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IInleiding

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

informatie- en communicatietechnologie de organisatie efficienter, effectiever en

klantvriendelijker te laten functioneren (Kamerstuk II, 1998/1999; Graaf, 2003).

Uiteraard is niet aileen Nederlandse Overheid maar zijn over de gehele wereld

overheden bezig hun dienstverlening (verder) te digitaliseren. Layne en Lee (2001)

hebben reeds diverse aspecten gegeven en vermoedens, geuit hoe de digitale

dienstverlening van de publieke sector evolueert en welke technische en

organisatorische uitdagingen daarbij plaatsvinden. Hierbij rijzen echter vragen op met

betrekking tot de diepte en de volledigheid van de aspecten in deze theorie. Op zoek

naar antwoorden kwamen veel benchmarkstudies naar boven. Met dit soort onderzoek

trachtte men inzicht te krijgen in welke mate overheden van elkaar verschillen of

hoever zij zich in de digitale transitie bevindt en te leren van het gevoerde beleid van

koplopers. Benchmarken geeft volgens Carpinetti en Melo (2002) de mogelijkheid te

leren van de succesvolste werkmethoden (best practices) van andere (publieke)

organisaties. Tijdens de eerste kennismaking met enkele benchmarkstudies was

waarneembaar dat de posities/scores van overheden in de vooruitgang niet geheel

overeenkwamen. Wat vervolgens vragen opriep over de betrouwbaarheid en validiteit

van de uitkomsten.

Om meer invulling te geven aan de aspecten die in de modellen van (Layne en Lee,

2001), en (Hiller en Belanger, 2001) en (Moon, 2002) en (Reddick, 2004) en (Siau en

Long, 2005) en (Baum en Di Maio, 2000) van be lang worden geacht en wellicht extra

aspecten aan het licht te brengen die van belang zijn bij de digitale transitie en de

redenen te achterhalen waarom de uitkomsten van de benchmarkstudies van elkaar

verschillen, zal in dit rapport een inventarisatie van benchmarkstudies naar publieke

digitale dienstverlening gegeven worden.

De vraag die geformuleerd wordt is: Hae zijn de verschillenden fasen in de digitate

transitie gedefinieerd va/gens reeds uitgevaerde benchmarkstudies? En welke

determinanten, indicataren gebruiken de benchmarkstudies? Kamen hieruit

kenmerken naar baven die van be/ang zijn bij de digitate transitie en waar gemeenten

rekening mee dienen te hauden?

Er wordt hierbij getracht bij te dragen aan een vereenvoudiging van complexiteit van e

government en van de uitgevoerde onderzoeken.
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2 Theoretisch kader llBenchmarken"

Voordat de benchmarkstudies gedetailleerd bestudeerd worden, zal in dit hoofdstuk

eerst kort worden ingegaan op het begrip benchmarken.

2.1 Geschiedenis van benchmarken in het kort

De Japanners waren in de jaren vijftig vooral ge'lnteresseerd in de 'hoe-vraag': hoe

komt het dat bepaalde prestaties werden bereikt? Zij kopieerde niet aileen de

technologie maar verwierven de kennis over processen die leidde tot een bepaalde

eindprestatie. Het resultaat hiervan was dat het marktaandeel van Amerikaanse en

Westerse bedrijven kelderde. Om het marktaandeel weer te herwinnen werd het

benchmarken ontwikkeld. Hierbij gaat het dat men niet aileen naar de interne

organisatie kijkt en probeert te leren maar vooral kijkt bij en leert van organisaties die

excelleerde op een bepaald terrein (Konijnendijk, 2004).

2.2 Definitie benchmarken

Volgens Van Dale betekent benchmark een "norm waarmee prestaties van producties

worden vergeleken". En benchmarking de "vergelijking met bedrijven uit dezelfde

sector". Volgens Watson (1992) is "efficientbenchmarking a link between the desire to

learn from other companies and the need for strategic allocation of organisational

resource. Strategic planning supported by benchmarking enables any organisation to

focus the change in management capability on areas where it yields the best return

through improving quality, productivity and customer satisfactio,;' en Camp (1989)

geeft aan dat benchmarking het zoeken is naar en de implemeneren van 'best pratices

die leiden tot superieure prestaties.•Best practices' is een relatief begrip en slaat op

vernieuwende of interessante bedrijfservaringen die door benchmarking zijn

ge'ldentificeerd. Bullivant (1994) benadrukt sterk het proceskarakter van

benchmarking en het feit dat het niet om een eenmalige activiteit gaat, maar om een

voortdurend proces: "Benchmarking can be described as the continuous process of

measuringproducts, services and practices against leaders, allowing the identification

of best practices which will lead to sustained and superior performance".

Benchmarking is het gestructureerd vergelijken van de eigen prestaties met die van

vergelijkbare organisaties met het doel zicht te krijgen op de eigen werkwijze ten

opzichte van die van vergelijkbare organisaties en te leren van 'good practices'

teneinde de eigen organisatie gericht te kunnen doorontwikkelen en te

professionaliseren (Konijnendijk, 2004). In deze laatste definitie wordt de term 'good

pratices' gehanteerd omdat deze onderzoeker vindt dat het soms ook kan het nuttig

zijn om te zoe ken naar 'good practices'. Het verschil tussen deze twee is dat er altijd

maar een 'best practice' is en meerdere 'good practices'. Benchmarking is het

systematisch vergelijken van organisaties op basis van vooraf vastgestelde

indicatoren waardoor een best practice opgesteld kan worden die ten dienste staat van

het verbeteren van de eigen organisatie.

Een eenduidige definitie is kortom niet te geven. Termen die naar voren komen zijn;

dat het een voortdurend proces is, systematisch wordt vergelijken op basis vooraf

gestelde indicatoren, het zoeken is naar best practices, het begrijpen en leren van de

gevonden 'best practices' eventueel ook van de 'good practices' en met behulp van

deze pratices de huidige situatie verbeteren.

2.3 Vormen van benchmarkstudies

In het den ken rondom benchmarken deelt Bullivant (1994) de evolutie in in vijf periode

namelijk. De eerste fase loopt van 1950 tot 1975 in deze periode trachtte men de

producten van de concurrentie in haar basiselementen te ontleden om vervolgens

technische verbeteringen te vinden en deze vervolgens te kopieren dit noemt Bullivant

'Reverse engineering benchmarken'. De tweede fase 'Competitive benchmarken'

(1976-1986) is een uitbreiding van reverse engineering hier probeert men naast de

4



producten ook van de processen van de concurrentie te leren (MacNair en Leibfried,

1992). De derde fase zoekt men naar 'beste in class performer' of dit nu van een

concurrent komt of niet 'Proces benchmarken' (1982- 1988) genoemd. In de vierde

fase 'Strategisch benchmarken' (1988+) ligt de nadruk van het leren niet op de

processen, maar op de belangrijkste veranderingen van de 'business'. En in fase vijf

'Global benchmarken' (1993+) wordt getracht te leren van organisaties die in essentie

dezelfde activiteit echter in een ander externe context verrichten, bijvoorbeeld in

andere werelddelen of in andere culturen.

Benchmarken onderscheidt men in diverse vormen, echter de criteria keuze bepaald

de classificatie. Een criteria kan op basis van o.a.: welk doel, welk onderwerp, op welk

niveau, welke standaard, welke methodiek (Nelissen en Goede, 1999).

2.4 Doel van benchmarken in publieke sector

Volgens Konijnendijk (2004) zijn er diverse redenen waarom de publieke sector wordt

gebenchmarked of zelf benchmarken. Zo kan benchmarken een stimulans zijn om 

zeker bij gebrek aan concurrentie- de eigen prestaties structureel te verbeteren. Het is

tevens efficient en praktisch. Praktisch omdat het Iijdt tot concrete acties en efficient

omdat de basis van benchmarken is 'het leren van anderen'. Benchmarken biedt de

mogelijkheid om netwerken en samenwerkingsverbanden op te bouwen die op termijn

ook op andere gebieden meerwaarde opleveren. Deze kunnen een startpunt zijn voor

structurele samenwerking en het opzetten van innovatieve projecten. Ten vierde staat

de publieke sector onder toenemende druk om prestaties inzichtelijk te maken en te

verbeteren o.a.:

• 'klanten' van de overheid zijn in de loop der jaren kritischer en mondiger

geworden. Dit is voor veel organisaties een aanleiding om het eigen presteren

onder de loep te nemenj

• met de invoering van het duale stelsel neemt het belang van transparantie van de

eigen organisatie toe. Raad, Provinciale Staten, Algemeen Bestuur en/of

rekenkamers stellen steeds zwaardere eisen aan de informatievoorziening over

het functioneren van de eigen organisatiej

• overheidsorganisaties zijn inmiddels verplicht een burgerjaarverslag te maken.

Aspecten als de kwaliteit van de dienstverlening mogen hierin niet ontbrekenj

• meer en meer moet de doelmatigheid van de uitgaven worden verantwoord.

2.5 Benchmark opbouw

In de literatuur worden vele stappenplannen beschreven. leder onderzoeksbureau

hanteert veelal haar eigen stappen De Vries en Van der Togt (1995) hanteren in totaal

negen deelstappen. Harrington en Harrington (1996) geven aan dat het benchmarking

proces twintig activiteiten omvatten. Bullivant (1994) bepleit een benadering die

bestaat uit twaalf stappen (Nelissen en Goede, 1999). Camp(1989) hanteert een 10

stappenplan. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hanteert de

acht onderstaande stappen:

1. Met wie en hoe?

2. Indicatoren en instrument

3. Vergelijken en analyseren

4. Signaleren verschillen

5. Op zoek naar "leerpartners"

6. Opsporen verbeteringsmogelijkheden

7. Verbeteren eigen situatie

8. Evaluatie (en herstart)

In het algemeen is bij het benchmarkproces belangrijk dat de doelstelling en

onderwerp en de omvang duidelijk is. Vervolgens dient gezocht te worden naar de

"best in class" (wie beschikt over de 'best practices'), in de praktijk neemt men echter

waarover men beschikt over data of toegang heeft tot data (Accenture, 2003).

Vervolgens dienen indicatoren worden vastgesteld. De indicatoren moeten de

belangrijkste variabelen in het gebenchmarkte onderwerp zijn. De volgende stap is

gegevens van iedere participerende partij verzamelen en te analyseren. Vervolgens

worden de gegevens gebundeld en de verschillen tussen de partijen gerapporteerd. De

partij die het beste op bepaalde indicatoren scoort wordt hiermee gesignaleerd en

andere partijen kunnen hieruit lessen trekken en verbeteringen doorvoeren. Daarna

worden bekeken of de verbeteringen iets hebben opgeleverd en start men het

benchmarkproces opnieuw.
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3 Methodische verantwoording

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke selectie heeft plaatsgevonden. welke

benchmarkstudies uiteindelijk zijn geselecteerd en waarop de benchmarkstudies

worden vergeleken.

3.1 Selectie benchmarkstudies

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. 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 bijv. een website-benchmark

onderzoek kijkt men van buiten af naar de digitale dienstverlening van de overheid.

Echter met dit soort onderzoeken wordt niet gekeken naar de invloed van de digitale

transitie op o. a.: interne processen. organisatie en technologie. Vandaar dat er ook

benchmarkstudies zijn opgenomen die deze laatste proberen weer te geven.

Onderzoekorganisaties waarnaar veel wordt verwezen

• Dialogic • Ernst & Young

• CapGemini • Centraal Bureau voor de Statistiek

• Europese Commissie • Verenigde Naties

• Ministerie van Economische Zaken • TNS Consultants

• Accenture • Brown University

• Dialogic • Gartner Group

• OECD • Ministerie van Binnenlandse Zaken en

• Advies Overheid.nl Kon inkrijksrelaties

}-2 Vergelijken van de studies

Punten om de geselecteerde benchmarkstudies te kunnen vergelijken zijn op gekozen

aan de hand van de aspecten waarin onderzoeksmethode plaatsvinden (Baarda en

Goede, 2001). Daarnaast wordt 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 i.v.m. met volgende deelvragen (Mulder, 2007).

Onderzoekgegevens

- Opdrachtgever en onderzoeker

-faar

- Soort & niveau benchmark

Het onderzoek

- Doelstelling en vraagste/ling

- Definitie e-dienstverlening

- Theoretisch model en determinanten

-Indicatoren en Validiteit

- Methode dataverzameling & analyse

- Resultaten (5 Koplopers & indien internationale studie positie Nederland)

Commentaar

- Kritiek & Kanttekening

- Subjectiefrapportcijfer
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Vergelijkende punten Omschrijving

Opdrachtgever en onderzoeker Allereerst wordt er gekeken naar wie de onderzoekers zijn geweest en welke opdrachtgever er achter zit. Kan er iets gezegd worden over de

onafhanke/ijkheidvan de partijen?

Soor! & niveau benchmark E-dienstverlening benchmarkstudies kunnen op verschillende wijze worden uitgevoerd. De onderzoeker kan de benchmark vanuit een vraagkant of

aanbodkant benaderen. Vanuit de vraagkant wordt afgevraagd wat de burger, bedrijfleven en overige instellingen van de e-government verwachten en in

welke mate de overheid haar diensten verleent via e-government. Vanuit aanbodkant kijken de onderzoekers wat de overheden nu aanbieden. Er wordt

gekenen op welk niveau de benchmark wordt gedaan landelijk of bijvoorbeeld lokaal. Wordt de benchmark vanaf een bovenaf of van onderaf ge'lnitieerd?

Ligt het focus op de backoffice of frontoffice? Etc.

Doe/stelling & vraagstelling Wat is het doel wat de onderzoeker wit bereiken met de studie? Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd en waarom is het belangrijk? Wordt er een

vraagstelling gegeven en hoe luidt deze?

Definitie e-government De definitie die de onderzoeker geeft aan 'e-government' heeft invloed op de gekozen determinanten en indicatoren.

Theoretisch model en Wordt er een model gegeven en wat zijn de determinanten?

determinanten

Indicatoren Indicatoren die gehanteerd kunnen worden zijn (Bongers, Vandeberg et aI., 2004):

1) Inputindicatoren: Elke soort middel dat nodig is om een proces op te starten: bijv. de behoeften van de gebruikers, financiele, menselijke en

technologische middelen. Applicatie ontwikkelen: personeelskosten, ontwikkelingskosten, leverancierskosten, ontwikkelingstijd etc.

Onderhoud en verbeteringen: personeelskosten, ontwikkelingskosten, leverancierskosten, verbeteringstijd, medewekerstijd etc.

2) Outputindicatoren: Het onmiddellijke resultaat van een activiteit, zowel een goed als een dienst. Bijv. een informatieve, interactieve, transactionele,

ge'lntegreerde dienst.

3) Outcome indicatoren: Met outcome indicatoren tracht veranderingen vast te stellen. Welke impact (effect) heeft de inbreng van middelen? In veel studies

komt de tevredenheid aan bod.

4) Omgevingsindicatoren: Bij deze indicatoren wordt gekeken in welke mate de omgeving klaar is. De omgeving is randvoorwaardelijk voor het slagen van

e-dienstverlening. Het dient ter ondersteuning van de implementatie en ontwikkeling van e-dienstverlening.

5) Intensiteitindicatoren: Bij deze indicatoren wordt met name gekeken in welke mate gebruik wordt gemaakt van e-diensten.

Va/iditeit van indicatoren De validiteit van indicatoren is van belang. Geven deze namelijk daadwerkelijk antwoord op wat men wit meten. Babbie (Babbie, 1983) geeft 4 typen

validiteit:

Face validiteit: logische validiteit, bestaat er een logisch verband tussen indicatoren en wat gemeten 'moet' worden?

Criteria gerelateerde validiteit: de mate waarin een meting/ uitslag relateert aan externe criteria

Construct validiteit: de mate waarin een meting relateert aan andere variabelen zeals verwacht binnen een systeem van theoretische relaties

Content validiteit: de mate waarin een meting de verschitlende meningen binnen een bepaald concept dekt. Dekken aile indicatoren wei de aspecten van de

te meten doelstelling?

8
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Methode dataverzameling Welke methode heeft de onderzoeker gebruikt tot het komen van de data. Survey, interview, observatie? Ging het om kwalitatief of kwantitatief

dataverzameling.

1) Op basis van bestaande studies, rapporten?

2) Interviews?

3) Vragenlijsten naar sleutelfiguren?

4) Web-reseach?

5) andere wijze?

Methode van data analyse Hierin wordt weergegeven hoe de verzamelde data door de onderzoekers wordt geanalyseerd en hoe de e-government scores tot standkomen.

Resultaten Weergave van resultaten

5 Koplopers & Nederland Koplopers en 'best practices'

Nederland indien internationale studie

Commentaar Hier wordt door mij op- of aanmerkingen gegeven met betrekking op het onderzoek.

Rapportcijfer Het rapportcijfer is slechts ter indicatie en is een subjectieve norm. Het geeft de bruikbaarheid, informatiegehalte, validiteit en betrouwbaarheid in mijn

ogen weer.

9
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4Ana1yse van benchmarkstudies

De modellen in de theorie geven weinig tot geen invulling aan kenmerken voor

gemeenten daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de validiteit van de

onderzoeken. Hoe meten zij, wat meten zij. De benchmarkstudies die geselecteerd

zijn, zijn:

Ernst & Young

1. "Digitale dienstverlening in ontwikkeling. Ontwikkeling e-gemeente in kaart

gebracht (Boom en Jongh, 2006)

2. "Benchmark digitale dienstverlening 2007: Status digitale dienstverlening

Nederlandse gemeenten vergeleken" (Boom en Soekhai, 2007)

Dialogic

3. "Are You Being Served? Elektronische dienstverlening vanuit burgerpespectieF'

(Bongers, Vandeberg et at., 2004)

Het Expertise Centrum & Centraal Bureau voor de Statistiek

4. "Naar een monitor van e-government. Een onderzoek bij Nederlandse

gemeenten"(Meijer en Pover, 2003)

De InformatieWerkplaats

5. "De transparante digitale overheid"(Mulder, 2004)

Cascadis

6. "Benchmark Nederlandse Gemeenten in de elektronische overheid anno

2007"(Zwetsloot, 2007)

Advies Overheid.nl

7. Overheid.nl Monitor; prestaties van de e-overheid gemeten 2006 (Garnier, 2006;

Hup, 2006)

Achtergrond onderzoeken Advies Overheid.nl

Publieke dienstverlening 65% elektronisch; driemeting van het aanbod van de

elektronische dienstverlening van de overheid in 2003 (Winkel, 2003)

• Publieke dienstverlening 65% elektronisch; Viermeting van het aanbod van de

elektronische dienstverlening van de overheid in 2004 (Winkel, 2005)

• Publieke dienstverlening 65% elektronisch; Vijfmeting van het aanbod van de

elektronische dienstverlening van de overheid in 2005 (Winkel, 2006)

Capgemini

8. "Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? Web Based

Survey on Electronic Public Services. Report of the Fourth Measurement October

2003"(Wauters en Durne, 2004)

9. "Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? Web Based

Survey on Electronic Public Services. Report of the Fifth Measurement October

2004"(Wauters en Durme, 2005)

10. "Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? Web Based

Survey on Electronic Public Services. Report of the Sixth Measurement June 2006

(Wauters en Colclough, 2006)

UN/ASPA

11. "Benchmarking e-government: A global perspective:"(Ronaghan, 2002)

Brown University

12. "Global benchmark 2004: E-government" (West, 2004)

13. "Global benchmark 2007: E-government" (West, 2007)

Accenture

14. "E-government Leadership: Engaging the customer"(Rohleder, 2003)

15. "E-government Leadership: High Performance, Maximum Value"(Rohleder, 2004)

16. "Leadership in Customer Service - New Expectations, New Experiences"(Cole,

2005)

17. "Leadership in Customer Service - Building the Trust"(Wilkins, 2006)
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Ernst & Young

Opdrachtgever & onderzoeker Ernst & Youn!!:, sector Lokale Overheid Ernst & Youn!!:, sector lokale Overheid
Ernst & Young verdient aan gemeente doordat zij gemeenten helpen met o.a. strategie en implementatie van digitale dienstverlening. Een rapport dat bijv. een beeld geeft
dat het merendeel van gemeenten een visie hebben hoger dan eigen gemeente. Geeft een hogere kunstmatige vorm van concurrentie en een ho!!:ere behoefte om hulo.

Naam Digitale dienstverlening in ontwikkeling. Ontwikkeling e-gemeente in Benchmark digitale dienstverlening 2007
kaart gebracht

laar December 2006 juni 2007
Auteur (Boom en jonl!:h 2006) (Boom en Soekhai, 2007)
Soort Benchmark Top-down en aanbodgericht Too-down en aanbodgericht
Niveau Nederland: gemeenteliik (oer aantal inwoners en oer orovincie) Nederland: !!:emeenteliik
Doelstelling en vraagstelling Audit inrichting en processen en de verwachte verdere Mate waarin burger daadwerkelijk interactief producten of diensten via het digitaalloket kan

ontwikkelingen van digitale dienstverlening afnemen.
Definitie e-government Overheidsdiensten via het internet beschikbaar stellen. Bunter die daadwerkeliik interactief oroducten of diensten via het digitaalloket kan afnemen
Theoretisch model en - Doel en verwachting gemeenten Aanwezigheid:12 diensten
determinanten - Interne structuur Volwassenheidsniveau:

- Burger 1) aileen informatie
- Functionaliteit 2) formulieren
- Prioriteit 3) interactief zonder beschrijving

4) interactief
Indicatoren en kwaliteit Omgevingsindicator: Outputindactor:

- Interpretatie rijksbrede doelstelling (download, - afschrift GBA
interactie[transactie] of overig) - Kapvergunning
- Verwachte doelstelling haalbaar - WOZ-taxatieverslag
- Prioriteit - Afspraak ophalen grofvuil
- Koppeling backoffice - Opgave getuigen huwelijk
- Administratieve processen - Meldpunt openbare ruimte
- Wanneer implementatie DigiD - Afspraak maken (paspoort)
- Wanneer implementatie iDeal - Huishoudelijke hulp (WMO)
• Waneer betaalmogelijkheid met creditkaart - Gehandicapten parkeerkaart
- Meten van gebruik digitale dienstverlening - Binnengemeentelijke verhuizing
• Eisen en wensen burger ge'fnventariseerd • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
- Gebruik stimuleren
- Wanneer discussieforum
- Wanneer weblog
- Persoonliik dil!:itaalloket

Kwaliteit van indicatoren De audit richt zich op aspecten die niet te vergelijken waren bij het Reden keuze 12 diensten?
eerdere benchmark onderzoek. De face validiteit lijkt logisch echter is Volwassenheidniveau tim interactief
er niet sprake van een theoretisch model, althans niet naar verwezen.
Daarbij noemen de onderzoekers diverse determinanten echter
worden maar enkele indicatoren hieronder geplaatst (content
validiteit).

Dataverzameling Enquete Webrearch
Respons 152 (incl. 7 stadsdelen Amsterdam). 33%. 433 Nederlandse gemeenten en 4 stadsdelen
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Methode van data analyse Enquete, met gesloten vragen en open vragen. Aigemeen: Bij iedere 12 producten
vraag werd het antwoord uitgedrukt in een percentage.
Antwoord uit gedrukt in een percentage per
- inwonersaantal categorieen per duizend:

1) meer dan 250, 2) 100 tot 250,3) 50 tot 100, 4) 20 tot 50, 5)
minder dan 20
- per provincie

Resuftaten 1. Betekenis 65% in 2007 digitale dienstverlening is volgens 76% 1. Volwassenheid dienstverlening via digitaalloket. Volwassenheidsniveau 1=55%, 2=23%, 3=4%
van aile gemeenten relevante diensten en producten volledig digitaal en 4=22%
(transactioneel) via het internet afhandelen. Kleine gemeenten «50.000) scoren slechter dan grotere)
2.43% haalt doelstelling. 48% denkt in 2008 of 2009. 2.Per onderzocht product:
3.68% backoffice niet gekoppeld. 26% enkele relevante producten GBA, WOZ en meldpunt open bare ruimte scoren boven gemiddeld.
4. 53% heeft haar processen niet aangepast op e-dienstverlening
5. 31 % meet op geen enkele manier het gebruik Naast de mate van volwassenheid neemt het onderzoek verdiepende zaken mee:
Gemeenten die wei meten hanteren indicatoren: 4) Betaalmogelijkheden:
. aantal digitale aanvragen per product 32% - iDeal 29%
- pageviews 26% - creditcard 28%
- bezoekers per product 24% · notafmachtigingfacceptgiro 27%
- d.m.v. unieke bezoeker 20% - geen mogelijkheid 46%
- aantal retour formulieren 15%
- aantal zoekvragen 11% 5)ldentificatie (gebruik DIGID per inwonersaantal)
6.43% meet a.d.v. enquete, 36% helemaal niet.
21 % d.mv. polls op website. 15% klankbordgroep. 3% burgers 6) Persoonlijk digitaalloket
deelname in projectgroep voor implementatie. ·88,5% niet terwijl onderzoek in 2006 gaf dat gemeenten dit wei wilde. (E&Y denkt dat dit wellicht
7.66% promotie op eigen website (nut? enkel burgers bereikt die doordat een goede koppeling tussen digitaalloket en backoffice wenselijk is)
reeds de website hebben benaderd) 44% publicatie weekbladen,
32% advertenties en 24% niet. 7) Toegankelijkheid (zoekmachine)
8 aile gemeenten zijn van plan DigiD te implementeren om de · 51 % geeft binnen 5 een resultaat
identiteit van burgers te verifieren. Verwachting dat in 200794% (
DigiD ge'implementeerd heeft. 8) Reactiesnelheid
9.93% is van plan iDeal als betaalmethode te gebruiken. via e-mail kanaal
10.8% beschikt reeds over creditcard-betaalfunctionaliteit. 67% • Binnen 1 dag heeft 35 % de vraag beantwoord
geeft aan deze functionaliteit te gaan gebruiken. - Na 3 dagen 66% de vraag beantwoord
11. 70% wil discussieforum implementeren. 19% wil dit niet. - 29% antwoord helemaal niet (>20 dagen)
12.52% wil of heeft inmiddels een weblog voor burgemeester of - 23% stuurt een ontvangstbevestiging
wethouder.
13.92% wil persoonlijk digitaalloket aanbieden 9) Webformulier
14. Prioriteit komende jaren: - 38% gebruikt webformulier
- uitbreiden aantal producten die volledig digitaal afgehandeld (geeft goede richtlijnen, gewenste informatie)
kunnen worden
- aanpassen operationele processen aan e-dienstverlening
- Verbeteren koppeling tussen digitaalloket en backoffice
- uitbreiden informatie op website
- verbeteren beheer van het digitale loket
- creeren van breder draa!(vlak bii werknemers
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· promotie loket
· verbetering beveiliging digitaalloket
· uitbreiding of verbetering betaalmogeliikheden

Top 5 Focus niet op volwassenheid maar op inrichting en verwachtingen
dus geen top 5.

Commentaar Zoals reeds gezegd bij onafhankelijkheid Ernst en Young worden in Ad.l Reden voor de 4 volwassenheid niveaus? (niveau 3 en 4 samen geeft een ander beeld)
het verslag negatieve resultaten eerst weergegeven. Ad 2. Waarom deze 3 boven gemiddeld. (frequentie gebruik, eenvoudig, etc.?)
Ad 6. verwachting was dat voorlopers meer burgers betrekken. Echter
kijkend naar deelname burgers en verwachte haalbaarheid Ad 3. tim ad 9. zijn extra onderdelen die zijn meegenomen.
doelstelling komen deze niet overeen.
Ad 7 gebruik moet gestimuleerd worden echter producten & diensten
worden nauweliiks interactief aangeboden.
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4.2 Dialogic- Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Opdrachtgever & onderzoeker . Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Dialogic

Naam Are You Beinl1: Served? Elektronische dienstverleninl1: vanuit burl1:eroesoectief
Jaar 2004
Auteur F. Bonl1:ers
Benaderinl1: Too-down, vraaggericht
Land Nederland
Doelstelling en vraagstelling Wensen, verwachtingen en randvoorwaarden van burgers vis a vis de elektronische overheid.

Vervoll1: 00 nulmetinl1: 2001
Definitie e-l1:overnment !
Theoretisch model! determinanten • Internet gebruik

• Ergenissen

• Tevredenheid met communicatiekanaal

• Regie over persoonsgegevens

• Transoarantie
Indicatoren Doel bereikt (e-mail, brief, telefoon, balie, internet)

Stelling:
- uitwisselen gegevens overheidsorganisaties onderling mag
- ik moet regelmatig dezelfde inf. aan overheidsorganisaties verstrekken
- overheid moet overzicht sturen met gegevens die ze over mij heeft
- ik kan makkelijk achterhalen waar voor mij de relevante overheidinformatie en - diensten te vinden zijn (toegankelijheid)
Ergenissen
Internetgebruik:

o Bezoek aan overheidswebsite
o Activiteiten die worden ondernomen
o Kanaal internet tOY tel., balie, brief

Kwaliteit van indicatoren !
Methode van dataverzameling Enquete + burl1:eroanels
Methode van data analyse !

Resultaten - Gebruik t.o.v. 2001 verhoogd
-Interactieve functies bij overheden blijft achter t.o.v van andere sites
- Top3 ergenissen: trage reactie, toegankelijkheid, formulieren
-Internet scoort relatief hoog t.o.v. van andere kanalen. e-mail scoort laag
- Burgers wantrouwen elektronische uitwisseling van hun gegevens (voorwaarden voor eenmalige verstrekking)
- meerdere malen aanleveren van identieke gegevens niet als probleem ervaren
- burgers willen graag een periodiek overzicht ontvangen van de gegegevens
- Toe!!:ankeliikheid is niet wezenliik verbeterd t.o.v. 2001
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Opdrachtgever & Onderzoeker Centraal Bureau voor de Statistiek
Divisie Bedriifseconomische statistieken (BES) Sector Ontwikkelin~ en Ondersteunin~ (BOO)

Naam Naar een mon itor van e-government
Document/ Auteur/ Jaar (Meijer en PoYer, 2003)
Soor benchmark Top-down, aanbod

Niveau Binnen Nederland
Definitie e-government Doel: Indicatoren te vinden die e-government en kwaliteit bij gemeenten weer te geven

Definitie: De elektronische dienstverleningvan de overheid, maar ook de rol die ICTspeelt op interne processen van de overheid
Vraa~: Met welke indicatoren kan d.m.v. een enQuete de stand van zaken op het ~ebied van e-government bij Nederlandse l!:emeenten zo ~oed mo~eliik worden ~emeten?

Theoretisch model en HEC 2+5 model en INK model
determinanten Per ~ebied worden onderwerpen ~enomen en vervol~ens naar de kwaliteit ~ekeken. Gebied: (ziin de determinanten)

• Burgers en bedrijven I • Bestuur/politiek I • Organisatie I • Proces I • Ge~e~evens I • Applicaties I • Technologie

Indicatoren en kwatiteit Outputindicatoren:

• Productcatalogus (informatie) • vacatures online (info, ja/nee) • Beleidsinfo. (raad- • college-,
(aanwezig, zelf ontwikkeld, gestandaardiseerd) • openbare bestedingen (info, ja/nee) besluitvorming gepeild)

• een-loket • grofvuil (interactie internet, ja/nee)) • gemeenteraadsleden via internet
(diverse aanvragen en doorgeven info.) • hyperlink sociaIe woningbouw Oa/nee) bereikbaar (forum, e-mail)

• Paspoort (proactief) • hyperlink CWI Oa/nee) • wethouders via internet bereikbaar (forum,
(afspraak maken, op de hoogte worden gesteld) • feedback (interactie internet, info doorgeven aan e-mail)

• Rijbewijs (proactiel) management, 1 aanspreekpunt, klant wordt gepeild, • burgermeester via internet bereikbaar
(afspraak maken, op de hoogte worden gesteld) geautomatiseerd systeem per e-mail bij juiste persoon) (forum, e-mail)

• Doorlooptijd (snelheid afhandeling) • ombudsman via internet Oa/nee) • discussies burgers mogelijk

• Bouwvergunning • tevredenheid wordt gemeten Oaf nee)
(info, interactie internet, status inzien) • functionaliteit wordt gemeten Oa/nee)

• uittreksel GBA • laadtijd website
(info, interactie post, interactie internet, betalen) • organisatie loketten

• Verhuisbericht · samenhang kanalen(post, e-mail, tel.,internet
(info, interactie post, interactief internet)

Omgevingsindicatoren: • front-en backoffice

• internetgebruik ouderen stimuleren • documentbeheer (papier, losse applicaties, DIS of workflow)

• e-governmentbeleid bestuurlijk (expliciet vastgelegd in collegeprogramma) • authentificatie (digitale handtekening)

• e-governmentbeleid ambtelijk (expliciet gebaseerd op planning uitvoering en controle) • Beveiligde verbinding

• gebruik burgers besluitvorming • beschikbaarheid (intranet en internet 00 werkolekken)
Kwaliteit van indicatoren De gekozen indicatoren geven vaak dezelfde functionaliteit aan. Men meet de aanwezigheid van de functionaliteit en geeft hieraan een kwaliteitsnorm. De kwaliteitsnorm

is niet theoretisch onderbouwd. (Face)
Model matig (criteria)
Matig aantal indicatoren per determinant worden indicatoren willekeurig ~ekozen. (Content)

Eenheden 143 gemeenten (van 260 respons 143)
De oooulatie is 458 ~emeenten. 31%

Methode dataverzameling EnQuete
Methode Analyse Kwantitatief:

Kwaliteit (fase van functionaliteit): Beschriivin~van functionaliteit (diepte)

4·3 Centraal Bureau voor de Statistiek
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Egovernmentindex= aanwezigheid onderwerp + kwaliteitscore
Gewicht aan indicatoren, eindscore per onderdeel. leder overheidsorgaan een score.
Gemeenten werden in 4l?:roeoen verdeeld 00 basis van het aantal inwoners.

Resuftaten Per indicator is een score weergegeven voor gemeenten. Gemeenten zijn verdeelt in 4 groepen namelijk:
( 20000
20000-50000
50000-100000
>100000

Commentaar Verschillende scores voor kwaliteit van diensten bijv. interactie via het internet krijgt bij het ene product een score van 5 en bij de andere een 7. Er wordt hier geen uitleg
over gegeven, echter kijkend naar de dienst, kan het wijzen op dat bij de ene dienst een handtekening vereist is en bij de andere niet en daarom het verschil in score ligt.
Het onderzoek meet vaak dezelfde functionaliteit maar dan voor een andere dienst.

Functionaliteit is samen te vaUen in:
- Informatie (producten, beleid, etc)
- Interactief (afspraak, forum, discussie met beleidsmakers)
- Transactie (betalen, handtekening)
- Een loket (alles komt samen)
- Multichanneling (meerdere kanalen gebruik)
- Status volgen
- Connectie naar derden (Hvoerlink naar andere instellinl?:en)
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4.4 De InformatieWerkplaats - Burger @overheid

Opdrachtgever & onderzoeker. Burger @overheid
De InformatieWerkplaats
Burger@Overheid.nl is een onafhankeliik forum dat de digitale overheid stimuleert vanuit het burgerperspectief. InformatieWerkplaats (freelancers)

Naam De transparante digitale overheid
Document (Mulder, 2004)
faar 2004 december
Benaderinf! Top-down, aanbodgericht maar wei vanuit een vraaggerichte achtergrond
land Nederlandse gemeenten
Doel- en vraagstelling Verwachtingen van burgers omtrent digitale overheid verstuurd naar aile overheidsorganisaties nu onderzoek naar de mate waarin zij voldoen aan deze

verwachtingen. Hoe digitaal transparant ziin Nederlandse overheidsorganisaties?
Definitie e-.f!overnment Geen, mate van digitale transDarantie.
Theoretisch model en determinanten • Betrouwbaar · Soorl procedure

• Vindbaar • Zelf doen

• Begrijpelijk Informatie • Digitaal afhandelen mogelijk Interactie

• Op maat • Proces te volgen

• Bruikbaar .- • Info. of mii bekend bii overheid .-J

Indicatoren Outputindicatoren: Informatie Interactie

• Betrouwbaar • Begrijpelijk • Soort procedure 0 • Digitaal afhandelen mogelijk
o Doel & missie o Taal van homepagina o Bij wie moet men zijn o Betalen
o Collegeprogramma 0 Samenvattingen van documenten o Welke voorwaarden (wat) o Identificeren
o Jaarverslag aanwezig 0 Welke afhandelingstappen o Aanvraag doen
o Wie in het bestuur 0 Begrijpelijke manier uitgelegd o Welke regelgeving/besluit ten • Proces te volgen
o Hoe bestuur georganiseerd • Op maat grondslag o Informatie over proces duur en

• Vindbaar 0 Mailinglijst/ e-nieuwsbrief o Hoe aanvullende info krijgen stappen
o Eenvoudig overzicht producten en 0 Profielinformatie achterlaten • Zelf doen o Voortgang te volgen (status)

diensten • Bruikbaar o Zegt info welke actie men o Pro-actief voortgang informatie (e-
o Adresgeg. en routebeschrijving 0 Brochures en rapporten te moet ondernemen mail/sms)

snel te vinden. downloaden o Kan men formulier thuis • Informatie of mij bekend bij
o Items met zoekfunctie eenvoudig 0 Informatie bestellen uitprinten. overheid

te vinden 0 Proactief wijzen op andere o Kan men formulier online o Attendeert bekijken van pers.
informatiebronnen invoeren Informatie

o Digitale inzage mogeliik informatie
Kwaliteit van indicatoren De indicatoren lijken logisch gekozen te zijn, echter zijn er voldoende determinanten/indicatoren voor digitale transparantie. Geen theoretisch kader opgenomen in

raPDort (face validatie)
Matig aantal indicatoren per determinant (content validatie)

OOf!enomen actoren 14 Gemeenten (4 klein + 10 groot), 3 Provincies, 5 Inspecties, 4 Uitvoeringsorganisaties, 1 Politiekorps, Tweede Kamer
Vergeliikend tussen eenheden ledere overheidsorgan isatie en ieder overheidsorgan isatie tvpe wordt met elkaar vergeleken.
Vergeliikend karakter in ruimte en tiid Eenmalig karakter
TooS Gemeenten: -Dordrecht -Den Bosch -Maastricht -Enschede -Niimegen
Wiize van dataverzameling Bestudering websites
Methode van data analyse Gewicht aan indicatoren, eindscore per onderdeel. leder overheidsorgaan een score.
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Resultaten Nederlandse overheid als geheel scoort een dikke onvoldoende.
Informatievoorziening aardig.
Interactie op digitale manier nog te beperkt.
Men geeft verbetercommentaren:
Van de Remeenten scoort Dordrecht scoort het beste, Den Bosch als tweede (praces volRen scoort bii deze Remeente Roed)

Commentaar Functionaliteit waar de technische en organisatorische uitdagingen complexer zijn scoren slecht.
ledere determinant heeft een verschillend aantal indicatoren, iedere indicator weegt even zwaar. Dus sommige determinanten wegen zwaarder dan andere.
Het model zegt twee stappen te meten (informatie, interactie). Men kijkt enkel functioneel. Veel indicatoren hebben overlap bijv. zelf doen en digitaal afhandelen.
Verwachtingen zijn geoperationaliseerd, echter theoretische verwijzingen ontbreken. Positief: De benchmark geeft aan de hand van de indicatoren weer wat
gebruikers o.a. van een digitale overheid verwachten. De determinanten hebben zij gekozen a.d.h.v een eerder ontwikkelde kaart, deze kaart heeft burger@overheid
in 2003 naar aile OTRanisatie Restuurd om te attenderen wat burl1:ers verwachten van een diRitale overheid.

Raooor/direr (subiect/ef) 7
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Opdrachtgever en onderzoeker Cascadis
Beroepsvereni~in~voor webmana~ers en contentbeheerders bii de (semi-)overheid.

Naam Benchmark Nederlandse Gemeenten in de elektronische overheid anno 2007
Document (Zwetsloot, 2007)
faar 2007
500rt Benchmark Too-down
Niveau 00 gemeenteliik niveau (Nederland)
Doelstelling & vraagstelling Doelstelling:

- Meetbaar maken van de ambitie
- Ambitie en praktijk vergelijken
-I]kpunt
Vraagstelling: Haalt de Nederlandse overheid - en in het biizonder de l!roen van l!emeenten - de norm van 70% di~itale dienstverlenin~in 20071

Definitie e-government e-overheid is het aanbieden van elektronische overheidsdiensten door de overheid aan burgers, bedrijfsleven en andere overheidsinstellingen met behulp van ICT, 0P
een willekeurige tijd en plaats en via verschillende kanalen, waarbij sprake is van een meerwaarde voor aile deelnemende partijen. Onder elektronische
overheidsdiensten vallen:
- het aanbieden of verkrijgen van informatie,
- het leveren van goederen en diensten en
- het laten oarticioeren van de burger in democratische orocessen.

Theoretisch model en determinanten Geen , wei gebruik van Vier-fasenmodel van Gartner:
- Informatiefase; Aanbieden van informatie. Kenmerkend voor deze fase is dat er nauweliiks interactie is met de burger. Complexiteit van de ICT-infrastructuur voor
elektronische dienstverlening nog niet is uitgekristalliseerd.
-Integratiefase; In de interactiefase is er beperkte interactie met de burger. Webontwikkelingen (technisch en organisatorisch) in deze fase verder worden
gestroomlijnd en geprofessionaliseerd.
- Transactiefase In de transactiefase is wederzijdse interactie mogelijk tussen organisatie en klant door bijvoorbeeld de verwerking van e-formulieren via een mid- naar
een backoffice.
- Transformatiefase Processen en werkwijzen zijn in hoge mate geautomatiseerd, niet aileen technisch maar ook in organisatorisch opzicht.ln de transformatiefase is
er sprake van een virtuele or~anisatie die samen met netwerkoartners invulling ~eeft aan het leveren van ho~e toe~evoe~dewaarde aan klanten.

Indicatoren Met name output indicatoren
- Wat is de vertaling van 70% norm?
- Welke fase bevindt organisatie zich?
. Hoe ver is de organisatie met de 70% norm?
- Tevredenheid voortgang?
- Kritiekpunten?

Kwaliteit van indicatoren 443 gemeenten en met 190 respondenten (43%), terwijl bij de Ntotaal158 staat?

Gesloten vragen, keuze antwoordmogelijkheden beperkt en op voorhand aangereikt.

Methode dataverzameling Digitale enquete; gesloten vragen

Methode van data analyse Kwantitatief %

Resultaten 42% van de respondenten verwacht de 70%-norm in 2007 niet te halen. 54% voldoet wei of verwacht de norm in 2007 te zullen halen. "Een norm van 70% garandeert
geen bruikbare dienstverlening voor je klanten" Op basis van de onderzoeksresultaten (Ntotaal=190) scoort gemeentelijk Nederland gemiddeld een 2,13 als getal in
het vier-fasenmodel van Gartner. 26% (Nvalid=34) vindt de digitale dienstverlening in zijn organisatie niet goed geregeld en georganiseerd. 53% (Nvalid=69) denkt
daar ook zo over maar l!eeft aan dat er staooen ziin l!ezet ter verbeterinl!. Slechts 21 % (Nvalid=27) vindt de di~itale dienstverlening in ziin organisatie goed geregeld en

4·5 Cascadis
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l(eorl(aniseerd.
Fase 1: Informatiefase (Ntotaal=158, Nvalid=26) Fase 2: Interactiefase Fase 3: Transactiefase Fase 4:

26 % van de respondenten bevindt zich in deze fase. (Ntotaal=158. Nvalid=83) (Ntotaal=158, Nvalid=46) Transformatiefase
83% van de respondenten 30% van de respondenten (Ntotaal=158, Nvalid=O)

Kleine gemeenten (<25.000 inwoners) verkeert in deze fase. bevinden zich momenteel Geen van de
- ontbreken van een visie en strategie en draagvlak bij het bestuur. Verder in deze fase. respondenten is van
digitalisering heeft geen prioriteit voor het bestuur. Aandacht vooral uitgaat naar mening dat zijn
- onvoldoende resources in geld en in person en meer technische aspecten De volgende stap in de organisatie zich in de

zoals een midoffice en groei voorziet gemeenten transformatiefase
De focus op het realiseren van draagvlak bij het bestuur. Bewustwording van het aansluiten op de front- en van een lastig dilemma. bevindt.
management de belangrijkste opdracht om een gezamenlijke visie en strategie backoffice. Een goede Binnen de ketenintegratie
op papier te krijgen. infrastructurele basis voor en het aansluiten op

elektron ische generieke
Hoe? dienstverlening is basisvoorzieningen van
1. Voordelen digitale dienstverlening in kaart brengen. Bijv. zoek en naar 'best voorwaardelijk om door te de centrale overheid moet
practices' 7 efficiency, kostenbesparing, klantonderzoek, transparantie naar de groeien naar de volgende samenwerking worden
burger, workflow fase. gezocht met

ketenpartners.

2. Web goverance model: beschrijven van webstrategie, operationele zaken, van Aandacht op doelgroepen Dit vergt een andere
content en data, ict-infrastructuur en service levels met in- en externe partijen. "in beeld brengen van de manier van werken en een
lemand van bestuur eindverantwoordelijk voor webgoverance. klantbehoefte" 'open' houding naar de

samenwerkingspartners.
Voordeel van deze fase: Complexiteit neemt: Immers,
Comp/exiteit van de /CT·infrastructuur voor e/ektronische dienstverfening nog ketenintegratie, generieke gegevenshuishoudingen
nkt~uftgekrfs~U~e~d- basiscomponenten, en bedrijfsprocessen
- mogelijkheid een toekomstvaste ICT-infrastructuur neer te zetten zodat de wettelijke eisen, compliance moeten wei op elkaar
organisatie klaar is voor de volgende fasen. (Voorwaarden processen moeten op ten aanzien van beveiliging aansluiten.
orde zijn.) Uitgebreid Web governance
Bijv. door nu al rekening te houden met andere gemeenten of organisatielagen model noodzakelijk.
en samen te denken. Waarom: Efficiencyvoordelen (eenduidig beleid, een
technisch platform en minder kosten voor beheer)!
Algemeen te nemen acties: - Er wettelijke kaders moeten komen en dwingende voorschriften voor overheden.
- Nederland een ICT-minister nodig heeft die sturing geeft en beleid uitstippelt. - De overheid bedrijfsmatiger moet werken.
- Het noodzakelijk is dat ICT centraal door het Rijk wordt aangestuurd. - Niet elke overheid, lokaal of centraal, zelf het wiel moet uitvinden.
- Autonomie en machtsverhoudingen samenwerking tegenhoudt. - ICT domweg gewoon geen sexy onderwerp is voor politici en bestuurders.
- Het probleem niet van technische maar van politiek-bestuurlijk aard is. - "Standaardiseren prima is, zolang het maar mijn standaard is".

Kop/opers Naarmate de l(emeente l(roter is des te hOl!:er in het Gartner model.
Commentaar Het onderzoek geeft antwoord op haar vraagstelling. De conclusie had meer waarde gehad als deze vergelijken zouden worden met de fase waar hun gemeenten zich in

bevinden. Of dat de 70% was geoperationaliseerd en dan vervolgens uit gezet tegen de vraag of men denkt de doelstelling te halen. Kortom nu is er antwoord gegeven
op wat de respondent denkt te verstaan onder 70% en of dit haalbaar is. Waarom noemt men dit een benchmark rapport? Waar zijn de best pratices? Meeste gemeenten
bevinden zich in fase 2 hoe nu verder? Fase 1 en 2 geven goede matregels die getroffen dienen te worden. De conclusie onder fase 3 is zeer matig. men verwijst al naar
de vierde fase. Over betalings- en authentificatievoorzieningen wordt nauwelijks gesproken. Het onderzoek geeft niet aan hoe en waar haar adviezen vandaan komen
en waarom zii tot de antwoordmol!:eliikheden is l!:ekomen. 443 l!:emeenten en met 190 respondenten (43%), terwiil bii de Ntotaal158 staat?

Rapportciifer (subiectief) 6) Aardil( rapport, echter weinil!: vernieuwend, laa2' informatie l!:ehalte. (haalt wei 'theoretische' kennis aan)

20



4.6 Advies Overheid.nl· Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opdrachtgever en onderzoeker Advies Overheid - (gemeente Amsterdam, gemeente Dordrecht, VNG, EGEM, E-Provincies, provincie Utrecht, waterschap Rijnland, Waterschapshuis,
Rijksvoorlichtingsdienst / Commissie Nieuwe Media, Ministerie van Binnenlandse laken en Koninkrijksrelaties, Burger@overheid, Advies Overheid.nl, Dialogic, TNS
NIPO)

Naam Overheid.nl Monitor 2006 Prestaties van de e-overheid !l"emeten (Garnier en Biileveld-Schouten, 2006)

Jaar 2006

Soort Benchmark Top down, aanbodf(ericht,.

Niveau Gemeenteliik, provinciaal, waterschappen, ministeries
Doe/stelling & vraagste//ing De Overheid.nl Monitor 2006 brengt de belangrijkste vorderingen en knelpunten bij de ontwikkeling van de elektronische overheid in kaart. De monitor schetst de

ontwikkeling cijfermatig, in de tijd en gekoppeld aan beleidsdoelstellingen van de overheid.
Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag wat de huidige stand van zaken is omtrent de beschikbaarheid van publieke diensten op Internet. De stand van
zaken moet zeer concreet in een percentage van de totale publieke dienstverlening worden weergegeven. (Onderdeel C)

Definitie e-government Geen. Niet expliciet, maar de thema zijn transparantie, dienstverlening en toegankelijkheid.
- Transparantie gaat over het aanbieden van democratische basisinformatie.
- Burgers en bedrijven hebben recht op goede, tijdige en zorgvuldige dienstverlening waarbij de klant centraal staat.
- Gebruiksvriendeliikheid en contact

Theoretisch model en determinanten Transparantie Dienstverlening Toegankelijkheid en contact
- Standaarden - Aanwezigheid (26 indicatoren) - Webrichtlijnen
- Bestuurlijke informatie - Complexiteit (4 indicatoren) van online dienstverlening - Gebruikersvriendelijkheid
- Geografische informatie • Informatie
- Interactiviteit • Aanvraagformulier downloaden
- Transparantie ministeries • Aanvraagformulier uploaden

• Elektronische transactie
- Gepersonaliseerde dienstverleninf(

/ndicatoren (er zijn enke/ output Transparantie Dienstverlening Toegankelijkheid en contact

indicatoren) Onderdee/ B;Transparantie Onderdee/ C; Dienstver/ening van gemeenten onderdee/ Onderdee/ E; Webrichf/ijnen
Standaarden • Aileen voor burgers -125 webrichtlijnen
- Standaard voor Bekendmakingen (periodieke - Ophalen huisvuil Onderdee/A; Gebruiksvriende/ijkheid
(wellelijk verplichte) bekendmakingen -Inzameling grofvuil - zoekmachine
gepubliceerd conform de landelijke standaard? - Melding van schade/onderhoud aan wegen/trolloirs e.d. -link naar www.overheid.nl
- Standaard voor Vergunningen (online (wegenonderhoud) -lijst met veelgestelde vragen (FAQ's)
vergunningendossier aan het - Aanvragen paspoort - informatie/paginas in het Engels
Internetpublicatiemodel) - Aankoop/verhuur bouwgrond - privacystatement
- Standaard voor Decentrale Regelgeving (aile - Aanvragen rijbewijs - overzicht van beleidsthema's, -dossiers of
geldende regelingen/verordeningen op de - Aanvragen GBA-uillreksel specials, met per thema een inleiding en een
website conform het - Aanvragen verklaring omtrent inkomen en vermogen mogelijkheid om per thema door te klikken naar
- lnternetpublicatiemodel) - Aanvraag van een gehandicaptenvoorziening (WVG) (raad)stukken en/of documenten die op het thema
-Standaard voor Samenwerkende Catalogi - Aanvraag kwijtschelding belastingen en heffingen betrekking hebben?
(producten en diensten vindbaar vanuit andere - Aanvraag bijstandsuitkering - overzicht getoond van hetgeen er is veranderd op
overheidswebsites via de Samenwerkende - Doorgeven verhuizing de site in een bepaalde periode van minimaal een
Catalogi) - Melding schade openbaar groen week
Bestuurlijk informatie - Aanvragen kapvergunning
- aanwezif(heid (+ diepte) Bur!l"ers en bedriiven: Onderdeel Bj transparantie
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Het onderzoek geeft aan 3 thema's te onderzoeken, echter bij bestudering van de vragenlijsten hanteren ze 5 onderdelen die vervolgens tot een eindscore komen.
Indicatoren binnen deze onderdelen worden echter bij verslaggeving herverdeeld.
Er wordt geen uitleg gegeven waarom juist deze 26 producten/diensten van de ruim 600 gemeentelijke diensten worden geselecteerd als indicator. In het onderzoek
van 2004 werd reeds aangegeven dat enige meewegende diensten een relatief gebrekkig realiteitsgehalte hadden. De set diensten is hierop toen aangepast zodat
er meer representatieve en verantwoordbare score kunnen worden berekend. Echter worden voorgaande jaren nog wei met elkaar vergeleken
Naast de resultaten van eigen onderzoek nemen ze ook conclusies uit andere onderzoeken mee. Onderzoek van prof. Van Dijk TU twente en eentje van
Burf!erCci>Overheid
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Kwaliteit van indicatoren

Geografische Informatie Systemen (GIS) en
ruimtelijke plannen
- aanwezigheid (+ diepte)
Interactiviteit
- aanwezigheid (+ diepte)

- Inzage bestemmingsplannen
• Heffing rioolrecht
• Onroerende Zaak Belasting (OZB)
- Afvalstoffenheffing
- Aanvragen bouwvergunning
• Bezwaarschrift indienen
• Aanvraag parkeervergunning
• Aanvraag evenementenvergunning
Aileen voor bedrijven:
• Inzameling bedrijfsafval
• Aanvragen milieuvergunning
• Aankoop/verhuur bedrijfsterreinen
- Aanvragen in/uitritvergunning

Onderdeel D; Gepersonaliseerde dienstverlening
• DigiD
• een digitale nieuwsbrief (proactieve dienstverlening)
gebaseerd op een profiel
• online de status van een
product-/dienstaanvraag volgen
• een gepersonaliseerd digitaalloket ('mijn loket')
- rechtstreeks een
aangevraagde/verstrekte dienst/product betalen

Onderdeel B; Transparantie
Klanttevredenheid
- aanwezif!heid (+ dieote)

Participatie
- aanwezigheid (+diepte)

I
I
I
I

Methode dataverzameling

Methode van data analyse

Dit onderzoek wordt jaarlijks afgenomen. Aan de hand van website onderzoek worden de vragenlijsten beantwoord Aile gemeenten (populatie=458)
Naast het jaarlijkse monitor bestaat er ook een continue onderzoek hierbij geven overheden zelf nieuwe ontwikkelingen door.

De vragenlijsten bestaan uit 5 onderdelen namelijk:
A.Gebruiksvriendelijkheid is gelijk voor zowel gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries
B.Transparantie is per type organisatie verschillend en geldt voor gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries. Er zijn 4 verschillende vragenlijsten.
C.Dienstverlening geldt aileen voor gemeenten, provincies en, waterschappen en verschilt per type organisatie. Er zijn 3 verschillende vragenlijsten.
D.Gepersonaliseerde dienstverlening geldt aileen voor gemeenten, provincies en waterschappen en verschilt per type organisatie. Er zijn 3 vragenlijsten.
E.Toegankelijkheid is gelijk voor zowel gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries.

Voor onderdeel A, B, Den Egeldt dat per onderdeel is een totaal aantal van 100 punten te behalen.
Voor Cgeldt dat iedere fase een waarde van een punt is. Per dienst wordt bekeken welke complexiteit (diepte) zij maximaal kunnen behalen. Bijv. Ophalen van
huisvuif kan niet di.~itaalworden opgehaald, de max. fase is Informatie. Biedt de gemeente deze informatie aan dan krijgt zij behaald 1 punt uit max 1.{1/1}.
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Resultaten

Commentaar

Rapportciifer:

Vervolgens worden aile behaalde punten opgeteld en gedeeld door het max. te halen punten. Bijv. 58/102 x 100%=56,9%
Voor de eindscore krijgt ieder onderdeel een gewicht. Onderdeel B en C krijgen ieder een gewicht van 30%, D 20% en A en Eeen gewicht van 10%.
De eindscore wordt berekend door
p = behaald/max. onderdeel x 100%
Eindscore: 10 (onderdeel A) x 10%1+ 10 (onderdeel B) x 30%] + [p (onderdeel C) x 30%1 + [p (onderdeel D) x 20%1+ 10 (onderdeel E) x 10%]
1)kabinet geformuleerde doel60% van de publieke dienstverlening in 2006 7) Substantieel deel van de Nederlandse bevolking, maar ook specifiek van de
elektronisch afte handelen is gehaald. Het niveau van online dienstverlening internetgebruikers, vooralsnog niet bereiken.
gericht op burgers was 61 % en bedrijven was 62%. Nederlandse internetgebruikers ooit
De overheden laten over de volle breedte een stijging zien van het niveau van - elektronische dienst van de overheid gebruikt (71%).
online dienstverlening. Dit is een voortzetting van de trend van de afgelopen jaren. - e-mail naar de overheid gestuurd (38%)
2)Positiefverband tussen gemeentegrootte en het percentage elektronische Nederlandse bevolking ooit
dienstverlening. - elektronische dienst van de overheid gebruikt (56%).
3) Online identificatie en authenticatie met behulp van DigiD is een de facto - e-mail naar de overheid gestuurd (30%)
standaard voor overheden.(25% gemeenten) Bron: Onderzoek doorprofessor Van Dijk van Universiteit Twente.
4) Op het gebied van transparantie publicatiestandaarden (bekendmakingen 16%, 8) E-mail response overheid binnen de termijn antwoord:
vergunningen 10%, decentrale regelgeving 7%, samenwerkende catalogi 16%) - Op algemene e-mailvraag 88%
5) Gemeentelijke websites scoren gemiddeld 62% op het gebied van - Op een specifieke e-mailvraag 59%
gebruiksvriendelijkheid(vindbaarheid informatie) Bron: E-mailresponsonderzoek van Advies overheid.nl, uitgangspunt e-
6) De gemiddelde toegankelijkheidsscore van overheidswebsites is 49%. mailgedragslijn van Burger@Overheid.
Nederlandse overheidswebsites scoren daarmee gemiddeld onvoldoende.
Best practice Advies Overheid.nl
- publicatiestandaarden ontwikkeld (bekendmakingen 16%, vergunningen 10%, decentrale regelgeving 7%, samenwerkende catalogi 16%. Vaststellen van de
standaarden en de landelijke uitrol daarvan is een fundament gelegd voor het vergroten van de transparantie van overheden in de komende jaren.
- Kern van de webrichtlijnen is een set van 125 aanwijzingen voor het realiseren van een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige website.
- Naast de standaarden noemt het rapport nog voorbeelden van functionele toepassingen die zijn ontwikkeld bijv. -
plattegrond + vergunningen inzien/aanvragen,

- burgers en bedrijven per e-mail te attenderen op bekendmakingen aan de hand van een persoonlijk interesseprofiel,
- chatten
- werkproces dat betrekking heeft op de regelingenbank
door KEMA laten onderzoeken en keuren en dat heeft haar het ISO 9001-certificaat opgeleverd. Een goed werkproces moet ertoe leiden dat de regelingenbank altijd
actueel en volledig is en dat de online teksten dezelfde zijn als die op papier.
- Persoonlijke Internet Pagina (PIP)
Wetgeving:
• 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.
- Europese Verdra~ van Aarhus Nederlandse overheden zich in te soannen milieu-informatie voor het oubliek ooenbaar te maken
- De methode van het meten van de digitale dienstverlening lijkt sterk op de methode die CapGemini hanteerl. Deze methode kijkt aileen naar de frontoffice van de
gemeente. Scores van digitale dienstverlening worden vergeleken met voorgaande onderzoeken, echter hanteren ze andere diensten en definities. (bijv. in 2003 22
diensten voor burgers en11 voor bedrijven).Vanaf 2004 worden dezelfde 22 diensten aan burgers en 12 aan bedrijven gehanteerd.
- De definitie van niveau 4 tot 2003 'strenger' werd gedefinieerd dan er na. Ais gevolg van deze definitiewijziging kwam het niveau van elektronische transactie sinds
2004 daadwerkelijk binnen bereik.
• Gemiddelde gemeenten wordt de norm niet in 2006 gehaald (57%burgers, 55%bedrijven)
- De monitor kentmeerdere onderzoeken in een;
- De meetmethode wiikt af van de structuur van versla~l1:evin~ in het rapport.
7 echter onduideliike oozet, vral1:enliist andere structuur dan verslal1:l1:evinl1:.
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Achtergrond informatie Oaarlijkse onderzoeken Advies Overheid Resultaten gemeenten
jaar Monitor 2003 (Winkel, 2003) 2004 (Winkel, 2005)

Doelstelling Ambitie tussentijdse norm: 2003 25% online dienstverlening Ambitie tussentijdse norm: 200445% online dienstverlening

N= gemeenten Aile gemeenten (populatie=489) Aile gemeenten (populatie=483)

Resultaten: - in oktober 2003 488 een bereikbare website te hebben -aile gemeenten: aile 483 gemeenten beschikken in 2004

Specifiek (99%). (gemeente Hunsel niet) over een website.

gemeenten - grote en kleine gemeenten ongeveer een gelijke toename -In 2002 en 2003 ziin met name veel kleine gemeenten op

vertonen. het internet verschenen met een eigen website.

- dienstverlening van gemeenten aan bedrijven toont net als - verschillen tussen grote en kleine gemeenten tot vorig jaar

in 2002 een sterke groei. minder werden vanwege nivellering tot 2003 werd met name

Het zijn vooral de klein ere gemeenten, die hier de veroorzaakt door het en masse implementeren van de

afgelopen jaren de grootste groei hebben doorgemaakt. producten- en dienstencatalogi.

- Het realiseren van een productencatalogus op internet - In 2004 is juist weer sprake van een toename van het

heeft sterk bijgedragen aan het doorzetten van deze verschil: juist de grote gemeenten tonen in 2004 een grote

behoorlijke groei. - Veel gemeenten hebben gebruik gemaakt stijging. De denivellering van 2004 is het gevolg van de '2e

van de stimuleringsregeling die het ministerie van fase', waarin de grote gemeenten inmiddels beland zijn: de

Binnenlandse zaken beschikbaar heeft gesteld. Het doorontwikkeling van het digitaal dienstverleningsaanbod

afgelopen jaar hebben met name de klein ere gemeenten komt bij deze gemeenten geleidelijk tot stand.

deze catalogus ook gerealiseerd. Die stimuleringsregeling . dienstverlening van gemeenten aan bedrijven toont door de

bevatte onder andere als voorwaarde dat de gemeente ook jaren heen ook groei, doch in 2004 is nauwelijks groei.

minimaal 50 formulieren online beschikbaar zou maken. Dit - aile gemeenten de basis gelegd (website), nemen de grote

heeft ook zijn effect gehad op de dienstverlening aan gemeenten wederom het voortouw bij de doorontwikkeling

bedrijven. van de digitale dienstverlening.

• Voor de overheid op internet is vooral de verbetering van de

vindbaarheid van informatie interessant. Gebruik van

metadata in combinatie met een zoekmachine kan de

vindbaarheid enorm vergroten. In 2004 is daarom, in het

kader van het kabinetsplan Andere Overheid, gewerkt aan

een metadatastandaard voor de Nederlandse overheid. Deze

standaard is gebaseerd op Dublin Core, die ook door

overheden in ondermeer de Verenigde Staten, Australie,

Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, lerland,

Denemarken en Finland wordt gebruikt voor

internettoepassingen.

2005 (Winkel, 2006)

Ambitie tussentijdse norm: 2005 55% online dienstverlening

Aile gemeenten (populatie=467)

- De resultaten van de meting laten zien dat de verschillen

tussen grote en kleine gemeenten aanzienlijk blijven:

- Toch kan gesteld worden, dat het verschil tussen kleine en

grote gemeenten relatief steeds kleiner zal worden.

De verschillen in groeitempo tussen kleine en grote

gemeenten hangt samen met de ontwikkelingsfasen van het

gebruik van productencatalogi en formulieren.

- In eerste instantie werd de nadruk gelegd op implementalie

en onderhoud van de productencatalogi. - Waar de kleinere

gemeenten hiermee nog druk doende zijn, zijn de grote

gemeenten inmiddels en masse bezig met het

implementeren van digitale formulieren.

- dienstverlening van gemeenten aan bedrijven toonde door

de jaren heen ook structureel groei. Echter in 2004 viel een

stagnatie te constateren. In 2005 weer groei.
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4.7 Capgemini (Ernst & Young)- Euopese Commissie

Opdrachtgever en onderzoeker Europese Commissie, Directoraat-Generaallnformation Society
Capgemini, Ernst en Young Capgemini Capgemini

EC heeft gekozen voor de indicatoren, niet de consultant. Tevens ook gekozen voor landen in Europa (dus ook niet EU leden)
Naam Online availability of public services Online availability of public services Online availability of public services
Bron (Wauters en Durne, 2004) (Wauters en Durme, 2005) (Wauters en Colclough, 2006)
Jaar 2004/2003 2005/2004 2006
Soort Benchmark Top down, aanbodgericht, herhaling
Niveau Internationaal EU-leden (15)+ Zwitserland, Noorwegen Internationaal EU-Ieden (25)+ Zwitserland, Noorwegen Internationaal EUleden (25) + Zwitserland, Noorwegen

en IJsland. en I]sland. en I]sland.
Doel- en vraagstelling Europese voortgang monitoren op het gebied van de informatiesamenleving. Vraag: Wat is het aanbod van publieke dienstenverlening in de EU landen?
Definitie e-government EU: 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.
Theoretisch model en determinanten Aanwezigheid (20 indicatoren) en complexiteit (4 indicatoren) van online dienstverlening.

Complexiteit:

• Informatie

• Een richting interactie

• Twee richting-interactie

• Volledige zaak elektronisch afhandelbaar

Daarbij maakt het onderzoek onderscheid in types dienstverleners: Ook identificeert de onderzoeker verschillende types diensten namelijk:

• nationaal niveau • inkomens genererend; overheid krijgt geld van burger en bedrijven

• regionaal niveau • registratie

• stedelijke / gemeentelijk niveau • teruggave

• specifieke dienstverlener: • vergunningen en Iicenties
o publieke bibliotheken
o ziekenhuizen
o un iversiteiten
o politie

Indicatoren Aileen output indicatoren - % basis publieke dienstverlening online
Burgers Bedrijven
- aangifte inkomstenbelastingen - aangifte van werkgeversbijdrage (premies sociale zekerheid werknemers)
- aanbod vacature (baan zoeken) - aangifte bedrijfsbelasting
- verstrekking sociale zekerheid - Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW)
- uitgifte persoonlijke documenten - registratie nieuwe ondernemingen
- voertuigen registratie - aanleveren van statistische data
- uitgifte bouw vergunningen - Doaune-aangifte
- politieaangifte - Milieu verklaringen
- publieke bibliotheken - Publieke aanbestedingen
- uitgifte geboorte en trouwcertificaten
- onderwijs (inschrijven)
- berichtgeving verhuizing
- gezondheidsgerelateerde diensten
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Kwaliteit van indicatoren

Methode dataverzameling

- Niet aile diensten zijn meegenomen slechts 20. Keuze hiervoor is door Europese Commissie genomen, echter niet uitgelegd waarom specifiek deze.
- Het operationaliseren wordt weer door Capgemini en Ernst & Young. Gedaan.
- Niet iedere dienst krijgt een gelijke scoreverdeling. De reden hiervoor is dat sommige diensten niet tot de hoogste fase kunnen komen. Deze diensten krijgen in hun
max. functionaliteit evenveel punten als diensten in hun max functionaliteit echter in een hogere klasse. Kortom eenvoudige diensten tellen zwaarder mee dan
complexe dienstverlen ing.
- Dan ziin er ook nog diensten die in sommige landen door de private sector worden verstrekt. Aile landen worden echter daarna wei in het totaal met elkaar vergeleken.
1) Eerst wordt de overheidsstructuur van de 1) Eerst wordt de overheidsstructuur van de deelnemende landen in beeld gebracht (m.b.v. contact personen in
deelnemende landen onderzocht (m.b.v. experts in de de deelnemende landen via web enquete) Nationaal, regionaal, gemeenten, steden en specifieke aanbieders.
deelnemende landen) Nationaal, regionaal, 2) Voorbeelden van digitale dienstaanbieders (o.a. stratificatie, random sampling etc.) en URL identificatie
gemeenten, steden en specifieke aanbieders (strategie door Capgemini gebruikt om belangrijke websites te vinden)
2) Voorbeelden van digitale dienstaanbieders (o.a. 3) Webreach (de websites in een database plaatsen, op basis van aspecten om vervolgens de websurvey te
stratificatie, random sampling etc.) kunnen utvoeren.
3) URL identificatie (strategie door Capgemini en Ernst 4) Analyse en rapporteren
en Young gebruikt om belangrijke websites te vinden)
4) Webreach (de websites in een database plaatsen,
op basis van aspecten om vervolgens de websurvey te
kunnen utvoeren.

Om de gegevens te vergelijken met voorgaande jaren worden de nieuwe leden en de oude leden apart opgenomen.

I
I

Methode van data analyse Voor iedere dienst wordt bepaald in welke fase (informatief, eenrichtingsinteractie,
tweerichtingsinteractie, volledige zaak elektronisch afhandelbaar) deze zit.
Voor iedere fase kreeg de dienst een score.
Voor sommige diensten werd de score aangepast tot fase 3.
Resultaten worden in tweeen weergegeven namelijk:
- Tot fase 3 wordt 'Online verfijning' genoemd
- Fase 4 'Volledig afhandelbaar online'

- Input (n x publieke dienstverleners (nationaal, regionaal, lokaal)
- Score per publieke dienstverlener (Hoogste7 gewogen gemiddelde)
- Uitkomst (% wat bereikt is vergeleken met het referentiemodel per dienst
per land)

Doelgroepen dienst: Burger vs Bedrijven
- Online verfijning: Overheid levert 17% meer e
diensten aan bedrijven(88%) dan aan burgers(71 %).
- Volledig afhandelbaar online: Overheid levert 37%
meer e-diensten in de hoogste fase aan
bedrijven(74%) dan aan burgers(37%)

Deze worden aile landen meegenomen niet meer de
aileen de oude leden en geeft enkel het gemiddelde
van online verfijning en volledig afhandelbaar
-Inkom ens genererende diensten(94%)
- Registratie diensten (72%)
- Retour diensten aan burgers en bedrijven (71 %)
- Vergunningen en licenties (61 %)

De indicatoren worden ingedeeld in 4 clusters:
- Inkomens genererende diensten (bijv.
belastingd ienst)
Online verfijning 96% en Volledig afhandelbaar online
92%

Doelgroepen dienst: Burger vs Bedrijven
- Online verfijning : Overheid levert 20% meer e
diensten aan bedrijven(84%) dan aan burgers(64%).
- Volledig afhandelbaar online: Overheid levert 37%
meer e-diensten in de hoogste fase aan
bedrijven(68%) dan aan burgers(31 %)

Resultaten worden hier van de oude leden
weergegeven.
- Online verfijning = 72%
- Volledig afhandelbaar online= 46%

De indicatoren worden ingedeeld in 4 clusters:
- Inkomens genererende diensten (bijv.
belastingdienst)
Online verfijning 92% en Volledig afhandelbaar online
87%
- Registratie diensten (biiv. inschrijven burger,

Doelgroepen e-dienst: Burger vs Bedrijven
- Online verfijning: Overheid levert 21% meer e
diensten aan bedrijven(79%) dan aan burgers(58%).
- Volledig afhandelbaar online: Overheid levert 32%
meer e-diensten in de hoogste fase aan
bedrijven(61 %) dan aan burgers(29%).

Algemene ontwikkeling (gemiddelde score) Aigemene ontwikkeling (gemiddelde score) Aigemene ontwikkeling (gemiddelde score)
De nieuwe led en scoren slechter dan de oude leden. Resultaten worden hier van de oude leden

weergegeven
- Online verfijning = 78%
- Volledig afhandelbaar online= 52%

- Online verfijning = 67% (groeit van 7% t.o.V. 2002
en 22% t.o.V. 2001)
- Volledig afhandelbaar online= 45% (groei van 10%
t.o.v. 2002 en 25% t.o.v. 2002)

Resultaten

I
I

I
I
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geboorte, huwelijk, inschrijven bedrijf) - Registratie diensten (bijv. inschrijven burger, Naast de metingen geeft het onderzoek ook enige
Online verfijning 61 % en Volledig afhandelbaar online geboorte, huwelijk, inschrijven bedrijf) niet-kwantitatieve resultaten:
37% Online verfijning 59% en Volledig afhandelbaar online 0 multi-channelleveren (naast website ook andere
- Retour diensten aan burgers en bedrijven (bijv. 31% (deze gegevens zijn van aile landen) kanalen toepassen)
werkgelegenheid) - Retour diensten aan burgers en bedrijven (bijv. 0 ondersteuning en bemiddeling (hulp via het
Online verfijning 62% en Volledig afhandelbaar werkgelegenheid) internet)
online 32% Online verfijning 61%% en Volledig afhandelbaar 0 proactieve acties (een alarm, melding, etc)
- Vergunningen en licenties (bijv. persoonlijke online 31 % (ook weer gemiddelde aile landen) 0 tracking and tracing (status van een aanvraag
documenten) - Vergunningen en licenties (bijv. persoonlijke zien en volgen)
Online verfijning 49% en Volledig afhandelbaar online documenten) 0 toegankelijkheid (w3c standaard en meerdere
15% Online verfijning 50% en Volledig afhandelbaar online talen op de website)

10% (ook weer gemiddelde aile landen) In het model van CapGemini behoren bovenstaande
Per land: tot de hoogste fase.
Online verfijning Per land:
Volledig afhandelbaar online Online verfijning

Volledig afhandelbaar online
Good pratices: - Overheidsorganisatiestructuur schijnt niveau
VAN: volwassenheid te bepalen(Zwitserland)
- Verspreide diensten aanlevering complex - populatie grootte schijnt niveau volwassenheid te
leveringsprocedure bepalen(Luxemburg), investeringskosten onevenredig
- Verspreide diensten aanlevering simpele met de grootte van populatie, dus transactiekosten
leveringprocedure zijn hoger.
- Gecoiirdineerde diensten complexe
leveringsprocedure Groei stabiliseert redenen:

- Wetgeving en beslissingen genomen ter behoeve van
NAAR: beveiliging.
Gecollrdineerde diensten aanlevering met - decentralisatie voor politieke en administratieve
eenvoudige leveringsprocedure taken worden gedaan om de lokale overheden
D.m.v.: (o.a.gemeenten) te versterken
- Omvangrijke reorganisatie van backoffice (complex - Huidige tekort aan landelijk gecoiirdineerd beleid
naar simpel) - Overheid verandert van een traditionele
- Gecoiirdineerde oplossing voor e-dienstverlening dienstverlener naar een overheid die andere aanstuurt
portaal (front-office) hoe zij diensten moeten gaan verlenen

- ontwikkeling andere kanalen, service integratie
- economische schaalvoordelen voor kleinere landen

Good pratices:
- Nationaal portal (UK)
• Proactief publieke digitale diensten, gegevens zijn
via andere kanalen binnen gekomen vraagt burger en
bedrijf of de data correct is. Zij hoeven zelf niets meer
in te voeren (Malta)
- Mail en Sms gebruik voor info aan burger (B)
- Paspoort kan niet volledig online wegens wetgeving
persoonliik bezoek nodi~. afspraken svsteem (AU)
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- Ge'integreerde diensten
Registratie gekoppeld aan verkoop auto
Verkoper registreert online nieuwe auto (M)
- Backoffice organ isatie
Gegevens van de ene sector wordt doorgegeven aan
de ander. BurRer hoeft het niets zelf meer te doen.

5 Kop/oper Online verfijning en volledige afhandelbaar online: Online verfijning: Online verfijning:
Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Finland, lerland Zweden, Oostenrijk, UK, lerland, Finland Oostenrijk, Malta, Estland, Zweden, Noorwegen

Volledige afhandelbaar online: Volledige afhandelbaar online:
Zweden, Oostenrijk, Finland, Estland, UK Oostenrijk, Estland, Malta, Zweden, Noorwegen

Oostenrijk:

• duidelijke visie en strategie,

• juridisch e-government kader,

• leiderschap (top) en elDsysteem.
Gebruik door burgers ligt echter lager dan
Scandinavische landen. Actie: focus promotie
Ma/ta:

• betalingvoorziening

• integratie met backoffice systemen
actie: meer publieke en pivrate samenwerking
Est/and:

• Digitaal gesigneerd document (eAuthentificatie)
Actie: interoperabiliteit, vergroten aandeel van
elektrische document management en digiatle
archivering in de verschillende departments
Zweden:

• E-commerce gebruiken voor de publieke sector

· E-procurement

• Harmoniseren wetgevingvergroten van I(T
gebruik.

• Informatie structuur

• Technische infrastructuur

• Informatiestromen tussen organisaties
vereenvoudigen

• Toegang tot informatie en diensten
vereenvoudigen

Noorwegen:

• persoonlijke en beveiligd portal
Nederland Online verfijning: 9d

• van de 18 Online verfijning: 9d'van de 18 Nederland score fase: tweerichtingscommunicatie
Volledige afhandelbaar online: 12d

• van de 18 Volledige afhandelbaar online: 12d
• van de 18 Online verfijning: 16d

• van de 28
Volledige afhandelbaar online: 14d

• van de 18
Nederland sterkte punten zijn: DiglD en toekomstige
investeringplannen 55,5 min (april 2006)
SAFIR (Speech Automatic Friendlv Interface Research)

Commentaar SommiRe landen hebben niet dezelfde diensten.
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Sommige diensten zijn in landen geprivatiseerd waardoor vergelijken eigenlijk niet gaat.
Landen worden vergeleken zonder te kijken naar o.a.: Kanaal select ie, back-office capaciteiten, gebruik van de dienst, koppeling beschikbaarheid van diensten, impact
van e-!(overnement.

Indicatoren en vragen omzetten in - Wetgeving directe invloed op volwassenheid e-dienstverlening
determinanten? - Proactief

- Nationaal portal,
- Backoffice organistatie (koppeling tussen backoffices)
- Gerntegreerde dienst burger voert het enein, kan direct voor iets anders worden gebruikt. Niet dubbel
- (Wetgeving / leiding vs beveiligingsmogelijkheden schijnt tot groeistabilisering)
- Decentralisatie schijnt tot groeistabilisatie te leiden
- Landelijk coordinatie schijnt tot groei te (eiden
- aandacht op ontwikkeling andere kanalen en service integratie schijnt de groei te stabiliseren

Raooortci/fer (sub/eetief) 7 ondanks kritiek meetmethode !(eeft het onderzoek ook eni!(e verbanden weer tussen landkenmerken en vooruitgang.
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4.8 Verenigde Naties (UN &ASPA)

Opdrachtgeveren onderzoeker United Nations (UN & ASPA)
Division for Public Economics and
Public Administration & American Society for Public Administration (ASPA)

Naam Benchmarking E-government: A Global Perspective

Document/Auteur/ iaar (Rona~han, 2002)
Soort Benchmark Top-down, Aanbod

Niveau Internationaal
Doe/stelling & vraagstel/ing Leden van de Verenigde Naties beoordelen. Referentiepunt, leder VN lid krijgt een E-Goverment Indexnummer

In welke mate leveren overheden haar diensten via internet en www aan?
Definitie e-government Utiliseren van het Internet en het wwwom overheidsinformatie en -diensten aan burgers te verlenen.
Theoretisch mode/ en determinanten E-government environment

1) Mate online aanwezigheid bepalen
2) Aanwezigheid van belangrijke omgevingsfactoren. (evaluatie telecommunicatie infrastructuur)
3) Mogelijkheden ('human development capacity') Faciliteiten, mo~elijkheden en enthousiasme van een land en zijn bevolkin~ om e-dienstverlenin~ te ~ebruiken.

Indicatoren Determinant 1) Mate online aanwezigheid bepalen
Fase 1: Online Fase 2: Informatie meer Fase 3:lnteractief Fase 4: betalen en transacties Fase 5: Volledige integratie e-
aanwezigheid dynamisch - Officiele website online dienstverlening door aile
- Statisch - Nog erg weinig - Formulieren downloaden, - volledige interactie met overheid administratievegrenzen
- weinig informatie overheidsinstelling online - officiele e-mails, en de mogelijkheid te betalen voor - aile diensten online
- updates niet frequent - Met name algemene - interactiviteit via het internet de diensten beschikbaar j afhandelbaar
- paar interactieve informatie - klantgericht aanpak (inhoud, - verfijnd klantgerichte websites, - een enkele portal, met enorme
mogelijkheden (e-mail) - Regelmatig worden er informatie en diensten) verwijzingen naar diensten waar grotejgoede zoekmachine
- geen officiele websites updates gedaan - gemakkelijk gebruik de meeste burgers niet op de • reorganisatie van
- informatie is met name - Niet mogelijk - belangrijkste diensten informatie hoogte van waren .(proactief) administratieve lagen j
aanbodgericht formulierenjaanvragen te hebben hoogste prioriteit - sommige websites hanteren overh eidsstructuur
- weinig of geen links download en - inhoud wordt goed bewaakt persoonlijke gerichtheid, op basis -wijziging
naar andere websites - meer dynamischere - portals ziin de ingangen tot van opgeslagen informatie verantwoordelijkheden
- niet bedoeld voor websites informatie - websites ondergaan vaak - verval van administratieve
administratieve - website geeft geen directe (een nationale portal voor aile herziening en verbeteringen ten grenzen
doeleinden toegang tot overheidsdiensten) behoeve van maximale - mensen en technologie
- weinig tot geen overheidsinformatie - informatie is uitgebalanceerd klanttevredenheid worden zo ingedeeld dat de
coordinatie of strategie - onevenwichtige - Beveiliging en privacy staan hoog - inhoud wordt continu bijgewerkt administratieve processen
e- implementatie (ene in het vaandel en controleert of deze nog dwarse door organisatie
dienstverleningsbeleid overheidsinstellingheeft wei - Grote betrokkenheid tot accuraat is en voldoet aan de grenzen gaan en de e-
binnen overheden wat andere helemaal niets) klantgerichtheid en gebruik vraag dienstverlening een eenvoudig

- grote diversiteit van inhoud geavanceerde techn ieken - digitate handtekening proces wordt.
en kwaliteit van de informatie - informatie en inhoud worden - diensten worden zeer efficient - Vereist politieke,
- Snelle vooruitgang door continu bijgewerkt. ingericht en gebruikvriendelijk administratieve en
betrokkenheid aangeboden leidinggevende samenwerking

Outputindicatoren: Meten van het dienstenaanbod op nationale overheidswebsites, Website info, Diensten via de website, Speciale functionaliteit (bijv. acceptatie
digitale handtekening etc.

Determinant 2) Aanwezigheid van belangrijke omgevingsfactoren ~ Faciliterende omgeving, aanwezige IT infrastructuur
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Omgevingsindicatoren: Meten van telecommunicatie infrastructuur
• Aantal pc's per 100 person en
• Aantal internet 'hots' per 10.000 personen. (domeinen, ISP's)
• % van de populatie online
• aantal telefoonlijnen per 100 personen
• aantal mobiele telefoons per 100 person en
• aantal tv's oer 1000 oersonen
Determinant 3:Vaardigheden bevolking
Omgevingsfactoren: Meten aan human capital (Vaardigheden onder de bevolking)
• Algemene Welzijn (UNDP Human Development Index)
• Transparancy em Freedomhouse (Information access index)
• Urban/Rural oooulatie ratio (indicatie van hoe acces geprioriteerde dient te worden)

Kwaliteit van indicatoren Mati~ theoretisch kader, aanname dat dit de belan~riike factoren ziin. Waarom deze om~evingsfactoren?

Methode dataverzameling - Bestudering websites
- Enquetes
- Interviews

Methode van data analyse Zowel kwalitatief als kwantitatief
Resultaten - Er is een verband tussen de algemene vooruitgang van e-dienstverlening in een land en zijn sociale, politieke of economische samenstelling. ADVIES: De efficil!nte

programma's focussen zich vooral op de ontwikkeling van leT, menselijke aspecten en gebruikerscapaciteit.
- De nationale e-dienstverlening ontwikkeling blijft onsamenhangend en niet gesynchroniseerd. Er bestaat een dwingend tekort van coordinatie over administratieve
en beleidsgrenzen. ADVIES: Een compromisprogramma kan doeltreffendheid en prestatie doeltreffendheid geven.
- E-dienstverlening moet men niet zien als populaire vervanger van de traditionele dienstverleningskanalen. Advies: Zie e-dienstverlening als complementair kanaal.
- Toename Internettoegang transformeert de toename in het gebruik van e-dienstverlening niet automatisch als de gebruikers interesse laag en onverschillig is.
- Er bestaat een duidelijk verschil van e-dienstverlening binnen nationale overheidsinstellingen.
- 'Single Entry Portals' ('eenloketten') zijn een erkende en belangrijke standaard.
- De prioriteit leggen op e-dienstverlening (e-dienstverlening is in enkele opkomende economieen bedoeld als implementatiestrategie, echter gaat dit ten koste van
een 'burger-centrale' e-dienstievering.)
- Het vormen van nationale e-dienstverlening managementteams was in 2001 eerder uitzondering dan regel.
- Er is een aanzienlijk tekort aan openbare bewustzijnscampagnes die burgers informeren dat overheden diensten via het Internet aanbieden.
- Kost Doeltreffendheid: De verwachting dat e-dienstverlening minder kost dan andere kanalen is waar. Echter is er weinig empirische bewijs om deze verklaring te
steunen. Kostenbesparingen worden op korte termijn niet behaald.
- Met uitzondering van slechts enkele overheden is financiering van e-dienstverlening nauw verbonden met niveau van betrokkenheid en prioriteiten van de politieke
leiders.

Specifieke omgevingsfactoren moeten aanwezig zijn:
- realistische politieke visie en beleid, waarin aile sterke en zwakke punten worden begrepen
- Toegewijd nationaalleiderschap
- Ondersteuning hervormingsprogramma
- Professionele en administratieve cultuur die bereid is bepaalde machten (organisatorisch en administratief op te geven)
- bepaalde actoren bevoegdheden verschaffen voor het zoeken en oplossen
- Ontwikkeling om verantwoord te leren

5 Koplopers Fase 5 niemand
& Fase 4 Canada, Verenigde Staten, Australie, New Zeeland, Singapore
Nederland Fase 3 Nederland (min. 17de

)

Echter in e-gov index scoort Nederland 8"e olek en koolooer Canada de 6de
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Canada
- Uitvoerig e-dienstverlening programma

Commentaar VeeI landen, bestudering van websites kijkt men enkel naar de eerste 4 fasen, de laatste is moeilijk via website te bestuderen. Daarvoor heeft men
interviews/enquetes afgenomen. Landen gaven zelf antwoord op vragen die hen beoordeelde (betrouwbaarheid). Nadat de aanwezigheid is bepaald en gerndexeerd,
Kijkt men welke infrastructuur er is. Men neemt hierbij ook indicatoren mee die in mijn ogen niet zo zwaar zouden moeten mee tellen (bijv. aantal tv's per persoon).
Doordat deze mee evenveel tellen komt de VS boven te staan en zakt koploper Canada. In de resultaten komen antwoorden naar boven echter gen verband met
onderzoeksmethode en determinanten.

Indicatoren en vragen omzetten in - Strategisch plan
determinanten? - Financiering

- Technische (functioneel, aanwezige systemen)
- Betrokkenheid (wie beslist, prioriteit aan bepaalde functionaliteit, gevoel over toekomst e-dienstverlening)

Raooortciifer (subiectiefJ 7) Uitgebreid rapport, meten van omgevingsfactoren in miin ogen te breed genomen.
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4.9 Brown Universiteit

Opdrachtgever en onderzoeker Brown University

Naam Global E-swvernment,2004 (West, 2004) Global E-government,2007 (West, 2007)
Jaar 2004 (4de iaar) 2007 (7de iaar)
500rt Benchmark Top-down, aanbod ~ericht, Internationaal: landen
Doe/stelling & vraagstelling Mate van e-dienstverlening wereldwijd door de overheid wordt aangeboden.

Vergelijking tussen land en en vergeliiking in met de 3 vori~e rapporten Ver~eliikin~ tussen landen en ver~eliikin~ in met de 6 vori~e rapporten
Definitie e-government E-government verwijst naar de publieke sector die het internet gebruikt en andere digitale apparaten om dienst en informatie te leveren.

Elektronische overheid is een aanvullin~ op de traditionele kanalen (persoonlijk bezoek, post, telefoon)
Theoretisch mode/ en determinanten - aanwezigheid informatie Ook aandacht voor:

- e-dienstverlening - privacy en veiligheid - afwezigheid van advertenties
- publieke toegankelijkheid - toegankelijkheid van mindervalide - retributies

- buitenlandse taal - vergoedingen
Indicatoren Outputindicatoren:

• Publicaties • privacybeleid • melding beveiligingbeleid • Toegankelijkheid overheid

• database o verbiedt marketing doeleinden • toegankelijkheid van o e-mailadres

• Audio clips o gebruik over cookies of mindervalide o Op- aanmerkingen geven via chat room of via

• Video clips individuele profile • buitenlandse taal "message board'

• aantal e-diensten o overdragen van persoonlijke • afwezigheid van o automatische e-mail update (nieuwsbrief over

• digitale handtekening info zonder -toestemming advertenties bepaalde zaken indien iets wordt geUpdate krijgt de

• creditcard bezoeker • retributies vergoedingen burger een e-mail)
o overdragen van bezoeker aan o persoonlijke website

politie o PDA- toe~ankeliikheid
Kwa/iteit van indicatoren Indicatoren komen min of meer uit de lucht vallen er is geen reden gegeven waarom juist voor deze indicatoren is gekozen. Ook het verschil in gewicht indicatoren

wordt niet toegelicht. Men meet een aantal e-diensten geeft niet aan welke of in welke complexiteit. Video clips en audio zijn schijnbaar heel belangrijk krijgen een
hoge score. Voor beveiliging is een melding al voldoende geeft men die dan voldoet men aan de beveiliging. Ook indien er een goede privacymelding wordt gegeven
is er voldoende privacy? Het onderzoek kiikt naar de front-office en ze~ dan iets over de backoffice (een meldin~ ze~t niets over een ~oede beveili~in~ of privacy)

Methode dataverzameling 1935 overheidswebsites in 198 verschillende landen.(zomer 2004) 1687 overheidswebsites in 198 verschillende landen.(zomer 2007)
Omdat niet aile websites in het Engels waren is vertalingsoftware gebruikt. Omdat niet aile websites in het Engels waren zijn buitenlands sprekende onderzoekers
Gebruik mindervalide indicator getest door gebruik Bobby 5.0 software. gebruikt. Gebruik mindervalide indicator getest door gebruik Bobby 5.0 software

Methode van data ana/vse De indicatoren krii~en allemaal een ~ewicht de ene indicator wee~t zwaarder dan de ander.
Resu/taten Niet opgenomen - vetragende werking op de ontwikkeling van e-dienstverlening is het niet kunnen

gebruiken van creditcards (5%) en digitale handtekening (1%)voor financiele
transacties.
- Privacy bescherming nog slecht. (14%)
- maar 15% heeft software dat het internet verkeer in de gaten
houdt(beveili~in~soo~punt)

Commentaar Veellanden veel websites. Wat wordt er nu gemeten? Determinanten en indicatoren lijken zonder theoretische achtergrond gekozen en er wordt niet aangegeven
waarom juist bepaalde indicatoren zwaarder worden meegewogen. Het onderzoek bestudeert eigenlijk wat er allemaal op een website te vinden is. Dus niet het
soort en niveau dienstverlenin~.

Rapportcijfer: 6) onderzoeker kijkt met ander perspectief naar e-government, geeft geen redenen waarom bijv. videoclips zo belangrijk zijn.
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4.10 Accenture

Opdrachtgever en Accenture
onderzoeker leder land waar een kantoor van Accenture is !(evesti!(d heeft haar deel !(eleverd.
Naam e-government Leadership: Engaging the e-government Leadership: High Performance, Leadership in Customer Serviee - New Leadership in Customer Service -

customer Maximum Value Exoextations, New Exoeriences Buildin!( the Trust
Document/Jaar / Auteur (Rohleder, 2003) (Rohleder, 2004) (Cole, 2005) (Wilkins, 2006)
Jaar 2003 2004 2005 2006
Soort Benchmark/Niveau Aanbod, Internationaal, landelijk Aanbod, Internationaal, landelijk Aanbod, Internationaal, landelijk Achtergrond, best practices

(deel2 kijkt naar de burger, wat die van e-
dienstverlening vindt o.a. tevredenheid) (deel2 kijkt naar de burger, wat die van
(deel 3 kijkt naar wat de drijfveren voor e- e-dienstverlening vindt o.a.
dienstverlening zijn) tevredenheid)

Doe/stelling & vraagstelling - Helpen van overheden door een effectief e- - Overheden inzieht geven in trends en Overheden helpen bij het leggen van hun Omdat de groei nu stagneert en de
government pad te creeren. voorbeelden van innovatieve fundering in leiderschap van onderzoekers geen grote veranderingen
- Trends weergeven praktijkvoorbeelden om vervolgens hiervan te klantgeriehte dienstverlening. Dit leidt verwachten in de ranglijst slaan zij het
- Aanbieden van oplossingen voor online leren en hun e-dienstverlening te verbeteren. immers tot hoge prestaties in rangschikken dit jaar over. Het doel is
dienstverlening. dienstverlening. antwoord te geven op de volgende
- Bepalen welke diensten online moeten komen. In welke mate leveren overheden online vragen:
(Welke diensten hebben de hoogste waarde?) diensten aan? En wat kunnen overheden van - Wat maakt een koplopers een koploper?

elkaar leren om tot een hoger niveau te - Wat doen zij om zo goed te presteren?
Mate van gereedheid van online komen? - Hoe kunnen achterblijvers het gat
dienstverlening tussen hen en de koplopers diehten?

- Wat ligt er in de toekomst?
- Wat is de vol!(ende stap?

Definitie e-government Geen Geen Geen Geen
Onderzoekers gebruiken e-government maar Onderzoekers gebruiken e-government maar Onderzoekers gebruiken e-government e-government krijgt een ruimere definitie
bedoelen eigenlijk online dienstverlening bedoelen eigenlijk online dienstverlening maar bedoelen eigenlijk online dan in voorgaande studies van
(Zie model) (Zie model) dienstverlening, maar nu wei in een Accenture. Naast dienstverlening over

breder verband (zie model aanpassingen) het internetkanaal is er sprake van
(interactie tussen de andere kanalen) interactie tussen de overil!e kanalen.

Theoretisch mode/ en Gereedheid van online dienstverlening: Gereedheid van online dienstverlening Gereedheid van online dienstverlening Geen, maar thema zijn
determinanten - Niveau van aanwezigheid (70%) - Niveau van aanwezigheid (70%) - Niveau van aanwezigheid (50%) - E-business-vs E-government

- Huidig benadering, kritisch omslag punt
Houding van burger tOY online dienstverlening Houding van burger tOY online Houding van burger tOY online - Complexiteit
- CRM (klantrelatie) (30%) dienstverlening dienstverlening - Adoptie strategie

- CRM (klantrelatie) (30%) • Niveau van dienstverlening vanuit klant - Flexibiliteit tot veranderen
(50%)
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Mate online gereedheid

Niveau van aanwezifirheid (gewicht 70%) I Niveau van aanwezigheid (gewicht 70%) I Niveau van aanwezigheid (gewicht 50%)
leder jaar herhalingsonderzoek echter wijzigingen e-diensten.
Breedte= aantal beschikbare diensten online
Diepte= -informatie, (relatie: passief/passief) leest de info op de website

- interactie, (interactie: actief/passief) communicatie met overheid via website, proces gaat nog niet geheel over het internet
- transactie, (interactie: actief/actief) diensten afneembaar via internet (elektrische transactie is geldig)

Fase 2: Basiscapaciteit Fase 3: Diensten beschikbaar Fase 4: Volgroeide diensten levering
- Centrale planning gecreeerd - Basispoorten -Intentiegebaseerde transactionele Portals
- Wetgevend kader ontwikkelt Zo snel mogelijk zoveel - Diensten zijn gegroepeerd
-Infrastructurele ontwikkelingen rondom mogelijk diensten online - Toegevoegde waarde benadering (doe
beveiliging en certificaten beschikbaar maken. meer met minder)
- Brede online aanwezigheid - Brede doelen in stellen - Duidelijke eigenaarschap en autoriteit
- Quick win: snelle implementatie van Enkele verfijnde - Relaties en samenwerking met andere
diensten waarbij interacties mogelijk zijn interactiemogelijkheden overheden
- Sectoren die inkomsten binnen krijgen ge"lmplementeerd - Sterkte in diensten die toegevoegde
leiden de weg - Enkele samenwerking met waarde hebben (bewezen)
Andere overheden leren de lessen van andere overheidsorganisaties - lege beschikbaarheid doelen naar

de early adaptors - Versterkte klant focus klantenservice doelen

I
I

I

I

I

I

I

I

I
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Fase 5: Diensten transformatie
- Verbeterde klantenservice is de
visie
- Gebruik/afname 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

geen

Overheidsgrensoverschrijdende
samenwerking/dienstverlening(Samenwerking
met andere overheden interactie)
- basis: interactie binnen afdeling voor levering
- intra: interactie tussen afdelingen binnen
organisatie voor levering van samengevoegde
diensten
- keten: interactie tussen organisatie voor
levering van 1 dienst.
- cross-government. interactie tussen lagen van
overheid om diensten afte handelen.

CRM (gewicht 30%) CRM (gewicht 50%)
Inzicht: herkenning van burger en gebruikt overheid deze informatie. Kantgerichte interactie op:
Aanbod:voldoet dienst aan klantbehoefte - programma gerichtheid: afdeling gaat uit wat
Interactiemogelijkheden; gebruik meerdere kanalen de klant wit
Organisatiestructuur: effectieve e-dienstverlening, organisatie ingericht op - groepsegmentatie: diensten gebaseerd op
overheidsstructuren of op klantbehoefte behoeften van segmenten
Netwerken: zijn er samenwerkingsverbanden met andere overheden of bedrijven. Om een - individuele segmentatie: diensten gebaseerd
samengestelde diensten te leveren die een toefirevoefirde waarde hebben voor de klant op persoonlijke behoeften
Deze indicator (CRM) wordt in 2004 extra meegenomen. - intelligente interactie: inspelen op huidige
Ondersteuning: is de website ge"lntegreerd met andere communicatiekanalen. behoeften en voorspellen en waarschuwen van

de gebruiker voor toekomstige diensten.

Fase 1: Online
aanwezig
- Informatie online
gepubliceerd
- Weinige diensten
verkrijgbaar
- Vroege
infrastructurele
investering

Indicatoren
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Multi-channeling leveren van diensten
-basis: meerdere mogelijkheden om vragen van
klant te beantwoorden.
- multichannel: kanalen geven dezelfde basis
informatie, uniform
- kanaal synchronisatie: ondersteuning
informatie over burger wordt over aile kana len
gedeeld
- Naadloze levering: klant info wordt
opgeslagen, dynamisch proces en geeft een
real-time multitransactionele ervaring

Men onderzoekt de aanwezigheid en complexiteit van de e-dienstverlening (kwantitatief) en vult deze aan met kwalitatief verzamelde data.
Het kwalitatieve gedeelte wordt als extra informatie weergegeven. Ter ondersteuning van de kwantitatieve data (betrouwbaarheid
verbeteren). Accenture geeft aan aileen de landen waar zij vestigingen hebben te betrekken bij het onderzoek (data voorhanden), worden
de "best in class" overheden nu wei eigenlijk weI geselecteerd? Het onderzoek neemt een ruim aantal
• Bestudering 22 landen • Bestudering 22 landen • Bestudering 22 landen overheidswebsites

overheidswebsites overheidswebsites • (177 e-diensten)
• (201 e-diensten) • (206 e-diensten) • Burgersurvey 400 respondent ieder land,
• Interviews topambtenaren • Interview koplopers, topambtenaren VS 600 (extern bureau)
Kwalitatief Kwalitatief • Telefonische enquete
143 telefonische interviews verdeeld over Algemene bevindingen uit • Face-to-Face interviews
15landen. Voor achtergrond info werden overheidsrapporten • Kwalitatief achtergrond onderzoek:
diverse bronnen gebruikt. • Documentenanalvse

I
I
I
I
I
I
I
I
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Kwaliteit van indicatoren

Methode dataverzameling

In dit onderzoek worden belangrijke e
government aspecten bijv. het gebruik en
multichanneling niet meegenomen. (face
validiteit)

Indicator ondersteuning (multichanneling)
meegenomen.(verbetering fase valditeit).
Ook is onduidelijk waarom

Pro-actiefen educatie:
-programma aanbieden: basis beschrijving
- proactieve levering: gebruik van tools voor
stimuleren van gebruik
- doelgerichte levering: doelgerichte berichten
aan klant
- interactieve waarde levering: juiste berichten
naar verschillende groepen met behulp van
marketing en communicatie technieken en
monitoren van de impact en vaststellen ofdeze
een waarde geven.
In dit onderzoek zijn indicatoren voor het CRM
niveau gewijzigd ook krijgt dit deel een
zwaarder gewicht.
Bij de eindscore plaatsen ze de landen in vier
categorieen namelijk 'trensetter' indien boven
de 60% wordt gescoord, 'challenger'(50%
60%), 'follower'(35%-50%) en
'formative'(onder 35%). Waarom landen juist
tot een bepaalde categorie behoren wordt niet
weergegeven, waarom Iigt de verdeling zoo

• 46 diepte interviews met
topambtenaren van koploper.

De koplopers komen uit de studie van
2005. De twee eerste groepen waren
'trensetter' en 'challenger'. Nederland
was dit net niet en viel nog net in de
categorie 'follower'
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Kwantitatief: Kwantitatief: Kwalitatief Trendsetter: Canada & VS
(22 landen deden mee) - Kwaliteit en volwassenheid van online Algemene bevindingen uit overheidsrapporten Challenger: Denemarken, Singapore,

dienstverlening (22 landen) Kwantitatief: Australie, Frankrijk, Japan, Noorwegen,
- Houdingfmening burgers t.o.v. e-gov (12 - Kwaliteit en volwassenheid van online Finland.
landen) willekeurig telefoonnummers gebeld dienstverlening (22 landen) EXTRA:

- Houdingfmening burgers t.o.v. e-gov (12 Kwalitatief achtergrond onderzoek:
landen) willekeurig telefoonnummers gebeld. Documentenanalyse

Survey: 8600 respondenten over aile 21
landen. Mexico niet Lv.m. eerder
uitgevoerd onderzoek

Methode van data analyse Aanwezigheid =breedte * diepte Mate aanwezigheid =breedte * diepte Mate aanwezigheid =breedte * diepte Dit jaar geen rangschikking van de
Breedt= aantal diensten van de 201 Breedt= aantal diensten van de 206 djensten Niveau van klantgerichtheid = Burgergericht + landen.
djensten online online Multi-channel + Kwalitatief
Diepte = niveau van volwassenheid Diepte = niveau van volwassenheid Overheidsgrensoverschrijdende
(informatie, interactie, transactie (informatie, interactie, transactie) samenwerkingfdienstverlenjng + proactieve

communicatie
CRM= inzicht *aanbod * interactie CRM= inzicht *aanbod * interactie
*organisatiestructuur * netwerken *organisatiestructuur * netwerken *

ondersteuning

Mate gereedheid= 0,7 x Mate Mate gereedheid= 0,7 x Mate aanwezigheid Mate gereedheid= 0,5 x Mate aanwezigheid +
aanwezigheid + 0,3 CRM + 0,3 x CRM 0,5 xCRM

Resultaten Deel1: Deel1: Deel1: 1) Burgers vinden dat de e-

• E-government volgroeit door serie van • Groei op hogere niveaus vertraagt. 1) Nieuwe brede visie met e-dienstverlening als dienstverlening door bedrijven beter
plateaus. Overheden moeten na het (Compexiteit toename, andere srategie component (geldt voor de hogere fasen van e- wordt uitgevoerd dan door de overheid,
behalen van een plateau nieuwe e- bijv. eerst basis in orde dan pas e- dienstverlening) behalve in Singapore. Actie: Gebruik en
government strategieen bedenken. diensten) Hoe? Door: adoptie van beste technologieen
Momenteel doen zij dit niet. • Overheden hanteren verschillende • e-dienstverlening niet als apart deel zien. (diensten) uit de private sector. bijv. sms,

• Meerwaarde e-dienstverlening drijft tot manieren om naar een hogere plateau te • aile nodig informatie is om de klant heen ideal, wap, ivr, betalen per telefoon, via
steeds meer e-dienstverlening visies. komen (o.a gericht op front- of eerst op georganiseerd. kiosk telefoon, videobeeld en
Interne efficientie en backoffice) • dienst onafhankelijk van kanaal, coiirdinatie videocamera) contact met ambtenaar).
dienstdoeltreffendheid. • Nog een erg groot verschil tussen aanbod kanalen

• CRM ondersteunt e-dienstverlening. en wat de burger vraagt. • vloeiende samenwerking tussen lokale, 2) Overheden bereiken kritisch
Groeiende convergentie in denken van • Overheden hanteren een uit gebalanceerde regionale en nationale overheid om omslagpunt limiet met huidge aanpak
CRM en e-dienstverlening onder staf. aanpak om de waarde van e- geYntegreerde diensten te kunnen leveren (huidige dienstverleningsmodellen en
Bij heroverwegen van strategieen dienstverlening te bepalen. Zoekend naar • proactieve communicatie en educatie: daarbij behoren de processen, culturen,
worden ook steeds vaker klanteffecten de diensten met de grootste impact vs. de • burgers op de hoogte houden van e-diensten aansturing, structuren voldoen niet
meegenomen. CRM principes steeds kosten die hierbij gemoeid zijn. • leren er mee om te gaan zodat adoptie stijgt. meer). De transformatie verandert njet
vaker toegepast in e-dienstverlening • Voor 'naadloze' e-dienstverlening hoogste aileen de dienstverlening maar ook de

• Toename e-dienstverlening prioriteit. plateau zijn horizontale en verticale 2) Sterkte fgroeien op meerdere gebieden: dienst zelf. Actie:
Voordelen van e-dienstverlening integraties tussen verschillende lagen van • Dienstverlening strategie burgergericht - Stap 1. herbeoordelen en hervormen
(verbeterde dienst, effecientie. overheden nodig • Multi-channeling van dienstverleningstrategieen. Creeren
Kostbesparingen) zullen niet gezien • Dienstenfprocessen worden zo • Integratie f samenwerking andere afdelingen van duurzame waarde.
worden wanneer het gebruik van een getransformeerd f verbeterd dat oude en overheden - Stap 2. Overheden pakken niet opties
dienst laag is. Regeringen zien dienstmodellen (business • proactieve diensten van bestpractices en one-fit-all
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momenteel een laag gebruik. Er is een models)compleet verdwijnen. Overheden Hoe? Door: methodes. Zij maken hun eigen
duw nodig om over deze drempels te moeten deze modellen kunnen loslaten. • Adoptie van leading-edge mogelijkheden strategieen gebaseerd op hun eigen
komen. Echter als eenmaal een (interne organisatiestructuur loslaten) • Kritiek bouwstenen: unieke kansen en proposities.
kritische hoeveelheid van diensten • VeeI overheden hebben portals, waarmee o identificatie/ authentificatie Koplopers plaatsen de klant centraal in
online zijn gebracht. Zal e- vanaf een centraal punten diensten kunnen o betaalsysteem hun dienstverlening.
dienstverlening snel groeien en zullen worden afgenomen.
'echte' voordelen toenemen. • E-gov meer gebruikt voor diensten aan 3) Burgers bereidwilligheid om e-diensten te 3) Koplopers hebben geconstateerd dat

• Regeringen ontdekken dat het bedrijven dan burgers. (interactie van omarmen. Waarom? verdere digitale dienstverlening veel
beschikbaar stellen van diensten bedrijven met overheid is meer op routine • burgers zijn niet tevreden met huidge complexer is dan dat zij verwacht
online niet correleert met doelen als en grote volume) dienstverlening. Ze willen betere hadden. Ze hebben een nieuwe
grotere effectiviteit en efficientie. • steeds meer overheden promoten het dienstverlening. Hiervoor zijn ze bereid infrastructuur moeten aanleggen, interne
Nieuwe e-dienstverlening doelen zijn gebruik van e-dienstverlening (redame, bepaalde persoonlijke informatie aan de organisatie structuur en processen
nodig. goedkoper etc) overheid te verstrekken. drastisch verandert, fusies,

• financieel klimaat ~ veel overheden zijn • burgers zijn enthousiast wanneer een bedrijfsprocessen herontwerpen.
Te nemen acties voor aan het bezuinigen (e-gov budget onzeker) overheid proactief handelt. Uiteraard met
Fase 1: Online aanwezig • steeds meer beleidsplannen hebben e-gov enige uitzonderingen. 4) Voor succes hanteren de koplopers
- ldentificeer quick wins opgenomen en zien deze als component • Verdere digitale dienstverlening om te een combinatie van 4 tactieken om de
- concentratie op hoog-volume van organisatie verandering. voldoen aan de verwachtingen van burgers adoptie van hun dienstverlening
herhalende diensten • Binnen een organisatie brengt men eerst gaat verder dan organisatorische en strategie te promoten.
- bouw infrastructuur diensten horizontaal online infrastructurele veranderingen. Er dient 1. 'the stick'= grote druk of verplichting
Fase 2: Basiscapaciteit • Doordat bepaalde diensten/producten over rekening te worden gehouden met barrieres tot het gebruik van efficient
- e-government visie stellen meerdere overheidslagen treedt er die kunnen op treden o.a.: de publieke dienstverleningskanalen
heldere doelen goed keuren verticale integratie op. (uitdaging verticale houding (attitude) en de bereidheid van 2. 'the carrot'= prikkels voor het online

- bouw kader voor dienst bepaling interoperabiliteit) burgers om informatie te verstrekken. gebruik
- moedig samenwerking in ketens aan • Verticale integratie is complexer dan 3. 'marketing pull'= innovatieve
Fase 3: Oiensten beschikbaar horizontaal. 4) Overheden maken hun campagne om de gebruikers er van op de
- Creeer en machtig centraal bureau of • verticale integratie uitdagingen: juridische investeringsbeslissingen in dienstverlening hoogte te stellen en uitleggen hoe te
individu om initiatieven te leiden verschillen tussen lagen, grote zonder en duidelijk beeld wat de resultaten doen en hoe te gebruiken.
- Structureer dienstaanbod kijkend naar organisatiecultuur verschillen, teweegbrengen. 4. 'high-touch push'= hulp en
klantbehoeften verschillende bevoegdheden van leiding, Belangrijk: om te begrijpen, te meten en te ondersteuning: aan mensen en bedrijven
- Ontwikkel transactionele mogelijkheden financiering er is geen centrale weten wat de invloed is van de adoptie van een laten zien hoe ze het beste en meeste uit
Fase 4: Volgroeide diensten levering financier(investeringen komen uit e-dienst op de overige kanalen. Om een betere de dienstverlening kunnen halen.
• Identificeer diensten met hoge verschillende bronnen) dienstverlening te kunnen geven en een groter

meerwaarde en leg daar de focus op • Overheden eerst horizontale vervolgens resultaat uit de investering te kunnen halen 5) Koplopers positie is afhankelijk van
• Betrek klanten in het ontwikkelproces verticale integratie. dient een veelomvattend beeld van burgers en het vermogen dat overheden hebben zich
• Ontwikkel een consequent hoge • personalisering van e-diensten neemt toe. bedrijven gemaakt te worden en hun adoptie aan te passen aan veranderingen en

standaard voor implementatie van (op basis van segmenten of echt op maat) van aile kanalen. richten op nieuwe uitdagingen.lnvloed
systemen voor e-government (uitdagingen privacy, juridisch zijn er • welke diensten gebruiken mensen op e-dienstverlening verbeteringen is

• Promoot de diensten op de markt beperkingen hoeveel persoonlijke • waarom gebruiken zij. • structuur van de overheid
Fase 5: Oiensten transformatie gegevens verzameld mogen worden). • Overheden doen vrijwel geen meting • organisatieprocessen

Overheden maximaliseren hoeveelheid e- vanwege: • cultuur binnen een land
EXTRA Deel 2: diensten op basis van klantbehoeften met • hoe e-diensten zijn ontwikkeld (meerdere • attitude en perceptie van mensen
Regeringen moeten vier fasen van actie minimaal vertrouwelijke informatie. partijen betrokken en geen kijk hoe de
achtervolgen: • Naast afweging e-dienstverlening vs data uiteindelijk is gegenereerd. Uitdagingen:
l)identificeren van de juiste diensten investerin!! is marketin!! een belan!!riik • !!ebrek aan ervarin!!. • Dienstverlenin!! via aile kanalen
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voor de juiste klanten mid del om het gebruik van e-diensten te vergroot -7 complexiteit vergroot.
2)'nette' implementatie van online vergroten Kritieke bouwstenen verschillen per land door: (Zichtbare en onzichtbare valkuilen).
diensten • wetgeving Vb. opl. Testen van de gehele
3)zorgen van toename online diensten Te nemen acties: • beveiligingseisen dienstverleningsproces. Niet enkel
4)meten van succes Fase 2: • beleidsinstrumenten vanuit de organisatie in te denken in

• bepalen en implementeren van diensten • perceptie van burgers de burger, maar daadwerkelijk burger
die gewild zijn en met hoog meenemen in het ontwikkelproces.
demonstratiegehalte Te nemen acties: (vinden van verbeteringen) zie UK

• Focus op volume en herhaal diensten Burgergerichte cultuur crel!ren voorbeeld (sessietijd en autokilometer
• Samenwerking met andere afdelingen • mogelijkheid creeren dat overheidslagen en invoeren)

zodat meerdere diensten online kunnen afdelingen informatie kunnen delen, zodat • Voor de verdere digitale
komen men een algemeen beeld van de burger dienstverlening is steeds meer

• eerst diensten voor bedrijfsleven dan krijgt. persoonlijke informatie nodig. Vb. opl.
burgers • Deel deze informatie met de frontoffice Balans vinden tussen bescherming

• quick wins! Maar moeten deel uitmaken · Krijg inzicht in de behoeften en van, gebruik door en het verstrekken
voor een groter plan. (fundering voor verwachtingen van burgers en begrijp de van persoonlijke informatie.
transformatie) gedachtegang van hun interacties met de • technologiekosten voor e-

overheid. dienstverlening stijgen. Vb. opl. Op de
Fase 3: • Ontwikkel processen die een balans geven hoogte blijven van nieuwe
• lange termijn doelen van e-dienstverlening tussen behoeften en doelen van burgers en technologieen en omgaan met de

moeten richting transformatie gaan, niet beleidsdoelstellingen van de overheid. implementatie.
enkel automatiseren van de • Prestaties ook van externe resultaten van e- • perceptie van burger over de
dienstverlening dienstverlening meenemen/meten. effectiviteit van de e-dienstverlening

• behoefte aan sterk bestuursmodel • ontwikkel e-dienstverlening die in prestaties loopt terug. Komt door trage
• focus op behoeften burger en bedrijven ( resulteren voor burgers. Managen van deze veranderingen.
• (processen verbeteren) diensten over afdelings- en • Overheden hebben moeite met het
• Beslissingen moeten gemaakt worden met overheidsgrenzen heen. veranderen van de traditionele

de kennis van deze behoeften • ontwikkel mogelijkheden die leiden tot informatiestructuren naar organ isatie
• Afbreken van grenzen tussen afdelingen en klantgerichte en op maatgerichte diensten en modellen die gevraagd worden.

overheidslagen adviezen. (behoeften en omstandigheden) • Overheden blijven vast zitten in hun
• Maken van 1 punt waar burgers terecht dienstverlen ingsprocessen. Vb

kunnen. (Informatie en transacties) Multi-channeling diensten oplossingen koplopers: 'level
• Bundelen van diensten of gebruik • weet wat het huidige gebruik is, voorkeur van agreements', burgergericht denken

verbindingen tussen diensten de burger is en wat de kosten zijn voor ieder (attitude en percepties)
kanaal.

Fase 4: • creeer dienstverlening die is aangepast is ...-

• bereidheid tot nieuwe organisatiemodellen voor ieder kanaal. Conclusie van koplopers + Accenture's
en laat oude ineffectieve los. • creeer dienstverlening waarbij de voorgaande studies

• adoptie van e-gov aanpak bestuursmodel dienstverlening tussen de kanalen Advies:
en samenwerking met andere afdelingen gecoiirdineerd worden en waarbij het logisch StH staan =achteruitgaan
en overheidslagen blijft voor de burger. - Verdrijf zelfgenoegzaamheid (nooit

• deel voordelen van e-gov (tijd en kosten • zorg voor authentificatie en registratie tevreden zijn kan altijd beter)
besparing) met burgers en bedrijven. systeem Eigen standaarden voor prestatie
(Communiceren over deze voordelen) • zorg dienstverleningsniveaus, vragen en - Overheden die hoge prestatie nastreven

• Richten op naadloze e-dienstverleninR diensten sneller bii de juiste deskundige. moeten een stratel!'ische
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richten op integratie met andere dienstverleningvisie ontwikkelen die
overheidslagen Integratie I samenwerking andere afdelingen meer verbonden is met hun eigen

• Proactief e-dienstverlening. Eventueel en overheden (horizontaal en verticaal) cultuur, ambitie en waarden .
geheel buiten zicht burger om. • aansturingstructuren die lOrgen voor een

omgeving waarin de ontwikkeling, Effectleve ultvoering
Onderzoek geeft meting volwassenheid e- beheersing en levering van diensten over • niet aileen beleidsstukken moeten
dienstverlening weer, maar ook andere zaken traditionele organisatie grenzen en vanuit klantenperspectief gemaakt
worden onderzocht (worden niet meegeteld) rechtgebieden goed verloopt. worden het gehele proces tot aan de

• effectieve beveiligingsprocedures voor administratieve procedure.
EXTRA Deel2 de burgers kijk op de e- afhandelen van persoonlijke data. - Het betekent dat lOweI top-down
dienstverlening Publieke initiatieven voor het krijgen van structuren als horizontale structuren op
Determinanten met indicatoren vertrouwen in beveiliging. Gebruik van de juiste wijze geregeld moeten worden.
l)Burger gebruik persoonlijke data voor betere Meer operatieve leidinggevenden dan
• Penetratie internet vs gebruik e-gov dienstverlening. beleidsmakende .
- Doel van bezoek • Rollen en verantwoordelijkheden - sterke leiderschap (mensen
2) Trigger en drempels vastleggen die effectieve besluitvorming mobiliseren) gekoppeld aan
- Tevredenheid van bepaalde diensten over aile lagen/afdelingen heen toelaten controlerende structuur van boven naar
- Drempel tot meer gebruik van e- de lijnen en structuur van de organisatie is onder in de organisatie.
dienstverlening hierbij niet zichtbaar voor burger - koplopers creeren bestuurlijke
3)Attitude • ontwikkel middelen voor bredere commissie structuren die
- optimisten en pessimisten e-dienstverlening samenwerking in dienstverlening, samenwerkingsverbanden over
- attitudes tot e-dienstverlening betrekken van intermediairs en derden. organisatiegrenzen mogelijk maakt. Zij
- attitude vs effectiviteit informatie • creeer toegevoegde waarde beginnen bovenaan en werken
- attitude vs effectiviteit transactie organisatiegrensoverschrijdende overlappend naar beneden via ieder
Resultaat: dienstverlening. Begin met diensten niveau.
= Transactie geeft grotere tevredenheid dan waarbij weinig persoonlijke data wordt - samenwerkingsproces is dynamisch,
informatie. gedeeld, tot hogere niveau coordineren na iedere stap is nodig.
=focus op promotie en ontwikkelen van interoperabiliteit en informatiedelen.
gemakkelijk te gebruiken e-diensten Sterke re/atie metburgers gebruik
= eenvoudige transactie mogelijkheden leidt Proactief makend van de techn%gle om zovee/
tot nieuwe gebruiker ~ leidt tot tevredenheid - coordineerde en georganiseerde aanpak door moge/ijk online moge/ijk te maken.
e-dienstverlening de overheid heen om burgers te informeren dat - Vertrouwensrelatie opbouwen, (burger
- vraag hoog en hoge potentie en hoge impact diensten beschikbaar zijn a.d.v. bepaalde bij ontwikkeling dienstverlening
= direct ontwikkelen van e-diensten kenmerken. betrekken)
- e-diensten zijn al sterk, hoge impact en - Verbindingen leggen tussen marketing, - Verfijnde technologien toepassen. Meer
vraag communicatie, educatie activiteiten voor de verfijnde technologie en vertouwen van
= meer tijd in promotie behoeften van burger als de burgers om online met de overheid te

beleidsdoelstellingen van de overheid. (beide willen handelen, leidt tot meer diensten
Deel3 wat is de drijfveer van e- partijen hebben voordeel) online.
dienstverlening? - Verbindingen leggen tussen marketing,
H: Meerwaarde groter door verbeterde sociaIe communicatie, educatie activiteiten voor leren van de private sector en deze
prestatie in een meer kosteffectieve manier. overheidsmulti-channelstrategieen (het leiden verla/en In publieke sector context.
SociaIe prestatie= verschil doel van e-dienst van burgers naar de juiste kanalen voor de - koplopers zoeken naar innovatieve
en de verwachtingen van de e-dienst dienstverlening) ideeen, die trachten deze te plaatsen in
Kosteffectiviteit=sociale orestatie meetbaarI de overheidsorganisatie.
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Oaarlijkse uitgave- investeringen + EXTRA Deel2 de burgers kijk op de e-
rendement) dienstverlening Determinanten met indicatoren Ontwikkel verantwoordelijkheden en
Door automatisering en integratie van l)Burger interactie (wil meten: hoe burgers transparantie, in hetspec/aal
diensten communiceren met de overheid, welke initiatieven waarbij meerdere

methodes zij het liefst gebruiken en hun overheidsorganisaties zijn betrokken.
huidige niveau van interactie met de - met name bij een horizontale structuur
overheidsdiensten.) - combinatie zowel top-down als bottum-
Meet: up werken.
- Penetratie internet vs gebruik e- Ontwikkel een continu leiderschap
dienstverlening. - sterke leiderschap zodat mensen
- Gebruik kanalen (internet, tel., balie, volgens
post/mail) gemakkelijk - consistent en continue leiderschap
- Gebruik e-dienstverlening en tevredenheid
2) Overheidsafdelingen en -lagen interadie en
informatiedeling (wil meten: ervaringen van
burgers die ervaringen hebben op gedaan
wanneer verschillende overheden als 1
functioneert en hun houding tegenover het
inleveren van persoonlijke informatie.)
Meet:
- Contact met overheid en mate waarin overheid
dit nog wist.
- Effectiviteit van de bekende gegevens
- Ongemak vs. Delen van persoonlijke
informatie.
3) Trigger en barrieres (wil meten: perceptie van
burgers over het leveren van diensten over
nieuwe kanalen, hun steun voor initiatieven die
het gebruik van online diensten aanmoedigen
en hun houding t.o.v. e-dienstverlening)
Meet:
- houding t.O.V. e-dienstverlening
(optimist=/pessim ist)
- het nut van een e-dienst inzien
- houdinlt t.O.V. beleidsoptie e-dienstverleninlt

5 Koplopers Fase 5 Canada, Fase 4 Singapore, Canada, Singapore, Verenigde Staten, Mate gereedheid: Mate aanwezigheid + Niveau De waarde die zij creeren op twee
& Verenigde Staten, Denemarken, Australie, Denemarken. klantgerichtheid criteria: De resultaten die zij bezorgen en
Nederland Australie, Nederland met UK gedeelde 9de plek Canada, Verenigde Staten (trendzetters), de kosteneffectiviteit zij bereiken.

Fase 3 Nederland (Ud") Denemarken, Singapore, Australie (aanzetters) Zij kijken naar waarde van het
Nederland: lOde van de 21 (volger) perspectief van de burger - de

voornaamste aandeelhouder en de
Mate aanwezigheid: belangrijkste begunstigde van
- Breedte: l)FrankrijkjVerenigde Staten, 2) regeringsactiviteit.
Japan, 3) Canada/Nederland, Door ook te concentreren op rendabiliteit
4)Australie/Finland 5) lerland streven koploper niet aileen om de juiste
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- Diepte: l)Canada, 2)Verenigde Staten dingen te doen maar ook om hen op de
3)Duitsland, 4) Singapore/Denemarken, juiste manier te doen. Koplopers delen
5)Noorwegen/Australie sommige gemeenschappelijke

kenmerken.
Niveau klantgerichtheid: - Zij genereren maximale publiekelijke
- Burgergericht: Canada, VS, waarde.
Singapore/Frankrijk, Australie, Nederland - Zij zijn burgergecentreerd en
- Multi-channel: Singapore, Canada, Finland, resultaatgeconcentreerd.
VS, Frankrijk - Hun capaciteiten en operationele
- Overheidsgrensoverschrijdende activiteiten steunt de levering van de
dienstverlening: Canada, VS, Denemarken, resultaten die door hun missie is
Zweden/Noorwegen, Singapore gedefinieerd
- Proactieve communicatie en educatie: Canada, - Zij meten hun prestatie gebaseerd op
Frankrijk/Singapore, Australie, die resultaten - niet slechts inputs en
Denemarken/Mexico outputs.

Tegelijkertijd worden aan regeringen van
EXTRA deeI 2: de koplopers kosten-doeltreffendheid
- internetpenetratie: toevertrouwd.
Correlatie tussen gebruik e-dienstverlening en - Zij houden zich vast aan
internetpenetratie verantwoordelijkheid - zij maken hun
1) Finland, 2)Zweden, 3)Denemarken, operaties en resultaten doorzichtig naar
4)Noorwegen, 5)Nederland. vs koplopers iedereen.
gereedheid e-dienstverlening - Zij zijn vernieuwend en flexibel, creatief
6) Canada, 7)VS, 8)Australie, 9) Singapore. en streven voortdurend de waarde van de

dienstverlening te vergroten.
- Zij werken open en gezamenlijk,
begrijpen dat hun organisatie deel van
een grater systeem is en dat er cultuur
verschillen zijn tussen andere
afdelingen,organisaties.
Ten slotte weerspiegelen koplopers hun
enthousiasme voor het bezorgen
openbare
waarde. Deze duidelijke passie van
zowel interne person eel als bestuur leidt
tot actieve steun van de missies van hun
orj~anisaties.

Koplopers Canada: In begin investeringen snel terug verdient. Canada Ad 2. Koplopers nu focus verschuiving
- Duidelijk beleid Echter met het aanbieden van e-diensten op - visie van dienstverlening naar
- Betrokkenheid burgers/bedrijven een hoger niveau gaan hogere investeringen - een overheidsbrede infrastructuur (beveiligtO waardecreatie(shared services en
(burgerpanel) gepaard. Op de weg naar dit hoge niveau zijn - vele elementen in de infrastructuur samenwerking)
- Duidelijke doelen ook besparingen concreet waargenomen. ondersteunen integratie e-dienstverlening
- Juridische omgeving voor e- Promotie van e-diensten (marketing), - kritische massa e-diensten Ad3.
dienstverlening hierdoor enorme groei van e-gov gebruik. - standaardisering van bedrijfsprocessen Canada
- Onderzoeken naar privacy, beveiliging, - identificatie management - Structuur: doorvoeren van horizontale
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e-consultaties, taalgebruik, klantgericht, Canada: -Iandelijk authentificatie samenwerking (organisatiestructuur
internetgebruik, content management. - Focus op klantgerichtheid hoog (uitgebreid - informatie management veranderen) op landelijk niveau kwamen
- Hoog budget onderzoek) - nieuw beleid en wetgeving iedere week de betreffende ministers
- Ruim draagvlak - zelf bestuderen - nieuw organ isatie arch itectuur bijeen. (face-to-face) leidde tot
- Vertrouwen in beleid - beleid verticale integratie - zowel horizontaal als verticaal werken initiatieven in overheidssamenwerking.
- Beleid voor het integreren van diensten/ - interoperabititeit Canada scoort op aile 4 de indicatoren hoog dit Zij creeerde tevens 'Shared Corporate
afdelingen/overheden - privacy komt door de dienstverleningsvisie: Administrative' (centraal)
- Cultuurverandering vindt plaats - beveiliging - herontwerpen van diensten, Belangrijk volgens Canada voor publieke
(processen veranderen, manier van - dienstverlening waarmee drastische shared services:
werken verandert, cultuur verandert) Singapore: verbeteringen in klanttevredenheid zij te halen - Dienstverlening aan individuen werd
- Groeperen van diensten en informatie - CRM (klantgerichheid) - kostenbesparingen en doeltreffend onder 1 leider geplaatst.
voor betere klantbediening - nieuwe e-dienstverlening strategieen - Transparantie - rekening houden met mensen (wit
- Beveiligde infrastructuur - proactief Behalen van resultaten binnen een kader person eel vooruit?). Expertise binnen
- identificatie en authentificatie online - investeringen in upgrading infrastructuur gedefinieerd door de burgersbehoeften en een halen.
(PKI) - mobiele e-diensten of gebruik van mobiele aanpak van de gehele overheid. - backend en frontend relatie. (backend

telefoon (sms berichten) operatie (snel, betrouwbaar, nauwkeurig,
Singapore: Frankrijk visie "respons binnen 3 min. Voor bereikbaarheid etc) impact op kwaliteit
- Betrokkenheid Verenigde Staten: informatie" heeft boost gegeven in e-dienstverlening
- Samenwerkingverbanden (publiek en - burgergericht klantgerichtheid en multichannelling. - Sterke betrokkenheid /steun van
privaat) - technische integratie tussen overheidslagen leiding
- Klant portal (gepersonaliseerde (met drie klikken toegang tot aile informatie Zweden: (decentrale overheid) visie "klant - shared services (service level
website) en diensten) hoeft voor een vraag maar bij 1 agreements)
- Stimuleren gebruik e-gov (via internet - public key infrastructuur overheidsorganisatie te benaderen" heeft Denk als een bedrijf, levering van een
diensten goedkoper) - E-Authenticiteit initiatieven geleid tot overheid grensoverschrijdende dienst kost geld, ontwikkel en manage
- Proactief e-dienstverlening - Veranderingen met betrekking tot privacy en dienstverlening het zo zodat de geen onnodige kosten

beveiliging (eerst onderzoek privacy impact) worden gemaakt. Organisaties, ketens
- resultaatgericht Denemarken: stimuleren van samenwerking en moeten zich zien als outsourcing.
- creeren van meetbare verbeteringen voor overdracht tussen verschillende
burgers overheidsinstantie t.b.v. online dienstverlening Denemarken
- promotie gebruik e-gov. - moderniseringvan de wetgeving, verwijderen - Structuur: overheidsorgan isaties aantal

onnodige barrieres voor digitale communicatie verlagen door ze samen te voegen, hun
en om samenwerking tussen overheden te machtvergroot waardoor zij de burger
vergemakkelijken en in staat te stellen. direct/volledig kan helpen. (tradition eel:

sterke decentrale en adminisatratie)
Finland: -horizontale en verticale samenwerking Integratie data en 'bedrijfs'processen
om diensten te verbeteren top prioriteit opzetten tussen verschillende
effectiviteit vergroten d.m.v. gangbare organisaties.
arch itectuur en platvormen om de
interconnectiviteit te vergroten. UK:focus 1) wat centraal digitaal te

leveren, met betrokkenheid van lokale
Singapore: via mobiel (sms, online) diensten overheden, 2) klankbord die gaat
aanbieden. Public-Private-People Intergration. bekijken hoe dit geleverd kan worden.
Meet adoptie e-diensten (meer inzichten voor
verbeteringen) Frankrijk
Geen soecifieke authentificatie middel. - Structuur: fusie van diverse Dublieke

43

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gebruikersnaam en wachtwoord is voldoende. organisaties t.b.v. modernisering.
Online betalingen zijn de grootste - Meet de waarde van de dienstverlening,
beveiligingszorgen. niet aileen kwantitatief (financieel en
(Wetgeving minder strikt) tijdbesparingen), maar ook kwalitatief
Enthousiaste populatie. (sociale impact en bijdrage aan vervolg

missies
VS: - zaken als privacy en beveiliging zijn ver
gevorderd. VS burgers hebben dit hoog in hun Noorwegen
vaandel. Zii hebben een negatieve attitude - Structuur: Reorganisatie zodat burger
t.o.v. verstrekken van persoonlijke informatie. niet bij meerdere organisaties moet
Een grotere publiekelijk vertrouwen is aankloppen. (First-line office zorgt dat de
essentieel te groeien in samenwerking van klant wordt geholpen)
overheidsorganisaties en integratie en logische
dienstverlening. Finland

- Structuur: informatiemanagement
EXTRA Deel 2: wordt in de landelijke administratie
Burgers van de koperlopers hebben een hoge gecoi:irdineerd. Diensten worden centraal
hightech-communicatie norm. Ze hebben een geleverd. Cultuur: Veranderen mindset.
hoger verwachtingspatroon en daarom
waarderen ze bepaalde diensten lager dan bij Benodigdheden voor 'shared services':
landen waar de norm lager is. management tools en informatie voor

levering en backoffices fungeren als een.

Uk
ledere ontwikkelingsfase helemaal
testen voordat het gelanceerd werd.
Attitude van gebruikers onderzocht.

Singapore
- Vele high-tech bedrijven, tech-kennis
populatie land is technisch=> land =
testlab van de vele technische bedrijven
(kosten laag)
- Stakeholders snel bij ontwikkelproces
betrekken.
- focus minder op inputs en meer op
outcomes

Nederland Beneden gemiddeld - Geen centraal budget voor e-dienstverlening Mate aanweigheid = breedte * diepte Nederland staat stil. Heeft haar punt
- meer gefocust op strategie en eerste (doelstelling 65%) Breedte: Nederland scoort met de kritisch omslag punt bereikt.
vereisten, later pas op implementatie - decentrale aanpak (iedere gemeenten apart) aanwezigheid van diensten even hoog als
- behoefte aan e-dienstverleningsbeleid - wei initiatieven: pilots en centale advies Canada
en richting website Diepte: echter diepte is in Nederland slecht,
- vertraging door gebrek aan sturing en - privacy en internet beveiliging hoog op onder het gemiddelde!
lage samensmelting van afdelingen agenda
l?:ecombineerd met vluchtig politiek (plannen introductie Uniek Niveau van klantgerichtheid= scoort Nederland

44



milieu en strakke begrotingen Identificatiemiddel [digid inmiddels]) net boven gemiddelde.
Positief: een nummer Burgergericht = ruim boven gemiddeld
burgerservicenummer en pki. EXTRA Deel 2 Nederland niet gemeten. Multi-channel = gemiddeld

Overheids overschrijdende dienstverlening =
onder gemiddeld (16de van de 22)
Proactieve communicatie = gemiddeld

Nederlandse overheden moeten zich richtten op
meer interactiefsamenwerking met andere
overheden voor het verienen van e-
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 zalleiden tot snelle
voordelen wat vervolgens leidt tot een positieve
perceptie onder de online gebruikers.

EXTRA Deel 2: bekendheid met internet= hoog,
hoge mate van penetratie en gebruik e-
dienstverlenin!1:..

Commentaar Inbreng komt van onderzoekers uit de te Deell meet geeft de volwassenheid van de e- Veranderingen in methodiek doordat focus Geeft voorbeelden van praktijk
vergelijken landen. Geeft geen 'best dienstverlening. eerst op het zoveel mogelijk diensten online ervaringen.
practices', maar 'innovative practices'. brengen is verschoven naar zoveel mogelijk uit

Geeft voorbeelden van koplopers('best de dienstverlening te halen. (kwalitatief,
pratices'), maar ook een hoofdstuk gewijd efficienter etc.)
aan 'innovative practices'

Deel2 en 3 ziin extra.
Rapportcijfer 7 7,5 8
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4.11 Vergelijkend onderling

4.11.1 Benchrnarkstudies naar e-govemrnent binnen Nederland

Opdrachtgever & Centraal Bureau voor de Burger @overheid De Dialogic Ministerie Ernst & Young, sector Advies Overheid Ernst & Young, Cascadis
onderzoeker Statistiek Informatie Werkplaats Binnenlandse Zaken Lokale Overheid Ministerie van sector Lokale

Divisie (BES) & (BOO en Koninkrijkrelaties Binnenlandse Zaken en Overheid
Koninkrijksrelaties,

jaar 2003 2004 2004 2006 2006 2007 2007
Auteur (Meijer en PoYer, 2003) (Mulder, 2004) (Bongers, Vandeberg (Boom en Jongh, 2006) (Garnier en Bijleveld- (Boom en Soekhai, (Zwetsloot, 2007)

et a\., 2004) Schouten, 2006) 2007)
Soort Benchmark Top-down, aanbod Top-down, Top-down, Top-down en Top down, Top-down en Top-down

aanbodgericht maar wei vraaggericht aanbodgericht aanbodgericht,. aanbodgericht
vanuit een vraaggerichte
achterl!rond

Niveau Binnen Nederland Nederlandse gemeenten Nederland Nederland: gemeentelijk Nederland; gemeentelijk, Nederland: Op gemeentelijk niveau
provinciaal, gemeentelijk (Nederland)
waterschappen,
ministeries

Doelstelling en Doel: Indicatoren te vinden Verwachtingen van Wensen, Audit inrichting en Gemeentelijk, De Mate waarin burger Doelstelling:
vraagstelling die e-government en burgers omtrent digitale verwachtingen en processen en de belangrijkste vorderingen daadwerkelijk - Meetbaar maken van de

kwaliteit bij gemeenten overheid verstuurd naar randvoorwaarden van verwachte verdere en knelpunten bij de interactief ambitie
weer te geven aile burgers vis a vis de ontwikkelingen van ontwikkeling van de producten of - Ambitie en praktijk
Vraag: Met welke overheidsorgan isaties elektronische digitale dienstverlening elektronische overheid in diensten via het vergelijken
indicatoren kan d.m.v. een nu onderzoek naar de overheid. kaart brengen. digitaalloket kan -lJkpunt
enquete de stand van mate waarin zij voldoen Vervolg op nulmeting afnemen. Haalt de Nederlandse
zaken op het gebied van e- aan deze verwachtingen. 2001 overheid - en in het
government bij Hoe digitaal transparant bijzonder de groep van
Nederlandse gemeenten zijn Nederlandse gemeenten - de norm van
zo goed mogelijk worden overheidsorgan isaties? 70% digitale
l!emeten? dienstverleninl!" in 20071

Definitie e- De elektronische Geen, mate van digitale Geen Overheidsdiensten via Geen. Niet expliciet, Burger die e-overheid is het
government dienstverlening van de transparantie. het internet beschikbaar - Transparantie ~ daadwerkelijk aanbieden van

overheid, maar ook de rol stellen. aanbieden van interactief elektronische
die ICT speelt op interne democratische producten of overheidsdiensten door de
processen van de overheid basisinformatie. diensten via het overheid aan burgers,

- Burgers en bedrijven digitaalloket kan bedrijfsleven en andere
hebben recht op goede, afnemen overheidsinstellingen met
tijdige en zorgvuldige behulp van ICT, op een
dienstverlening waarbij willekeurige tijd en plaats
de klant centraal staat. en via verschillende
-Gebruiksvriendelijkheid kanalen, waarbij sprake is
en contact. van een meerwaarde voor

aile deelnemende Dartiien.
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Opdrachtgever & Centraal Bureau voor de Burger @overheid De Dialogic Ministerie Ernst & Young, sector Advies Overheid Ernst & Young, Cascadis
onderzoeker Statistiek Informatie Werkplaats Binnenlandse Zaken Lokale Overheid Ministerie van sector Lokale

Divisie (BES) & (BOO en Koninkrijkrelaties Binnenlandse Zaken en Overheid
Koninkriiksrelaties,

Theoretisch HEC 2+5 model en INK Dietpte Informatie en - Internet gebruik - Doel en verwachting -Transparantie Aanwezigheid:12 Geen , wei gebruik van
model en model Interactie - Ergen issen gemeenten -Dienstverlening diensten Vier-fasenmodel van
determinanten -Burgers en bedrijven -Betrouwbaar - Tevredenheid met - Interne structuur -Toegankelijkheid en Volwassenheidsnive Gartner:

- Bestuur/politiek -Vindbaar communicatiekanaal - Burger contact au: - Informatiefase;.
- Organisatie -Begrijpelijk - Regie over - Functionaliteit 1) aileen informatie - Integratiefase;
- Proces -Op maat persoonsgegevens - Prioriteit 2) formulieren - Transactiefase
- Gegegevens -Bruikbaar - Transparantie 3) interactief zonder - Transformatiefase
- Applicaties -Soort procedure beschrijving
-Technologie -Zelf doen 4) interactief

-Digitaal afhandelen
-Proces te volgen
-Info. of mij bekend bij
overheid

Indicatoren Outputindicatoren, Outputindicatoren Output-, omgevings-, Omgevingsindicator Outputi ndicatoren Outputindicator Outputindicatoren
omgevingsindicatoren Intensiteitsind icator

Dataverzameling Enquete Bestudering websites 14 Enquete + Enquete Dit onderzoek wordt Webrearch Digitale enquete: gesloten
143 gemeenten (van 260 Gemeenten (4 klein + 10 burgerpanels Respons 152 (incl. 7 jaarlijks afgenomen. Aan 433 Nederlandse vragen 443 gemeenten en
respons 143) groot), 3 Provincies, 5 stadsdelen Amsterdam). de hand van website gemeenten en 4 met 190 respondenten
De populatie is 458 Inspecties, 4 33%. onderzoek worden de stadsdelen (43%)
gemeenten. 31 % Uitvoeringsorganisaties, vragenlijsten beantwoord

1 Politiekorps, Tweede Aile gemeenten
Kamer (populatie=458)

Naast het jaarlijkse
monitor bestaat er ook
een continue onderzoek
hierbij geven overheden
zelf nieuwe
ontwikkelingen door

Methode van data Kwantitatief: Gewicht aan indicatoren, Kwantitatief % Enquete, met gesloten A.Gebruiksvriendelijkheid 12 producten Kwantitatief %
analyse Kwaliteit (fase van eindscore per onderdeel. vragen en open vragen. B.Transparantie (volwassenheid per

functionaliteit): leder overheidsorgaan %pervraag C. Dienstverlening product, per
Beschrijving van een score. D. Gepersonaliseerde gemeente) %
functionaliteit (diepte) dienstverlening
Egovernmentindex= E. Toegankelijkheid
aanwezigheid onderwerp + Aile cat. x een gewicht .
kwaliteitscore
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4.11.2 Benchmarkstudies naar e-govemment intemationaal

Opdrachtgever & United Nations (UN & ASPA) Accenture Accenture Capgemini Europese Accenture Brown University
onderzoeker Commissie
jaar 2002 2003 en 2004 2005 2006 (2004/2005) 2006 2007 (2001-2007)

Auteur (Ronaghan, 2002) (Rohleder, 2003) / (Cole, 2005) (Wauters en Colclough, (Wilkins, 2006) (West, 2007)
2006)

Soort Benchmark Top-down, Aanbod Aanbod, Aanbod, Top down, aanbodgericht, Achtergrond, best practices Top-down, aanbod gericht
I herhalinR herhalinR

Niveau Internationaal:landen Internationaal, landelijk Internationaal, landelijk Internationaal:Europese Internationaal, landelijk Internationaal:landen
landen

Ooelstelling en Leden van de Verenigde - effectief e-government pad Overheden helpen bij het Europese voortgang Het doel is antwoord te Mate van e-dienstverlening
vraagstelling Naties beoordelen. te creeren. leggen van hun fundering in monitoren op het gebied van geven op de volgende wereldwijd door de overheid

Referentiepunt, leder VN lid - Trends weergeven leiderschap van de informatiesamenleving. vragen: wordt aangeboden.
krijgt een E-Goverment - Aanbieden van oplossingen klantgerichte Vraag: Wat is het aanbod van - Wat maakt een koplopers Vergelijking tussen landen
Indexnummer voor online dienstverlening. dienstverlening. Oit leidt publieke dienstenverlening een koploper? en vergelijking in met de 6
In welke mate leveren - Bepalen welke diensten immers tot hoge prestaties in de EU landen? - Wat doen zij om zo goed te vorige rapporten
overheden haar diensten via online moeten komen. in dienstverlening presteren?
internet en www aan? Mate van gereedheid van - Hoe kunnen achterblijvers

online dienstverlening het gat tussen hen en de
koplopers dichten?
- Wat ligt er in de toekomst?
- Wat is de volRende stao?

Oefinitie e- Utiliseren van het Internet en Geen EU: het gebruik van Geen . E-government verwijst naar
government hetwwwom Onderzoekers gebruiken e-government maar bedoelen informatie- en e-government krijgt een de publieke sector die het

overheidsinformatie en - eigenlijk online dienstverlening. Vanaf 2005 brederverband communicatietechnologie bij ruimere definitie dan in internet gebruikt en andere
diensten aan burgers te overheidsdiensten in voorgaande studies van digitale apparaten om dienst
verlenen. combinatie met Accenture. Naast en informatie te leveren.

organ isatorische dienstverlening over het Elektronische overheid is
veranderingen en nieuwe internetkanaal is er sprake een aanvulling op de
vaardigheden met het oog van interactie tussen de traditionele kanalen
op een verbetering van de overige kanalen. (persoonlijk bezoek, post,
openbare diensten en de telefoon)
democratische processen en
een krachtiger
ondersteuning van het
overheidsbeleid.
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VervoLg
Opdrachtgever & United Nations (UN & Accenture Accenture Capgemini Europese Accenture Brown University
onderzoeker ASPA) Commissie
Theoretisch E-government environment Gereedheid van online dienstverlening: Aanwezigheid (20 indicatoren) Geen, maar thema zijn - aanwezigheid informatie
model en 1) Mate online - Niveau van aanwezigheid + Complexiteit en complexiteit (4 indicatoren) - E-business-vs E- - e-dienstverlening
determinanten aanwezigheid bepalen + Onformatiejinteractiejtransactie) van online dienstverlening. government - publieke toegankelijkheid

complexiteit (Online Fase 1: Online aanwezig Complexiteit: - Huidig benadering, kritisch Ook aandacht voor:
aanwezigheid, Informatie Fase 2: Basiscapaciteit • Informatie omslag punt - privacy en veiligheid
meer dynamisch, Fase 3: Diensten beschikbaar - Een richting interactie - Complexiteit - toegankelijkheid van
Interactief, Betalen en Fase 4: Volgroeide diensten levering - Twee richting-interactie - Adoptie strategie mindervalide
transacties online, Fase 5: Diensten transformatie - Volledige zaak elektronisch - Flexibiliteit tot veranderen - buitenlandse taal
Volledige integratie e- Houding van burger tov online dienstverlening afhandelbaar Onderscheid in - afwezigheid van
dienstverlening door aile - CRM (2003j2004) CRM (2005) types dienstverleners: advertenties
admin istratievegrenzen Inzicht, - Kantgerichte interactie, Onderscheid verschillende - retributies
2) Aanwezigheid van Aanbod, -Overheidsgren soversch rii dende types diensten - vergoedingen
belangrijke Interactie, samenwerkingj dienstverlening,
omgevingsfactoren. Organisatiestructuur, Multi-channeling leveren van
3) Mogelijkheden ('human Netwerken:, diensten,
development capacity'). Ondersteuning (extra in - Pro-actief en educatie:

2004)
Indicatoren Output- en Outputindicatoren Outputindicatoren onbekend Outputindicatoren:

omgevinl!:sindicatoren
Dataverzameling - Bestudering websites - Bestudering 22 landen - Bestudering 22 landen 1) Overheidsstructuur van de - 46 diepte interviews met 1687 overheidswebsites in

- Enquetes overheidswebsites overheidswebsites landen in beeld gebracht topambtenaren van 198 verschillende
- Interviews - 2003 (201 e-diensten) - (177 e-diensten) (m.b.v. contact personen in de koploper. landen.(zomer 2007)

- 2004 (206 e diensten) - Burgersurvey 400 respondent deelnemende landen via web Omdat niet aile websites in
- Interviews ieder land, VS 600 (extern enquete) De koplopers komen uit de het Engels waren zijn
topambtenaren bureau) 2) Voorbeelden van digitale studie van 2005. De twee buitenlands sprekende

• Telefonische enquete dienstaanbieders (o.a. eerste groepen waren onderzoekers gebruikt.
- Face-to-Face interviews stratificatie, random sampling 'trensetter' en 'challenger'. Gebruik mindervalide
Kwalitatief achtergrond etc.) en URL identificatie Nederland was dit net niet indicator getest door gebruik
onderzoek: 3) Webreach en viel nog net in de Bobby 5.0 software
- Documentenanalyse. categorie 'follower'

EXTRA:
Kwalitatief achtergrond
onderzoek:
• Documentenanalyse
- Survey: 8600 respondenten
over aile 21 landen.
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Vervolg
Opdrachtgever & United Nations (UN & Accenture Accenture Capgemini Europese Accenture Brown University
onderzoeker ASPA) Commissie
Methode van data Zowel kwalitatief als Aanwezigheid =breedte * diepte Voor iedere dienst wordt Dit jaar geen rangschikking De indicatoren krijgen
analyse kwantitatief Breedte= aantal diensten van de bepaalde diensten bepaald in welke fase van de landen. allemaal een gewicht de ene

online (informatief, Kwalitatief indicator weegt zwaarder
Diepte = niveau van volwassenheid (informatie, interactie, eenrichtingsinteractie, dan de ander
transactie) tweerichtingsinteractie,
CRM= inzicht *aanbod * Niveau van klantgerichtheid = volledige zaak elektronisch
interactie Burgergericht + Multi-channel + afhandelbaar) deze zit.
*organisatiestructuur * Overheidsgrensoverschrijdende - Uitkomst (% wat bereikt is
netwerken samenwerkingfdienstverlening + vergeleken met het

proactieve communicatie referentiemodel per dienst per
2004 land)
CRM= inzicht *aanbod * Mate gereedheid= 0,5 x Mate Om de gegevens te vergelijken
interactie aanwezigheid + 0,5 x CRM met voorgaande jaren worden
*organisatiestructuur * de nieuwe leden en de oude
netwerken * leden apart opgenomen
ondersteuning

Mate gereedheid= 0,7 x
Mate aanwezigheid +
0,3 CRM
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5 Conclusie

Conclusies van dit deel onderzoek vallen buiten de scope van mijn afstudeerscriptie

"De Digitale Transitie" (Mulder, 2007) en zijn daarom niet ingesloten. Indien interesse

kunt u de resultaten en de volledige conclusies kopen.

Opdrachtgever en onderzoeker

De belangen voor een onderzoek zijn:

• in belang van opdrachtgever

• commercieel belang (nieuwe opdrachten binnen halen of resultaten verkoop)

• wetenschappelijk belang

5.2 Jaar

Benchmarks worden in diverse jaren uitgevoerd veelal dient zoals uit de theoretische

definitie blijkt benchmarken een continuf herhalend onderzoeksproces ...

• Wijziging determinanten en indicatoren

• Dynamisch karakter e-government

• Wijziging scores, meting

• Vergelijkingen en conclusie echter zonder wijzigingen in meting aan te geven

5·3 500rt &niveau benchmark

De studies die onderzocht zijn belichten voornamelijk het aanbod van digitale

dienstverlening van overheden ...

Tevredenheid

Omgeving

5.4 Doelstelling en vraagstelling

• Vinden van Indicatoren

• Wensen,

• Verwachtingen

• Randvoorwaarden

• Inrichting en processen

• Vorderingen

• Knelpunten

• Ambitie vs praktijk

• Volwassenheid, gereedheid

• Effectief pad

• Trends

• Oplossingen

• Welke diensten online

• Fundering in leiderschap van klantgerichte dienstverlening.

• Aanbod
• Wat maakt een koplopers een koploper

5.5 Definitie e-government

De studies geven verschillende definities aan e-government. Allereerst hanteren

internationale studies vaak de term 'e-government' wat een directe vertaling is voor e

overheid. 'E-govenment' is een containerbegrip het bevat meerdere e-termen lOals

reeds in het rapport 'De Digitale Transitie' is weergegeven De definitie die

onderzoekers aan 'e-government' geven heeft vervolgens invloed op de gekozen

determinanten en indicatoren. Omdat de studies veelal een kwantitatief onderzoek

willen uitvoeren, wordt er ...
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5.6 Theoretisch model en determinanten

Wat opvalt is dat de modellen niet refereren naar theorieen veelal worden

determinanten genom en die blijkbaar belangrijk zijn voor de digitale transitie...

E-government environment

Mate online aanwezigheid

• Complexiteit

Huidig benadering, kritisch omslag punt

Adoptie strategie

• Flexibiliteit tot veranderen

• Publieke toegankelijkheid

• Privacy en veiligheid

•

5.7 Indicatoren en kwaliteitindicatoren

In de benchmarks richt men zich voornamelijk op de frontoffice en hanteert men

voornamelijk output- of omgevingsvariabelen. Dit komt ...

5.8 Methode dataverzameling &analyse

Veelal wordt enkel naar de website gekeken voor het onderzoek. Voor de eerste fasen

van de digitale transitie is dit nog haalbaar. In Nederland zijn er ook gemeenten (bijv.

Dordrecht) die eerst een frontoffice benadering (Ramb0ll, 2004) hanteren en daarna

pas op de achterkant, in vele buitenlandse studies moeten deze gemeenten 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 enorm groeien. Redenen waarom gemeenten zich eerst richten op de

frontoffice zou komen ...

• Nederland decentraal ontwikkelingsproces

• Financiering

5.9 Dataverzameling

Voor het verzamelen van gegevens zijn verschillende methodes gehanteerd ...

• budget

• eenvoud

• tijd

· ...

5.10 Methodes analyse

Bij het benchmarken hanteren de onderzoekers diverse strategieen. Benchmarks

kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden ..,

Webonderzoek (het bestuderen van de website op functionaliteit) biedt namelijk niet

de mogelijkheid ...

5.Il Resultaten (5 Koplopers &indien internationale studie
positie Nederland)

De onderzochte koplopers ....

Opvallend is deze hoge score gekarakteriseerd wordt door enkele kenmerken die de

koplopers gezamenlijk hebben namelijk:

• e-dienstverlening wordt vanuit de centrale regering gecoordineerd.

• Structuur (politiek niveau)

• Houding en cultuur

•

5.12 Kritiek Op benchmarkstudies

De onderzochte benchmarkstudies ...

•
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5.13 Aanbevelingen

Opdrachtgevers en onderzoekers voor benchmarkstudies zouden allereerst ...
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