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Managementsamenvatting 

 

Het Vlaamse beleid rond de digitale kloof is gefragmenteerd, wat zich 
eveneens uit in een gebrek aan coördinatie in de uitvoering. De 
samenwerking tussen overheid en middenveld krijgt vorm in een waaier aan 
projecten en subsidies. Een meer coherente aanpak tussen alle 
overheidsactoren en met de stakeholders, met duidelijke 
verantwoordelijkheden, dringt zich op.  

Om dit te realiseren moeten we van een subsidiemodel naar een 
beleidsmodel, waarbinnen de projecten en subsidies passen. Het 
beleidsmodel geeft aan hoe de problematiek van de digitale kloof 
maatschappelijk in elkaar zit. De Vlaamse overheid, lokale besturen en het 
middenveld weten wie, waar en hoe op ingrijpt.  

We pleiten niet voor nieuwe coördinatiestructuren: wat er is kan perfect 
werken met een beleidsmodel dat de marsrichting aangeeft. De digitale 
kloof is een horizontale problematiek die doorheen beleidssectoren snijdt, 
het heeft dan ook geen zin om een bepaalde beleidssector of organisatie als 
belangrijkste verantwoordelijke aan te duiden. Het eigenaarschap van de 
problematiek mag en moet breed gedeeld worden.  

De opmaak van digitaal actieplan Vlaanderen kan een momentum zijn om 
dit beleidsmodel neer te leggen. Dit onderzoek presenteert op basis van 
literatuur een eenvoudige beleidstheorie, waarin een aantal cruciale 
determinanten worden voorgesteld. 

Een relatief onontgonnen terrein is de koppeling van het digitale kloof 
beleid met het beleid rond e-government. Elektronische dienstverlening 
neemt een steeds belangrijkere positie in, maar mag geen nieuwe bron van 
uitsluiting vormen.  

We moeten van multichannel naar multichannel management. Vlaamse 
overheidsdiensten houden doorgaans meerdere kanalen open en laten zo de 
keuze aan de klant. Multichannel management gaat echter een stap verder. 
Organisaties moeten (bepaalde) doelgroepen ook sturen in hun 
kanaalgebruik, bij voorkeur naar het digitale kanaal. Zo kunnen 
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efficiëntiewinsten geboekt worden en kan de klanttevredenheid 
verbeteren. 

Burgers richting het digitale kanaal leiden, kan enkel onder de voorwaarde 
er ook een volwaardig digitaal aanbod is dat eenvoudig is in gebruik. Zachte 
kanaalsturing zet hierop in; het betekent immers dat het kanaal zo goed 
mogelijk wordt ingericht zodat er vanuit het aanbod voldoende prikkels 
vertrekken tot gebruik. Er zijn ook meer harde vormen van kanaalsturing 
denkbaar, zoals het beperken van de toegankelijkheid en de 
gebruiksvriendelijkheid van bepaalde kanalen.  

Kanaalsturing is gebaseerd op de aard van de dienstverlening, de 
doelgroepen en de kanalen. Voor relatief eenvoudige en weinig ambigue 
diensten, kan de Vlaamse overheid zoveel mogelijke leden van de 
informatie-elite en elektronische middenklasse naar het elektronische 
kanaal leiden. Op deze manier komt er ruimte vrij aan de traditionele 
kanalen om digitaal ongeletterden bij te staan en desnoods door te 
verwijzen naar initiatieven van het middenveld.  

Triggerdiensten zijn hierbij van groot belang, omdat ze een grote groep 
burgers aanspreken om het elektronische kanaal daadwerkelijk uit te 
proberen. Essentiële voorwaarden voor gebruiksvriendelijke toepassingen 
zijn laagdrempelige communicatie, een uniforme lay-out bij alle e-
governmentapplicaties, het proactief invullen van gekende gegevens en 
weinig doorklikfuncties.  

Een multichannel management, met een uitgebreide aandacht voor de aard 
van de dienstenverlening, de kenmerken van het kanaal en kennis over de 
doelgroepen, is meer dan goed e-government. Het kan ook een belangrijke 
bijdrage leveren tot het dichten van de digitale kloof. 
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1. Inleiding 

De aanbodszijde van het beleid en bestuur digitaliseert steeds meer. E-
government zal binnen overheidsdienstverlening ook in de toekomst in alle 
waarschijnlijkheid aan belang winnen. Aan de vraagzijde van het beleid, de 
doelgroepen, is er al geruime tijd sprake van een digitale kloof tussen zij 
die toegang en vaardigheden hebben om met moderne 
communicatietechnologie om te gaan en zij die dit niet hebben. E-
government kan deze digitale kloof verdiepen. Dat hoeft echter niet het 
geval te zijn. Dit onderzoek stelt zich de vraag hoe de overheden in 
Vlaanderen hun (elektronische) dienstverlening kunnen organiseren zonder 
dat de digitale kloof vergroot. 

Dit vraagstuk van dienstverlening in de informatiemaatschappij onderzoeken 
we door cases in Vlaanderen en Nederland uit te voeren. De cases verdiepen 
zich in zogenaamde frontlijnorganisaties, organisaties die een direct contact 
onderhouden met de burger. Dit onderzoek selecteerde organisaties die in 
contact komen met doelgroepen van de digitale kloof. Centraal staan de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de 
afdeling Studietoelagen, het Contactpunt Vlaamse Infolijn en OCMW Gent1. 
De Nederlandse cases zijn organisaties die min of meer dezelfde opdracht 
uitvoeren als de Vlaamse organisaties: UWV WERKbedrijf, Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO), Dienst Publiek en Communicatie (Postbus 51) en de dienst 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) Utrecht2.  

Dit document geeft de conclusies uit het onderzoek weer. Eerst worden de 
twee kernbegrippen van het onderzoek, digitale kloof en e-government, 
kort geschetst. De beleidstheorie, die cruciale determinanten voor ICT-
acceptatie en �–gebruik presenteer, komt vervolgens aan bod. De conclusies 
vormen het belangrijkste onderdeel van dit document. Ze zijn opgebouwd 
rond vier grote aanbevelingen, waarin telkens de huidige en gewenste 
situatie geschetst worden. De documenten in bijlage zorgen voor een 
verdere onderbouwing, met een uitgebreid verslag van de Vlaamse en 
Nederlandse cases.  

                                                 
1 Voor meer uitleg rond de Vlaamse cases, zie bijlage 5 
2 Voor meer uitleg rond de Nederlandse cases, zie bijlage 6-11 
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2. Kernconcepten 

De kernconcepten van het onderzoek, digitale kloof en e-government, 
worden kort toegelicht. Meer omkadering van de begrippen, is te vinden in 
de bijlage 1 en 2. 

 

>  2.1. De digitale kloof3 

De digitale kloof verscheen eind jaren �’90 op de beleidsagenda. Het begrip 
werd voor het eerst gebruikt in onderzoek van de National 
Telecommunication and Information Administration (NTIA). De definitie van 
de digitale kloof in de beginjaren handelde uitsluitend over toegang: “the 
divide between those with acces to new technologies and those without” 
(Verdegem, 2009: 39). Het idee leefde toen dat iedereen toegang 
verschaffen tot ICT zou leiden tot het verkleinen, en uiteindelijk verdwijnen 
van de digitale kloof.  

Al gauw werd duidelijk dat de problematiek dieper wortelt. De digitale kloof 
is niet te herleiden tot een dichotoom onderscheid tussen de haves en de 
have-nots. Dé digitale kloof bestaat niet, er zijn verschillende kloven, 
bestaande uit een complex kluwen van sociale, economische en 
technologische factoren (Gunkel, 2003: 504; Selwyn, 2002: 4). Zo sprak men 
steeds meer over informatierijken en informatiearmen in het 
wetenschappelijk jargon rond de digitale kloof (Dimaggio et al., 2004). 

De verschuiving van ongelijk bezit naar ongelijke vaardigheden en gebruik, 
doet een kloof binnen een kloof ontstaan. Niet iedereen beschikt over de 
nodige vaardigheden om met een computer en het internet om te gaan, wat 
op zijn beurt resulteert in een verschillend gebruik. Deze digitale kloof van 
de tweede graad stuit op een verschil in variatie van gebruikstoepassingen, 
het verschil in het soort toepassingen en de gebruiksduur (Van Dijk, 2007: 
31).  

                                                 
3 Voor een uitgebreide uitleg rond de digitale kloof, zie Bijlage 1  
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De digitale kloof is dus een veelomvattend begrip. Het verwijst naar 
moderne communicatietechnologieën zoals de digitale televisie, 
multimediaproducten, mobiele communicatie,�…. Dit onderzoek benadert de 
digitale kloof als het verschil in toegang en gebruik van de computer en het 
internet. Dit is deels vanuit praktische overweging: bij overheidsorganisaties 
is het gebruik van andere moderne communicatietechnologieën eerder 
klein.  

De definitie van Bélanger en Carter (2006) beantwoordt aan de 
conceptualisering van de digitale kloof in het onderzoek: �“de digitale kloof 
verwijst naar het onderscheid tussen zij die zowel de toegang als de 
vaardigheden hebben om voordeel te halen uit de technologie van de 
computer en het internet, en zij die dit niet hebben�” (Bélanger en Carter, 
2006: 2). 

 

>  2.2. E-government4 

De evolutie van ICT zorgt voor een groeiend aantal toepassingen binnen 
overheidsdienstverlening. Het gebruik van computers en internet in 
alledaagse werkprocessen is goed ingeburgerd. Het bereik van digitalisering 
verbreedt; de dienstverlening van de overheid krijgt een elektronische 
variant.  

Het begrip �‘e-government�’ kent verschillende invullingen. Gil-Garcia en 
Pardo (2005) omschrijven e-government als �“the intensive en generalised 
use of informatie technology in government for the provision of public 
services, the improvement of management effectiveness and the promotion 
of democratic values and mechanisms” (Gil-Garcia en Pardo, 2005: 187). 
Deze definitie is een brede benadering van e-government, en betrekt naast 
dienstverlening en interne managementinstrumenten, uitdrukkelijk e-
democracy. ICT creëert immers nieuwe mogelijkheden voor inspraak en 
participatie. In dit onderzoek ligt de focus echter op dienstverlening.  

De definitie van OESO sluit het beste aan bij de opvatting van e-government 
in het onderzoek. Elektronische dienstverlening of e-government is �“het 

                                                 
4 Voor meer uitleg rond e-government, zie bijlage 2 
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gebruik van informatie- en communicatietechnologie, in het bijzonder het 
internet, als een middel om een betere overheid te worden�” (OESO, 2003: 
11). Het principe van e-government berust op het faciliteren van toegang 
voor burgers tot overheidsinformatie en �–diensten, wanneer en hoe ze het 
willen (OESO, 2005: 18). Deze definitie maakt een kernboodschap in ons 
onderzoek duidelijk, namelijk dat e-government moet gezien worden als 
een middel om betere dienstverlening te voorzien, en niet als een doel op 
zich. Dit onderzoek benadert e-government voornamelijk als het gebruik van 
de computer en internet om dienstverlening te verbeteren. Dit is een enge 
benadering die, zoals eerder aangegeven voortvloeit uit praktische 
overweging.  

Wanneer het gaat over elektronische dienstverlening, zijn de termen front- 
en back office cruciaal. De front office slaat op de overheid zoals de burgers 
haar zien, bedoeld als de informatie en diensten die voorzien en verschaft 
worden en de interactie tussen overheid en burgers (OESO, 2007: 73). Een 
klantgerichte front office staat of valt echter met een geïntegreerde back 
office. De back office verwijst naar de interne organisatiehandelingen die 
de belangrijkste processen ondersteunen en niet toegankelijk of zichtbaar 
zijn voor het grote publiek (OESO, 2003: 87). Front- en back office zijn 
beiden van belang  voor de dienstverlening, ongeacht via welk kanaal dit 
gebeurt. De back office is een noodzakelijke voorwaarde om een 
geïntegreerde dienstverlening te voorzien (Verdegem, 2009: 66; Rotthier, 
2004: 69). 
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3. Beleidstheorie 

>  3.1. De beleidstheorie5 

Een beleidstheorie is een handelingsmodel voor een beleidsactor. Elk beleid 
vertrekt immers van expliciete of impliciete veronderstellingen over de 
causale en finale relaties in een beleidsveld en hoe het beleid kan ingrijpen 
op de processen in dit beleidsveld. Een beleidstheorie is daarom een nuttig 
hulpmiddel voor het opstellen van beleid (Akkers en Fenger, 2005: 52). Het 
onderzoek stelt een beleidstheorie voor, gebaseerd op verschillende 
gedragsmodellen en theorieën van ICT-acceptatie.  

Een viertal theorieën geven input voor het beleidsmodel. De Diffusion of 
innovations van Rogers (1965, 2003) en Davis�’ Technology Acceptance Model 
(1989) zijn bekende theorieën van ICT-acceptatie. Twee metamodellen, 
UTAUT (Venkatesh et al., 2003) en Van Dijk (2003), brengen inzichten uit de 
verschillende modellen samen. Dit onderzoek stelt de belangrijkste 
determinanten uit deze vier modellen centraal als input voor de 
beleidstheorie. De determinanten hebben betrekking op de structurele 
context, de persoonskenmerken en productkarakteristieken.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Voor meer uitleg rond de beleidstheorie, zie bijlage 3 
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BELEIDSTHEORIE: FACETTEN 

Structurele context 

Sociale hulpbronnen belang van sociale netwerken voor kennis en informatie 

cognitieve hulpbronnen belang van vaardigheden, met repercussie voor gebruik 

materiële hulpbronnen belang van fysieke toegang en tijd 

    

Persoonskenmerken 
Sociaal-economische 
variabelen positie in de arbeidsmarkt, inkomen, opleiding 
Sociaal-demografische 
variabelen geslacht, leeftijd, etniciteit, gezinssamenstelling 

    

Productkenmerken 

Gepercipieerde nut 
moet een duidelijk voordeel zijn ten opzichte van 
bestaande middelen 

Gepercipieerde complexiteit eenvoudig gebruik 

Compatibiliteit conform normen en waarden, eerdere ervaringen  

(experimenteerbaarheid) mogelijkheid uit te proberen 

(zichtbaarheid) resultaten van innovatie zichtbaar 

Tabel 1 �– de beleidstheorie 

 

>  3.1.1. De verschillende determminanten 

De structurele context bestaat uit de zogenaamde sociale, cognitieve en 
materiële hulpbronnen. Sociale hulpbronnen verwijzen naar de invloed van 
het sociale netwerk, bijvoorbeeld de peers. Het sociale netwerk is van 
belang voor kennis en informatie-uitwisseling. De cognitieve hulpbronnen 
handelen over de vaardigheid om met informatie en symbolen om te gaan. 
Die geletterdheid heeft immers een invloed op de computer- en 
internetvaardigheden. Materiële hulpbronnen slaan terug op de fysieke 
toegang en tijd.  

Deze hulpbronnen oefenen als structurele context een invloed uit op de 
andere determinanten. Cognitieve vaardigheden zullen bijvoorbeeld een 
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relatie onderhouden met het opleidingsniveau, en kunnen ook inwerken op 
de perceptie van het nut. Sociale hulpbronnen kunnen de mate van 
compatibiliteit beïnvloeden.  

Persoonskenmerken verwijzen naar de sociaal-economische en sociaal-
demografische status van burgers. Voor de beleidstheorie zijn die variabelen 
opgenomen die in de literatuur en onderzoek worden aangestipt als 
kenmerken van digitale kloofdoelgroepen6. Opleiding en leeftijd zijn vaak 
voorkomend, maar ook inkomen, etniciteit, positie in de arbeidsmarkt en de 
gezinssamenstelling spelen een rol (De Haan, 2007; Hargittai, 2002; Moreas, 
2007 Selwyn, 2006, Van Dijk, 2003; Verdegem, 2009).  

De productkenmerken gaan voornamelijk over de dienstverlening (het 
aanbod) en het product zelf. De productkenmerken kunnen van belang zijn 
om bepaalde voorwaarden te stellen aan de verschillende 
dienstverleningskanalen. Het gepercipieerde nut, het gepercipieerde 
gebruiksgemak en de compatibiliteit zijn de drie determinanten die in 
verschillende theorieën aan bod komen. Ook Rogers�’ productkenmerken 
zichtbaarheid en experimenteerbaarheid kunnen van belang zijn.  

 

>  3.1.2. De beleidstheorie in het onderzoek 

De beleidstheorie toont hoe vanuit beleidsmatig oogpunt zowel in het veld 
als in de eigen dienstverlening kan ingegrepen worden op de veronderstelde 
relaties. In sterk vereenvoudigde vorm gaat de beleidstheorie over 
hulpbronnen (die vaak al voor bestaande ongelijkheden zorgen), 
doelgroepen en voorwaarden voor het product of aanbod. De conclusies zijn 
rond deze thema�’s opgebouwd.  

De eerste en tweede aanbeveling focussen op de aanpak van het digitale 
kloof- en e-governmentbeleid van de Vlaamse overheid. De eerste 
aanbeveling richt zich tot het geformuleerde beleid, meerbepaald de 
inspanningen die de Vlaamse overheid op dit moment levert, en schetst wat 
er in de toekomst moet gebeuren. In deze beleidsaanbeveling komt ook de 
oproep voor een onderliggende beleidstheorie terug. De tweede aanbeveling 
trekt het beleidsveld verder open naar alle stakeholders.  
                                                 
6 Voor meer info over digitale kloofdoelgroepen, zie bijlage 1, p. 67 
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De derde en vierde aanbeveling spitsen zich toe op de dienstverlening. Deze 
twee aanbevelingen geven een eerste aanzet hoe de beleidstheorie ook 
doorvertaling krijgt in het  nadenken over dienstverlening. Een eerste 
aanbeveling gaat over de kenmerken en aandachtspunten bij het 
elektronische kanaal. De aanbeveling over multichannel management 
handelt over de dienstverlening en kanalenarchitectuur.  
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4. Onderzoeksopzet7 

Het onderzoek gaat op zoek naar slimme dienstverleningsstrategieën die de 
digitale kloof en e-government met elkaar verzoenen. Om een beeld te 
krijgen op dergelijke strategieën, kijkt dit onderzoek hoe organisaties in de 
praktijk omgaan met het vraagstuk van dienstverlening in de 
informatiemaatschappij. Er worden interviews gedaan bij verschillende 
organisaties in Vlaanderen en Nederland. De geselecteerde organisaties in 
Vlaanderen zijn VDAB, de afdeling Studietoelagen, het Contactpunt Vlaamse 
Infolijn en OCMW Gent. Deze organisaties zijn zogenaamde 
frontlijnorganisaties die in direct contact treden met de burger/klant.  

De Nederlandse cases oefenen quasi dezelfde taken uit als de Vlaamse 
frontlijnorganisaties. UWV Werkbedrijf staat in voor arbeidsbemiddeling en 
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), beter bekend als de IB-groep, 
verstrekt onder meer studietoelagen en �–leningen. De Dienst Publiek en 
Communicatie, waarbinnen Postbus 51 ressorteert, verzorgt onder meer 
publieksvoorlichting. Tot slot spreken we ook met de Dienst Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid van Utrecht, die bijstand en sociale dienstverlening 
voorziet voor inwoners van Utrecht.  

 

 

 

                                                 
7 Voor meer uitleg rond het onderzoeksopzet, zie bijlage 4 
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Vlaanderen Nederland 

VDAB 

Eddy Vercammen, 
Veerle Torrekens, 

Robert De Clerck en 
Bert Schelfaut;  
Christine Dorny 

UWV WERKbedrijf Ronald Bunnig en 
Arjen Tevel 

Afdeling 
Studietoelagen Marleen Deputter DUO Jan Kouijzer 

Contactpunt 
Vlaamse Infolijn 

Mireille Van Pollaert & 
Diederik Vanhaecke, 

Karl Vogels 

Dienst Publiek en 
Communicatie 
(Postbus 51) 

Rob Klaassen en 
Gerrit Bron 

OCMW Gent  Luc Kupers en Sarah 
Voets 

Dienst Sociale 
Zaken en 

Werkgelegenheid 
Utrecht 

Loes Neeft en Pieter 
in 't Hout 

Tabel 2 - overzicht cases 

 

Deze frontlijnorganisaties zijn gekozen omwille van hun dienstverlenende 
functies en contact met de kwetsbare doelgroepen van de digitale kloof. 
Andere stakeholders, zoals experts en middenveldorganisaties werden 
eveneens kort bevraagd om een breed beeld te krijgen op zowel het veld 
van de digitale kloof als e-government. Van belang waren hun ervaringen 
met het Vlaamse beleid en met doelgroepen.  
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Digidak 

IT-huis 

LINC vzw/VSNG 

Vormingsplus Antwerpen 

Buurtweb Aalst 

digitaal.talent@gent 

Antwerpen.be centrum 

Kif Kif 

Seniornet 

Bibnet 

Sabine Rotthier 

Pieter Verdegem 

Geert Mareels 

Bert Corluy 

M
id

de
nv

el
do

rg
an

is
at

ie
s 

en
 e

xp
er

ts
 

Christine Debaene 

Tabel 3 - overzicht gesprekken 

 

Dataverzameling gebeurt aan de hand van interviews met betrokkenen uit 
de verschillende organisaties. Deze interviews zijn semi-gestructureerd. 
Verschillende thema�’s komen systematisch in de verschillende gesprekken 
aan bod. Vervolgens werden er ook korte gesprekken met experts en 
middenveldorganisaties gevoerd. Daarnaast werden secundaire bronnen 
gebruikt, zoals beleidsplannen en literatuur rond de digitale kloof en e-
government. Ook eerder onderzoek van onder meer Pieter Verdegem, 
Sabine Rotthier, Marie-Anne, Moreas, Jan Van Dijk, Alexander Van Deursen, 
Willem Pieterson en het project kanalen in balans vormen belangrijke 
bronnen van input. 
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5. Beleidsaanbevelingen8 

De beleidsaanbevelingen geven de belangrijkste bevindingen en 
noodzakelijke acties weer. De aanbevelingen hebben eenzelfde opbouw: 
eerst wordt de huidige situatie kort geschetst, vervolgens wordt een 
ideaaltypisch beeld gegeven, conform de beleidstheorie. Met andere 
woorden: waar moet het beleid naartoe evolueren? Elke aanbeveling bevat 
eveneens bevindingen en/of best practices uit Nederland.  

De beleidsaanbevelingen beslaan vier grote thema�’s uit het onderzoek, 
namelijk de organisatie van beleid, de relatie met stakeholders, het 
elektronische kanaal en multichannel management. Deze thema�’s kwamen 
in gesprekken uitvoerig aan bod en vormen essentiële componenten in het 
realiseren van de beleidstheorie. Een uitgebreid verslag van de bevindingen 
uit Vlaanderen en Nederland zijn te vinden in bijlage 5 tot en met 11. 

 

>  5.1. Een beleid als kompas en voorwaardenschepper voor 
stakeholders 

De beleidstheorie geeft inzicht in de determinanten van ICT-acceptatie. 
Daarom is het belangrijk om te kijken wat de overheid nu reeds doet rond 
de digitale kloof en e-government. De theorie geeft immers aan waar de 
overheid op moet ingrijpen. 

 

>  5.1.1. As is… beleid digitale kloof 

Het Vlaamse Regeerakkoord vermeldt dat deelname aan de 
informatiemaatschappij vereist dat de digitale kloof weggewerkt wordt. 
Vlaanderen wil onder meer werken aan een nieuw Digitaal Actieplan, dat 
verder bouwt aan een geavanceerde informatiemaatschappij en de digitale 
kloof wil overbruggen. Het internetgebruik van de Vlaming moet fors 
stijgen, aldus de Vlaamse Regering. Bovendien is het noodzakelijk dat 

                                                 
8 Meer uitleg rond de Vlaamse en Nederlandse cases is te vinden in bijlage 5-11 
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kwetsbare doelgroepen voldoende mediatoegang hebben en mediageletterd 
zijn. De Vlaamse overheid wil daarom een Kenniscentrum Mediawijsheid en 
Mediageletterdheid oprichten. 

 

>  5.1.1.1. Gefragmenteerde beleidsambities 

Het Regeerakkoord bevat de voornaamste ambities, die ook terug te vinden 
zijn in de beleidsnota�’s en beleidsbrieven van de ministers. De digitale kloof 
komt in verschillende beleidsdomeinen aan bod. De tabel geeft een 
overzicht van de beleidsambities. 
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DAR Contactpunt Vlaamse infolijn opvangnet  

  Diensten sensibiliseren 

  Overheidsinformatie bereikbaar houden 

  De drempel laag houden en aangepast taalgebruik 
    

Media Meewerken aan Digitaal Actieplan 

  Internet-en breedbandpenetratie moeten nog stijgen 

  Internetgebruik moet fors groeien 

  Informeren over het gebruik van vrije software 

  Kwetsbare doelgroepen voldoende mediatoegang en mediageletterd 

  Elke Vlaamse woning met internetaansluiting tegen democratisch tarief 

  Kenniscentrum Mediawijsheid en Mediageletterdheid 

  Ontsluiting van het internet via het medium digitale televisie 

  Doelgroepgerichte en domeinoverschrijdende initiatieven 

  E-inclusie integreren in beleid mediawijsheid 

  Meer eenduidig discours en aanpak nodig 

  Interfederaal actieplan 
    

Bestuurszaken Digitale kloof blijft belangrijk gegeven in e-governmentbeleid 

  Alle toepassingen vlot toegankelijk voor gebruikers met een handicap 
    

Cultuur 
Sociaal-culturele veld levert belangrijke bijdrage inzake digitale 
geletterdheid: levenslang en levensbreed leren 

  
Bibliotheken: aanwakkeren nieuwe bibliotheekpraktijken, gericht op het 
overbruggen van de digitale kloof 

    

Onderwijs Meewerken aan Digitaal Actieplan Vlaanderen 

  
Doelstellingen op leergebied van informatie- en 
communicatietechnologie actualiseren 

  ICT-monitor 

Basiseducatie opdracht digitale kloof bij volwassenen weg te werken 

Tabel 4 -  overzicht beleidsambities digitale kloof 
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De beleidsnota�’s- en brieven blijven vrij vaag rond de specifieke 
actiepunten die ze  naar voor schuiven. Bovendien wordt er enkel in de 
beleidsnota Media gerefereerd aan de nood voor een geïntegreerde en 
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak. Gezien de reikwijdte van de 
problematiek is het positief dat verschillende beleidsdomeinen zich 
bekommeren rond de digitale kloof. Maar de fragmentatie ondermijnt een 
duidelijk visie over hoe de Vlaamse overheid de digitale kloof wil 
aanpakken. De praktijk toont immers aan dat de geformuleerde initiatieven 
moeizaam op gang komen.  

 

>  5.1.1.2. Gebrek aan coördinatie in de uitvoering 

Tot nog toe krijgen de ambities weinig concrete vorm. Op dit moment ligt 
er nog geen nieuw Digitaal Actieplan op tafel. Het is nog niet duidelijk wat 
de inhoudelijke invulling van het Kenniscentrum Mediawijsheid en 
Mediageletterdheid zal zijn. Het concrete aandachtspunt in de beleidsnota 
Cultuur rond bibliotheekwerking krijgt wel vertaling in de praktijk. Bibnet 
werkt met verschillende partners een visie en projecten uit rond het 
aanpakken van de digitale kloof. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn houdt 
vanuit haar opdracht als opvangnet voor de digitale kloof alle informatie 
beschikbaar en sensibiliseert waar kan de verschillende diensten. Niet alle 
diensten staan echter open voor deze adviezen.  

Het belangrijkste probleem lijkt dan ook de coördinatie van het beleid te 
zijn. Op dit moment neemt geen enkel beleidsdomein verantwoordelijkheid 
op rond de digitale kloof. De versnippering van ambities en thema�’s is het 
gevolg van het transversale karakter van de digitale kloof. De organisatie 
van de Vlaamse overheid stoelt echter op een verticale 
bevoegdheidsverdeling. De horizontale aanpak nodig voor een beleid rond 
de digitale kloof, moet mogelijk gemaakt worden binnen de verticale 
bevoegdheidsverdeling. Zonder goede afspraken over 
verantwoordelijkheden dreigt elk digitale kloofbeleid een maat voor niks te 
zijn. Deze afspraken zijn noodzakelijk binnen de Vlaamse overheid, maar 
minstens even belangrijk is meer afstemming tussen de verschillende 
overheidsniveaus 
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Middenveldorganisaties zijn kritisch over de beleidseffectiviteit. Er worden 
een aantal goede initiatieven gelanceerd, maar het ontbreekt aan 
duurzaamheid. Omdat het beleid versnipperd is, heeft het middenveld geen 
duidelijk aanspreekpunt bij de overheid. Het middenveld rond de digitale 
kloof is eveneens heel divers, maar heeft bij monde van het Vlaamse 
Steunpunt Nieuwe Geletterdheid een (potentiële) spreekbuis. 

 

>  5.1.1.3. De andere overheidsniveaus – Fragmentatie 2.0 

Hoe organiseren de federale en Waalse overheid het beleid rond de digitale 
kloof? Op federaal niveau is op dit moment een nieuw Nationaal Actieplan 
ter bestrijding van de digitale kloof in de maak. De Programmatorische 
Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie steunt projecten die 
werken aan bepaalde facetten van de digitale kloof. Bovendien financiert de 
POD ook onderzoek om de noden in het veld bloot te leggen en daar met het 
beleid op in te spelen. Op dit moment subsidieert de organisatie projecten 
die inzetten op openbare computerruimtes (OCR) en digitale vaardigheden 
bij jongeren. Openbare computerruimtes zijn er op gericht maatschappelijk 
kwetsbare doelgroepen gratis toegang te geven tot een computer en 
internet. De POD Maatschappelijke Integratie investeert dus in het 
zogenaamde �‘digitale kloofmiddenveld�’.  

Toch weerklinkt vanuit het veld de boodschap dat deze subsidies niet 
volstaan. Vaak werken OCR�’s met vrijwillige begeleiders, die bijvoorbeeld 
geen opleiding genoten hebben om met de doelgroepen om te gaan. 
Bovendien vraagt begeleiding de nodige tijd. Een bekend fenomeen van 
organisaties is dat de continuïteit van de begeleiding in het gedrang komt 
net omdat ze met vrijwilligers werken.  

OCR�’s maken het gros van het digitale kloofmiddenveld uit. Deze 
organisaties hebben expliciet de missie om de digitale kloof te dichten. Het 
Waalse gewest startte met de professionalisering van dit veld, in Vlaanderen 
laat een soortgelijk initiatief op zich wachten9. Digidak hanteert een aantal 
kwaliteitscriteria waaraan openbare computerruimtes moeten voldoen. Op 

                                                 
9 Zie ook onderzoek IST: �‘Digitale kloof tweede graad in Vlaanderen�’, 

http://www.samenlevingentechnologie.be/ists/nl/pdf/rapporten/digitale_kloof_finale_ve
rsie23092010.pdf 
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dit moment wordt geprobeerd om deze kwaliteitscriteria algemeen ingang 
te laten vinden. Dit voorbeeld maak duidelijk dat initiatieven van onderuit 
groeien in Vlaanderen. Een doorgedreven professionalisering van de sector 
kan echter ook een zekere rigiditeit binnen brengen. Het effect mag niet 
zijn dat het digitale kloofmiddenveld bureaucratiseert.  

Het Waalse gewest begon als eerste overheidsniveau in België met openbare 
computerruimtes en stelde er een heus ontwikkelingsprogramma voor op. 
Labels werden ontwikkeld voor digitale ruimten en er werd een netwerk van 
OCR�’s aangelegd. Het Waalse gewest hanteert een brede definitie van 
openbare computerruimtes. Het is in de eerste plaats een ruimte waar 
mensen zich informatietechnologieën eigen kunnen maken, maar naast deze 
basisdiensten wil men in deze ruimtes ook het openbare gebruik op gebied 
van online administratie, het zoeken van werk, toegang tot kennis en 
cultuur, �… stimuleren. Om het OCR-netwerk te coördineren en te 
ondersteunen, werd een OCR-kenniscentrum opgericht dat onder leiding 
staat van Technofutur (Brotcorne en Valenduc, 2008: 32-33).  

Op de andere overheidsniveaus gebeurt er dus heel wat, maar er is amper 
sprake van een wisselwerking tussen de verschillende overheden. Het 
Nationale Actieplan ter bestrijding van de digitale kloof is in volle 
voorbereiding, maar hoorde de verschillende overheden niet. Meer 
afstemming lijkt noodzakelijk.  

Het beleid rond de digitale kloof in Vlaanderen mist coherentie, en daarom 
allicht ook impact. Er zijn enkele goede initiatieven, maar dit is eerder op 
ad-hoc basis. Nochtans gebeurt er in het middenveld veel rond de digitale 
kloof. Dankzij het middenveld wordt er specifiek voor kwetsbare 
doelgroepen van de digitale kloof gewerkt aan toegang en vaardigheden, 
twee essentiële voorwaarden om voordelen uit computer- en 
internetgebruik te halen. Maar het blijft voor organisaties vaak moeilijk om 
structurele middelen en omkadering te vinden. 
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>  5.1.1.4. De situatie in Nederland10 

In tegenstelling tot onze verwachting gebeurt er in Nederland vanuit 
beleidsmatig opzicht niet zo veel. Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 
maakt geen enkele referentie aan de digitale kloof. Nederland werkte wel 
het publiekprivaat programma Digivaardig & Digibewust uit. De bedoeling is 
dat er projecten worden opgezet die specifiek bijdragen aan het verbeteren 
van vaardigheden. Er is bewust gekozen om een vrij en open programma in 
te stellen, en dit om twee redenen. Het programma streeft naar een zo 
breed mogelijke instroom aan projecten, maar wil ook de ruimte laten om 
te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De staatssecretaris 
Economische Zaken, initiatiefnemer van het programma, wil zowel 
overheid, middenveld als bedrijfsleven aanzetten om de handen in elkaar te 
slaan. De ontwikkelingen gaan snel, de problematiek is complex dus de 
overheid moet dit niet geïsoleerd willen aanpakken. Het programma heeft 
een projectmatig karakter, waarbij enkele grote bedrijven mede founding 
partners zijn.  

Voorheen subsidieerde de Rijksoverheid vanuit het Grote Steden- en 
Integratiebeleid de zogenaamde digitale trapveldjes. Een digitaal trapveldje 
is een ruimte in een achterstandswijk waar iedereen kan leren omgaan met 
ICT en waar activiteiten worden opgezet om de buurt te versterken. Een 
trapveldje vertoont dus gelijkenissen met een openbare computerruimte. 
Het project was een experiment met een looptijd van vier jaar. De 30 grote 
steden konden een voorstel tot digitaal trapveldje indienen, en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf een eenmalige 
stimuleringssubsidies. Verschillende ICT-bedrijven werden aangespoord om 
de opbouw van een digitaal trapveldje mee mogelijk te maken. De 
subsidieregeling liep in 2004 ten einde, maar digitale trapveldjes die in de 
wijk echt het verschil konden maken, bestaan vandaag nog (Van den 
Steenhoven, 2004).  

 

 

                                                 
10 Voor meer info over het Nederlandse beleid, zie bijlage 6 
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>  5.1.2. To be… 

>  5.1.2.1. Beleidsambities coördineren 

De beleidsnota�’s van de Vlaamse Regering laten zien dat verschillende 
beleidsdomeinen de digitale kloof als een aandachtspunt vermelden. Dat is 
een positieve vaststelling. Maar om impact te creëren, mogen de 
initiatieven en ambities niet los van elkaar staan. Op dit moment is er rond 
de digitale kloof weinig coördinatie, wat de goede bedoelingen ondermijnt. 
De beleidstheorie die we hierboven schetsen, biedt alvast een uitgangspunt 
voor een gecoördineerd beleid. Dit betekent dat het denken in projecten 
plaats moet ruimen voor een coherent beleid rond de digitale kloof. Het 
digitale Actieplan Vlaanderen biedt een mogelijk instrument om de 
beleidstheorie concrete vertaling te geven, met alle betrokken 
beleidsdomeinen en stakeholders samen. Idealiter komt er ook meer 
wisselwerking en coördinatie tussen overheden. Gebundelde krachten 
vermijden dubbel werk, en kunnen de impact van het beleid vergroten. 

 

>  5.1.2.2. Van een subsidiemodel naar een beleidsmodel 

De relatie tussen overheid en middenveld rond de digitale kloof verloopt op 
dit moment eerder moeizaam. Het middenveld van de digitale kloof vindt 
binnen de overheid geen aanspreekpunt om noden en behoeften aan te 
kaarten. De digitale kloof moet echter op verschillende facetten aangepakt 
worden, en onder meer het middenveld is daarbij een onontbeerlijke 
partner.  

Deze samenwerking mag niet beperkt blijven tot een projectmatig en 
gesubsidieerd model. Te vaak is dat nochtans de modus operandi van zowel 
overheid als middenveld. De beleidstheorie is ook hier het leidende 
principe. Een beleidstheorie is immers een handelingstheorie die door 
beleidsmakers in de praktijk wordt gehanteerd om in te grijpen op de 
processen in een specifiek beleidsveld, in casu de digitale kloof. Het moet 
duidelijk zijn op welke determinanten in het veld subsidies ingrijpen. 
Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor de rol van andere actoren. Zo 
zal ook de private sector een rol kunnen spelen in het overbruggen van de 
digitale kloof. IBBT werkt op dit moment al enkele projecten uit met 
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bedrijven. Ook de overheidsdienstverleners grijpen met hun e-
governmentprojecten in op dit beleidsveld.  

Samenvattend gaat coördinatie dus enerzijds over het organisatorisch 
neerleggen van de bevoegdheid tot coördinatie in een organisatie. De 
penhouder van het Vlaamse Digitale Actieplan zal een belangrijke rol 
spelen. Anderzijds, en allicht minstens zo belangrijk, is de uitbouw van een 
gedeeld beleidsmodel waarop verschillende actoren hun interventies kunnen 
plaatsen. De integrerende en coördinerende werking van een beleidsmodel 
wordt vaak sterk onderbenut. Te vaak vervallen beleidssectoren in een 
subsidiemodel waar lovenswaardige initiatieven ondersteund worden.  

Het Nederlandse programma Digivaardig & Digibewust kan inspiratie bieden. 
Het betrekt uitdrukkelijk overheid, middenveld en bedrijfsleven bij de 
inspanningen om de digitale kloof te overbruggen. De complexiteit van de 
digitale kloof noopt volgens de Nederlandse overheid tot samenwerking met 
alle stakeholders. Het programma fungeert als coördinatie-instrument om 
versnippering van initiatieven tegen te gaan. Vanuit specifieke noden en 
opportuniteiten die zich aandienen, kunnen stakeholders coalities aangaan 
om de Nederlandse burger digivaardig te maken. Een projectvoorbeeld uit 
het programma, is de maatschappelijke digistage, een pilot op initiatief van 
UWV WERKbedrijf en de bibliotheek Den Haag. Wanneer UWV klanten aan 
het loket herkend als zijn niet digivaardig, worden ze doorverwezen naar de 
bibliotheek waar ze aan de slag kunnen met oefenprogramma�’s. De burgers 
krijgen begeleiding van maatschappelijke stagiairs. Het project kent wegens 
succes uitbreiding naar andere gemeenten. 

 

>  5.1.3. As is… beleid e-government 

Het e-governmentbeleid wordt geïnitieerd vanuit bestuurszaken. De 
beleidsnota formuleert in grote lijnen de doelstellingen voor de 
elektronische overheid. ICT moet de Vlaamse overheid slagkrachtiger en 
klantgerichter maken en efficiëntiewinsten opleveren door administratieve 
vereenvoudiging. Het Vlaamse e-governmentdecreet uit 2008 geeft het 
raamwerk weer voor gegevenstuitwisseling via authentieke bronnen 
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>  5.1.3.1. Evaluatie 

Het Vlaamse e-governmentbeleid heeft de verwachtingen nog niet volledig 
ingelost (Verdegem, 2009: 364; OESO, 2008). Tijdens de eerste jaren ging de 
aandacht te eenzijdig uit naar de ontwikkeling van de front office; online 
aanwezigheid was het criterium. Stilaan is het besef gegroeid dat een 
klantgerichte e-government een solide back office vergt. Op dit moment 
investeert de Vlaamse overheid voornamelijk in de back office. CORVE, de 
Coördinatiecel Vlaamse e-government, stroomlijnt de verschillende 
processen. Het e-governmentdecreet bepaalt de voorwaarden rond 
authentieke bronnen. Een geïntegreerde dienstverlening wil zoveel mogelijk 
gegevens die de overheid heeft, hergebruiken.  

Uiteraard hangt aan e-governmentontwikkelingen een prijskaartje. Er is 
echter geen groot gecentraliseerd budget voorzien voor e-government. 
Overheidsdiensten worden zelf geresponsabiliseerd om elektronische 
applicaties uit te bouwen. Deze autonomie brengt met zich mee dat de 
agentschappen zelf bepalen hoe de applicatie er uit ziet en gegevens 
worden opgeslagen in de eigen databank. Een voorkomend probleem is dat 
gegevens niet toegankelijk zijn, omdat organisaties verschillende 
datanormen hanteren. CORVE ontwikkelde het MAGDA-platform om 
gegevensdeling uit authentieke bronnen tussen organisaties te faciliteren. 
Op dit moment is het echter niet mogelijk via CORVE met alle authentieke 
bronnen gegevens uit te wisselen, waardoor organisaties de facto 
gedwongen zijn naar andere oplossingen te zoeken. Op die manier worden 
er nog steeds efficiëntiewinsten mislopen. Een ander aangehaald 
struikelblok is de relatie met de privacycommissie. 

De kanteling van een aanbodgerichte naar een daadwerkelijk vraaggerichte 
oriëntatie in de benadering van de burger vraagt een koppeling van front- 
en back office over de organisatiegrenzen heen (Lips et al., 2005: 435). Ook 
binnen de Vlaamse overheid is dit niet anders. Autonome organisaties 
moeten, om een klantgerichte dienstverlening te realiseren, informatie 
delen met andere organisaties. Die samenwerking blijkt binnen de overheid 
niet altijd evident. 

De autonomie van de diensten zorgt ervoor dat organisaties zelf 
verantwoordelijk zijn om informatie- en ICT-beslissingen naar behoren uit te 
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oefenen. Daardoor is er vaak sprake van een taakgerichte oriëntatie, met 
verkokerde informatievoorziening, dit zowel tussen als binnen organisaties. 

 

>  5.1.3.2. De situatie in Nederland 

De Rijksoverheid produceerde sinds de jaren �’90 verschillende visieplannen 
rond elektronische dienstverlening. Op dit moment voert de overheid samen 
met alle overheidsinstanties en �–niveaus het Nationaal Uitvoeringsplan e-
overheid en dienstverlening (NUP) uit. Dit plan vertrekt �– net zoals in 
Vlaanderen �– vanuit de back office. De doelstellingen van het NUP klinken 
bekend in de oren: de Nederlandse overheid wordt een snelle, efficiënte en 
klantgerichte overheid. Het NUP wil alvast een basisinfrastructuur 
realiseren, om samenhang en structuur aan te brengen in e-dienstverlening.  

Alle overheidsniveaus �– Rijk, provincies en waterstaten �– werken mee aan 
het NUP. Samen bepalen ze de negentien prioriteiten die het NUP in de 
praktijk moet omzetten. Deze prioriteiten worden gezien als de minimale 
randvoorwaarden voor goed elektronische verkeer tussen overheid en 
burger. De ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) van de Nederlandse overheid 
waakt mee over een goede realisatie11. 

De plannen van het NUP zijn zeer ambitieus, wat maakt dat het niet 
mogelijk wordt om alle prioriteiten in de praktijk te realiseren, of toch niet 
binnen de afgesproken termijn. Een kritiek die in Nederland weerklinkt, is 
dat het grootse opzet van het NUP de realiseerbaarheid ervan ondermijnt.  

Positief is dat het e-governmentbeleid een aantal prioriteiten heeft en een 
visie ontwikkelt over alle overheidsniveaus heen. Ook voor de lokale 
overheid zijn er verschillende doelstelling geformuleerd. Gemeenten zelf 
leggen de lat hoog en willen binnen enkele jaren 80% van de dienstverlening 
elektronisch afhandelen. Het Rijksbrede programma e-overheid bevat een 
duidelijke visie waar het lokale niveau naartoe moet. Het doel is om de 
gemeenten tegen 2015 het loket van de overheid te maken. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat e-government op punt staat.  

                                                 
11 Zie bijlage p. 132-136 voor overzichtslijst 
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Ook in Nederland loopt samenwerking niet altijd van een leien dakje. Toch 
geven de vier frontlijnorganisaties aan dat het besef tot samenwerking 
steeds meer en meer begint door te dringen. Meestal vindt samenwerking 
plaats in zogenaamde �‘ketens�’, wat eveneens afstemming vraagt tussen 
data van de betrokken organisaties. De Nederlandse overheid introduceerde 
de basisregistraties. Dit zijn authentieke gegevens, met hoge 
betrouwbaarheid, die overheidsorganisaties in hun werking en 
dienstverleningsprocessen kunnen gebruiken. Onder meer de gemeentelijke 
basisadministratie van persoonsgegevens, basisregistraties van adressen en 
gebouwen, van inkomen en onderwijs behoren tot het stelsel van 
basisregistraties. Basisregistraties faciliteren het koppelen van gegevens in 
de back office. 

 

>  5.1.4. To be… 

Het Vlaamse e-governmentbeleid stelt duidelijke streefdoelen voorop: ICT 
moet de overheid klantgerichter, efficiënter en effectiever maken. Om dit 
te realiseren is de back office van cruciaal belang. Vereenvoudiging van 
dienstverlening voor de burger, begint immers in de back office. De belofte 
van e-government is onder meer dat burgers maar één keer gegevens moet 
aanleveren. Het hergebruik van gegevens uit authentieke bronnen is daarom 
een noodzakelijk speerpunt. Het Vlaamse e-governmentdecreet levert 
daarvoor het raamwerk, maar moet nog verder ingeburgerd raken.  

Als een organisatie haar gegevens wil  promoveren tot een authentieke 
bron, komt de kostprijs op het conto van de organisaties zelf. De 
verantwoordelijkheid ligt volledig bij de organisaties. Zij worden niet 
gestraft wanneer dit niet of slecht gebeurt, noch beloont wanneer er wel 
goed werk geleverd wordt. De financiering van authentieke bronnen is duur, 
en op dit moment wordt het niet geregeld. Er moeten dus betere afspraken 
komen rond de authentieke bronnen tussen de verschillende 
overheidsorganisaties en -niveaus. Het e-governmentdecreet staat op dit 
moment nog ver van uitvoering. Het is noodzakelijk dat de normen voor 
authentieke bronnen nageleefd worden, om een geïntegreerde 
dienstverlening mogelijk te maken. Onder meer in management- en 
beheersovereenkomsten kunnen afspraken gemaakt worden over de 
ontwikkeling van authentieke bronnen.  
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De grote ambities van het e-governmentbeleid �– klantgerichtheid, 
efficiëntie en effectiviteit �– moeten als rode draad door alle e-
governmentinitiatieven lopen en breed gedragen worden door alle 
overheidsorganisaties. De ontwikkeling van e-government vraagt vele 
investeringen, maar er is ook een duidelijke return on investment. Op 
termijn kan elektronische dienstverlening immers efficiëntiewinsten 
opleveren. Het elektronische kanaal is goedkoper, omdat er minder 
mankracht nodig is. Maar de allerbelangrijkste return is de verbeterde 
dienstverlening naar burgers toe. ICT laat toe om klantgerichter te gaan 
werken, doordat overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen en zo 
de klant niet telkens opnieuw om gegevens moet vragen. Zo kan de overheid 
burgers ook proactief informeren, of zelfs automatische rechtentoekenning 
realiseren. 

 

>  5.1.4.1. E-government en de digitale kloof 

Het belang van e-government stijgt naarmate meer burgers toegang hebben 
tot het internet en van het medium gebruik maken. De digitale kloof vormt 
een uitdaging voor het e-governmentbeleid. Bepaalde doelgroepen hinken 
immers nog achterop op vlak van toegang en vaardigheden tot ICT. Toch 
betekent het niet dat e-government noodzakelijk de digitale kloof verdiept 
of nadelig is voor de digitale kloofdoelgroepen. Integendeel, e-
governmentdiensten kunnen door hun eigen bestaan individuen juist 
aanmoedigen om toegang tot het internet te zoeken. De zoektocht naar de 
juiste prikkels, moet een integraal onderdeel zijn van het beleid rond de 
digitale kloof.  

De meeste leden van de geïdentificeerde digitale kloofdoelgroepen 
onderhouden echter veel contact met de overheid via dienstverlenende 
organisaties. Als het aanbod van online info en diensten samengaat met de 
mogelijkheden voor consultatie (en later participatie), kan dit in samenspel 
met andere factoren een waardevolle bijdrage leveren in de strijd tegen de 
digitale kloof. Een specifieke focus op vaak gebruikte diensten door groepen 
met weinig toegang, samen met een overall marketing van online 
overheidsdiensten, kunnen een belangrijk element zijn in de strijd tegen de 
digitale kloof (OESO, 2003: 64). In de aanbevelingen rond 
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dienstverleninggaan we dieper in op deze opportuniteiten in 
dienstverlening, ter invulling van het beleidsmodel. 

 

>  5.1.5. Beleidsinstrumenten12 

Beleidsinstrumenten zijn nodig om beleid of bepaalde acties uit te voeren. 
Van den Heuvel definieert beleidsinstrumenten als �“een middel dat een 
beleidsactor aanwendt om een bepaalde sturingsprestatie of een beoogd 
sturingseffect te bereiken�” (Van Den Heuvel, 1998: 21). Instrumenten spelen 
dus in op gedragsveranderingen.  

De bestuurskundige beleidsinstrumenten zijn juridische, financiële en het 
communicatie-instrumenten. Ook binnen de marketing zijn er 
sturingsinstrumenten. De marketingmix identificeert er vier: prijs, plaats, 
promotie en product. Prijs en promotie tonen gelijkenissen met 
respectievelijk het financiële en communicatie-instrument. Het betekent 
dus dat beleidsactoren een vijftal beleidsinstrumenten ter beschikking 
hebben: juridische, financiële, communicatie, product en plaats. 

In eerste instantie zijn er financiële middelen. Door te investeren in 
geïntegreerde e-governmentprojecten zullen er op termijn 
efficiëntiewinsten geboekt worden. De Vlaamse overheid moet investeren in 
projecten die de belofte van een klantgerichte en efficiënte overheid 
waarmaken. Bovendien moet het belang van deze investeringen en het 
toekomstige rendement ook naar de organisaties duidelijk gemaakt worden. 
Ook met betrekking tot het beleidsveld digitale kloof, kan de overheid door 
financiële prikkels mogelijk bedragen aan een versterking van het veld.  

Het financiële instrument kan ook ruimer beschouwd worden, als 
transactiekosten. Transactiekosten kijken verder dan de kost van het 
product of de dienst, maar gaat ook over de kosten die een burger of klant 
moet maken voor het zoeken en beoordelen van informatie en het betalen 
en leveren van producten of diensten (Teerling en de Vos, 2009: 25; 
Williamson, 1981). 

                                                 
12 Voor meer uitleg over de beleidsinstrumenten, zie bijlage 3, p. 93-95 
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Gegevensuitwisseling binnen de overheid kost geld, de systemen moeten 
daartoe klaar gemaakt worden. Dat genereert bijkomende transactiekosten, 
zoals afspraken en overleg met verschillende diensten om 
gegevensuitwisseling vlot te laten verlopen. Daartegenover staat dat de 
transactiekost daalt eens deze fase voorbij is. Bovendien maken deze 
investeringen de transactiekosten voor de burger lager.  

Communicatie is belangrijk: zowel onderling tussen bestuursniveaus en 
overheidsorganisaties als naar de andere stakeholders toe. Voor de grote 
beleidsinitiatieven lijkt grootschalige massacommunicatie het meest 
aangewezen. Zijn specifieke initiatieven echter bedoeld voor bepaalde 
doelgroepen, dan moet de communicatie zich expliciet op deze doelgroepen 
richten.  

Onderling moet er rond de digitale kloof meer overleg en communicatie 
plaatsvinden. Op dit moment is de informatie-uitwisseling eerder beperkt. 
Middenveld en overheid kunnen van elkaar leren wat verwachtingen zijn en 
de doelstellingen voor het beleid formuleren.  

Juridisch instrument: de management- en beheersovereenkomsten met 
departementen en agentschappen moeten duidelijke en concrete afspraken 
bevatten over wat de verantwoordelijkheid is van de organisatie met 
betrekking tot de digitale kloof en/of e-goverment. Door de afspraken en de 
mate van beleidsdiscretie op te nemen in de management- en 
beheersovereenkomsten, kunnen overheidsmanagers een duidelijke visie en 
strategie bepalen van hoe de doelen kunnen bijdragen aan de 
organisatiedoelstellingen. 

 

>  5.2. Hefboomeffect door betrokkenheid stakeholders 

Het gevaar dreigt dat het hebben van en kunnen omgaan met digitale 
middelen een nieuwe vorm van ongelijkheid wordt. Daarom wil de overheid 
werken aan het dichten van de digitale kloof, zeker met het vooruitzicht 
naar de evolutie van een competitieve kennis- en informatiemaatschappij. 
Gezien deze brede maatschappelijke inbedding van de problematiek, zijn er 
ook verschillende middenveldorganisaties die zich inzetten om de digitale 
kloof te bestrijden. Overheid en middenveld zijn actoren die dezelfde 
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doelstellingen voor ogen hebben. Op welke manier kunnen ze elkaar 
versterken? 

De digitale kloof en e-government tellen drie grote stakeholdergroepen: 
burgers en bedrijven, middenveld en overheid. Individuele burgers vormen 
kwetsbare doelgroepen voor de digitale kloof. Overheid en middenveld 
willen elk hun steentje bijdragen om de digitale kloof te dichten. Het 
middenveld relevant voor de digitale kloof, is tweeledig. Enerzijds zijn er 
brede doelgroepenorganisaties, anderzijds zijn er organisaties met als 
specifieke missie het dichten van de digitale kloof. Vaak is hun werking te 
vergelijken met een openbare computerruimte. Door het contact met de 
doelgroepen, bezit het middenveld een schat aan informatie. Zij kunnen 
immers als �‘vertegenwoordigers�’ goed inschatten wat de behoeften en de 
capaciteiten van de doelgroepen zijn. 

 

>  5.2.1. As is… 

Frontlijnorganisaties willen hun doelgroepen begrijpen. Ze betrekken 
doelgroepenorganisaties bij de werking via een stakeholdersforum of een 
ervaringsdeskundige. Op die manier krijgen ze feedback en input op het 
gevoerde beleid. VDAB, de afdeling Studietoelagen en het OCMW Gent 
hebben dergelijke open werking, om zo meer inzicht te krijgen in de 
doelgroepen die ze willen aanspreken. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn 
werkte een project doelgroepencommunicatie uit, om meer aansluiting te 
vinden bij kansarmen, maar dat leverde tot dusver nog weinig resultaat op. 
De contacten van de meeste frontlijnorganisaties beperken zich tot de 
doelgroepenorganisaties en strekken zich niet uit tot het hele middenveld 
dat werkt rond de digitale kloof. 

 

>  5.2.1.1. Gent, een bloeiend digitale kloofnetwerk 

OCMW Gent vormt hierop een uitzondering. In de stad Gent bestaat er een 
netwerk rond de digitale kloof waar de stad, het OCMW en vele organisaties 
deel van uit maken. Het stadsbestuur Gent maakte van de digitale kloof een 
beleidsprioriteit. Via het programma digitaal.talent wil de stad de digitale 
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kloof verkleinen op een duurzame manier. Er is een programmaregisseur die 
alle activiteiten coördineert.  

Het programma digitaal.talent heeft verschillende taken. Het inventariseert 
onder meer alle initiatieven rond de digitale kloof. Ook identificeert het de 
noden van de middenveldorganisaties en zoekt naar oplossingen. De sterkte 
van het programma is dat alle relevante lokale actoren worden 
samengebracht, en digitaal.talent hen informeert en ondersteunt om zo de 
werking te maximaliseren. Communicatie over deze initiatieven naar 
burgers gebeurt zo veel mogelijk gemeenschappelijk. De openbare 
computerruimtes worden onder de aandacht gebracht en het programma 
werkt aan een kwaliteitslabel voor OCR�’s.  

Het OCMW Gent is een partner binnen dit beleidsnetwerk. Een deel van de 
openbare computerruimtes in Gent behoort aan het OCMW toe. In 
rusthuizen en lokale dienstencentra worden bijvoorbeeld computerruimtes 
voorzien om doelgroepen wegwijs te maken in de digitale wereld. Het 
OCMW tracht een ondersteunende rol te spelen binnen het beleidsnetwerk, 
door onder meer doelgroepen te stimuleren deel te nemen aan de 
activiteiten rond de digitale kloof. In één welzijnsbureau wordt een 
proefproject met publieke pc�’s gelanceerd en het OCMW heeft een 
pilootproject rond recupcomputers voor arme gezinnen.  

Het OCMW erkent het belang van de strijd tegen de digitale kloof. De 
hoofdtaak van OCMW Gent is immers maatschappelijke integratie. Werken 
aan de competenties van hun klanten ressorteert onder meer onder deze 
hoofdtaak. Het kunnen omgaan met de computer en het internet behoort in 
de huidige informatiemaatschappij hiertoe.  

Gent laat zien dat er op lokaal niveau een heel sterk engagement kan 
groeien, als er impulsen komen uit het beleid. Heel veel organisaties die 
werken rond de digitale kloof, hebben een sterk lokaal karakter. Dit maakt 
de drempel voor doelgroepen alvast lager om effectief een basiscursus te 
volgen. Gent is de stad die het verste staat in de ontwikkeling van een 
digitaal kloofnetwerk, maar ook in andere steden begint er heel wat te 
bewegen rond de digitale kloof. In de provincie Antwerpen werkt Digidak 
aan een concept dat probeert in gemeenten kleine netwerkjes rond de 
digitale kloof op te stellen. 
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>  5.2.1.2. Situatie in Nederland 

De Nederlandse frontlijnorganisaties hebben net als de Vlaamse organisaties 
een stakeholderforum waar vertegenwoordigers van doelgroepen inspraak 
hebben. Bij SoZaWe Utrecht is de gemeentelijke context anders. De focus 
van het beleid ligt niet op de digitale kloof, maar net op de e-overheid. 
Daarom zijn de ontwikkelingen sterk gericht op e-government, en wordt er 
heel weinig ondersteuning geboden vanuit SoZaWe rond de digitale kloof. 
UWV WERKbedrijf kent ook een sterk lokaal verankerde werking via de 
werkpleinen of vestigingen. In het kader van het programma Digivaardig & 
Digibewust zet de organisatie in Den Haag een pilootproject op met de 
bibliotheek om mensen digitale vaardigheden bij te brengen.  

Er is dus relatief weinig betrokkenheid van het middenveld bij het beleid. 
Middenveldorganisaties hebben het moeilijk om een agendasettende rol te 
spelen rond de digitale kloof, omdat er geen duidelijke 
verantwoordelijkheid is op Vlaams niveau. Rond e-government hebben de 
organisaties de input van het stakeholdersforum over het potentiële gebruik 
van elektronische dienstverlening door de doelgroepen. Bij het e-
governmentproject rechtenverkenner zijn wel enkele specifieke organisaties 
betrokken. Actieve partnerschappen tussen middenveld en overheid situeren 
zich vooral op het lokale niveau. Op Vlaams niveau gaapt er nog een grote 
kloof tussen de praktijk en het beleid. 

 

>  5.2.2. To be… 

Onderzoek wees uit dat het betrekken van een breed scala aan stakeholders 
een positieve impact heeft op het succes van e-government (Luk, 2009; 
Brown, 2003; Scott et al., 2004). Een inclusieve dienstverlening houdt 
immers rekening met de wensen, capaciteiten en behoeftes van de 
uiteindelijke eindgebruikers om een zo groot mogelijke klanttevredenheid 
en gebruik te genereren.  

Het middenveld van de digitale kloof en de overheid moeten elkaar 
versterken. Beiden willen de digitale kloof dichten en burgers opnemen in 
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de informatiemaatschappij, waarin elektronische dienstverlening een steeds 
belangrijkere rol vervult. Het is niet wenselijk dat er een nieuwe digitale 
kloof ontstaat in het gebruik van e-governmentdiensten. Het belang van 
kennis van doelgroepen is meermaals aan bod gekomen, en kan niet genoeg 
benadrukt worden. Bij het ontwerpen van een e-governmenttoepassing is 
dergelijke kennis cruciaal. Het is immers moeilijk om een verbeterd product 
te leveren zonder te weten wat de gebruikers eigenlijk willen van e-
government.  

VDAB laat een toepassing uittesten voor deze online gaat. De afdeling 
Studietoelagen koestert de ambitie om met gebruikersgroepen te werken. 
Bij elke ontwikkeling of aanpassing van een e-governmenttoepassing zou de 
testfase met gebruikersgroepen de standaard moeten zijn. Het middenveld 
van de digitale kloof presenteert zich als een partner om doelgroepen te 
benaderen. Deze organisaties richten cursussen in, dus hebben rechtstreeks 
contact met de doelgroepen. Er zijn verschillende soorten samenwerking 
mogelijk.  

Overheid en middenveld zouden de handen in elkaar kunnen slaan om e-
governenttoepassingen te laten uittesten. Samen kunnen bijvoorbeeld 
gebruikersgroepen georganiseerd worden die een applicatie testen en zo de 
pijnpunten voor kwetsbare doelgroepen blootleggen. Een ander voorbeeld is 
samenwerking rond begeleiding bij e-governmenttoepassingen. IT-huis, een 
middenveldorganisatie die werkt rond de digitale kloof, maakt bijvoorbeeld 
laagdrempelige handleidingen bij e-governmenttoepassingen zoals Tax-on-
web of de elektronische aanvraag voor school- en studietoelage. 
Overheidsorganisaties kunnen deze handleidingen op de website in de kijker 
zetten, of op zitdagen ter beschikking stellen.  

Ook rond communicatie kan er een mooie synergie ontstaan. Onderzoek 
toont aan dat niet-gebruikers vaak niet op de hoogte zijn van de digitale 
mogelijkheden. Voldoende communicatie, ook bij kwetsbare doelgroepen, 
kan de strijd met onwetendheid aangaan. Middenveldorganisaties kunnen 
bijdragen aan de communicatie en sensibilisering rond e-
governmentprojecten binnen de Vlaamse overheid. Mond-tot-mondreclame 
is nog steeds een effectief middel om het gebruik van internetdiensten te 
vergroten. Middenveldorganisaties zijn op hun beurt goed geplaatst om te 
zoeken naar voldoende meerwaarde voor de digitale kloofdoelgroepen. 
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De ontwikkeling van digitale kloofnetwerken op lokaal niveau is een 
positieve evolutie. Organisaties merken dat kwetsbare doelgroepen moeilijk 
de stap durven zetten naar een initiatief, dus moet het een heel 
laagdrempelig karakter hebben. Daarom is het nodig dat er in een netwerk 
zoveel mogelijk met het middenveld, sociale diensten en het beleid wordt 
samengewerkt om alvast op lokaal niveau de strijd aan te binden met de 
digitale kloof. Vlaanderen heeft alvast enkele mooie initiatieven die 
bewijzen dat een duurzaam netwerk rond de digitale kloof mogelijk is.  

De Vlaamse overheid moet het belang van dit middenveld in het dichten van 
de digitale kloof voldoende erkennen. Er beweegt heel wat in het veld, en 
de bereidwilligheid tot samenwerking leeft bij de grote organisaties. 
Bovendien heeft het middenveld rond de digitale kloof bij monde van VSNG 
een spreekbuis en aanspreekpunt om contacten te stroomlijnen. 

 

>  5.2.3. Beleidsinstrumenten 

De belangrijkste steunbeer van de relatie tussen overheid en middenveld, is 
communicatie. In de eerste plaats moeten overheid en middenveld met 
elkaar communiceren. Het middenveld heeft immers veel knowhow over de 
vaardigheden van doelgroepen, en hun specifieke mogelijkheden. Bovendien 
moet ook het middenveld een platform hebben waar ze noden kan 
aankaarten om nog beter in te kunnen spelen op het verkleinen van de 
digitale kloof.  

Het middenveld en overheid kunnen de handen in elkaar slaan om 
gezamenlijke en gerichte communicatie te voeren naar doelgroepen rond 
bijvoorbeeld klantgerichte toepassingen en e-governmentinitiatieven. Rond 
de rechtenverkenner wordt nu samengewerkt, maar dit kan verbreed 
worden naar meerdere domeinen. Vele mensen weten immers niet dat 
bepaalde toepassingen bestaan. Zeker in gerichte doelgroepencommunicatie 
lijkt samenwerking tussen overheid en middenveld een meerwaarde.  

Het financiële instrument kan ook enig soelaas brengen. In de gesprekken 
met middenveldorganisaties kwam meermaals aan bod dat er geen 
duurzame ondersteuning is voor openbare computerruimtes in Vlaanderen, 
dit in tegenstelling tot Wallonië. Op federaal niveau kunnen de organisaties 
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een subsidie aanvragen voor de werking, maar het personeel staat hier 
buiten. 

 

>  5.3. Het elektronische kanaal moet passen bij doelgroepen en 
types dienstverlening 

De Vlaamse overheid koestert de ambitie om een volwaardige elektronische 
dienstverlening uit te bouwen. Dit betekent echter niet dat alle aanbod 
blindelings gedigitaliseerd en op het internet gegooid moet worden. Een 
doordachte internetstrategie houdt rekening met doelgroepen, kanalen en 
het soort van dienstverlening.   

 

>  5.3.1. As is… 

De ontwikkeling van e-government is volop aan de gang. Toch is het 
elektronische kanaal nog niet goed ingeburgerd. Cijfers over kanaalgebruik 
laten immers zien dat klanten het meest gebruik maken van het traditionele 
kanaal. VDAB noteert voor inschrijving en herschrijving 34% 
internetgebruikers, en respectievelijk 46% en 5% voor werkwinkel en 
telefoon. Klanten prefereren nog het persoonlijke contact.  

De afdeling Studietoelagen biedt de mogelijkheid aan klanten om de 
aanvraag volledig elektronisch af te handelen. Ouders of studenten kunnen 
via de website alle benodigde papieren invullen en meteen doorsturen naar 
de afdeling. De verhouding vorig schooljaar bedroeg 80-20, waarbij 80% van 
de mensen nog via het papieren formulier de aanvraag indiende. De afdeling 
Studietoelagen merkte vele problemen op met het gebruik van de e-ID. Om 
de weg naar het elektronische kanaal te faciliteren, ontwikkelde de afdeling 
het project �‘intermediair�’. Een aanvrager kan de dienstverlener een 
volmacht geven om de studietoelage digitaal aan te vragen voor hem of 
haar. Op die manier kan de interne verwerking vlotter verlopen en boekt de 
afdeling Studietoelagen op het interne proces alvast efficiëntiewinsten, die 
ook ten goede komen aan de burger.  
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De Nederlandse tegenhangers van deze organisaties hebben een hoger 
internetgebruik. UWV WERKbedrijf, dat onder meer instaat voor 
arbeidsbemiddeling, handelt 70% van de contacten met klanten digitaal af 
en probeert zoveel mogelijk dienstverlening online te zetten. DUO doet het 
nog beter: 80% van de dienstverlening gebeurt via het internet.  

De sociale diensten hinken achterop wat betreft elektronische 
dienstverlening, zowel in Vlaanderen als Nederland. In Vlaanderen kent de 
front office van het OCMW Gent heel weinig elektronische toepassingen, dus 
het gebruik is nihil. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Utrecht 
staat aan het begin van het elektronische avontuur. De mogelijkheden in de 
front office zijn op dit moment eerder beperkt. Het wmo-loket, dat de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning uitvoert, is wel 100% elektronisch. Het 
gebruik van e-governmentdiensten schommelt tussen de 10 en de 20%.  

Het gebruik van de traditionele kanalen is veelvuldig. Teerling en Pieterson 
(2010) identificeren enkele oorzaken, die ook in de gesprekken bevestigd 
werden. Kanalen hebben eigen, intrinsieke kenmerken, waarmee organisatie 
in hun dienstverleningsaanbod rekening mee moeten houden. Kanalen 
variëren immers in hun geschiktheid voor het soort van dienstverlening. Als 
een telefoongesprek drie kwartier duurt, moet de organisatie zich de vraag 
stellen of de klant niet beter naar de balie komt (Kouijzer, 2010). 
Bovendien berust kanaalkeuze nog vaak op gewoonte of gebruiksgemak. Bij 
DUO komen studenten langs de balie omdat het net op de weg ligt tussen de 
school en het café (Kouijzer, 2010). Een laatste oorzaak is dat het design 
van het elektronische kanaal niet altijd overeen komt met de behoefte van 
de burger. Aanbod en vraag zijn vaak mismatched (Teerling en Pieterson, 
2010: 98). 

(1) Kanalen variëren in geschiktheid voor specifieke soorten diensten 

Elk kanaal heeft verschillende karakteristieken. Zo staat het internet voor 
snelheid en 24/7 dienstverlening. De telefoon en de balie zijn persoonlijker. 
De cases tonen aan dat in de Nederlandse organisaties DUO en UWV 
WERKbedrijf elektronische dienstverlening een hoge vlucht neemt, terwijl 
de ontwikkeling bij de sociale gemeentelijke dienst eerder traag verloopt. 
Ook in Vlaanderen is er een dergelijke kloof waarneembaar. Dit doet 
vermoeden dat de aard van de dienstverlening een invloed heeft op het 
kanaalgebruik, zowel van overheid als van de burger.  
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De Media Richness Theory van Daft en Lengel (1986) doet een uitspraak over 
hoe rijk een kanaal is, te zien hun informatiecapaciteit. De auteurs gaan 
ervan uit dat burgers dubbelzinnigheid en onzekerheid willen vermijden. Elk 
communicatiemedium heeft verschillende karakteristieken om met deze 
ambiguïteit om te gaan. Vier criteria zijn belang wanneer het gaat over 
media richness:  

(1) de mogelijkheid tot feedback,  

(2) de mogelijkheden tot het aanbieden van de boodschap, zoals 
verbaal of non-verbaal,  

(3) de mate van personalisering  

(4) de mogelijkheid om de boodschap aan te passen aan de 
ontvanger (Daft en Lengel, 1986: 554-560).  

Het meest rijke kanaal is het persoonlijke contact, gevolgd door de 
telefoon. Het internet en bijhorende mogelijkheden rangschikken pas als 
derde. Volgens de auteurs lijkt het aangewezen om het kanaal aan te 
passen aan de aard van de dienstverlening. De communicatie is het meest 
effectief en efficiënt als de ambigue en complexe zaken worden 
afgehandeld via de rijke kanalen en de eenvoudige onduidelijkheden 
opgehelderd worden via minder rijke kanalen zoals het internet (Teerling en 
de Vos, 2009: 7; Daft en Lengel, 1986).  

De sociale diensten op lokaal niveau kampen met een complexe 
dienstverlening. Ze komen in contact met kwetsbare doelgroepen en de 
dienstverlening gaat vaak verder dan een loutere transactie. Het gaat over 
diensten zoals bijstandsverlening, schuldbemiddeling, het aanvoeren van 
warme maaltijden, sociale woningen en ouderenopvang. Dat zijn heel 
persoonlijke diensten, die niet zomaar via het internet kunnen afgehandeld 
worden.  

De aard van de dienstverlening zorgt er dus voor dat e-government bij 
bijvoorbeeld het OCMW minder in ontwikkeling is. De dienst SoZaWe kiest er 
wel uitdrukkelijk voor om dienstverlening die digitaal kan, digitaal te laten 
verlopen. Het zijn dan eenvoudige diensten zoals aanvragen. De case van 
Postbus 51 toont eveneens aan dat de aard van de dienstverlening een 
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impact heeft op hoe e-government zich kan ontwikkelen. De organisatie 
heeft enkel informatie te bieden aan burgers, ze kunnen geen transacties 
uitvoeren. Daardoor blijven de mogelijkheden met het digitale kanaal 
eerder beperkt.  

De aard van de dienst heeft dus een invloed op hoe kanalen ingezet kunnen 
worden. Overheidsorganisaties moeten goed nadenken welke 
dienstverlening het beste via welk kanaal verloopt.  

 

(2) Kanaalkeuze op basis van gewoonte, emotie en gebruiksgemak 

Mensen kiezen ook voor de traditionele kanalen uit gewoonte, dat is immers 
vertrouwd. Verschillende theorieën ondersteunen deze vaststelling. De 
Channel Expansion Theory (Carlson en Zmud, 1995), een uitbreiding op de 
Media Richness Theory, stelt dat de ervaring met een bepaald kanaal de 
(perceptie van de) rijkheid van een kanaal beïnvloedt. Traditionele kanalen 
zijn al veel langer in gebruik, dus burgers hebben daar hun ervaring mee 
kunnen opbouwen. De sociaal-cognitieve theorie van Bandura (1986) stelt 
dat de verwachte uitkomst mede het gedrag, in dit geval kanaalgebruik, 
beïnvloedt. En die verwachte uitkomst wordt hoger ingeschat als mensen 
meer ervaring hebben met het kanaal (Verdegem, 2009: 106).  

De kanaalkeuze berust vaak op gewoonte of gebruiksgemak. UWV 
WERKbedrijf merkt dat jongeren het elektronische kanaal links laten liggen 
omwille van hun korte werkloosheid. Ze vullen liever snel een papiertje in 
een vestiging in, dan de procedure via het internet uit te pluizen. Ook VDAB 
en de afdeling Studietoelagen ervaren dat mensen uit gewoonte kiezen voor 
een bepaald kanaal. Ook al worden de mogelijkheid van het digitale kanaal 
duidelijk gemaakt, toch blijven ze terugkomen naar het persoonlijke 
contact.  

Het gebruiksgemak bij de traditionele kanalen is hoog. De telefoon en de 
balie bieden immers de mogelijkheid tot onmiddellijke feedback, en 
bijkomende vragen te stellen. Het elektronische kanaal heeft vanuit de 
eigen intrinsieke kenmerken enige vorm van gebruiksgemak: de 24/7 
dienstverlening, waardoor een burger transacties kan doen wanneer het 
past. Toch zijn deze kenmerken alleen niet voldoende om het internet als 
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gebruiksvriendelijk kanaal te promoten. Gebruiksvriendelijkheid gaat over 
een zo eenvoudig mogelijke presentatie naar de burgers.  

De gebruiksvriendelijkheid van Vlaamse overheidswebsites heeft nog marge 
voor verbetering. Middenveldorganisaties die vaak in contact komen met 
(kwetsbare) doelgroepen, signaleren dat de huidige toepassingen geen klare 
taal hanteren. De formulering is vaak te moeilijk. Bovendien moeten zaken 
die de overheid al weet, ingevuld staan. Een ander probleem dat  ter sprake 
komt, is dat alle toepassingen er verschillend uitzien. Elke toepassing heeft 
een andere lay-out en structuur, waardoor de burger steeds van nul moet 
beginnen.  

De Dienst Publiek en Communicatie duidt op het belang van vindbaarheid 
van informatie. Er is op het internet heel veel informatie beschikbaar, en 
als overheid moet je er over waken dat de burger bij de juiste informatie 
uitkomt. Die burger praat vaak anders over dienstverlening dan dat de 
overheid dat doet. Vindbaarheid van informatie behelst dus ook de link 
leggen met de gehanteerde term, om zo voor de burger het juiste resultaat 
naar boven te krijgen. 

 

(3) Mismatch tussen aanbod en vraag 

Het design van de elektronische dienstverlening komt niet altijd overeen 
met de behoefte van de burger. Overheidsdiensten plaatsen zoveel 
mogelijke dienstverlening online. Maar het online zetten van diensten op 
zich, leidt niet automatisch tot gebruik van deze diensten. Verschillende 
redenen zorgen ervoor dat burgers het elektronische kanaal links laten 
liggen. Burgers weten bijvoorbeeld niet dat de diensten een elektronische 
variant hebben. Bovendien gebruiken burgers het internet voornamelijk voor 
het zoeken van informatie. Het uitvoeren van echte transactiediensten op 
het internet komt nog weinig voor (Reddick, 2005: 48).  

Volgens het Contactpunt Vlaamse Infolijn is er een mismatch in de perceptie 
hoe elektronische dienstverlening er moet uitzien. De burger heeft er in het 
algemeen geen probleem mee dat er veel overheidsinformatie- en diensten 
online staan. Die informatie moet wel betrouwbaar, actueel en 
gebruiksvriendelijk zijn. Het hele proces achter de dienstverlening heeft 
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voor de burger geen belang. De burger wil gewoon op een eenvoudige 
manier weten hoe het staat met zijn of haar dossier en het 24/24 kunnen 
consulteren. Enkel dan levert het de burger een toegevoegde waarde op.  

Overheidsorganisaties weten heel weinig over de wensen en behoeften van 
burgers. Er bestaat in Vlaanderen amper onderzoek dat peilt naar de 
vaardigheden van burgers en hun verwachtingen rond elektronische 
dienstverlening. Overheidsorganisaties digitaliseren het eigen aanbod, 
zonder deze vaardigheden in rekening te brengen. VDAB geeft aan dat het 
referentiepunt de grootste gemene deler is. 

 

>  5.3.2. To be… 

Hoe kan de overheid op deze specifieke problemen ingrijpen? In de eerste 
plaats kan de overheid een strategie ontwikkelen die zich zowel richt op 
�“de achterblijvers�” en de digitaal vaardigen. Dit betekent dat zij die de 
digitale toepassingen beheersen, optimaal bediend zijn van innovatieve 
toepassingen. Maar enkel deze innovatieve drive is niet voldoende. Er zijn 
ook achterblijvers die alle fysieke, cognitieve en sociale middelen ontberen 
om met een computer en internet om te gaan, en ook zij verdienen 
aandacht door andere kanalen open te houden. 

 

>  5.3.2.1. Naar een inclusieve dienstverleningsstrategie 

Wanneer het gaat over elektronische dienstverlening zijn er drie grote 
doelgroepen te onderscheiden: de early adopters, die heel vaardig zijn met 
internettoepassingen, een grote middengroep die basisvaardigheden heeft 
en de zogenaamde laggards of achterblijvers13.  

Ebbers, Pieterson en Noordman (2008) identificeren dezelfde drie 
doelgroepen. De informatie-elite zijn actieve informatiezoekers met een 
sterke motivatie om de digitale media te gebruiken. Zij beschikken 
eveneens over de nodige elektronische vaardigheden. De elektronische 
middenklasse is de tweede groep en bestaat uit de grote meerderheid van 
                                                 
13 Zie bijlage 1, p.65 voor meer uitleg rond adoptiecategorieën 
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de bevolking. Deze groep heeft wel toegang tot de digitale media, meestal 
thuis en/of op het werk. Ze gebruiken de digitale media voor een aantal 
doeleinden, in de eerste plaats voor entertainment en voor eenvoudige 
applicaties rond informatie, communicatie en transactie. De derde en 
laatste groep zijn de digitaal ongeletterden. In deze groep zitten de 
ouderen (65+), inactieven, laag opgeleiden, lage inkomens en etnische 
minderheden. Deze groepen ontberen motivatie, middelen en vaardigheden 
om een computer en het internet te gebruiken (Ebbers et al., 2008: 190). 
De strategie gaat uit van deze driedeling in doelgroepen.  

Burgers die zichzelf kunnen redden op het internet, moeten maximaal 
gefaciliteerd worden in online toepassingen. De bedoeling van de 
internetstrategie is dat de informatie-elite en zoveel mogelijk mensen van 
de grote middengroep gestimuleerd worden om indien mogelijk richting het 
digitale kanaal over te stappen. Op die manier kan de traditionele 
dienstverlening zich optimaal richten tot de doelgroepen van de digitale 
kloof. Hoe meer mensen zich online beredderen, hoe meer ruimte de 
traditionele kanalen hebben om kwetsbare doelgroepen op te vangen. 
Mogelijkerwijs ontstaat er meer tijd voor begeleiding en introduceren van 
de computer in de natuurlijke contactmomenten aan de traditionele 
kanalen. 

De overheidsdienstverlening richt zich dus op de zwakke en sterke schakels, 
waarmee zowel de innovatiekracht vergroot als het dichten van de digitale 
kloof een aandachtspunt blijft. Via het gebruik van de traditionele kanalen 
moeten de achterblijvers toch geprikkeld worden om elektronische 
dienstverlening te gebruiken en bepaalde digitale vaardigheden aan te 
leren. Tegelijkertijd moeten burgers die wel handig zijn, gestimuleerd 
worden in gebruik.  De elektronische processen moeten aantrekkelijk zijn, 
met een soort van beloning, zoals snellere dienstverlening.  

Bedoeling is dat het elektronische kanaal potentieel herbergt om in te 
spelen op de attitude van de doelgroepen. De overheid moet blijvend 
zoeken naar de toegevoegde waarde van het internetkanaal. Dit is 
belangrijk om ook de grote middengroep van relatief vaardige gebruikers 
richting het internetkanaal te stimuleren.  
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>  5.3.2.2. Randvoorwaarden voor de strategie 

Een reden tot niet-gebruik van de computer of internet, zowel bij de grote 
middengroep als bij de kwetsbare doelgroepen, is een gebrek aan 
vertrouwen in de eigen capaciteiten. Vele mensen denken al te vaak dat ze 
het niet zullen kunnen. Dat gebrek aan vertrouwen manifesteert zich 
trouwens ook via de traditionele kanalen. De telefoon is het middel bij 
uitstek voor een paniekreactie. Als mensen iets lezen op het internet, dan 
bellen ze uit een vorm van bevestiging: klopt het wel wat op de site te 
lezen staat?  

De Nederlandse organisaties zijn ervan overtuigd dat de organisatie zelf kan 
meehelpen aan het wekken van vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld door de 
klant zoveel mogelijk zelf regie te geven. Hoe meer inzage de klant heeft in  
het eigen dossier, hoe beter. Transparantie en openheid zijn kernbegrippen 
om het vertrouwen op te wekken. Zo zijn er heel veel regeltjes die moeten 
omgezet worden. De burger geeft er niet om welke regeltjes er achter 
zitten. Het zoeken naar het grootst mogelijke gebruiksgemak is van belang. 
Dat kan enerzijds door minder regels uit vaardigen, maar ook voor 
organisaties zelf in het zoeken naar hoe het zo gemakkelijk mogelijk naar 
de burgers over te brengen. 

De internetstrategie mag niet uit het oog verliezen dat niet alle diensten 
geschikt zijn voor een elektronische variant. De cases tonen aan dat niet 
elke soort van dienstverlening zich leent voor elektronisch gebruik. Daarom 
stelt zich de vraag of er moet nagedacht worden over soorten 
dienstverlening en hun geschiktheid voor elektronische toepassing. De Media 
Richness Theory suggereert dat persoonlijke, dus traditionele kanalen zich 
meer lenen tot complexe dienstverlening. Ook de praktijk lijkt dit te 
bevestigen. Het toe leiden en verleiden van de informatie-elite en de 
elektronische middenklasse naar het elektronische kanaal, zal voornamelijk 
van toepassing zijn voor relatief eenvoudige transactie- en 
informatiediensten.  

Daarom lijkt het interessant voor de Vlaamse overheid om in een eerste fase 
in te zetten op zogenaamde triggerdiensten. Deze diensten moeten de 
nieuwsgierigheid van de burger rond elektronische dienstverlening wekken. 
Een triggerdienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als dusdanig 
bestempeld te kunnen worden:  
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(1) De dienst moet relatief eenvoudig van aard zijn, dus geen complexe 
of ambigue zaken behelzen   

(2) Aan de triggerdienst moet een duidelijk voordeel verbonden zijn ten 
opzichte van de traditionele kanalen, bijvoorbeeld een snellere 
afhandeling. Gegevens die de overheid al weet, moeten ingevuld 
staan 

(3) De overheid moet rekening houden met welke diensten de burger 
aantrekkelijk vindt en waarom dit zo is.  

De mix van kennis van gebruikersbehoeften, eenvoudige diensten en een 
duidelijk voordeel moeten leiden tot triggerdiensten, die burgers naar het 
elektronische kanaal bewegen. Aantrekkelijke diensten smaken immers naar 
meer (Van Deursen en Van Dijk, 2006: 92). 

 

>  5.3.2.3. En wat met proactieve dienstverlening? 

De beleidsnota van de Dienst Algemeen Regeringsbeleid maakt vermelding 
van proactieve dienstverlening. Proactieve dienstverlening kan zowel 
proactief informeren als automatisch rechtentoekenning betekenen. Door 
koppeling van gegevens in de back office toetst de overheid af waar de 
burger recht op heeft. Proactieve dienstverlening vermindert dus de 
interactie met burgers, maar zorgt er wel voor dat burgers effectief krijgen 
waar ze recht op hebben. Het is een middel om het voordeel van ICT ook 
voor kwetsbare doelgroepen van de digitale kloof zichtbaar te maken.  

Proactieve dienstverlening is dus een bijkomende ontwikkeling van het 
elektronische kanaal. De afdeling Studietoelagen werkt samen met CORVE 
een project van automatische toekenning. Het streefdoel is om het 
schooljaar 2013-2014 de eerste maal automatische rechten toe te kennen. 
Proactieve dienstverlening heeft een potentieel groot voordeel voor het 
bereik van kwetsbare doelgroepen. Maar er zijn heel wat voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden, niet in de eerste plaats het 
privacyvraagstuk. De vraag stelt zich immers hoe transparant de burger 
moet zijn voor de overheid.  

Proactieve dienstverlening vraagt bovendien heel veel vertrouwen in de 
optimale werking van de back office. Het gevaar op fouten moet minimaal 
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zijn. Als de overheid een geldbedrag toekent aan burgers, maar later een 
terugvordering moet doen, draagt dit niet bij aan een verbeterde 
dienstverlening. De gegevens moeten 100% betrouwbaar en beschikbaar 
zijn.  

Ook proactieve dienstverlening moet rekening houden met de aard van de 
dienstverlening. Niet alle dienstverlening leent zich voor een vorm van 
automatische toekenning. Vooral relatief eenvoudige transactiediensten zijn 
mogelijke kandidaten. Proactieve dienstverlening zorgt voor een groter 
bereik van burgers. De keerzijde van de medaille is echter dat automatische 
toekenning geen prikkel tot zelfredzaamheid inhoudt, met het gevaar op het 
creëren van passieve burgers.  

Ondanks deze afweging, is het potentieel van proactieve dienstverlening 
voor de meest kwetsbaren groot. Er zal immers altijd een groep zijn die niet 
mee zal kunnen, onder meer omdat ze de nodige administratieve 
vaardigheden ontbreken. Dienstverlening bij bijvoorbeeld het OCMW kan 
baat hebben bij vormen van proactieve dienstverlening. Proactieve 
dienstverlening kan een middel zijn om mensen uit de problemen te 
houden.  

Binnen breed OCMW-verband is er achter de schermen al heel wat aan de 
gang om vormen van automatische toekenning te realiseren. Een voorbeeld 
van een nuttige toepassing, is het OMNIO-statuut. Dit statuut voor mensen 
met een laag inkomen, geeft recht op verhoogde tegemoetkoming van 
bijvoorbeeld een doktersbezoek of ziekenhuisopname. Burgers weten op dit 
moment niet of ze voor dit statuut in aanmerking komen. Als verschillende 
gegevens die gekend zijn bij de betrokken instellingen bij elkaar worden 
gebracht, kan er een automatische toekenning gebeuren. De Vlaamse en 
lokale overheden moeten dergelijke projecten voldoende faciliteren. 

 

>  5.3.3. Beleidsinstrumenten 

Communicatie is een eerste belangrijk instrument om de meerwaarde van 
het elektronische kanaal duidelijk te maken. Een overheidsorganisatie die 
kiest voor een internetstrategie, moet de voordelen van het digitale kanaal 
afzetten tegen de nadelen van de traditionele kanalen. Door te 
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segmenteren naar doelgroepen, kan er specifieke communicatie rond de 
concrete meerwaarde en voordelen plaatsvinden. Immers de voordelen zijn 
niet voor elke doelgroep even hoog. De communicatiestrategie moet per 
doelgroep opgemaakt worden.  

De segmentatie naar vaardigheden verwijst vaardige mensen bij elke 
communicatie-uiting door naar het internetkanaal. Op die manier komt er 
meer ruimte vrij bij de traditionele kanalen om begeleiding en training te 
voorzien. Het persoonlijk contact tussen dienstverlener en burger kan 
helpen om kennis, vaardigheid en vertrouwen met het digitale kanaal te 
vergroten. Persoonlijke communicatie, waarbij stap voor stap de procedure 
uitgelegd wordt, moet helpen om het vertrouwen in de eigen capaciteiten 
aan te wakkeren.   

Het aanbod, dit is dan zowel de website als de diensten op de website zelf, 
moet volwaardig zijn en voldoende meerwaarde en nut uitstralen. De 
belofte van het internet om snellere dienstverlening te voorzien, moet 
gerealiseerd worden. Wanneer het gebruiksgemak op het internet hoog ligt, 
zal de perceptie van het nut bij de burger stijgen. Gebruiksgemak gaat dan 
over snelle zoekfuncties, duidelijk informatieaanbod, weinig 
doorklikfuncties en laagdrempelige informatieoverdracht. Een voorbeeld 
kan zijn om een portaal te voorzien met een geïntegreerd overzicht aan de 
hand van levensgebeurtenissen. 

 

>  5.4. Van multichannel naar multichannel management 

Om dienstverlening af te stemmen op doelgroepen, kanalen en 
organisatiedoelstellingen, is er kanalenmanagement nodig. 
Kanaalmanagement is het inzetten, coördineren, integreren en evalueren 
van meerdere kanalen. Bedoeling is dat iedere organisatie afweegt 
waarvoor het kanaal gebruikt wordt, zodat ze efficiënt ingezet kunnen 
worden en de burger een goede afstemming ervaart (Teerling, 2007: 6).  

Burgers beschikken over verschillende vaardigheden om met informatie en 
digitale toepassingen om te gaan. Voor e-government, zijn er drie grote 
doelgroepen binnen de bevolking te onderscheiden: de vaardige early 
adopters, de grote middengroep met digitale basisvaardigheden en de 
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doelgroepen van de digitale kloof vormen een laatste groep. De overheid 
beschikt eveneens over een aantal dienstverleningskanalen. De meest 
voorkomende kanalen voor dienstverlening zijn de balie, de telefoon en het 
internet. Bij de vormgeving van het aanbod moet er nagedacht worden hoe 
de verschillende kanalen ingericht kunnen worden ten opzichte van elkaar, 
en hoe die kanalen ingezet worden om de organisatiedoelstellingen te 
bereiken. 

 

>  5.4.1. As is… 

>  5.4.1.1. Kanalenmanagement bij de frontlijnorganisaties 

De Vlaamse organisaties tonen een heel verschillende beeld op vlak van een 
uitgewerkt kanalenmanagement. VDAB heeft een actieve kanalenmix. De 
drie grote kanalen, internet, telefoon en werkwinkel, worden zorgvuldig 
ingezet. Daarnaast werkt de organisatie dienstverlening via sms, 
smartphone en digitale tv uit. De strategie van VDAB luidt dat klanten zo 
zelfredzaam mogelijk moeten zijn, maar ondersteuning geboden wordt waar 
nodig. Binnen deze filosofie krijgt het internet een belangrijke plaats 
toegewezen. Wat digitaal kan gebeuren, gebeurt digitaal. Consulenten zijn 
er idealiter enkel om toegevoegde waarde te leveren, door zich te richten 
op de taak van arbeidsbemiddeling. Voor taken zoals inschrijving, 
dossierbeheer en vacatures zoeken moet de klant het heft in eigen handen 
nemen.  

De afdeling Studietoelagen, het OCMW en het Contactpunt Vlaamse Infolijn 
vallen terug op een passieve kanalenmix. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn 
hanteert bewust een passieve kanalenmix. De missie van de organisatie is 
om alle informatie bereikbaar te houden via verschillende kanalen.  

Het multichannel verhaal is het minst ontwikkeld bij het OCMW. OCMW Gent 
maakt in de front office nog maar weinig gebruik van het internet als 
dienstverleningskanaal. De website biedt voornamelijk informatie over de 
diensten. Heel veel dienstverlening gebeurt persoonlijk. Maatschappelijk 
werkers begeleiden mensen, en daarvoor is het persoonlijke contact 
noodzakelijk. Toch erkent het OCMW dat er nagedacht kan worden hoe 
internet de loketwerking meer kan ondersteunen.  
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De afdeling Studietoelagen is via verschillende kanalen bereikbaar, en zet 
ze ook allemaal in zonder een echte strategie. Er zijn drie kanalen: het 
internet, de telefoon en persoonlijk contact via de bezoeknamiddag en de 
zitdagen. Klanten kunnen een papieren of elektronische aanvraag indienen. 
De telefoon heeft voornamelijk een informatiefunctie: er kan informatie 
gevraagd worden rond de school- en studietoelage en de 
aanvraagprocedure. Om het werk voor de organisatie te verlichten en het 
voordeel van de elektronische dienstverlening voor een grote groep klanten 
te verwezenlijken, werkt de afdeling Studietoelagen het project 
�‘intermediair�’ uit. De klant kan aan de dienstverlener een volmacht geven 
om de aanvraag elektronisch in te dienen. 

 

>  5.4.1.2. Multichannel management in Nederland 

De ontwikkeling van een multichannel strategie staat in Nederland verder, 
hoewel niet alle organisaties de stap van visie naar implementatie gezet 
hebben. De BurgerServiceCode, een kwaliteitsminimum voor 
overheidsdienstverlening, postuleert de vertrekbasis voor een goede 
dienstverlening: keuzevrijheid van kanaal voor burgers. Opvallend is dat alle 
vier de frontlijnorganisaties uitdrukkelijk kiezen voor het internet als 
belangrijkste kanaal. Ze beschouwen de digitale kloof niet als een 
onoverkomelijk probleem om de elektronische dienstverlening fors uit te 
bouwen. Het internet is geen substituut voor andere kanalen en zit ingebed 
in een bredere kanalenmix. Er zijn altijd alternatieve kanalen waar 
kwetsbare doelgroepen terecht kunnen. Bovendien geven de organisaties 
aan dat niet alle dienstverlening mogelijk is via het digitale kanaal.  

De multichannel strategie dient twee doelen: door het centraal stellen van 
het internet en dienstverlening daar zoveel mogelijk op af te stemmen, 
willen de overheidsorganisaties efficiënter gaan werken. Ten tweede willen 
ze meer kwalitatieve dienstverlening naar de klanten leveren door de 
klantvraag als leidraad te nemen. Omdat het internet centraal staat in het 
dienstverleningsconcept, willen de organisaties dat zoveel mogelijk burgers 
gebruik maken van het internet. Daartoe wordt kanaalsturing gebruikt. 
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>  5.4.1.3. Internet en kanalenmanagement: kanaalsturing 

Het kanaalgebruik van Vlaamse (en Nederlandse) burgers toont aan dat ze 
nog vaak naar de telefoon grijpen of een bezoek aan de balie brengen. 
Overheden willen efficiënt werken en de kwaliteit van de dienstverlening 
verbeteren. Om dit te realiseren, moeten overheden de burgers op het 
juiste kanaal krijgen. Kanaalsturing kan daarbij helpen, omdat het 
kanaalgebruik van burgers beïnvloedt.  

De literatuur geeft een aantal factoren waar kanaalsturing op kan inspelen. 
In de eerste plaats kan de overheid sturen op de extrinsieke factoren, zoals 
de openingstijden, wachttijden, afstand tot de balie, �…. Deze extrinsieke 
factoren lenen zich het makkelijkste voor kanaalsturing. Daarnaast zijn er 
de intrinsieke factoren, de onveranderlijke karakteristieken van het kanaal. 
Kanaalsturing kan zich ook richten op klantengedrag. Middelen daartoe zijn 
marketing- en beleidsinstrumenten, zoals communicatie, het vormgeven van 
het aanbod, de plaats waar dienstverlening aangeboden wordt, de 
kostprijs,�… (Teerling et al., 2007: 27).  

Kanaalsturing vormt een wezenlijk onderdeel van multichannel 
management. Bij kanaalsturing komt het er op aan te bepalen welke 
kanalen effectief zijn en hoe de klanten efficiënt naar deze kanalen geleid 
kunnen worden (Pieterson et al., 2008: 9). Via sturing wordt dus getracht de 
kanalen in te zetten om klanttevredenheid en efficiëntiewinsten te 
bereiken. De Nederlandse organisaties zijn in meer of mindere mate bezig 
met kanaalsturing. Alle organisaties beschouwen het internet immers als het 
belangrijkste kanaal, en willen zoveel mogelijk burgers naar dat kanaal 
leiden.  

DUO heeft een uitgekiende multichannel strategie, waarbij kanaalsturing 
bijdraagt aan een verhoogd gebruik van het internetkanaal, de 
klanttevredenheid en de kostenefficiëntie. Een goed ontwikkeld 
kanaalmanagement kan dus niet om kanaalsturing heen. UWV geeft toe dat 
kanaalsturing een leerproces is, maar dat het wel een wezenlijk onderdeel 
vormt van de multichannel strategie. Voor DPC/Postbus 51 zijn er weinig 
mogelijkheden tot kanaalsturing. De dienst SoZaWe begint straks met een 
nieuw dienstverleningsconcept, en wil daar ook zoveel mogelijk mensen �– 
indien mogelijk �– richting het elektronische kanaal sturen. Maar het 
kanaalmanagement van de organisatie moet nog verder op punt gezet 



 59  

worden. Het internetkanaal moet eerst volwaardig uitgebouwd worden, pas 
dan kan er sturing plaatsvinden.  

In Vlaanderen vindt het begrip minder snel ingang. Het Contactpunt Vlaamse 
Infolijn is het  multichannel loket van de overheid, maar voor het overige is 
het denken rond multichannel management en kanaalsturing relatief weinig 
ingeburgerd bij de Vlaamse overheid. VDAB heeft de meest actieve 
kanalenmix, waarbij kanaalsturing wordt toegepast. De strategie om klanten 
zo zelfredzaam mogelijk te maken heeft baat bij sturing naar het 
elektronische kanaal. Consulenten wijzen op de mogelijkheden en ook de 
communicatie in officiële brochures wordt aangepast. Zo wordt er 
bijvoorbeeld voor inschrijving de werkwinkel niet meer vermeld. Op die 
manier hoopt VDAB dat mensen het eerste via het internet of de servicelijn 
zullen proberen.  

Dat het van belang is om alle kanalen open te houden, illustreert VDAB 
werkwinkel Antwerpen Noord. Ondanks de strategie en inspanningen om de 
klanten zo zelfredzaam mogelijk te maken, blijft het voor de werkwinkel 
noodzakelijk dat consulenten zoveel mogelijk taken op zich nemen. De 
werkwinkel krijgt veel kwetsbare doelgroepen over de vloer, met een heel 
hoge concentratie van allochtonen. Het taalprobleem is vaak het eerste 
struikelblok. Er wordt in deze werkwinkel heel weinig gebruik gemaakt van 
de zelfbedieningscomputers, en consulenten moeten  intensief met alle 
vormen van dienstverlening bezig zijn. Toch probeert de werkwinkel 
Antwerpen Noord, ondanks deze weinig rooskleurige omstandigheden, waar 
kan de strategie te vertalen. De werkwinkel startte een project dat klanten 
met enige computervaardigheid introduceert in de online diensten van 
VDAB.  

Bij de afdeling Studietoelagen zit het proces van kanaalsturing eerder in een 
aanvangsfase. Daar wordt naar de hogeschool- en universiteitsstudenten een 
aangepaste communicatie gevoerd om ze zoveel mogelijk richting 
elektronische kanaal te sturen. Uitbreiding naar andere groepen is er 
voorlopig niet, omdat de vrees bestaat dat er doelgroepen uit de boot 
zullen vallen.  

Het introduceren van een multichannel management brengt ook 
veranderingen voor de organisatie zelf mee. De Nederlandse cases tonen 
aan dat het hele dienstverleningsconcept aangepast moet worden, wat tot 
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veranderingen noopt in de manier waarop taken worden uitgevoerd. 
Immers, de klantvraag moet het leidende principe zijn. De organisaties waar 
de implementatie het meest succesvol verloopt, hebben dan ook een 
verantwoordelijke multichannel manager die het hele proces in goede 
banen leidt. Want multichannel management is nooit af. Het is voortdurend 
waken over de aansturing van kanalen en hoe klanten voor hun specifieke 
noden in de juiste richting te sturen. De verankering van multichannel 
management bij DUO en UWV zorgt ervoor dat er steeds de koppeling 
gemaakt wordt met de functie van multichannel management in het 
verwezenlijken van de organisatiedoelen. 

 

>  5.4.2. To be… 

Multichannel toegang tot publieke diensten wordt meer en meer erkend als 
een noodzaak om alle doelgroepen van de samenleving ten diensten te 
staan, zonder discriminatie (Lenk en Traunmuller, 2007: 12). Het 
Contactpunt Vlaamse infolijn is het multichannel loket van de Vlaamse 
Overheid dat alle kanalen openhoudt voor de kwetsbare doelgroepen. Het 
uitgangspunt voor een kwalitatieve dienstverlening is dan ook keuzevrijheid 
in kanaalkeuze. Burgers moeten een kanaal kunnen kiezen, op maat van hun 
behoeftes.  

Het bestaan van het Contactpunt Vlaamse Infolijn is niet voldoende om een 
volwaardige multichannel management binnen de Vlaamse overheid te 
realiseren. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn beheert niet de traditionele 
kanalen van alle overheidsdiensten. De (frontlijn)organisaties houden zelf 
nog verschillende kanalen open voor de burger. Een multichannel strategie 
is voor alle dienstverlenende organisaties een must, om te streven naar een 
efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. 

 

>  5.4.2.1. Best practice multichannel management: DUO14 

De Nederlandse case van DUO bewijst dat een goed multichannel 
management deze beloftes kan waarmaken. Het internet is een goedkoop 
                                                 
14 Voor meer uitleg rond DUO, zie bijlage 8 
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dienstverleningskanaal, terwijl de balie relatief duur is. Voor een 
organisatie is het interessant om dienstverlening via het elektronische 
kanaal te laten verlopen. Daarom investeerde DUO enkele jaren geleden in 
de ontwikkeling van het elektronische kanaal. Om klanten zoveel mogelijk 
naar het internet te leiden, moet er een goed elektronisch aanbod en 
ontsluiting van diensten zijn. Pas wanneer het internet een volwaardig 
alternatief is voor de andere kanalen, kan de tweede fase van kanaalsturing 
starten. De strategie van DUO is de �‘juiste klant op het juiste kanaal�’. De 
organisatie beoogt immers efficiëntiewinsten en een verbeterde 
klanttevredenheid. Dit kan door klanten naar het meest effectieve kanaal te 
sturen, afhankelijk van diensten die ze nodig hebben.  

Wat zijn nu de essentiële elementen van een kanaalmanagement? Effectieve 
kanaalsturing noopt tot inzicht in de wensen en behoeftes van klanten. 
Onderzoek is nodig naar klantengedrag en het kanaalgebruik. Het 
multichannel management bepaalt waarvoor en hoe de organisatie de 
kanalen zal gebruiken, zoekt overeenstemming tussen de verschillende 
kanalen, evalueert en kijkt naar welk doel beoogd wordt voor klant en 
organisatie.  

Sturing kan enkel als de kanalenarchitectuur op punt staat, en dus alle 
kanalen ontwikkeld zijn. Kanaalsturing gaat over de subtiele balans tussen 
klanttevredenheid en klantgerichtheid. Dit betekent dat de organisatie 
ervoor moet zorgen dat klanten tevreden zijn, en niet nog meer op 
tevredenheid moet sturen als het ten koste van de efficiëntie gaat. Voor 
DUO werkt dit goed. 80% van de dienstverlening gebeurt via het internet, en 
de organisatie is er in geslaagd om de afgelopen jaren significante 
efficiëntiewinsten te boeken. Daarnaast moet ook de gegevensuitwisseling 
van de back office op orde zijn om een vlotte koppeling met de front office 
te kunnen maken.  

Voorbeelden van kanaalsturing zijn voornamelijk terug te vinden in 
Nederland. Er zijn twee soorten vormen kanaalsturing: harde en zachte 
kanaalsturing. Zachte kanaalsturing komt er op neer dat een organisatie het 
internetkanaal zo goed mogelijk inricht, zodat het aanbod op zich 
uitnodigend is. Deze vorm van kanaalsturing hanteren alle vier de 
organisaties. Bij de Dienst Publiek en Communicatie (Postbus 51) is het de 
enige vorm van kanaalsturing die de organisatie kan toepassen.  
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De meest geavanceerde zachte kanaalsturing is terug te vinden bij DUO. Een 
voorbeeld is de virtuele balie die DUO introduceert. Burgers kunnen met hun 
vragen op het internet terecht. Ook het e-mailsysteem is er op gericht zo 
snel mogelijk een antwoord te geven. Als er een vraag per e-mail wordt 
gesteld, komt het systeem van DUO automatisch terug met een reply dat 
het informatieverzoek is ontvangen, en presenteert het alvast enkele 
weblinks naar mogelijke antwoorden op de vraag. Het contact kan daarna 
aangeven of de vraag is beantwoord of niet. In het eerste geval wordt het 
informatieverzoek uit de wachtrij gehaald, in het andere geval wordt het 
doorgestuurd voor afhandeling naar een medewerker.  

Hardere vormen van kanaalsturing is het ingrijpen in de bereikbaarheid en 
het takenpakket van kanalen. Zo introduceerde DUO voor de telefoon een 
efficiënt dagvenster, en kunnen bepaalde soorten dienstverlening niet meer 
via de telefoon geregeld worden. Ingrijpende beslissingen in de 
toegankelijkheid van kanalen wordt echter voorafgegaan door een business 
case om zo de consequenties en efficiëntiewinsten in te schatten.  

UWV WERKbedrijf tracht veel diensten online te zetten. De intake kan nu 
volledig online, mensen hoeven daarvoor niet meer naar een vestiging te 
komen. Bovendien wordt via het NUP ook het digitale klantendossier 
ontwikkeld, zodat ook de klant inkijk heeft in gegevens.  

Een multichannel management moet in alle Vlaamse overheidsorganisaties 
geïntroduceerd worden omdat het zowel een voordeel voor de organisatie 
als voor de klant biedt. Een goede kanalenconfiguratie houdt rekening met 
het soort van dienst en de eigenschappen van die dienst. Bovendien moet de 
organisatie haar klanten kennen: wie zijn de doelgroepen van de dienst en 
wat zijn hun verwachtingen en behoeftes. De dienstverleningsstrategie kijkt 
daarom welke kanalen passen bij de dienst en doelgroep. Een multichannel 
strategie sluit aan op de organisatiedoelstellingen, maar ook de 
doelstellingen die met kanaalsturing bereikt willen worden, moeten 
geformuleerd zijn.  

Struikelblokken zijn het internetkanaal en de interne afhandeling niet op 
orde hebben, maar toch sturing toepassen. De vrees om groepen te 
benadelen leeft eveneens. Dat is een reden waarom de afdeling 
Studietoelagen (nog) geen doorgedreven vormen van kanaalsturing heeft.  
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>  5.4.3. Beleidsinstrumenten 

Een multichannel management verlangt dat alle kanalen goed ingericht zijn. 
Meerdere malen kwam aan bod gekomen dat organisaties het internet 
moeten uitbouwen tot een volwaardig dienstverleningskanaal. Het aanbod 
moet op punt staan willen mensen een positieve ervaring opbouwen met het 
internet. Dit is het hele idee van zachte kanaalsturing. Bovendien is het 
belangrijk om meerdere opties aan te bieden. Het internet is daarom niet 
het enige kanaal dat aandacht verdient, ook de andere kanalen moeten 
verder ontwikkeld worden, zij het op een aangepaste manier (Kouijzer, 
2010).  

Communicatie is een belangrijk instrument in kanaalsturing. Vele mensen 
zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden van het internet. Een eerste 
functie van communicatie is om hierop attent te maken. Dit kan door 
grootschalige communicatiecampagnes bij het lanceren van nieuwe 
toepassingen. Maar ook tijdens de natuurlijke contactmomenten tussen 
burger en dienstverlener kan er steeds doorverwezen worden naar het 
meest optimale kanaal.  

Communicatie naar doelgroepen kan aangepast worden, door bijvoorbeeld 
een beperkt aantal mogelijkheden te schetsen. Voorbeelden zijn enkel het 
internetkanaal presenteren naar studenten toe of aan de balie steeds de 
mogelijkheid van het digitale kanaal doorgeven.  

In principe is het ook mogelijk om financiële prikkels te geven aan mensen, 
door dienstverlening via het internet goedkoper te maken, of er een 
financieel voordeel aan te verbinden. Bij financiële incentives komt de 
ethische vraag boven: kan een overheid kanalen (en dus gebruikers) 
financiële voordelen bieden? Deze vraag klinkt extra luidt als men in 
rekening neemt dat het vaak de kwetsbare doelgroepen van de digitale 
kloof zijn die geen toegang of vaardigheden hebben om met 
internettoepassingen om te gaan.  

Toch zijn er landen die financiële prikkels gebruiken. Het gedrag is moeilijk 
te veranderen met communicatie alleen. Soms iets sterkers nodig om 
mensen van gedrag te doen veranderen. In Frankrijk geeft het eerste 
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gebruik van de elektronische belastingaangifte recht op 20 euro korting 
(Cappelier, 2008: 18).  

Ook juridische prikkels zijn denkbaar. Vanuit het beleid zou er meer 
visieontwikkeling mogen komen rond multichannel dienstverlening. 
Bijvoorbeeld in management- en beheersovereenkomsten tussen overheid- 
en organisaties kunnen er afspraken gemaakt worden over concrete 
doelstellingen van een multichannel strategie. 

Het instrument plaats speelt bij multichannel management een rol. Harde 
kanaalsturing kan immers inspelen op de extrinsieke kenmerken van 
kanalen. Een voorbeeld is de bereikbaarheid van het loket bemoeilijken, 
door de afstand er naartoe te vergroten of de openingsuren te verminderen.  
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Bijlage 1  

1. De digitale kloof  

>  1.1. Het begrip digitale kloof 

Moderne communicatietechnologie bracht heel wat verandering met zich 
mee, maar ook aan deze medaille is een keerzijde. De opkomst van ICT 
deed immers een nieuwe ongelijkheid ontstaan: de digitale kloof. De 
digitale kloof verwijst naar het onderscheid tussen zij die toegang hebben 
tot digitale informatie (de inforijken) en zij die geen toegang hebben tot de 
inhoud en diensten (Brotcorne en Valenduc, 2008: 9-10).  

De digitale kloof verscheen eind jaren �’90 op de beleidsagenda. Het begrip 
werd voor het eerst gebruikt in onderzoek van de National 
Telecommunication and Information Administration (NTIA). De definitie van 
de digitale kloof in de beginjaren handelde uitsluitend over toegang: “the 
divide between those with acces to new technologies and those without�” 
(Verdegem, 2009: 39). Het idee leefde toe dat iedereen toegang verschaffen 
tot ICT zou leiden tot het verkleinen, en uiteindelijk verdwijnen van de 
digitale kloof.  

Al gauw werd duidelijk dat de problematiek dieper wortelt. De digitale kloof 
is niet te herleiden tot een dichotoom onderscheid tussen de have’s en de 
have nots. Dé digitale kloof bestaat niet, er zijn verschillende kloven, 
bestaande uit een complex kluwen van sociale, economische en 
technologische factoren (Gunkel, 2003: 504; Selwyn, 2002: 4). Zo sprak men 
steeds meer over informatierijken en informatiearmen in het 
wetenschappelijk jargon rond de digitale kloof (Dimaggio et al., 2004). 

De verschuiving van ongelijk bezit naar ongelijke vaardigheden en gebruik, 
doet een kloof binnen een kloof ontstaan. Niet iedereen beschikt over de 
nodige vaardigheden om met een computer en het internet om te gaan, wat 
op zijn beurt resulteert in een verschillend gebruik. Deze digitale kloof van 
de tweede graad stuit op een verschil in variatie van gebruikstoepassingen, 
het verschil in het soort toepassingen en de gebruiksduur (Van Dijk, 2007: 
31). 
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>  1.1.1. Vaardigheden: cognitieve en sociale hulpbronnen 

Het volstaat niet om met het beleid enkel te richten op toegang tot de 
computer en het internet. De literatuur verwijst naar hulpbronnen om de 
complexe invloeden op de digitale kloof te duiden. Materiële hulpbronnen, 
zoals het hebben van een computer of internet, bieden verklarende kracht 
voor het toegangsissue. Cognitieve en sociale hulpbronnen kaderen de 
digitale kloof in de bredere problematiek.  

Cognitieve hulpbronnen verwijzen naar het intellectuele aspect, meer 
bepaald de geletterdheid van mensen. Geletterdheid hangt nauw samen 
met de vaardigheden om met informatie te kunnen omgaan. Jan Van Dijk 
(2003) identificeert verschillende soorten vaardigheden: operationele, 
informatie en strategische vaardigheden. Operationele vaardigheden zijn 
basisvaardigheden, zoals het bedienen van een computer en het gebruiken 
van de programma�’s. Het hebben van minimale operationele vaardigheden 
is een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van nieuwe media en het 
aanleren van inhoudelijke vaardigheden (Van Dijk, 2003: 27; Steyaert, 2000: 
39).  

Bij informatievaardigheden staat het zoeken, selecteren en beoordelen van 
informatie, en het geschikt maken voor toepassingen, centraal. Dit vergt 
zowel omgang met de inhoud als de vorm (Van Dijk, 2003: 28; Brotcorne en 
Valenduc, 2008: 12). Het proactief op zoek gaan en het nemen van 
beslissingen op basis van die info, zijn toepassingen van strategische 
vaardigheden. Ze bieden de kans op het verbeteren van de positie binnen de 
maatschappij en sociale netwerken (Van Dijk, 2003: 28). 

Het belang van sociale hulpbronnen mag niet onderschat worden wanneer 
het gaat over de digitale kloof. Sociale contacten zijn cruciaal voor 
communicatie en het uitwisselen van informatie. Van Dijk (2003) stipuleert 
dat de positie binnen netwerken van arbeid, onderwijs en sociaal verkeer 
een invloed heeft op de toegang tot ICT. De praktijksituaties van deze 
netwerken, zoals het werk, de school en de familie en vrienden, lenen zich 
immers perfect voor het vergaren van ICT-kennis. Hoe meer netwerken van 
arbeid opleiding en sociaal verkeer hoe groter de voorsprong in 
informatiemaatschappij omdat het draagvlak en de uitwisseling van 
mogelijkheden groter worden (De Haan, 2004: 4). ICT wordt een instrument 
om strategische voordeelposities te bereiken.  
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De digitale kloof is dus een veelomvattend begrip. Het verwijst naar 
moderne communicatietechnologieën zoals de digitale televisie, 
multimediaproducten, mobiele communicatie, etc. . Dit onderzoek benadert 
de digitale kloof als het verschil in toegang en gebruik van de computer en 
het internet. Dit is deels vanuit praktische overweging: bij 
overheidsorganisaties is het gebruik van andere moderne 
communicatietechnologieën eerder marginaal.  

De definitie van Bélanger en Carter, (2006) vormt voor dit onderzoek de 
conceptualisering van het begrip: �“de digitale kloof verwijst naar het 
onderscheid tussen zij die zowel de toegang als de vaardigheden hebben om 
voordeel te halen uit de technologie van de computer en het internet, en zij 
die dit niet hebben�” (Bélanger en Carter, 2006: 2). 

 

>  1.2. De digitale kloof in cijfers 

>  1.2.1. De digitale kloof van de eerste graad 

 

 2010 2009 

thuisbezit pc 77% 78% 

algemeen computergebruik 72% 70% 

internetgebruik 72% 70% 

  Tabel 5 -  overzicht computer- en internetgebruik (bron: SVR 2010) 

De cijfers tonen aan dat er een stijging merkbaar is met de voorgaande 
jaren, al is die toename in gebruikers eerder klein. Ondanks deze blijvende 

Cijfers van Statbel en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) tonen 
aan dat de digitale kloof in Vlaanderen wel degelijk bestaat. Vlaanderen 
kent een penetratiegraad van ongeveer 72% wat betreft het computer- en 
internetgebruik. Dit betekent echter dat  ongeveer 30% van de bevolking 
helemaal geen computer of internet gebruikt.  
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stijging, zowel in bezit als gebruik, heeft een vrij grote groep geen toegang 
tot de pc en het internet.  

Een vergelijking met Europa leert dat België behoorlijk scoort. Het Europese 
gemiddelde voor internetgebruik schommelt rond 69%, in België gebruikt 
gemiddeld 78% van de mensen het internet. De Scandinavische landen, maar 
ook Nederland kunnen de beste cijfers voorleggen. Het internetgebruik in 
deze landen ligt heel hoog. Noorwegen is met 93% de beste leerling van de 
klas; Zweden, Denemarken en Finland sluiten daar dicht bij aan. Maar liefst 
90% van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot het internet (Eurostat, 
2010: 2). 

 

>  1.2.2. De digitale kloof van de tweede graad 

De digitale toegang gaat niet enkel meer om toegang en bezit van een 
computer en internet. De gebruikstoepassingen en vaardigheden worden 
steeds belangrijk. De studiedienst van Vlaamse Regering doet onderzoek 
naar deze gebruikstoepassingen. 
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frequentie/   
toepassing 

nooit of 
bijna nooit af en toe maandelijks wekelijks dagelijks 

 e-media 64,7% 5,3% 8,8% 11,2% 9,9% 
financiële 
diensten 52,9% 1,3% 13,2% 24,8% 7,7% 

actualiteit 
opvolgen 51,0% 3,3% 7,3% 13,3% 26,2% 

goederen kopen 
privé 72,3% 18,7% 8,1% 0,6% 0,3% 

in contact komen 
met de overheid 63,9% 21,9% 8,2% 2,7% 3,2% 

informatie 
opzoeken 33,1% 2,6% 10,1% 19,8% 34,3% 

spelletjes spelen 77,3% 6,5% 5,8% 6,3% 4,1% 

communicatie via 
e-mail, chat,�… 35,3% 1,9% 5,0% 12,0% 45,8% 

Tabel 6 - gebruikstoepassingen Vlaamse bevolking (Bron: SVR, 2010) 

 

De cijfers voor de digitale kloof van de twee graad tonen aan dat de meest 
gebruikte toepassingen, communiceren en informatie opzoeken zijn. Even 
terugkerend naar de verschillende vaardigheden die Van Dijk poneerde, 
betekent dit dat de meest gebruikte toepassingen operationele en 
informatievaardigheden vergen. Het gebruik van financiële diensten, 
waarvan de meest bekende toepassing het internetbankieren is, begint meer 
en meer ingang te vinden.  

Andere toepassingen waarvoor strategische vaardigheden nodig zijn, worden 
minder snel gebruikt. Dit onderzoek interesseert zich vooral in het contact 
met de overheid. De cijfers onthullen dat er weinig elektronisch contact 
met de overheid plaatsvindt. Dit doet weinig goeds vermoeden voor het 
gebruik van e-governmenttoepassingen. De cijfers geven een somber beeld: 
63,9% van de Vlamingen komt nooit of bijna nooit via elektronische weg in 
contact met de overheid. 21,3% slechts heel af en toe. Bij internetgebruik 
zijn de cijfers positiever: de helft van de internetgebruikers kwam via het 
elektronische kanaal in contact met de overheid (SVR, 2010). 
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>  1.3. De doelgroepen van de digitale kloof 

Sinds de eeuwwisseling zijn steeds meer Vlamingen in het bezit van een 
eigen computer met internetaansluiting. Het diffusieproces volgt de S-curve 
die Rogers uittekende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 �– adoptiecategorieën (Bron: Rogers, 2003) 

 

De diffusie van innovatie gaat uit van een steeds toenemend aantal 
gebruikers. De start van het diffusieproces gaat aanvankelijk moeizaam; 
slechts een kleine groep van innovators probeert de nieuwe innovatie uit. 
Langzaam groeit het aantal gebruikers doordat de early adopters in de 
voetsporen van de innovators treden. De early adopters zijn cruciale 
referentiepunten in het sociale systeem die de onzekerheid verminderen 
voor de early majority. Met deze laatste groep wordt een kritische massa 
bereikt, die een relatief snelle toename van nieuwe gebruikers inzet. 
Naarmate verder gegaan wordt op de curve, neemt het aantal nieuwe 
gebruikers af. De late majority hapt pas in een later stadium toe, omdat ze 
een eerder sceptische houding hebben ten opzichte van de nieuwe 
innovatie. De laggards zijn de allerlaatsten om de innovatie over te nemen 
(Rogers, 2003: 272). 
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In Vlaanderen is de kritische massa al bereikt. Het bezit kan (en zal 
waarschijnlijk) nog verder toenemen. Individuen of doelgroepen die 
achterblijven, behoren tot de late majority en de laggards. De late 
majority accepteert ICT pas als de grote meerderheid dat ook doet. Ze 
staan eerder terughoudend tegenover ICT en zullen het enkel overnemen uit 
economische noodzaak of als resultaat van toenemende peer pressure. Dit 
laatste is cruciaal voor de acceptatie van ICT (Rogers, 2003: 284). 

Laggards nemen het verleden als referentiepunt. Hun voornaamste 
interacties zijn met mensen die traditionele waarden koesteren. Hun 
wantrouwen komt voort uit hun precaire situatie: ze beschikken niet over 
veel middelen. Dat verklaart waarom hun acceptatie van ICT zo ver achter 
ligt op het moment van kennisname (Rogers, 2003: 284).  

Deze laggards zijn in het geval van computer en internet, de zogenaamde 
kwetsbare doelgroepen van de digitale kloof. De doelgroepen van de 
digitale kloof kenmerken zich door bepaalde socio-economische en socio-
demografische variabelen: het inkomen, de opleiding, de positie binnen de 
arbeidsmark, leeftijd, gezinssamenstelling en etniciteit. Geslacht speelt 
steeds minder een rol. Op basis van deze kenmerken worden een aantal 
doelgroepen geïdentificeerd: ouderen, lager opgeleiden, lage inkomens, 
inactieven en etnische minderheden. De afbakening van deze doelgroepen 
veronderstelt niet dat deze groepen homogene clusters zijn die slechts aan 
één enkele van deze variabele beantwoorden.  

 

>  1.3.1. Leeftijd: ouderen 

Met ouderen wordt gedoeld op de doelgroep ouder dan zestig jaar (SVR, 
2009). Binnen deze groep ouderen zijn er relatief jongen ouderen, die nog 
steeds actief zijn op de arbeidsmarkt of dit tot voor kort waren. Zij zijn 
vaak via hun job in contact gekomen met de computer. Voor de oudere 
groep, die geen gelegenheid kreeg om via de arbeidssituatie kennis te 
maken met ICT, vormen de ICT-toepassingen de grootste aanpassing in het 
waardensyteem (De Haan et al., 2004: 5). 

Ouderen conformeren zich minder snel aan nieuwe technologieën omdat ze 
graag vasthouden aan traditionele patronen. Bovendien zijn ze vaak slecht 
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geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen van het internet, klagen 
ze over de gebruiksvriendelijkheid, het gebrek aan training en de kosten. 
Ouderen kampen ook met specifieke problemen: ze onthouden minder lang, 
kunnen moeilijk kleine letters lezen en zijn niet gewoon om met 
technologische apparatuur om te gaan (De Haan et al., 2004: 2). 

 

>  1.3.1.1. Digitale kloof eerste graad 

Er is een duidelijke generatiekloof merkbaar op vlak van computerbezit. De 
zestigplussers bezitten significant minder een eigen computer dan de 
andere leeftijdscategorieën. Senioren of ouderen zelf geven aan dat een 
gebrek aan interesse en weinig kennis belangrijke redenen zijn waarom ze 
zich niet op de digitale snelweg begeven (De Haan, 2007: 43 ). Deze kloof in 
toegang blijft ook doorheen de tijd constant. 

 

Figuur 2 - evolutie naar pc-gebruik leeftijd (Bron: SVR, 2009) 
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>  1.3.1.2. Digitale kloof tweede graad 

leeftijd/ 
toepassing 18-30 31-45 46-60 60+ 
e-media 75% 45% 26% 17% 

financiële 
diensten 65% 69% 63% 49% 

goederen kopen 
voor privé 
gebruik 

38% 36% 28% 11% 

informatie 
opzoeken 98% 94% 94% 86% 

contact met 
overheid 54% 56% 53% 31% 

muziek/film 
downloaden 53% 29% 15% 7% 

spelletjes  44% 27% 18% 28% 

communicatie 96% 89% 85% 82% 

Tabel 7 �– digitale kloof tweede graad ouderen (bron: SVR, 2009) 

 

De ouderen vormen de grootste groep niet-gebruikers op basis van leeftijd. 
Uit cijfers van Statbel (2007) blijkt dat onder de Vlaamse 
vijfenzestigplussers, 70% nooit gebruik maakt van een computer. Degenen 
die dit wel doen, zijn meestal ook verbonden met het internet (Statbel, 
2007). De zestigplussers die de computer en het internet gebruiken, doen 
dit voornamelijk om informatie op te zoeken en te communiceren. E-mailen 
met familieleden in het buitenland vormt onder deze oudere doelgroep een 
sterke prikkel (De Haan et al., 2007: 45). De andere gebruikstoepassingen 
scoren opmerkelijk lager. 
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>  1.3.2. Opleiding: lager opgeleiden 

Een specifiek probleem dat zich voordoet bij lager opgeleiden handelt rond 
geletterdheid. Door een significant minder lange opleiding, kampt deze 
doelgroep met een lagere geletterdheid. Geletterdheid is de vaardigheid om 
geschreven en gedrukte informatie te begrijpen en te gebruiken in 
dagelijkse handelingen �– zowel op het werk, thuis als in de gemeenschap �– 
om op die manier bepaalde doelen te bereiken en om kennis en potentieel 
te ontwikkelen (OES0, 2000). Een mindere beheersing van basisvaardigheden 
zoals lezen, schrijven en rekenen vormt een extra moeilijkheid bij het 
gebruik van een computer. 
 
>  1.3.2.1. Digitale kloof eerste graad 

 

Figuur 3 �– digitale kloof eerste graad naar opleiding (Bron: SVR, 2009) 

 

De lager opgeleiden, dit zijn individuen met een opleiding van negen jaar of 
minder, hebben veel minder toegang dan de hoger opgeleiden of mensen 
die tien tot dertien jaar lang een opleiding genoten. De lager opgeleiden 
geven net als ouderen een gebrek aan interesse en vaardigheden aan als 
reden tot niet-gebruik. Het gebrek aan interesse wordt mogelijk gevoed 
door computervrees en technofobie (Van Dijk, 2007: 34). Het aantal niet-
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bezitters binnen de doelgroep is groot. Meer dan de helft van de lager 
opgeleiden beschikt niet over een computer. Het gebruik van de computer 
en internet ligt nog lager binnen deze groep. De doelgroep lager opgeleiden 
heeft niet enkel minder toegang thuis, maar ook op het werk komen ze 
minder in aanraking met de computer of het internet (Statbel, 2007). 

 

>  1.3.2.2. Digitale kloof tweede graad 

opleidingsduur/ 
toepassing 0-9 jaar 

10-13 
jaar 

14 jaar 
en 

langer 
e-media 30% 42% 48% 

financiële 
diensten 47% 56% 76% 

goederen kopen 
voor privé 
gebruik 

22% 24% 40% 

informatie 
opzoeken 88% 91% 98% 

contact met 
overheid 31% 41% 66% 

muziek/film 
downloaden 19% 25% 33% 

spelletjes  30% 33% 26% 

communicatie 80% 85% 95% 

Tabel 8 �– digitale kloof tweede graad lager opgeleiden (Bron: SVR, 2010) 

 

De gebruikstoepassingen tonen aan dat lager opgeleiden veel minder 
toepassingen gebruiken dan de hoger opgeleiden. Enkel bij het spelen van 
spelletjes is er een omgekeerd effect. Lager opgeleiden gebruiken de 
computer het meest voor het opzoeken van informatie en het 
communiceren via het internet. Contact opnemen met de overheid is een 
veel minder gebruikte toepassing, waar ook de kloof met de hoger 
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opgeleiden het grootste is. Een voorzichtige conclusie is, en ondersteund 
door eerder onderzoek dat onder meer ook in Nederland is gevoerd, dat 
lager opgeleiden het internet gebruiken voor recreatieve doeleinden, 
terwijl de hoger opgeleiden zich meer vastbijten in functionele 
toepassingen (Van Dijk, 2007: 40). 

 

>  1.3.3. Inkomen: lage inkomens 

De definitie voor lage inkomens volgt de conceptualisering van de 
studiedienst van de Vlaamse Regering. Gezinnen met een inkomen dat gelijk 
is aan of lager is dan 2000 euro netto behoren tot de doelgroep lage 
inkomens. Uiteraard is er binnen deze doelgroep ook nog variatie mogelijk. 
Mensen in armoede hebben immers nog minder kans tot het hebben van ICT 
(Windey et al., 2006: 8). 

 

>  1.3.3.1. Digitale kloof eerste graad 

Figuur 4 - computerbezit naar inkomen (bron: SVR, 2009) 

Bij de lage inkomens lijkt vooral het financiële plaatje van een eigen 
computer met internetaansluiting weinig haalbaar. Ze geven aan dat de 
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kostprijs een belemmering vormt voor toegang. De doelgroep juicht wel de 
initiatieven van de overheid toe om tegen een voordelig tarief een 
computerpakket met internet te kopen (Windey et al., 2006: 70).  

Maar niet enkel de financiële kant van ICT vormt een probleem. Mensen en 
gezinnen met lagere inkomens stuiten ook op een attitudeprobleem. Ze zijn 
niet overtuigd van de voordelen van ICT. Het gepercipieerde nut is dus heel 
laag. Bovendien kampt deze kwetsbare groep met onwetendheid en een 
tekort aan hulp en informatie. Ze schatten hun eigen vaardigheden en 
kennis zeer laag in, waardoor ze het gevoel hebben niet �‘mee te kunnen�’ 
(Windey et al., 2006: 72). 

 

>  1.3.3.2. Digitale kloof tweede graad 

inkomen/toepassingen 

lage 
inkomens 
(minder dan 
2000 euro) 

midden tot 
hoge inkomens 
(meer dan 
2000 euro) 

e-media 39% 43% 

financiële diensten 53% 68% 

goederen kopen voor 
privé gebruik 23% 34% 

informatie opzoeken 88% 95% 

contact met overheid 38% 57% 

muziek/film 
downloaden 23% 29% 

spelletjes  41% 26% 

communicatie 83% 90% 

Tabel 9 �– digitale kloof tweede graad lage inkomens (Bron: SVR, 2010) 

De kloof van de tweede graad manifesteert zich eveneens. Hoge inkomens 
scoren hoger op alle gebruikstoepassingen, behalve het gebruik van de 
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computer voor het spelen van spelletjes. Wederom is er een weinig 
rooskleuring beeld wat betreft e-government. De kloof tussen de hoge en 
lage inkomens is ook hier groot. Bovendien geven mensen met een laag 
inkomen aan dat de mogelijkheid van politieke participatie geen prikkel 
vormt voor het kopen of gebruiken van ICT (Windey et al., 2006: 69). 

 

>  1.3.4. Positie arbeidsmarkt: inactieven 

De groep inactieven verwijst naar huisvrouwen- en mannen, werklozen en 
arbeidsongeschikten (De Haan et al., 2007: 67). Deze groep is dus zeer 
verscheiden. 

 

 

Figuur 5 �– Digitale kloof eerste graad naar positie arbeidsmarkt (bron: SVR, 2009) 

 
Het hebben van werk is eveneens een factor die speelt bij de digitale kloof. 
Meer dan de helft van de inactieven beschikt over een eigen computer, 
maar het verschil met werkenden is duidelijk zichtbaar. Een typisch 

>  1.3.4.1. De digitale kloof eerste graad 
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fenomeen voor de inactieven is dat hun positie buiten de arbeidsmarkt vaak 
betekent dat ze enkel thuis toegang hebben tot de computer en het 
internet. 

 

>  1.3.4.2. De digitale kloof tweede graad 

arbeidssituatie/ 
toepassingen werk geen werk 
e-media 44% 43% 

financiële 
diensten 71% 49% 

goederen kopen 
voor privé 
gebruik 

36% 22% 

informatie 
opzoeken 96% 90% 

contact met 
overheid 59% 37% 

muziek/film 
downloaden 29% 27% 

spelletjes  25% 38% 

communicatie 89% 88% 

Tabel 10 �– digitale kloof tweede graad inactieven (Bron: SVR, 2010) 

 

Bij de gebruikstoepassingen valt op dat inactieven over het algemeen lager 
scoren dan de werkende bevolking. Toch zijn deze verschillen niet op elke 
gebruikstoepassing heel uitgesproken. Het spelen van spelletjes is een 
toepassing die sterker ingeburgerd is dan bij de werkenden. Uit onderzoek 
blijkt wel dat, wanneer inactieven gebruik maken van de computer en het 
internet, ze meer tijd achter het scherm spenderen dan de werkenden. Dit 
kan verklaard worden doordat ze meer tijd ter beschikking hebben. Toch 
betekent deze langere gebruiksduur niet dat ze vaardiger zijn in het gebruik 
van allerlei toepassingen. Inactieven beschouwen hun ICT-vaardigheden als 
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een bedreiging voor hun kansen op de arbeidsmarkt (De Haan et al., 2007: 
68-73). 

 

>  1.4. Het belang van de strijd tegen de digitale kloof 

De illusie dat een nagenoeg volledig computerbezit en toegang tot de 
computer en het internet de digitale kloof zou dichten, is doorprikt. Op de 
nieuwe ongelijkheid van bezit, ontstond een nieuwe kloof: het verschil in 
gebruikstoepassingen. Blijvende inspanningen zijn nodig opdat de 
ongelijkheden zich niet steeds opnieuw zouden reproduceren.  

ICT dringt steeds dieper door in het dagelijkse leven van mensen. 
Maatschappelijke deelname kan in de toekomst sterker afhankelijk worden 
van ICT-toepassingen. Ook voor institutionele participatie van burgers wordt 
de toegang tot ICT dwingender. De overheid gaat er graag van uit dat op 
termijn alle burgers voorzien zijn van een computer en internetaansluiting. 
Steeds meer dienstverlening kan online gebeuren. Deze voortschrijdende 
opmars van elektronische dienstverlening herbergt een gevaar voor de niet-
bezitters en niet-gebruikers van ICT, ze dreigen uit de boot te vallen en een 
soort �“tweederangsburgers�” te worden (Van Dijk, 2007: 45).  

De kennis- en netwerksamenleving doet een nieuwe vorm van ongelijkheid 
ontstaan. Naast de �‘traditionele�’ vormen ongelijkheid zoals inkomen�… , 
zullen in de toekomst de digitale hulpbronnen de bestaande ongelijkheden 
vergroten en mogelijk nieuwe creëren. Een nieuw Mattheüs-effect (Merton, 
1968) dreigt zich af te tekenen. Mensen met de meeste hulpbronnen die de 
sterkste posities in de samenleving bekleden, halen immers meer voordeel 
uit hun toegang tot ICT dan degenen met de zwakste positie (Van Dijk, 
2007: 45). Als deze informatie-elite structureel meer voordeel haalt uit haar 
digitale vaardigheden, verwerven zij in de maatschappij een competitief 
voordeel waarbij ze hun voordelen cumuleren (De Haan, 2004: 81). Op die 
manier kan goede omgang met digitale toepassingen allerhande, gevolgen 
hebben op de maatschappelijke participatie, zowel in het arbeidsleven, de 
persoonlijke levenssfeer als in het contact met de overheden.  

Een beleid met een duidelijke visie rond de digitale kloof is dus 
noodzakelijk. Verschillende beleidsdomeinen binnen de Vlaamse Overheid 
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leveren inspanningen tot het dichten van de digitale kloof. De digitale kloof 
vormt echt ook een uitdaging in de dienstverlening. In een volgend 
onderdeel wordt dieper ingegaan op de digitale variant: e-government. 
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Bijlage 2  

2. E-government 

De evolutie van ICT zorgde ook voor een groeiend aantal elektronische 
toepassingen binnen de overheidsdienstverlening. Het gebruik van 
computers en internet in de alledaagse werkprocessen burgerde in en kreeg 
een onvervangbare status. Het bereik van de digitalisering verbreedde en 
ook de dienstverlening van de overheid naar burgers en bedrijven kreeg een 
elektronische variant. 

Verschillende definities van e-government circuleren in wetenschappelijke 
publicaties, en er bestaat geen duidelijke consensus over de goede definitie 
(Heblig et al., 2009: 90). West (2004) definieert de e-government als �“e-
government refers to the delivery of government information and services 
online through the internet or other digital means�” (West, 2004: 16). Gil-
Garcia en Pardo (2005) omschrijven het als �“the intensive and generalised 
use of information technology in government for the provision of public 
services, the improvement of management effectiveness and the promotion 
of democratic values en mechanisms” (Gil-Garcia en Pardo, 2005: 187). 
Deze laatste definitie betrekt uitdrukkelijk ook de e-democracy bij het 
concept e-government. Het internet creëert immers nieuwe mogelijkheden 
voor inspraak en participatie.  

In dit onderzoek ligt de focus echter op dienstverlening. De definitie van 
OESO vormt de conceptualisering van e-government in dit onderzoek. 
Elektronische dienstverlening of e-government is �“het gebruik van 
informatie- en communicatietechnologie, in het bijzonder het internet, als 
een middel om een betere overheid te worden�” (OESO, 2003: 11). Het 
principe van e-government berust op het faciliteren van toegang voor 
burgers tot overheidsinformatie en diensten, wanneer en hoe ze het willen 
(OESO, 2005: 18). E-government is dus een middel om een betere overheid 
te worden en geen doel op zich.  
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>  2.1. De logica van e-government 

E-government is een logisch gevolg van de maatschappelijke verandering 
onder impuls van de informatie- en communicatietechnologie. De opkomst 
van de informatiemaatschappij veranderde de verwachtingen van de burgers 
en de structuur, cultuur en het werkproces van organisaties. Wilden 
overheden responsief zijn aan de noden van de burgers, moesten ze ICT 
adopteren in hun dienstverlening (OESO, 2003: 11).  

De bestuurskundige logica is een tweede context waarbinnen e-government 
kan geplaatst worden. Sinds de jaren �’90 omarmden overheidsorganisaties 
ICT als een dankbaar hulpmiddel om het New Public Management (NPM) 
gedachtegoed verder door te voeren (Bekkers et al., 2005: 240). De 
kenmerken en voordelen van ICT-toepassingen sluiten immers nauw aan bij 
de manier van werken die het NPM beoogt.  

Osborne en Gaebler (1992) stippen in hun basiswerk �‘Reinventing 
government�’ de belangrijkste principes aan van het Nieuwe 
Overheidsmanagement. In de eerste plaats moet de overheid minder rigide 
zijn. Een flexibele overheid kan snel antwoord bieden op complexe en snel 
veranderende condities (Osborne en Gaebler, 1992: 28-35). E-government is 
het geschikte kanaal om een uiterst flexibele dienstverlening mogelijk te 
maken. Het introduceert de mogelijkheid tot ‘round-the-clock’-
government�’, zodat de burger op elk moment van de dag de elektronische 
dienstverleningapplicaties kan gebruiken.  

Doelmatigheid is een tweede speerpunt binnen het New Public Management. 
De auteurs doelen in eerste instantie op het voeren van een modern 
overheidsmanagement, met een strategische planning en langetermijnvisie 
(Osborne en Gaebler, 1992: 219). Ook ICT herbergt kwaliteiten die kunnen 
bijdragen aan een efficiënt overheidsbeleid. Immers, de transactiekosten 
tussen burger, bedrijven en de overheid verkleinen met de introductie van 
e-governmenttoepassingen. Intern leidt ICT tot tijdsbesparende processen, 
door bijvoorbeeld het beschikbaar maken van databanken. Als 
overheidsdiensten gegevens kunnen putten uit verschillende databanken, 
creëert het voor de burger een extra positieve externaliteit: de one-stop-
shop. De burgers en bedrijven moeten dan niet telkens opnieuw hun 
gegevens invullen.  
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ICT kan op vlak van klantgerichtheid misschien wel de meest waardevolle 
bijdrage leveren aan het realiseren van de NPM-objectieven. Osborne en 
Gaebler spreken klare taal: �“meeting the needs of the customer, not the 
bureaucracy” (Osborne en Gaebler, 1992: 166). E-governmenttoepassingen 
kunnen de dienstverlening veel klantgerichter maken. Flexibiliteit, 
tijdbesparing en het potentieel van maatwerk voor de klant zijn enkele 
troeven die mogelijk worden dankzij ICT. Op dit moment zijn dit vooral 
uitdagingen. Idealiter vertrekt het e-governmentdesign van een whole-of-
governmentperspectief, gestoeld op het no-wrong-door-principe. 
Overheidsorganisaties werken over bestaande beleidsgrenzen heen zodat de 
burger alle relevante diensten kan opvragen bij de overheidsloketten (OESO, 
2003: 67). Het whole-of-governmentconcept refereert aan de publieke 
dienstverlenende agentschappen die over verschillende grenzen heen 
werken om een gedeeld doel te bereiken en een geïntegreerd 
overheidsproces voor een bepaald issue opstarten. Het is met andere 
woorden een holistische aanpak waarbij overheidsagentschappen- en 
organisaties dezelfde doelen hebben over organisatiegrenzen heen.  

Het whole-of-government perspectief van e-government legt meteen de 
zwakke plek van het huwelijk tussen e-gov en NPM bloot. Een laatste 
ijkpunt in het pleidooi van Osborne en Gaebler is immers de 
decentralisering van diensten, om zo hiërarchie te doorbreken en 
samenwerking en participatie centraal te stellen (Osborne en Gaebler, 1992: 
250). Op het eerste zicht past dit perfect in de filosofie van de e-
governmentbenadering: diensten wisselen gegevens uit en werken samen 
om de burger optimaal te kunnen bedienen. Maar de 
decentralisatiebeweging heeft er toe geleid dat er steeds meer �‘autonome�’ 
organisaties gevormd zijn. Waar de grenzen bij ICT en e-government 
vervagen, heeft decentralisatie er nieuwe geschapen. E-government 
overstijgt de logica van fragmentatie en verlangt zodoende een 
herintegratie van bepaalde processen en een hertekening van bepaalde 
organisatiestructuren.  

ICT is een essentiële partner in de NPM-hervorming die de Vlaamse overheid 
doorvoerde (Beter Bestuurlijk Beleid). Vooral de unieke karakteristieken van 
het internet zoals het netwerkkarakter, de openheid en de beschikbaarheid 
van de gedistribueerde kennis zijn nuttige hulpmiddelen om de 
dienstverlening en organisatie van de overheid te optimaliseren (Bekkers et 
al., 2005: 240). Voor de overheid zelf bevat de toepassing van e-
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government, naast de verbeterde dienstverlening naar de burger en 
bedrijven toe, ook andere potentiële voordelen, zoals het toegenomen 
competitief voordeel, de verhoogde efficiëntie en het stimuleren van 
democratische principes door meer transparantie van overheidsprocessen 
(Van Deursen et al., 2006: 269).  

 

>  2.2. Het gezicht van e-government 

E-government kent verschillende verschijningsvormen. Layne en Lee (2001) 
onderscheiden in hun groeimodel voor e-government 4 fases: de catalogus, 
transactie, verticale integratie en horizontale integratie. De eerste fase 
gaat over de online aanwezigheid van de overheid. Er is online 
overheidsinformatie beschikbaar, en de website bevat ook downloadbare 
formulieren. Er is een evolutie mogelijk naar een soort portaal waar alle 
documenten verzameld worden en burgers gemakkelijk de documenten en 
daaraan gerelateerde informatie kan vinden (Layne en Lee, 2001: 125).  

De transactiefase koppelt de interne overheidssystemen aan online 
interfaces. Zo kan de burger elektronische transacties met de overheid 
uitvoeren. Dit vergt uiteraard een integratie van de overheidsdatabanken 
met de webinterfaces. Idealiter worden deze koppeling zo gemaakt dat er 
een minimale tussenkomst van de ambtenaar nodig is (Layne en Lee, 2001: 
125). In deze fase is er dus heel wat variatie in de mogelijkheden, van 
eenvoudig tot geavanceerd. De meeste overheidsorganisaties bevinden zich 
in deze fase van het groeimodel. Al de organisaties introduceren een vorm 
van tweewegscommunicatie. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn wil de 
drempel met de burger zo laag mogelijk houden. Burgers kunnen via chat en 
e-mail vragen stellen of via de portaalsite Vlaanderen.be informatie 
opzoeken. Ook voor het OCMW geldt dezelfde logica: informatie is van 
belang.  

De wensen en vragen van burgers zullen overheden dwingen om verder te 
evolueren op vlak van e-government. Meer geavanceerde toepassingen 
zullen echter een meer diepgaande integratie van overheidsinformatie 
vergen, zowel tussen de verschillende overheden als tussen verschillende 
overheidsdiensten.  
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Het groeimodel van Layne en Lee stelt eerst een verticale integratie voor, 
tussen verschillende overheidslagen. De focus ligt vanaf deze fase op de 
transformatie van overheidsdiensten, en niet louter meer op digitalisering 
en automatisering. Op de lange termijn zullen de voordelen slechts volledig 
tot hun recht komen als de technologische aanpassingen ook gepaard gaan 
met organisatorische veranderingen. Een natuurlijke evolutie lijkt de 
integratie van de informatie op verschillende overheidsniveaus. Binnen een 
bepaald functioneel domein moet er zoveel mogelijk verticale integratie 
plaatsvinden (Layne en Lee, 2001: 130).  

In een laatste fase moeten dan ook gewerkt worden aan de horizontale 
integratie, waarbij de functionele grenzen overstegen worden. Burgers die 
een beroep doen op de overheid hebben vaak meer dan één dienst nodig. 
Databases van verschillende functionele departementen zullen met elkaar 
gaan communiceren en idealiter informatie delen (Layne en Lee, 2001: 
132). Deze laatste fase is dus de realisatie van het whole-of-
governmentprincipe dat e-government idealiter nastreeft.  

 

>  2.3. Samenspel front- en back office 

De stadia in de ontwikkeling van e-government maken duidelijk dat front en 
back office niet zonder elkaar kunnen. In dit onderzoek is het voornamelijk 
de front office van belang. Het gaat immers om dienstverlening naar de 
burger. De front office slaat op de overheid zoals de burgers haar zien, 
bedoeld als de informatie en diensten die voorzien en verschaft worden en 
de interacties tussen de overheid en burgers (OESO, 2007: 73).  

Toch mag het belang van de back office niet onderschat worden. Een 
klantgerichte front office staat of valt immers met een geïntegreerde back 
office. De back office verwijst naar de interne organisatiehandelingen die 
de belangrijkste processen ondersteunen en niet toegankelijk of zichtbaar 
zijn voor het grote publiek (OESO, 2003: 87). Dit betekent dat de 
verschillende databases van overheidsdiensten aan elkaar moeten gekoppeld 
worden om een klantgerichte dienstverlening mogelijk te maken. Proactieve 
dienstverlening, een potentieel krachtig instrument, is niet mogelijk zonder 
een geïntegreerde back office. Samenwerking en coördinatie tussen 
verschillende diensten en gegevensbronnen is dus onontbeerlijk.  
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Vlaanderen koos er in eerste instantie voor om in te zetten op de front 
office. Zoveel mogelijk diensten werden online aangeboden. Sinds enkele 
jaren is er echter een inhaalbeweging ingezet die investeert in de back 
office (Raes, 2005). Er wordt volop gewerkt aan bijvoorbeeld het systeem 
van automatische rechtentoekenning, waarbij burgers automatisch diensten 
toegewezen krijgen waar ze recht op hebben. Dit vergt voornamelijk 
integratie in de back office. De hervorming van BBB creëerde echter 13 
autonomie beleidsdomeinen, wat de verkokering in de hand werkte. E-
goverment vergt een horizontale aanpak, over beleidsgrenzen heen. Een 
geïntegreerde back office verlangt ook een vlotte uitwisseling tussen 
gegevens van verschillende overheidsniveaus. Op dit moment loopt dit 
moeizaam, omwille van politieke onwil of technische redenen. 

 

>  2.4. Extra uitdaging: de digitale kloof 

Het belang van e-govermnent stijgt naarmate meer burgers toegang tot het 
internet hebben en van het medium gebruik maken. Overheidsdiensten 
beantwoorden aan deze toename door een groter aanbod aan diensten. 
Bepaalde groepen hinken echter achterop in deze ICT-revolutie. 

Deze kwetsbare groepen vormen een extra uitdaging voor e-government. Ze 
zijn immers belangrijke doelgroepen van het overheidsbeleid. Terwijl de 
toegang tot de overheidsinformatie en diensten goed zou zijn voor hen, 
kunnen ze niet profiteren van de verbetering in de online dienstkwaliteit en 
de grotere keuze aan online diensten. Het niet-particperen van deze 
doelgroepen, vergroot de kans dat ze vele voordelen zullen missen. De 
kwetsbare groepen van de digitale kloof, zijn meestal ook degenen die 
sowieso al enige vorm van achterstand hebben (OESO, 2003: 64).  

E-governmentdiensten kunnen door hun eigen bestaan die individuen juist 
aanmoedigen om toegang tot het internet te zoeken. De zoektocht naar de 
juiste incentive om toegang tot elektronische dienstverlening aan te 
moedigen, kan een integraal onderdeel zijn van het beleid rond de digitale 
kloof. Dit zal niet voor iedereen lukken, zeker wanneer de uitwisselingen 
met de overheid eerder zeldzaam zijn. De meeste leden van de 
geïdentificeerde doelgroepen onderhouden echter veel contact met de 
overheid via de zogenaamde frontlijnorganisaties. Als het aanbod van online 



 89  

info en diensten samengaat met de mogelijkheden voor consultatie en 
participatie (zeker op lokaal niveau), kan het dit in samenspel met andere 
factoren een bijzonder waardevolle bijdrage leveren in de strijd tegen de 
digitale kloof. Een specifieke focus op de vaak gebruikte diensten door de 
groepen met weinig toegang, samen met een overall marketing van online 
overheidsdiensten, kunnen een belangrijk element zijn in inspanningen rond 
de digitale kloof (OESO, 2003: 64).  

E-government veronderstelt bepaalde internetvaardigheden. Er zijn drie 
grote doelgroepen te onderscheiden. Een eerste groep, de niet-gebruikers, 
bevat onder meer de doelgroepen van de digitale kloof, alsook de want-
nots. Dit zijn mensen die, misschien wel over voldoende vaardigheden 
beschikken, maar weigeren om het te gebruiken. Het is dus een bewust 
keuze, en geen verhaal van gebrek aan toegang of vaardigheden. Een 
logische tweede groep zijn dan de gebruikers die wel toegang en over de 
nodige vaardigheden beschikken, dus de vaardige gebruikers of informatie-
elite (Ebbers, et al., 2008). Hoge opleidingsprofielen komen hier vaak voor. 
Er is echter een steeds groeiende middengroepen van mensen die wel 
toegang hebben tot het internet, maar voornamelijk over basisvaardigheden 
beschikken. Een e-governmenttoepassing schrikt hen af, of ze hebben 
onvoldoende informatie- en strategische vaardigheden om een toepassing 
tot een goed einde te brengen. Een beleid dat zich richt op e-inclusie houdt 
rekening met deze grote middengroep in het uittekenen van e-government 
om zo te komen tot een functioneel gebruik dat dicht bij de burger staat.  
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Bijlage 3   

3. Beleidstheorie 

Het theoretische kader schetste de belangrijkste uitdagingen van de digitale 
kloof en e-government. Een blik op de toepassingen van e-government 
maakte duidelijk dat �– indien ze voldoen aan de juiste voorwaarden �– ze 
kunnen bijdragen aan de strijd tegen de digitale kloof. Een inzicht in de 
factoren die bijdragen aan het gebruik of niet-gebruik van een computer en 
het internet is noodzakelijk. Er wordt een beleidstheorie gepresenteerd met 
determinanten uit eerdere modellen van de ICT- en digitale kloofliteratuur.  

Een beleidstheorie is een handelingsmodel voor een beleidsactor. Elk beleid 
vertrekt immers van expliciete of impliciete veronderstellingen ten 
grondslag over de causale en finale relaties in een beleidsveld en hoe het 
beleid dan kan ingrijpen in de processen van de beleidsveld. Een 
beleidstheorie is een nuttig hulpmiddel voor het opstellen van beleid 
(Akkers en Fenger, 2005: 52). De digitale kloofliteratuur bracht 
verschillende modellen die meer inzicht verschaffen in het ICT 
acceptatieproces. In dit onderdeel worden een viertal modellen onder de 
loep genomen. Vervolgens worden de belangrijkste determinanten die in de 
vier modellen naar voor komen, er uit gelicht. Deze determinanten zullen 
de beleidstheorie uitmaken.  

 

>  3.1. Enkele baanbrekende theorieën 

>  3.1.1. Diffusion of innovations (Rogers) 

Volgens Rogers�’ (1965) diffusie van innovatiemodel is de beslissing om ICT 
technologie te aanvaarden afhankelijk van de karakteristieken van het 
product, de sociale, economische en persoonlijke kenmerken van de 
consumenten en hun informatiekanalen om kennis rond de nieuwe innovatie 
(ICT) te verkrijgen (De Haan, 2004: 78). 
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Diffusie is het proces dat een innovatie communiceert via bepaalde kanalen 
over de tijd naar de leden van een bepaald sociaal systeem (Rogers, 2003: 
5). Het diffusieproces is dus een sociaal proces, waarbij diverse kanalen 
aangewend worden om het nieuwe idee over te dragen van degenen die er 
al bekend mee zijn naar degenen die het nog niet kennen (Pijpers et al., 
2002: 77). De kanalen kunnen zowel de massamedia als interpersoonlijke 
contacten zijn. Een sociaal systeem wordt gedefinieerd als een set van 
verbonden eenheden, groepen die zich engageren voor het oplossen van een 
gemeenschappelijk probleem. Een nieuw idee binnen een sociaal systeem 
gaat steeds gepaard met onzekerheid.  
 
De diffusietheorie berust dan ook op een proces van reductie van 
onzekerheid rond de innovatie om zo een zekere mate van adoptie te 
bekomen. Het individu zal op zoek gaan naar voldoende informatie rond de 
innovatie in het sociale systeem. De mate van adoptie verschilt van individu 
tot individu (Rogers, 2003). 
 
Diffusie van een innovatie gebeurt niet van vandaag op morgen. Het is een 
proces dat de nodige tijd vergt en via de verschillende 
communicatiekanalen verloopt. Het individu doorloopt immers verschillende 
stadia, van kennisname over het bestaan van de innovatie tot de bevestiging 
(Rogers, 2003: 20).  
 
 

Figuur 6 -  verschillende fases   (Bron: Rogers, 2003) 
 

Kennis start wanneer een individu de innovatie ontdekt, en er enig begrip 
over heeft hoe het werkt. In deze fase zijn het vooral de 
massamediakanalen die informatie kunnen overbrengen hoe en waarom de 
innovatie werkt. De overtuiging vindt plaats wanneer een individu een 
positieve of negatieve attitude ontwikkelt ten opzichte van de innovatie. 
Tijdens de beslissingsfase kiest een individu ervoor om de innovatie te 
aanvaarden of niet. De interpersoonlijke kanalen zijn voor overtuiging, en 
zeker beslissingsfase, van belang. Het individu zoekt immers naar 
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evaluatieve informatie en die kan de interpersoonlijke netwerken 
verstrekken. Implementatie gebeurt wanneer een individu de innovatie 
gebruikt. Heruitvinding van de innovatie, waarbij gebruikers aanpassingen 
doen, vindt meestal plaats in deze fase. De versterking van de beslissing tot 
gebruik van de innovatie is de bevestigingsfase, waarbij het individu al dan 
niet beslist om de innovatie te blijven gebruiken (Rogers, 2003: 20-21). 
 
Wat Rogers�’ theorie, zeker voor dit onderzoek, interessant maakt is dat er 
een aantal productkenmerken worden ontwikkeld. Deze kenmerken hebben 
volgens de diffusion of innovations theory een invloed op de ICT-acceptatie. 
Rogers schuift vijf productkenmerken naar voor:  
 

1. Relatieve voordeel: het relatieve voordeel is de mate waarin een 
innovatie als beter wordt gezien dan de voorgaande ideeën. Een 
relatief voordeel kan zowel in economische termen, maar ook als 
sociale prestige, gemak en tevredenheid worden gemeten. Het is 
niet zozeer het objectieve voordeel dat er toe doet, maar wat een 
individu als voordelig ervaart aan de innovatie 
 

2. Compatibiliteit: is de mate waarin de innovatie wordt gezien als 
consistent met de bestaande waarden, eerdere ervaringen en de 
noden van de potentiële adopteurs. Een idee dat niet verenigbaar is 
met de waarden en normen van een sociaal systeem, zal niet zo snel 
aangenomen worden als een idee dat wel compatibel is. 

  
3. Complexiteit: is de mate waarin een innovatie wordt gezien als 

moeilijk om te begrijpen en te gebruiken. Sommige innovaties 
worden door bepaalde leden van het sociale systeem snel begrepen, 
andere krijgen het minder snel onder de knie. Nieuwe ideeën die 
makkelijk te begrijpen zijn, zullen sneller aangenomen worden dan 
innovaties die van de adopteurs nieuwe vaardigheden en inzicht 
vergen.  

 
4. Experimenteerbaarheid: de mate waarin de innovatie 

uitgeprobeerd kan worden. Ideeën die individuen kunnen 
uitproberen zullen sneller overgenomen worden dan innovaties die 
niet gedeeld kunnen worden. Een innovatie waarmee 
geëxperimenteerd kan worden incorporeert minder onzekerheid aan 
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het individu dat adoptie overweegt, omdat de mogelijkheid bestaat 
om het al doende te leren.  

 
5. Zichtbaarheid: is de mate waarin het resultaat van de innovatie 

zichtbaar zijn voor anderen. Hoe makkelijker het is voor individuen 
om de resultaten te zien, hoe meer waarschijnlijk dat ze de 
innovatie zullen overnemen. Dergelijke zichtbaarheid stimuleert de 
peer discussion van een nieuw idee, omdat de vrienden of buren van 
een adopteur vaak een evaluatie van de innovatie vragen (Rogers, 
2003: 15-16).  

 
Deze productkenmerken laten alvast enkele voorwaarden zien voor het 
elektronische kanaal. Wil het elektronische dienstverlening onder de 
bevolking breed aanvaard worden, moet het rekening houden met deze 
voorwaarden. Elektroniche dienstverlening moet met andere woorden een 
meerwaarde of groter nut hebben dan de traditionele kanalen, binnen de 
bestaande normen, ervaringen en noden van de burger passen, eenvoudig in 
gebruik zijn, kan idealiter eerst uitgeprobeerd worden en bovenal 
voldoende zichtbaar zijn in alle mogelijke netwerken.  
 
De diffusietheorie bleef uiteraard niet geheel vrij van kritiek. Een 
fundamentele opmerking die onder meer Van Dijk maakt, is dat de 
diffusieleer uitgaat van een soort pro-innovation bias, dit is de impliciete 
veronderstelling dat een innovatie altijd zal aanvaard worden door 
gebruikers binnen het sociale systeem (Rogers, 2003:  104). Bovendien heeft 
de theorie zoals ontwikkeld door Rogers te weinig aandacht voor de 
gebruiker en de context waarbinnen de innovatie gelanceerd wordt 
(Verdegem, 2009: 130). Andere kritieken hebben betrekking op het verloop 
van het diffusieproces (de zogenaamde s-curve). Er wordt een te lineair 
verband veronderstelt. De complexiteit van de realiteit strookt niet altijd 
met het de. Dit is bijvoorbeeld zo voor specifiek de innovatie zoals de 
computer en het internet, die door hun interactiviteit een ander 
diffusieproces doorlopen dan bijvoorbeeld de TV of videorecorder. 
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>  3.1.2. Technology Acceptance Model (TAM) en haar wortels 

De Technology Acceptance Model (TAM) van Davis is een tweede belangrijk 
inzicht in de acceptatie van moderne communicatietechnologie. TAM 
wortelt in eerdere theorieën van Theory of Reasoned Action (Ajzen en 
Fishbein, 1975) en Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1985). Er wordt kort 
ingegaan op de belangrijkste elementen uit de theorieën die ten grondslag 
liggen aan TAM. 

 

>  3.1.2.1. Wat vooraf ging: Theory of Reasoned Action (TRA) and Theory 
of Planned Behaviour (TPB) 

Volgens de Theory of Reasoned Action wordt het gedrag van een individu 
bepaald door zijn intentie om dat gedrag te vertonen. Deze intentie kan 
volgens Fishbein en Ajzen (1975) het best voorspeld worden met behulp van 
twee variabelen: de attitude van een persoon (dus de voor- en nadelen die 
iemand zelf aan dat gedrag verbonden ziet) en de subjectieve norm (de 
mening van anderen over dat gedrag) (Pijpers et al., 2002: 78). De attitude 
wordt bepaald door twee factoren: de overtuigingen over de verwachte 
uitkomst van het gedrag en de evaluatie van die verwachte uitkomst. De 
subjectieve norm bestaat uit een normatieve overtuiging, dus wat denkt het 
individu dat men zou moeten doen, en de motivation to comply, te 
begrijpen als de bereidheid om zich te schikken naar de norm (Brug et al., 
2007: 81-82; Dillon en Morris, 1996). 

De Theory of Planned Behaviour stelt dat een voorspelling van het gedrag 
best gezocht kan worden door te vragen aan mensen of zij van plan zijn dat 
gedrag te vertonen. Volgens Ajzen wordt gedrag bepaald door drie 
determinanten: de attitude, de subjectieve norm en de waargenomen 
gedragscontrole. Met attitude worden de eigen opvattingen bedoeld, de 
opvattingen van anderen zitten vervat onder de noemer subjectieve norm. 
De waargenomen controle verwijst ten slotte naar de inschatting van het 
eigen vermogen om het gedrag uit te voeren (Brug et al., 2007: 92). 

Zowel de TRA als TPB zijn gedragsmodellen, die de mosterd halen bij 
psychologische concepten. In beiden modellen staan dan ook de 
gedragsintenties centraal. De centraliteit van het dit concept in de TRA is 



 

 96  

de grootste zwakte. Ajzen verfijnde dit door in de  TPB ook niet-
motivationele variabelen mee in rekening te nemen (Verdegem, 2009: 83). 
toch blijven deze twee theorieën in de eerste plaats gedragsmodellen, en 
hoewel enkele goede inzichten, blijft het de vraag in welke mate ze kunnen 
toegepast worden voor algemene ICT-acceptatie. Het TAM-model van Davis 
neemt deze twee theorieën als uitgangspunt om een meer specifiek model 
over ICT-acceptatie te ontwikkelen. 

 

>  3.1.2.2. TAM 

Het TAM-model wil enkele algemene determinanten van ICT-acceptatie 
bepalen die op hun beurt het gedrag met betrekking tot ICT-toepassingen 
verklaren (Pijpers et al., 2002). Twee elementen staan centraal in het TAM-
model: het gepercipieerde nut en het gepercipieerde gebruiksgemak. Het 
gepercipieerde nut is de mate waarin een persoon gelooft dat er een 
bepaald systeem zijn of haar prestatie zal verbeteren. Het gepercipieerde 
gebruiksgemak is de mate waarin een persoon denkt dat het gebruiken van 
een bepaald systeem weinig inspanningen zal vergen (Davis, 1989: 320). Dit 
model legt vooral de nadruk op de subjectieve ervaring. Deze ervaringen 
zijn de basis voor attitude. Dit is heel eenvoudig gesteld een positieve of 
een negatieve houding ten opzichte van ICT. De attitude is dan weer de 
grondlegger voor de intentie tot gedrag. 

 

>  3.1.3. Twee metamodellen: UTAUT en Van Dijk 

Twee metamodellen worden nog kort toegelicht. Zowel het UTAUT-model 
als het onderzoeksmodel van Van Dijk trachten een geïntegreerd model te 
geven. UTAUT integreert inzichten uit eerdere gedragstheorieën en 
theorieën rond ICT-acceptatie. Van Dijk wordt hier ook belicht omdat hij 
een meervoudige toegang ontwikkelde waar ook vaardigheden en gebruik 
een prominente plaats krijgen. 
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>  3.1.3.1. UTAUT 

De Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) van 
Venkatesh et al. (2003) biedt een geïntegreerd model dat de determinanten 
ten grondslag van ICT-acceptatie wil verklaren. Dit metamodel incorporeert 
inzichten uit de eerder gedrags- en acceptatietheorieën, zoals TAM, TRA en 
TPB en de diffusietheorie. Venkatesh et al. (2003) ontwikkelden UTAUT 
omdat er in het onderzoek naar ICT-acceptatie een multitude aan modellen 
en determinanten bestaat. Met hun metamodel willen ze die verscheidene 
stromingen samenbrengen. 

 

Figuur 7 �– UTAUT  (Bron: Venkatesh et al., 2003) 

 

UTAUT neemt vier constructen op die een directe invloeden hebben op het 
gebruik van ICT. Geslacht, leeftijd, ervaring en vrijwillig gebruik van de 
technologie worden verondersteld deze impact te mediëren. De vier 
constructen zijn performance expectancy, effort expectancy, social 
influence en de facilitating conditions. Performance expectancy verwijst 
naar de mate waarin het individu verwacht dat het gebruik zal bijdragen 
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aan verbeterde prestatie (Venkatesh et al., 2003: 447). Deze performance 
expectancy vertoont dus gelijkenissen met het gepercipieerde nut uit TAM 
(Davis, 1989) en het relatieve voordeel uit Rogers�’ diffusietheorie.  

Effort expectancy gaat over hoe makkelijk het gebruik van ICT gezien wordt 
door een individu (Venkatesh et al., 2003: 450). Ook hier zijn er weer 
gelijkenissen met TAM en diffusietheorie: zowel het gepercipieerde 
gebruiksgemak als de gepercipieerde complexiteit komen op hetzelfde neer. 
De sociale hulpbronnen krijgen ook een plaats in de theorie. De social 
influence gaat immers over de mate waarin het individu denkt dat 
belangrijke anderen vinden dat hij of zij het nieuwe systeem moet 
gebruiken (Venkatesh et al., 2003: 451). Het belang van de sociale omgeving 
wordt hier duidelijk gemaakt. In bijvoorbeeld de TRA en TPB wordt in dit 
verband verwezen naar de subjectieve norm, waarbij ook de motivation to 
comply, of de bereidheid van het individu om aan deze gepercipieerde 
verwachting te voldoen, meespeelt. De facilitating conditions wordt de 
mate waarin een individu gelooft dat een organisatorische en technische 
infrastructuur bestaat om het gebruik te ondersteunen (Venkatesh et al., 
2003: 453).  

Het UTAUT-model werd getest en het bleek dat performance expectancy, 
effort expectancy en social influence een effect hebben op de intentie tot 
gedrag, en de facilitating conditions of het eigenlijke gebruik zelf. De 
modeltoetsing wees ook uit dat attitude, eigen-effectiviteit en angst een 
significant effect hebben (Venkatesh et al., 2003: 455). 

 

>  3.1.3.2. Model Van Dijk 

Van Dijk ontwikkelde een uitgebreid analysemodel, dat verschillende 
aspecten van de digitale kloof laat zien. Het is een causaal model van de 
oorzaken en gevolgen van ongelijke toegang tot ICT. Bovendien toont het 
model ook de verschillende fasen die doorlopen worden bij de verschillende 
soorten toegang tot ICT. Van Dijk wil met dit model de oppervlakkige 
discussie rond de digitale kloof �– iedereen de nodige toegang en 
vaardigheden zal de digitale kloof doen verdwijnen �– overstijgen, en zowel 
de oorzaken, soorten toegang en gevolgen in kaart brengen. 
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Oorzaken 
Van Dijk identificeert twee grote oorzaken voor de verschillende soorten 
toegang. Zowel de persoonskenmerken van het individu als de zogenaamde 
hulpbronnen hebben een effect op de toegang tot ICT. De individuele 
persoonskenmerken zijn de zogenaamde sociaal-economische en sociaal-
demografische variabelen. Onderzoek toonde aan dat inkomen, opleiding, 
geslacht, leeftijd en etniciteit samen hangen met de toegang. Van Dijk 
schuift ook  het sociale en culturele milieu van de persoon naar voor. 
Sociale en culturele netwerken kunnen immers een invloed hebben op de 
snelheid waarmee iemand zich media eigen maak (Van Dijk, 2003: 14).  

Hiermee is de link naar de  hulpbronnen gelegd. De materiële, cognitieve, 
sociale en culturele hulpbronnen worden beïnvloed door de persoonlijke en 
maatschappelijke kenmerken. De verdeling van de hulpbronnen wordt ook 
echter maatschappelijk bepaald. In landen met grotere sociale, 
economische en culturele gelijkheid is de digitale kloof minder diep. 
Ongelijkheid in toegang tot ICT is dus een kwestie van algemene sociale 
ongelijkheid (Van Dijk, 2003: 14). 

Soorten van toegang 
Van Dijk conceptualiseert toegang tot ICT als vier fasen.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 �– verschillende soorten toegang (Bron: Van Dijk, 2003) 
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Er moet allereerst voldoende motivatie zijn van potentiële gebruikers om 
ICT te gebruiken. Bij een positieve belangstelling moet er op zijn beurt 
voldoende materiële middelen zijn om hardware, software en diensten aan 
te schaffen. Vervolgens moet men ook in staat zijn om te kunnen omgaan 
met deze materiële middelen, dit is de noodzaak voor zogeheten 
operationele vaardigheden. Eens deze vaardigheden onder de knie, kunnen 
ze verder ontwikkeld worden om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar 
informatie en het gebruiken van die informatie om een bepaald doel te 
bekomen. Dit gaat meteen over de laatste fase, namelijk het gebruik van 
ICT in allerlei contexten (Van Dijk, 2003: 14).  

Gevolgen 
Het gevolg van verschillen in toegang is een ongelijke participatie aan de 
huidige en toekomstige samenleving op een aantal terreinen. Het probleem 
is dat in de netwerk- of informatiesamenleving, waarin ICT een belangrijke 
rol speelt in alle aspecten van de samenleving, mensen uitgesloten zullen 
worden. 

 

>  3.2. De beleidstheorie 

Een beleid vertrekt van een aantal veronderstellingen over de finale en 
causale relaties die er zijn binnen een bepaald beleidsveld. Deze 
voorstellingen met verschillende determinanten en hun onderliggende 
relatie is een beleidstheorie. Er bestaan verschillende modellen die de 
causale relaties weergeven wanneer het gaat over ICT-acceptatie, met 
verschillende determinanten. De vier modellen geschetst in het onderzoek 
zijn relevante voorstellingen die een goed beeld geven op welke facetten en 
relaties een beleid rond de digitale kloof en e-government moet ingrijpen.  

 

>  3.2.1. De structurele context: de hulpbronnen 

Hulpbronnen zijn sociologische verklaringen die betrekking hebben op de 
bredere sociale omgeving. Deze hulpbronnen zijn in dit onderzoek drieledig: 
de cognitieve, sociale en materiële hulpbronnen.  
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Verschillende modellen, zowel specifiek voor ICT-acceptatie als de bredere 
gedragsmodellen, stippen het belang van de sociale omgeving aan. Rogers 
duidt op het belang van de interpersoonlijke netwerken voor (evaluatieve) 
informatie rond een innovatie. De TPB benadert dit sociaal aspect in de 
vorm van de subjectieve norm, namelijk de gepercipieerde verwachting van 
anderen. Het individu maakt een afweging tussen de individuele perceptie 
van de verwachting van anderen en de motivatie om aan deze wensen te 
voldoen (Dillon en Morris, 1996; Brug et al., 2007: 82). In het UTAUT-model 
is één van de vier modellen de social influence, zijnde de expliciete of 
impliciete invloed van de sociale omgeving (Venkatesh et al., 2003: 453). 

De sociale hulpbronnen doelen dus op het hebben van een sociaal netwerk 
dat ICT bezit en gebruikt en naar de mogelijkheid van het hebben van hulp 
en training bij het (leren) werken met de verschillende ICT-toepassingen. 
Mensen zullen sneller geneigd zijn om ICT uit te proberen en tot aankoop 
over te gaan wanneer leden van hun sociale netwerk info kunnen 
verstrekken en advies willen geven. Sociale contacten zijn niet enkel 
belangrijk voor het geven van advies, maar vormen ook een bron van sociale 
goedkeuring en onderscheiding. Mensen willen immers liever gedrag stellen 
dat bevestiging van de sociale groep krijgt (De Haan, 2004: 79).  

Het model van Van Dijk (2003) benadrukt het belang van vaardigheden en 
de gebruikstoepassingen. Deze focus staat ook beter bekend als de digitale 
kloof van de tweede graad. De cognitieve hulpbronnen verwijzen naar deze 
vaardigheden omdat ze in de brede zin over geletterdheid gaan. De 
cognitieve hulpbronnen zullen ook een invloed hebben op hoe mensen hun 
eigen vaardigheden zien. Dit is de zogenaamde eigen-effectiviteit.  

Cognitieve hulpbronnen �– of het menselijke kapitaal �– refereren naar de 
vaardigheid van mensen om met symbolen en informatie om te gaan. Er zijn 
drie cognitieve hulpbronnen: geletterdheid, numeracy en informacy. 
Geletterdheid verwijst naar de bedrevenheid met lezen, schrijven en het 
zoeken van informatie in een tekst. De kwantitatieve variant van 
geletterdheid is numeracy, of de mogelijkheid om met cijfers, tabellen en 
figuren om te gaan en te rekenen. Informacy is de meest nieuwe cognitieve 
hulpbron die doelt op de digitale vaardigheden, zoals het kunnen bedienen 
van digitale apparatuur en het omgaan met informatie die je via de digitale 
kanalen zoekt en verkrijgt (Hacker en Van Dijk, 2000: 13; De Haan, 2004: 
78). Onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering toonde aan dat 
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zowel de sociale als de cognitieve hulpbronnen een impact hebben op ICT-
gebruik (Moreas, 2007).  

Onder materiële hulpbronnen worden zowel het financiële budget als de 
beschikbare tijd verstaan. Voorgaand onderzoek toonde aan dat het 
inkomen en de kostprijs van ICT een invloed hebben op de aankoop van 
computers en internet. Mensen met een hoger inkomen kopen meer 
luxeproducten, waaronder ook ICT-apparatuur, aan. Ook de beschikbare 
vrije tijd speelt mee in de overweging bij de aankoop van een computer (De 
Haan, 2004: 78). De materiële hulpbronnen komen in de modellen terug als 
de digitale kloof van de eerste graad, namelijk de fysieke toegang tot de 
computer en het internet.  

 

>  3.2.2. De persoonlijke kenmerken 

Sociaal-economische en sociaal-demografische kenmerken zijn klassieke 
variabelen die kwetsbare doelgroepen identificeren, ook wat betreft de 
digitale kloof. Onderzoek stipte verschillende factoren aan zoals opleiding, 
inkomen en leeftijd (Hargittai, 2002; Van Dijk, 2003; 2007; De Haan, 2007; 
Selwyn, 2006; Bélanger en Carter, 2006; Verdegem, 2009; Moreas 2007).  

De socio-economische parameters zijn nauw met elkaar verbonden. Inkomen 
is een socio-economische parameter die een belangrijke rol speel bij de 
digitale kloof. Een laag inkomen leidt vaak tot minder ICT-acceptatie en �–
gebruik (Hargittai, 2002; Van Dijk, 2003; De Haan, 2007). Opleiding is 
eveneens een variabele die bijdraagt aan de digitale kloof (Van Dijk, 2007: 
39-41; De Haan, 2007: 34). Dit geldt voor toegang, maar zeker voor de 
digitale kloof van de tweede graad, de gebruikstoepassingen en 
vaardigheden. Bovendien is opleiding een bepalende factor voor de positie 
binnen de arbeidsmarkt, dat op zijn beurt een indicator is voor het 
inkomen. Langdurig werklozen zijn vaak mensen met een lage opleiding 
(Werk.be, 2008). Die werkloosheid is nefast voor het inkomen. Een job kan 
ook toegang betekenen tot een computer en het internet (De Haan, 
2007:70).  

Naast sociaal-economische parameters, bepalen ook sociaal-demografische 
factoren mee de doelgroepen van de digitale kloof. Geslacht en leeftijd zijn 
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de meest voor de hand liggende factoren (Hargittai, 2002; Verdegem, 2009). 
Door de jaren heen is het belang van geslacht in de discussie rond de 
digitale kloof afgenomen. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds 
meer gedicht (Moreas, 2007: 7; 38). Nu zijn het voornamelijk huisvrouwen 
die nog een significante achterstand hebben. Dit hangt weer samen met de 
positie op de arbeidsmarkt.  

Leeftijd vormt binnen de digitale kloof een belangrijke onderscheidende 
variabelen. Er is sprake van een generatiekloof tussen ICT-jongeren en 
ouderen. Andere terugkomende variabelen zijn de gezinssamenstelling en 
etniciteit (Verdegem, 2009; Moreas, 2007). De gezinssituatie is ook voor dit 
model interessant. Onderzoek wees immers uit dat gezinnen met 
schoolgaande kinderen vaker een pc in huis hebben dan andere 
gezinssamenstellingen. Kinderen die thuis toegang hebben tot een pc en het 
internet, hebben op hun beurt dan weer meer digitale vaardigheden dan 
kinderen die dit niet hebben (SVR, 2009). Allochtonen, en dan voornamelijk 
oudere allochtonen, zijn ook in grote mate afwezig binnen de digitale 
wereld (D�’Haenens, 2004; De Haan en Huysmans, 2008: 139-140).  

 

>  3.2.3. De productkenmerken 

Rogers�’ diffusieleer gaf een vijftal karakteristieken, waarvan drie 
belangrijke kenmerken ook in de andere theorieën terug kwamen. Het 
gepercipieerde nut, de performance expectancy of relatieve voordeel 
betekent dat een innovatie, in dit geval de computer en het internet, voor 
de burger een duidelijk voordeel of meerwaarde moet uitstralen. De burger 
maakt immers de afweging welk voordeel of welk nadeel de nieuwe 
innovatie voor zijn of haar concrete situatie zou betekenen.  

Het gepercipieerde gebruiksgemak, complexiteit of de effort expectancy 
maakt duidelijk dat een nieuwe innovatie sneller overgenomen zal worden 
wanneer het eenvoudig in gebruik is. Wil elektronische dienstverlening 
ingang vinden onder een brede laag in de bevolking, dan moeten de 
toepassingen voldoende gebruiksvriendelijk zijn. De compatibiliteit en 
facilitating conditions verwijzen naar organisatie- en technische structuren 
die er bestaan om ondersteuning te bieden, en naar de eerdere ervaringen 
en behoeften van de gebruikers zelf. 
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Rogers geeft ook nog de zichtbaarheid en experimenteerbaarheid aan 
(Rogers, 1965). Deze factoren komen in de andere modellen niet terug, 
maar kunnen niettemin wel van belang zijn wanneer het specifiek gaat rond 
elektronische dienstverlening. 

 

>  3.2.4. De beleidstheorie: determinanten 

De beleidstheorie bestaat dus uit al deze verschillende determinanten, en 
probeert er waar kan op in te spelen. Al deze inzichten moeten zich 
vertalen in de acties die overheid, samen met alle stakeholders onderneemt 
in het beleid rond de digitale kloof en e-government. De digitale kloof en e-
government zijn immers met elkaar verweven, zodat de beleidstheorie 
inzichten voor beiden combineert.  

BELEIDSTHEORIE: FACETTEN 

Structurele context 

Sociale hulpbronnen belang van sociale netwerken voor kennis en informatie 

cognitieve hulpbronnen belang van vaardigheden, met repercussie voor gebruik 

materiële hulpbronnen belang van fysieke toegang en tijd 

    

Persoonskenmerken 
Sociaal-economische 
variabelen belang van positie in de arbeidsmarkt, inkomen, opleiding 
Sociaal-demografische 
variabelen 

belang van geslacht, leeftijd, etniciteit, 
gezinssamenstelling 

    

Productkenmerken 

Gepercipieerde nut 
moet een duidelijk voordeel zijn ten opzichte van 
bestaande middelen 

Gepercipieerde complexiteit eenvoudig gebruik 

Compatibiliteit conform normen en waarden, eerdere ervaringen en  

(experimenteerbaarheid) mogelijkheid uit te proberen 

(zichtbaarheid) resultaten van innovatie zichtbaar 

Tabel 11 �– de beleidstheorie 
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>  3.3. Beleidsinstrumenten 

Om een beleid te voeren, geïnspireerd op de beleidstheorie, heeft de 
overheid beleidsinstrumenten nodig. Een beleidsinstrument kan gezien 
worden als bijna alles wat een actor aanwendt om een beleidsdoelstelling te 
bereiken.  Beleidsinstrumenten moeten de overheid helpen om 
maatschappelijke problemen op te lossen. De overheid definieert deze 
problemen in termen van beleidsdoelstellingen en beoogt op die manier een 
regulerend en sturend effect te creëren. Instrumenten worden in functie 
van de omschreven doelen ingezet (Van den Heuvel, 1998: 20). 

Van den Heuvel definieert een beleidsinstrument dan ook �“als een middel 
dat een beleidsactor aanwendt om een bepaalde sturingsprestatie 
(goederen of diensten) of een beoogd sturingseffect (bij de doelgroep) te 
bereiken�” (Van den Heuvel, 1998: 21). De sturing van gedrag wordt ook in 
andere definities van beleidsinstrumenten als uitgangspunt genomen. 
Bressers en Klok (1987) zien beleidsinstrumenten als �“alle taken die door 
een overheidsfunctionaris of �–instantie (kunnen) worden gebruikt om het 
bereiken van het beleid beoogde gedragsveranderingen van andere personen 
of instanties zonder tussenkomst van andere instrumenten te bevorderen�” 
(Pieterson et al., 2008: 14). Het onderzoek bekijkt daarom zowel de 
�‘klassieke�’ bestuurskundige instrumenten, als de vier instrumenten uit de 
marketingmix. Ook zij kunnen immers waardevol zijn om 
gedragsverandering te stimuleren. 

 

>  3.3.1. Bestuurskundige beleidsinstrumenten 

Van der Doelen (1993) onderscheidt drie bestuurskundige instrumenten: 
juridische, economische en communicatieve instrumenten. Het zijn 
instrumenten waarmee de overheid tracht de activiteiten van de doelgroep 
doelgericht te sturen.  

Via juridische instrumenten kan de overheid dwingende rechten en plichten 
vastleggen. De burger wordt gestuurd via waarden en normen. De normen 
creëren aanspraken en verplichtingen voor de burgers (Bresser et al., 1993: 
18). Een voorbeeld binnen de context van het onderzoek kan een 



 

 106  

beheersovereenkomst zijn die de betrokken partijen tot bepaalde 
inspanningen verbindt.  

De financiële of economische instrumenten beïnvloeden de kosten-
batenafweging. Aan het door de overheid gewenste gedrag wordt een 
positieve of negatieve prikkel verbonden. Concrete voorbeelden van 
financiële instrumenten zijn subsidies en heffingen (Van Den Heuvel, 1998: 
65). Het investeren in of subsidiëren van bepaalde projecten moet vruchten 
afwerpen voor het beleid van de overheid. Als de overheid weet waar nood 
aan is, kan dat helpen in het stellen van prioriteiten.  

Daarnaast is er ook nog een communicatie-instrument dat een informatieve 
en persuasieve functie heeft. Informatieoverdracht staat centraal, met het 
doel de kennis en waardering van de burger te beïnvloeden via de 
massamedia, persoonlijke contacten of voorlichting. De communicatie-
instrumenten moeten vertrekken vanuit de gepaste actor. Er zijn immers 
verschillende soorten communicatie mogelijk: grootschalige communicatie, 
doelgroepencommunicatie en persoonlijke communicatie. Deze persuasieve, 
educatieve of informatieve overheidscommunicatie verloopt via 
verschillende kanalen. De communicatie-instrumenten kunnen voor een 
stimulerende sturing zorgen, waarbij de vrijheid van de burgers wordt 
vergroot door het verschaffen van kennis aan de burgers (Bressers et al., 
1993: 20). 

 

>  3.3.2. Marketingsinstrumenten 

Ook de marketingdiscipline ontwikkelde de ook sturingselementen die 
trachten in te spelen op gedrag. Marketing gaat immers over het gedrag van 
mensen begrijpen en kijken hoe ze reageren op stimuli waaraan ze 
onderworpen worden (Borden, 1964: 4). De marketingmix bundelt de 
belangrijkste instrumenten. De marketingmix bestaat uit vier verschillende 
instrumenten: product, plaats, prijs en promotie (McCarthy, 1960). Een 
combinatie van deze vier instrumenten moet leiden tot een optimale 
marketingstrategie.  

Een product verwijst niet enkel naar goederen, maar behelst ook het 
aanbieden van diensten. Alles wat op de markt kan aangeboden worden voor 
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aankoop, aandacht, gebruik of consumptie, kan als product worden 
beschouwd. Een dienst is echter ontastbaar en staat voor elke activiteit of 
voordeel dat een partij kan aanbieden aan een ander (Teerling en de Vos, 
2009: 13).  

Plaats - ook wel distributie genoemd - refereert aan het bepalen wanneer 
een product of dienst kan afgenomen worden. De eisen van klanten rond de 
beschikbaarheid van producten spelen een rol. Zo kunnen overheidsdiensten 
verschillen in de beschikbaarheid van producten en diensten via het 
distributiekanaal de balie of het elektronische kanaal. Ook samenwerken 
met andere partijen is een onderdeel van de situatie (Teerling en de Vos, 
2009: 13). 

Prijs roept een connotatie op met geld. In enge zin handelt prijs ook over de 
hoeveelheid geld iemand moet bieden voor een product of dienst. In meer 
algemene termen kan prijs gezien worden als alle waarde �– dus niet enkel 
geld �– die een persoon overdraagt voor de voordelen van het verkrijgen en 
gebruiken van een product en/of dienst (Teerling en de Vos, 2009: 13). 

Promotie gaat over communicatie, in de marketing bedoeld als de 
verkoopbevordering, dus alles wat een organisatie doet om het product te 
verkopen. Promotie is zowel communicatie als acties. Communicatie betreft 
dan vooral het informeren en overtuigen van klanten van bepaalde 
aspecten. Acties of promoties zijn op de tijdelijke verhoging van de afzet 
gericht (Teerling en de Vos, 2009: 13). 

 

>  3.3.3. De beleidsinstrumenten in de praktijk 

De marketinginstrumenten vertonen enkele gelijkenissen met de 
bestuurskundige instrumenten. Promotie en communicatie zijn zeer 
soortgelijke instrumenten. Ze willen immers beiden informeren en 
overtuigen. Ook prijs en de financiële instrumenten vertonen gelijkenissen. 
Het gaat om voordelen met een bepaalde waarde, in casu vaak geld. De 
overige marketinginstrumenten komen terug in het model. Het product of 
het aanbod zelf kan als sturingsinstrument worden gezien. Als een aanbod 
voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in het model, kan het immers 
bijdragen aan gedragsverandering. Plaats �– of distributie �– gaat over waar en 
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hoe het aanbod afgenomen kan worden. Dit verwijst naar de verschillende 
distributiekanalen, waaronder e-government, en eventueel naar nieuwe 
mogelijkheden om de dienst tot bij de moeilijker bereikbare burger te 
krijgen, door bijvoorbeeld samenwerking met partners. 

 

Beleidsinstrumenten  Wat? 

Financieel beïnvloedt de kosten-batenafweging. Bv. 
subsidies of heffingen 

Juridisch aanspraken en verplichtingen  creëren 

Communicatie 

informatieve en persuasieve functie. 
Verschillende soorten communicatie: 
grootschalig, doelgroepen communicatie en 
persoonlijke communicatie 

Product het aanbod van de diensten, welke activiteit of 
voordeel kan aangeboden worden 

Plaats beschikbaarheid van diensten, in casu welke 
verschillende kanalen 

Tabel 12 �– de beleidsinstrumenten  

 

Er zijn dus een vijftal mogelijke instrumenten: economisch (financieel), de 
communicatie, de juridische instrumenten en als echte 
marketinginstrumenten kunnen ook aanbod en plaats een rol vervullen om 
de beleidsdoelstellingen te bereiken. 

In de praktijk worden verschillende beleidsinstrumenten door elkaar 
gebruikt en de keuze voor een bepaald instrument berust op verschillende 
overwegingen. De beleidstheorie wil alvast, samen met de empirische cases, 
meer inzicht geven in welke instrumenten ingezet kunnen worden om 
doelgroepen zo effectief en efficiënt mogelijk te bereiken. 
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Bijlage 4 

4. Methodologie en werkwijze 

Het onderzoek gaat op zoek naar slimme, doelgroepvriendelijke 
dienstverleningsstrategieën waarbij e-government en de digitale kloof 
beiden een aandachtspunt zijn. Om deze strategieën vorm te geven, worden 
cases bij Vlaamse en Nederlandse frontlijnorganisaties uitgevoerd. De cases 
willen inzicht verschaffen in de behoeften en kansen in de (digitale) relatie 
tussen overheid en burger. De cases hebben een dubbele functie: in de 
afzonderlijke cases wordt gekeken wat de successen en moeilijkheden zijn 
op het niveau van de organisatie. Door een verschillend aantal cases te 
doen, zowel in Vlaanderen als Nederland, wordt gepoogd enkele generieke 
elementen aan te reiken. 

 

>  4.1. De cases in Vlaanderen 

Vier verschillende frontlijnorganisaties worden in Vlaanderen onder de loep 
genomen: de pionierscase VDAB en daarnaast ook het OCMW Gent, de 
afdeling Studietoelagen en het Contactpunt Vlaamse Infolijn. 

 

>  4.1.1. VDAB 

De organisatie incorporeerde al heel wat elektronische dienstverlening in 
haar werking. Een werkzoekende kan volledig elektronisch en zelfstandig 
zijn dossier beheren en afhandelen, zonder dat er daarbij een verplaatsing 
naar een VDAB-kantoor of een interactie met een consulent noodzakelijk is. 
De werkzoekenden bevinden zich onder alle lagen van de bevolking, maar 
een intensief contact heeft de organisatie bijvoorbeeld met langdurig 
werklozen. Deze laatste groep bestaat vooral uit mensen met een lagere 
opleiding (Werk.be, 2008). Allochtonen van niet-Europese origine zijn ook 
minder aan het werk dan de Europeanen en Belgen (Werk.be, 2008). 
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>  4.1.2. OCMW Gent 

Het OCMW kent een verscheidenheid aan doelgroepen. In de eerste plaats 
richt de organisatie zich tot mensen met een bescheiden inkomen. De 
dienstverlening van het OCMW is echter op een bredere doelgroep gericht 
dan enkel de lage inkomens. Ook ouderen en allochtonen kloppen vaak aan 
bij het OCMW. De contacten tussen het OCMW en haar klanten zijn 
intensief, met persoonlijke begeleiding voor mensen die zich in een 
moeilijke situatie bevinden.  

Het OCMW herbergt voor deze mensen een unieke mogelijkheid om kennis 
te maken met de voordelen van ICT. Gezien het veelvuldige contact, 
bestaat er mogelijkerwijs een opportuniteit om mensen met ICT vertrouwd 
te maken. De specifieke case wordt OCMW Gent. De grootstad komt met 
een waaier van doelgroepen in contact, en de stad werkt bovendien hard 
aan een beleid rond de digitale kloof. 

 

>  4.1.3. Afdeling Studietoelagen 

De afdeling Studietoelagen binnen het Ministerie van Onderwijs en Vorming 
investeerde de laatste jaren fors in elektronische toepassingen. De keuze 
voor deze afdeling impliceert wel dat er enkel gezinnen met kinderen in 
aanmerking komen. Binnen deze afgebakende doelgroep zijn het gezinnen 
met lage inkomens die een aanvraag doen. Gezien het belang van deze 
financiële ondersteuning voor deze doelgroep, vormen de elektronische 
toepassingen van dit agentschap een interessante case. 

 

>  4.1.4. Contactpunt Vlaamse Infolijn 

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn is het multikanaalloket waar alle burger 
terecht kunnen met vragen rond overheidsdiensten. Het belang van de 
infolijn is groot: doelgroepen die niet met de computer vertrouwd zijn, 
worden toch nog geholpen. De werkwijze van het multikanaalloket is 
interessant, zeker met het oog op hun functie als opvangnet voor de digitale 
kloof. Deze case studie wil weten wat de doelstellingen zijn van de 
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organisatie en welke inspanningen ze levert om de kwetsbare groepen te 
capteren. De invalshoek verschilt dus van de andere cases. 1700 kan immers 
de vinger aan de pols houden wat betreft vragen die leven bij burgers, 
evenals de moeilijkheden die bestaan om overheidsinformatie te vinden. Als 
primair aanspreekpunt en informatiekanaal kan het Contactpunt Vlaamse 
Infolijn een beeld geven over de zwaktes in de informatiedoorstroming en �–
toegankelijkheid. 

 

>  4.2. De cases in Nederland 

Bij de Noorderburen wordt op zoek gegaan naar best practices. De keuze  
voor Nederland berust op de uitstekende prestatie op vlak van e-
government. Onderzoek naar de stand van zoeken rond e-government en de 
digitale kloof van de Verenigde Naties, identificeerde Nederland bij de top-
5 beste leerlingen van de klas (VN, 2008).  

De digitale relatie met kwetsbare doelgroepen krijgt speciale aandacht. 
Bedoeling is om een leeraspect in te bouwen. Het opzet is een most similar 
case design. Dit betekent concreet dat in Nederland soortgelijke 
organisaties als in Vlaanderen opgenomen worden in het onderzoek. 
Succesformules, maar ook minder geslaagde initiatieven, moeten inspiratie 
leveren om generieke strategieën te ontwikkelen binnen de Vlaamse 
context. 

 

>  4.2.1. UWV WERKbedrijf 

UWV WERKbedrijf is de Nederlandse tegenhanger van VDAB. Het 
Werkbedrijf is een onderdeel van de het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekerigen (UWV). UWV voorziet mensen van een uitkering in 
geval van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. UWV 
WERKbedrijf staat in voor alle op werkgerichte activiteiten. Het 
WERKbedrijf heeft via de lokale vestigingen contacten met verschillende 
doelgroepen, waaronder de inactieven een grote groep vormen. 
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>  4.2.2. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), is de fusie-organisatie van de 
Informatie Beheergroep (IB-groep) en de Centrale Financiële Instelling. De 
organisatie heeft onder meer tot taak onderwijsnummers, 
tegemoetkomingen voor studiekosten, lesgelden, studentenkaarten en 
studiefinanciering te verstrekken. Verder zorgt men ook voor het weer 
invorderen van leningen van debiteuren. Daarnaast verricht DUO 
werkzaamheden in het kader van het �‘inburgeringstraject�’, 
diplomalegalisatie en de Europass (Thomassen, 2006: 1). DUO heeft veel 
contact met studenten zelf. 

 

>  4.2.3. Dienst Publiek en Communicatie (DPC) 

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC), waaronder het bekende Postbus 
51 ressorteert, helpt de rijksoverheid bij het communiceren naar burgers en 
professionals. De dienst geeft communicatie-advies aan departementen, 
verzorgt de publieksvoorlichting via Postbus 51, staat in voor media-
aankoop, werkt campagnes uit voor de Rijksoverheid en verzorgt de 
portaalsite Rijksoverheid.nl (DPC, 2010). 

 

>  4.2.4. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Utrecht 

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Utrecht (SoZaWe) is er 
voor alle inwoners van Utrecht die het moeilijk hebben om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien, en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Zoals de naam al enigszins prijsgeeft, zijn twee belangrijke pijlers in de 
werking Zorg en Sociale voorziening en Werk en Inkomen. Voor dit laatste 
beleidsdomein werkt de organisatie nauw samen met UWV.  

De sociale poot van SoZaWe helpt burgers met een laag inkomen via 
verschillende voorzieningen. Zo verstrekt de dienst hulp bij schulden en de 
voorziening bijzonder bijstand. Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(wmo) zit onder de vleugels van SoZaWe, net zoals de kwijtschelding van de 
gemeentebelasting en de U-pas.  
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Rond Werk en Inkomen is de SoZaWe de uitvoerder van de wet Werk en 
Bijstand. Deze wet vertrekt van het idee dat iedereen in zijn eigen 
levensonderhoud moet voorzien. Met andere woorden: wie kan werken, 
moet werken. De gemeente springt bij wanneer deze zoektocht naar werk 
niet vlekkeloos verloopt, onder meer door het aanbieden van opleiding en 
werkervaringsprojecten. Ook ondernemers kunnen terecht bij de dienst. De 
gemeente voorziet een traject voor wie een eigen bedrijf wil opstarten 
(SoZaWe Utrecht, 2010).  

>  4.3. Dataverzameling 

Het semi-gestructureerde interviews is �– naast deskresearch �– de 
voornaamste vorm van dataverzameling. De gesprekken moeten enerzijds op 
een relatief geijkte wijze verlopen, anderzijds moet er voldoende ruimte 
zijn voor anticipatie op de antwoorden van de respondent. Er wordt een 
interviewleidraad opgesteld, maar die is niet exhaustief. De gesprekken 
willen de het beleid rond e-government en de digitale kloof in de 
frontlijnorganisaties ontvouwen.  

Het interview is opgebouwd rond een aantal thema�’s die in elk interview 
met de frontlijnorganisaties aan bod kwamen. Deze steeds terugkerende 
thema�’s helpen de dataverzameling te standaardiseren en faciliteren de 
systematische vergelijking van de bevindingen uit de verschillende cases.  

 

Volgende thema�’s waren de basis voor de gesprekken:  

 Beleid digitale kloof en e-government 

 Interne strategie rond digitale kloof en e-government 

 Samenwerking tussen overheden en met middenveld 

 Ontwikkeling e-government 

 Multichannel management 
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Daarnaast werden er ook gesprekken gevoerd met middenveldorganisaties 
en enkele experts. Deze gesprekken kenden waren korter van aard. 
Middenveldorganisaties werden geselecteerd op basis van een specifieke 
taak en contact met doelgroep. Dankzij het Vlaamse Steunpunt Nieuwe 
Geletterdheid werden een aantal interessante respondenten naar voor 
geschoven. Contacten met die respondenten verliepen via e-mail, telefoon 
of een face-to-face gesprek. De belangrijkste thema�’s in de vragen waren 
een evaluatie van het beleid rond de digitale kloof en het contact met de 
doelgroepen. 

 

>  4.4. Data-analyse 

De data-analyse gebeurt op basis van een eigen uitgewerkt codeerschema. 
De steeds weerkerende thema�’s zijn de basis voor het ontwikkelen van een 
codeboek. De interviewtranscripts en notities van gesprekken met 
middenveld en experts, werden gecodeerd aan de hand van de codes. Op 
die manier kwam alle informatie samen, en kon er een vergelijking gemaakt 
worden. 
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Bijlage 5 

5. De Vlaamse cases 

Er werden verschillende gesprekken gedaan met de Vlaamse 
frontlijnorganisaties. In dit onderdeel wordt onder de noemer van een 
aantal thema�’s de belangrijkste bevindingen weergegeven. Vier Vlaamse 
frontlijnorganisaties werden bevraag: VDAB, de afdeling Studietoelagen, het 
Contactpunt Vlaamse Infolijn en OCMW Gent. Daarnaast is ook de input van 
enkele verkennende gesprekken met stakeholders gebruikt om een aantal 
zaken te staven. 

 

>  5.1. Beleid 

 

>  5.1.1. Digitale kloof 

De Vlaamse Regering wil de digitale kloof verder dichten, aldus de 
verschillende beleidsnota�’s. Zowel het algemene Regeerakkoord, als de 
beleidsdomeinen Algemeen Regeringsbeleid, Media, Cultuur, Onderwijs en 
Bestuurszaken verwijzen naar hun ambities rond de digitale kloof. Een 
digitaal Actieplan en het Kenniscentrum Mediawijsheid en 
Mediageletterdheid springen het meest in het oog..  

Wanneer gepeild wordt naar de impact van het gevoerde beleid in 
Vlaanderen rond de digitale kloof, volgen weinig concrete voorbeelden. 
Respondenten binnen overheid en middenveld duiden dat er in Vlaanderen 
weinig coherentie is in het gevoerde beleid rond de digitale kloof.  

Binnen de Vlaamse overheid bekleedt het Contactpunt Vlaamse Infolijn een 
speciale positie. De missie van de organisatie is om als opvangnet voor de 
digitale kloof te fungeren. Dit doet het onder meer door traditionele 
kanalen voor overheidsinformatie bereikbaar te houden. Bovendien 
specialiseert het Contactpunt Vlaamse Infolijn zich in laagdrempelige 
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communicatie. Maar het potentieel van de organisatie voor de overheid is 
groter dan wat er nu gerealiseerd wordt. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn 
heeft dankzij het veelvuldige contact met burgers een goede kijk op 
gebruikersgerichte diensten. Toch wordt de digitalisering binnen de Vlaamse 
Overheid nog te weinig gekoppeld aan het denken rond de digitale kloof en 
de gebruikersgerichte diensten.  

 

>  5.1.1.1. Lokaal niveau 

Op lokaal niveau is de stad Gent de voorloper wanneer het gaat over de 
digitale kloof. Het stadsbestuur maakt binnen het meerjarenplan Gent2020 
de digitale kloof tot een uitdrukkelijk programmapunt. In de schoot van 
Digipolis kreeg het programma digitaal.talent concrete uitwerking. Een 
programmaregisseur coördineert alle initiatieven.  

Dankzij de duidelijke positionering van de digitale kloof in het beleid, 
worden alle initiatieven gecoördineerd en lacunes in het bestaande aanbod 
gedetecteerd en waar kan opgevuld. Digitaal.talent zet een 
gemeenschappelijke communicatie op naar de bevolking in Gent. Bovendien 
richt de organisatie ook een helpdesk op, waar mensen terecht kunnen met 
vragen rond ICT-gerelateerde onderwerpen. Daarnaast wordt een 
bijkomende prioriteit de professionalisering van de openbare 
computerruimtes.  

Gent is het grootste en meest bekende voorbeeld waar een echt 
beleidsnetwerk rond de digitale kloof is gegroeid, maar ook in andere 
gemeenten is er wat aan de gang. In de provincie Antwerpen bouwt Digidak 
op duurzame wijze openbare computerruimtes uit volgens een vast 
Digidakmodel. Met het gemeentebestuur en lokale middenveldorganisaties 
wordt het engagement aangegaan om actief rond de digitale kloof te 
werken. Digidak biedt bij deze opstartfase de nodige ondersteuning.  

Bovendien worden bibliotheken een steeds belangrijkere partner in de strijd 
tegen de digitale kloof op lokaal niveau. De digitale kloof gaat immers niet 
enkel over toegang tot de computer en het internet, maar ook over 
vaardigheden om informatie te kunnen opzoeken en effectief iets met die 
informatie te kunnen doen. De bibliotheek positioneert zich binnen onze 
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huidige maatschappij als een echt informatiecentrum. Bibnet werkt aan ICT-
ondersteuning voor de Vlaamse bibliotheken en heeft een expliciete 
afspraak met de Vlaamse overheid om initiatieven te ontwikkelen rond de 
digitale kloof.  

Op lokaal niveau zijn er een aantal sterke bewegingen rond de digitale 
kloof. Op Vlaams niveau gebeurt er veel minder. Een gebrek aan 
verantwoordelijkheid is een van de oorzaken. De digitale kloof is een breed, 
horizontaal thema, dat meerdere beleidsthema�’s bestrijkt, en behoort dus 
niet exclusief aan één beleidsdomein toe. Dit betekent dat geen enkele 
minister de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid rond initiatieven van de 
digitale kloof draagt. De verticale bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse 
overheid zorgt voor weinig coördinatie en verkokerde initiatiefvorming. 
Deze versnipperde bevoegdheden brengen met zich mee dat organisaties in 
het middenveld geen duidelijk aanspreekpunt hebben bij de Vlaamse 
overheid. 

 

>  5.1.2. E-government 

Het beleid rond e-government wordt in Vlaanderen vanuit de afdeling 
Bestuurszaken aangestuurd. Een belangrijke speler op Vlaams niveau is de 
Coördinatiecel Vlaamse e-government (CORVE). Het Regeerakkoord was 
bijzonder ambitieus op vlak van e-government. Maar ook hier speelde 
budgettaire overwegingen een rol. Door de noodzaak tot besparingen van de 
regering werden nog te realiseren projecten on hold gezet.  

De ontwikkeling van e-government komt voornamelijk bij de agentschappen 
zelf terecht. Dit heeft enkele implicaties. De organisaties hebben een 
zekere autonomie, en beslissen zelf hoe ze de evolutie van e-government 
binnen de eigen organisatie zien. Dit betekent dat databronnen aan een 
bepaalde organisatie toebehoren, en ook volgens de eigen regels van de 
kunst zijn opgesteld. E-governmentontwikkelingen vragen investeringen. Die 
budgetten komen grotendeels van de organisaties zelf. Dit betekent dat er 
een diverse ICT-infrastructuur is bij organisaties, bijvoorbeeld hoe de 
gegevens bewaard en opgeslagen worden. Met het oog op een geïntegreerde 
dienstverlening zijn dit extra hindernissen.  
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Toch is het volgens CORVE een voordeel dat alle gegevens bij verschillende 
agentschappen thuishoren. Zo kan het updaten bijna automatisch gebeuren. 
CORVE kan als coördinatiecel op vraag van een afdeling of agentschap de 
benodigde gegevens bij verschillende diensten verzamelen. Een voorwaarde 
voor een geïntegreerde dienstverlening is wel dat er toegankelijke 
bouwstenen zijn. Er moeten dus goeie afspraken zijn over de 
kwaliteitsvoorwaarden van een authentieke bron.  

Doordat de organisaties zelf geresponsabiliseerd worden, is er niet altijd 
controle op de kwaliteit. Diensten die zelf weinig baat hebben bij de 
digitalisering, krijgen ook geen duidelijke incentive. Een organisatie wordt 
er niet op afgerekend als de digitalisering niet kwalitatief goed gebeurt, en 
niet voor beloond als het wel goed is. CORVE drukt er op dat er geen loutere 
digitalisering van de bureaucratie mag plaatsvinden, maar dat e-government 
moet ingezet worden om een betere dienstverlening te bereiken.  

De beleidsnota Bestuurszaken refereert naar de ambities om een 
slagkrachtige en effectieve overheid te worden. Vlaanderen heeft nog te 
weinig een geïntegreerde aanpak rond het e-governmentbeleid, zowel op 
het algemene politieke als op gemeentelijk niveau. Nog niet alle 
belanghebbenden zijn er van doordrongen hoe belangrijk en allesomvattend 
elektronische dienstverlening is.  

Dankzij het Vlaamse e-governmentdecreet is er nu wel een duidelijk kader 
waarbinnen de ontwikkeling van authentieke bronnen kan plaatsvinden. 
CORVE kan als coördinatiecel de contacten met andere overheidsniveaus 
onderhouden, want een geïntegreerde dienstverlening stopt niet aan de 
grenzen van de Vlaamse Overheid. Gegevens rond inkomen of uit het 
Rijksregister komen van de federale overheid. 

 

>  5.1.2.1. Lokaal niveau 

Op lokaal niveau is er nog weinig sprake van een geïntegreerde 
dienstverlening. Vaak is er een groot verschil te merken tussen grotere en 
kleine gemeenten. De ICT-ambtenaar die de kleine gemeenten in dienst 
kunnen nemen, is vaak met zoveel andere projecten bezig, zodat er geen 
tijd is om na te denken over de ontwikkeling van e-
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governmenttoepassingen. De grote steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven 
kunnen hun ICT uitbesteden, waardoor zij ook verder staan op vlak van 
elektronische dienstverlening. Er is dus sprake van een digitale kloof tussen 
gemeenten (Rotthier, 2010).  

VVSG en V-ICT-OR, een vereniging die streeft voor meer ondersteuning en 
samenwerking rond ICT op lokaal niveau, werken samen met verschillende 
Vlaamse overheidsorganisaties aan een gezamenlijke producten- en 
dienstencatalogus. De informatiesystemen op lokaal niveau zijn vaak 
verouderd omdat gemeenten dit informatieluik niet up to date kunnen 
houden. Burgers stappen met hun vragen vaak eerst naar de gemeentelijke 
dienst. De producten- en dienstencatalogus moet er voor zorgen dat alle 
burgers in alle gemeenten in Vlaanderen eenzelfde, adequaat antwoord 
krijgen op hun vragen. 

 

>  5.2. Interne strategie 

>  5.2.1. Digitale kloof 

Hoe doen de vier geselecteerde frontlijnorganisaties het met betrekking tot 
de digitale kloof? De dienstverlenende organisaties hebben niet als missie 
het dichten van de digitale kloof, en zijn daarom zogenaamde niet-focale 
organisaties wanneer het gaat over de digitale kloof. Ze komen in contact 
met de doelgroepen van de digitale kloof, dus verwacht wordt dat zij daar 
in hun dienstverlening rekening mee houden.   

Het OCMW heeft onder haar klanten de meest kwetsbare doelgroepen in de 
maatschappij. Net omdat de organisatie kampt met heel kwetsbare 
doelgroepen, moeten maatschappelijke werkers eerst andere prioriteiten 
aanpakken. �“Het OCMW is bezig met een kansenverhaal, dat inzet op 
activering. Dat vraagt een heel specifieke dienstverlening, en van de 
hulpverleners een heel specifieke inzet en attitude�”, aldus de OCMW-
secretaris.   

OCMW Gent voert voornamelijk een ondersteunend beleid rond de digitale 
kloof. Onder de hoede van het OCMW zijn er in rusthuizen enkele openbare 
computerruimtes opgezet om ouderen in contact te brengen met de digitale 
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wereld, en de lokale dienstencentra fungeren als ware openbare 
computerruimtes. Bovendien kadert de hele werking van het OCMW in het 
activeren van mensen. Werken aan competenties voor re-integratie in de 
maatschappij is daar een cruciaal onderdeel van. Kennis van computer- en 
internettoepassingen worden steeds belangrijker. Daarom probeert het 
OCMW klanten door te verwijzen naar allerlei initiatieven rond de digitale 
kloof in Gent.  

Binnen de eigen welzijnsbureaus startte OCMW Gent met publiekspc�’s in de 
wachtzaal, waar klanten vrijblijvend informatie kunnen opzoeken. Idealiter 
evolueren alle loketten in het OCMW naar een ruimte met publiekspc�’s, 
aldus de secretaris. Aandacht is er ook voor de digitale kloof van de eerste 
graad: het OCMW Gent werkt een pilootproject uit rond recup pc�’s. 25 
gezinnen uit de buurt Brugse Poort krijgen een totaalpakket (computer + 
vorming + thuislevering- en installatie van pc, gratis internet van Telenet 
voor max. 1 jaar) ter beschikking. Zo kunnen ze leren kennismaken met de 
digitale wereld. Indien dit pilootproject na afloop een positieve evaluatie 
krijgt, zal het OCMW onderzoeken welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn 
naar alle gezinnen met een laag inkomen.  

VDAB besteedt binnen haar werking eveneens aandacht aan de digitale 
kloof, zowel op vlak van toegang als vaardigheden. De WIScomputer van 
VDAB kwam er vanuit het idee dat de dienstverlening voor iedereen 
bereikbaar moest zijn. Elke werkzoekende moet toegang hebben de 
databanken voor het zoeken van werk en opleidingen. Een grote troef van 
de WIScomputer is het gebruiksgemak: via een touchscreen kunnen heel 
veel mensen een weg vinden in het aanbod.  

De introductie van zelfbedieningspc�’s in de werkwinkel baseert zich op 
eenzelfde filosofie: toegang verlenen op een eenvoudige en laagdrempelige 
manier. VDAB wil steeds blijven zoeken naar nieuwe manieren om mensen 
zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de informatiemaatschappij. 
In de werkwinkel wordt een e-mailadres aangemaakt voor mensen die dat 
nog niet hebben. Ze kunnen op de zelfbedieningspc�’s in de werkwinkel hun 
e-mail checken. Sommige vacatures verlangen immers sollicitatie per e-
mail.  

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn is het opvangnet voor de digitale kloof op 
vlak van overheidsinformatie. Het belangrijkste instrument is 1700, het 



 121  

telefoonnummer dat een antwoord geeft op vragen. Bovendien waakt de 
organisatie over een laagdrempelige communicatie van overheid naar 
burgers toe. De bedoeling is dat er door de communicatie geen extra vragen 
gegenereerd worden.  

De afdeling Studietoelagen organiseert jaarlijks zitdagen voor het aanvragen 
van studietoelagen. Ze probeert daarbij waar mogelijk samenwerking op te 
zetten met scholen, OCMW�’s en geëngageerde middenveldorganisaties. Op 
deze zitdagen staan ook enkele computers ter beschikking. De vaststelling is 
dat een vaak voorkomend probleem bij de elektronische aangifte het 
gebruik van de e-ID en pincode is. Daarom startte de organisatie dit 
schooljaar met het project �‘intermediair�’. Op die manier kan een 
dienstverlener een elektronische aanvraag doen voor de klant, mits 
volmacht. 

 

>  5.2.2. E-government 

Het OCMW Gent geeft aan zoveel mogelijk in te spelen op alle mogelijke 
ontwikkelingen van de digitale maatschappij, maar voegt meteen toe dat de 
organisatie zelf geen voorbeeld is van e-government. Op dit moment is het 
voornamelijk het personeel dat e-governmenttoepassingen gebruikt. Dit 
betekent niet dat er in de toekomst geen elektronische toepassingen kunnen 
bijkomen. De uitbouw van e-loketten, met elektronische formuleren en 
attesten, is een project waar zeker nog groei in mogelijk is.  

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn heeft binnen de eigen werking geen echte 
transactiediensten. Als informatiekanaal van de Vlaamse overheid, bestaat 
de hoofdtaak er uit de overheidsinformatie bereikbaar te houden via het 
infonummer 1700. Ook de portaalsite Vlaanderen.be bevat een overzicht 
van alle informatie. Toch betekent dit niet dat het Contactpunt Vlaamse 
Infolijn geen toegevoegde waarde kan leveren in het e-governmentbeleid. 
De organisaties ziet voor zichzelf een rol weggelegd als adviseur. Wanneer 
een nieuwe toepassing online verschijnt, komen er bij het Contactpunt 
Vlaamse Infolijn vele vragen. Dit betekent dat die toepassingen niet op 
maat van de doorsnee burger zijn. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn bezit 
heel wat expertise over de burger, zeker bij de medewerkers in het call 
center, en zou de applicatie kunnen screenen op gebruikersgerichtheid. Het 
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Contactpunt Vlaamse Infolijn is het beste geplaatst om er over te waken dat 
er in het e-governmentbeleid aandacht blijft voor de digitale kloof. 

 

>  5.2.3. Dienstverlening 

De dienstverlening van het OCMW stoelt op twee belangrijke pijlers: 
ouderenzorg en sociale dienstverlening. Ouderenzorg richt zich voornamelijk 
op beleid binnen rusthuizen en de woonsituatie, bij de sociale dienst van 
het OCMW Gent bestaat de doelgroep uit maatschappelijk kwetsbare 
doelgroepen, waarbij de financiële situatie precair is. De maatschappelijke 
assistenten zijn een belangrijke schakel in het dienstverleningsproces. Deze 
aard van dienstverlening brengt met zich mee dat e-
governmenttoepassingen binnen het OCMW minder evident zijn.  

De strategie van dienstverlening bij VDAB is tweeledig: enerzijds moet de 
dienstverlening bereikbaar zijn, ongeacht over welke tools de klant 
beschikt. Anderzijds moet er tegelijkertijd voor gezorgd worden dat mensen 
voldoende ondersteuning krijgen. VDAB is van mening dat men er niet vanuit 
mag gaan dat iedereen het zomaar zal kunnen en gebruiken.  

Er wordt duidelijk gekozen voor een optimale kanalenmix, die geleidelijk 
aan gegroeid is. VDAB probeert de werkzoekende meer en meer zelfredzaam 
te maken, door afhankelijkheid van een VDAB-personeelslid te reduceren 
waar kan. Daartoe wordt de synergie tussen de kanalen steeds belangrijker, 
want het draagt bij tot efficiëntie, effectiviteit en pragmatiek. Elke stap die 
iemand zelf zet, en waar geen personeelslid voor ingeschakeld moet 
worden, betekent tijdswinst. Die tijd kan geïnvesteerd worden in processen 
waar VDAB echt toegevoegde waarde kan leveren, zoals in het bemiddelen 
en begeleiden. Dit is het getrapte begeleidingsmodel van VDAB: 
elektronische toepassingen waar het kan, face-to-face waar het moet.  

VDAB wil in dit begeleidingsmodel nog verder groeien, en werkzoekenden 
echte regisseurs van hun loopbaan maken. De organisatie zelf wil een 
ondersteunende en toeleverende rol spelen. Ook voor werkgevers zal er 
meer mogelijk worden, met name het beheer van kandidaten, cv�’s van 
eindkandidaten en analyses op basis van deze gegevens in de databank.  
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>  5.3. Doelgroepen, vaardigheden en begeleiding 

Uit de gesprekken met verschillende organisaties wordt duidelijk hoe 
moeilijk het is om kwetsbare doelgroepen over de drempel te trekken. De 
VDAB-werkwinkel in Antwerpen-Noord duidt er op dat het vaak heel moeilijk 
is om de doelgroepen naar de werkwinkel zelf te krijgen. De werkwinkel 
startte een project om de zelfredzaamheid van klanten met de online 
diensten van VDAB te verhogen, maar de vaak geringe opkomst maakt 
duidelijk dat het niet evident is om ook de doelgroepen er warm voor te 
maken. Ook het OCMW Gent en digitaal.talent wijzen er op dat mensen 
intensieve toeleiding nodig hebben naar bijvoorbeeld een cursus. 

 

>  5.3.1. Vaardigheden 

Vaardigheden en vertrouwen in die vaardigheden zijn van belang om de stap 
naar computer- en internetgebruik, alsook e-governmentgebruik te zetten. 
Bij digitaal.talent merken ze nog steeds dat mensen geen e-
governmenttoepassingen durven gebruiken. Ook bij VDAB stelt men vast dat 
het gebruik van online dienstverlening nog onvoldoende vertrouwen 
inboezemt. Omdat het om officiële diensten gaat, willen mensen graag 
zeker zijn. Daarom verkiezen ze vaak het vertrouwde kanaal van de 
werkwinkel. VDAB merkt zelfs een dubbele beweging op. Werkzoekenden 
schrijven zich in via de website, maar komen de volgende dag in de 
werkwinkels informeren of ze het goed hebben gedaan.  

Het vertrouwen in eigen kunnen is van belang. Toch wijzen de organisaties 
er op dat burgers ook over genoeg administratieve vaardigheden moeten 
beschikken. Klanten die niet in staat zijn om zelf de correspondentie te 
doen of om een duidelijke vraag te formuleren, zullen het digitale kanaal 
niet kunnen gebruiken omdat het zelfs via de traditionele weg vaak moeilijk 
is. Het kunnen omgaan met informatie of een informatiepakket is een 
onderdeel van de benodigde vaardigheden binnen de dienstverlening. Als 
mensen daar niet toe in staat zijn, zullen ze ook hun weg op een website 
niet vinden.  
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In Vlaanderen is er heel weinig geweten over vaardigheden van burgers. 
Organisaties weten niet wat de vaardigheden van hun doelgroepen zijn, en 
de overheid weet niet hoe het gesteld is met de vaardigheden van de 
burgers. Het is dan ook heel moeilijk om hierop concreet in te spelen.  

Er wordt vanuit het middenveld ook op gewezen dat er voldoende interesse 
moet zijn om vaardigheden te gaan ontwikkelen. Voor e-government 
ontbreekt die interesse vaak. Daarom is het moeilijker om met informatie 
om te gaan. De termen zijn vreemd. Een respondent wijst er bovendien op 
dat het verschil in informatievaardigheden, dat zich bijvoorbeeld 
manifesteert tussen lager en hoger opgeleiden, een probleem kan vormen.  

 

>  5.3.2. Begeleiding 

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het 
stimuleren en begeleiden van burgers in online zaken. Dit gebeurt  voor een 
deel met de 1700 Infomobiel. Dit is een wagen waarmee het Contactpunt 
verschillende evenementen of steden bezoekt, om zo burgers wegwijs te 
maken in de digitale overheidswereld. Via de 1700 Infomobiel probeert het 
Contactpunt Vlaamse Infolijn de drempel te verlagen voor burgers om online 
toepassingen uit te proberen. Er wordt immers ook begeleiding voorzien. 
Maar de organisatie heeft slechts één infomobiel ter beschikking.  

Achten organisaties het mogelijk om in natuurlijke contactmomenten met 
burgers begeleiding met elektronische toepassingen te voorzien? Het OCMW 
Gent staat alvast niet weigerachtig ten opzichte van 
begeleidingsmomenten. In eerste instantie zijn er wel de openbare 
computerruimtes waar aan vaardigheden kan gewerkt worden. 
Begeleidingsmomenten moeten niet zozeer aan het loket zelf plaatsvinden, 
maar kunnen vaste begeleidingsmomenten zijn als een vorm van 
gespecialiseerde dienstverlening.  

De lokale dienstencentra van het OCMW Gent vormen de belangrijkste 
schakel in het begeleiden van klanten rond het gebruik van moderne 
informatie- en communicatietechnologie. Ze organiseren cursussen en 
opleidingen rond algemeen computer- en internetgebruik. Het aanbod is 
vraaggestuurd en afgestemd op de doelgroep 



 125  

Breder binnen de stad Gent, broeit het idee om een helpdesk op te richten, 
waar burgers terecht kunnen met vragen rond elektronische toepassingen of 
andere ICT-gerelateerde zaken. Ook binnen de openbare computerruimtes 
in de stad wordt er geprobeerd om begeleiding te voorzien, en dit vaak door 
vrijwillige buddy�’s.  

Zoals eerder aangehaald, ziet het Contactpunt Vlaamse Infolijn voor zichzelf 
een rol weggelegd in het begeleiden van burgers bij online toepassingen. Nu 
gebeurt dit voornamelijk via de 1700 Infomobiel, maar voorheen had het 
Contactpunt een extra instrument: een cobrasessietool waarmee de 
voorlichter het scherm van de gebruiker kon overnemen en begeleiden 
doorheen de toepassing. Gelet op het verstrengen van de privacywetgeving, 
kunnen voorlichters deze begeleiding niet meer bieden.  

Het belang van begeleiding wordt erkend, maar de opmerking wordt ook 
gemaakt dat hier een rol is weggelegd voor het middenveld. VDAB had 
vroeger bijvoorbeeld computers bij migrantenorganisaties, zodat zij konden 
oefenen in het zoeken van vacatures. Het middenveld kan inderdaad een 
belangrijke rol spelen, net omdat begeleiding in de natuurlijke 
contactmomenten niet altijd evident is. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn 
illustreert met het voorbeeld van de kmo-portefeuille, die enkel online 
beschikbaar is. In de tweedelijnscommunicatie, voorzien de voorlichters van 
1700 begeleiding, maar die gesprekken lopen al snel op tot 20 à 30 minuten. 
Het is dus niet mogelijk om dit voor alles te doen. Er hangt ook een 
behoorlijk prijskaartje aan vast voor de desbetreffende diensten.  

 

>  5.4. Samenwerking 

>  5.4.1. Overheid 

Om een klantgerichte en geïntegreerde dienstverlening uit te bouwen, is er 
samenwerking nodig tussen verschillende (autonome) overheidsorganisaties. 
Binnen de Vlaamse Overheid zijn er twee organisaties die de front- en back 
office belichamen, respectievelijk het Contactpunt Vlaamse Infolijn en 
CORVE (Coördinatiecel Vlaamse E-government). Deze organisaties zitten 
niet samen in één organisatie, maar werken redelijk onafhankelijk van 
elkaar. Vroeger was dit wel het geval, maar dat werd vanuit politieke hoek 
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teruggeschroefd. Beide organisaties zijn van mening dat front- en back 
office niet noodzakelijk in één organisatie moeten zitten. �“Er is nog 
samenwerking, zeker wanneer er nieuwe applicaties zijn, maar niet zo 
intensief�”.  

Samenwerking tussen autonome overheidsorganisaties loopt vaak niet van 
een leien dakje, en dat is binnen de Vlaamse Overheid niet anders. In de 
gesprekken kwam meermaals aan bod dat er op vlak van samenwerking 
tussen verschillende diensten nog marge voor verbetering is. De relatie die 
sommige organisaties/diensten nu met elkaar te houden, zijn eerder 
gestoeld op de concurrentiegedachten dan op samenwerking. Het zou voor 
alle partijen beter en efficiënter verlopen als er meer samengewerkt zou 
worden tussen de verschillende diensten onderling. �“Samenwerking ligt vaak 
politiek moeilijk. De hervorming Beter Bestuurlijk Beleid heeft er geen goed 
gedaan, er zijn muren gecreëerd.�” 

In Vlaanderen bestaat het bijkomende probleem van de complexe 
staatsstructuur. De verschillende bevoegdheden, ergo gegevens, zijn 
verdeeld over verschillende overheidsniveaus. Dit zorgt voor een extra 
hindernis. Bovendien is er het lokale niveau, waar de ontwikkeling van e-
government steeds meer aan belang wint, dat zich moet wenden tot twee 
overheidsniveaus. Een voorbeeld: gemeenten registreren de gegevens voor 
het Rijksregister, en geven die door aan het federale niveau. Willen 
gemeenten echter voor de ontwikkeling van e-government deze gegevens 
opvragen, moeten zij hiervoor betalen. Er moet nog hard gewerkt worden 
aan oplossingen om gegevensdoorstroming binnen de gehele overheid op 
punt te stellen.  

 

>  5.4.2. Middenveld 

Om een inclusieve dienstverlening tot stand te brengen, moeten de eisen 
van de klant in rekening gebracht worden. Een mogelijkheid om dit te doen 
is samenwerking met het middenveld opzetten. Organisaties onderhouden 
contacten met doelgroepenorganisaties, die input geven rond de werking.  

Voor het OCMW Gent zijn middenveldorganisaties die met kansarmen 
werken, de ideale partner. Zij zijn goed geplaatst om input te geven als het 
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OCMW nadenkt over hoe het computergebruik te verbeteren. Hun ervaring is 
daarbij een enorme sprong voorwaarts. Het volstaat immers niet om een 
gewoon computerpakket af te geven. Er moet echt een holistische aanpak 
uitgewerkt worden. In de stad Gent is er bovendien een actief netwerk rond 
de digitale kloof. Digitaal.talent probeert de input van 
middenveldorganisaties zoveel mogelijk te stimuleren door samenkomsten 
te organiseren.  

Ook VDAB gebruikt de knowhow die er binnen doelgroepenorganisaties is om 
de eigen werking beter af te stemmen op de gebruikers. Zo gaat VDAB op 
een gepaste manier om met armoede, door een beroep te doen op een 
ervaringsdeskundige. Bovendien heeft de organisatie een 
stakeholdersforum, waar ze input krijgt van klanten over hun eisen en 
aandachtspunten binnen de dienstverlening. VDAB plaatst ook vacatures 
door op sites van kansengroepen, zoals Kif Kif. De vacatures komen in 
deeldatabanken terecht en worden zo geplaatst op de website van 
minderhedenfora. Zo kan de doelgroep vanop de eigen website lezen.  

Het Contactpunt Vlaamse infolijn startte een tweetal jaar terug met een 
nieuw project rond doelgroepencommunicatie, dat zich specifiek richtte tot 
kansarmen. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn wil aftoetsen of ze nog een 
toegevoegde waarde kan leveren aan de informatieverstrekking naar 
kwetsbare doelgroepen toe. Het project leverde tot hiertoe weinig concrete 
resultaten op. De doelgroepenorganisaties hebben vele andere projecten 
lopen, en daarom is het niet evident om een (intensief) nieuw 
samenwerkingsverband op te zetten. Uiteindelijk kwam er samenwerking 
tot stand, waarbij een videofilm werd gemaakt, met een voorlichter en een 
kansarme om goede en foute praktijken in het dienstverleningsproces te 
tonen.  

De afdeling Studietoelagen is tevreden over de samenwerkingsprojecten die 
ze op poten heeft gezet. Er is echte samenwerking tot stand gekomen 
tussen OCMW�’s, die het aanvragen van studietoelage begeleiden, en met 
verenigingen waar armen het woord nemen. Zeker deze 
doelgroepenorganisatie kan waardevolle input leveren, bijvoorbeeld op de 
potentiële moeilijkheden voor die doelgroepen in het aanvraagformulier. 
Vanuit de praktijkervaring kunnen zij die moeilijkheden signaleren, of op 
voorhand reeds een inschatting maken of ze het zouden kunnen. Iedereen 
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die in het stakeholdersforum betrokken is, zoals allerlei flankerende 
onderwijsorganisaties, krijgen de kans om terug te koppelen.  

De afdeling Studietoelagen geeft aan nog verder te willen gaan. Ze wil meer 
en meer de eindgebruiker in rekening nemen, door gebruikersgroepen te 
organiseren die de onlineapplicatie onder meer kunnen uittesten. Bij VDAB 
wordt dergelijke praktijk al toegepast.  

Een samenwerkingsverband vraagt natuurlijk de nodige inspanningen. 
Overheden werken samen met doelgroepenorganisaties, maar hebben geen 
of heel weinig contact met organisaties die zich specifiek inzetten rond de 
digitale kloof. Enkel in Gent is er een voorbeeld van organisaties die 
samenwerken rond de digitale kloof, maar ook daar is de interactie met 
overheid beperkt. Het VSNG geeft aan dat er nog wantrouwen leeft ten 
opzichte van de middenveldorganisaties vanuit de overheid.  

Het doel van samenwerking is om wederzijdse informatiedoorstroming te 
voorzien, en om doelgroepen beter te bereiken. Organisaties krijgen op die 
manier de kans om problemen te signaleren. 

 

>  5.5. Ontwikkeling e-government 

>  5.5.1. Struikelblokken 

De ontwikkeling van e-government binnen de verschillende 
frontlijnorganisaties is heel verschillende. Een struikelblok voor 
verschillende organisaties is de vrees dat de doelgroepen de 
onlinetoepassingen niet zullen kunnen gebruiken. Zeker bij het OCMW is dit 
een belangrijke factor. OCMW Gent vindt e-government niet zo 
vanzelfsprekend binnen het OCMW, er is immers sprake van een vicieuze 
cirkel. �“Het introduceren van e-governmenttoepassingen, kan de digitale 
kloof  versterken. We zouden het kunnen invoeren, maar onze klanten zijn 
vooral zwakke groepen die niet beschikken over digitale middelen.�” 

Een ander voorbeeld uit de dagelijkse werking van het OCMW: daklozen 
hebben geen identiteitskaart, dus zij vallen als potentiële doelgroep uit de 
boot. Voor het OMNIO-statuut, een regeling waarmee lage inkomens 
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verhoogde tegemoetkoming op ziektekosten kunnen krijgen, zijn een 
elektronische identiteitskaart en de gegevens van de mutualiteit 
noodzakelijk. Als die kaarten er niet zijn, is het moeilijk om die gegevens te 
verzamelen.  

Toch betekent dit niet dat er in het OCMW niet nagedacht wordt over 
elektronische dienstverlening. Er is wel degelijk wat aan de gang, maar de 
digitale kloof blijft altijd een issue binnen de ontwikkeling. Het digitaliseren 
van het sociaal huis brengt ook de kansengroepen in beeld. Er wordt, 
noodgedwongen, op twee sporen gewerkt: enerzijds trachten we zoveel 
mogelijk mensen te overtuigen de digitale kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen, anderzijds moeten we ervoor zorgen dat er altijd niet-
elektronische dienstverlening blijft bestaan.  

Ook bij de afdeling Studietoelagen is de vrees dat de doelgroep de online 
toepassing niet zal kunnen, een factor die de facto sommige ontwikkelingen 
tegenhoudt. Zo wou de afdeling proberen om de communicatie naar ouders 
van kleuters aan te passen, maar dit stuitte op twijfels bij de stakeholders.  

Het MAGDA-platform is bedoeld om gegevensdeling uit authentieke bronnen 
te faciliteren, maar kan op dit moment nog niet alle gegevens voorzien. 
Zolang CORVE via MAGDA niet alle gegevens kan ontsluiten, zijn organisaties 
genoodzaakt alternatieve oplossingen te zoeken. Zo wendt de afdeling 
Studietoelagen zich voor de gegevens uit het kadastrale inkomen tot 
Onroerende Voorheffing. De organisatie wil immers vermijden dat de burger 
deze gegevens zelf moet aanleveren, wat de administratieve last en gevaar 
om burger af te schrikken, vergroot 

Bovendien moeten online toepassingen voldoende betrouwbaar zijn. Het 
Contactpunt Vlaamse Infolijn stelt vast dat sommige diensten er niet in 
slagen om het informatieluik up to date te houden. Dat is uiteraard 
noodzakelijk om integratie na te streven.  

Diensten geven ook aan dat het ontwikkelen van e-government duur is. De 
ontwikkelingen gebeuren in de schoot van de organisaties, omdat zij 
daartoe de autonomie hebben. Aangezien er redelijk weinig budget is voor 
e-government binnen de Vlaamse Overheid, komt de ontwikkeling van eigen 
toepassingen op de budgetten van de agentschappen zelf terecht.  
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Politieke scoringsdrang kan eveneens een struikelblok vormen. Toepassingen 
die niet volledig op punt staan, moeten gelanceerd worden. Er moet 
voldoende tijd genomen worden om alles goed uit te werken. Maar soms 
worden een aantal zaken te fel doorgeduwd, of voor andere projecten niet 
hard genoeg op het gaspedaal geduwd.  

 

>  5.5.2. Kritische succesfactoren 

Naast de struikelblokken, zijn er ook een aantal faciliterende elementen 
voor een e-government. Een eerste kritische succesfactor is de steun van 
het management. Het management moet de visie rond dienstverlening, en 
de plaats van elektronische dienstverlening daarbinnen voldoende steunen 
en uitdragen binnen de organisatie. Het management moet open staan voor 
innovatie en de mogelijkheden om het uit te proberen. Bij VDAB was deze 
open geest alvast een stimulans. Gedurfde keuzes, zoals de WIS-computer 
toegankelijk maken voor iedereen, hebben bijgedragen aan een succesvolle 
ontwikkeling.  

Een ander succesingrediënt is er steeds over waken dat e-
governmentapplicaties een functioneel nut hebben voor alle gebruikers. De 
gebruiker moet effectief een voordeel kunnen boeken door het elektronisch 
te doen. Ten eerste betekent dit dat de applicaties voldoende 
gebruiksvriendelijk moeten zijn. Ten tweede betekent dit ook dat de eisen 
van kritische klanten mee in rekening genomen moeten worden. De 
groeiende veeleisendheid van klanten is een uitstekende motivator om 
steeds te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden.  

VDAB geeft ook aan dat een sleutel tot het succes goed functionerende 
databanken zijn. VDAB ontwikkelde eigen databanken, maar stelt die ook 
open voor andere organisaties. De case van VDAB laat zien dat wanneer 
databanken ontsloten worden, er heel wat mogelijk wordt. De matching 
tussen verschillend gegevens laat toe om nieuwe zaken te ontdekken, en 
voor de klant meerwaarde te genereren. 
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>  5.5.3. Proactieve dienstverlening 

Het Vlaamse Regeerakkoord maakt de verwijzing naar proactieve 
dienstverlening. Daarom werd in de gesprekken steeds gepeild naar de 
meningen over proactieve dienstverlening. Proactieve dienstverlening kan 
gezien worden als een middel om dienstverlening beter bereikbaar te maken 
voor kwetsbare doelgroepen. Automatische toekenning herbergt voor deze 
doelgroepen een voordeel. Op basis van allerlei gegevens die organisaties 
hebben, kunnen ze zelf uitmaken welke doelgroepen in aanmerking komen 
voor een bepaald recht. De hoogte van de toekenning kan meteen berekend 
worden. Op die manier krijgen ook mensen die voorheen niet wisten dat ze 
recht hadden op een bepaalde uitkering of statuut, het ook effectief 
toegewezen.  

Proactieve dienstverlening is enkel mogelijk via een stevig uitgebouwde 
back office. Verschillende gegevens moeten bereikbaar, bruikbaar en 
betrouwbaar zijn. Bovendien moet het hele systeem achter de automatische 
toekenning op punt staan. Fouten in het proces van automatische 
toekenning zijn immers bijzonder netelig. �“Hoe moet je aan de burger een 
terugvordering verantwoorden? Eerst zeg je als overheid dat hij of zij er 
recht op heeft, en daarna toch weer niet. Of stort het bedrag maar eens op 
een verkeerd rekeningnummer�”.  

Daarom is het ook van belang dat er zorgvuldig gecommuniceerd wordt rond 
proactieve dienstverlening. Mensen moeten weten waarom ze van de  
Vlaamse Overheid geld op hun rekening gestort krijgen. Een respondent 
verwoordde het zo: �“als de burger niet weet van wie het geld komt, neem 
je hem onrechtstreeks het recht af om te reclameren. Bovendien zullen er 
altijd uitzonderingen zijn die wel een aanvraag moeten indien. Een slechte 
communicatie daarrond, draait de hele democratisering terug.�” 

Proactieve dienstverlening zet ook het privacyvraagstuk in het voetlicht. De 
vraag stelt zich immers hoe transparant de burger moet en wil zijn. Een 
gevaar is dat er een big brothergevoel ontstaat, een overheid die alles 
weet. Er zal dus een sterk juridisch kader nodig zijn om toe te zien op het 
correcte gebruik van de gegevens.  

Proactieve dienstverlening wordt zeker als een instrument gezien om 
kwetsbare doelgroepen in dienstverlening zo maximaal mogelijk te 
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bereiken. Maar het wordt ook niet als een heiligmakend middel beschouwd. 
Proactieve dienstverlening vertrekt vanuit de aanname dat de overheid het 
interactieproces met de klant start, en dat de betrokkenheid van de klant 
zo gering mogelijk is. Dit staat haaks op een andere trend binnen 
dienstverlening: namelijk de burger zo zelfredzaam mogelijk maken, en als 
overheid een ondersteunende rol spelen door reactie te geven op acties van 
burgers.  

Bij proactieve dienstverlening komt heel wat kijken. Hoe realiseerbaar zijn 
de processen op korte termijn? Het OCMW geeft toe dat het moeilijk wordt 
om proactieve dienstverlening binnen de organisatie op korte termijn te 
realiseren. Achter de schermen zijn er al heel wat mensen bezig om 
processen in gang te zetten, onder meer het OMNIO-statuut. Een probleem 
daarmee bestaat er uit dat het technisch niet mogelijk is om over bepaalde 
gegevensstromen te beschikken, waardoor automatisering van rechten 
belemmerd wordt. Zo zijn de gegevens voor de aanvraag van het OMNIO-
statuut verspreid over verschillende instanties en is het momenteel 
onmogelijk om de verschillende databases van deze instanties aan elkaar te 
koppelen.  

Ook de afdeling Studietoelagen werkt samen met CORVE aan het grootse 
project automatische toekenning. De streefdatum is het schooljaar 2013-
2014, maar op dit moment moet er nog veel gebeuren. Gegevens moeten 
aangeleverd worden vanuit verschillende overheidsniveaus en organisaties. 
Er kruipt dus heel veel tijd in de voorbereidende werken van een project 
automatische toekenning. Immers, vele machtigingen zijn ook nodig om de 
privacy van burgers niet te schenden.  

 

>  5.6. Multichannel Management 

Alle organisaties doen een beroep op verschillende kanalen om het contact 
met de burger te laten verlopen. De telefoon, balie en het internet 
(website, e-mail en chat) zijn de meest frequente kanalen, en staan ook in 
dit onderzoek centraal. Dienstverlenende organisaties blijven echter zoeken 
naar alternatieve kanalen om doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, 
zoals de digitale televisie en mobiele toestellen. De hoge penetratie in de 
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samenleving, ook bij kwetsbare doelgroepen, van deze ICT is de 
belangrijkste reden waarom overheidsorganisaties deze kanalen aanwenden.  
 
Ongeveer de helft van de Vlamingen heeft digitale televisie (De Marez en 
Schuurman, 2010: 8). De gsm kent een heel hoge penetratiegraad; 97% van 
de Vlaamse bevolking is bereikbaar via de mobiele telefoon. Bovendien zijn 
deze mobiele apparatuur steeds in ontwikkeling. De smartphones, met 
mogelijkheid tot internetgebruik, nemen een steeds prominentere plaats in.  
 
Hoe de organisaties omgaan met deze kanalen, is heel verschillend. De 
dienstverlening in OCMW Gent verloopt voornamelijk via persoonlijk 
contact. Andere kanalen zijn het internet en de telefoon. Het OCMW denkt 
er wel over na om te starten met sms-communicatie. Via sms kan het OCMW 
Gent hen van een aantal zaken op de hoogte brengen. Het OCMW probeert 
op die manier in te spelen op de moderne technologie om de doelgroepen 
beter te bereiken.  

VDAB maakt gebruik van verschillende kanalen en platformen om de klanten 
te bereiken. De drie grote kanalen, balie, telefoon en internet, zijn 
uiteraard aanwezig, maar daarnaast ontwikkelde VDAB ook nog andere 
platformen om de communicatie met doelgroepen te laten verlopen. 
Digitale televisie is volop in ontwikkeling, burgers kunnen er het vacature-
aanbod raadplegen. SMS-communicatie is ingeburgerd, en ook de 
dienstverlening via de smartphones wordt meer en meer aangepast. VDAB 
probeert in te spelen op nieuwe platformen die de bereikbaarheid naar 
burger verhogen. Steeds meer en meer dringen vormen van m-government 
de dienstverlening van VDAB binnen. De organisatie is van mening dat ze 
mee moet zijn met de nieuwste ontwikkelen om de dienstverlening naar 
klanten te optimaliseren.  

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn heeft verschillende kanalen ter 
beschikking, vanuit haar opdracht op de overheidsinformatie bereikbaar te 
houden. Alle kanalen zijn daarbij evenwaardig, met dien te verstande dat 
de focus op de telefoon en de website ligt.1700 verwijst immers naar het 
telefoonnummer, en ook voor de website is dit het bereikbare nummer. Op 
het internet kunnen burgers informatie zoeken op de website, een e-mail 
sturen of chatten met een voorlichter. De televisie is eveneens een kanaal 
dat aangewend wordt, maar in mindere mate. Het aanbod via teletekst, 
daar gaat bijvoorbeeld minder aandacht naartoe, en ook digitale televisie 
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staat nog in de kinderschoenen. Een uniek kanaal is de 1700 Infomobiel, het 
mobiele loket.  

De afdeling Studietoelagen gebruikt de website, brieven en persoonlijke 
contacten als vormen van dienstverlening. Het telefonische kanaal is 
uitbesteed aan 1700, en die krijgen ook heel wat vragen binnen. De afdeling 
denkt niet zozeer na over nieuwe kanalen, maar ontwikkelt de bestaande 
kanalen zoals het elektronische bijvoorbeeld diepgaander. De afdeling 
Studietoelagen is geen voorstander van het sms-kanaal, omdat het niet op 
maat van haar dienstverlening gesneden is.  

Uit het kanaalgebruik bij de verschillende frontlijnorganisaties blijkt dat de 
traditionele kanalen nog steeds populair zijn. Bij VDAB, die een sterke niet-
traditionele dienstverleningspoot uitwerkte, komt nog steeds 48% van de 
klanten naar de werkwinkel. Vorig schooljaar bedroeg de verhouding 
papieren vs. elektronische aanvraag 80-20% bij de afdeling Studietoelagen. 
Het OCMW Gent heeft nauwelijks elektronische dienstverlening op de site, 
dus daar kan weinig gebruik van gemaakt worden. De site bevat informatie, 
met daarbij doorverwijzingen naar gespecialiseerde instanties en personen.  

Alle diensten hebben verschillende kanalen ter beschikking, maar dat 
betekent niet dat ze actief bezig zijn met deze kanalen aan te sturen. VDAB 
is de enige frontlijnorganisatie die een echte actieve kanalenmix heeft. De 
organisatie werkt volgens de strategie klanten zo zelfredzaam mogelijk te 
maken. Dit betekent dat de organisatie het internet als 
dienstverleningskanaal steeds meer waardeert. De bedoeling is dat 
persoonlijk contact via de consulenten zoveel mogelijk toegevoegde waarde 
oplevert. Concreet komt het er op neer dat consulenten zich zoveel 
mogelijk moeten inzetten rond arbeidsbemiddeling.  

Het opleidingsaanbod van VDAB, maakt het mogelijk om aan de digitale 
competenties van de werkzoekenden te werken. Het bereik van 
werkzoekenden met vacatures, gebeurt via verschillende kanalen, die 
afhankelijk van de doelgroep, het meest effectieve resultaat opleveren. 
Toch merkt VDAB op dat er op een gegeven moment een keuze moet 
gemaakt worden over wat je als organisatie gaat aanbieden via welke 
platformen. Het is nagenoeg onmogelijk om alle diensten via alle kanalen 
aan te bieden.  
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De andere organisaties hebben geen actieve kanalenmix. De kanalen 
bestaan gewoon naast elkaar. Bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn is dit een 
heel bewuste keuze. De organisatie wil naar de burger toe alle kanalen als 
gelijkwaardig presenteren. �“Het is niet de taak van het Contactpunt 
Vlaamse Infolijn om de burger in een bepaalde richting te sturen.�” 
Bovendien wijst de organisatie er op dat de applicaties nog niet 
gebruiksvriendelijk genoeg zijn. �“Mochten we er zeker van zijn dat alle e-
governmenttoepassingen voldoende gebruiksvriendelijk zouden zijn, dan 
zouden we wel aan kanaalsturing kunnen doen�”. 

De afdeling Studietoelagen is nog volop bezig met de ontwikkeling van het 
elektronische kanaal. De digitale aanvraag voor studietoelage kan sinds kort 
volledig digitaal verwerkt worden. Een volgende project is de automatische 
toekenning. De organisatie probeert via het project �“intermediair�” alvast 
om voor de eigen interne werking de afhandeling makkelijker te maken, 
met voordelen voor de burger. Het OCMW Gent werkt voornamelijk via 
persoonlijk contact, er is geen sprake van een multichannel management. 

 

>  5.6.1. Kanaalsturing 

Kanaalsturing kan zowel harde als zachte kanaalsturing behelzen. Zachte 
kanaalsturing gaat uit van de intrinsieke kracht van een bepaald kanaal. Het 
betekent concreet dat het internet zo goed mogelijk ingericht wordt, zodat 
er automatisch vanuit het aanbod prikkels tot gebruik kunnen vertrekken. 

Een tweede vorm is harde kanaalsturing, dat onder meer ingrijpt op 
extrinsieke kenmerken van kanalen zoals de bereikbaarheid. Een voorbeeld 
is verminderde openingsuren van het loket. Een extreme vorm van 
kanaalsturing is het sluiten van een kanaal voor een bepaalde 
dienstverlening. Uiteraard heeft dat invloed op de andere kanalen. Zij 
zullen extra bevraagd worden, en moeten daartoe dus over voldoende 
capaciteit beschikken. Wat de precieze consequenties zijn van het sluiten 
van een kanaal, is wederom afhankelijk van de aard van de dienstverlening, 
de doelgroepen en het (gebruik van het) kanaal dat verdwijnt. Uit de 
Nederlandse cases blijkt dat de organisaties business cases uitvoeren die 
dergelijke beslissingen vooraf gaan. De business case licht immers een 



 

 136  

eerste tip van de sluier over de impact naar klanttevredenheid en de 
mogelijke efficiëntiewinsten. 

Doen de organisaties ook effectief inspanningen om klanten naar het 
internetkanaal te verleiden? VDAB denkt alvast na in welke mate ze 
sommige groepen kan stimuleren om gebruik te maken van bepaalde tools, 
omdat het zo efficiënt mogelijk zou zijn naar dienstverlening. De 
organisatie gebruikt communicatie om zekere sturing te doen. Bij informatie 
over de inschrijving, wordt er in de brochure niet meer verwezen naar de 
werkwinkel. �“We verwijzen naar het call center en naar de website. Op die 
manier hopen we toch dat we zoveel mogelijk mensen in die richting 
krijgen. Dat betekent niet dat ze in de werkwinkel niet meer kunnen 
inschrijven. Als de klant het wil, kan hij of zij daar steeds terecht.�” 

Een andere manier is op de website zoveel mogelijk toegevoegde waarde 
voor de klant bieden. �“We proberen onze internetdiensten zo in te richten 
dat klanten er hun voordeel uit kunnen halen. Naar de toekomst toe willen 
we ervoor zorgen dat werkgevers analyses kunnen doen naar 
arbeidspotentieel in regio�’s en dergelijke. Ook voor de werkzoekende moet 
het mogelijk zijn om het eigen arbeidsproces beter te gaan regisseren, en af 
te stemmen op de arbeidsmarkt.�” De sturing die er op dit moment gebeurt, 
vertrekt vanuit het idee dat er ook effectief voordelen voor de doelgroepen 
zijn.  

De afdeling Studietoelagen heeft een aangepaste communicatie naar 
studenten hoger onderwijs toe. Zij krijgen een brief of e-mail met daarin de 
link naar de online aanvraagprocedure. De afdeling Studietoelagen leefde 
met het idee om deze vorm van communicatie uit te breiden naar het 
kleuteronderwijs. De ouders zijn immers relatief jongen mensen die enige 
digitale vaardigheden hebben. Dit idee botste echter op weerstand bij 
verschillende stakeholders. Zij vrezen dat deze doelgroep niet rijp is voor 
de digitale aanvraagprocedure. De organisatie heeft wel een sterke troef in 
handen om sturing te onderbouwen: de digitale aanvragen leveren zowel 
winst op voor de organisatie als voor de klant. Het verwerkingsproces van 
een digitaal formulier gaat immers veel sneller dan de papieren versie. 
Burgers die hun aanvraag digitaal deden, krijgen daarom veel sneller de 
toelage gestort. Er is dus een �“beloning�” voor mensen die het digitaal doen. 
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>  5.7. Conclusies 

Het beleid rond de digitale kloof is gefragmenteerd, wat zich ook vertaalt 
naar weinig coördinatie in de uitvoering. Op het middenveld beweegt er 
heel wat. Doelgroepenorganisaties en organisaties met als missie het 
dichten van de digitale kloof, zetten zich actief in om zoveel mogelijk 
mensen te betrekken bij de digitale evolutie. Er is echter weinig 
wisselwerking of kennisdeling tussen het middenveld en overheid. De 
digitale kloof is echter een breed en complex thema, dat een horizontale 
aanpak vergt. Het betrekken van zoveel mogelijk stakeholders lijkt daarom 
een must.  

De overheid doet relatief weinig beroep op kennis en ervaring van de 
middenveldorganisaties rond digitale kloof. De middenveldorganisaties 
ontberen een duidelijk aanspreekpunt en verantwoordelijke voor het 
aankaarten van issues bij de Vlaamse overheid. De dienstverlenende 
organisaties betrekken doelgroepenorganisaties of ervaringsdeskundigen in 
hun werking. Zij kunnen ook rond digitale toepassingen input geven.  

De afdeling Bestuurszaken zet de bakens uit voor het Vlaamse e-
governmentbeleid. De autonome overheidsagentschappen worden 
grotendeels zelf geresponsabiliseerd voor de ontwikkeling van elektronische 
toepassingen. Dit betekent dat deze organisaties zelf bepalen hoe snel die 
ontwikkeling gaat. Om dit probleem te overkomen, is er CORVE, die onder 
meer de coördinatie van verschillende e-governmentprojecten voert. CORVE 
ontwierp het MAGDA-platform, waarlangs gegevensuitwisseling uit 
authentieke bronnen kan plaatsvinden, maar de werking ervan is nog niet 
volledig geoptimaliseer. Op dit moment wordt hard ingezet op authentieke 
bronnen, om naar de toekomst toe deze gegevensuitwisseling vlotter te 
laten verlopen.  

Samenwerking tussen organisaties op vlak van e-government kan beter. Wil 
de Vlaamse overheid de beloftes van e-government inlossen, namelijk een 
efficiënte, effectieve en klantgerichte overheid, moeten organisaties 
onderling samenwerken en de oude muren tussen en binnen organisaties 
gesloopt worden. Dat is niet zo evident, net omdat de organisaties over de 
nodige autonomie bezitten.  
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De verschillende dienstverlenende organisatie hebben verschillende kanalen 
om met klanten in contact te treden. Hoe de organisaties met deze kanalen 
omgaan, verschilt sterk. VDAB is de enige organisatie met een actieve 
kanalenmix. Kanalen worden ingezet in functie van de beleidsdoelstellingen 
en de beoogde doelgroepen. De andere organisaties hebben een eerder 
passieve kanalenmix, waarbij de verschillende kanalen gewoon naast elkaar 
staan. Een klantgericht dienstverleningsconcept denkt echter na over het 
inrichten van kanalen naar doelgroepen toe. 
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Bijlage 6  

6. Nederland: een inleiding 

Dit onderzoek integreert een vergelijkend luik met Nederland. De keuze 
voor Nederland berust op een aantal factoren. Cijfers rond internettoegang 
en computerbezit tonen aan dat onze Noorderburen een beter resultaat 
kunnen voorleggen rond de penetratie van moderne ICT in gezinnen 
(Eurostat, 2010: 2).  De grotere aanwezigheid van ICT in de Nederlandse 
samenleving, maakt het interessant om te kijken hoe de overheden inspelen 
op de problematiek van de digitale kloof en hoe ver de ontwikkeling van e-
government gevorderd is. Bovendien bestaat er in Nederland een levendige 
onderzoekstraditie rond de digitale kloof en e-government. Ook dit kan een 
impulsfactor zijn voor het beleid.  

Dit hoofdstuk geeft eerst een korte algemene schets van de initiatieven 
rond de digitale kloof en e-overheid. Vervolgens worden de vier 
frontlijnorganisaties voorgesteld. De cases lichten de belangrijkste punten 
in de organisaties rond de digitale kloof en e-government er uit. Zo worden 
enkele accenten duidelijk, die ook voor de Vlaamse cases leerrijk kunnen 
zijn. 

 

>  6.1. De digitale kloof in Nederland 

De digitale kloof is een fenomeen dat zich in vele moderne samenlevingen 
voordoet, en Nederland vormt hierop geen uitzondering. Toch behoort 
Nederland tot de beste leerlingen van de klas. In (Europese) statistieken 
rond toegang en gebruik van computer en internet, scoren onze 
Noorderburen steevast hoog. Maar liefst 92% van de Nederlandse gezinnen 
beschikt over een eigen computer. Het hebben van een computer staat 
nagenoeg gelijk met toegang tot het internet: 90% van de computers heeft 
een internetaansluiting (CBS, 2010).  

Heel veel gezinnen in Nederland hebben dus toegang tot de computer en 
het internet. Discussies over de digitale kloof spitsen zich daarom in 
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Nederland voornamelijk toe op de tweede graad, namelijk het verschil in 
vaardigheden en gebruikstoepassingen. Onderzoek van Jan Van Dijk (2003, 
2007) toont aan dat computer en internettoegang niet noodzakelijk 
betekent dat mensen er ook mee aan de slag kunnen. Steeds meer groeit er 
immers een ongelijkheid in vaardigheden. Van Dijk maakt een onderscheid 
tussen operationele, informatie en strategische vaardigheden om de 
groeiende ongelijkheid in vaardigheden beter te kaderen.  

Nederland telt 1,6 miljoen digibeten, dus de vaardigheidsproblematiek is 
relevant. Uiteraard vormen laaggeletterden een kwetsbare groep. De 
doelgroepen van de fysieke kloof, zoals ouderen, lager opgeleiden en lage 
inkomens, hebben ook een hoge kans om bij deze digibeten te horen. Toch 
toont onderzoek aan dat de kloof van de tweede graat breder en dieper 
gaat. Zeker bij strategische vaardigheden blijkt dat de typische doelgroepen 
geen stand meer houden, en bijvoorbeeld ook jongeren hierop slecht scoren 
(Van Deursen en Van Dijk, 2008: 8). Vaardigheden en gebruik zijn dus een 
aandachtspunt in de aanpak van de digitale kloof. Het onderzoek dat reeds 
gebeurd is, wijst er op dat de overheid er niet vanuit mag gaan dat de 
burgers hun diensten wel zullen gebruiken.  

In Vlaanderen ontbreekt onderzoek naar vaardigheden van burgers op dit 
moment. Gezien de grotere toegangskloof, is het ook te verwachten dat ook 
in Vlaanderen de vaardigheden nog heel divers ontwikkeld zullen zijn. Dit is 
belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van e-governmenttoepassingen: 
het verkleinen van de digitale kloof van de eerste graad, betekent niet dat 
burgers automatisch 1) de weg vinden naar het elektronische toepassingen 
en 2) deze toepassingen begrijpen en tot een goed einde kunnen brengen. 

 

>  6.1.1. Het beleid rond de digitale kloof 

De Rijksoverheid formuleert het beleid in Nederland. Beleid rond de digitale 
kloof vertrekt dus vanuit de centrale overheid. De bevoegdheid rond 
moderne informatie- en communicatietechnologie situeert zich bij twee 
ministers en staatssecretarissen: de minister en staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de minister en 
staatssecretaris van Economische Zaken (EZ).  
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De beleidssituatie in Nederland is duidelijker dan in Vlaanderen. Nederland 
kent een centralere overheid dan het federale België, waar het regionale 
Vlaamse niveau haar eigen bevoegdheden heeft. Dit maakt het beleid in 
Nederland eenduidiger. De centrale Rijksoverheid, bij monde van de twee 
ministeries zijn de aanstuurders, en ergo aanspreekpunten.  

Een bekend project rond de digitale kloof waren de Digitale Trapveldjes. 
Begin 2000 startte de Rijksoverheid met de zogenaamde Digitale 
Trapveldjes. Een Digitaal Trapveldje is een ruimte in een achterstandswijk 
waar iedereen kan leren omgaan met ICT en waar activiteiten worden 
opgezet om de buurt te versterken. Een trapveldje had dus de bedoeling om 
te werken aan toegang van achtergestelde groepen. Het Rijk, bij monde van 
het Ministerie BZK, voorzag een eenmalige subsidie van vier jaar voor de 
digitale trapveldjes. Het programma was een groot succes. Vele 
wijkinitiatieven schreven op het project in. De subsidie werd eind 2004 
stopgezet. Dit betekende niet noodzakelijk het einde van de digitale 
trapveldjes. Er zijn nog steeds organisaties die hun digitale trapveldje 
blijven voortzetten, zonder de subsidies van BZK. 

 

>  6.1.2. Digivaardig & Digibewust 

Het huidige programma van de Rijksoverheid rond de digitale kloof is 
Digivaardig & Digibewust. Ex-staatssecretaris Heemskerk initieerde het 
programma in 2007. Digivaardig & Digibewust is een publiekprivaat 
programma: het bedrijfsleven ondersteunt het programma financieel. De 
Europese commissie doet eveneens een duit in het zakje. Deze 
organisatiestructuur zorgt ervoor dat de regeringswissel geen repercussies 
heeft op het programma.  

Het actieplan wil inspelen op de kennis en vaardigheden rond het internet.  
Immers, de samenleving wordt steeds digitaler, waardoor omgaan met 
digitale middelen een vaardigheid als lezen en schrijven wordt. Alle lagen 
van de bevolking worden met het programma beoogd, met een speciale 
aandacht voor digibeten, jongeren, senioren en ondernemers (Digivaardig & 
Digibewust, 2010). Het programma wil alle initiatieven die Nederland meer 
digivaardig en digibewust willen maken bij elkaar brengen. �“Er gebeurt 
zoveel op dit vlak. Zowel de overheid als de koepelorganisaties als de 
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bedrijven spannen zich in om mensen op een slimme en verantwoorde 
manier van de digitale mogelijkheden gebruik te laten maken. Tot nu tot 
zijn die inspanningen vaak versnipperd. Door versnippering en gebrek aan 
afstemming doen we dingen dubbel en bestaat het gevaar dat we 
belangrijke zaken over het hoofd zien. Het programma brengt de 
verschillende initiatieven bij elkaar zodat zij kennis kunnen uitwisselen en 
geeft goede ideeën de steun die ze verdienen�”, aldus ex-staatssecretaris 
Heemskerk (Programmabureau Digivaardig en Digibewust, 2007: 3).  

Het programma is projectmatig opgevat: het ondersteunt projecten van 
andere organisaties. Projecten van non-profitorganisaties kunnen, indien ze 
voldoen aan een aantal criteria, financiële steun krijgen daar waar ze 
dezelfde doelen nastreven en ze waar mogelijk te versterken (Aarts, 2010). 
De overheid koos bewust niet voor een programma met verstrekkende 
maatregelen. �“Er is geen allesomvattend actieplan, want de digitale wereld 
is veel te omvattend en te complex. Ontwikkelingen gaan heel snel en er 
zijn veel partijen en bedrijven bij betrokken. Daarom moet de overheid dit 
niet geïsoleerd willen aanpakken�”, dixit Frank Heemskerk 
(Programmabureau Digivaardig en Digibewust, 2007: 3).  

De nadruk van het programma Digivaardig & Digibewust ligt op vaardigheden 
en veilig omgaan met het internet. De samenleving en overheid worden 
steeds meer digitaal. De overheid biedt steeds meer publieke diensten 
online aan. Ze brengt Mijn Overheid, een digitaal loket waarmee iedereen 
met zijn BurgerServiceNummer op een veilige en snelle manier zijn zaken 
met de overheid kan regelen. Mensen die niet over de vaardigheden 
beschikken om in de digitale wereld mee te gaan, raken professioneel en 
sociaal steeds meer in een isolement. 

 

>  6.2. De e-overheid 

ICT werd vanaf begin jaren �’90 omarmd als een instrument om de 
dienstverlening te verbeteren, geheel in lijn met het NPM. De Rijksoverheid 
ontwikkelde tal van programma�’s die een visie op het gebruik van het 
elektronische kanaal binnen de overheid bevatten. In eerste instantie was 
ICT gericht op het verbeteren van de dienstverlening. Later kwam de 
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efficiëntiegedachte steeds meer op het voorplan. De meest recente plannen 
positioneren ICT als een instrument voor een efficiëntere overheid.  

Eén van de eerste overheidsprogramma�’s is Overheidsloket 2000 (OL2000), 
dat de één loketgedachte introduceerde. In eerste instantie was het gericht 
op het fysieke loket, later zou het ene loket op het internet zijn. In 2003 
kwal het programma Andere Overheid, met als centrale doelstelling de 
overheid efficiënter en beter te laten werken. Ook het lokale niveau wordt 
bij de plannen betrokken. Het in 2006 gelanceerde programma �‘De 
gemeente heeft Antwoord�’ schetst een ambitieuze doelstelling. De 
gemeente wordt het portaal voor overheidsdienstverlening (Teerling et al., 
2007: 33). Op dit moment loopt het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere 
dienstverlening en e-overheid of kortweg het NUP. 

 

>  6.2.1. Beleid e-government 

>  6.2.1.1. Het nationale  Uitvoeringsprogramma e-overheid en betere 
dienstverlening 

De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen stelden een 
gezamenlijk programma op om de potentie van de bestaande e-
overheidsinfrastructuur beter te benutten om zo de dienstverlening te 
verbeteren. Burgers en bedrijven vragen betere dienstverlening met minder 
regels en lagere administratieve lasten. Het NUP is gegroeid vanuit de nood 
voor meer regie en samenhang in de ontwikkeling van e-government. 
Autonome bestuurslagen zorgen ervoor dat er coördinatie ontbreekt en de 
gezamenlijke overheidsbrede elektronische infrastructuur te weinig werd 
gebruikt. Bovendien was het ook nodig om prioriteiten te stellen in de 
ontwikkeling.  

Het NUP moet focus, samenhang en structuur aanbrengen in de verbetering 
van dienstverlening. Concreet bestaat het NUP uit 19 zogenaamde NUP-
bouwstenen en zes voorbeeldprojecten. Deze basisvoorwaarden zijn 
gekozen omdat zij de minimaal noodzakelijke randvoorwaarden vervullen 
voor goed elektronisch verkeer tussen overheid en burger.  
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NUP-bouwstenen  
E-toegang   

Webrichtlijnen 

Internationaal erkende afspraken in de vorm van 
webstandaarden. Deze standaarden zijn samengebracht in een 
kwaliteitsmodel Webrichtlijnen, met 125 kwaliteitseisen om tot 
betere overheidswebsites te komen, die toegankelijk zijn voor 
alle gebruikers 

Samenwerkende catalogi 

Gebruikers kunnen informatie vinden, ongeacht op welke 
bestuurslaag het beleid is, en worden naar het juiste loket 
geleid. Dat betekent dat burgers en bedrijven op de websites 
van deelnemende overheden goed en snel informatie vinden 
over producten en diensten die ze nodig hebben 

Antwoord voor bedrijven 

Een portaal waar alle ondernemers terecht kunnen voor actuele 
en relevante overheidsinformatie. Doel is het verbeteren van de 
elektronische dienstverlening en het verminderen van de 
administratieve lasten door het vraaggericht ontsluiten van 
informatie en diensten 

Mijnoverheid.nl 

Een persoonlijke en veilige webomgeving, waarmee burgers 
zaken doen en informatie uitwisselen met de hele overheid 
waar en wanneer ze maar willen, en zo snel en goedkoop 
mogelijk.  

Antwoord 

Een aantal overheden werkt samen aaneen multichannel loket 
waar burgers en bedrijven met al hun vragen terecht kunnen: 
een klantencontactcentrum. Alle gemeenten met meer dan 100 
000 inwoners richten een KCC in. Ook is afgesproken dat 
informatie over producten van provincies en waterschappen aan 
de gemeentelijke klantcontactcentra beschikbaar wordt gesteld 

E-authenticatie   

DigiD burger 

DigiD is een gemeenschappelijk digitaal authenticatiesysteem 
voor overheden, waarmee ze elektronisch de identiteit kunnen 
controleren van burgers die van overheidsdiensten gebruik 
maken. Een burger kan met zijn eigen, unieke DigiD via internet 
communiceren met overheidsorganisaties en transacties 
afhandelen.  
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Gemeenschappelijke 
machtigingsvoorziening 

De GMV is een landelijke, gemeenschappelijke voorziening die 
het gebruik van machtigingen voor elektronische 
overheidsdiensten mogelijk maakt voor burgers en bedrijven. 
Met deze voorziening wordt het mogelijk een ander te 
machtigen - namens jezelf - elektronisch diensten van de 
overheid af te nemen.  

E-herkennig voor bedrijven 

bedrijven gaan samen met partijen die op de markt van e-
herkenning actief zijn een netwerk voor e-herkenning opzetten. 
Deelnemers maken afspraken om bestaande oplossingen breder 
te gaan toepassingen en aan te passen aan nieuwe 
ontwikkelingen.  

Nummers   

Burgerservicenummer 

het BSN is een uniek persoonsnummer, voorheen sofinummer. 
De overheid hanteert in haar contacten met burgers, maar ook 
in de uitwisseling van gegevens tussen overheden, slechts een 
uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer. Het BSN 
maakt het efficiënt en betrouwbaar uitwisselen van 
persoonsgegevens tussen overheden onderling mogelijk.  

Basisregistraties   

Gemeentelijke 
basisregistratie personen 
(GBA) 

De GBA is de enige en unieke bron van persoonsgegevens van 
Nederlandse ingeschrevenen. Persoonsgegevens en een goed 
werkende basisregistratie zijn nodig voor de effectieve 
uitvoering van overheidstaken en een adequaat 
dienstverleningsniveau van de overheid. Elke gemeente 
actualiseert en beheert de gegevens in de GBA voor de eigen 
inwoners 

Registratie niet ingezeten 
(RNI) 

de RNI is het register voor natuurlijke personen die niet in 
Nederland gevestigd zijn, maar wel een relatie onderhouden 
met de Nederlandse overheid . Aangezien ze niet in Nederland 
wonen, worden hun gegevens niet bijgehouden in de GBA. De 
verschillende overheidsorganen houden elk hun eigen registratie 
van deze niet-ingezeten bij. In de RNI worden enkele algemene 
gegevens van die registraties gebundeld tot één geheel  

Nieuw handelsregister 
(NHR) 

de kamer van koophandel werkt aan en beheert een nieuw 
handelsregister, dat de basisregistratie wordt voor 
ondernemingen en rechtspersonen. Alle overheden worden 
tussen 2008 en 2014 op het NHR aangesloten. Door de koppeling 
aan andere basisregistraties draagt het NHR bij aan een 
efficiënte overheid en een betere dienstverlening aan 
ondernemers 
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Basisregistratie adressen en 
gebouwen (BAG) 

de BAG is een door gemeenten bijgehouden basisregistratie met 
gegevens over adressen en gebouwen. Alle overheden kunnen 
deze gegevens afnemen en zijn vanaf medio 2011 verplicht deze 
te gebruiken 

Basisregistratie topografie 
(BRT) 

de BRT is een unieke bron voor alle midden- en kleinschalige 
topografische kaarten, waarmee overheden gemakkelijk met 
elkaar geografisch gegevens kunnen uitwisselen. Het kadaster is 
houder van de BRT 

Basisregistratie kadaster 
(BRK) 

de BRK registreert kadastrale informatie over percelen, 
eigendom, hypotheek en zelfstandig  beperkte rechten, zoals 
erfpacht, opstal en vruchtgebruik. Het BRK fungeert als 
basisregistratie aangezien veel overheden de kadastrale 
gegevens gebruiken als basis voor hun eigen werkprocessen 

Basisregistratie 
grootschalige topografie 
(BGT) 

De grootschalige basiskaart Nederland (GBKN) en de 
grootschalige topografie van de topografie-producerende 
gemeenten vormen, samen met brongegevens van 
Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en waterschappen, de BGT. 
Gegevens hoeven door deze bundeling nog maar eenmaal te 
worden ingewonnen, terwijl ze meervoudig kunnen worden 
gebruikt 

E-informatieuitwisseling   

Overheidsservicebus (OSB) 

De OSB is een eenduidige, innovatie en veilige voorziening die 
diverse soorten berichten vervoert, zoals het berichtenverkeer 
van basisregistraties tussen serviceaanbieders en -afnemers. Het 
gaat dus om de logistiek van het berichtenverkeer, niet om de 
inhoud. De OSB is noodzakelijk voor de ontsluiting van 
basisregistraties. Met deze basisvoorziening kan het streven 
naar eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik, 
worden gerealiseerd.  

Terugmeldingsfaciliteit 
(TMF) 

Een overheidsorganisatie die gebruikt uit de basisregistratie, 
kan vermoeden dat deze gegevens onjuist zijn, en is dan 
verplicht dit te melden. Met de TMF kan deze organisatie via 
één centraal punt zijn vermoeden melden, waarna de melding 
naar de betreffende instanties gaat.  

Gemeenschappelijke 
ontsluiting basisregistraties 
(GOB) 

De GOB is een stelsel van afspraken, standaarden, voorwaarden 
en voorzieningen die helpen de ontsluiting van de 
basisregistraties uniform en eenduidig te laten plaatsvinden. 
Door de  GOB wordt het voor overheden veel eenvoudiger om 
basisregistraties te gebruiken 

Tabel 13 �– Bouwstenen NUP (Bron: RENOIR, 2009) 
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Voorbeeldprojecten 

Omgevingsloket ten behoeve 
van omgevings- en 
watervergunning 

De omgevings- en watervergunning is één geïntegreerde 
vergunning, met één loket, één bevoegd gezag en één 
handhavende instantie voor aanleggen, bouwen, wonen, 
monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het ministerie van 
de VROM wil met dit project de regelgeving reduceren en 
verbeteren, zodat burgers en bedrijven minder tijd en geld 
kosten.  

Digitaal klantendossier werk 
en inkomen 

Het DKD is een virtueel dossier voor werk en inkomen. Dat 
wil zeggen dat de systemen van de ketenpartners UWV en 
de gemeentelijke sociale diensten zodanig met elkaar 
verbonden zijn, dat op elk gewenst moment de benodigde 
informatie kan worden opgevraagd. Medewerkers in de 
keten kunnen zo op een eenvoudige en verantwoorde 
wijzen gegevens delen ten behoeve van de stroomlijning 
van de eigen dienstverleningsprocessen. Burgers worden 
niet meer geconfronteerd met onnodige uitvraag van 
allerlei gegevens 

Loket voor verzuim en 
voortijdig schoolverlaten 

Het ministerie van OCW heeft samen met de DUO en een 
aantal pilotgemeenten een digitaal loket voor verzuim en 
voortijdig schoolverlaten ontwikkeld. Het loket zorgt ervoor 
dat scholen maar op één plaats en op een uniforme manier 
verzuim moeten melden. Vervolgens stelt het loket de 
juiste gemeenten op de hoogte 

Regelhulp en digitalisering 
voor wmo 

De wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) heeft als 
doel 'meedoen': de wet moet er voor zorgen dat mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 
meedoen in de samenleving. Er zijn nogal wat andere 
wetten die zich eveneens op deze doelgroep richten, 
hetgeen tot grote administratieve lasten leidt bij burgers 
én professionals.  Een belangrijk onderdeel is Regelhulp, 
een website die gehandicapten, chronisch zieken, maar ook 
gemeenteambtenaren en zorgprofessionals informeert over 
voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid 
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Verwijsindex risico's jeugdigen 

Een ICT-toepassing die risicomeldingen registreert van 
jongeren tot 23 jaar. Bij dezer jongeren doen zich 
problemen voor waardoor hun lichamelijke, psychische, 
sociale en/of cognitieve ontwikkeling wordt bedreigd en zij 
uit de maatschappij dreigen te vallen. Hulpverleners uit de 
jeugdketen melden het risico. Wanneer er al eerdere 
meldingen over een jongere zijn gedaan, worden de 
betrokken instanties geïnformeerd over elkaars melding. 
Het resultaat van de betere informatie-uitwisseling is dat 
organisaties minder langs elkaar heen werken 

Dienstenloket 

In alle EU-lidstaten wordt de dienstenrichtlijn ingevoerd. 
Het doel van de richtlijn is om het dienstverleners 
gemakkelijker te maken in de EU te ondernemen, door 
middel van het verminderen of wegnemen van regelgeving, 
administratieve lasten en hoge kosten. In alle lidstaten 
komt er een centraal, elektronisch dienstenloket waar de 
binnen- en buitenlandse dienstverleners informatie kunnen 
vinden en  hun zaken met de overheid kunnen regelen, 
zoals het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. 

Tabel 14 �– voorbeeldprojecten NUP (Bron: RENOIR, 2009) 

 

Bij de zes voorbeeldprojecten zijn er twee projecten van belang in verband 
met sociale dienstverlening. Het Digitale Klantendossier is een virtueel 
dossier voor werk en inkomen. Dit betekent dat de systemen van de 
ketenpartners UWV en de gemeentelijke sociale dienst zodanig met elkaar 
verbonden zijn, dat op elk gewenst moment de benodigde informatie kan 
worden opgevraagd. Het Digitaal Klantendossier ondersteunt eenmalige 
gegevensuitvraag. Een ander voorbeeldproject is regelhulp en de 
digitalisering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (wmo). De wmo 
heeft als doel �‘meedoen�’: de wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. 
Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vormen belangrijke 
doelgroepen. Regelhulp informeert doelgroepen en dienstverleners over 
voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid.  

Er gebeurt in Nederland dus heel wat om de overheid meer klantgericht te 
maken met behulp van ICT. Daarvoor is de strategie gekozen de 
basisinfrastructuur als uitgangspunt te nemen. De back office is van groot 
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belang voor de ontwikkeling van e-government, en de sleutel tot een 
klantvriendelijke front office. Daarom is het NUP gericht op het 
aanmoedigen van samenwerking tussen verschillende partners, en het 
selecteren van een aantal voorbeeldprojecten die deze inspanningen in de 
kijker zetten. De voorbeeldprojecten moeten voor burger en overheid 
duidelijk maken dat elektronische dienstverlening de nodige voordelen 
heeft.  

Het NUP werd onlangs geëvalueerd en de review was kritisch. Ondanks alle 
goede bedoelingen en afspraken, ontbreekt het bij betrokkenen aan een 
eensluidende visie en is er te weinig samenhang tussen de verschillende 
programma�’s. Het NUP blijft nog steeds te aanbodsgedreven. De 
belangrijkste reden voor het onvoldoende bereiken van resultaten is de 
complexiteit van overheidsorganisaties en het gebrek aan centrale sturing. 
Bij de ontwikkeling van e-overheid moet altijd rekening gehouden worden 
met een grote diversiteit aan actoren en belangen. E-overheid moet echt 
verweven zijn met de politieke agenda (Mulder, 2010). 

 

>  6.2.1.2. Burgerservicecode 

Een belangrijke tendens in het nadenken over e-dienstverlening, is dat het 
zowel efficiëntievoordelen als een klantgerichte overheid moet opleveren.  
De kwaliteit van de dienstverlening moet er voor burgers op verbeteren. Op 
initiatief van de staatssecretaris BZK werd het driejarig 
stimuleringsprogramma Burgerlink opgestart. Burgerlink moet bijdragen aan 
een betere afstemming van het aanbod op de wensen van de burger.  De 
organisatie heeft drie taken: het verbeteren van de servicekwaliteit, meten 
van klanttevredenheid en stimuleren van burgerbetrokkenheid.  

Burgerlink ontwikkelde daartoe de BurgerServiceCode, een gedragscode met 
tien kwaliteitseisen voor de relatie tussen burger en overheid in de moderne 
(digitale) samenleving. De bedoeling ervan is om de internetdrijfveren tot 
verandering (bij bestuurders en ambtenaren) te ondersteunen met externe 
druk (door burgers en hun belangenbehartigers). De gedragscode is 
geschreven vanuit het perspectief van de burger en bevat kwaliteitseisen 
waaraan digitale contacten moeten voldoen. Dit betekent niet dat alles 
goed is als het maar elektronisch is. Niet voor niets bepaalt de eerste norm 
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dat alle contactkanalen beschikbaar moeten zijn (Burgerlink, 2005, 8). 
Overheidsorganisaties kunnen de algemene uitgangspunten van de 
BurgerServiceCode uitwerken in een eigen kwaliteitshandvest, dat een 
aantal beloftes doet over de dienstverlening van een individuele 
overheidsorganisatie.  

De 10 kwaliteitsnormen van de BurgerserviceCode zijn uitgangspunten voor 
organisaties om naast alle technische zaken die bij dienstverlening aan bod 
komen, ook in de doelstellingen voldoende kwaliteit na te streven en de 
focus op de klant houden.  

1) Keuzevrijheid contactkanaal: als burger kan je zelf kiezen op welke 
manier ik met de overheid zaken doe. De overheid zorgt ervoor dat 
alle contactkanalen beschikbaar zijn (balie, brief, telefoon, e-mail, 
internet).  

2)  Vindbare overheidsproducten: de overheid stuurt de burger niet van 
het kastje naar de muur en treedt op als één concern 

3) Begrijpelijke voorzieningen: de overheid maakt mijn rechten en 
plichten permanent inzichtelijk 

4) Persoonlijke informatieservice: de overheid levert actief informatie, 
op maat en afgestemd op mijn situatie 

5) Gemakkelijke dienstverlening: De burger moet slecht eenmaal de 
gegevens aanleveren. De overheid maakt inzichtelijk wat zij van de 
burger weet en gebruikt de gegevens niet zonder de toestemming.  

6) Transparante werkwijzen: de overheid houdt mij op de hoogte van 
het verloop van de procedures waarbij ik betrokken ben 

7) Digitale betrouwbaarheid: De overheid garandeert vertrouwelijkheid 
van gegevens, betrouwbaar digitaal contact en zorgvuldige 
elektronische archivering 

8) Ontvankelijk bestuur: de overheid herstelt fouten, compenseert 
tekortkomingen en gebruikt klachten om daarvan te leren 
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9) Verantwoordelijk beheer: als burger kan ik prestaties van overheden 
vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt daarvoor 
de nodige informatie actief beschikbaar 

10) Actieve betrokkenheid: de overheid bevordert participatie en 
ondersteunt zelfwerkzaamheid door de benodigde informatie en 
middelen te bieden (Burgerlink, 2005: 8-27) 

Opvallend is het eerste principe: keuzevrijheid van het contactkanaal. Deze 
eerste norm is een uitgangspunt in het nadenken over klantgerichte 
dienstverlening. Dit betekent concreet dat een organisatie verschillende 
kanalen openstelt voor de burger. De notie van multichannel management 
(MCM) is in Nederland veel sterker ingeburgerd dan in Vlaanderen. MCM 
wordt beschouwd als de manier om een inclusieve dienstverlening te 
voorzien. 

 

>  6.3. Een eerste vergelijking 

Overheidsniveaus zijn verschillend: Nederland heeft geen regionale 
overheid. Het beleid of de krachtlijnen voor beleid wordt geformuleerd van 
de centrale overheid. In België ontwikkelen de federale overheid en de 
regionale overheden elk een eigen beleid. De digitale kloof is een 
beleidsthema dat zowel op federaal als regionaal niveau aan bod komt. De 
POD Maatschappelijke Integratie zet op federaal niveau wat zaken in gang. 
Ook was er enkele jaren geleden een actieplan Digitale Kloof. Het Vlaamse 
niveau kent versnipperde bevoegdheden rond de digitale kloof. Het Waalse 
Gewest heeft ook een heel eigen beleid ontwikkeld rond openbare 
computerruimtes. De Nederlandse Rijksoverheid heeft twee verschillende 
instanties die zich bekommeren om de digitale kloof en de digitale 
overheid: Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Het belangrijkste wapenfeit rond het beleid van de digitale kloof is het 
programma Digivaardig & Digibewust. Het programma zet uitdrukkelijk in op 
projecten de werken aan het vaardiger en bewuster maken van burgers in 
de omgang met ICT. In Vlaanderen en Wallonië zien we dat de concrete 
projecten rond de digitale kloof zich op toegang en basisvaardigheden richt. 
Openbare computerruimtes willen doelgroepen de mogelijkheid geven de 



 

 152  

computer en internet te gebruiken, en hen daar in te begeleiden. 
Programma�’s of initiatieven die enkel op vaardigheden gericht zijn, zoals e-
loket op 1, zijn er in Vlaanderen nog niet.  

Het denken rond klantgerichte dienstverlening, en de rol van ICT 
daarbinnen, is in Nederland verder gevorderd dan bij de Vlaamse Overheid. 
Het NUP geeft meer richting aan de te leveren inspanningen. Er wordt 
consequent ingezet op een aantal essentiële bouwstenen, en 
voorbeeldprojecten om concrete resultaten te kunnen boeken. Die 
overkoepelende visie ontbreekt in Vlaanderen. Een kritiek op het NUP is 
echter dat het te groots is opgevat, wat de uitvoerbaarheid ondermijnt.  

Ook de BurgerServiceCode is in het verlengde daarvan interessant. Een 
algemeen kader van normen waar een klantgerichte dienstverlening aan 
moet voldoen, brengt immers meer eenheid in het dienstverleningsproces 
van verschillende organisaties. Als organisaties moeten samenwerking 
binnen een geïntegreerde dienstverlening moeten ze immers een aantal 
normen overeen komen. 
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Bijlage 7  

7. De Nederlandse cases 

De vergelijkende studie met Nederland heeft tot doel om een aantal best 
practices te identificeren. Hoe gaan de Nederlandse organisaties immers om 
met het gegeven van de digitale kloof en e-government? De digitale kloof is 
veel kleiner, daarom is het interessant om te kijken hoe zich dat vertaalt in 
het e-governmentbeleid.  

Dit onderdeel bevat de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken met de 
vier frontlijnorganisaties UWV WERKbedrijf, DUO, SoZaWe Utrecht ende 
Dienst Publiek en communicatie. Thema�’s die aan bod komen zijn beleid, de 
ontwikkeling van e-government, multichannel management en doelgroepen. 

 

>  7.1. Beleid 

>  7.1.1. Digitale kloof 

De digitale kloof is in Nederland geen brandend beleidsthema. Het 
regeerakkoord van het kersverse kabinet Rutte maakt geen enkele 
toespeling op de digitale kloof. Eenzelfde teneur is voelbaar bij de vier 
frontlijnorganisaties. De digitale kloof bestaat, maar de impact ervan wordt 
genuanceerd. De overheid in Nederland heeft er vertrouwen in dat de 
burgers mee zijn. Krijgt de digitale kloof dan helemaal geen aandacht? 
Tocht wel, en dit bij monde van het programma Digivaardig & Digibewust 
dat ex-staatssecretaris Heemskerk in het leven riep. Digivaardig & 
Digibewust is een publiekprivaat programma waar bedrijven sponsoren en 
ook de EU participeert. De PPS-structuur maakt het programma minder 
gevoelig voor politieke willekeur (Aarts, 2010).  

Het programma financiert projecten die zich expliciet richten tot het 
verbeteren van vaardigheden. Ook overheid- en non-profitorganisaties 
kunnen een partner zijn. UWV stapte bijvoorbeeld mee in het programma 
met het project Maatschappelijke Digistage. In het kader van een 
pilootproject in samenwerking met de bibliotheek Den Haag, stuurt het 
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WERKbedrijf de niet-digivaardige UWV-klanten naar een begeleidingsproject 
in de bibliotheek. Daar kregen ze training van een maatschappelijke 
stagiair.  

De naam van het programma, Digivaardig & Digibewust, maakt duidelijk dat 
de focus in Nederland ligt op de digitale kloof van de tweede graad. De 
cijfers over toegang tonen een optimistisch beeld over het aantal gezinnen 
dat over een computer en internet beschikt. Internetvaardigheden en veilig 
internetgebruik vormen de grootste uitdaging, en daar speelt het 
programma op in.  

Overheidsorganisaties zelf formuleren geen specifiek beleid, maar kunnen 
uiteraard wel inschrijven op het programma. Hun aandacht voor kwetsbare 
doelgroepen komt tot uiting in het multichannel beleid, waarbij de strategie 
luidt alle kanalen open te houden. Toch willen de organisaties dat burgers 
zo zelfredzaam mogelijk worden gemaakt. UWV WERKbedrijf voorziet 
daarom bijvoorbeeld de nodige ondersteuning bij het gebruik van het 
internetkanaal.  

De digitale kloof krijgt op een eerder indirecte manier aandacht. Anders dan 
in Vlaanderen zijn er weinig officieel geformuleerde ambities. Het 
Digivaardig & Digibewust programma geeft wel een kader voor verschillende 
stakeholders samen te brengen om te werken aan vaardigheden. 
Overheidsorganisaties houden rekening met de digitale kloof door alle 
kanalen open te houden. De burger heeft dus keuzevrijheid, maar de 
organisaties werken toe naar een zo groot mogelijk gebruik van het 
internetkanaal. Opvallend is wel dat de digitale kloof niet als een 
onoverkomelijk probleem wordt gepercipieerd. 

 

>  7.1.2. E-overheid 

E-government of e-overheid krijgt meer aandacht van de overheid. 
Verschillende visieplannen passeerden de afgelopen jaren de revue met 
daarin de ambities rond e-overheid. De overheid agendeert bepaalde 
krachtlijnen rond de ontwikkeling van e-overheid. De verwachtingen rond e-
overheid concentreren zich rond het realiseren van administratieve 
lastenverlaging en een meer klantgerichte dienstverlening, maar moet ook 
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efficiëntiewinsten voor de overheid zelf te genereren. Deze klemtoon maakt 
het voor organisaties eenvoudiger om het internet te integreren in de 
dienstverlening en het elektronische kanaal prioritair te maken.  

Het meest recente actieplan van de Rijksoverheid is het NUP. Het NUP 
ontwikkelt een basisinfrastructuur elektronische dienstverlening voor alle 
overheden. Het programma stelt een aantal essentiële bouwstenen voorop, 
die deel uitmaken van deze basisinfrastructuur. Het NUP is een 
afsprakenprogramma tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. 
Elke partner droeg zijn steentje bij aan de inhoudelijke invulling van het 
NUP.  

De basisregistraties zijn een voorbeeld van een bouwsteen in het NUP. De 
overheid heeft veel gegevens nodig, maar ze zitten echter versnipperd. 
Burgers moeten gegevens maar één keer aanleveren. Daarom riep de 
Rijksoverheid de basisregistraties in het leven. De essentie van de 
basisregistratie is om alle gegevens die op één plek horen, bij elkaar te 
verzamelen. Zodra de basisregistraties beschikbaar zijn, moeten 
overheidsorganisaties ervan gebruik maken, en ze niet zelf opnieuw 
verzamelen. Door een groot aantal basisgegevens voor de 
overheidsorganisaties open te stellen, wordt gegevensuitwisseling geen 
struikelblok in het ontwikkelen van klantgerichte en geïntegreerde 
dienstverlening. Dankzij de basisregistraties worden andere projecten 
binnen het NUP, zoals het Digitale Klantendossier, ook sneller realiseerbaar.  

Het NUP richt zich voornamelijk op realisaties in de back office. Toch staat 
er in Nederland een groots project op stapel dat ook een invloed zal hebben 
op de front office. De Gemeente heeft Antwoord, of kortweg Antwoord, 
voorziet dat de gemeente vanaf 2015 de ingang wordt voor alle burgers, 
bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. 
Antwoord is het concept dat gemeenten helpt de contacten met burgers 
professioneler af te handelen door een Klanten Contact Centrum (KCC) vorm 
te geven dat op termijn dé ingang wordt voor nagenoeg de hele overheid. 
Het Klanten Contact Centrum is het deel van de organisatie dat de fysieke, 
telefonische en elektronische contacten met de burger aanneemt en 
mogelijk direct afhandelt (Overeem et al., 2007: 7). De ambitie is duidelijk: 
�“Uiterlijk in 2015 is op basis van de behoefte en logica van de burger sprake 
van een sterk gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening 
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waarbij 80% van de eerste contacten met de burger direct worden 
afgehandeld door de gemeente�”(Overeem et al., 2007: 9).  

De Nederlandse overheid heeft een duidelijk visie over waar ze in het 
digitale tijdperk naartoe wil. Toch zijn er ook rond het e-overheidsbeleid 
enkele kritische noten te horen. �‘Te megalomaan�’ of �‘teveel vanuit de 
ivoren toren�’. De grootsheid van de projecten is soms nefast voor de 
uitvoering ervan. De Nederlandse overheid is ook complex, en 
uitvoeringsorganisaties hebben de nodige autonomie. Dit zorgt ervoor dat er 
te weinig centrale aansturing is. Het beleidsthema e-overheid moet genoeg 
verweven zijn met de politieke agenda, wat op dit moment nog te weinig 
het geval is. Het e-overheidsbeleid ressorteert onder twee ministers en de 
respectieve staatssecretarissen, namelijk Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) en bij Economische Zaken (EZ). Het NUP wordt 
voornamelijk opgevolgd door het ministerie van BZK, en de uitvoering ligt 
onder meer in handen van ICTU. Het NUP is een apart programma, waar wel 
alle overheden aan deelnemen, maar niet mee verweven zit in andere 
contexten. 

Uitvoeringsorganisaties laten ook optekenen dat ze er nog steeds een 
spanning is tussen uitvoering en beleid. De uitvoeringsorganisaties hebben 
zich verenigd in de Manifestgroep, om zo met één stem vanuit de uitvoering 
te kunnen spreken. Vanuit de ervaringen uit de dienstverleningspraktijk 
willen ze immers meer input geven aan het overheidsbeleid. Een respondent 
merkte op dat beleid nog te vaak vanuit de ivoren toren werd ontwikkeld.  

 

>  7.2. Interne strategie: impact e-overheid op organisatie 

Hoe gaan de Nederlandse frontlijnorganisaties om met de digitale kloof en 
e-government? Wat onmiddellijk opvalt, is het verschil in visie. De Vlaamse 
frontlijnorganisaties stellen zich eerder terughoudend op rond e-overheid, 
uit schrik dat kwetsbare doelgroepen de dupe zouden zijn van een te grote 
nadruk op e-government. Nederland kiest resoluut voor de e-overheid, en 
de respondenten hebben er alle vertrouwen in dat ook de kwetsbare 
doelgroepen mee zullen zijn. Het antwoord van de Nederlandse organisaties 
op een nog niet volledig gedigitaliseerde samenleving, is de verschillende 
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kanalen openhouden, maar wel met de strategie om zoveel mogelijk burgers 
op het internet krijgen.  

Bij DPC, DUO, UWV WERKbedrijf en dienst SoZaWe Utrecht is de boodschap 
duidelijk: alle dienstverlening die digitaal kan gebeuren, moet digitaal 
verlopen. De impact van deze strategie op de organisatie is groot. Een 
respondent omschreef het als volgt: �“we gaan de genetica van onze 
organisatie veranderen�”. Evolueren naar een klantgerichte, geïntegreerde 
dienstverlening vraagt een heuse cultuuromslag van de medewerkers van de 
organisaties. De front- en back office moeten heringericht worden en binnen 
de organisatie moet er een �‘.com-mentaliteit�’ heersen. Een moderne 
overheidsorganisatie heeft een geïntegreerde structuur, mede mogelijk 
gemaakt door ICT.  Deze visie staat haaks op de structuur van eilandjes en 
kokers die overheidsorganisaties voorheen hadden of nog steeds hebben.  

Een multichannel aanpak met internetstrategie heeft dus een grote impact 
op de interne organisatie. Het beïnvloedt de strategie, de mensen, 
processen, cultuur en middelen (Teerling et al., 2007: 15). Om een 
dergelijke verandering door te voeren, is de mindset van het management 
cruciaal. Het management moet de visie uitdragen, waarvan de koppeling 
van de kanalenmix met de organisatiedoelstellingen een speerpunt is. De 
steun van het management in alle afdelingen is noodzakelijk om het 
personeel de visie duidelijk te maken. De personeelsleden vormen immers 
een belangrijke schakel in het proces van kanaalbeheer en kanaalsturing.  

DUO staat het verst in het ontwikkelen van het multichannel beleid. Er is 
zelf een aparte multichannel eenheid. Ook bij UWV WERKbedrijf, een 
andere grote uitvoeringsorganisatie, is er een multichannel manager. Deze 
verankering in de organisatie zorgt ervoor dat er mensen continue bezig zijn 
met het aansturen van kanalen en het kanaalgebruik.  

Een multichannel beleid is een bijna voortdurend work in progress. Bij 
DPC/Postbus 51 zijn er geen transactiediensten, dus het internetkanaal 
blijft bij het aanbieden van informatie op het internet. De dienst SoZaWe 
Utrecht staat nog aan het begin van het ontwikkelingsproces. De grote 
contouren zijn uitgezet met het nieuwe dienstverleningsconcept en de 
ontwikkelingen in de back office nemen een aanvang. De implementatie is 
nog niet begonnen. De ontwikkelingstrajecten zijn dus heel divers en vragen 
veel tijd. 
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>  7.3. Ontwikkeling e-government 

De grotere penetratie van computer en internet en de vele beleidsplannen, 
doen vermoeden dat de ontwikkeling van e-government in Nederland al een 
hoge vlucht heeft genomen. Overheidsorganisaties zijn inderdaad bezig met 
het ontwikkelen van elektronische dienstverlening, maar niet alle 
organisaties staan even ver. Zowel de overheid op Rijksniveau als lokale 
overheden stellen zich tot doel zoveel mogelijk elektronische diensten te 
ontwikkelen.  

De ontwikkeling van elektronische dienstverlening kadert vaak binnen een 
multichannel verhaal. De ontwikkeling van e-government en de inbedding in 
een multichannel strategie varieert voor de verschillende organisaties. DUO 
heeft het meest uitgewerkte dienstverleningsconcept van de vier 
organisaties. Het concept werpt zijn vruchten af, getuige daarvan de hoge 
cijfers van het gebruik van het elektronische kanaal. UWV WERKbedrijf kiest 
uitdrukkelijk voor elektronische dienstverlening. De organisatie heeft al vele 
diensten online, maar zoekt nog naar optimale manieren om de 
organisatiedoelstelling daar ook op af te stellen. UWV WERKbedrijf heeft 
met de werkpleinen een decentrale werking, en ook daar moet de strategie 
naar het operationele niveau vertaald worden. Dat vergt een hele 
cultuuromslag die niet van vandaag op morgen gaat.  

De dienst SoZaWe heeft op dit moment een vrij beperkte gedigitaliseerde 
werking. Het NUP gaf prioriteit aan een digitaal wmo-loket. Ook e-
formulieren zijn volop in ontwikkeling, maar hebben nog geen koppeling 
met back office. De organisatie heeft wel een duidelijke visie waar ze 
naartoe wil. Ze kiest voor een digitale werking. Het contrast met het OCMW 
Gent is groot. De vrees dat de doelgroep het niet zal kunnen, is bij het 
OCMW een remmende factor. SoZaWe ziet er geen graten en vindt dat het 
meevalt met het aantal digibeten.  

De dienst Publiek en Communicatie beheert het overheidsportaal 
Rijksoverheid.nl. naast het aanbieden van online informatie, heeft DPC geen 
e-governmenttoepassingen. Bij DPC en Postbus 51 kunnen burgers enkel 
informatie rond overheidsbeleid verkrijgen. Meer gerichte informatie gaat 
naar de betreffende uitvoeringsinstanties. De ontwikkeling van e-
government is binnen de organisatie dus heel beperkt gezien de aard van de 
dienstverlening.  
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>  7.3.1. Proactieve dienstverlening 

Digitalisering zorgt ervoor dat er in de back office meer en meer gegevens 
beschikbaar zijn. Het ontsluiten van back office systemen, maakt 
dienstverlening eenvoudiger. Gegevens kunnen meerdere keren gebruikt 
worden, en de burger hoeft ze maar eenmalig te verstrekken. Het hebben 
van deze gegevens in databanken, creëert mogelijkheden om proactief te 
werk gaan.  Overheden maken van deze opportuniteit gebruik om klanten 
proactief te informeren over beleid of regelingen waar ze aanspraak op 
maken. De back office systemen kunnen immers signalen geven. Op die 
manier vermijdt een organisatie negatieve contacten.  

Proactieve dienstverlening beperkt zich tot proactief informeren. Vormen 
van automatische toekenning zijn er niet bij de verschillende 
frontlijnorganisaties. Enkel DUO denkt er aan om de toekomst met een soort 
automatische toekenning, een �‘offertegedachte�’, te starten. Maar dan moet 
de hele keten onderwijs wel voldoende op elkaar aangesloten zijn.  

Proactieve dienstverlening in Nederland gaat vooral over het proactief 
infomeren. Het thema van automatische toekenning is nog veel minder aan 
de orde. Ook in de visieteksten van de overheid komt het niet aan bod als 
een beleidsprioriteit. Wel is het zo dat het NUP heel sterk focust op de back 
office en het ontwikkelen van authentieke databanken. 

 

>  7.3.2. Kritische succesfactoren 

Het internetkanaal wordt in Nederland als een vanzelfsprekend instrument 
voor dienstverlening beschouwd. Nederland kent uiteraard een grotere 
penetratie van computer- en internet in de samenleving, maar dit betekent 
niet dat er geen sprake meer is van een digitale kloof (De Haan, 2007). Wat 
zijn nu de kritische succesfactoren voor deze openheid rond elektronische 
dienstverlening in Nederland?  

Opvallend is dat de onderzochte organisaties een externe noodzaak hebben: 
het maken van efficiëntiewinsten voor de organisatie of kortweg besparen. 
De Rijksoverheid wil dat overheidsorganisaties het met minder gaan doen. 
Bij DUO ontstond er begin jaren �’90 een crisis, en ook bij UWV, Dienst 
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Publiek en Communicatie en SoZaWe moet de dienstverlening goedkoper. 
De need-for-change was in alle organisaties groot en creëerde ruimte om 
veranderingen door te voeren. Een crisis en nood aan verandering is een 
goede externe motivator om iets in beweging te zetten. De beleidslijnen die 
op overheidsniveau worden uitgezet zorgen voor een kader waarbinnen de 
overheidsorganisaties hun dienstverleningsconcept ontwikkelen. De 
Nederlandse overheid stuurt aan op elektronische dienstverlening. Die 
verankering van de ideeën op het hoogste politieke niveau is echter 
noodzakelijk.  

Niet enkel steun van het hoogste politieke niveau, maar ook van alle 
managementniveau in de eigen organisatie is van cruciaal belang. Het 
engagement van het management is cruciaal om de nieuwe strategie ingang 
te doen vinden. Het idee moet voldoende gedragen worden. Het personeel 
vormt immers een belangrijke schakel in het proces van kanaalsturing. Zij 
moeten zich achter het idee scharen en er de voordelen, ook voor hen, van 
inzien.  

Een specifieke strategie die DUO hanteert, is klanttevredenheid als een 
breed instrument te zien. Klanttevredenheid mag niet enkel een doel 
vormen voor een overheidsorganisatie, maar kan (en moet) ook als een 
middel gezien worden om bepaalde zaken te verwezenlijken binnen de 
organisatie. Je moet klanten zo gaan manipuleren dat de dienstverlening 
ook voor de organisatie beter en efficiënter wordt.  Klanttevredenheid als 
doel betekent dat de organisatie de eisen en wensen van de klant tegemoet 
komt. Door bijvoorbeeld business cases te ontwikkelen kunnen argumenten 
rond klanttevredenheid hard gemaakt worden.  

 

>  7.4. Samenwerking 

>  7.4.1. Overheden onderling 

De overheid bepaalt de krachtlijnen van het e-governmentbeleid en 
ontwikkelt via het NUP een basisinfrastructuur elektronische 
dienstverlening. Deze basisinfrastructuur is gemeenschappelijk, maar 
verlangt wel inspanningen van ministeries en organisaties. Een inclusieve en 
klantgerichte dienstverlening vraagt dat overheden samenwerken. De burger 



 161  

heeft er geen boodschap aan welke organisatie welke informatie moet 
bezorgen, maar wil zo snel mogelijk geholpen worden. De overheid is echter 
complex met verschillende overheidsniveaus, en dat heeft ook repercussies 
op hoe goed samenwerkingsverbanden kunnen zijn.  

Een voorbeeld van een samenwerkingsverband op lokaal niveau is WiGo4it. 
De dienst SoZaWe Utrecht heeft samen met de sociale diensten van 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een samenwerkingsverband rond ICT 
opgebouwd. De organisaties zetten de samenwerking op omdat vele 
achterliggende processen van dienstverlening gelijklopend zijn. Door ze 
samen met de vier steden aan te pakken, creëren ze daarom 
schaalvoordelen. Het samenwerkingsverband heeft dus wel wat voordelen, 
maar is daarom geen evidentie. Een samenwerking tussen vier organisaties, 
die elk binnen een eigen gemeentelijke structuur zitten, vraagt tijd. Het 
spanningsveld tussen de samenwerkingscoöperatie WiGo4it en de 
gemeentelijke context is een extra drempel. Bovendien is het afstemmen 
van alle strategische en operationele processen geen sinecure. 

Samenwerking zorgt ook voor spanningsvelden, bijvoorbeeld tussen 
uitvoering en beleid. De uitvoeringsorganisaties verenigden zich in de 
Manifestgroep om met één stem vanuit de uitvoering te spreken, in de hoop 
meer impact op het te ontwikkelen beleid te hebben. Een gehoorde klacht 
is dat het Rijk te vaak eigen ideeën wil opleggen, zonder de input van 
uitvoering in overweging te nemen.  

Samenwerking tussen overheden is relevant voor het multichannel beleid 
dat organisaties ontwikkelen. Een geïntegreerde dienstverlening betekent 
dat er een open gegevensuitwisseling is. In Nederland is er alvast een 
kanteling van zelfstandige organisaties richting samenwerkende 
organisaties. Deze samenwerking kan plaatsvinden in netwerken of in 
ketens. Tijdens de gesprekken werd er voornamelijk gerefereerd naar 
ketensamenwerking. In een ketensamenwerking stemmen de partners de 
werkwijze en de interventiemethoden op elkaar af. Uiteraard heeft zo�’n 
ketensamenwerking ook gevolgen voor het multichannel beleid van een 
organisatie. Het centraal stellen van de klant en niet van de organisatie 
heeft alvast de potentie om de dienstverlening sterk te verbeteren (Teerling 
et al., 2007: 35).  
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>  7.4.2. Samenwerking middenveld 

De overheidsorganisaties in Nederland hebben een platform waarin 
doelgroepen(organisaties) input en feedback kunnen geven over de werking. 
Ook kunnen de klantenpanels nieuwe toepassingen uitproberen, zodat voor 
organisaties de belangrijkste pijnpunten duidelijk worden. De gelijkenissen 
met Vlaanderen zijn groot. Doorgedreven samenwerkingsverbanden zijn er 
niet.  

Toch is het voor organisaties steeds zoeken hoe ze zo dicht mogelijk bij 
doelgroepen kunnen aansluiten. Bij de Dienst Publiek en Communicatie leeft 
de bezorgdheid om informatie tot bij alle burgers te krijgen. Een model dat 
ze opperen, is om informatie via groepen of organisaties die dicht bij 
kwetsbare doelgroepen staan, aan te bieden. Bijvoorbeeld organisaties die 
met allochtonen of met kansarmen werken. Met open data moeten er 
mogelijkheden zijn om hun websites te voorzien van relevante informatie 
voor de doelgroepen. 

 

>  7.5. Multichannel management 

>  7.5.1. Kanalenmix 

Elke organisatie kiest ervoor om alle kanalen open te houden, conform de 
BurgerServiceCode. De drie genoemde kanalen zijn het internet, de balie en 
de telefoon. Dienstverlening en communicatie via de post neemt af. Het 
hebben van meerdere dienstverleningskanalen vraagt idealiter een afweging 
van hoe de verschillende kanalen ten opzichte van elkaar worden ingezet. 
Het internet is voor alle organisaties het prioritaire kanaal. De doelgroepen 
maken in meer of mindere mate gebruik van het elektronische kanaal. Niet 
alle organisaties staan even ver in de ontwikkeling van de online diensten. 
Bovendien kampt bijvoorbeeld de dienst SoZaWe met enkele kwetsbare 
doelgroepen. Dat speelt ook een rol in het kanaalgebruik.  

Alle kanalen open is het uitgangspunt van de frontlijnorganisaties. Er zijn 
immers altijd mensen die geen toegang hebben op het internet, of de 
vaardigheden ontberen om er mee om te gaan. Bovendien is het niet 
mogelijk om alle dienstverlening via het internet af te handelen. Voor 
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sommige vragen is een gesprek noodzakelijk. Het is belangrijk te weten 
welke eisen aan welk kanaal worden gesteld. Elk kanaal heeft zijn eigen 
intrinsieke voordelen en kenmerken. Het internet wordt door burgers 
voornamelijk gebruikt voor relatief eenvoudige taken, zoals het opzoeken 
van informatie of het downloaden van een formulier. Meer complexe zaken 
verkiezen burgers via een persoonlijk contact af te handelen, zoals de balie. 
De telefoon wordt gebruikt om snel antwoord te krijgen (Teerling, 2007: 
29).   

Een multichannelaanpak met een internetstrategie is heel precair. Als er 
iets fout gaat met het elektronische kanaal, slaat dat terug op de 
traditionele kanalen. Ze worden dan overstelpt, waardoor het onmogelijk is 
om een goede dienstverlening te leveren. Eigen aan het elektronische 
kanaal is dat de procedures en aanpassingen veel tijd in beslag nemen. Dat 
staat vaak haaks op de snelheid waarmee een organisatie moet reageren. 
Als er iets fout loopt, is er niet binnen een half uur een oplossing. Dat is 
nefast voor de klanttevredenheid en het imago. Daarom is het ook van groot 
belang om steeds naar verbeteringen in het klantenproces te blijven 
zoeken, conform de eisen van de klant.  

 

>  7.5.2. Kanaalkeuze 

De kanaalkeuze is verschillend onder de organisaties. De meest succesvolle 
organisatie rond elektronische dienstverlening is DUO. 80% van de 
dienstverlening gebeurt elektronisch. Een niet onbelangrijke factor hierbij is 
dat de doelgroep voor het overgrote deel uit studenten bestaat. Ook bij 
UWV en de Dienst Publiek en Communicatie is het internet een veelgebruikt 
kanaal. Enkel bij SoZaWe blijven de traditionele kanalen het meest 
populair. Een 10 tot 20% van de klanten maakt gebruikt van de e-
formulieren.  

De telefoon blijft een populair kanaal, en wordt nog vaak gebruikt vanuit 
een paniekreflex. Als mensen iets op het internet lezen of het niet 
begrijpen, dan nemen ze de telefoon. Of ze bellen om bevestiging te 
krijgen: klopt het wel wat op de website staat.  
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De cijfers rond kanaalgebruik tonen het aan: klanten gebruiken 
verschillende kanalen. Dit heeft niet enkel te maken met kwetsbare 
doelgroepen die hun weg niet vinden naar het internet. Het internet is nog 
altijd geen substituut, maar een complementair kanaal (Teerling et al., 
2007: 1). De keuze voor een kanaal is afhankelijk van verschillende 
factoren, zoals de taak (eenvoudig of complex), persoonlijke en situationele 
factoren (Teerling en Pieterson, 2010: 99). Kanaalkeuze kan dan te maken 
hebben met de aard van de diensten die de burger nodig heeft, vertrouwen 
in de eigen capaciteiten of bijvoorbeeld de invloed van derden. Ook het 
gebruiksgemak, de perceptie van de complexiteit als ervaring kunnen een 
rol spelen. 

 

>  7.5.3. Kanaalsturing 

Organisaties met meerdere kanalen, waarbij internet het voorkeurskanaal 
is, zoeken naar manieren om zoveel mogelijk klanten naar het internet te 
krijgen. Een onderdeel van multichannel management is immers 
kanaalsturing. Om efficiëntiewinsten te realiseren, is er een doordachte 
strategie rond het inzetten van kanalen nodig. Het elektronische kanaal is 
voor de organisatie het goedkoopste kanaal, ergo het voorkeurskanaal. Maar 
factoren zoals vertrouwen, vaardigheden of gewoonten kunnen ervoor 
zorgen dat klanten een andere kanaalvoorkeur hebben. Het is dan aan de 
organisatie om zoveel mogelijk klanten toch naar het elektronische kanaal 
te verleiden.  

Beïnvloeding van het kanaalgebruik kan op twee manieren gebeuren:  

1) door de extrinsieke kenmerken van kanalen aan te pakken, zoals 
sluitingstijden call center, de afstand tot de balie, �… 

2) door het klantengedrag te gaan beïnvloeden door  
beleidsinstrumenten of marketinginstrumenten in te zetten.  

Het inzetten op de extrinsieke kenmerken van kanalen wordt harde 
kanaalsturing genoemd. De organisaties proberen aan call reductie te doen. 
Het veranderen van de kanaalinrichting leent zich voor een harde 
kanaalsturing, bijvoorbeeld door een efficiënt dagvenster voor de telefoon 
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in te stellen, dus de openingsuren terug te schroeven (Teerling et al., 2007: 
27).  

Een andere vorm die het kanaalgebruik beïnvloedt, is de zogenaamde 
�‘zachte kanaalsturing�’. Zachte kanaalsturing komt er op neer om het 
internet zo goed in te richten en te gebruiken, zodat het de voorkeur wordt. 
Een voordeel van het internet is dat het altijd bereikbaar en sneller is. Dat 
zijn zaken die een organisatie ook effectief moet waarmaken. Ook de 
vindbaarheid van informatie is van belang.  

De mogelijkheden van kanaalsturing hangen ook samen met de aard van de 
dienstverlening. De Dienst Publiek en Communicatie heeft enkel 
informatiefunctie voor de burger. De interactie beperkt zich uitsluitend tot 
communicatie. Dat betekent dat de mogelijkheden tot kanaalsturing 
beperkt zijn. De drie andere overheidsorganisaties hebben daarentegen wel 
transactiediensten, en kunnen veel meer vormen van kanaalsturing 
toepassen.  

DUO hanteert zowel vormen van zachte als harde kanaalsturing. De eerste 
fase legt zich toe op het uitbouwen van het internetkanaal. DUO heeft tal 
van applicaties online staan waarvoor de klant niet meer naar de balie hoeft 
te komen. Studenten kunnen bijvoorbeeld hun aanvraag voor 
studiefinanciering volledig online afhandelen. Zaken die een klant op het 
internet kan doen, hebben een directe impact op de andere kanalen. Via de 
telefoon kunnen geen wijzigingen aan een dossier meer gedaan worden, 
maar er is wel een online applicatie Muteren Online. Sinds kort is er ook een 
virtuele balie, om zo mensen van fysieke loketten, en dus lange wachtrijen, 
weg te houden. De telefoon is volgens DUO een dissatisfier, en om een 
beter beeld te krijgen waarom mensen bellen, is er spraakanalyse op de 
gesprekken uitgevoerd. Zo wordt duidelijk wanneer een gesprek goed gaat 
en wanneer niet, wanneer bijvoorbeeld een klant of dienstverlener het 
geduld begint te verliezen. Op die manier kunnen de processen beter 
beheerd worden.  

De andere organisaties staan nog niet zo ver in dit proces als DUO. UWV 
WERKbedrijf bouwt aan een volwaardige dienstverlening online. De intake 
kan nu volledig online, daarvoor hoeft een klant niet naar een werkplein te 
komen. Het zoeken van vacatures, en opvolgen van dossier en afspraken 
heeft eveneens een digitale variant. Ook via call reductie en doorverwijzing 
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aan de balie probeert de organisatie zoveel mogelijk te sturen. Maar dit is 
een leerproces. Het blijft zoeken naar triggers om mensen naar het digitale 
kanaal te krijgen, ook de digitaal zwakkeren.  

Het multichannel management staat het minst op punt bij de dienst 
SoZaWe. De organisatie hangt het click-call-face principe aan, maar een 
echte strategie is nog niet ontwikkeld. Het internetkanaal moet eerst meer 
op punt staan. De bedoeling is wel om in het nieuwe 
dienstverleningsconcept meer te gaan sturen, want zoveel mogelijk klanten 
moeten digitaal binnen komen.  

De cases tonen aan dat er enkele voorwaarden verbonden zijn aan 
kanaalsturing. In een eerste fase van multichannel management moet het 
internetkanaal op orde gebracht worden. Het moet een kanaal worden waar 
er volwaardige dienstverlening mogelijk is. Pas in een tweede fase kan er 
meer actieve kanaalsturing worden gedaan. Bedoeling is dan om de juiste 
klant op het juiste kanaal te krijgen. Hier kan een hardere aanpak 
gehanteerd worden, door dienstverlening via de traditionele kanalen 
lastiger te maken.  

 

>  7.6. Doelgroepen 

Organisaties komen met verschillende doelgroepen in contact, ook met 
kwetsbare doelgroepen van de digitale kloof. De cases in Nederland tonen 
aan dat het van groot belang is de doelgroepen te kennen, en meerbepaald 
te weten wat hun wensen en eisen zijn ten aanzien van (elektronische) 
dienstverlening. DUO drukt op het belang van kennis rond doelgroepen. De 
multichannel eenheid heeft een afdeling onderzoek waarin regelmatig 
onderzoek wordt verricht om het inzicht in de preferenties van de klanten 
op scherp te stellen. De eenheid brengt in kaart wie de doelgroepen zijn, 
door bijvoorbeeld een psychologisch profiel op te stellen en kijkt hoe ze 
benaderd kunnen worden. Het inzicht is noodzakelijk om de strategie �‘juiste 
klant op het juiste kanaal�’ te laten slagen.  

Onderzoek kan ook verhelderend zijn om meer te weten over welke 
doelgroepen welke kanalen gebruiken. Uit onderzoek bij UWV WERKbedrijf 
bleek dat jongeren, toch een digitaal vaardige doelgroep, het elektronische 
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kanaal links laten liggen. Hun korte werkloosheidsduur zorgt ervoor dat ze 
niet de moeite nemen om de online procedure uit te pluizen en ze sneller 
een formulier komen invullen in een vestiging. De verwachting zou net zijn 
dat jongeren massaal het elektronische kanaal gaan gebruiken omdat ze 
digitaal vaardig zijn. Onderzoek naar kanaalgebruik laat toe om in te spelen 
op effectief kanaalgebruik en sturing gerichter te maken.  

Inzicht in de wensen en eisen van de doelgroepen is dus van belang. Maar de 
organisaties moeten ook rekening houden met doelgroepen in de inrichting 
van de kanalen. Het is niet voldoende dat het internet enkel goed werkt, er 
moet ook een duidelijk voordeel verbonden zijn aan het internet ten 
opzichte van de traditionele kanalen. Het internet moet een toegevoegde 
waarde hebben. Vaak heeft een organisatie heel veel regeltjes die ze moet 
omzetten. Maar de burger geeft er niet om welke regelgeving achter een 
bepaalde dienst zit, hij of zij wil gewoon geholpen worden. 
Overheidsorganisaties moeten constant zoeken om het gemak voor de 
burger zo groot mogelijk te maken. Dat kan door minder regels uit te 
vaardigen enerzijds, maar anderzijds ook door als organisatie het 
gemakkelijk over te brengen naar de burger.  

Een andere manier om een doelgroepgericht beleid te voeren is het voorzien 
van begeleiding voor klanten(groepen) die niet zo vaardig of vertrouwd zijn 
met het internetkanaal. Begeleiding kan een pull factor zijn om mensen de 
drempel naar het internet te helpen overwinnen. Een gebrek aan 
vertrouwen in de eigen capaciteiten, kan een reden zijn waarom mensen 
geen ICT-toepassingen uitproberen. De respondenten uit de cases zien 
begeleiding als een waardevol instrument. Toch wordt er weinig 
doorgedreven real time begeleiding voorzien. UWV WERKbedrijf scoort het 
beste: op de werkpleinen wordt er begeleiding voorzien voor de niet-
vaardige werkzoekende.  

Om echt aan het loket begeleiding te voorzien, ontbreekt vaak de tijd of de 
capaciteit. Dat een degelijke begeleiding waardevol kan zijn, blijkt uit een 
experiment van DUO. De korte studie screende eerst de kandidaten of ze in 
aanmerking kwamen voor e-dienstverlening. Dit betekent dat ze een 
basisvaardigheid pc moeten hebben en hun nodige dienstverlening ook via 
het internet kan worden afgehandeld. 1/3 van de balieklanten van DUO 
kwam in aanmerking voor e-dienstverlening. In het experiment kregen ze 
begeleiding hoe ze hun dienstverlening via het internet kunnen afhandelen.  
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Begeleiding is een tijdrovend, maar kan wel een hulpmiddel zijn in het 
sturen van mensen naar het digitaal kanaal, die wel over basisvaardigheden 
beschikken, maar het vertrouwen ontberen om effectief de stap naar het 
internet te zetten.  
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Bijlage 8 

8. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), beter bekend onder de oude naam 
IB-groep, is een zogenaamde uitvoeringsorganisatie binnen de Nederlandse 
overheid. DUO is een fusieorganisatie van de Informatie Beheergroep (IB-
groep) en Centrale Financiële Instelling (CFI). De primaire taak van DUO is 
het verstrekken van onderwijsnummers, tegemoetkomingen van 
studiekosten, lesgelden, studentenkaarten en studentenfinanciering. Verder 
zorgt men voor het weer invorderen van leningen van debiteuren. Daarnaast 
verricht DUO werkzaamheden in het kader van het �‘inburgeringstraject�’, 
diploma-legalisatie en de Europass (Thomassen, 2006: 1).  

Het takenpakket van DUO is uitgebreider dan dat van de afdeling 
Studietoelagen. Deze laatste verstrekt een financiële tegemoetkoming aan 
ouders en studenten die onder een bepaalde inkomensgrens vallen, om zo 
de schoolkosten te kunnen vergoeden. DUO heeft een bredere inbedding in 
het onderwijslandschap. Nederland werkt vaak met studieleningen, een heel 
ander concept dan studietoelagen. Administratief is DUO dus ruimer, en de 
organisatie is ook groter. De afdeling Studietoelagen is een onderdeel van 
het Vlaamse ministerie van Onderwijs, DUO een agentschap van het 
ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  

DUO is één van de meest succesvolle Nederlandse overheidsorganisaties. De 
organisatie kende een geslaagde overgang naar elektronische 
dienstverlening, en bouwde een evenwichtige multichannel uit. In dit stuk 
staat het multichannel verhaal van de DUO centraal. 

 

>  8.1. De  katalysator voor verandering: crisis 

Eind jaren �’80 werd in Nederland een nieuwe onderwijswet uitgevaardigd. 
De capaciteit van de systeemondersteuning bleek echter onvoldoende. Een 
lawine aan vragen bij voormalige IB-groep was het gevolg. De telefoon stond 
roodgloeiend en het was onmogelijk voor IB-groep om al deze telefoontjes 
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af te handelen. De gevolgen waren een heel slechte bereikbaarheid, heel 
veel ontevreden klanten en een slecht imago in de media tot gevolg. De 
(politieke) druk om de zaken grondig aan te pakken, steeg (Kouijzer, 2010, 
Thomassen, 2006: 1).  

De traditionele kanalen volstonden niet langer om een goede 
dienstverlening te waarborgen, waardoor de organisatie noodgedwongen 
naar het digitale kanaal greep. De introductie van het nieuwe kanaal 
betekent echter niet dat de �‘ambachtelijke�’ kanalen minder aandacht 
verdienen. Integendeel, zij moeten eveneens op scherp staan.  

Een bijkomend probleem was de organisatiestructuur. IB-groep had 
verschillende productsectoren. Elke productsector was een eilandje binnen 
de organisatie, met een eigen front office voor klantencontact en een eigen 
back office voor de administratieve verwerking. Deze eilandvorming zorgde 
ervoor dat een fout binnen een productsector, bijvoorbeeld een 
onduidelijke brief, zich vaak vertaalde in een overbelasting van de andere 
kanalen. Zo was het moeilijk om de afzonderlijke productsectoren te 
responsabiliseren voor hun fouten (Teerling, 2008: 36).  

Een drastische omslag drong zich op, maar dit gebeurde stap per stap. Het 
doel was om alle telefoontjes, e-mails, post en websitecontacten centraal 
te gaan behandelen vanuit het hoofdkantoor. Weg dus met de 
eilandmentaliteit. De steunpunten krijgen een functionele invulling voor 
baliebezoek en regionale voorlichting. Er ontstond een platte klantenservice 
bestaande uit all round medewerkers (Thomassen, 2006: 2). Dit concept 
staat binnen de DUO bekend als de Integrale Klantenservice (IKA): elke 
medewerker verleent alle producten, heeft een aantal front- en backoffice 
taken en verwerkt aanvragen uit verschillende kanalen. 

De impact van deze veranderingen op de organisatie is groot. Wil de aanpak 
slagen, moet ze immers doorwerken in de cultuur van de organisatie, na een 
eerste rijping van het begrip. De eilandmentaliteit werd een halt 
toegeroepen en alle medewerkers vormen een belangrijke schakel in de 
nieuwe organisatiestructuur. 
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>  8.1.1. Discretie in de uitvoering 

De heuse veranderingen, die toentertijd vooruitstrevend waren, kregen 
dankzij de need-for-change de nodige politieke steun. DUO kreeg de nodige 
beleidsruimte van het ministerie. �“Je moet de beleidsruimte bevechten om 
overheidsmiddelen te krijgen. Je moet een business case maken, zodat het 
duidelijk wordt waar je naartoe wil en hoe het in de organisatiedoelen past. 
Dat is het instrument om te beargumenteren en te overtuigen.�”  

De verschillende uitvoeringsorganisaties in Nederland vormen tevens de 
Manifestgroep. �“Uit frustratie hebben de verschillende uitvoerende 
organisaties een manifestgroep opgericht, om meer met één stem vanuit de 
uitvoering te kunnen spreken. Op die manier hopen we meer impact te 
hebben op het beleid. Wij willen aantonen dat er nog verbeteringen kunnen 
gebeuren, vanuit de ervaringen in de eigen organisatie�”.  

Er is dus een zeker spanningsveld tussen uitvoering en beleid. �“Dat 
spanningsveld moet er zijn, anders kom je teveel in elkaars vaarwater. Maar 
het spanningsveld moet ook hanteerbaar zijn, en daar zitten op dit moment 
nog wel wat problemen. Het lukt niet altijd zo goed om een goede 
samenwerking te vinden tussen beleid en uitvoering. Het beleid wil nog 
teveel zelf doen, maar ze zitten in hun ivoren toren met hun ideeën. Het 
portaal �‘Mijn Overheid�’, kan bijvoorbeeld beter. Er is wel wisselwerking 
tussen uitvoering en beleid, maar dat kan zeker beter.�” 

Voor de veranderingen door te voeren, kreeg DUO genoeg beleidsruimte, en 
heeft via business cases ook extra beleidsruimte gecreëerd. De 
uitvoeringsorganisaties verenigden zich in de Manifestgroep om op het 
algemene beleid van de Rijksoverheid meer invloed te hebben. De 
wisselwerking over de algemene richting en ontwikkelingen kan immers nog 
beter. 

 

>  8.2. De ontwikkeling van het elektronische kanaal 

DUO beschikt over verschillende kanalen. Het elektronische kanaal kwam in 
de eerste plaats op de voorgrond om druk weg te nemen van het 
oververhitte telefoonkanaal. Het internet nam echter een steeds 



 

 172  

belangrijkere plaats in, en werd al gauw beschouwd als het belangrijkste 
kanaal voor dienstverlening. De verdere ontwikkeling maakte 
transactiediensten mogelijk (Mijn DUO). Een multichannel management 
drong zich steeds meer op. Immers, wat op het ene kanaal gebeurt, zie je 
terug op het andere kanaal. Als het internet niet goed werkt, merk je dat 
onmiddellijk aan de telefoon en de balie (Teerling, 2008: 37). Een goed 
doordacht beleid voor alle kanalen is volgens DUO de garantie tot succes, 
waarbij succes gelijk staat aan het massale gebruik van het internetkanaal.  

Een eerste zorg was het uitbouwen van het internetkanaal. Willen burgers 
gebruik maken van het elektronische kanaal, dan moeten zij daar een 
evenwaardige dienstverlening krijgen.  Het internet moet een volwaardig 
alternatief zijn voor de andere kanalen. Sterker nog, het moet een snellere 
dienstverlening hebben. De investeringen in het internetkanaal vallen 
volgens Kouijzer mee. �“We hebben relatief weinig besteed aan het 
ontwikkelen van e-overheid. Een website bouwen kost niet zoveel. Maar nu 
loopt het ontzettend hard, en dat vraagt natuurlijk wel de nodige centen.�” 

Op dit moment is de website van DUO goed uitgebouwd. Burgers kunnen er 
transactiediensten doen. Mijn DUO is het bekendste voorbeeld van een 
transactiedienst. Het is een gestructureerde persoonlijke communicatie op 
het internet. De klant kan inloggen via de DigiD en een sms-authenticatie. 
Het is een plek waar de burger informatie kan bekijken en muteren.  

Een andere internetapplicatie is Documents Online. �“In plaats van 
honderdduizend fysieke brieven te sturen naar onze klanten, sturen we hen 
een e-mail met de link naar Mijn DUO waar ze de pdf kunnen vinden die 
anders via brief gestuurd zou zijn. De meeste klanten ervaren dit als handig: 
nooit meer een document van DUO kwijt én ook nog eens goed voor het 
milieu.�” 

Een andere ontwikkeling is het bieden van de mogelijkheid om het eerste 
aanvraagformulier voor studiefinanciering digitaal te verzenden. Daar was 
tot voor kort een fysieke handtekening voor nodig, maar via ons 
middenniveau DigiD-authenticatie, kwam de juridische weg open om het 
helemaal digitaal te verzenden.  

Bij de FAQ�’s krijgt de bezoeker veel voorkomende vragen en antwoorden 
gepresenteerd die toegesneden zijn op specifieke situaties. Dit vergroot de 
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kans dat de bezoeker de juiste informatie vindt, en zich niet tot de 
klantenservice moet wenden. �“Als per e-mail een vraag wordt gesteld, komt 
het systeem automatisch terug met een reply dat het informatieverzoek is 
ontvangen, en presenteert het alvast een aantal weblinks naar mogelijke 
antwoorden op de vraag. Het contact kan daarna aangeven of de vraag is 
beantwoord of niet. In het eerste geval wordt het informatieverzoek uit de 
wachtrijk gehaald, in het ander geval wordt het doorgestuurd voor 
afhandeling door een medewerker. We kunnen dit hele proces analyseren en 
sturen. Welke vragen er worden gesteld, wat gebeurt er als je het antwoord 
anders formuleert, hoe leid je iemand door het kennissysteem dat hij snel 
de juiste informatie vindt�”.  

Ook proactieve dienstverlening is een van de thema�’s die DUO bezig houdt. 
Op dit moment doet de organisatie enkel aan proactief informeren. Jan 
Kouijzer geeft het voorbeeld van de OV-chipkaart voor studenten. �“Binnen 
drie dagen na het afstuderen moet die kaart zijn ingeleverd, anders krijgt 
de klant een acceptgirokaart met een boete. Als die niet wordt betaald, 
volgt een incassoprocedure. Dat leidt tot een reeks negatieve contacten. 
Daarom sturen we afgestudeerden al op tijd een e-mail met daarin de 
procedure nog eens haarfijn uitgelegd.�” 

DUO heeft dus een sterke dienstverleningspoot opgebouwd, en dat werpt 
zijn vruchten af. Heel veel klanten komen via het internetkanaal. En het 
aantal klanten dat het digitale kanaal opzoekt, blijft stijgen:  
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Figuur 9 �– DUO cijfers kanaalgebruik (Bron: Kouijzer, 2010) 

 

Het gebruik van de traditionele kanalen neemt af, ten voordele van het 
elektronische kanaal. DUO heeft dit kunnen realiseren dankzij een 
uitgewerkte multichannel strategie. 

 

>  8.3. Multichannel management als recept voor success: juiste klant 
op het juiste kanaal 

Multichannel management (MCM) kent een verre van eenduidige definiëring; 
vele omschrijvingen zijn in omloop. Zoals de term het zelf zegt, gaat het om 
het management van verschillende kanalen. Jan Kouijzer, 
multichannelmanager bij DUO, duidt drie kernzaken van MCM aan:  

1) het managen van kanalen: inzet (waarvoor gebruik je kanalen), 
coördinatie (consistente inhoud), integratie (overeenstemming 
tussen kanalen) en evaluatie (wat meten we) van kanalen 
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2) de manier waarop kanalen ingezet worden: communicatie, 
interactie, transactie en distributie 

3) welk doel wordt beoogd voor klant en organisatie: imago, 
klanttevredenheid, efficiency,�… 

Een kanalenstelsel binnen een organisatie vraagt dus heuse strategie. 
Kanaalmanagement is immers het inzetten, coördineren, integreren en 
evalueren van meerdere kanalen (Teerling et al., 2007: 6). De 
aandachtspunten van MCM maken duidelijk dat een kanaalstrategie geen op 
zichzelf staand doel is, maar een integraal onderdeel van de 
organisatiedoelen. Daarnaast zijn ze bij een dienstverlenende organisatie 
ook gerelateerd aan de ideeën rond klanten en diensten.  

Het uitgangspunt van de dienstverlening is de klant, daar rond wordt de 
hele organisatie opgebouwd. Klantgerichtheid en �– tevredenheid zijn 
belangrijk. Daarnaast zorgt een slimme aansturing van kanalen er ook voor 
dat er efficiëntiewinsten worden geboekt. Het internet is het goedkoopste 
kanaal, zeker in vergelijking met de balie.  

 

>  8.3.1. Kanalenmix 

Naast het internet blijven de traditionele nog steeds bestaan. De telefoon 
blijft nog steeds een belangrijk kanaal. �“Om ontevredenheid te voorkomen, 
kun je bij telefonie het beste zorgen voor een efficiënt dagvenster: tussen 
negen en vijf, of wat ook kan, tussen tien en zes, met een prima bezetting 
en het effect dat mensen ook sneller geholpen worden. Dat is beter dan een 
veel uitgebreidere openingstijd met de kans op slechte bereikbaarheid. We 
hebben geëxperimenteerd met een ruimer dagvenster, maar het is heel 
lastig om de capaciteit te plannen tijdens de avonden, waardoor 
avondopenstelling absoluut niet efficiënt is. We merken dat het 
klanttevredenheid niet negatief beïnvloedt als je bijvoorbeeld alleen tussen 
negen en vijf uur beschikbaar bent.�” 

Dat efficiënt dagvenster waarborgt de klanttevredenheid als ze goed 
geholpen worden, en langs de andere kant zorgt die beperking ervoor dat ze 
ook via andere kanalen dienstverlening kunnen gaan opzoeken. �“Telefonie 
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wordt vaak nogal negatief voorgesteld, maar we proberen daar ook met de 
DUO naar innovatieve oplossingen te werken. We hebben bijvoorbeeld een 
project gedaan rond spraakanalyse. Dat is dan niet de bedoeling dat we de 
gesprekken afluisteren, maar aan de hand van de spraak horen we wel of er 
irritatie of frustratie is bij de klant of bij de medewerker. Dan kunnen we 
uitzoeken welke fout in de procesgang dit veroorzaakt heeft.�” 

De balie is het meest persoonlijke kanaal, en daarom ook nog vaak zo 
geliefd. Of de klanten gebruiken het uit gewoonte. Dat laatste wil DUO er 
uit krijgen. �“We moeten de juiste, kwaliteitsvolle dienstverlening aan de 
balie voorzien. Het geeft ook voor de baliemedewerkers meer voldoening als 
ze een complex probleem mee tot een goed einde kunnen werken. Dat zijn 
heel andere contacten dan een inschrijving die net zo goed via het internet 
had kunnen gebeuren. Die complexe, fundamentele kwalitatieve 
dienstverlening is wat we willen aan de balie. Als er andere eenvoudige 
dienstverlening komt, dan zullen baliemedewerkers helpen, maar er toch op 
wijzen dat die procedure ook via het internet kan verlopen.�” 

 

>  8.3.2. Kanaalsturing 

Een cruciaal onderdeel van de multichannel strategie bij DUO, is de 
kanaalsturing. Een belangrijk organisatiedoel is kostenefficiënt te werken. 
Ervaring leert dat het internet als dienstverleningskanaal veel goedkoper is 
dan een balie openhouden. Het internet is daarom het voorkeurskanaal. Via 
subtiele kanaalsturing probeert de organisatie zoveel mogelijk van haar 
klanten naar het digitale kanaal te verleiden. En met succes: maar liefst 
80% van de alle contacten vinden plaats op het internet. De doelgroep 
studenten faciliteert deze beweging, omdat de meesten gepokt en 
gemazeld zijn met moderne communicatietechnologie en het internet (Jan 
Kouijzer, 2010).  

Jan Kouijzer vertelt: �“Bij kanaalsturing gaat het dus uiteindelijk om de 
subtiele balans tussen klanttevredenheid en klantgerichtheid, waarbij je 
moet zorgen dat klanten tevreden zijn, en je niet nog meer op tevredenheid 
moet sturen als het ten koste van de efficiëntie gaat. Als 
efficiëntieverbeteringen dan maar niet tot verminderingen van 
klanttevredenheid leiden.�” 
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De kanaalsturing kan er echter pas komen als de hele kanalenarchitectuur 
op poten staat. De eerste fase van een multichannel strategie bestond bij 
DUO uit het inrichten van alle kanalen. De ontwikkeling van het 
elektronische kanaal was prioritair.  

Pas in een tweede fase kwam kanaalsturing in beeld. �“Je kan pas klanten 
naar het digitale kanaal verleiden als het ook een volwaardig alternatief is 
voor de andere kanalen�”, aldus Kouijzer. De juiste klant op het juiste 
kanaal is de leidraad voor het multichannel team. �“Als je constateert dat 
voor sommige telefoongesprekken meer dan drie kwartier nodig is, dan 
moet je je afvragen of je dit type klant niet beter naar de balie had laten 
komen. Omgekeerd komen nog te vaak studenten langs de balie, omdat het 
net op de weg ligt tussen de school en het café. Je kan het op dat moment 
niet terugsturen, maar er hen wel op wijzen dat het snel even via het 
internet op hun studiekamer kunnen afhandelen�”.  

Het internet is in deze tweede fase een belangrijk kanaal. �“Dit betekent 
niet dat de traditionele kanalen niet meer mogen bestaan, maar dat je ze 
anders gaat bekijken. Er moet voldoende toegevoegde waarde zijn voor elk 
kanaal. De balie moet er zijn voor klanten waarvoor een baliebezoek zich 
daadwerkelijk opdringt. En zo moet je het ook verkopen aan je 
personeelsleden. Zij zullen veel meer voldoening halen als ze iemand 
kunnen helpen met een netelige situatie, dan wanneer iemand aan de balie 
komt met een vraag die ook via het internet kon opgelost worden. De balie 
staat in deze tweede fase voor complexe en emotionele zaken. We streven 
naar meer kwalitatieve contacten.�” 

 

>  8.4. Kritische succesfactoren 

Wat maakt nu de werking van het DUO zo succesvol? Een eerste verklaring is 
alvast de need-for-change. Eind jaren �’80 was de crisis groot, en er moest 
iets veranderen. De dienstverlening was slecht en de kosten liepen hoog op. 
�“Je hebt het gewoon nodig om het bewustzijn aan te wakkeren dat het 
anders moet. Anders blijf je teveel in je eigen comfortzone, en daar moet 
je net uit.�” 
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Naast de need-for-change, is er ook steun van het management nodig. Zij 
moeten open staan voor vernieuwing en de verandering ook ondersteunen. 
�“Daarnaast heb je ook mensen nodig die iets in beweging durven zetten. 
Naast een goede externe noodzaak was dat voor ons een belangrijk 
gegeven.�” Visie, leiderschap en een management dat openstaat voor 
verandering maakten mede de weg vrij voor DUO om een nieuwe weg in te 
slaan. Maar deze visie moet levend blijven in de organisatie. Daarom is het 
eveneens van belang dat er verankering van deze visie in de organisatie 
komt.  

De multichannel eenheid heeft in DUO een duidelijke plaats ingenomen: als 
lijnorganisaties kan ze verantwoordelijk gehouden worden voor het geheel 
aan klantencontacten. �“Onze afdeling bekommert zich om de vraagstukken 
van elektronische en traditionele communicatie, en inrichtingsvraagstukken 
van de front office; kanaalsturing maakt daar integraal deel van uit.�” 

Naast de ruimte om een nieuw elan aan de organisatie te geven, het 
verankeren van het concept in een duurzame afdeling, is het ook van belang 
dat de strategie aansluit bij de klant. De klant staat immers centraal. 
Daartoe bouwde DUO binnen de MCM-afdeling een onderzoekseenheid uit. 
Het onderzoek maakt een klantensegmentatie naar levenscyclus en 
doelgroepen. Een inzicht in wie de klanten zijn, wat hun kanaalgebruik is en 
voor welk kanaal ze een voorkeur wegdragen, zijn noodzakelijk. 

Er is dus onderzoek nodig, ook om de trends te blijven opvolgen. �“We 
hebben onderzoek gedaan naar de toekomstige generatie studenten onder 
de 18, of ze inderdaad zo internetminded zijn; en dat is ook zo. Daarmee 
hebben we ons ook wel gerealiseerd dat het constant nodig blijft je 
organisatie ook aan te passen aan klantengedrag. Wat bleek uit onderzoek is 
dat jongeren het tekstueel niet zo duidelijk vonden. Dus gaan we 
aanpassen, met ook meer filmpjes, want het is toch een generatie die 
opgegroeid is met youtube. We verplaatsen ons in hun beleefwereld, maar 
houden onze bedrijfsdoelstellingen in het achterhoofd. Zo blijven we bezig 
met het schaven aan kanaalkeus.�” 
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Bijlage 9 

9. Dienst Publiek en Communicatie (DPC) 

>  9.1. Taken 

De dienst Publiek en Communicatie helpt de Rijksoverheid bij het 
communiceren naar burgers en professionals. De dienst geeft 
communicatieadvies aan departementen, verzorgt de publieksvoorlichting 
via Postbus 51, staat in voor de media-inkoop, werkt campagnes voor de 
Rijksoverheid uit en verzorgt de portaalsite Rijksoverheid.nl.  

Een aantal diensten om deze taken te structureren 

 Consultancy: de consultants adviseren en begeleiden verschillende 
ministeries bij het realiseren van communicatieonderzoek. Ze 
stellen communicatieplannen op en voeren ze uit 

 Shared services: de dienst verzorgt de media-inkoop voor de 
gehele rijksoverheid. Ze kopen ruimte voor advertenties, banners, 
spots,�… in media. Door het inkoopproces te centraliseren, worden er 
schaal- en prijsvoordelen gecreëerd 

 Postbus-51-campagnes: de campagnes passen binnen de 
grootschalige publieksvoorlichting. Postbus 51 doet jaarlijks een 30-
tal campagnes. Naast het campagnemanagement, dat instaat voor 
de trajectbegeleiding, wordt er eveneens campagneonderzoek 
gedaan. Daarin wordt gekeken naar de kwaliteit en effectiviteit van 
de overheidscampagnes 

 Postbus 51 Informatiedienst: hier kunnen burgers via de telefoon, 
brieven en e-mails terecht met al hun vragen over de rijksoverheid. 
De dienst beheert eveneens de website. De medewerkers van de 
informatiedienst staan in voor de eerstelijnsinformatie. Bij meer 
gespecialiseerde vragen, worden de burgers doorverwezen naar de 
departementen.  
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 Academie voor Overheidscommunicatie: 
deskundigheidsbevordering is eveneens een taak van de DPC. 
Medewerkers binnen de rijksoverheid kunnen bij DPC terecht voor 
een mix aan middelen: cursussen, bijeenkomsten, training on the 
job, publicaties in de RVD-Communicatiereeks en e-learning. Elke 
medewerker van de Rijksoverheid kan hier gebruik van maken  

 

Er zijn dus twee soorten klantengroepen: enerzijds intern de 
departementen van de overheid zelf, anderzijds de burgers. De 
publieksvoorlichting en campagnes zijn specifieke taken op burgers gericht. 
Postbus 51 beantwoordt vragen van burgers aan de rijksoverheid. Via dit 
alom bekende contactpunt kan de burger rechtstreeks met de Rijksoverheid 
communiceren. 

 

>  9.1.1. Dienst Publiek en Communicatie vs. Contactpunt Vlaamse 
Infolijn 

De organisaties hebben een soortgelijke dienstverlening, die zich 
concentreert rond informatie. Beiden hebben een duidelijke gerichte 
dienstverlening naar burgers toe, respectievelijk Postbus 51 en 1700. Bij 
deze instanties kunnen burgers terecht met hun vragen voor de 
Rijksoverheid. De informatieverstrekking is voornamelijk gericht op 
eerstelijnsinformatie. Toch verschillen de organisaties ook onderling van 
elkaar.  

Het Contactpunt Vlaamse Infolijn profileert zichzelf uitdrukkelijk als het 
multikanaalloket van de Vlaamse Overheid. Burgers kunnen er steeds via de 
telefoon, chat, e-mail, post,�… vragen stellen. Omwille van deze functie, 
maakt de infolijn ook geen onderscheid naar kanalen. Een andere meer 
intern gerichte opdracht, is de signaalfunctie naar andere agentschappen 
rond informatiedoorstroming. Wanneer de infolijn veel vragen krijgt rond 
een bepaald onderwerp, signaleert ze dit aan de departement om hier 
duidelijkere communicatie rond te voorzien. Het Contactpunt Vlaamse 
Infolijn zou nog verder willen gaan in haar rol. De organisatie bezit veel 
kennis rond laagdrempelige communicatie, en zou alle communicatie met 
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burger van agentschappen willen screenen. Dat gebeurt �– omwille van 
autonomiegedachte �– op dit moment nog te weinig.  

De Dienst Publiek en Communicatie heeft een brede opdracht. De 
publieksvoorlichting via Postbus 51 gebeurt ofwel elektronisch ofwel via de 
telefoon. Daarbij percipieert de organisatie het internet wel als het 
belangrijkste kanaal. De postbus opereert op Rijksniveau, en komt in 
tegenstelling tot het Contactpunt Vlaamse Infolijn, weinig in aanraking met 
uitvoering. Het Contactpunt heeft nog enkele servicelijnen van bijvoorbeeld 
de afdeling Studietoelagen geïntegreerd in de werking. Dat doet DPC niet. 
Ze hebben een wegwijzerfunctie, en geven dan het telefoonnummer door 
van de uitvoeringsorganisatie. Het Rijk formuleert beleid, en de 
uitvoeringsorganisaties zorgen dat het beleid in de praktijk wordt omgezet.  

DPC heeft voor de Rijksoverheid intern wel de taak om aan 
deskundigheidsbevordering rond communicatie te doen. Het zijn echte 
communicatieadviseurs, bewijze daarvan de consultancydienst en de 
Academie voor Overheidscommunicatie. Deze rol is dus heel uitdrukkelijk 
binnen de organisatie, en verschilt daarin van het Contactpunt Vlaamse 
Infolijn, dat deze rol wel wil opnemen maar in de praktijk vaak op 
weerstand stuit. 

 

>  9.2. Beleid e-government 

De ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) is een organisatie die werkt aan een 
beter presterende overheid met inzet van ICT. Daartoe zijn er allerlei 
lopende projecten, die zich voornamelijk in de back office situeren. �“Een 
project waar zij bijvoorbeeld aan werken is de Persoonlijke Internetpagina 
(PIP). Je krijgt dus eigenlijk jouw persoonlijke dossier met de overheid. Wij 
zijn daar als Postbus 51 mee in betrokken geweest om mee te denken. Men 
wilde graag dat wij daar een voortrekkersrol in zouden spelen, maar het 
project stond nog in de kinderschoenen waarop wij besloten toch maar aan 
de zijlijn te blijven staan.�” 

ICTU is voorwaardenscheppend om e-government mogelijk te maken. �“ICTU 
is voornamelijk met de back office bezig. We spreken dan over taxonomie, 
een producten- en dienstencatalogus voor alle overheden, daar wordt heel 
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hard aan gewerkt. De open data en de koppeling van bestanden aan de 
achterkant is gewoon nog altijd het grootste struikelblok. Maar er bestaat 
eigenlijk geen platform over het soort diensten dat we moeten aanbieden 
en waar behoefte aan is.�” 

�“De e-overheidprojecten van ICTU worden altijd zo groots opgezet, zodat 
het ettelijke jaren zou duren om vooruitgang te boeken. Hier hebben we 
eerder een pragmatische inslag: kunnen we niet beter klein beginnen? Kijk 
naar DUO hoe die het allemaal voor elkaar heeft. Door de grootsheid 
dreigen er projecten te stranden; je wil alles gaan kwalificeren en alles aan 
elkaar gaan koppelen.�” 

 

>  9.3. Bereikbaarheid voor doelgroepen 

Gezien de informatiefunctie, is het belang van het aanbod groot voor 
Postbus 51. De informatie is bedoeld voor alle Nederlanders die met een 
vraag zitten. Speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen is er veel 
minder. �“We ondernemen geen acties rond doelgroepencommunicatie. In 
campagnes wordt er soms wel gezocht naar specifieke kanalen om de 
beoogde doelgroepen zeker te bereiken.�” 

Bij publieksvoorlichting liggen de kaarten moeilijker. �“De algemene 
informatie is beschikbaar op onze website Rijksoverheid.nl. De burgers 
moeten hun gewenste informatie er zelf af komen halen. Wij hebben geen 
specifieke strategie voor die doelgroepen. Er is wel een campagne op de 
radio met de boodschap dat je informatie kan vinden op de portaalsite. 
Maar dat is passief aanbieden van informatie. Onze website is een vrij 
statisch geheel.�” 

De organisatie heeft een ander model voor ogen om doelgroepen beter te 
bereiken met de informatie. �“Ik geloof in het model om via organisaties die 
dichter bij de mensen staan, informatie door te schuiven. Er zijn heel veel 
organisaties die met allochtonen, of kansarmen werken. Daar moet je bij 
aanraken, denk ik. Dat kan ook online, doordat je hun website voorziet van 
informatie. Dat kan nu met de open data. Zo kun je marktpartijen of 
organisaties laten bepalen �‘dit is relevante informatie voor de doelgroep�’. 
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Intern zet de organisatie hard in op de vindbaarheid van informatie, zodat 
alle doelgroepen zo goed als mogelijk hun weg vinden op het internet. �“Het 
zorgen dat informatie goed vindbaar is, is heel belangrijk. Wij als overheid 
bieden de informatie op een andere manier aan dan dat de burger er vaak 
over praat. Die link moet je wel leggen door het resultaat naar boven te 
krijgen als de burger er naar zoekt. Het aansluiten op de gebezigde term is 
cruciaal, eveneens al het vertalen naar je website en op die manier attenter 
worden. Het is niet zo moeilijk om in google bovenaan te komen, maar als 
het dan telkens de foute informatie is, dan wordt het ook irritant. Je moet 
bij het goede onderwerp bovenaan komen.�” 

Een overheidsbreed initiatief is de uitwerking van webrichtlijnen, die het 
zoeken en consulteren van informatie moeten faciliteren. Er zijn 
internationale standaarden, en er is actief gezocht naar de juiste vertaling 
voor Nederlandse normen. �“De verschillende departementale 
vertegenwoordigers hebben daar heel hard aan getrokken. Het zijn 
initiatieven die relevant zijn, zeker naar kwetsbare doelgroepen.�” 

 

>  9.4. De ontwikkeling van e-government 

De ontwikkeling van e-government is vrij marginaal binnen Postbus 51. De 
aard van de dienstverlening heeft daar alles mee te maken. Voor de burger 
is Postbus 51 een sterk merk, dat bekend staat om informatievoorziening en 
publieksvoorlichting.  �“Wij hebben hier een vrij grote centrale Rijksoverheid 
die vooral rond beleid werkt. Wij zijn de informatiedienst van de 
Rijksoverheid: we bieden informatie en communicatie en publiceren van 
wet- en regelgeving. Daarna gaat het naar uitvoeringsorganisaties en 
gemeenten toe. Wij hebben alleen algemene informatie, een medewerker 
van de postbus kan geen dossiers inzien van bijvoorbeeld de sociale dienst.�” 

De aard van de dienstverlening, namelijk informatievoorziening, leent zich 
niet tot vergevorderde e-governmentontwikkelingen. �“Je kan bij ons niets 
regelen, je kan geen formulieren invullen. We hebben geen transacties, 
want om iets aan te vragen moet je bij de uitvoeringsorganisaties zijn. Op 
dat vlak staan wij dus verder van de dienstverlening. Wij zitten in een 
andere situatie dan UWV of DUO, daar moeten mensen gewoon geld krijgen. 
Hier hebben we alleen maar informatie. Op een site waar je iets gedaan 
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moet krijgen of formulieren moet invullen, kun je op een gegeven moment 
vastleggen of het lukt of niet. Bij informatie zoals bij het aanbieden, is dat 
natuurlijk veel lastiger. Ze komen op de site, maar het is heel moeilijk om 
na te gaan of ze nou bereikt hebben wat ze wilden bereiken.�” 

De organisatie staat wel in voor de portaalsite Rijksoverheid.nl. De initiële 
reden om een portaal op te richten was bezuinigen. We hebben toen 
nagedacht wat je in communicatiediscipline kan verzinnen om tegelijk te 
bezuinigen, maar toch beter te worden, of in elk geval de taken niet kwijt 
te geraken. Toen dachten we �‘als we die 13 websites bij elkaar brengen, 
zodat alle informatie bij elkaar staat�’. We hadden dan nier meer de 
servicekosten, redactie, �…. Bij Rijksoverheid.nl weten we ook wel dat het 
een kwaliteitsslag kan betekenen. Dossiers, nummers van onderwijs, dat 
staat nu allemaal handig bij elkaar. We zijn van 1046 dossiers teruggegaan 
naar 700. Dat komt omdat sommige onderwerpen zo goed bij elkaar passen, 
dat we ze gewoon in één dossier kunnen gooien.�” 

Door de aard van de diensten, is er ook geen ontwikkeling van proactieve 
dienstverlening. De dienst Publiek en Communicatie moet burgers niet 
wijzen op een recht of plicht. Het proactieve informeren zit hem in de 
campagnes die worden gelanceerd.  

DPC heeft dus nauwelijks e-governmentontwikkelingen, maar dit is 
voornamelijk te wijten aan de het soort dienstverlening dat de organisatie 
doet. Zij blijven in de ontwikkeling van e-government immers steken in 
informatievoorziening, en kunnen niet evolueren naar transactiediensten 
omdat ze die niet aanbieden. Dit betekent niet dat organisatie blijft 
stilstaan. De titel van het meest recente jaarverslag, �‘pionieren met sociale 
media�’, laat zien dat de organisatie meegaat in actuele trends op het 
internet.  

�“Er zijn zeker online veel manier waar de doelgroep zich ophoudt. We 
hadden bijvoorbeeld informatie rond baarmoederhalskanker. Als je weet dat 
er ook op internetfora over gesproken wordt door mensen uit de doelgroep, 
dan is het heel aantrekkelijk om te gaan kijken of je daar op één of andere 
manier kan aangeraken. Door bijvoorbeeld op het forum advertentieruimte 
te kopen. Maar dat zit nog in een experimentele fase. We stuiten soms ook 
op weerstand, als ze zeggen: wij hebben helemaal geen behoefte aan de 
Rijksoverheid, wij zitten hier gezellig te babbelen. Of een moderator die 



 185  

zegt �‘Rijksoverheid als je iets te zeggen hebt, koop dan maar 
advertentieruimte.�” 

De functie van de Rijksoverheid is beleid te gaan ontwikkelen. De sociale 
media zijn nieuwe fenomenen op vlak van communicatie, dus DPC moet dan 
beslissen wat ze er juist mee aan moeten. �“We zijn bij de Rijksoverheid al 
enkele jaren bezig om beleid te gaan maken. Ben je online, dan moet je 
daar beleid rond maken. Anders weten bewindspersonen niet wat ze met die 
sociale media moeten, en wij als rijksambtenaren ook niet. We zijn onder 
meer op werkbezoek geweest in Amerika en hadden het gevoel van �‘gewoon 
gaan doen�’ na deze trip. Er is ook een boekje uitgebracht, �‘ondertussen 
online�’, dat oplijst wat de denkstromen binnen sociale media zijn en wat we 
als Rijksoverheid zouden moeten doen. Dat boekje op zich is mooi, maar het 
heeft ook ruimte gecreëerd om echt een aantal dingen te gaan doen. Die 
ruimte is er meer en meer gekomen. En daar doe je natuurlijk ervaring mee 
op.�” 

�“Je kan het van twee kanten bekijken: je kan sociale media gebruiken om 
je communicatieboodschap te brengen en je kan het gebruiken om te kijken 
wat er gebeurt. Je bent haast gedwongen om het eerste te doen, en als je 
het eerst goed wil doen, moet je het tweede ook doen. Je moet monitoren 
wat er gebeurt om te kunnen aansluiten bij de conversatie die er online is. 
Er gebeurt heel wat en zonder sociale media heb je het als overheid niet 
altijd in de gaten.�” Het voorbeeld van de campagne rond 
baarmoederhalskanker illustreert nogmaals het effect dat sociale media 
kunnen hebben, en een nagenoeg onmisbaar instrument gaan worden. �“Er 
deden allerlei spookverhalen de ronde over de bijwerkingen, en zelfs dat je 
er aan dood kon gaan. De media pikte dat heel groot op. Wij hebben daar 
dan mooie spotjes over gemaakt, en traditionele media ingezet, maar 
ondertussen gebeurt er wel iets. Dus in die zin kan je eigenlijk niet meer 
zonder.�” 

�“Maar het percentage van de bevolking dat echt op sociale media zit, is nog 
steeds heel klein. De vraag is nu nog: hoe belangrijk is het? Hoe moet je de 
impact inschatten als er een discussie uit de hand dreigt te lopen, vanuit 
jouw perspectief als overheid?�” 
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>  9.5. Multichannel management 

De Dienst DPC, waaronder Postbus 51, beschikt over verschillende kanalen. 
Het internet vormt een belangrijk kanaal; de portaalsite rijksoverheid.nl is 
immers een grote bron van informatie. Het internet wordt door de 
organisatie dan ook gezien als het belangrijkste kanaal. �“Idealiter, en dat 
heeft dan vooral een kostenaspect, wil je iedereen op het internet. Je doet 
het als organisatie het beste als het grootste deel via het internet gebeurt.�” 

De organisatie ziet het internet als belangrijkste kanaal om informatie te 
voorzien. Dit is anders dan bij het contactpunt Vlaamse Infolijn, waar alle 
kanalen als gelijkwaardig worden beschouwd. Betekent dit dan ook dat de 
DPC een multichannel strategie voert? �“Het beleid is wel om alle drie 
kanalen open te houden, omdat je niet alle op het internet kunt zetten. Er 
blijft altijd een groep die geen toegang heeft. Je kunt ook niet alle vragen 
via het internet beantwoorden, je moet soms gewoon een gesprek aangaan. 
Bovendien zijn mensen die toegang hebben tot het internet, niet altijd 
vaardig om informatie te vinden. Maar als je onze drie kanalen bekijkt, is 
internet wel het belangrijkste. Als je een vraag via internet wil 
beantwoorden, is het ook gewoon goedkoper.�” 

Kanaalsturing ligt bij Postbus 51 moeilijker. �“Bij formulieren en transacties 
kan je wel wat sturen. Bij informatie is dat veel lastiger, omdat mensen 
kiezen hoe ze dat doen. Wat we hoogstens kunnen doen is ons 
telefoonnummer niet meer communiceren of het betalend maken, maar dat 
willen we niet. Dat zijn de marges die we hebben.�” Ondanks de aard van de 
dienstverlening spreekt het beleidskader toch nog over �‘zachte 
kanaalsturing�’. �“Daarmee bedoelen wij dat we het internet zo goed 
inrichten, dat het de voorkeur van de burger wordt�”.  
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Bijlage 10 

10. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Utrecht 

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) is er voor alle 
inwoners van Utrecht die het moeilijk hebben om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien, en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
De dienst is ingebed binnen afdeling Maatschappelijke ontwikkeling. Zoals 
de naam al enigszins prijsgeeft, zijn twee belangrijke pijlers in de werking 
Zorg en Sociale voorziening en Werk en Inkomen. Voor dit laatste 
beleidsdomein werkt de organisatie nauw samen met UWV.  

De sociale poot van SoZaWe helpt burgers met een laag inkomen via 
verschillende voorzieningen. Zo verstrekt de dienst hulp bij schulden en de 
voorziening bijzonder bijstand. Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(wmo) zit onder de vleugels van SoZaWe, net zoals de kwijtschelding van de 
gemeentebelasting en de U-pas.  

Rond Werk en Inkomen is de SoZaWe de uitvoerder van de wet Werk en 
Bijstand. Deze wet vertrekt van het idee dat iedereen in zijn eigen 
levensonderhoud moet voorzien. Met andere woorden: wie kan werken, 
moet werken. De gemeente springt bij wanneer deze zoektocht naar werk 
niet vlekkeloos verloopt, onder meer door het aanbieden van opleiding en 
werkervaringsprojecten. Ook ondernemers kunnen terecht bij de dienst. De 
gemeente voorziet een traject voor wie een eigen bedrijf wil opstarten.  

De dienst SoZaWe van Utrecht vertoont dus vele gelijkenissen met het 
OCMW hier. Beiden zijn voor een groep mensen in de samenleving het 
laagste opvangnet. Bij OCMW Gent valt op dat de e-
governmentontwikkelingen niet zozeer naar de klant gericht zijn, maar 
vooral de werkprocessen binnen de organisatie te vergemakkelijken. De 
organisatie bekommert zich wel over de ondersteuning rond projecten 
digitale kloof. Het OCMW verzorgt communicatie en zal doelgroepen er op 
wijzen dat ze in een opleiding kan stappen.  
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In Utrecht valt de omgekeerde beweging op. Daar doet de organisatie niet 
aan doorverwijzing en communicatie van digitale kloof, maar zijn ze heel 
sterk bezig met het implementeren van een nieuw dienstverleningsconcept. 
Het uitgangspunt van het dienstverleningsconcept is �‘wat digitaal kan, gaan 
we digitaal doen�’. 

 

>  10.1. Het belang van de gemeentelijke context 

Voorgaande illustreert dat de lokale organisaties beïnvloedt worden door 
beleidsthema�’s en tendensen binnen de gemeente. In de stad Gent is de 
digitale kloof een volwaardig beleidsthema, waar ook heel veel rond 
gebeurt. Digitaal.talent is opgericht om beleid uit te voeren en initiatieven 
te coördineren. Het OCMW kan daar in mee gaan. In het kader van 
competentieontwikkeling en activering sluit toeleiding naar cursussen aan 
bij de beleidsdoelstellingen.  

In Utrecht wordt er op gemeentelijk niveau relatief weinig ondernomen 
rond de digitale kloof. Vanuit de dienst SoZaWe is het dan ook moeilijk om 
toeleiding te voorzien, want het is niet ingebed binnen de prioriteiten van 
de gemeente. Ook hier speelt die context een rol. De dienst SoZaWe zit 
volop in transitie. De organisatie werkt een nieuw dienstverleningsconcept 
uit, waarbij het elektronische kanaal een belangrijke rol zal vervullen. Dit 
sluit aan bij de doelstellingen die de gemeente zich stelde: 80% van de 
dienstverlening moet tegen 2013 digitaal.  

Beide organisaties ontwikkelen zich dus in heel verschillende richting, en de 
beleidsaccenten van de gemeente zijn hier niet vreemd aan.  

 

>  10.2. Ontwikkeling elektronische kanaal: impact op de organisatie 

Vanuit de gemeente een transitie: naar digitale dienstverlening. Dienst 
SoZaWe moet daar in mee gaan. Elektronische dienstverlening wordt de 
prioriteit in dienstverlening. SoZaWe kreeg de niet mis te verstane 
boodschap dat het allemaal goedkoper moet. Omdat het ook anders moet, 
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een heel nieuw dienstverleningsconcept ontwikkeld dat de organisatie 
modern, klantgericht en efficiënt moet maken. 

 

>  10.2.1. Het nieuwe dienstverleningsconcept 

Op dit moment is de organisatie binnen SoZaWe �“een beetje haps knaps en 
houtje touwtje�”. De dienst is opgebouwd uit verschillende kokers: een 
kokertje bijstand, een kokertje werk, een kokertje inburgering en een 
kokertje wmo. �“Al die kokertjes hebben hun vaste klanten, en weten dus 
niet van elkaar wat ze doen.�” Het nieuwe dienstverleningsconcept moet 
hier verandering in brengen en kiest voor radicale vernieuwing. �“Je moet 
echt denken �‘hoe kan het beter?�’. Er was maar één optie: helemaal opnieuw 
beginnen. 

�“We tekenden een masterplan uit. Het dienstverleningsconcept is binnen de 
organisatie ontwikkeld. Vanuit alle hoeken en lagen van de organisatie 
hebben we mensen laten meedenken over hoe we het hier zouden 
aanpakken. �“Uiteraard zijn er externe invloeden, zoals het NUP. Ons 
dienstverleningsconcept is een vertaling van het concept dat we uitwerkten 
binnen het samenwerkingsverband WiGo4it met de gemeentes Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ons concept wijkt dus niet zo ontzettend 
af van de ontwikkelingen die je al ziet.�” 

�‘Het zal een grote impact hebben op de organisatie en haar medewerkers: 
een nieuwe werkplek, een andere rol of taak. Voor iedereen verandert er 
wat. We maken immers van de gelegenheid gebruik om ook echt de 
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, en alleen maar mensen op 
die plekken te zetten als ze het effectief kunnen.�” 

Volgens het nieuwe dienstverleningsconcept komt alles in eerste instantie 
digitaal binnen. �“Het uitgangspunt is �‘wat digitaal kan, gaan we digitaal 
doen�’. Alle gegevens gaan direct naar de back office. Zij die verdieping of 
een gesprek nodig hebben, komen terecht aan de balie.�”  

Verandering roept ook weerstand op, en dat is bij SoZaWe niet anders. 
�“Onze kliëntenraad is bezorgd over het uitgangspunt van het nieuwe 
dienstverleningsconcept. Zij vinden dat wij te optimistisch zijn. Ze zeggen 
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dat je er echt rekening mee moet houden dat lang niet iedereen 
aangesloten is op het internet.�” 

 

>  10.3. Doelgroepen 

De kliëntenraad bevat verschillende afgevaardigden van klanten. SoZaWe 
komt niet zoals het OCMW Gent in contact met verschillende doelgroepen, 
ook de meest kwetsbaren. Toch besluit de organisatie digitaal te gaan. �“We 
houden daar in ons dienstverleningsconcept rekening mee. Omdat we weten 
dat er een groep klanten is die nog ver af is van de computer en het 
internet, zijn we tegelijk wel zo realistisch dat we ook alle andere ingangen 
openhouden.�” Dit betekent dat de organisatie meerdere kanalen hanteert 
om dienstverlening te voorzien.  

Ondanks de zwakke doelgroepen, biedt de organisatie geen ondersteuning. 
�“Het idee is wel om bijvoorbeeld computers beschikbaar te hebben. Zo 
willen we alvast het gebruik faciliteren. Op dit moment hebben we deze 
computers nog niet, maar binnen ons nieuwe dienstverleningsconcept kijken 
we alvast op welke punten we daar op kunnen vooruit gaan.�” 

 

>  10.4. De kanalenmix 

Er zijn drie belangrijke dienstkanalen: de balie, de telefoon en het internet. 
�“Het postkanaal is er echt wel aan het uitgaan. De realiteit noopt tot het 
openhouden van meerdere kanalen. Als je de filosofie aanhangt van zoveel 
mogelijk klikken, moet je ook hulp bieden vanuit de front office en als 
organisatie de klant ondersteunen. Daar zal in de front office ook materieel 
rekening mee worden gehouden, door het voorzien van voldoende capaciteit 
en personaliteit. En dan hoop je natuurlijk dat het zoveel effect heeft dat 
mensen het zelf gaan doen.�” 

Het click-call-face-principe verraadt een impliciete kanaalsturing. De 
intentie wordt alvast verwoord om zoveel mogelijk klanten naar het digitale 
kanaal te sturen. �“we moeten onze strategie nog verder uitdiepen. Er zijn 
wel al servicenormen voor gemaakt�”. De organisatie erkent dat de drie 



 191  

kanalen echt wel belangrijk zijn. �“In een agressieve multichannel strategie 
kan je ook de balie afschaffen. Wij hebben er uitdrukkelijk voor gekozen 
dat de balie blijft. De telefoon gaan we ook verder uitbreiden, dat is wel 
een belangrijk kanaal. En zeker op het internet spelen we verder in.�” 

�“We merken nu in onze dienstverlening dat mensen vooral bellen. Ze 
worden wel gewezen op de mogelijkheid van het digitale loket. Ons wmo-
loket is bijvoorbeeld 100% digitaal. We hebben eveneens een bereken-je-
recht-formule, waar je als burger zelf kan nagaan waar je recht op hebt. Er 
zijn dus wel een aantal mooie dingen, waarvan we merken dat steeds meer 
en meer mensen er gebruik van maken. Ook voor ons is het een verbetering: 
we krijgen minder uitgebreide vragen. Het is eerder een check, waardoor de 
dienstverlening korter van aard is.�” 

 

>  10.4.1. ICT: vernieuwer, reorganisator maar ook achilleshiel van 
SoZaWe 

Het click-call-face-principe geeft de niet mis te verstane ambitie van 
SoZaWe Utrecht weer: zoveel mogelijk klantencontacten moeten digitaal 
verlopen. De organisatie hanteert geen expliciete multichannel strategie, 
hoewel hun principe dat zou veronderstellen. De organisatie teert op een 
subtiele kanaalsturing: door het internet zo in te richten dat klanten 
automatisch via het digitale kanaal gaan. Maar het digitale kanaal is nog in 
volle ontwikkeling, en op dit moment, zoals Loes Neeft en Pieter in �’t Hout 
zelf aangeven, nog niet optimaal in gebruik.  

De front office is op dit moment heel beperkt gedigitaliseerd. �“We hebben 
wel al e-formulieren voor alle producten die we leveren. Alleen zijn die 
formulieren niet gekoppeld aan gegevensbestanden. Dus als een klant nu 
een formulier invult, moet ie het uitprinten en meenemen naar hier. In die 
fase zitten we nog. We hopen snel over te gaan naar DigiD, zodat het direct 
gekoppeld kan worden met de back office. Als een klant dan een formulier 
wil invullen, kunnen er vooraf al zaken ingevuld staan.�” 

SoZaWe Utrecht heeft dus wel verschillende e-formulieren ter beschikking, 
en het gebruik ervan door de klanten begint toe te nemen. �“De eenmalige 
toekenningen hebben het grootste succes. De uitkeringsaanvragen, waarvoor 
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je toch meer gegevens moet aanleveren, begint eveneens te lopen. Ik denk 
dat het nu ergens tussen de 10 en de 20% zit.�” 

Het nieuwe dienstverleningsconcept sommeert de dienst SoZaWe tot een 
proactieve houding. �“Het systeem kan ons signalen geven. Op basis daarvan 
gaan wij proactief signaleren en informeren. In Utrecht hebben we de U-pas 
voor mensen met een minimuminkomen. We benaderen onze klant met de 
boodschap dat hij of zij recht heeft op een U-pas, want we kunnen dat zien 
in onze gegevensbestanden.�” 

 

>  10.5. Samenwerking met overheden 

In de ontwikkeling van e-government, valt wel op dat de sociale dienst 
samenwerkt met verschillende partners. Zowel intergemeentelijke, met de 
G4, als met de ketenpartner waarvan UWV de belangrijkste is. 

 

>  10.5.1. Ketensamenwerking 

De belangrijkste ketenpartner van SoZaWe is de UWV. �“De samenwerking 
met ketenpartner UWV is goed. In de praktijk is nog niet alles gekoppeld, 
maar we hebben wel goede afspraken gemaakt met het bestuur dat we dat 
echt willen. Achter de schermen wordt ook hard gewerkt om de DigiD te 
koppelen, wat een versnelling van het digitale dossier kan zijn.�” Een andere 
belangrijke partner is de volksadministratie, en ook die samenwerking 
verloopt vlot. Gegevens worden uitgewisseld, maar dit slechts via een 
koppeling en niet via een interface, zodat we niet direct de laatste 
gegevens krijgen.�”  

Een ander prestigieus project, dat past binnen hele nieuwe manier van 
dienstverlening, is het digitale klantendossier (DKD). Het digitaal 
klantendossier is een verzameling van gegevens over werk en inkomen van 
klanten van verschillende overheidsinstanties. De instanties kunnen de 
gegevens delen en hoeven ze maar één keer af te geven. De sociale 
diensten, alsook de Sociale Verzekeringsbank en het UWV zijn er bij 
betrokken. Het DKD is nog volop in ontwikkeling en bestaat op dit moment 
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nog niet. De voordelen van het DKD voor de organisatie is dat je bij een 
aanvraag meteen de gegevens van de ketenpartners kan betrekken. Je kan 
dan documenten maken die in het proces kunnen. �“Het DKD is redelijk 
gevorderd, maar het probleem is dat de gegevens niet volledig betrouwbaar 
zijn. Daar houdt de verdere uitvoering natuurlijk op.�” 

Er is dus binnen SoZaWe veel aan de gang rond ICT-vernieuwing en 
ondersteunende processen, maar alles vraagt heel veel tijd. De sociale 
dienst van Utrecht laat zien dat een transitie en omslag naar een moderne, 
klantgericht organisatie niet ineens gaat en heel ingrijpend is. Er is veel 
investering nodig, vooraleer de eerste resultaten zich laten zien. 

 

>  10.5.2. WiGo4it 

WiGo4it is een element dat dit onderzoek verder wil belichten. Ongeveer 
1/3 van de uitkeringsgerechtigden in het kader van werk en bijstand in 
Nederland, woont in een van de vier grote steden, de zogenaamde G4, 
Amsterdam, Rotterdam, De Haag en Utrecht. Dit betekent dat er in deze 
gemeenten vele (en soortgelijke) processen aan de gang zijn. De G4 vonden 
het steeds moeilijker om deze processen beheersbaar te houden. �“We 
kwamen tot de vaststelling dat we het niet meer alleen aankonden. En toen 
is eigenlijk het idee ontstaan om er met z�’n vieren eens naar te kijken.�” De 
directeuren van de diensten Sociale Zaken en Werk besloten de handen in 
elkaar te staan om een stevige basis uit te bouwen voor een de verbetering 
van effectiviteit en klantvriendelijkheid van de uitvoering.  

�“Het samenwerkingsverband is dus ontstaan vanuit de vier directeuren. Ze 
wilden samen kijken hoe ze zich konden positioneren naar de buitenwereld, 
zonder constant achter de gevolgen en groter IT-outsourcers aan te lopen. 
Een programma werd in het leven geroepen om de uitwerking te doen, zeg 
maar het wat en hoe. Rond dit programma is een samenwerkingsverband 
gebouwd in de vorm van een coöperatie: WiGo4it is in 2007 opgericht.�” 
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>  10.5.2.1. De missie 

Sociale problematieken verschillen van stad tot stad, zelfs van wijk tot wijk. 
Maar op procesniveau zijn er echter heel wat soortgelijke bewegingen aan 
de gang. �“Door bij elkaar in de interne keuken te kijken, te leren van 
elkaar, zowel wat betreft de successen als de punten waar het minder goed 
gaat en daar gezamenlijk aan te werken�”, dixit Mart Toet, directeur Dienst 
Sociale Zaken Rotterdam (WiGo4ita, 2007: 3).  

ICT krijgt een belangrijke rol toebedeeld. De uitvoering van de verschillende 
diensten is daar één van, maar ook het plannen en monitoren van de 
processen van de dienstverlening. Om dit alles te stroomlijnen, richtten de 
G4 een eigen overheidscoöperatie op: WiGo4it. De naam van deze 
overheidsorganisatie staat voor Werk en Inkomen, de G4 en 
informatietechnologie.  

De overheidscoöperatie telt een 100-tal medewerkers. Zij hebben twee 
grote basistaken: informatievoorziening en ICT-services. WiGo4it kan voor 
de vier diensten ontwikkelingsplannen opstellen voor e-dienstverlening 
(strategie en beleid), evenals een functioneel ontwerp. ICT-services focust 
op het (door)ontwikkelen en (technisch) beheren van de applicaties en 
voorzieningen.  

De vier diensten ontwikkelen niet één groot ICT-systeem. Ze haken 
enerzijds aan op bestaande ICT-systemen die waardevol zijn en potentie 
hebben. Anderzijds laten ze ook nieuwe systemen ontwikkelen. De 
architectuur van de sociale dienst is een essentieel element: ICT moet 
inspelen op de structuur van de organisatie. Daarnaast is e-dienstverlening 
een belangrijk gegeven. In WiGo4it-verband kunnen de sociale diensten 
bijvoorbeeld e-formulieren ontwikkelen, of wegwijzers die helpen om 
producten en voorzieningen op maat aan te bieden. Het uitgangspunt is de 
omgekeerde intake: de burger hoeft bijna geen gegevens aan te leveren, 
want alle beschikbare info staat al in de vooringevulde in de e-formulieren. 
�“Met de komst van de digitale formulieren, het digitaal klantendossier en 
diverse digitale klantenportals kunnen we samen met burgers direct 
focussen op hun re-integratie. Alle basisinformatie is dan immers al 
voorhanden. De bedrijfsprocessen van de sociale dienst moeten meegroeien 
met deze nieuwe aanpak.�” 
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>  10.5.2.2. Het dienstverleningsconcept 

WiGo4it stelde een langetermijnvisie op, waarin het onder meer haar 
missie, dienstverleningsconcept en taken omschreef. Het 
dienstverleningsconcept is interessant, omdat het ook als basis diende voor 
het uitgewerkt concept binnen SoZaWe Utrecht. In acht punten worden de 
krachtlijnen van de dienstverlening weergegeven.  

 

 De klant zelf aan de slag: de klant heeft zelf de regie in handen 
over zijn acties 

 De dienstverlening is vraaggericht: de vraag van de burger is 
richtinggevend voor de inrichting van de dienstverlening 

 Dienstverlening is gepersonaliseerd: er wordt een klantenprofiel 
aangelegd, dat is basisinformatie over de klant en de analyse van de 
situatie en de behoeften van de klant 

 Dienstverlening is proactief: zoeken naar diensten waarvoor 
klanten in aanmerking komen 

 De vindbaarheid en bereikbaarheid zijn maximaal: voor de klant is 
het belangrijk dat hij uitkomt bij de dienst die hij nodig heeft, 
ongeacht de plek waar hij zich bevindt (no wrong door). Internet 
maakt het mogelijk dat de klant veel vanuit huis regelt. Maar op 
bepaalde momenten zal hij ondersteuning nodig hebben. Die zal op 
de vestiging en aan de telefoon beschikbaar moeten zijn. Daarnaast 
worden de kanalen geïntegreerd, dat wil zeggen dat 
klantenprocessen via meerdere kanalen worden ondersteund. 

 De dienstverlening is wederkerig 

 Dienstverlening is flexibel: moet kunnen veranderen in de tijd 

 Nieuwe vormen van samenwerking: keten- en netwerkperspectief 
gehanteerd (WiGo4itb, 2007: 19-21) 
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>  10.5.2.3. Van ambities naar praktijk 

Het samenwerkingsverband WiGo4it is al enkele jaren aan de gang. Loes 
Neeft merkt op dat er ongelofelijk veel tijd in kruipt. �“Het kost veel meer 
dan je denkt. Je moet toch wel de dingen meerjarig bekijken en de doelen 
ook op langere termijn zetten. Het is niet zo dat je als vier grote steden een 
geolied samenwerkingsverband hebt. Het is echt een hele klus. En het zal 
allemaal lukken, maar die tijd�… dat is jammer want je wil eigenlijk alles 
tegelijk.�” 

Er komt dus heel wat werk bij kijken. �“Het uitgangspunt is �‘de basis op 
orde�’. Maar dat betekent dat jezelf ook veel meer regie moet gaan pakken 
om dat proces goed te laten verlopen. Dat heeft ons alvast een paar 
maanden gekost. Je moet het strategisch en operationeel goed krijgen voor 
jezelf, en dan moet je het ook nog eens afstemmen met drie andere 
partijen.�” 

�“Vanaf het begin zijn we aan het implementeren gegaan. Begin dit jaar zijn 
we voor het eerst uit die implementatiefase gestapt. Enerzijds is het 
succesvol omdat er al veel is gebeurd, anderzijds zijn de innovatie en 
ontwikkeling een beetje stil komen te liggen. Al onze initiële plannen 
beginnen nu terug uit de kast te vallen.�” 

Een bijkomende factor is het spanningsveld dat er is tussen ontwikkelingen 
binnen WiGo4it en de gemeente. �“De Gemeente Utrecht zit op dit moment 
in een heel veranderingsproces. Ze heeft eveneens een beleid ten aanzien 
van ICT. Je zit dus constant met een spanningsveld. Een voorbeeldje ter 
illustratie: het e-formulier. Laten we het ontwikkelen door WiGo4it, of door 
het gemeentelijke concern zodat iedere burger op dezelfde manier 
binnenkomt bij de gemeente. Dit spanningsveld is nog niet beslecht, en kan 
pas als je van WiGo4it en de gemeente een idee hebt hoe de toekomst er uit 
ziet. Daar zitten we op dit moment midden in. Bij iedere ontwikkeling die 
we hebben, is het dus sparren tussen beide partijen.�” 
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Bijlage 11 

11. UWV WERKbedrijf 

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan. De organisatie voert de 
werknemersverzekering uit, en dit in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een werknemersverzekering is verplicht, 
en voorziet in een uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid. UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde 
recht heeft op een uitkering en bepaalt de hoogte en de duur ervan. UVW 
zorgt eveneens voor inkomen wanneer werken onmogelijk is. Deze 
uitkeringen zijn belangrijke taken, maar de missie van UWV is in eerste 
instantie mensen aan het werk helpen. De recente fusie met CWI (Centrum 
voor Werk en Inkomen) zette deze missie extra kracht bij.  

CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) was jarenlang de organisatie die 
instond voor arbeidsbemiddeling en werkte voorheen al nauw samen met 
UWV. Per 1 januari 2009 ging deze organisatie op in UWV WERKbedrijf, een 
nieuw onderdeel van UWV. UWV WERKbedrijf staat nu in voor alle op 
werkgerichte activiteiten, alsook de re-integratieactiviteiten van UWV. 
Voortaan kunnen klanten terecht bij één organisatie en bij één vast 
aanspreekpunt. UWV werkt ook samen met gemeenten en andere publieke 
en private partijen.  

De kerntaken van UWV strekken zich uit op vier gebieden:  

1) werk: het aan het werk houden of helpen van een klant, in nauwe 
samenwerking met de gemeenten 

2) sociaal medische zaken: het beoordelen van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria 

3) uitkeren: het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer 
werk niet of niet direct mogelijk is 

4) gegevensbeheer: ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer 
gegevens moet verstrekken over werk en uitkering aan de overheid 
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Om deze kerntaken naar behoren te kunnen vervullen, werkt UWV onder 
meer nauw samen met de gemeenten in de keten Werk en Inkomen.  In heel 
Nederland zijn er 127 vestigingen van UWV WERKbedrijf. Vaak zijn dit 
werkpleinen waar ook de sociale dienst van de gemeente vertegenwoordigd 
is, samen met een uitzendkantoor en re-integratiedienst. UWV en de 
gemeenten bieden dus hun diensten onder één dak aan met één 
aanspreekpunt voor de klant.  

De afdeling UWV WERKbedrijf voert dus dezelfde taken uit als de VDAB. Het 
doel is zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Samen met de 
gemeenten, zorgt UWV WERKbedrijf ervoor dat klanten advies krijgen bij 
het zoeken en vinden van werk. Net als bij VDAB zijn de werkgevers ook een 
belangrijke klantengroep. UWV WERKbedrijf biedt hen dienstverlening op 
maat bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Het WERKbedrijf is een 
schakel tussen publieke en private partijen lokaal, op regionaal en landelijk 
niveau.  

Het WERKBbedrijf koppelt de werkzoekenden aan vacatures en werkgevers 
aan cv�’s. Dit gebeurt via de vestigingen, op werk.nl, en via de werkcoaches. 
Onderwijs en arbeidsmarkt worden eveneens bij elkaar gebracht, via 
samenwerking met onderwijsinstellingen. 

 

>  11.1. Ontwikkeling e-government 

UWV tracht hard te werken aan een klantgerichte werking. Het WERKbedrijf 
heeft een gedecentraliseerde werking via de gemeentelijke vestigingen of 
werkpleinen. De klant ziet dienstverlening als een logische keten. Om een 
klantgerichte dienstverlening mogelijk te maken, moeten de ketenpartners 
Werk en Inkomen onderling intensief samenwerken. Om dit te faciliteren, 
wordt er via het NUP het Digitale Klantendossier gerealiseerd.  

Het Digitaal Klantendossier is een virtueel dossier voor werk en inkomen. De 
bedoeling is dat de ketenpartners op elk gewenst moment de benodigde 
informatie kunnen opvragen. Medewerkers kunnen zo op een eenvoudige 
manier gegevens delen. De burgers hoeven hun gegevens maar één keer te 
verstrekken. Het Digitaal Klantendossier geeft hen ook de kans om zelf hun 
dossier op te volgen.  
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Internet wordt door UWV als het belangrijkste kanaal gezien. De organisatie 
wil daartoe zoveel mogelijk diensten digitaal aanbieden. Op de website 
Werk.nl kunnen klanten informatie opzoeken en met hun werkcoach kunnen 
communiceren. UWV WERKbedrijf ontwikkelde immers de werkm@p, die de 
klant een handig overzicht van alle afspraken, documenten en 
contactpersonen biedt die belangrijk zijn voor het vinden van een baan. Het 
is een efficiënt middel in de interacties met de werkcoach. De coach kan via 
de Werkm@p afspraken, berichten en documenten sturen.  

De keuze voor het internetkanaal is duidelijk. Toch is de transitie naar 
elektronische dienstverlening niet eenvoudig. De ontwikkeling van 
informatie- en transactiediensten op het internet is een leerproces. UWV 
WERKbedrijf blijft zoeken naar hoe het meer klanten naar het 
internetkanaal kan verleiden. 

 

>  11.2. Doelgroepen 

UWV WERKbedrijf kiest resoluut voor elektronische dienstverlening. Vrees 
voor doelgroepen van de digitale kloof is minder aan de orde. �“Ongeveer 
70% van onze contacten gaan op dit moment via het internet. Dat wil 
zeggen dat 30% van onze klanten dat niet doet, maar betekent echter niet 
dat ze allemaal digibeten zijn. We moeten nog meer onderzoek doen 
waarom ze niet via het internetkanaal gaan, maar dat is niet enkel omdat 
ze het niet kunnen.�” 

Ook bij UWV WERKbedrijf wordt er wel de nodige ondersteuning voorzien. 
De vestigingen of werkpleinen zijn allemaal voorzien van computers waar 
klanten online hun diensten kunnen afhandelen. Bovendien is er ook ruimte  
voor begeleiding en ondersteuning van minder vaardige mensen. �“Maar 
mensen zijn soms hardnekkig hoor, en blijven steeds terugkomen. Ook al 
zeg je drie keer op rij: daar staat de computer.�” Online wordt eveneens 
voor ondersteuning gezorgd. Er is een e-coach en mensen kunnen ook 
chatten met een consulent om hen door het proces te begeleiden. 
Daarnaast krijgen nieuw ingeschreven werkzoekenden ook een workshop 
waarin uiteengezet wordt hoe ze online bij UWV hun weg kunnen vinden.  
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UWV gelooft niet dat de doelgroepen niet meer mee zullen kunnen. �“Als we 
zien hoeveel digitale contacten we nu al hebben, dan valt het wel mee 
hoor. En ja, je hoort wel eens een oudere persoon zeggen �“via het internet 
gaat toch niet�”, maar uiteindelijk lukt het hen ook wel. Mensen geraken 
bijvoorbeeld via intermediairen toch op het internet.�” 

 

>  11.3. Multichannel management 

UWV WERKbedrijf heeft drie dienstverleningskanalen ter beschikking: het 
loket, de telefoon en het elektronische kanaal. Het loket gaat via face-to-
face contacten in de vestigingen. De klanten kunnen ook bellen met vragen, 
en komen dan terecht bij het Klantencontactcentrum van UWV. �“We 
proberen in ons contactcentrum wel aan callreductie te doen. Als er een 
vraag veel gesteld wordt aan de telefoon, zorgen we ervoor dat we die 
vragen kunnen opvangen via het internet. We zien dat de telefoon nog altijd 
als een soort paniekreactie wordt gebruikt. Als mensen iets op het internet 
lezen en het niet begrijpen, dan nemen ze de telefoon. Of ze bellen als een 
vorm van bevestiging: klopt het wel wat er op de site te lezen staat? 
Vertrouwen is veel. We moeten zoeken naar mogelijkheden om het 
vertrouwen van de burger via het internet te kunnen wekken.�” 

 

>  11.3.1. Kanaalsturing 

Aangezien het internet het voorkeurskanaal is, worden klanten zoveel 
mogelijk richting het elektronische kanaal gestuurd. �“Verleiden en toe 
leiden noemen we dat. In elk niet-elektronisch contact wijzen we op de 
mogelijkheden van het internet. Wij passen onze dienstverlening zoveel 
mogelijk aan. Een klant kan de intake nu bijvoorbeeld helemaal online 
doen, en hoeft daarvoor niet meer naar de vestiging te komen.�” 

UWV WERKbedrijf past zowel technieken van zachte als van harde 
kanaalsturing toe. �“We willen ons internet zo goed mogelijk inrichten. Het 
internet is altijd bereikbaar, andere kanalen niet. We doen aan 
callreductie, en brengen de vragen in kaart. We zijn nog heel hard aan het 
zoeken hoe we online meer ondersteuning kunnen geven en hoe we vanuit 
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het internet triggers kunnen laten vertrekken.�” Voor UWV blijft het ook 
zoeken hoe ze meer klanten naar het internetkanaal kan krijgen. 

Er is echter nog dieper onderzoek nodig naar welke klanten welke kanalen 
gebruiken en waarom. �“We zagen bijvoorbeeld dat jongeren massaal naar 
de vestigingen kwamen. Omdat ze slechts voor een korte periode werkloos 
zijn, vinden ze het handiger om even in de vestiging een papier in te vullen. 
Ze hebben geen zin om via de DigiD naar het internet te gaan en daar de 
procedure uit te vissen. Dergelijk onderzoek zouden we meer moeten doen, 
zodat we weten wat de betekenis is van een bepaalde kanaalkeuze.�” 

 

>  11.4. Overheid 

UWV is als grote uitvoeringsorganisatie betrokken bij het NUP via 
verschillende werkgroepen. Deze inspanningen van het hoogste 
overheidsniveau, zijn belangrijk als signaal. �“Toewerken naar elektronische 
dienstverlening betekent een hele cultuuromslag, en die moet ook gesteund 
worden vanuit het hoogste overheidsniveau. Het NUP is geïnitieerd vanuit 
de staatssecretaris BZK, en dat is belangrijk om de ideeën ingang te laten 
vinden.�” 

UWV is als grote uitvoerende instantie ook lid van de Manifestgroep, waar 
de verschillende uitvoerende organisaties vertegenwoordigd zijn. De 
Manifestgroep tracht met gebundelde krachten een invloed te hebben op 
het beleid. 

Rond de digitale kloof loopt het programma Digivaardig & Digibewust. 
�“Binnen dit programma worden projecten gestart rond digitale 
vaardigheden. Wij kunnen daar als overheidsorganisatie ook mee instappen. 
Samen met de centrale bib van Den Haag startte UWV WERKbedrijf een pilot 
rond de maatschappelijke digistage. Klanten van UWV WERKbedrijf die aan 
het loket herkend worden als zijnde niet digivaardig, worden doorverwezen 
naar de bibliotheek. Daar kunnen ze onder begeleiding van een 
maatschappelijke stagiair aan het werk met onder andere het 
oefenprogramma �‘klik en tik�’. 
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>  11.5. Impact op de organisatie 

UWV WERKbedrijf kiest duidelijk voor een multichannel strategie waarin het 
internet het belangrijkste kanaal vormt. Dit is een ware cultuuromslag. De 
impact op de organisatie is dan ook groot. �“De hele genetica van onze 
organisatie is aan het veranderen. De heersende opvatting is dat er een 
face-to-face interactie moet plaatsvinden om een goed contact te hebben, 
of dat er een contact met een professional moet zijn. Die opvatting is heel 
moeilijk te veranderen.�” 

�“Er verandert gewoon heel veel en de impact is ontzettend groot. Van groot 
belang daarbij is de mindset van het management. Zij moeten eveneens 
achter het idee staan en de visie uitdragen naar de medewerkers toe. Als 
een manager in een vestiging het nut niet inziet, zal hij het ook niet kunnen 
overbrengen op zijn personeelsleden. Leg maar eens uit aan een werkcoach 
dat het elektronische kanaal het belangrijkste is, zonder dat je goed 
motiveert waarom. Dan denkt hij of zijn �‘dat maakt mij overbodig�’. Het 
mag niet gezien worden als louter een bezuinigingsoperatie, maar als een 
verbetering van de dienstverlening.�”  

�“Het was vroeger ondenkbaar dat de klant zijn eigen vacatures zou gaan 
zoeken. Dat hoorde gewoon niet. In een vestiging werd voor de klant de 
gepaste vacatures gezocht en de contacten met de bedrijven gelegd. De 
klant die zelf contacten met de bedrijven legde, was uit den boze. Vandaag 
wordt het gros van de vacatures op het internet geraadpleegd. Je ziet dus 
dat er wel verandering komt. We evolueren van informatie via het internet 
steeds meer naar transactiediensten. Het hebben van minder persoonlijke 
relaties zal tijd vergen. Het zal pas de volgende generatie zijn die het gaat 
doen.�” 

Dat burgers nog naar andere kanalen grijpen, heeft volgens UWV te maken 
met het gebrek aan vertrouwen met het internetkanaal. Vertrouwen 
genereren is enerzijds een kwestie van tijd, maar ook de organisatie zelf 
kan er op inspelen. �“We moeten de klant zoveel mogelijk zelf regie trachten 
te geven. Hoe meer zicht de klant op de eigen gegevens krijgt, hoe beter. 
Transparantie moet echt de leidraad worden. Maar door de automatisering 
van processen, is ook de mogelijkheid tot controleren van gegevens groter 
geworden. Managers hebben nogal eens de neiging om te kijken naar 
controle en beheer, terwijl het internet eigenlijk rond openheid en 
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vertrouwen zou moeten gaan. We moeten er over waken dat er geen big 
brothergevoel voor de klant ontstaat. De klant moet aangeven wat hij of 
zijn wil, en UWV moet hem daarin ondersteunen.�” 

Dit wil echter niet zeggen dat er geen controle meer mag zijn. �“Dankzij de 
digitalisering kunnen we aantal zaken beter opvolgen, zoals bijvoorbeeld 
het aantal sollicitaties dat een klant heeft gedaan. Dat is wel een 
instrument achter de hand in een gesprek. Maar wij spreken de klant daar 
niet eerst op aan. De klant onderneemt eerst actie, en daarop geven wij 
een reactie. Dat is een heel andere manier van werken.�” 

UWV is een organisatie die nog volop de omslag maakt naar een volwaardige 
elektronische dienstverlening. Dit is voor de organisatie een leerproces, 
waarbij het zoeken is naar goede praktijken. Toch onderstreept het 
WERKbedrijf alvast één ding. �“We moeten streven als overheidsorganisatie 
naar toegevoegde waarde voor de burger. Er wordt nu luidop nagedacht 
over een kleinere overheid. Dat gebeurt niet enkel vanuit een 
besparingsreflex, maar ook vanuit het idee dat �‘hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat de overheid een toegevoegde waarde creëert�’? Er zijn heel veel 
regeltjes, en die moeten op hun beurt nog eens omgezet worden. De burger 
geeft er echter niet om welke regeltjes er allemaal achter zitten. Voor hen 
is het van belang dat het gebruiksgemak hoog is. Daar moeten we naar 
zoeken. Dat kan al door minder regeltjes uit te vaardigen, maar ook voor 
ons zoeken hoe we het zo gemakkelijk mogelijk naar de burger kunnen 
brengen. �“ 
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