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Schaamteloze reclame

Masterclass Publieke Dienstverlening

Zeven modules:
1. De veranderende overheid
2. Missie, Visie, Strategie
3. Besluitvorming & Beïnvloeding
4. Bedrijfsvoering
5. Strategisch HRM
6. Continu Verbeteren
7. Samenwerking

Zie antwoord.nu



Vandaag

De ambities ten aanzien van het 'gebruikersperspectief' zijn 
onverminderd positief [yay Gebruiker Centraal]. Maar:

Wat bedoelen we precies met gebruiker?

Hoe centraal stellen we die gebruiker nu echt?

Hoe kan het anders of beter? 
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Relaties overheid - burger

Zie Bekkers, 1998; Ringeling, 2001; van Duivenboden, 2002

[participatie]



In het regeerakkoord is 
de doelstelling opge-
nomen dat de dienst-
verlening door de 
overheid beter moet. 
Bedrijven en burgers 
kunnen uiterlijk in 2017 
zaken die ze met de 
overheid doen, zoals 
het aanvragen van een 
vergunning, digitaal 
afhandelen. [kst 26643 
280]

5

Jaar Titel Kernpunten

1990 BIOS-II ICT voor het eerst genoemd als middel om 
dienstverlening te verbeteren.

1994 BIOS-III Primaire functie van ICT wordt dienstverlening.

1995 Elektronische Snelwegen Internet wordt erkend als middel om dienstverlening 
en efficiency te verbeteren.

1996 OL2000 Introductie van het idee van online portals (one-
stop-shop)

1998 Boven NAP, herijking 
Actieprogramma Elektronische 
Snelwegen

Focus op potentie ICT voor dienstverlening en 
internationale samenwerking.

1998 Elekronische Overheid Focus op efficientie en effectiviteit dmv het Internet

1999 Digitale Delta Specifiek gericht op internet als communicatiemiddel

2002 Beter Bestuur for Burger en Bedrijf Aandacht voor ICT om kosten te reduceren en 
tevredenheid verhogen

2003 Andere Overheid Doelstellingen voor aanbod ediensten. 
Lastenverliching en kosten

2006 Antwoord© Telefoon als ingang voor overheid en 
ondersteunend aan digitale dienstverlening

2014 Digitaal2017 100% aanbod digitale dienstverlening

Voor een overzicht t/m 2009, zie Pieterson(2009)



6Bron: Deloitte (2016)

Het aanbod



7Bron: I&O Research, 2016

Voorkeur Contactkanalen



Overall, 64% of 
Americans indicate 
that, all things 
being equal, they 
prefer buying from 
physical stores to 
buying online.

8Bron: Pew Research Center 2016
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Digitale Vaardigheden



10Bron: Center for eGovernment Studies (2014)

Keuze Contactkanalen



11Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Waardering dienstverlening
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Wat zien we

Aanbod & Vraag Elektronische dienstverlening groeien gestaag 
door.
Hoewel gebruik elektronische kanalen toeneemt (ten koste van 
enkele traditionele kanalen), blijven klanten & burgers 
voorkeuren houden voor andere vormen van contact. Deels 
door:
• Verschil in voorkeuren en vaardigheden
• Geschiktheid kanalen voor diensten

Toch regeert in het aanbodperspectief (nog steeds) een bias 
richting de e-dienstverlening.
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#1
Technologisch Determinisme

 

De ontwikkeling van technologie dicteert voortgang in de 
maatschappij en hieruit volgt de aanname dat (gebruik van) 

nieuwe technologie beter is dan de oude situatie.



14Bron: Pieterson, Ebbers & Østergard (2017, Subm)

Periode Gebeurtenis Verwachtingen

Jaren 90 Opkomst 
internet

The first set of channels based on internet technology (websites 
and email) were hailed by many as bringing significant 
opportunities for governments to improve both the quality of 
service delivery, as well as reduce its cost.

2000-
2010

Opkomst 
Social media

The shift to Government2.0 will result in greater value and lower 
cost for the customers of government, and more engagement for 
the owners of government; the public.

2005-
2015

Opkomst 
Mobile 
kanalen

The possibility for governments to communicate with their citizens 
at any time and from any place. Improvements of the wireless 
infrastructure are believed to enable governments to deliver and 
manage services to citizen efficiently and economically.

> 2015 Opkomst 
Intelligente 
kanalen

?
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#2
Het gebrek aan kennis

 

Het gebrek aan kennis over ICT, de impact van ICT, de 
implementatie van ICT, etc.

[noot: er lopen imho enorm veel goede mensen rond binnen de overheid, maar het zijn er te weinig]
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Feb 2015

Mei 2016

September 
2016

http://egovernance.nu/2016/05/persbericht-stichting-egovernance-waarschuwt-
voor-digitaal-drama/

http://egovernance.nu/2016/05/persbericht
-stichting-egovernance-waarschuwt-voor-

digitaal-drama/
https://www.dinl.nl/gebrek-aan-kennis-over-

ict-bij-de-overheid-is-een-gevaar-voor-de-
democratie/

Feb 2017

http://ibestuur.nl/weblog/kennis-in-huis-van-
de-overheid
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#3
Het doen van aannames

 

Het (verkeerd) inschatten van wensen, behoeften en 
gedragingen, zonder dat te meten.



18Bron: Pieterson (2009)

Kanaalpercepties
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Welk kanaal is het meest persoonlijk?

Kanaalpercepties burgers vs. overheid

Overheid
Burger



Luisteren we nu echt?

En doen we dingen écht om ze beter te maken?

19Bron: SCP. (2016). Continue Onderzoek Burgerperspectieven 2016-1. Den Haag: SCP.
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#4
Delusional Optimism

 

We overemphasize projects’ potential benefits and 
underestimate likely costs, spinning success scenarios 

while ignoring the possibility of mistakes.

Bron: Lovallo, D., & Kahneman, D. (2003). Delusions of success. Harvard business review, 81(7), 56-63.



"Maatwerk is nodig bij dienstverlening, intussen is het overheids-
beleid gericht op standaardisatie. Kostenbesparing en efficiency 
dwingen tot steeds meer digitale dienstverlening, een goed 
voorbeeld is het UWV: voor 2013 zijn de sleutelbegrippen  
versobering, vereenvoudiging en digitalisering. Ondertussen 
scoort de website werk.nl een dikke onvoldoende. Lagere 
kosten gaan gepaard met steeds grotere inspanningen van de 
klant.

21Bron: Waller, P. and Weerakkody, V. (2016). Digital Government: overcoming the systemic failure of transformation. Working Paper 2. London: Brunel University.
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De samenhang

Gebrek aan 
kennis

Gebrek aan 
meten

Valse 
aannames

Delusional
optimism



Luisteren we nu echt?

En doen we dingen écht om ze beter te maken?
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Luisteren we nu echt?

En doen we dingen écht om ze beter te maken?
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Luisteren we nu echt?

En doen we dingen écht om ze beter te maken?
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Enorme aandacht voor de digitale dienstverlening 
(omdat we denken dat dat beter is). Maar dan 
vooral geredeneerd vanuit de aanbieder, waarbij 
we vooral invullen wat de gebruiker wil (zonder 
dat te vragen).
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Wat zien we?
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Relaties overheid - burger | huidige balans



28https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8wsz/opkomstpercentage_tweede

Opkomst verkiezingen Tweede Kamer



29Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2016) Maatwerk-democratie. Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad 2020 als kruispunt in de lokale democratie. Den haag: VNG

Burgerparticipate | Deelname Burgerinitiatief



30Hendriks, F. , Van der Krieken, K., Van Zuydam, C. & Roelands, M. (2016) Bewegende beelden, 
van democratie Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur 2015. Den Haag: MinBZK

Burgerparticipate
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"Als de dienst wordt verleend, 
dan is het wenselijk om de 
contactmomenten tot het 
minimum te beperken."

32Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur. (2013) Van wie is deze hond?
Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Den Haag: RoB

"Waar het wel om gaat is een 
nieuwe manier waarop burgers en 

gemeenten samen kunnen 
nadenken over problemen en 

kansen.  [...]
Stimuleer communicatie tussen de 
vertegenwoordigers en inwoners."

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken (2013). Werken aan burgernabijheid. Den Haag: Min BZK

De contactparadox



Het McDonalds effect:

Gladde en efficiënte bevrediging van korte termijn 
behoeften kan leiden tot een verwaarlozing van 
de complexe, fundamentele en lange termijn 
behoeften.

Scheepers & Kommers (1994)
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Relaties overheid - burger

Bron: Scheepers, A., & Kommers, C. (1994). De overheid als dienstverlenende instelling. In A. Zuurmond, P. H. A. Frissen, J. Huigen, I. T. M. Snellen & P. W. Tops (Eds.), Informatisering in het openbaar bestuur. Den Haag: Vuga. (pagina 327)
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Gebruiker centraal stellen: de agenda



willem@pieterson.com
Dr. Willem Pieterson | @wpieterson | www.cfes.nl
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