel mogelijk zoveel mogelijk diensten

online beschikbaar maken, brede doelen in stellen, enkele verfijnde

interactiemogelijkheden ge"lmplementeerd, enkele samenwerking met andere

overheidsorganisaties, versterkte klant focus.

4. Volgroeide diensten levering; intentiegebaseerde transactionele portals, diensten

zijn gegroepeerd, toegevoegde waarde benadering (doe meer met minder),

duidelijke eigenaarschap en autoriteit, relaties en samenwerking met andere

overheden, sterkte in diensten die toegevoegde waarde hebben (bewezen), lege

beschikbaarheid doelen naar klantenservice doelen.

5. Diensten transformatie; verbeterde klantenservice is de visie, gebruik/afname

van diensten is een hoofdmaat van succes, e-government is niet langer een

afzonderlijk initiatief, maar deel van wijdere diensttransformatie,

multikanaalintegratie, organisatie, proces en technologie veranderingen bij

overheden.

Echter bij bestudering van de meetmethode hanteert zij een drie fasenmodel namelijk

aanwezigheid, interactie en transactie. De reden hiervoor komt vanwege de

dataverzamelingsmethode. Webonderzoek (het bestuderen van de website op

functionaliteit) biedt namelijk niet de mogelijkheid de backoffice kenmerken die in de

hogere fasen belangrijk zijn te meten(Mulder, 2007b).

Consultancybedrijf Capgemini hanteert in haar onderzoek naar de aanwezigheid van

publieke diensten de volgende fasen (Cap Gemeni Ernst & Young, 2004)

1. informatie: De informatie over publieke diensten. Beperkt zich tot de

noodzakelijke informatie

2. interactie: De website biedt de mogelijkheid aan om formulieren te downloaden of

om het papierformulier via de website aan te vragen.

3. Tweerichting interactie: De website biedt de mogelijkheid om elektronisch

formulieren in te vullen om officieel een dienst te verkrijgen. (authentificatie

nodig).

4. Volledige elektronische afhandeling: De website biedt de mogelijkheid aan om

een dienst over de website af te handelen, inclusief besluiten en leveringen.

(betaling nodig)

Ook hier bepaald de mogelijke meetmethode de mogelijke transitiefasen.

Siau en Long (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:

1. Website aanwezigheid; Deze fase is het meeste basisvorm van e-government. In

fase wordt eenvoudige en beperkte informatie via de overheidswebsites verstrekt,

zoals de visie en missie van organisatie, openingsuren, contactinformatie. In het

begin is de meeste informatie nog statisch. Echter met wat meer capaciteit kan de

overheid de informatie dynamischer en gespecialiseerd verstrekken en kan de

informatie vaker geactualiseerd worden. Het grootste verschil tussen deze fase en

hogere is dat overheden s/echts informatie via de website verstrekken en ergeen

interactie moge/ijk is.
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Figuur 6: De digitale transitie volgens (Siau en Long, 2005)
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organisatiekenmerken onderhevig zijn aan veranderingen. Naarmate meer

functionaliteit wordt aangeboden des te complexer de technische en organisatorische

vernieuwingen wilen 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, 2007b), Hiller en Belanger (2001) hanteren een vijf
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4. 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"integreerde 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.

3. 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.

2. Interactie; Deze fase verzorgt eenvoudige wisselwerking tussen overheden en de

gebruikers. Dit omvat basiszoekmachines, e-maitsystemen evenals te

downloaden van officiele formulieren. De wisselwerking, als de voorafgaande stap

van transactie, kan beschouwd worden als een overgangsperiode tussen

eenvoudige web aanwezigheid en volledige transactie.

5. 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 politi eke transparanties te verbeteren.

Tegelijkertijd verandert e-government geleidelijk de manier in hoe mensen

politi eke beslissingen nemen.
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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 ICMA 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 Hiller en Belanger (2001) werden

gedefinieerd. Vervolgens analyseert hij hiermee de data van de ICMA en PTJ (2002). In

het model van de Verenigde Naties en American Society for Public Adminisration ligt

het perspectief voornamelijk op technische kenmerken en het bestaat het uit vijf fasen

(Ronaghan, 2002).

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

de verschillende 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 verschillende 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 verschillen tussen lagen,

grote organisatiecultuur verschillen, verschillende 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.

In de definitie van Baum en Di Maio (2000) (Gartner Group) wordt 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 wei in opgenomen, terwijl zij in hun onderzoek met deze fase

verwijzen naar het 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.

Verschillende perspectieven, definities, interpretaties geven verschillende modellen

en zal er waarschijnlijk nooit een standaard fasemodel ontstaan. Voor het evalueren

van de huidige dienstverlening van overheden en vervolgens vervolgstappen te nemen

kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld worden op basis van het

gesynthetiseerde transitiemodel van Siau en Long (2005).
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In dit hoofdstuk zullen de modellen en de bevindingen van iedere transitiestap die in

iedere studie aanbod zijn gekomen ingevoerd in het gesynthetiseerde model van Siau

en Long.

3.1 Hiller & belanger

Hiller & Belanger in het model van Siau en Long

Relaties - Fasemodel- Privacy/dataverzameling

Hiller & Belanger Functionaliteit Transitiestap (naar) Dimensie verandering

Web aanwezigheid - Website - website ontwikkelen - technologie(systemen)

(informatie) - Informatie aanwezig - bevoegdheid en verantwoordelijkheid informatie - organisatorisch (verantwoordelijkheden)

- Nauwkeurig - privacy / dataverzameling (slecht beperkt tot cookies)
- Regelmatig ververst

Interactie - eenvoudige aanvragen komen binnen -email - technologisch (systemen)

(two-way - invulformulieren op de website - organisatorisch

communicatie) - privacy / dataverzameling (data wordt vrijwillig verstrekt door burger)

Transactie - afhandeling kan via de website - betalingssysteem - technologisch (systemen, beveiliging)

(transactie) plaatsvinden - privacy / dataverzameling (persoons- en bedrijfsgevoelige data) - organ isatorisch

- web-based-self-services - vertrouwen bij doelgroepen (immers hoge kosten en risico's verbonden

- betalen wanneer bijv. bedrijfsresultaten gestolen kunnen worden)

- aanvragen van diensten producten

Transformatie - Single portal - integratie backoffice systemen - technologisch (integratie, systemen)
(integratie) - individuele interactie - integratie portals - organ isatorisch

- privacy /dataverzameling (aggregatie van informatie)

e-democracy - Stemmen online - privacy (grond- en burgerrechten) - technologisch (beveiliging)

(participatie) - Registraties online - beveiliging - organisatorisch
- Commentaar online - authentificatie van een identiteit vaststellen

8



E-democracy kan ook als interactie gezien worden, maar Hitler en Belanger bekijken

het transitiemoel vanuit het perspectief privacy en dataverzameling. Indien een

overheid meer functionaliteit biedt zal meer rekening gehouden moeten worden met

privacy. Het onderzoek geeft als conclusie dat privacy en beveiliging bij e-commerce

transacties belangrijk zijn en daarom ook voor e-government(Hitler en Belanger,

2001).

Het verzamelen van data kan nuttig zijn voor het plannen, het verlenen van diensten en

het efficient toewijzen van middelen. Om dit mogelijk te maken dient de

overheidsorganisatie rekening te houden met privacy en beveiliging van informatie.

Door middel van:

binnen de wetgeving ontwikkelen om het vertrouwen in dit kanaal te

krijgenfhouden.

leren over beveiliging en privacy

informatie gemakkelijk te lezen en begrijpelijke formaat, geregistreerde data

voldoen

aan de eisen Registratiekamer.

vertrouwen vergroten

privacy standaarden ontwikkelen

• rechtmatig gebruik van informatie.

Moon concludeert dat de adoptie van e-government door vele lokale overheden is

genomen, echter bevinden zij zich nog in een vroeg stadium en zijn de verwachte

resultaten (kostenbesparingen, inkrimpen etc.) nog niet behaald. Vandaar dat Moon

slechts uitspraak kan doen over de eerste 3 fasen. Redenen waarom de verwachtte

resultaten nog niet zijn behaald komt doordat er in deze fasen diverse barrieres en

wettelijke kwesties zijn. Ruim gedeeld zijn dit:

• een tekort van financiele capaciteit

• een tekort van technische capaciteit

• een tekort van personele capaciteit

• wettelijke kwesties (zoais privacy) waarmee de organisaties mee moeten omgaan

(Moon, 2002).
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Figuur 1: Dimensions and stage of e-government development (Layne en Lee, 2001)

Catalogue; (Online aanwezig, Productencatalogus, mogelijkheid formulieren

downloaden)

Op het eerste niveau noemt zij 'Catalogue', hier zijnfworden de eerste stappen gezet

om de overheid online aanwezig te krijgen veelal bestaan deze uit enkele webpagina's

met statische informatie. Naarmate de informatiehoeveelheid stijgt is er vanuit de

bezoeker behoefte snel en eenvoudig de informatie te vinden, de informatie wordt

ge"lndexeerd. Omdat veel bezoekers niet weten waar welke informatie te vinden is

implementeren overheden een vraag-antwoord structuur (productencatalogus). De

bezoeker kan brochures en formulieren downloaden, echter nog niet uploaden.

Overheden hebben op dit niveau (nog) weinig internet expertise en minimaliseren het

risico door de uitvoer van kleine project. Het overheidspersoneel is veel tijd bezig met

het beantwoorden van basisvragen over diensten, producten en procedures. Doordat

het antwoord op deze vragen nu op de website te vinden zijn wordt het comfort voor

burger vergroot en vermindert de werkdruk van de frontoffice medewerkers. De

technische uitdagingen zijn op dit niveau nog relatief eenvoudig. De uitdagingen

Iiggen met name in het managen van de websites:

• allocatie van middelen

• onderhoud van de informatie

• consistent zijn in formaatf stijl en gebruikersinterface

Het privacy aspect komt hier aan bod, het is immers mogelijk om online activiteiten te

volgen zoals frequentie van 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. De vraag is echter in welke mate dit juridisch

toelaatbaar is.

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 coordinatie en planning kan centraal

geregeld worden door de afdeling IT, of een ad hoc groep die daar toegewezen is. Het

toewijzen van een persoon voor de ontwikkeling van de site kan problematisch zijn.

Het uitbesteding kan een oplossing zijn, maar dit kan problemen geven betreft de

allocatie en onderhoud verantwoordelijkheid eens de site ontwikkeld is. In deze fase

wijzen overheden vaak een intern persoon (content manager, klantgericht en technisch

onderlegt) aan die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de informatie. Een

tweede uitdaging is het toewijzen van de verantwoordelijkheid voor de afhandeling

van e-mails. Op de website staat vaak ook een e-mailadres. Gebruikers kunnen via dit

kanaal vragen stellen, de overheid zal procedures moeten opstellen hoe en hoe snel

deze e-mails behandeld moeten worden.

Transaction (Diensten en formulieren online, aangesloten database ondersteund

interacties)
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In dit stadium kan de website bezoeker interacties met de overheid voeren, men kan

naast het downloaden ook formulieren online versturen, waarop de overheid

vervolgens reageert door het sturen van een bevestiging, ontvangstbewijs etc. Men

spreekt hier ook over tweerichtingscommunicatie. Op dit niveau heeft de burger de

mogelijkheid ieder moment van de dag met de overheid te communiceren, voor de

organisatie scheelt dit uren van papierwerk en datainvoer en de burger hoeft voor het

invullen van gegevens niet meer naar het gemeentehuis te komen en daarvoor in de rij

te hoeven staan. Het internet gebruik is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid: in

1998 had 21% van de Nederlanders thuis toegang tot internet, in 2004 was dat 74%.

In 2007 is naar verwachting 82% van de bevolking 'online' (Staatscourant, 2004). Met

dit stijgende percentage van burgers met toegang tot het internet en de vraag naar

online diensten is de overheid wei genoodzaakt zowel extern als intern internet als

communicatiekanaal te benutten. Door intern gebruik van ict mogelijkheden, kan de

werkdruk afnemen waardoor response tijden kunnen worden verbeterd, wat weer een

uitwerking kan hebben op de response tijd naar de burger toe. (intern draagvlak) Het

kritische aspect op dit niveau is de volbrenging van de interactie. Overheden krijgen

veel vragen binnen die zij tijdig zal moeten beantwoorden. Hoe zal de respons en de

kwaliteit van het online systeem zijn vergeleken met het offline systeem? Overheden

moeten antwoorden op vragen als "Moet er een web interface gekoppeld worden met

bestaande functionele systemen"? Indien nee, wat voor systeem informatie is er nodig

om de online activiteiten te ondersteunen? Wanneer en hoe worden online en offline

systemen geYntegreerd? Hoeveel gaat de integratie kosten? Hoeveel tijd neemt het in

beslag? Naast een beveiligingsmechanisme (technisch aspect) moeten ook kwesties

als authenticiteit en vertrouwelijkheid worden bepaald/ gewaarborgd.

Vertical integration (Locale system en gekoppeld met hoger niveau liggende system en)

De overheid elektronische maken is niet zomaar de bestaande producten/diensten via

het internet aanbieden. De focus ligt nu niet op het automatiseren en digitaliseren van

bestaande producten en diensten, maar herdefinieren in termen van processen en

producten. Layne verwacht, dat verticale integratie eerst zal plaats vinden, het verschil

tussen niveau's (verticaal) van overheden kleiner is dan het verschil tussen

verschillende functies (horizontaal). Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van een

paspoort, de gegevens worden vanuit de gemeente naar aan een 'hoger' niveau door

gegeven. Communicatie en integratiegeorienteerde technologieen worden belangrijk

de gemeente is gekoppeld aan de databases van provincie en landelijk overheid.

Technische: authenticiteit, comptabiliteit, niveau van blootstelling van de informatie

etc. zijn hier van belang. Layne meldt dat een grote rol bij is weggelegd bij de

verandering van de werknemers. Als systemen zijn gekoppeld en geautomatiseerd,

medewerkers worden meer een opzichter van het proces dan een medewerker die

taken ad hoc afhandelt. Het bereik van activiteiten wilen buiten de functionele

afdelingsgrenzen door de medewerker worden verricht. De ontwikkeling van dit niveau

vereist op verschillende overheidsniveaus flexibiliteit bij de ontwikkeling van

databases moeten zij ook rekening houden met de behoeften van anderen.

Standaardisatie, afstemming met ander directe actoren speelt hier een grote rot.

Om de efficiency te verbeteren zal men ook hier rekening moeten houden met de

juridische aspecten omtrent privacy en vertrouwelijkheid van de informatie.

Horizontal integration (Systemen zijn geYntegreerd tussen verschillende functies, echt

een loket voor burgers via het internet)

Een loket aile diensten beschikbaar, de burger kan zich zelf helpen (selfservice)

eventueel zonder tussen komst van een medewerker), d.m.v. digitale handtekening,

een ePinode kunnen financiele transacties plaatsvinden. 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 te zijn. Technologisch, integratie tussen

heterogene databases en oplossen van conflicterende systeemeisen tussen

verschillende functies. Data en proces eisen van verschillende systemen aan elkaar

laten voldoen. Organisatie geeft machten op om tot dit niveau te komen (shared

leadership). De traditionele organisatiestructuur zal door de functionaliteit de

overheid wil bieden moeten veranderen om te voorkomen dat de diensten via het

internet niet inefficient, ineffectief en gebruikersonvriendelijk verleend worden.
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layne en lee Functionaliteit Transitiestap (naar) Dimensie verandering

Web aanwezigheid - Online aanwezig - informatie wordt gerndexeerd - technisch (e-mail, digitaliseren

(Catalogue) - mogelijkheid formulieren downloaden) - Productencatalogus formulieren, productcatalogus,

- statische informatie - Overheden hebben op dit niveau (nog) weinig internet expertise en minimaliseren het risico privacy)

- behoefte snel en eenvoudig door de uitvoer van kleine project.

- vraag-antwoord structuur - managen van de websites (allocatie van middelen - organisatorisch (strategie,

- formulieren downloaden, onderhoud van de informatie verantwoordelijkheden

- basisvragen over diensten, producten en consistent zijn in formaatj stijl en gebruikersinterface) bevoegdheden, procedures

procedures op de website. - verzamelen van online activiteiten (deze informatie geeft de organisatie de mogelijkheid de beschrijven, productcatalogus,

-e-mail website te verbeteren) privacy)

- Privacy

- toewijzen van verantwoordelijkheid voor de overall coordinatie en planning van de

informatievoorziening voor op de website

- afdelingen verantwoordelijk stellen voor het onderhoud van de informatie.

- toewijzen van de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van e-mails.

- procedures opstellen hoe en hoe snel deze e-mails behandeld moeten worden.

Interactie(n. v.t.})

Transactie - Diensten en formulieren online - aangesloten database ondersteund interacties - technisch (koppeling

( Transaction) - interacties (overheid -bezoeker) - ontvangstbevestiging, ontvangstbewijs systemen)

- downloaden en uploaden van formulieren - interne draagvlak (medewerkers)

- '24x7 communicatie' mogelijk. - kwaliteit en respons van interactie via internet? - organisatorisch(draagvlak,

- online ondersteuning van backoffice systemen? procedures)

- offline en online systemen 24x7 gekoppeld?

- beveiligingsmechanisme

- authenticiteit

- vertrouwelijkheid

12



Transformatie - geYntegreerde dienstverlening - Locale systemen gekoppeld met hoger niveau Iiggende systemen. - technologie (integratie

(Vertical - een loket - Communicatie en integratiegeorienteerde technologieen systemen, standaarden,

integration) - selfservice - herdefinieren in termen van processen en producten interoperabiliteit,

(Horizontal - authenticiteit, comptabititeit,

integration) - comptabiliteit,

- niveau van informatie blootstelling - organisatorisch (processen,

- grote rol bij is weggelegd bij de verandering van de werknemers: meer opzichter van het functies werknemer,

proces verantwoordelijkheden,

- bereik van activiteiten zullen buiten de functionele afdelingsgrenzen door een medewerker samenwerking, gedeeld

worden verricht leiderschap, structuur)

- flexibititeit bij de ontwikkeling van databases moeten zij ook rekening houden met de

behoeften van andere samenwerkende organisaties.

- Standaardisatie, afstemming

• rekening moeten houden met de juridische aspecten omtrent privacy en vertrouwelijkheid

van de informatie.

- digitale handtekening, een ePinode kunnen financiele transacties plaatsvinden.

- integratie tussen heterogene databases en oplossen van conflicterende systeemeisen tussen

verschitlende functies.

- Data en proces eisen van verschillende systemen aan elkaar laten voldoen.

- Organisatie geeft machten op om tot dit niveau te komen (shared leadership).

- De traditionele organisatiestructuur zal door de functionaliteit de overheid wit bieden moeten

veranderen om te voorkomen dat de diensten via het internet niet inefficient, ineffectief en

gebruikersonvriendelijk verleend worden.

e-democracy

(n.v.t.)
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I 3-3 Gartner Group
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Gartner Group

Web

aanwezigheid

Interactie(

Transactie

Transformatie)

Kenmerken op basis van onderzoek Cascadis (Zwetsloot, 2007)

- nauwelijks interactie is met de burger.

- ontbreken van een visie en strategie en draagvlak bij het bestuur.

- elektronische dienstverlening geen prioriteit voor het bestuur.

- Verder zijn er structureel onvoldoende resources in geld en in person en.

- low profile opgezette website met toegankelijke informatie voor burgers.

- beperkte interactie met de burger.

- webontwikkelingen (technisch en organisatorisch) in deze fase verder worden

gestroomlijnd en geprofessionaliseerd.

- afspraken zijn gemaakt en voorzieningen aanwezig zijn.

- visie en een strategie digitale dienstverlening

- draagvlak is voor digitale dienstverlening.

- midoffice aansluiten op de front- en backoffice.

- goede infrastructurele basis voor elektronische dienstverlening is voorwaardelijk

om door te groeien naar de volgende fase.

- interactie mogelijk tussen organisatie en klant door bijvoorbeeld de verwerking

van e-formulieren via een mid- naar een backoffice.

- draagvlak en ICT-infrastructuur geen belemmerende factoren meer zijn.

- Er sprake van een virtuele organisatie die samen met netwerkpartners invulling

geeft aan het leveren van hoge toegevoegde waarde aan klanten.

- processen en werkwijzen zijn in dit stadium in hoge mate geautomatiseerd, niet

aileen technisch maar ook in organisatorisch opzicht. In deze fase wordt de ICT

maximaal benut.

- binnen de ketenintegratie en het aansluiten op generieke basisvoorzieningen

van de centrale overheid moet samenwerking worden gezocht met ketenpartners.

- Dit vergt een andere manier van werken en een 'open' houding naar de

samenwerkingspartners. Immers, gegevenshuishoudingen en bedrijfsprocessen

moeten wei op elkaar aansluiten.

Transitiestap (naar)

Strategie /beleid: Toestemming voor website

Mensen: huidge medewerkers zetten de website op

Processen: stroomlijnen van processen

Technologie: website, online content

Strategie jbeleid: e-mail en responsebeleid

Mensen: Content management, verhoogde steun, governance

Processen: kennismanagement, e-mail, contentmanagement; metadata,

datasynchron isatie

Technologie: zoekmogelijkheden, e-mail

Strategie jbeleid: vertouwelijk privacy, betalen van transactie,

authenticiteit

Mensen: self service, vaardigheden van mensen wijzigen, portfolio

management sourcing, verbussiness staf

Processen: Business proces re-engineering, relatiemanagement,

kanaalmanagement

Technologie: lecacy syst. Verbinding met beveiliging, informatie toegang,

beveiligd netwerk, 24x7 netwerk

Strategie jbeleid: allocatie van budgetten, identiteit van de organisatie,

Mensen: verandering in soort baan medewerkers, van meerdere vlakken

kennis heben, organisatie onderdelen worden verplaatstjsamengevoegd

andere locatie, presatie verantwoordelijkheden, privacy vermindert

Processen: gerntegreerde diensten, nieuwe business processen,

veranderingen in G2G, G2B, G2C, G2E

Technologie: Nieuwe applicaties, nieuwe datastructuren, nieuwe

standaarden, nieuwe interfaces

Dimensie

Technologisch

Organisatorisch

Technologisch

Organisatorisch

Technologisch

Organisatorisch

Technologisch

Organisatorisch
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3·4 Verenigde Naties en American Society for Public Adminisration

I
I
I

Fase 1: Emerging (opkomend): De overheid krijgt een website. Online aanwezigheid,

statische informatie over organisatie en politiek, weinig informatie, updates niet

frequent, paar interactieve mogelijkheden (e-mail), geen officieHe websites, informatie

is met name aanbodgericht, weinig of geen links naar andere websites, niet bedoeld

voor administratieve doeleinden, weinig tot geen coordinatie of strategie e·

dienstverleningsbeleid binnen overheden.

Fase 2: Enchanced (Verbeterd/versterkt); de online aanwezigheid van een overheid

begint zich uit te breiden. De inhoud zal meer uit dynamische en gespecialiseerde

informatie bestaan, die herhaaldelijk wordt geactualiseerd. De websites zullen links

hebben met andere officieHe pagina's. De publicaties van de overheid, de wetgeving,

en nieuwsbrieven zijn beschikbaar. E-mailadressen zijn beschikbaar. Niet mogelijk

formulieren/aanvragen te downloaden, website geeft geen directe toegang tot

overheidsinformatie, onevenwichtige implementatie (ene overheidsinstelling heeft wei

wat andere helemaal niets), grate diversiteit van inhoud en kwaliteit van de informatie,

snelle vooruitgang door betrokkenheid.

Fase 3: Interactive (interactief): officieHe website, formulieren downloaden, officieHe e

mails, interactiviteit via het internet, klantgericht aanpak (inhoud, informatie en

diensten), gemakkelijk gebruik, belangrijkste diensten informatie hebben hoogste

prioriteit, inhoud wordt goed bewaakt, portals zijn de ingangen tot informatie (een

nationale portal voor aile overheidsdiensten), informatie is uitgebalanceerd,

beveiliging en privacy staan hoog in het vaandel, grate betrakkenheid tot

klantgerichtheid en gebruik geavanceerde technieken, informatie en inhoud worden

continu geactualiseerd.

Fase 4: Transactional (transactie): Volledige en veilige transacties voor het verkrijgen

van visa, paspoorten, geboortebewijzen, vergunningen etc. Een gebruiker kan online

voor de diensten zoals parkeerboetes, registraties, rekeningen en belastingen via het

internet betalen. De digitale handtekeningen worden erkend en maken het mogelijk

eenvoudig zaken via het internet met de overheid te doen. Beveiliging van data en

toegang jn ook aanwezig. De websites zijn verfijnd en klantgericht, ze verwijzingen

naar diensten waar de meeste burgers niet op de hoogte van waren(praactief),

sommige websites zijn persoonlijk, eigen indeling van de website, informatie gericht

op persoonlijke situatie eventueel op basis van opgeslagen persoonsgegevens,

websites ondergaan vaak herziening en verbeteringen ten behoeve van maximale

klanttevredenheid, inhoud wordt continu bijgewerkt en controleert of deze nog

accuraat is en voldoet aan de vraag diensten worden zeer efficient ingericht en

gebruikvriendelijk aangeboden.

Fase 5: Seamless or integrated (Volledig geYntegreerd); Volledige integratie e

dienstverlening door aile administratievegrenzen, aile diensten online

beschikbaar/afhandelbaar, een enkele portal, met enorme grote/goede zoekmachine,

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 e-dienstverlening een eenvoudig proces wordt. De diensten zullen zich

langs gemeenschappelijke behoeften groeperen. Vereist politieke, administratieve en

leidinggevende samenwerking.
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VN & ASPA Functionaliteit Transitiestap (naar) Dimensie verandering

Web aanwezigheid - website, statische informatie over organisatie en politiek, - website Technologisch

(Emerging) weinig informatie, -updates niet frequent, paar interactieve

mogelijkheden (e-mail), - geen officiiHe websites,

- informatie is met name aanbodgericht, weinig of geen

links naar andere websites, niet bedoeld voor

administratieve doeleinden, weinig tot geen coordinatie of

strategie e-dienstverleningsbeleid binnen overheden.

Interactie( -inhoud zal meer uit dynamische en gespecialiseerde - grote betrokkenheid tot klantgerichtheid Technologie (infrastructuur,

(Enchanced & informatie bestaan, die herhaaldelijk wordt geactualiseerd. - klantgericht aanpak (inhoud, informatie en diensten) beveiliging

Interactive) - links hebben met andere officiiHe pagina's. - informatie uitbalanceren Organisatorisch (cultuur,

- publicaties van de overheid, - beveiliging en privacy staan hoog in het vaandel, grote mensen)

- de wetgeving, en nieuwsbrieven zijn beschikbaar - gebruik geavanceerde technieken, Wetgeving (prvicay)

- officiele website, officiele e-mails - informatie en inhoud worden continu geactualiseerd

- formulieren downloaden,

- interactiviteit via het internet,

- gemakkelijk gebruik,

- belangrijkste diensten informatie hebben hoogste

prioriteit, - portals zijn de ingangen tot informatie (een

nationale portal voor aile overheidsdiensten)

Transactie - online betalen - erkend digitate handtekening voorziening Tech nologi e

(TransactionaO - digitale handtekeningen worden erkend - betaalvoorziening (authentificatie. betaling

- Beveiliging van data en toegang - diensten Organisatorisch (cultuur)

- Websites zijn verfijnd en klantgericht en proacief - inhoud wordt continu bijgewerkt en controleert of deze nog accuraat is en voldoet Wetgeving

- Sommige websites zijn persoonlijk, aan de vraag diensten worden zeer efficient ingericht en gebruikvriendelijk

- websites ondergaan vaak herziening en verbeteringen ten aangeboden

behoeve van maximale klanttevredenheid,.

Transformatie Volledige integratie e-dienstverlening door aile - integratie diensten Technologie

(Seamless or administratievegrenzen, - samenwerking met andere afdelingen en overheden (interoperabiliteit

integrated) - 100% diensten online beschikbaar/afhandelbaar, - reorganisatie van administratieve lagen /overheidsstructuur, Organisatorisch (cultuur,

- een enkele portal, met enorme grote/goede zoekmachine - wijziging verantwoordelijkheden, verval van administratieve grenzen, samenwerking,

- mensen en technologie worden zo ingedeeld dat de administratieve processen dwars bevoegdheden)

door organisatiegrenzen gaan en de e-dienstverlening een eenvoudig proces wordt. Wetgeving

- De diensten zullen zich langs gemeenschappelijke behoeften groeperen.

-Vereist politieke, administratieve en leidinggevende samenwerking.

e-democracy
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3-5 Brown University

I
I
I

Brown University geeft in de onderzoek van West (2004) 4 algemene fases die de

ontwikkelingen in de e-government transformatie onderscheidt. De fases die zijn

hanteren zijn:

Fase 1: the billboard stage (het aanplakbord) ; De eerste fase zien de

overheidsorganisaties de website als groot billbord, dat wil zeggen statische

mechanisme om informatie te tonen. Rapporten en publicaties kunnen door internet

gebruikers bekeken worden. Het is op laag niveau mogelijk tot interactie (eenrichtig- of

tweerichtingcommuncicatie). Het publiek krijgt algemene informatie te zien.

Fase 2: the partial-service-delivery stage (gedeeltelijke dienstlevering); In deze fase

wordt het mogelijk gedeeltelijk diensten te leveren. Burgers kunnen enkele diensten

online bestellen en uitvoeren. Zij kunnen kunnen gegevens veranderen of invoeren. Zij

kunnen op de websites zoeken naar materiaal dat zij willen zien. Zij zijn onafhankelijk

van de ambtenaar die hen informatie verstrekte en kunnen nu meer informatie vinden.

Men krijgt toegang tot informatiemateriaal op de manier zij zelf kiezen. Echter de

mogelijkheden van online diensten zijn nog beperkt. Privacy en

veiligheidsverklaringen zijn nog niet geheel opgenomen en er is niet veel bereikbaar

voor mindervaliden en niet-nationaal sprekende burgers.

Fase 3: the portal stage;, met helemaal uitvoerbare en ge'lntegreerde dienst levering;

Het derde stadium is een one-stop portal met volledig uitvoerbare en ge'lntegreerde

online-diensten. Deze fase biedt aanzienlijk meer gemak aan. De burger heeft via de

website van een overheidsinstelling toegang tot andere overheidsinstellingen wat de

informatievindbaarheid voor de burgers verbetert. Instellingen zijn ge'lntegreerd met

elkaar waardoor diensten voor burgers en bedrijven helemaal uitvoerbaar zijn. De

overheid heeft in hoge mate aandacht voor privacy- en veiligheidsaspecten. En zetten

het privacy en beveiligingsbeleid op het internet. Voor niet-nationaal sprekende

burgers zijn vertaling opties verkrijgbaar en zijn er mogelijkheden voor mindervalide

burgers opgenomen.

Fase 4: interactive democracy (interactieve democratie)j met open bare hulpverlening

en aansprakelijkheid versterkende kenmerken. Het vierde stadium is interactieve

democratie. Hier bewegen regeringswebsites voorbij een dienstleveringsmodel naar

systeemwijde politieke transformatie. Bovendien geheel ge'lntegreerd te zijn en

helemaal online uitvoerbare diensten, biedt de overheid opties tot verpersoonlijking

(o.a.:de burger en bedrijven kunnen de website en diensten naar eigen zeggen

aanpassen) en een push technologie, ook wei proactieve dienstverlening genoemd (

verzorgt burgers en bedrijven e-mails of elektronische abonnementen die

automatische herziening op kwesties geeft die van invloed op hun zijn). Dit soort

functionaliteit (informatielevering aan te passen, interactief en twee

richtingscommunicatie, website verpersoonlijking, verzorgen feedback, het kunnen

geven van sneller en direct commentaar) draagt bij aan een grotere democratische

res pons en leiderschap aansprakelijkheid.
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Brown University Functionaliteit Transitiestap (naar) Dimensie verandering

Web aanwezigheid - statische website - website Technologisch

(Billboard) -e-mail

Interactie( - enkele eenvoudige diensten leverbaar via de website - Zoekmachine Technologie (infrastructuur)

(partial-service-delivery) - zoekmach ine - Invulmogelijkheden Matig organisatorisch (privacy -en

- Veranderingen doorgeven en maken veiligheidverklaringen)

Transactie - transacties - betalingsmiddel Technologie (authentificatie. Betaling, ..)

{PortaO - privacy en beveiligingsbeleid aanwezig op het internet Organisatorisch (privacy, veiligheid)

- mindervalide en niet-nationaal sprekende burgers

Transformatie - toegang tot andere overheden - links en integratie met andere websites Technologie

(Portal/ interactieve democraclJ - geheel ge"integreerd te zijn en helemaal online uitvoerbare diensten van andere instellingen Organisatorisch (samenwerking/intergratie)

e-democracy - verpersoonlijking - optimaliseren van functionaliteit Technologie

(interactieve democracy) - aile voorgaande functionaliteit gecombineerd en geoptimaliseerd Maatschappij / politiek

zorgen voor deze fase. (democratische respons en leiderschap

aansprakelijkheid)

West geeft met name aandacht aan functionaliteit en technische veranderingen. De benchmarksstudies van Brown University worden in de bijlage 2 verder geanalyseerd.
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Accenture

Accenture hanteert om de vooruitgang te meten een meetmethode van 3 fasen

namelijk informatie, interactie en transactie echter in haar rapport van 2005 geven ze

de volgende fasen van de digitale transitie weer in 5 fasen:

1 Online aanwezigj Informatie online gepubliceerd, weinige diensten verkrijgbaar,

vroege infrastructurele investering

2 Basiscapaciteitj centrale planning gecreeerd, wetgevend kader ontwikkelt,

infrastructurele ontwikkelingen, rondom beveiliging en certificaten, brede online

aanwezigheid, quick win: snelle implementatie van diensten waarbij interacties

mogelijk zijn, sectoren die inkomsten binnen krijgen leiden de weg, andere overheden

leren de lessen van de early adaptors.

3 Diensten beschikbaarj basispoorten, zo snel mogelijk zoveel mogelijk diensten

online beschikbaar maken, brede doe len in stellen, enkele verfijnde

interactiemogelijkheden ge"implementeerd, enkele samenwerking met andere

overheidsorganisaties, versterkte klant focus.

4 Volgroeide diensten levering; intentiegebaseerde transactionele portals, diensten

zijn gegroepeerd, toegevoegde waarde benadering (doe meer met minder), duidelijke

eigenaarschap en autoriteit, relaties en samenwerking met andere overheden, sterkte

in diensten die toegevoegde waarde hebben (bewezen), lege beschikbaarheid doelen

naar klantenservice doelen.

5 Diensten transformatie; verbeterde klantenservice is de visie, gebruikjafname van

diensten is een hoofdmaat van succes, eGovernment is niet langer een afzonderlijk

initiatief, maar deel van wijdere diensttransformatie, multikanaalintegratie,

organisatie, proces en technologie veranderingen bij overheden.
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Accenture Functionaliteit Transitiestap (naar) Dimensie verandering

Web aanwezigheid . statische website . infrastructuur Technologisch

(OnNneaanwezigheid)

Interactie( . brede online aanwezigheid, quick win - quickwins Technologie (infrastructuur)

(basiscapaciteit) - diensten waarbij interacties mogelijk zijn - focus Organisatorisch (sturing, beveiliging,

- centrale plann ing gecreeerd, Wetgevend kader

- wetgevend kader ontwikkelt,

. infrastructurele ontwikkelingen, rondom

beveiliging en certificaten

- leren de lessen van de early adaptors

Transactie - veel diensten online - zo snel mogelijk zoveel mogelijk Technologie

(diensten - enkele verfijnde interactiemogelijkheden germplementeerd, diensten online beschikbaar maken Organisatorisch

beschikbaar/volgroeide - enkele samenwerking met andere overheidsorganisaties - versterkte klant focus

levering)

Transformatie - diensten zijn gegroepeerd, toegevoegde waarde benadering (doe - duidelijke eigenaarschap en autoriteit, Technologie

(Dienstentransformatie meer met minder), , sterkte in diensten die toegevoegde waarde relaties en samenwerking met andere Organisatorisch (verbeterde klantenservice is

hebben (bewezen),. overheden de visie, gebruik/afname van diensten is een

- eGovernment is deel van wijdere diensttransformatie, -lege beschikbaarheid doelen naar hoofdmaat van succes)

multikanaalintegratie, organisatie, proces en technologie klantenservice doelen

veranderingen bij overheden

e-democracy

Accenture geeft in haar model zaken aan die gericht zijn op het succes van e-government daarbij worden met name marketing inzichten toegepast. De benchmarksstudies van

Accenture worden in de bijlage 2 verder geanalyseerd.
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4 Resultaat: synthese theoretische concepten

In de tabel hieronder zijn de kenmerken uit de verschillende theoretische concepten samengebracht .

I
I
I
I
I
I

Fase 1: Website aanwezig

Kenmerken

-low profile opgezette website met toegankelijke informatie voor burgers

- statische informatie

- weinig informatie,

- informatie is met name aanbodgericht (basisvragen)

-updates niet frequent

- weinig of geen links naar andere websites,

- niet bedoeld voor administratieve doeleinden,.

- nauwelijks interactie is met de burger

- paar interactieve mogelijkheden (e-mail, vraag antwoordstructuur)

- mogelijke basisformulieren downloaden

- behoefte snel en eenvoudig

- ontbreken van een visie en strategie en draagvlak bij het bestuur.

- elektronische dienstverlening geen prioriteit voor het bestuur

- weinig tot geen coordinatie of strategie e-dienstverleningsbeleid binnen

overheden

- structureel onvoldoende resources in geld en in personen

- huidige medewerkers zetten de website op

Transitiestap (hoe naar deze fase)

- website ontwikkelen

- informatie wordt ge"lndexeerd

- ontwikkeling productencatalogus

- overheden hebben op dit niveau (nog) weinig internet expertise en minimaliseren het risico door de uitvoer van

kleine project

- managen van de websites (allocatie van middelen onderhoud van de informatie

consistent zijn in formaat/ stijl en gebruikersinterface)

- verzamelen van online activiteiten (deze informatie geeft de organisatie de mogelijkheid de website te verbeteren)

- bevoegdheid en verantwoordelijkheid informatie vastleggen

- toewijzen van verantwoordelijkheid voor de overall coordinatie en planning van de informatievoorziening voor op

de website

- afdelingen verantwoordelijk stellen voor het onderhoud van de informatie.

- toewijzen van de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van e-mails.

- procedures opstellen hoe en hoe snel deze e-mails behandeld moeten worden.

- aanvang stroomlijnen processen

- privacy /dataverzameling (slecht beperkt tot cookies)

I
I
I
I

Fase 2: Interactie

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 burger)

- webontwikkelingen (technisch en organisatorisch) in deze fase verder worden - e-mail en responsebeleid

gestroomlijnd en geprofessionaliseerd. - content management, verhoogde steun, governance

-inhoud zal meer uit dynamische en gespecialiseerde informatie bestaan, die - kennismanagement,

herhaaldelijk wordt geactualiseerd - metadata,

-links hebben met andere officiiHe pagina's. - datasynchronisatie
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- publicaties van de overheid,

- de wetgeving, en nieuwsbrieven zijn beschikbaar

- officiele website, officiele e-mails

- formulieren downloaden,

- afspraken zijn gemaakt en voorzieningen aanwezig zijn.

- visie en een strategie digitale dienstverlening

- draagvlak is voor digitale dienstverlening.

- midoffice aansluiten op de front- en backoffice.

- goede infrastructurele basis voor elektronische dienstverlening is voorwaardelijk

om door te groeien naar de volgende fase.

- gemakkelijk gebruik,

- belangrijkste diensten informatie hebben hoogste prioriteit, - portals zijn de

ingangen tot informatie (een nationale portal voor aile overheidsdiensten)

- brede online aanwezigheid, quick win

- diensten waarbij interacties mogelijk zijn

- enkele eenvoudige diensten leverbaar via de website

- zoekmachine

Fase 3: Transactie

Kenmerken

- afhandeling kan via de website plaatsvinden

- web-based-self-services

- aanvragen van diensten producten

- Diensten en formulieren online

- interacties (overheid -bezoeker)

- downloaden en uploaden van formulieren

- '24x7 communicatie' mogelijk

- draagvlak en ICT-infrastructuur geen belemmerende factoren meer zijn

- online betalen

- identiteit is te verifieren

- digitale handtekeningen worden erkend

- Beveiliging van data en toegang

- Websites zijn verfijnd en klantgericht en proacief

- sommige websites zijn persoonlijk,

- websites ondergaan vaak herziening en verbeteringen ten behoeve van maximale

klanttevredenheid

- zoekmogelijkheden

- grote betrokkenheid tot klantgerichtheid

- klantgericht aanpak (inhoud, informatie en diensten)

- informatie uitbalanceren

- beveiliging en privacy staan hoog in het vaandel, grote

- gebruik geavanceerde technieken,

- informatie en inhoud worden continu geactualiseerd

- quickwins

- centrale planning gecreeerd,

- wetgevend kader ontwikkelt,

- infrastructurele ontwikkelingen, rondom beveiliging en certificaten

- leren de lessen van de early adaptors

- Zoekmachine

- Invulmogelijkheden

- Veranderingen doorgeven en maken

Transitiestap (hoe naar deze fase)

- betalingssysteem

- privacy / dataverzameling (persoons- en bedrijfsgevoelige data)

- vertrouwen bij doelgroepen (immers hoge kosten en risico's verbonden wanneer bijv. bedrijfsresultaten gestolen

kunnen worden)

- aangesloten database ondersteund interacties

- ontvangstbevestiging, ontvangstbewijs (e-mail en e-formulier)

- interne draagvlak (medewerkers)

- kwaliteit en respons van interactie via internet?

- online ondersteuning van backoffice system en?

- offline en online systemen 24x7 gekoppeld?

- beveiligingsmechanisme

- authenticiteitmechanisme (erkend digitale handtekening voorziening)

- vertrouwelijkheid

- vaardigheden van mensen wijzigen,

- portfolio management sourcing

- verbuss iness staff
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- veel diensten online

- enkele verfijnde interactiemogelijkheden ge'lmplementeerd

- enkele samenwerking met andere overheidsorganisaties

- privacy en beveiligingsbeleid aanwezig op het internet

- mindervalide en niet-nationaal sprekende burgers kunnen gebruik maken van de

website

- inhoud wordt continu bijgewerkt en controleert of deze nog accuraat is en voldoet

aan de vraag diensten worden zeer efficient ingericht en gebruikvriendelijk

aangeboden

Fase 4: Transformatie

Kenmerken

-locale systemen zijn gekoppeld met hoger niveau liggende systemen.

- individuele interactie

- ge'lntegreerde dienstverlening

- een loket

- selfservice

- er sprake van een virtueIe organisatie die samen met netwerkpartners invulling

geeft aan het leveren van hoge toegevoegde waarde aan klanten.

- processen en werkwijzen zijn in dit stadium in hoge mate geautomatiseerd, niet

aileen technisch maar ook in organisatorisch opzicht.

- ICT maximaal benut.

- volledige integratie e-dienstverlening door aile administratievegrenzen,

-100% diensten online beschikbaar/afhandelbaar,

- een enkele portal, met enorme grote/goede zoekmachine

- diensten zijn gegroepeerd, toegevoegde waarde benadering (doe meer met

minder), sterkte in diensten die toegevoegde waarde hebben (bewezen),.

- eGovernment is deel van wijdere diensttransformatie, multikanaalintegratie,

organisatie, proces en technologie veranderingen bij overheden

- toegang tot andere overheden

- geheel ge'lntegreerd te zijn en helemaal online uitvoerbare diensten

-links en integratie met andere websites van andere instellingen

- Business proces re-engineering,

- relatiemanagement,

- kanaalmanagement

- lecacy syst. Verbinding met beveiliging, informatie toegang, beveiligd netwerk, 24x7 netwerk

- diensten

- zo snel mogelijk zoveel mogelijk diensten online beschikbaar maken

- versterkte klant focus

Transitiestap (hoe naar deze fase)

- integratie backoffice systemen, integratie portals, integratie tussen heterogene databases en oplossen van

conflicterende systeemeisen tussen verschillende functies.

- comptabiliteit, standaardisatie, afstemming

- Data en proces eisen van verschillende systemen aan elkaar laten voldoen.

- nieuwe applicaties, nieuwe datastructuren, nieuwe standaarden, nieuwe interfaces

- authenticiteitmechanisme,

- privacy /dataverzameling (aggregatie van informatie)

- communicatie en integratiegeorienteerde technologieen

- herdefinieren in termen van processen en producten

- rekening moeten houden met de juridische aspecten omtrent privacy en vertrouwelijkheid van de informatie.

- niveau van informatie blootstelling

- Dit vergt een andere manier van werken en een 'open' houding naar de samenwerkingspartners. Immers,

gegevenshuishoudingen en bedrijfsprocessen moeten wei op elkaar aansluiten.

- binnen de ketenintegratie en het aansluiten op generieke basisvoorzieningen van de centrale overheid moet

samenwerking worden gezocht met ketenpartners

- grote rol bij is weggelegd bij de verandering van de werknemers: meer opzichter van het proces

- bereik van activiteiten zullen buiten de functionele afdelingsgrenzen door een medewerker worden verricht

- f1exibiliteit bij de ontwikkeling van databases moeten zij ook rekening houden met de behoeften van andere

samenwerkende organisaties.

- organisatie geeft machten op om tot dit niveau te komen (shared leadership).

- de traditionele organisatiestructuur zal door de functionaliteit de overheid wil bieden moeten veranderen om te

voorkomen dat de diensten via het internet niet inefficient, ineffectief en gebruikersonvriendelijk verleend worden.

- allocatie van budgetten,

- identiteit van de organisatie,
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- verandering in soort baan medewerkers, van meerdere vlakken kennis heben, organisatie onderdelen worden

verplaatst/samengevoegd andere locatie, presatie verantwoordelijkheden, privacy vermindert

- gerntegreerde diensten, nieuwe business processen, veranderingen in G2G, G2B, G2C

- integratie diensten

- 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 e-dienstverlening een eenvoudig proces wordt.

- dve diensten zullen zich langs 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

Fase 5: e-democratie

Kenmerken Transitiestap (hoe naar deze fase)

- Stemmen online - privacy (grond- en burgerrechten)

- Registraties online - beveiliging

- Commentaar online - authentificatie van een identiteit vaststellen

- verpersoonlijking - optimaliseren van functionaliteit

- aile voorgaande functionaliteit gecombineerd en geoptimaliseerd zorgen voor deze

fase
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5 Conclusie

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. In beantwoording van de gestelde vraag kan beantwoord worden dat op

basis van de bestudeerde theoretisch concepten de digitale transitie in vijf fasen

bestaat namelijk:

website aanwezigheid

• interactie

• transactie

• transformatie

• e-democratie

Vervolgonderzoek:

Door gesynthetiseerde model 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 plaats vinden.

Bijvoorbeeld: am van gefragmenteerde processen naar integratie van diensten geeft een

verandering in structuur,

Van aanbodgericht denken en reactiefnaar vraaggericht en proactiefgeeft een verandering in

strategie

Openingstijden 8:00 -17:00, naar 24 uurservice, geeft een verandering in systemen

Nu bekend is welke fasen er bestaan en welke kenmerken deze fasen en

transitiestappen hebben, dient onderzocht te worden hoe deze veranderingen kunnen

worden weergegeven en welke organisatiekenmerken hierbij van belang zijn.
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