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De tevredenheid over digitale overheidsdiensten is laag bij veel Nederlanders. 
Plannenmakers en uitvoerders van ‘digitale dienstverlening 2017’ denderen desondanks 
ogenschijnlijk voort. Logisch, want in de meest dominantie zienswijze op de waarde van 
digitale diensten spelen burgers een ondergeschikte rol. Dat hiermee kansen op 
beleidsrealisatie verder afnemen, lijkt niemand te deren. 

Tros Radar en de Nationale ombudsman deden eind 2013 onderzoek naar de tevredenheid 
over digitale overheidsdienstverlening. De uitkomst loog er niet om. De websites van enkele 
uitvoeringsorganisaties krijgen gemiddeld de laagste cijfers: UWV (4,8), CAK (5,6) en CIZ 
(5,9). Met een 6,0 op de voet gevolgd door Politie, DUO en Waterschappen. Het hoogst 
scoort overigens de RDW met een 6,9. Er zat geen enkele zeven of hoger bij. Wie hier 
tevreden over is, is de verpersoonlijking van de zesjescultuur.  
Een ander veelzeggend beeld uit dat onderzoek: een fors deel van de Nederlanders ziet geen 
meerwaarde van de digitale overheid. Verder lijken de negatieve berichten over DigiD, 
werk.nl en het fraudegemak van ‘Toeslagen’ hun uitwerking niet te missen. Het vertrouwen 
van burgers in de digitale overheid is volgens de ombudsman niet erg groot. 36 procent van de 
respondenten heeft er geen vertrouwen in hoe de overheid met zijn gegevens omgaat. Kortom, 
weinig tevredenheid over en vertrouwen in digitale overheidsdiensten bij veel Nederlanders. 
Dit zijn mogelijk voorbodes van grotere ongelukken, waarover verderop meer. 

Andere zienswijze nodig  
Opvallend maar logisch dat bovengenoemde uitkomsten nergens tot paniek leidden, het past 
binnen een dominante zienswijze waarin technologie, organisatie en mate van integratie en 
complexiteit de belangrijkste uitgangspunten voor waardering zijn. De eindgebruiker is hierin 
van ondergeschikt belang. Deze zienswijze komt sprekend tot uiting in een van de bekendste 
faseringsmodellen van de elektronische overheid (zie figuur 1), van Layne en Lee (2001). 
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Figuur 1. Dimensies en fasen van e-government-ontwikkeling (Layne en Lee, 2001), vertaald 
Ebbers 

Veel beleid en allerlei nationale en internationale benchmarks, hét sturingsmechanisme van de 
digitale overheid, zijn op dit soort zienswijzen gebaseerd. Het maakt bijvoorbeeld dat 
transactiediensten als volwassener worden gezien dan informatiediensten. Dat komt ook 
budgettair tot uitdrukking. Er vloeit meer geld naar ontwikkelteams van transactiesystemen 
dan naar redacties van overheidswebsites.  
Om te begrijpen welke ongelukken door deze zienswijze in het verschiet liggen, moeten we 
terug naar de commissie-Wallage. In 2001 schetsten de commissieleden een beeld waarin 
tegelijk met de automatisering van besluitvorming, de kernactiviteiten van ambtenaren 
veranderden. Het zogenaamde ‘vaststellen’ gebeurt toenemend door rekenregels in systemen. 
Communicatie was ooit een afgeleide activiteit. De ambtenaar stelde vast en deelde 
vervolgens mee. Nu is ‘communicatie kerntaak van het “menselijk deel” van de ambtelijke 
organisatie’ (Tops en Zouridis, 2001, p. 9). Ze doen nog een belangwekkende constatering, 
gebaseerd op Putnam (1993): ‘een levendige civil society is een noodzakelijke voorwaarde 
voor een actieve en effectieve overheid. Het onderhouden van productieve 
communicatierelaties met de civil society is voor de overheid (...) van levensbelang, hoe 
moeizaam en lastig die relaties soms ook kunnen zijn.’ 

Belastingdienst op zwart  
Beleidsmakers praten vaak over ‘burgers centraal’. Dat de aanbodgerichtheid in werkelijkheid 
nog steeds vrij baan krijgt, laat een voorbeeld zien dat speelde op zondagochtend 22 januari 
2013. Zoals waarschijnlijk voor menigeen een uitstekend moment om de administratie te doen 



en zaken uit te zoeken op www.belastingdienst.nl. Maar de website was offline. Door de 
bijbehorende meldingspagina leek er iets gruwelijk mis. Via welingelichte bronnen bleek 
echter dat er tot ver in de middag gepland onderhoud aan het mainframe was. Geen enkele 
internetbank kan tegenwoordig nog wegkomen met zo’n non-communicatieve webpagina, 
laat staan met overdag langdurig onderhoudsvensters inplannen: het summum van 
aanbodgerichtheid. De Belastingdienst dacht daar klaarblijkelijk anders over. 

 

Eenrichtingsverkeer  
De huidige digitaliseringsplannen van ‘2017’ dreigen de communicatieve banden met de 
samenleving door te snijden. Er komt veel digitaal eenrichtingsverkeer waarin het vaak gaat 
om digitale transacties en registratie. ‘Snap je niet hoe dat moet? Zoek dat dan zelf maar uit 
op de website, als je maar niet belt, of erger, aan de balie verschijnt!’  
Hiermee vergroot de overheid de kans op abusievelijk foutief administratief handelen van 
burgers die minder goed thuis zijn in de wet- en regelgeving, fouten die veel geld kosten om 
te herstellen. Op termijn verzwakt zij haar band met de samenleving en daarmee haar 
legitimiteit, waardoor ze minder goed in staat zal zijn om effectief en efficiënt voor en met 
burgers beleid te realiseren. Dat is nergens voor nodig! Communicatie is een hoofdactiviteit 
die prima digitaal kan, bijvoorbeeld via sociale media. Het kan zelfs het gebruik van de 
andere digitale diensten aanjagen. Maar dan moet je wel het gebruikersperspectief 
belangrijker gaan vinden. En – indachtig de bovenvermelde productieve communicatierelaties 
van Putnam – meer waarde gaan hechten aan feedback van burgers tijdens het 
dienstverleningsproces. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een zienswijze als in het 
faseringsmodel van Van Dijk (zie bijvoorbeeld Van Dijk et al., 2014).  
Dit model (zie figuur 2) toont een fasegewijze ontwikkeling van door aanbod gedreven 
diensten (met de nadruk op eenrichtingsverkeer zonder feedback) naar vraaggestuurde 
diensten (met de nadruk op tweerichtingsverkeer met veel aandacht voor feedback). 



 

Figuur 2. Evolutie van digitale overheidsdiensten in een communicatie- en 
dienstenperspectief (Van Dijk et al., 2014), vertaald Ebbers 

Vraaggerichte zienswijze  
De vraag is natuurlijk in welke fase we ons bevinden. Ik denk dat de diensten van organisaties 
met administratieve taken zich merendeels aan het einde van fase 2 bevinden. Of hooguit aan 
het begin van fase 3. Maar alleen omdat er sprake is van enkele zeer basale vormen van 
vraagsturing, onder andere bij MijnOverheid. nl. Hier en daar lijkt er al sprake te zijn van fase 
5-diensten, bijvoorbeeld omdat verschillende e-participatiediensten worden aangeboden. Maar 
die zijn vaak nog niet een-op-een gekoppeld aan allerlei andere digitale diensten.  
Ik hoop dat de vraaggerichte zienswijze snel breder geadopteerd wordt dan nu het geval lijkt 
te zijn (zie kader voor een voorbeeld). De digitalisering zal namelijk nog veel verder om zich 
heen grijpen dan alleen in de overbekende administratieve domeinen van bijvoorbeeld 
Belastingdienst en UWV. Ook andere domeinen als Zorg, Werk & Inkomen en Veiligheid 
gaan vol voor digitale overheidsdiensten. Gekoppeld aan ambitieuze beleidsdoelen: meer 
sociale participatie, meer gezondheidsparticipatie, meer veiligheid. Om tot een hogere kans op 
realisatie van dit soort beleidsdoelen te komen, moet er bij ontwikkeling en ook tijdens 
exploitatie van digitale diensten significant meer aandacht zijn voor de vraagzijde. Wat zijn 
belangen, competenties, nut, effecten en noodzaak van en voor de vele, vele groepen van 
burgers en ondernemers? Vragen die nu onvoldoende of niet gesteld worden, omdat de 
dominante zienswijze daar geen oog voor heeft. 
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