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I.I Doel· en vraagstelling

Om de theorie nog meer aan te laten sluiten bij de praktijk zijn, is er voor dit

onderzoek naast bestudering van benchmark- en onderzoeksstudies, interviews

afgenomen bij de gemeente Veldhoven. Het doel hierbij is de wensen, mogelijkheden,

belemmeringen en risico's die men binnen de organisatie ervaart m.b.t. verdere

digitalisering van de dienstverdeling in beeld te brengen. Uiteindelijk zouden vanuit de

verkregen inzichten uitspraken moeten worden gedaan omtrent de mogelijkheden van

de gemeente wanneer zij de digitale transitie ondergaat.

Wat zijn de mogelijkheden/ wensen voor (verdere) digitalisering van de

dienstverlening van de gemeente Veldhoven volgens haarmedewerkers?

De structuur van het interview ziet er als voigt uit:

• Dqinities
• Vis ie, strategie, financien
• Behoeften en aanbod;
• Belemmeringen, risico's van het veranderproces

• Structuur, communicatie, cultuur, mensen en technologie

In de kaders worden tevens letterlijke voorbeelden, uitspraken of suggesties van de

gernterviewden weergegeven.

I 1.2 Methode

I
I
I
I
I
I

Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn 14 medewerkers van de gemeente

Veldhoven gernterviewd. Om informatie te verkrijgen die de organisatie grotendeels

dekt, is er gekozen voor personen die met verschillende functies en specialisme

binnen de organisatie.

Om antwoord te krijgen op de vraagstelling is deze verdeeld in kleinere, handelbare

onderdelen. Indicatoren en determinanten uit literatuur en benchmarkstudies worden

hierbij in de structuur van de interviews gebruikt. Allereerst wordt gevraagd wat de

respondent verstaat onder e-dienstverlening en de gestelde meetbare norm. Ten

tweede naar de visie, strategie en financiering. Ten derde naar de behoeften en

aanbod. Vervolgens wat men denkt dat dient te worden veranderd en waar men

rekening mee moet houden, zander hierbij een specifieke richting aan te geven. Ter

verdieping wordt er vervolgens iets meer richting gegeven naar enkele determinanten

die volgens de literatuur van belang zijn bij de digitale transitie.
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1.3 Geinterviewden gemeente Veldhoven

PH
B&W

Functie: Wethouder
1. Economische laken
2. Gezondheidslorg en ouderenbeleid
3. Volkshuisvesting

4. Sport en Recreatie

5. Administratieve organisatie en procescontrol

6. Facilitaire ondersteuning en leT

Naam: E..W Ber meester
Diensl: DSO
Afdelln Ver unnin en
Functie: Senior medewerker milieu
1. Milieu vergunningen

2. Milieu handhaving
3. Bouwstoffenbesluit

4. Bodembeheer
5. Externe veiligheid
6. Milieubeleid

Naam: H. Ellerbroek
Dienst:

Afdelin Ste 0 el'
Functie: Medewerker ruimteli'ke ordenin
1. Ruimteliike vraagstukken

2. Bestemmingsplannen

L. Richie
DMO
FO Documentaire Informatie Voorzienin DIV

Funclie: A licatiebeheer medw. DV
1. Software inrichting en implementatie
2. Ondersteunen gebruikers

3. Procesbeschrijvingen

4. Produceren management gegevens

Na m: c.c. . van Teeftelen
ie t· 0

Afdelin Financien
Functie: WOl-Medewerker aarderin Onroerende laken
1. WOZ
2. Invoering WQZ·portal

Dienst: DMO
Afdelin AI em een

t'. I
1. Algemeen management

2. Personeelsbeleid
3. Commissie aangelegenheden
4. Dualisering

P.A.B.M. van de Goor
DMO
FO

Functie: Senior automatiserin
1. Centrale camputersystemen

2. Camputernetwerk

3. Appticatiesoftware
4. Telefanie I Helpdesk

5. Hei~desk
6. Beveili in S-, toe an 5, en ti'dre istratie steem

LA..M. van Gaai
DMO

o
Functie: Bestuurli'k~'uridischadviseur
1. Implementatie nieuwe wetgeving op algemeen juridisch gebied

2. Delegatie, mandaat, volmacht ca.
(o.a. Gemeentewet, Awb)

3. Juridische
4. Klachtrecht

5. Advisedn

.F. Via sma
SOOW
TO

Functie: Coordinator Vast aed~& Geo·inf.voorzienin
1. Digitaal kaartonderhoud
2. Ad·hoc kaartproductie
3. Vernieuwingstrajeden op het gebied van digitale informatievoorziening
4. Planvorming op hetzelfde gebied.
5. Applicatiebeheer voor GIS·applicaties

D~~~:id'7I::"':~'''i~'''2-::--t,:,:..fm"~'-~-:-n':"ic-a~ti-e---------------;
Functie: Communicatiemanaaer

rI
aam: ,MAPM luilkx

Dienst: Welzi'n
Afdelin2: Gemeentewinkel
unrti . Afrl.linu<hoo d

1. managen
2, leiding geven
3. coachen
4. faciliteren

5. personele zaken

6. zor2"en voor een 'mede werksfeer OD de afdelin2"

A.W.M. van Best
Welzi'n
Maza - Wi'kbeheer

Functie: Pro'ectleider
1. De burger als klant, wijkbeheer

2. Qrganisatie als co-producent en afnemervan diensten
3, Collega's & afdelingen als leveranciervan producten
4. Gemeente ats veranderende paraplu organisatie
5, Potitiek als bepalende maar oak publiekgevoetige opdrachtgever
6, Vele onderwer en in emeente van kunst tot cultuur

M.T. Groos
SOOW
SO

Functie: Stedebouwkundi ontwer er
1. Accommodatieoverleg
2. Centrumontwikkeling
3. Venstergebouw
4. Mariaoord, Merefelt, Noordrand
5. Welstandsbeleid
6. Reclamebeleid

M.A.M. onkers
SOOW
Ver unnin en

Funclie: Hoofd afdelin Ver unnin en
1. leiding geven, en alles watdaarbij kornt kijken, aan 25 medewerkers
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Wat verstaat u onder elektronische dienstverlening?

Onderliggend aan deze vraag werd ook de perceptie die men bij dit begrip heeft, in

beeld te brengen. De hoofdbetekenis kwam vrijwel overeen namelijk; producten en

diensten via het internet ontsluiten. Men gaf o.a. de volgende antwoorden wat met e

dienstverlening mogelijk zou zijn, namelijk via de website:

• "informatie over producten vinden ",
• "aanvraag kunnen doen ",
• "betalen voor producten ",
• "aJhandeling kunnen doen",
• "inzichtelijk maken van wat de gemeente aan het doen is"
• "mensen laten meekijken",

• "antwoord krijgen 24X7",
"inloggen en eigen gegevens opvragen ",
"ingewikkelde vragen via webcam beantwoorden (face to face online) ",
"informatievoorziening bij geografische info"

I

I
I
I
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2.1

Antwoorden geinterviewden

Definities

Wat verstaat u onder 65% e-dienstverlening?

De gemeente heeft in haar bedrijfsconcept nagenoeg de gestelde doelstelling die door

de landelijke overheid in haar actieprogramma noemt overgenomen. Namelijk 65%

van de publieke dienstverlening via het internet te ontsluiten. Er werd gevraagd hoe zij

de 65% kwantificeren. De 65% wordt door de respondenten verschillend

ge'lnterpreteerd en men vraagt zich ook af of het nu om 65% van het totaal aantal

aanvragen, transacties of producten gaat of dat gedeeltelijke afhandeling ook

meegeteld kan worden.

Voorbeeld: Ben product als een paspoort zou je wei kunnen aanvragen, echter zul je deze niet
thuis kunnen printen. Kan dit product dan wei of niet worden meegerekend als
dienstverlening via het internet?" "De producten van de gemeenten zouden via e-commerce,
benaderbaar moeten zijn ".

Suggestie: "Om de 65% meetbaar te maken is het nodig eerst aile de producten /diensten in
kaart gebracht moeten worden die in aanmerking komen voor externe elektronische
dienstverlening. Verder zal een nulmeting, tussentijdse toets en een eindmeting uitgevoerd
moeten worden. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen niet- en stoffelijke
producten. " Tot slot wordt opgemerkt: "Als je eerst de informatieve (eenvoudige) producten
via internet gaat verlenen en dan gaat zeggen dat we de 65% hebben gehaald, dan hou je
jezelfvoor de gek." "65% zegt niets over de kwaliteit"
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2.2 Visie, strategie en financien

Waarom kiest de gemeente voor 65% in 2008? En waarop op is dit gebaseerd?

In het actieprogramma stelt het kabinet: "In 2007 moet 65% van de publieke

dienstverlening van rijk, provincie en gemeenten plaats kunnen vinden via het

internet"

In 2007 heeft de gemeente het niveau van Transformatie (plateau III) bereikt, het

percentage van 65% is daarbij in 2008 een doelstelling in het bedrijfsconcept wordt

als haalbare doelstelling gezien. Wanneer er bij de doelstelling naar de haalbaarheid

specifiek per dienst of afdeling wordt gekeken betwijfeld men o.a. Sociale Zaken de

65% voor 2008 wei haalbaar is.

Suggestie:"Sociale Zaken heeft ook een boel producten die digitaal gemaakt kunnen worden

maar omdat zij o.a. met een "achterstandsgroep" werken, mensen hebben vaak niet de
middelen of kennis om digitale diensten af te kunnen nemen, als er dus geen gebrnik van
wordt gemaakt moet de gemeente een ajWeging maken of deze diensten wei aangeboden
moeten worden"

Heeft de gemeente een visie omtrent e-dienstverlening en wat zegt deze?

Uitspraak: "De gemeente heeft een beperkte visie omtrent e-dienstverlening, in het

coalitieprogramma 2002-2006 is wei gezegd dat de gemeente via het internet benaderbaar
zou moeten zijn, daar is echter geen kwantificering aan verbonden."

De gemeente wit niet vooroplopen, maar wei een goede volger zijn, daarbij deelt zij de

landelijke visie die gemeenten dragen.

Suggestie:"De gemeente moet net zoals een verzekeraar en bank benaderbaar zijn."

Men geeft aan dat uiteindelijk alles op een plek georganiseerd gaat worden. Een

unieke plek voor informatie en transacties.

Voorbeeld: "Een burger die informatie wi! over een dakkapel, kan op dit moment nog 3

verschillende folders van verschillende afdelingen meekrijgen".

Er zal naast de digitale weg altijd de traditionele vormen van communicatie en

dienstverlening moeten blijven bestaan.

Uitspraak:"Burgers opleggen dat zij online diensten moeten afnemen. Een wi! opleggen meer
diensten online af te nemen, zoals de belastingdienst verplicht bedrijven elektronische

aangifte te doen, die kant willen wij niet opf"

Wie is volgens u de trekker van de e-dienstverlening ontwikkelingen van de

gemeente?

Binnen de gemeente worden de bestuurlijke als ambtelijke opdrachtgevers van het

Informatiebeleidsplan en Dienstverleningconcept als formele trekkers van de e

dienstverlening gezien. De afdeling gemeentewinkel en vergunningen worden echter

als de "duwende" kracht gezien. Een groot deel van respondenten geeft aan dat

eigenlijk iedereen binnen de organisatie een trekker van e-dienstverlening zou moeten

zijn.

Heeft de gemeente een strategisch e-dienstverleningsplan?

E-dienstverlening wordt niet als apart onderdeel gezien, waarvoor een aparte strategie

bepaald moet worden. Het is als integraal deel opgenomen.

In zowel het informatiebeleidsplan, dienstverleningsconcept als bedrijfsconcept komt

e-dienstverlening aan bod. Men merkt wei op dat zowel in het dienstverleningsconcept

als bedrijfsconcept nog niet echt sprake is van een strategie, in deze concepten

worden enkel doelen gesteld. Met betrekking tot e-dienstverlening krijgen deze doelen

in het informatiebeleidsplan wei meer invulling.
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Hoe komen financii!le middelen tot stand om e-dienstverlening verder te ontwikkelen?

Met de invoering van het dualisme geeft de raad autorisatie op programmaniveau, de

inhoud van programma's worden de raad voorgelegd. Op productniveau gaat de Raad

inhoudelijk minder in, het verlenen verdere e-dienstverlening wordt daarom

gefinancierd vanuit regulier budget, momenteel is daar ook geld voorvrijgehouden.

Meerdere respondenten vragen zich af of door de lage contactfrequentie van de burger

met de gemeente er echt zoveel ge'lnvesteerd moet worden om producten via het

Internet aan te bieden. Daarnaast zal het in "de lucht houden" van de systemen, het

up-to-date houden van gegevens op de website en de verdere ontwikkeling juist meer

geld en arbeid gaan kosten.

Een groot deel vraagt zich af of met digitalisering (automatiseren en verdere e

dienstverlening) een bezuinigingsslag valt te behalen.

Enkele uitspraken:
• "Meer automatiseren betekend, meer tijd jwerk om het te beheersen"
• "In het bedriffsconcept zegt men; we moeten met minder fie's moeten werken, dat willen

we doen door o.a. de inzet van ICT midde!en. Automatisering wordt flexibeler dus levert
het arbeidsplaatsen op. Dan heb ik mijn twijfels, daar moeten voorwaarden aan
verbonden worden name!ijk; we willen nu niet meer weten dan dat we nu weten."

• "De organisatie krijgt twee zaken naast e!kaarfysiek en digitaal"
• "Door automatiseren veranderd enigszins de taak van mensen, maarje hebt ze we! nodig,

doordat het geautomatiseerd is wi! men steeds meer informatie hebben die informatie is
we! gebaseerd op de gegevens die er ingestopt moeten worden. En daar heb je wei mensen
voor nodig. Tevens leidt automatisering tot een hoop nieuwfunctione!e eisen en vragen."

• "Nu worden minder mensen jmidde!en vrijgemaakt en ondertussen doet men nu een graai
uit de portemonnee en strab te kort en dan?"

• "Kijk maar eens voor ofna automatisering bij financien, er zijn daar steeds meer mensen
komen te werken"

Suggestie:"Burgers hebben heel weinig contact met de gemeente wellicht verstandig dingen
toch aileen via het fysieke kanaallaten lopen en niet te vee! te investeren in e-dienstverlening"
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2.3 Behoefte en aanbod

Heeft de gemeente inzicht in de mate van tevredenheid van burgers, bedrijven en

medewerkers met betrekking tot de e-dienstverlening van de gemeente? Hoe weet de

gemeente dit?

De gemeente heeft geen specifiek inzicht de mate van tevredenheid van burgers,

bedrijven en medewerkers. Er worden wei periodiek enquetes gehouden onder burgers

en bedrijven over de algemene dienstverlening van de gemeente. Ook heeft er 1,5 jaar

geleden een enquete op de website gestaan om de tevredenheid van internet

bezoekers te meten echter het aantal respondenten was te laag om een

representatieve weergave te geven.

De mate van tevredenheid van medewerkers in het algemeen is wei bekend, iedere x

aantal jaar wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MeTeO) verricht, hierin

kwam o.a. de werkdruk, het werken van de softwarepakketten en het archiveren ter

sprake.

Over de algemene dienstverlening bij vergunningen is het bedrijfsleven ontevreden.

Dit komt volgens de respondent met name doordat men minimaal 6 maanden

(wettelijk bepaald) kwijt is met de aanvraag van een vergunning.

Uitspraak: "...hierdoor doen we het nooit 100% goed."

Suggestie: "Wellicht helpt het wanneer de status van een aanvraag wordt weergegeven"

Er is bewust voor gekozen geen apart onderzoek te doen naar de e-dienstverlening

tevredenheid onder burger en bedrijven. Er wordt aangegeven dat men eerst de

normale dienstverlening op orde wi! krijgen. Ook wanneer een burger of bedrijf

gevraagd wordt naar de tevredenheid van e-dienstverlening, verwachten zij ook dat er

ook een verbeteractie plaats zal vinden, wanneer er op bepaalde e-dienstverlening

aspecten slecht gescoord wordt. Op korte termijn kan de gemeente deze actie nog niet

ondernemen.

Weet de gemeente wat de burgers, bedrijven en medewerkers en externe 'partners'

graag zouden willen m.b.t. e-dienstverlening? Hoe weet de gemeente dit?

De gemeente weet wei wat de burgers en bedrijven samenlevingsbreed willen.

Hiervoor verwijst men naar landelijke studies en ervaringen uit eigen netwerk.

Men verwacht dat de burgers van Veldhoven niet (vee!) anders zijn dan andere burgers

in Nederland. En de e-dienstverlening zo overgenomen kan worden. Men vraagt zich

wei af in hoeverre de burger eigenlijk zelf weet wat hij wil.

Enkel uitspraken:
• "De burger weet pas wat hij wi! als het er is"
• "mensen zijn pas geinteresseerd als zij iets nodig heeft".

Suggestie: "De gemeente moet dingen gewoon in gang zetten"

De algemene behoeften van burgers zijn: sneller, beter, vollediger en toegankelijker

geYnformeerd te worden. De burger verwacht ook dat d.m.v. internet de informatie

sneller beschikbaar is en een sneller antwoord op een e-mail.

Suggestie: "Wanneer de gemeenten deze snelheid niet altijd kan leveren dan is het de taak
duidelijk te maken waarom het niet mogelijk is. Dit vereist transparantie van de
organisatie. "

De ervaringen die enkele respondenten hebben opgedaan, neigen mensen, bedrijven

meer en sneller contact op te nemen met gemeente. E-dienstverlening geeft aanleiding

tot meer correspondentie namelijk:

• meer transparantie / meer inzicht, kan leiden tot meer vragen.

• de lage contactfrequentie met de gemeente en nieuwheid van dienstverlening kan

leiden dat men snel een e-mail of naar telefoon grijpen voor meer ondersteuning

bij het gebruik van de website

• Het wordt eenvoudiger een vraag te stellen de drempel is lager.
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Huidig aanbod

Wat vindt u van de functionaliteit die nu via de huidige gemeentelijke website wordt

aangeboden? Waarom?

De functionaliteit secort laag. De huidige functionaliteit van de website wordt statisch

bevonden. Het is niet gemakkelijk te gebruiken voor zowel burger als medewerker. Het

interactieve wordt gemist. Men vindt de informatie die er op staat weI goed. De

functionaliteit is echter verouderd. niet modern.

Uitspraken over vormgeving
"Wet fraai, oubollig, we willen toch modern zijn"
"Verbonden aan een te strak keurslijfen er zijn te vee! klikken nodig

Uitspraken over inhoud
"Geen inspanning om de huidige itiformatie op website te actualiseren"
"Geen controle ofiets goed is ".
"Ik vind hem best leuk, staat wei wat op"
"meer informatie verstrekkend, weinig interactief, meer een digitale krant"

Uitspraken over gebruik
"aileen maar informatie, je kunt er niets mee. VIND is we! werkbaar"
"erg beperkt, ondoorzichtig, niet echt de moge!ijkheid producten aanvragen, indien we!
aanvragen dan is er nog vee! mense!ijke interventie nodig.

Uitspraken over proces
"De aanvraag komt per mail binnen bij afdeling DIV, waarna deze de aanvraag door
gemaild wordt naar de bestemde afdeling. Poststuk inboeken, e-mail is momentee! geen goede
sluis"
"Downloaden, printen invullen en per post opsturen, je zou verwachten per e-mail al terug
sturen, maar dat is niet eens mogelijk. "
"Waarom printen en opsturen, jlauwekul. Via e-mail is ook onzin, moet direct via een
webformulier kunnen".

Men geeft aan dat via de VIND catalogus over 300 gemeentelijke producten informatie

kan vinden en dat men zo'n 100 formulieren kan downloaden. Daarnaast heeft de

gemeente reeds 2 formulieren: hondenbelasting en klachten die de burger online kan

invullen (webformulieren).

D.m.v. het WOZ portal krijgt de burger d.m.v. zijn sofinummer. adres en

geboortedatum toegang tot de specifieke informatie over hun onroerende zaak. Over

de functionaliteit van het WOZ portal is de afdeling financien tevreden. Doordat

burgers deze gegevens kunnen inzien en kunnen reageren onjuistheden voordat zij de

WOZ-aanslag krijgen. verwacht men dat er uiteindelijk minder bezwaren zullen worden

ingediend. wat vervolgens tot minder werk en dus minder kosten leidt.
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Potentieel aanbod

Welke functionaliteit (producten en diensten) zouden volgens u de prioriteit moeten

hebben via het internet te moeten worden aangeboden? Waarom?

Op de vraag kwamen zowel de algemene als afdelingspecifieke dienstverlening naar

voren. De respondenten noemen o.a.:

• Alles wat een gemeente officieel aan informatie moet verlenen zou ook via internet
ontsloten moeten worden, o.a. in kader van de informatieplicht (WOB, Verdrag van
Aarhus).

• Meer info over eigen gemeente (geografisch, bouwplannen (waar, welk termijn, welke
aannemer etc.)

• eenvoudige vragenl meldingen, waar moet ik zijnl wat moet ik doenl hoe handelen
• Criteria weergeven (bouwvergunning, welstand etc.)
• Het mensen eenvoudiglmakkelijk voor dat wat mensen moeten afitemen
• Een informatiesysteem wat aan geeft welke activiteiten er binnen de gemeente Veldhoven

plaatsvinden.
• Resultaten van bijvoorbeeld vergunningen op de website.
• Beleidsstukken op het internet, zodat men weet waar de accenten op komen te liggen.
• Inzien van bouwtekeningen en foto 's

• Interactieve sociale diensten, zoals bijvoorbeeld bij verzekeraars en banken een berekening
gemaakt kan worden zou dat ook mogelijk moeten zijn bij bijvoorbeeld een sociale
uitkering.

• Aanvragen die de gemeente nu worden aanboden ook digitaal kunnen ontvangen en
verwerken. Bijv. dat een burger verhuizingen digitaal kunnen doorgeven.

• Een gestructureerd vraaglantwoord menu (stappenpad) wat de burger Ibedriffleidt tot een
beargumenteerd en volledig ingevuld bezwaarschrift, aanvraag etc.

• Een aftprakensysteem
• Een klachtenmeldingsysteem
• (Betalings )transacties via internet
• Een integrale samenhang tussen de stukken.
• Als burgeri bedriff een aanvraag indient het workJlowproces (bij moeilijke producten)

kunnen volgen en de status kunnen inzien

• Integratie van welstandsnormen met bestemmingsplannen.
• Digitale bestemmingsplannen en inspraakmogelijkheden
• De mogelijkheid een balie medewerker via een webcam online realtime te kunnen spreken

(hierdoor wordt een sneller acceptatie bij de burger verwacht)

Ook geeft men aan dat de gemeente niet zelf aile informatie via de website moeten

ontsluiten. Omdat er al veel informatie op het internet verkrijgbaar is, hoeft de

gemeente er aileen voor zorgen dat er een link naar de betreffende informatie

voorhanden is. Bijv. algemene wetten. Uit de interviews kwamen ook enkele

toepassingen ter sprake o.a.:

DIAF, een applicatie van ingenieurbureau Haskoning dat gratis gedownload kan worden.
Het programma helpt mensen structureel door een milieuaanvraag heen, de activiteiten van
een bedriifssituatie worden in kaart gebracht. Wanneer de bedrijven aile benodigde stappen
hebben doorlopen wordt er een Word-document aangemaakt en kan deze (digitaal)
verstuurd worden. Ruim 50 gemeenten en provincies hebben reeds aangegeven een aanvraag
die is opgesteld met DIAF te accepteren, waaronder de gemeente Veldhoven. Wanneer
bedrijven contact opnemen met de gemeente ten behoeve van een milieuvergunning, wordt
verwezen naar de DIAF website. Bedrijven mailen rechtstreeks naar de afdeling
vergunningen en sturen per post een ondertekende brief, waarmee zij de aanvraag bevestigen.

Het voordeel voor bedriff en gemeente is dat de aanvraag 'altijd' compleet is. Het vooroverleg
met de gemeente wordt vergemakkelijkt, wijzigingen in wet- t1( regelgeving worden door de
externe partij verwerkt in het programma.

Welstandscriteria digitaal, architectbureau Karin Visser heift een programma ontwikkeld,
waarmee op detailniveau via de website wordt weergeven aan welke welstandcriteria een
bouwplan moet voldoen.

Naast de voordelen voor interne organisatie is het toegankelijker en overzichtelijker voor het
publiek en omdat het de gebruiker minder tijd kost dan wanneer deze stappen met folders
doorlopen moet worden.
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2.4 Benodigde verandering

De transitie van e-dienstverlening houdt in dat de technologische ontwikkelingen

leiden tot nieuwe eisen die aan de gemeentelijke organisatie gesteld worden. Zoals

reeds eerder is beschreven komen deze met name voort uit maatschappelijke

veranderingen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, wilen huidige diensten en

producten 'omgezet' moeten worden in e-diensten en -producten. Er werd aan de

respondenten gevraagd wat zij dachten wat hiervoor nodig is. Welke belemmeringen

en risico's zij zien wanneer de gemeente steeds verder haar dienstverlening

digitaliseert.

Welke belemmeringen ziet u?

De respondenten geven aan dat de digitale handtekening momenteel niet mogelijk is,

maar deze wei noodzakelijk wordt geacht voor het succes van e-dienstverlening.

Mensen kunnen spullen wei digitaal aanleveren, maar moeten momenteel altijd nog

een document per post sturen, waarmee zij bevestigen dat zij de stukken digitaal

hebben aangeleverd (bijv. bij OlAF). De gemeentewinkel accepteert bij bepaalde zaken

al een gekopieerd paspoort dat per post wordt gestuurd als authenticiteitmiddel van

aanvraag (bijv. bij verhuizing).

Uitspraak: "... dus waarom niet een digitaal kopie van een paspoort accepteren?"

Suggestie: Als oplossing voor de identificatie wordt DigiD genoemd.

De mogelijkheid dat er voor de dienstverlening via het internet betaald kan worden

wordt belangrijk geacht, omdat immers voor veel dienstverlening van de gemeente

betaald moet worden.

Een respondent geeft aan:

Uitspraak: "alsje 1 x een toolUe aanschaft,je de diensterverlening interactiefkan maken, 1 x
een ander toolUe aanschaffen en dan kunnen ook transacties via het internet plaatsvinden"

Een ander gaf in het kort de organisatie weer en de mogelijk te kunnen veranderen.

Uitspraak: "Vergeleken met andere gemeenten zijn we een kleine flexibele organisatie, ons
kent ons, informeel karakter, dorpse mentaliteit, collegialiteit. Mensen zitten op een post
daardoor duren veranderingen langer, maar we zijn toch groot genoeg om dingen door te

kunnen voeren. "

Bij de aanschaf van software/ systemen moeten diverse experts en gebruikers

bijeenkomen, zodat men tijdens de aanschaf ervan niet een te beperkte scope heeft.

Leveranciers beloven weI aile functionaliteit, maar in praktijk treden er vaak

problemen op. Vanuit de afdelingen wordt vooral op functioneel niveau gekeken, met

de komst van de startarchitectuur, wat als positieve ontwikkeling wordt ervaren, wordt

met informatietechnische achtergrond naar het integratieniveau gekeken en de

software/ het systeem getoetst.

ledere afdeling heeft nu een eigen applicatiebeheerder, dat is momenteel iemand die

het naast zijn eigen werk het 'erbij' doet. De prioriteit ligt lager. Wegens hoge

werkdruk van de reguliere werkzaamheden of in drukke periodes is het beheer een

ondergeschoven kindje geworden, hierdoor loopt men tegen achterstallig onderhoud.

Uitspraak: "Er dient voldoende tijd te worden belegd in beheer en onderhoud van e

dienstverleningsapplicaties anders zal hetdelfde kant opgaan". (Tijd en capaciteit)

Een van bovenaf overkoepelend geheel zoals het informatiebeleidsplan wordt als zeer

positief gezien. Dit is nodig voor het slagen van e-dienstverlening. Van onderaf heeft

men ook weI dingen geregeld, maar de initiatieven werden vaak tegengehouden,

omdat men tegen afdelingoverstijgende aspecten aanliep. Daarnaast moet het

initiatief ook door het afdelingshoofd gedragen worden, men hoorde dan vaak 'geen

tijd', 'geen geld' of 'geen visie'. (draagvlak leiding)

Oat medewerkers uit diverse disciplines betrokken worden bij de uitvoering van

informatiebeleidsplan wordt ook als vereiste gezien. Het zorgt tevens volgens een

respondent voor het benodigde draagvlak binnen de afdelingen. Er wordt aangegeven,

dat communicatie over veranderingen en ontwikkelingen belangrijk is.
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Naast interne draagvlak dient de organisatie ook reken ing te houden met de acceptatie

van de burgers en bedrijven. De acceptatie hangt sterk afvan het gebruiksgemak.

Uitspraken:
• "Een oplossing als PKI gaat niet werken, ondanks het veiliger is dan DigiD. Mensen

willen het eenvoudig/makkelijk. Bij de Belastingdienst is een het gebruik van wachtwoord
al geaccepteerd, het is dan moeilijk om met een smartcard te gaan werken."

• "Met name de kleine ondernemingen zijn wat makkelijk uitgevallen, wanneer iets niet

goed gaat -vaak gebruikersfout zelf- stopt men en zegt men 'Wat een stom systeem'
• "Veel bedrijven willen weI mee, maar veel kleine bedrijven gebruiken nog graag de pen."

Wanneer e-diensten worden verleend moet men zorg besteden aan de juridische

borging en er moet duidelijk zijn; wie verantwoordelijk is voor mutaties, welke

wettelijke aspecten van belang zijn en welke dingen bewaard moeten worden.

Wanneer meldingen en reacties binnen komen zullen deze geregistreerd en bewaakt

moeten worden in beheersgegevens.

Uitspraak: "De gemeente is namelijk verplicht aile meldingen en reacties te registeren".

Bijvoorbeeld: "Wanneer een burger 3x gemeld heqi dat een tak los zit van een boom, wij
doen niets en de boom valt op een auto. Dan kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden,
Wet Puberr"

Voor e-dienstverlening dienen processen te worden beschreven en vastgelegd en

geautomatiseerd te worden. Met name wanneer men de status wilt weergeven.

Uitspraken:
"Inzicht hoe proces verloopt en dan in workflow module stoppen."
"Sommige afdelingen hebben nog geen werkprocessen beschreven, als je weet niet hoe je
proces in elkaar steekt, weet je dus ook niet hoe je het op de beste manier kan
automatiseren en ontsluiten via het internet"

"Als je het proas aileen in je hoofd hebt ga dan eerst maar eens uitleggen hoe het moet."
"Het omzetten van processen kan nog al wat problemen opleveren, je moet processen
achter de e-dienstverlening goed moeten automatiseren. Dit is de enige manier om ook
aan de andere kant te laten zien hoe de afhandeling van zoiets in het hele proces gaat.
De mate waarin je dat doet en de gedetailleerdheid, dat is een afiveging die gemaakt moet
worden. Hoe gedetailleerder hoe moeilijker."

"De complexiteit van een proces maakt het moeilijk, alles digitaal via internet te kunnen

leveren. "

Suggestie:"De processen van vergunningen zijn al behoorlijk geautomatiseerd, stap naar e

dienstverlening maakt het dan ook goed mogelijk. We hebben al jaren de primaire processen

op instructie niveau) "

Gemeenten zijn verplicht verantwoording af te leggen aan Raad en provincie,

daarnaast krijgen gemeenten steeds minder inkomsten van het Rijk. Voordelen van

investeringen in e-dienstverlening zijn niet zo hard aanwijsbaar, vandaar dat de

financiering een belemmering is.

Zowel intern als extern zullen er mensen zijn die achterblijven (digibeten) deze mensen

moeten niet vergeten worden. Het opleiden van mensen wordt erg belangrijk gevonden

en externe diensten moeten gewoon fysiek geleverd blijven worden.

Er wordt aangeven dat juist de functionaliteit die met e-dienstverlening mogelijk

wordt, juist belemmerend kan werken op de acceptatie bij medewerkers.

Uitspraken:
• "Als de gemeente status gaat aangeven wordt zij wel heel erg transparant. Kan dit leiden

tot weerstand op de werkvloer. De werkvloer kan er namelijk problemen mee krijgen,
indien iets fout gaat dan weet de burger ook waar het precies fout ligt.

• "Door transparantie zijn gemeenten en personen gemakkelijker te vergelijken."
• "Enkel de frontoffice moet transparant zijn, de rest niet."

Suggestie: "De organisatie moet goed nadenken en een standpunt innemen. Wordt de mate

van statusweergave per tijdseenheid ofper stap uitgezet."

Er werd tevens opgemerkt dat de gemeente niet al haar processen moet laten zien,

want de subjectieve norm speelt ook bij beslissingen mee. Het kunnen indienen van

bezwaren via het internet zou te gemakkelijk worden, waardoor men bang is veel

bezwaren te ontvangen, wat vervolgens leidt tot meer werk en werkdruk.

Eerder werd al aangegeven dat betalingstransacties een belangrijke functionaliteit is

voor het succes van e-dienstverlening voor de gemeente. Enkele respondenten gaven

echter aan zelf geen betalingstransacties via het internet te doen, omdat zij hier geen

vertouwen in hebben. Een ander geeft aan het gewoon een gewenning is conventionele

betalingsmethodes te hanteren. Bijv. de acceptgiro's bij de bank in de bus te doen etc.
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Tevens opgemerkt:

"De belemmering zit met name bij de mensen, het is aan de organisatie helder maken
waarom, hoe en waartoe de verandering toe !ddt. "

"Aan de mentaUteit van de huidige medewerkers nog we! wat gedaan moet worden. 'Mind
setting'"

"Ik verwacht dat de overgangsfase enorm en verwarrend traject za! zijn. De organisatie
krijgt te maken met: het hanteren van 2 procedures, 2 burgers (digitaal en JYsiek), 2
werknemers en2 x n producten. "

"Ik verwacht dat daadwerkelijk een reorganisatie zou moeten plaatsvinden, dan heb ik het
over een strategisch plan. Mensen verUezen hierdoor hun zekerheden. Dat zijn de
be!emmeringen en aile andere zaken die bij reorganisatie p!aatsvinden. Mensen moeten
het doen, de organisatie is een hulpmiddel."

Producten/diensten die niet kunnen ofwaar men belemmering en voorziet zijn:

Bestemmingsplannen

• "Omzetten van bestemmingsplannen doen zich problemen voor. " en
• "Wanneerje een bestemmingsplan wilt inzien moet je een afspraak met plantoetser maken

deze haalt plan uit de kast en zegt wat je we! en niet mag doen. Wanneer een burger zelf
moet bepa!en wat mag kan ofniet, gaat niet, daar is kennis nodig."

Tekeningen

• "Grote tekeningen, mensen willen toch iets overzichtelijk zien, dus gewoon printen"

Vergunningen

• "65'/0 van de vergunningen via internet niet mogelijk, hooguit het vo!gen van het proces."
• "Wanneer de organisatie de status van een vergunningaanvraag wil weergeven, za! dit

niet met de huidige appUcatie gaan. "

• "De snelheid is momenteel de grootste be!emmering bij vergunningen m.b.t. tot
dienstverlening. De procedure die doorlopen moet worden is immers aan een wette!ijk
termijn gesteld. (procedure tijd, behandeltijd) "

Subsidies
• "Subsidies on-Une haalje niet, !ijkt me erg moeilijk"

Uitspraken die men deed waar men juist geen belemmeringen zag:

"Alles wordt digitaa! gemaakt, dus dan ook makke!ijk een digitaa! product te !everen"

"Niet te moeUijk doen gewoon proberen (k!einschaUg beginnen), meer op!ossing gericht
denken"

"Met het WOZ-porta! ziet men geen technische belemmering a! het technische Ugt bij het
taxatiebureau. Gemeente !evert enkel informatie aan

"Alles is in principe openbaar dus geen be!emmeringen om gegevens op het internet te
zetten. Aileen adviesnota's/ k!achten zijn vertrouwe!ijk, echter wanneer het op een
rechtszaak aan komt wordt dit ook openbaar. "
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Ziet u risico's voor de gemeente wanneer zij diensten en producten via de website

gaat ontsluiten? Welke ziet u? En hoe kan volgens u de gemeente dit risico

verkleinen?

Als algemeen risico wordt de cultuuromslag die in de gehele organisatie gemaakt dient

te worden en de organisatorische inbedding genoemd.

Ook hackers en virussen worden als groot risico beschouwd. Men geeft aan dat de

identificatie en authenticiteit geborgen moet worden.

Uitspraken: "De zaken die worden aangeboden moeten dus goed worden beveiligd" "Banken

zijn al diverse keren gekraakt, daar zijn zij tegen 'verzekerd', maar prive-gegevens kun je
niet verzekeren. Emotionele schade en als gevolg reputatieschade van de gemeente.

Suggestie: "Met een goede organisatorische en technische afdekking is het aanbieden via het
internet niet zo risicovol"

Ook transparantie en de toegankelijkheid worden als risico's ervaren.

Voorbeelden:
• Landelijke wetgeving zegt alles openbaar, door alles openbaar te maken ook gevaarlijk

stoffinj bedrijven liggen. Dit maakt je wel kwetsbaarder, denk aan terroristische
aanvallen. De informatie is echter nu ook verkrijgbaar, alleen ligt de drempel, men moet
langskomen, hoger.

• Bedrijven en burgers kunnen informatie vergelijken met andere gemeenten. Gemeenten
interpreteren voorschriften ieder voor zich. Het is belangrijk dat de informatie goed is
uitgespitst anders loopt de gemeente het risico in verlegenheid te komen. Informatie moet
tevens up-to-date gehouden worden.

De manier van communicatie en het gebruik van een communicatiekanaal kan risico's

met zich meebrengen.

Reacties e-mail kanaal:
"Wij beantwoorden e-mail gaan vaak wat over het randje, officieel zou de e-mail ook als

post moeten worden vastgelegd."
"Reacties op e-mail vaak informeler"
..E-mail wordt gehanteerd al mondelinge vraagsteller."
..E-mail binnen en per briefemit dan worden procedures weer langer."
"Persoon A, b, c stelt een vraag dadelijk via internet, antwoorden kunnen net een fractie
anders zijn en daar gaat men vragen over stellen. Gevaar zou kunnen zijn dat als je alles
schriftelijk doet het zou juist contraproductiefzou kunnen werken. Telefonisch kun je het
uitleggen en men begrijpt men verkeerd dan kun je het nogmaals uitleggen. Op papier ligt

het vast.
E-mail wordt gehanteerd als kladbloksysteem ofals telifoonsysteem. "Maar dadelijk word
ik er mee om mijn oren geslagen".

Suggesties:
• "ie moet uniform bezig zijn."
• ..E-mail stmctureren, nu gaat alles nog goed, maar als het dadelijk op loopt, verstandiger

dan alles via de website te laten lopen en e-mailverkeer stop te zetten."

14

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

Struduur, communicatie, cultuur, mensen en technologie

Hoe is/zijn de frontoffices vormgegeven?

Aan de frontoffice kent de gemeente

de gemeentewinkel (burgerzaken +, vergunningen, APV stukken (evenementen

etc))

zorg en welzijn (RIO, thuiszorg, WVG)

• bouw en wonen (geen specifiek loket gaat via de backoffice op afspraak (premies,

subsidiering)

Hoe is deze structuur tot stand gekomen?

Enige respondenten spreken over de een loketgedachte van OL2000.

Uitspraken waren:
"012000 wilde alles in 1 loket maar in praktijk werkt dat niet".

• "012000 een loketgedachte genuanceerder over nadenken lijkt leuk, maar is moeilijk"
• "Er zijn ook fimcties die geen loket hebben (bijv. de bedrifficontactfunctionaris)"

Men vindt de gedachte het wei belangrijk. Deze is namelijk dat mensen niet van kastje

naar de muur gestuurd moeten worden.

Hoe verloopt de communicatie tussen burger en gemeente en tussen back- en

forntoffice?

Naast de conventionele kanalen; telefonie, balie, per post en per fax, krijgt de

gemeente ook d.m.v. internettechnologie (per e-mail en per webformulier) post

binnen.

Enkele uitspraken:
..E-mail die naar algemene e-mailadressen gestuurd worden of worden ingevuld via een
webformulier gaan niet direct naar afdelingen, omdat alles centraal beheert moet worden
aldus de Archiefivet. De mail krijgt pas in Corsa een registratienummer als de DIV
medewerker het registreert. Dit gebeurd handmatig, omdat er ook vee! junk mail binnen
komt."

"Binnen de gemeente reageren vee! medewerkers ook rechtstreeks met het persoonlijke e
mail adres. Met als gevolg dat burgers ook rechtstreeks het persoonlijke e-mailadres gaan
gebruiken voor communicatie met de gemeente."

"Medewerkers die rechtstreeks e-mail ontvangen wordt dus niet geregistreerd." Daarnaast
kan dit gevolgen hebben wanneer een medewerker voor een bepaalde tijd niet werkzaam

is.

Voorbeeld: Bij enkele afdelingen hetft een burger/bedriff meestal eerst te!efonisch contact,
daar wordt een persoonlijk e-mailadres(bijv.Jeroen.Mulder@Ve!dhoven.nl) gegeven, waar
vervolgens de burger / het bedriffzijn aanvraag naar toe kan sturen. Deze correspondentie
wordt niet door de afdeling D IV geregistreerd.

E-mail ervaart men informeler van aard en communiceert men anders dan dat de

medewerker dezelfde informatie/mededeling per post zou versturen.

Enkele uitspraken:
• "Bij een uitgaande briefmoet ook eigenlijk een handtekening van het afdelingshoofd, wat

trouwens niet altijd gebeurd".
• "De reactietijd die men bij e-mail verwacht is kleiner. Wanneer deze verwachte reactietijd

niet gegeven kan worden. moet daar rekening mee gehouden worden. Geefeen mail terug,
dat de mail is aangekomen en men binnen een termijn een antwoord krijgt. "
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De communicatie tussen de front- en backoffice vindt zowe! schriftelijk als mondeling

plaats. Men geeft aan dat met betrekking tot e-dienstverlening een gehele interne

digitate communicatiestroom gewenst zou zijn, echter zijn er nog vee! stukken die een

handtekening vereisen, waardoor het op papier wordt rondgestuurd. Ook zijn mensen

het zo gewend te doen.

I Suggestie: "... deze werkwijze veranderen."

Men geeft ook aan dat e-mailtjes nog worden uitgeprint en vervolgens op papier

worden verspreid.

Bijvoorbeeld: "Het webformulier hondenbelasting krijgt DIV nu per mail binnen, deze wordt
uitgeprint en met de interne post naar de afdelingfinancien gestuurd".

Zijn er afspraken gemaakt tussen front- en backoffice?

Binnen de gemeente voornamelijk op goed vertrouwen gemaakt. Er is geen workflow

vastgelegd en zijn er geen (SLA) afspraken tussen afdelingen vastgelegd.

Communicatie afspraken omtrent e-dienstverlening.

Afdelingen zijn zetf verantwoordelijk voor hun teksten, de afdeling communicatie kijkt

er redactioneel nog naar. De teksten die worden aangeleverd worden vaak omgezet in

een webtekst. "Webtekst schrijven is toch heel anders dan een normale tekst". Eerst

wilde men voor iedere afdeling een eigen webredacteur, maar er was vee! bezwaar van

de afdelingen gekomen, omdat ze daar de capaciteit niet voor hadden. Er is toen

gekozen voor een webredacteur voor de gehele organisatie. De veranderingen die in

de vindcatalogus moeten worden doorgevoerd en de controle op de inhoud van de

informatie wordt weI door de afdelingen gedaan.

Binnengemeentelijke gegevensuitwisseling

Vanuit het GBA (Cipers) worden gegevens aangeleverd aan de het

vergunningensysteem (BWT4Alt), aan het belastingen en Kadastersysteem (VGS4U) en

aan het systeem van SociaIe Zaken (GWS4alt). De gegevens worden periodiek aan de

applicatiehouder aangeleverd. Deze is verantwoordelijk en beoordeelt of de

betreffende data daadwerkelijk nodig is en of het dus in het systeem moet worden

ingevoerd. Voor GBA gegevens worden er iedere week een uitdraai (op papier) van

gewijzigde gegevens geleverd, deze worden iedere week weer handmatig in het

VGS4U systeem ingevoerd.

Er wordt geen controle uitgevoerd of de gegevens daadwerkelijk aangeleverd en

ingevoerd zijn.

Uitspraak: "Soms weten we niet ofnu wijzigingen van een week zijn ingevoerd, dan pakken
we aile wijzigingen van paar weken terug en lopen we aile wijzingen na."

Een automatische koppeling Iijkt een oplossing om fouten te reduceren en tijd van

invoer te besparen. Echter wordt ook aangegeven waarom een automatische koppeling

lastig te realiseren is.

Uitspraak: "je kunt namelijk niet zomaar aile mutaties toetsloos doorvoeren in een andere

administratie"

Bijvoorbeeld: "Het htffen van belasting, bij OZB heqt Ijan als peildatum. Verhuisd iemand
in feb. dan kunnen gegevens niet zomaar gewijzigd worden men moet tot febmari nog wei
belasting betalen en de rekening moet wel naar het goede adres gestuurd worden. Er zijn
verschillende gezichtspunten, waar rekening mee gehouden moet worden."

Een under noemt: "Met handmatige invoer heb je een betere controle, ik heb gehoord dat bij
andere gemeenten juist veel vervuiling optreedt, wanneer systemen gekoppeld zijn."

Buitengemeentelijke gegevensuitwisseling

Naast binnengemeentelijke gegevensuitwisseling vindt er ook gegevensuitwisseling

met buitengemeentelijke systemen plaats. De communicatie verschilt per applicatie

/systeem van kanaal en formaat.

Bijvoorbeeld:
Met VGS4 U wordt o.a. genoemd:
• • Het Kadaster; de medewerker logt in, vervolgens komen dan per e-mail de gegevens

automatisch binnen (aktes zijn allemaal gescand),
• •Taxatiebureau; ajhankelijk van de grote van het bestand (StuffAX) per e-mail ofop CD

• •Waterschappen; Momenteel een bestand (Stujivoz) per e-mai/, binnenkort is dit via het

internet mogelijk
• •Rijksbelasting; krijgt de gegevens op CD aangeleverd
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Is er sprake van verschillende culturen binnen de verschillende vakafdelingen die

betrokken zullen zijn met de e-dienstverlening?

Er zijn wei zeker verschillende culturen tussen de verschillende vakafdelingen. Zelfs

binnen afdelingen. Men merkt hoe afdelingen met elkaar om gaan en hoe collega's

binnen vakafdelingen met elkaar omgaan. De servicegraad per afdeling is verschillend.

Tussen verschillende afdelingen / teams bestaat er frictie en naar andere juist weer

veel bereidheid.

Uitspraak: "Beleidsafdeling vs uitvoerende van vergunningen, frictie is er gewoon, dit geldt
ook vs technische gegevens van SO"

Enkele respondenten geven enkele culturen die binnen de gemeente en afdelingen

zijn:

• Een collegiate cultuur

• Een eilandjescultuur

• Een klaagcultuur ("altijd halfleeg, nooit halfvol")

• Een persoonscultuur

• Een sla-elkaar-de-kop-in-cultuur ("ieder voor zich '1
• Een brabantse cultuur ("fa zeggen en nee bedoelen, je merkt dat enkele westerlingen dU

niet helemaal snappen')

Bijvoorbeeld: "Eilandcultuur binnen Maza; de een is bezig met aileen ouderen, de ander met

jongeren, aileen wijkbewoners, subsidies, kunst en/of cultuur, sport / onderwijs, door de
problematiek waar personen mee aan het werk zijn kunnen negatieve en/of positieve
verbanden ontstaan. "

Er wordt tevens opgemerkt dat de afdelingen waar de elektronische dienstverlening

voorop loopt een collegiale cultuur heerst. De oorzaak van deze verschillen noemen de

respondenten het:

Intellectueel niveau van de teams;

Bijvoorbeeld: "Door dit niveau gaan mensen anders om met problemen" en "HBO
communicatie met mbo-team, moeilijke samenwerking"

Eigen vakkennis;

Bijvoorbeeld: "Elkaars taal kunnen spreken"

Interesse in ander vakgebied;

Bijvoorbeeld: "Elkaars taal willen spreken"

• Verantwoordelijkheidsgevoel;

Bijvoorbeeld:. "De verantwoordelijkheid voelen voor een dienst van een ander".

• Eigen maniervan werken;

Bijvoorbeeld: "op beleidsafdeling heeft men veel vrijheid ook werk andere invulling op de
andere afdelingen kan dat niet, meer werkprocessen gestructureerd"

• Eigenbelang;

Bijvoorbeeld:. "ieder probeert zijn macht uit te breiden, personen en ego's"

Uitspraak: "Voor het aanbieden van complexere e-dienstverlening zullen afdelingsgrenzen

overschrijden moeten worden. Het houdt niet op bij het eigen hokje. Mensen doen het niet
bewust, maar je merkt dat bepaalde kennis tot een bepaalde grens loopt. Meer
informatievoorziening zou beter zijn. "
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Speelt cultuurverschil een belemmering om e-diensten / e-producten succesvol via

het internet aan te bieden?

Ondanks de cultuurverschillen zijn de meeste respondenten van mening dat het

cultuur verschil tussen en binnen vakafdelingen geen belemmering is om e-diensten

/e-producten succesvol via het internet te kunnen aan te bieden.

Uitspraken:
"Op hoofdlijn houden mensen eigen manier van werken, aileen de hulpmiddelen
veranderen. "

• "Meer intergraal heift weinig te maken met het leveren van een e-dienst."

Een respondent noemt het cultuurverschil meer een vertragende factor.

Uitspraak: "Het is niet dat mensen niet willen. Het komt omdat ze op achterstand staan,
waardoor het nog niet mogelijk is". Die zullen toch het een en ander in moeten lopeno De
manier / snelheid waarop het gerealiseerd moet worden is het probleem. Iedere afdeling geeft
op verschillende niveaus invulling aan de dienstverlening."
Een ander geift aan dat de leiding/trekkers van e-dienstverlening wat te ambitieus zijn en dit
wordt als "gevaar" gezien kan worden, omdat de gemiddelde medewerkers dit niet is. "We
moeten niet te hard lopen."

Enkele respondenten noemen het vertrouwen in elkaar (afspraken na komen) en

technologie meer als een belemmerende factor wanneer e-diensten verleend moeten

worden.

Voorbeelden:
• "Bij de elektronische dienstverlening hebben meerdere afdelingen met elkaar te maken, er

moet afspraken gemaakt worden tussen vakafdelingen. Daar waar een sla-elkaar-de
koppen-in-cultuur of persooncultuur heerst voel ik me niet save. Ik word wat
voorzichtiger voor dat ik wat afspraken maak. Laat eerst maar eens zien dat ze het waar
kunnen maken"

• "Wanneer een persoon zegt dat bij een digitale aanvraagvertrouwde gegevens niet opgeven
kunnen worden. Wat zal dan zijn bereidheid en motivatie zijn om een dergelijk digitaal
product er naast te gaan gebruiken?"

Een afdeling geeft aan -wanneer het om het invoeren van gegevens gaat- slordig te

werken. Niet alles wordt netjes geregistreerd en bijgehouden.

Suggestie: "Mensen zullen netjes moeten gaan werken, anders kan het een belemmering zijn
bij e-dienstverlening".

Hoe kijken volgens u de medewerkers op tegen de voorgestelde veranderingen met

name op gebied van e-dienstverlening (bedrijfsconcept, informatiebeleidsplan)?

Binnen de gemeente zijn medewerkers op de hoogte gesteld over de doelen die

vermeld zijn in het bedrijfsconcept, over de exacte doelen, inhoud en stand van zaken

van het informatiebeleidsplan zijn enkele niet geheel bekend.

De meeste respondenten geven aan dat medewerkers er kritisch tegenaan wordt

gekeken, maar de weerstand wei wat afneemt.

Enkele uitspraken :
• "Het bedriifsconcept is wat abstract mensen kunnen het niet toepassen op hun werk en/of

moeilijk op hun werk aan te passen."
• "De ambitie legt een behoorlijke druk op de organisatie".
• "Mensen zijn bang dat de huidige hoge werkdruk nog hoger wordt".
• "Afdelinghoofden zeggen Ja' tegen de genoemde doelstellingen, maar bedoelen eigenlijk

'nee',"

• "Als het op zekerheden aankomt is men niet snel veranderingsgezind."

• "Eerst zien dan geloven."
• "Zorgen uitgesproken, het tempo waarin de verandering moet plaatsvinden. Niet de

snelheid is het probleem, maar de capaciteit die nodig is voor het tempo is te laag. Men is
niet huiverig voor wijzigingen en veranderingen, maar men wil ze optimaal doorvoeren
en niet halfomdat we onder tijdsdruk staan. En waardoor de gevolgen eigenlijk niet meer
te over zien zijn. Want je snijdt jezelf dan in je vingers, beter de deadline verschuiven
anders krijgje zoveel incidenten, dat je het volgende product niet aan kan. Men wil het
goed doen. Kwaliteit boven kwantiteit"

• "Mensen kunnen niet leven met onzekerheden, de meeste niet."
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Enkele respondenten geven aan blij te zijn met de digitalisering en dat mensen op de

betreffende afdelingen niet sceptisch zijn over de voorgestelde veranderingen.

Uitspraken:
• "Een goed opgebouwde informatievoorziening",
• "minder sne! dingen kwijt raken"
• "bij GIS invoer wilde niemand digitaal, veel commentaar, er was nauwelijks vraag naar,

geen bewustwording, maar toen het er was kwam iedereen langs."

In hoeverre is er sprake van eenmalige vastlegging en gemeenschappelijke gebruik

van bepaalde gegevensverzamelingen (basisregistraties)?

Vanuit het programma Stroomlijnen Basisgegevens wil de overheid dat gegevens

eenmalig worden vastgelegd en waar gemeenschappelijke gebruik gemaakt kan

worden. De gemeente kent weI een gemeenschappelijk gebruik, maar niet eenmalige

vastlegging van bepaalde gegevensverzamelingen.

Bijvoorbeeld: " persoongegevens is een van de belangrijkste registratie die we hebben, deze
zijn vastge!egd in de GBA, maar ook in een andere gegevens verzamelingen. Cliiinten van de
sociale dienst zullen de meeste we! in de GBA zitten, maar het is niet zo dat er in het sociale
diensten systeem verwijzingen zijn naar het GBA systeem en dat er dus in het sociale
diensten systeem geen persoonsgegevens in voorkomen. Hetzelfde geldt voor belastingen en
andere systemen/afde!eingen."

Momenteel worden gegevens verspreid, dit verhoogt de kans op fouten. Men vraagt

zich ook af of je eigenlijk weI eenmalige vastlegging wilt hebben.

Bijvoorbeeld: "Alsje aile systemen die gegevens verzamelen koppelt aan bijv het GBA-systeem
en het GBA-ststeem gaat uit de lucht dan zijn ook aile andere systemen plat. Dat gevaar
lopen we steeds meer. Er komen steeds meer koppelingen lopeno Dadelijk ook als we een front
en backoffice hebben met daartussen in een grote gegevensbak een datawarehouse. Het is dan
erg belangrijk dit goed te beveiligen."

Hoe interoperabel zijn de huidige systemenj applicaties?

Voor het koppelen van systemen moet nog veel maatwerk verricht worden. Het blijft

ondanks toezeggingen van leveranciers de vraag of de een koppeling gerealiseerd kan

worden en daadwerkelijk werkt.

Uitspraak:"Pas bij gebruik kom je achter hoe goed koppelingen werken, zelfi binnen de

systemen van Centric"

Tevens wordt opgemerkt dat leveranciers vaak een andere definitie hanteren dan dat

de vragende gemeente eigenlijk wenstj bedoeld. (Bewust of onbewust?)

Bijvoorbeeld: "Als we een dringende eis stellen, dat het moet draaien onder een Oracle
database en je krijgt later het pakket in handen dat eigenlijk draait op een andere database
ofengine met een linkje naar een Oracle database. (o.a. Corsa en het Personee! Informatie
Manager systeem) "

Standaardisering en bewezen producten vindt men bij het koppelen en het verlenen

van meer e-dienstverlening erg belangrijk.

Men verwacht dat de technische complexiteit bij meer functionaliteit en koppelingen

zal toe nemen.

Uitspraken:
• "Iedere verandering dat meestal een vereenvoudiging een extra jimctie voor de gebruiker

betekend, betekend meestal dat het voor de achtergrond zovee! ingewikkelder wordt. "
• "In 1996 hadden we 1 server, nu al12 a14 servers die allemaal met elkaar moeten gaan

communiceren. "

Wie besluit of de beveiliging van informatiejgegevens toereikend is?

Binnen de gemeente bepaald het MT en B&W op basis van het beveiligingsconcept of

de beveiliging van informatiejgegevens toereikend is. De gemeente kent interne

procedures om met name op organisatorische vlak de beveiliging te toetsen.
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Zijn er instanties die de gemeente controleren op haar beveiligingsniveau? Welke

instanties? Op welke aspecten controleren deze instanties?

De gemeente wordt ook door externe getoetst o.a.:

Accountantscontrole

Er wordt verwacht dat tijdens deze controle ook de beveiliging van e-dienstverlening

wordt meegenomen. (financiele, organisatorisch, procedurele als technische controle)

AuditGBA

Eens in de drie jaar dient de gemeenten een audit te laten uitvoeren op de kwaliteit van

hun GBA. Daarbij wordt gecontroleerd of de persoonsgegevens correct zijn opgenomen

in de GBA persoonsgegevens. Daarnaast wordt een aantal belangrijke punten met

betrekking tot het beheer van de GBA getoetst, zijnde de procedures voor back-up &

herstel, uitwijk en beveiliging. Tevens is moet de kwaliteit van de getroffen

maatregelen en voorzieningen in het kader van de privacybescherming in deze audit

getoetst worden.

Controle archivering

De archivering wordt getoetst door de provinciale inspectie.

Leverancier

Daarnaast verwacht men dat bij de ontwikkeling van verdere e-dienstverlening de

leverancier bij de implementatie van zijn applicatiejsysteem zal helpen met de

beveiliging.

Uitspraken:
• "Eerst moet de beveiliging worden ingevoerd vervolgens kunnen dan pas diensten online

gezet worden"
• "In het informatiebeleidsplan wordt ook eerst de beveiliging geregeld voordat diensten via

de website mogelijk worden."
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2.6 Opmerkingen

Na het afnemen van aile vragen zijn door de respondenten nog enkele suggesties

gegeven. Deze zijn hieronder kort weergegeven.

Communicatie/ marketing
• "interne marketing aanpak"
• "externe marketing meer bekendheid geven (bij woz was dit te weinig) "
• "weerstand maken door naar het gemeente te komen. Duwen richting het e!ektronisch

dienstverlening"
• "mensen laten weten dat we ook diensten op de oude manier blijven verlenen.
• "manier van communicatie (burgertaal) "
• "media marketing!! Be!angrijk burger /bedrijven er van bewustmaken dat de informatie

op het internet beschikbaar is."
• "Bevorderen dat mensen de gemeente!ijke website meer gaat gebruiken, ander blijven ze

gewoontes vast houden, meerwaarde laten zien etc. En verge!ijken metJYsiek."
• "Het moet meer gaan leven bij burger en medewerkers."
• "Informatie mod bekend zijn, vindbaar bij de burger."
• "Zorg voor goede communicatie"

Strategie
• "Eerst de afde!ingen pakken die welwillend zijn (Vergunningen en Gemeentewinke!) "
• "Gezamenlijk aanpakken niemand kan dan ontsnappen. Allerlei processen voor. (Banken

~ ING veranderingen door voeren -7iedereen er bij. Openlijk maken wat managers fout
doen. Open staan voor kritiek , betekend dat ook jij mee wilt gaan. Laten zien dat je
betrokken bent."

• "Men kijkt nu met name naar de technische kant, niet naar de dienstverleningsstructuur.

Het sociaIe aspect moet men niet vergeten mee te nemen. Mensgericht!"
• "Verandering doorvoeren is moeilijk. Er hangt een negatieve sfeer 'al weer iets nieuws',

negatieve sfeer doorbreken. Doorheen kijken mensen zijn we! bereid, maarje moet het we!

2 a3 keer goed uitleggen."
• "Het is de kunst van de goede manager om mensen meenemen in de verandering die

continu is."
• "De rust bewaren!"
• "Wie! niet opnieuw uitvinden leren van gemeenten, verzekeringsmaatschappijen en

banken."
• "2 sporenbe!eid (digitaal als JYsiek 0 hybride

• "De rest moet mee."
• "Denk aan de capaciteit"
• "gee!voorkeur aan kwaliteit voor kwantiteit"

"territorium ajbakening, houdt ontwikke!ingen tegen"

• Gewoon doen, gewoon actie"
• "Voorafnadenken, dan pas doen. "
• "Goed nadenken over wat men binnen haalt en hoe je het doet"
• "Gedetailleerdheid wat wi! je we! wat wi! je niet, weinig individue!e invulling, protocollen

vastleggen"
• "Veranderingen met zijn aile te beginnen, zodat de he!e organisatie doordringen met

e!kaar op pad te gaan en dat het onomkeerbaar is en daarom doen we dat samen en zo
snel mogelijk. En waarbij het kostenbeheersing plaaije niet aan de orde is. Mag niet het

leidende motiefzijn. "
• "veiligheid goed uit kristalliseren"
• "Klantgerichte dienstverlening"
• "Zovee! mogelijk digitaal ajhande!en"
• "Transparanter", "Niet te transparant"
• "Producten eerst categoriseren, op moge!ijkheden"
• "Men kan tijdswinst behalen uit de eenvoudige producten"
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Mensen
"Mensen kiezen van vast naar vast. Vaste positie inwisselen voor een vaste positie in"
"Veranderingen zijn continu Oje moet continu mee kunnen gaan.
"De gemeente heeft een conservatieve groep medewerkers"
"We hebben hoogopgeleid personeel, die mee wi! denken"
"Binnen de gemeente hebben we procedure volkje, dit is goed, maar het moet niet leidend
zijn."

"De mens vergt een aandachtspunt"
"Organisatie in stand houden (niet vernieuwen maar meer uitdagen)
"Wat technisch/ procedureel mogelijk is, overbrengen op mensen."
"Mensen binnen de organisatie analyseren"
"Mensen die niet mee kunnen (helpen) "
"Mensen die niet willen, andere taken of'eruit' "
"Technische ontwikkelingen gaan sneller, de samenleving (het gros) gaat steeds sneller
mee."

• "We zien dat de samenleving zich ontwikkelt in elektronische samenleving, nu is het wel
de vraag of de samenleving het bij het rechte eind heeft, want heel veel burgers en
bepaalde lagen die niet mee willen. Bepaalde lagen hebben patronen van
handelen/ritmes en voelen de noodzaak niet, dus waarom zouden ze hierin veranderen.
Totdat ze moetenl"

Systemen
• "Beveiligd volgsysteem van de procedures"
• "Gegevensmagazijn ter behoeve van de ontsluiting van de gegevens"
• "Bestaande loket toegankelijker worden"
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De ambitie die de gemeenten stelt dient eerst meetbaar gemaakt te worden, daar is

men mee eens. Men vindt dat eigenlijk aile producten en diensten benaderbaar

moeten zijn. Kortom over aile diensten en producten dient minimaal informatie op de

website beschikbaar te zijn. Bij het meetbaar maken dient allereerst gekeken te

worden welke producten kunnen worden aangeboden en naar welke ook de behoefte

is te digitaliseren. In vele suggesties worden banken en verzekeraars als

vergelijkingsobject opgemerkt, grote verschillen, waarbij rekening bij dient te worden

gehouden is dat banken en verzekeraars commerciele instellingen zijn. Zij kunnen

mensen uitsluiten voor bepaalde diensten gemeenten kunnen dit niet zij zullen altijd

rekening moeten houden met al haar burgers. Ten tweede bieden gemeenten een

productenpakket van ruim 700 producten op diverse domeinen, daarnaast mogen zij

producten niet zomaar aan elkaar koppelen zoals banken en verzekeringen dat weI

kunnen. Bijvoorbeeld: bouwvergunning met bijstand. Banken kunnen zich tevens

tegen diefstal van financii/le middelen verzekeren en is geld makkelijker te traceren

wanneer het wordt afgeschreven dan wanneer het zoals bij de gemeente vaak om

persoonsgebondengegevens gaat.

De gemeente heeft geen specifieke e-dienstverleningsstrategie het is al als integraal

deel opgenomen in haar informatiebeleidsplan. De doelstellingen worden vertaald

naar activiteiten of naar meer continue processen. Daarbij richt zij zich eerst op de

interne organisatie en kijkt zij naar andere gemeente welke diensten via het internet

moeten worden aangeboden. Omdat men verwacht dat de burgers van Veldhoven niet

(veel) anders zijn dan andere burgers in Nederland. Daadwerkelijke cijfers of er

bepaalde vraag naar is heeft de gemeente niet. Hiervoor voert zij geen onderzoek uit,

dit omdat zij geen verwachtingen onder haar burgers wit scheppen. Toch vinden de

respondenten dat de organisatie rekening moeten houden met de acceptatie van de

burger en bedrijven, met name door het gebruikgemakkelijk te maken.

Voor de uitvoering de e-dienstverlening is geld beschikbaar gesteld. De gemeente is

naast haar visie 65% van haar dienstverlening via het internet mogelijk te maken ook

met een bezuinigingslag bezig. Veel respondenten zien e-dienstverlening als een

bezuinigingsinstrument dat management heeft ingezet. Al twijfelen veel respondenten

weI of investeren in e-dienstverlening daadwerkelijk een bezuinigingsslag valt te

behalen (de baten zijn niet zo hard weer te geven) en het wei nodig is zoveel te

investeren in dit dienstverleningskanaal.

Het succes van e-dienstverlening is volgens de respondenten afhankelijk of er via de

website betaald kan worden en een digitale handtekening mogelijk is. Echter zijn er

ook medewerkers die geen vertrouwen hebben in elektronische betalingen. Bij de

aanschaf van systemen/applicaties dient men tevens de juiste (interne)experts en

gebruikers te betrekken, zodat er met een breed gedragen inzicht een systeem wordt

aangeschaft. Binnen de leiding moet draagvlak aanwezig zijn en moet men naast de

aanschaf en implementatieperiode ook capaciteit en prioriteit waarborgen voor het

beheer van de systemen/applicaties. Draagvlak van de werkvloer wordt met name

gerealiseerd door over de veranderingen te communiceren en medewerkers meer bij

de ontwikkeling te betrekken. Enkele medewerkers verwacht dat de transparantie

d.m.v. statusinformatie te verstrekken, de werkvloer het gevoel krijgt meer

gecontroleerd te worden (door burgers als weI colleges en leidinggevende) en er

mogelijk weerstand zal zijn tegen de invoer van deze functionaliteit. Ook verwacht men

dat het internetkanaal voor de burger te gemakkelijk wordt waardoor meer bezwaren

zullen worden ingediend, wat vervolgens tot meer werk en werkdruk leidt. Bij

veranderingen dient duidelijk te zijn wat er precies verandert zodat men niet, op basis

van het verliezen van onzekerheden, weerstand gaat uiten.
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Een groot risico vindt men de kans dat hackers en virussen het systeem

binnendringen. De toegang tot gegevens dient goed worden beveiligd. De

cultuuromslagen organisatorische inbeddingworden tevens als risico genoemd. Meer

transparantie wat eerder al als belemmering werd genoemd wordt tevens als risico

beschouwd o.a. de gemeente is makkelijker te vergelijken met andere gemeenten, bij

nalatigheid of door onnauwkeurig uitspitsen van voorschriften kan zij (sneller) in

verlegenheid gebracht worden. Tevens wordt de gemeente door toegankelijkere

informatie kwetsbaarder. Als voorwaarden voor e-dienstverlening noemt men daarom

ook dat de informatie goed moet worden onderhouden.

De communicatie tussen afdelingen vindt voornamelijk op goed vertrouwen plaats, er

is geen workflow en er zijn geen afspraken vastgelegd. E-mails van burgers en

bedrijven worden minder formeel beantwoordt dan per brief. Dikwijls worden e-mail

(formele) niet geregistreerd en ontvangt men de e-mail op 'persoonlijk' e-mailadres.De

respondenten zijn er van bewust dat zonder juiste procesbeschrijvingen het niet

mogelijk is ontsluiting via de website plaats te laten vinden. Kennis dient daarbij

expliciet te worden gemaakt. Het beschrijven van deze processen moet

organisatorisch gedragen worden en is niet enkel weggelegd voor de afdeling ICT.

Samenhang en afstemming tussen de ICT afdeling en andere organisatieonderdelen is

daarbij van groot belang.

De uitwisseling van gegevens tussen systemen vindt nog veel menselijke interventie

plaats. Veel gegevens worden eerst nog uitgeprint en vervolgens handmatig in een

ander systeem ingevoerd. Voor enkele digitale uitwisselingen is het

uitwisselingsformaat per uitwisseling wei vastgesteld, echter de controle op

periodieke aanlevering en invoer is niet vastgelegd of wordt niet uitgevoerd. Voor de e

dienstverlening ziet men in dat automatische gegevensuitwisseling gewenst is, echter

realisatie wordt als erg lastig ervaren. Handmatige invoer wordt tevens door enige

respondenten als nauwkeuriger dan automatisch invoer beschouwd en er treedt bij

handmatige invoer minder vervuiling op.

Huidige systemen acht men niet geschikt om de door de respondenten gewenste

functionaliteit via het internet te kunnen bieden. De systemen zijn nog niet te

koppelen, daar verwacht men dus ook nog veel maatwerk. Standaardisering en

bewezen producten vindt men bij de koppeling erg belangrijk. Momenteel heeft de

gemeente vele aparte systemen wanneer deze gekoppeld worden en er gebruik wordt

gemaakt van een datawarehouse (gegevens vanuit allerlei registraties worden hier

verzameld) is men angstig dat systemen afhankelijk van elkaar worden. Beveiliging

dient hierbij een hoge prioriteit te hebben. Op basis van het Beveiligingsplan bepaald

het MT en B&W de beveiliging van informatie/gegevens. Hierin zijn organisatorische

als technische maatregels in opgenomen. Men verwachten ook dat tijdens de GBA

audit, auccountantscontrole, provinciale inspectie de beveiliging wordt getoetst en dat

bij de implementatie de leverancier helpt met het beveiligen.

Binnen de gemeente Veldhoven zijn verschillende culturen aanwezig, zelfs binnen

afdelingen. Over het algemeen verwacht men niet dat dit echt belemmerend zal zijn

voor het succes van e-dienstverlening of de implementatie ervan. Wei kan het een

vertragende factor zijn. Sommige afdelingen/ personen zijn te ambitieus en andere

juist terughoudend. Daar waar een collegiale cultuur of waar de duwende kracht zich

bevindt loopt momenteel voorop met de elektronische dienstverlening. Wanneer men

samenwerking vereist stelt voor de e-dienstverlening kan de soort cultuur o.a. wei

bepalend voor wat voor soort afspraken er gemaakt worden.

Gemeenten zijn erg gebonden aan wet- en regelgeving waardoor het kunnen ontsluiten

vaak als belemmering wordt gezien. Maar wetgeving kan ook zorgen dat de e·

dienstverlening versneld wordt men verwijst o.a. naar de Wet Kenbaarheid

Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken (ook weI Wet Pubberr genoemd)

deze verplicht gemeente meldingen die binnen komen te registreren en te bewaken,

zodat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand

van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dat kan door de introductie van een

eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten

en Kadaster.
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Zowel intern als extern moet de gemeente rekening houden met achterblijvers en

digibeten. Medewerkers met weinig affiniteit met computers/ applicaties dienen

opgeleid en gemotiveerd te worden. Voor de burgers moeten de diensten aan het

fysieke loket altijd mogelijk blijven.

Niet iedere respondent voorziet dat er voor elektronische dienstverlening (op den

duur) samengewerkt moet worden en kijkt men met name nog naar zijn eigen hokje.

Ook zijn enkele respondenten niet geheel op de hoogte wat men nu op andere

afdelingen gebeurd. Naarmate men meer functionaliteit wit bieden zullen

afdelingsgrenzen overschreden worden. Uitwisseling van gegevens en eventuele

kennis uitbreiding is daarbij van belang. Ook afspraken maken en deze nakomen zijn,

wanneer er steeds meer in workflowprocessen dient worden te gewerkt zijn erg

belangrijk.

Merkbaar is dat mensen niet geheel op de hoogte zijn wat de verdere digitalisering en

automatisering exact voor impact heeft op de organisatie. Een uitspraak ter itlustratie

"als je 1 x een tooltje aanschaft, je de diensterverlening interactief kan maken. lx een

ander tooltje aanschaffen en dan kunnen ook transacties via het internet

plaatsvinden" .

Over de gehele linie tijdens de interviews is merkbaar dat het creeren van draagvlaken

communicatie over de voorgestelde vernieuwingen erg belangrijk is om negatieve

opvattingen te reduceren zodat deze niet omarmt worden. Een respondent gaf aan

"zelf geen banktransacties via het internet te doen". In welke mate dit al een

belemmerend effect kan hebben op het steeds meer verlenen van e-dienstverlening

wordt hiermee niet vastgesteld. Wanneer het vertrouwen en de noodzaak er niet is of

niet gezien wordt, zullen werknemers wellicht het liefst op de 'oude' manier willen

blijven werken en de verdere e-dienstverlening vertragen. De respondenten zijn wei

terughoudendheid bij verdere digitalisering er moeten een behoorlijke reeks van

punten goed worden geregeld, zodat zij in het succes kunnen gaan 'geloven'.

Interviewproces
Veel respondenten reageerde zeer open, sommige daarvan waren echter in het begin

wei wat gesloten en wat wantrouwend. Na een kort inleiding werden zij steeds losser

en kwamen zij met vele voorbeelden/ problemen waar men nu of later tegen aan denkt

te lopeno Daarbij schuwde men geen kritiek op andere afdelingen of de leiding. Dit

kwam over dat mensen het gesprek serieus namen en zij serieus werden genomen en

dat ze hun ideeen konden uitten en de interviewer in vertouwen namen.
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