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Samenvatting


In 2001 is één van de eerste vraagverkenningen in Nederland naar de elektronische overheid 

uitgevoerd met als titel E-government: de vraagkant aan bod. Sinds de publicatie van deze 

nulmeting hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan bij de uitbouw van de elektronische 

overheid, zowel in beleid, technologie als maatschappij. Deze ontwikkelingen maken een nieuwe 

meting van de wensen en verwachtingen van burgers over de elektronische overheid relevant. Het 

aanpassen en gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de vorige burgerconsultatie zorgt ervoor dat 

wensen en verwachtingen van burgers in de tijd kunnen worden gevolgd. Het onderzoek sluit aan 

bij het Actieprogramma Andere Overheid dat de nadruk legt op het verbeteren van dienstverlening 

en de vraaggerichtheid van de overheid. Volgens dit programma moeten de prestaties van de 

overheid toegesneden zijn op de wensen van burgers, bedrijven en instellingen. 

In het onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Welke rol kunnen ICT-toepassingen 

spelen in het contact tussen burgers en overheidsinstanties? Het onderzoek heeft twee 

doelstellingen, namelijk een (gedeeltelijke) herhaling van de nulmeting en het inventariseren van 

verwachtingen en ervaringen die verschillende bevolkingsgroepen hebben ten aanzien van 

elektronische overheidsdienstverlening. Dit kan leiden tot het aandragen van verbeterpunten en 

aanbevelingen voor de elektronische dienstverlening. In het onderzoek wordt een antwoord 

gegeven op de volgende vragen: 

1.	 Wat verwachten burgers van elektronische contacten met de overheid? Wat zijn hun 

ervaringen op dit gebied? 

2.	 Hebben burgers voorkeuren voor de inzet van bepaalde ICT-toepassingen als het gaat om 

de elektronische overheid? 

3.	 In hoeverre verschillen verwachtingen, ervaringen en voorkeuren per bevolkingsgroep? 

4.	 Hoe kan de overheid in de ogen van burgers haar dienstverlening met behulp van ICT 

verbeteren? Welke diensten zouden elektronisch moeten kunnen plaatsvinden? 

De onderzoeksaanpak bestaat uit een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten, 

zoals vragenlijsten en burgerpanels. De tabellen en grafieken (de kwantitatieve data) in dit rapport 

zijn gebaseerd op een vragenlijst die is verspreid onder een panel van TNS NIPO. Deze vragenlijst 

is door 1.230 respondenten ingevuld. De resultaten zijn gewogen en representatief gemaakt voor 

de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Er zitten ook respondenten bij die geen internet 

gebruiken. Wanneer er vergelijkingen mogelijk zijn, is er in de figuren een vergelijking gemaakt 

met de meting uit 2001. De kwalitatieve resultaten zijn afkomstig uit een aantal face-to-face 

panels waarin totaal ongeveer 40 burgers uit alle geledingen van de bevolking gediscussieerd 

hebben over allerlei aspecten van elektronische dienstverlening. Samenvattingen van deze 

discussies zijn opgenomen in het rapport. Aanvullend is er enkele weken een webenquête 

gehouden. Deze enquête was toegankelijk via verschillende overheidssites (bijvoorbeeld 

www.overheid.nl en www.gouda.nl). Deze vragenlijst is door 237 respondenten ingevuld. Dit 

betreft geen representatieve groep, omdat respondenten via specifieke sites en zelfselectie zijn 

geworven. 

Digitale burgers 

De leefwereld van Nederlanders digitaliseert steeds verder. Het aandeel mensen dat computers en 

internet heeft, neemt nog steeds toe, maar de groei vlakt af. De groei van de internetpenetratie 

onder de Nederlandse bevolking stagneert op een niveau van circa 67%. Steeds meer 

Nederlanders beschikken over een breedbandaansluiting. Ongeveer driekwart van de bevolking 
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maakt dagelijks gebruik van een PC, 56% van internet, 65% van e-mail en 43% van een GSM. 

Ruim 10% van de bevolking gebruikt deze ICT-middelen nooit. De meeste Nederlanders (85%) 

maken thuis gebruik van internet. 

Relatief veel internetgebruikers bestempelen zichzelf als (zeer) ervaren gebruikers. 70% van de 

Nederlandse bevolking typeert zichzelf als (boven)gemiddelde internetgebruiker. Dit percentage 

wordt onderbouwd door het gegeven dat 75% van de bevolking al langer dan twee jaar zelfstandig 

gebruik maakt van internet. Dit geldt vooral voor jongeren. Dat is ook de generatie die letterlijk 

met internet opgroeit. Kortom Nederland digitaliseert en de kloof in toegang tot en gebruik van 

ICT-hulpmiddelen (bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen) neemt af. Er liggen dus kansen voor 

de ontwikkeling van elektronische overheidsdienstverlening. 

Internetgebruikers ontplooien veel activiteiten op het web. Over het algemeen betreffen deze 

activiteiten informatie opzoeken, vragen en/of opmerkingen versturen, formulieren downloaden en 

producten en diensten bestellen. Op websites van overheidsinstellingen ondernemen bezoekers ook 

veel van deze activiteiten, maar dat gebeurt minder vaak. Enerzijds vanwege het lagere aantal 

bezoekers op websites van overheidsinstellingen (er zijn gewoon minder sites van 

overheidsinstellingen). Anderzijds vanwege het lagere aantal toepassingen dat websites van 

overheidsinstellingen nog hebben (bijvoorbeeld digitaal bestellen, ontvangen en betalen van 

diensten en producten). Het feit dat veel internetgebruikers sommige toepassingen wel bij andere 

websites dan overheidssites gebruiken, is overigens wel een goede basis om die toepassingen op 

overheidssites te ontwikkelen. Gebruikers zullen op basis van hun ervaring deze toepassingen 

uiteindelijk ook wensen bij overheidssites. 

Burgers reageren neutraal op de stelling dat overheidsinstellingen hen goed informeren over 

rechten en plichten. Hetzelfde geldt voor de stelling dat overheidsinstellingen hun taken goed 

uitvoeren. Een grote meerderheid van de bevolking is œ net als in 2001 œ van mening dat 

overheidsinstellingen een betere dienstverlening moeten leveren dan bedrijven. Er worden dus 

hoge eisen gesteld aan elektronische overheidsdienstverlening. 

Contacten met overheidsinstellingen 

Burgers hebben natuurlijk contact met meer overheidsinstellingen per jaar, maar op basis van het 

(laatste) contact met een overheidsinstelling geldt het volgende. Voor de meerderheid van de 

burgers is het aantal contactmomenten per instelling beperkt. De meeste contacten met 

overheidsinstellingen vinden minder dan één keer per jaar plaats (54%) of ongeveer één keer per 

jaar (25%). Toch zijn het vaak belangrijke contacten waaraan hoge eisen worden gesteld. Klanten 

hebben het meeste contact met gemeenten (40%) en de belastingdienst (25%). Dat beeld is niet 

veranderd ten opzichte van de vorige meting. 

De meest gebruikte media bij contacten met overheidsinstellingen zijn de fysieke balie (33%), 

telefoon (28%) en internet/e-mail (24%). De meeste burgers (91%) zijn tevreden over het 

gebruikte medium tijdens het laatste contact met een overheidsinstelling. Degenen die ontevreden 

zijn over het gebruikte medium, wijzen meestal internet en e-mail aan als vervangers. Internet en 

e-mail zijn niet per definitie zaligmakend voor contact met overheidsinstellingen. Internet en e-mail 

worden niet altijd gezien als meest geschikte medium voor contact met overheidsinstellingen. Vaak 

blijkt de telefoon en de fysieke balie meer geschikt. Dit pleit voor het (vooralsnog) in stand houden 

van verschillende mogelijkheden voor contact met de overheid en het verbeteren en uitbreiden van 

elektronische dienstverlening. 

Contacten van burgers met overheidsinstellingen hebben meestal betrekking op: 1) het zoeken van 

informatie over een product of dienst, 2) het aanleveren van informatie voor het verkrijgen van 

een product of dienst of 3) het bestellen (en afhalen) van een product of dienst. In de meeste 

gevallen wordt het doel dat de burger voor ogen had ook bereikt. Ongeveer 13% bereikt het doel 

gedeeltelijk. Vooral met fax en internet wordt het doel meestal bereikt. 
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De bevolking is over het algemeen tevreden over de kwaliteit van dienstverlening. Deze wordt 

gewaardeerd met een 6,7 als gemiddeld rapportcijfer. Contact via internet wordt het meest 

gewaardeerd (7,2), gevolgd door balie/loket (6,8), telefoon (6,6), brief (6,1) en e-mail (6,1). 

Aspecten van dienstverlening die hoog scoren zijn vriendelijkheid (voor alle media) en privacy 

(vooral bij internet). Bij internet worden gemak en goedkoop erg hoog gewaardeerd. Opmerkelijk 

is dat het aspect privacy goed wordt beoordeeld bij internet en e-mail. Angst voor waarborg van 

privacy (veiligheid, bescherming persoonsgegevens) is vaak een argument dat tegen elektronische 

dienstverlening wordt aangevoerd. Klanten denken daar dus blijkbaar anders over. 

Hoewel men erg tevreden is over internet als medium om contacten te onderhouden met de 

overheid, is men niet echt tevreden over websites van overheidsinstellingen. Men vindt dan ook dat 

deze instellingen meer aan deze websites moeten doen. Hier valt nog winst te behalen. 

De grootste ergernissen zijn: trage reacties van overheidsinstellingen, slechte bereikbaarheid van 

de overheid en het moeten invullen van veel formulieren. Verder zijn de kosten van de diensten en 

producten te hoog en is het bovendien ingewikkeld om die diensten en producten aan te vragen. 

Ook vindt men het vervelend om dezelfde informatie meer dan eens te moeten verstrekken. Ten 

slotte wordt het contact met de overheid als vervelend ervaren wanneer er sprake is van weinig 

vriendelijkheid, gebrek aan deskundigheid en onpersoonlijk contact. Gebrek aan privacy wordt niet 

vaak gevoeld. 

Met ICT kan de overheid veel van deze ergernissen verminderen. Vooral de bereikbaarheid kan 

voor een belangrijk deel worden vergroot. Dit wordt gevolgd door lagere kosten, meer maatwerk, 

kortere wachttijden en transparantie. De resultaten geven aan dat men de rol van ICT niet goed 

kan schatten. Veelal wordt namelijk als antwoord ”weet niet‘ gegeven. Verder levert ICT geen 

bijdrage aan privacy. Hier doet zich dus een interessante paradox voor. Wanneer men een feitelijk 

digitaal contact beoordeelt, scoort privacy gunstig, maar wanneer men verwachtingen uitspreekt, 

scoort ICT blijkbaar weer erg laag. Er bestaat dus een kloof tussen ervaringen en verwachtingen! 

De zichtbaarheid van elektronische dienstverlening door gemeenten œ de overheidsinstelling waar 

klanten de meeste producten en diensten afnemen œ is sterk toegenomen sinds de vorige meting. 

Omgang met informatie 

Klanten van overheidsinstellingen ervaren administratieve lasten. Informatie en diensten van 

overheidsinstellingen zijn moeilijk vindbaar en het is moeilijk om iets gedaan te krijgen van 

overheidsinstellingen. Veel burgers verwachten dat ICT kan bijdragen aan administratieve 

lastenvermindering. ICT vereenvoudigt de toegang tot informatie en diensten en zorgt ervoor dat 

klanten sneller geholpen worden door overheidsinstellingen. Deze verwachtingen worden vooral 

uitgesproken door burgers die internet gebruiken. 

Er doet zich bij lastenvermindering overigens wel een tegenstrijdigheid voor. Enerzijds waardeert 

een aanzienlijk deel van de burgers dat overheidsinstellingen hun informatiehuishouding zo 

organiseren dat het een tijdsbesparing oplevert bij het afnemen van diensten en informatie. Dit 

blijkt ondermeer uit de lichte voorkeur voor de situatie waarin overheidsinstellingen met 

gegevensuitwisseling en eenmalige gegevensverstrekking anticiperen op diensten en informatie 

waar iemand recht op heeft. Anderzijds zijn burgers sceptisch over de consequenties die deze 

werkwijze heeft. Met het oog op tijdsbesparing voor burgers moeten overheidsinstellingen 

gegevens die men al over iemand heeft, immers gebruiken. Over een logische vervolgstap œ 

gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen œ zijn burgers terughoudend (45% van de 

burgers heeft liever niet dat overheidsinstellingen onderling gegevens uitwisselen over klanten). 

Bovendien vinden velen het een weinig prettig idee dat overheidsinstellingen onderling gegevens 

uitwisselen ondanks het belang dat men gegevensuitwisseling toekent. De meeste van deze 

bevindingen worden bevestigd in de burgerpanels: men ervaart lastendruk en verwacht dat ICT 
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daar een (gedeeltelijke) oplossing voor kan bieden. Toch vindt men het een minder goed idee dat 

overheidsinstellingen onderling gegevens uitwisselen ten behoeve van dienstverlening. 

Er is dus sprake van een tegenstrijdigheid. Klanten willen wel de ”lusten‘ (tijdsbesparing, informatie 

over diensten waar men recht op heeft, eenmalige gegevensverstrekking, etc.), maar men wil niet 

de ”lasten‘ (gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen). Dat maakt de ontwikkeling van 

elektronische dienstverlening extra uitdagend. Overheidsinstellingen zullen om scepsis te 

overwinnen duidelijk moeten maken welke extra toegevoegde waarde er voor burgers ontstaat 

wanneer gegevensuitwisseling gewoon kan plaatsvinden. 

Volgens een groot deel van de burgers valt het wel mee met het herhaaldelijk aanleveren van 

dezelfde of nieuwe informatie aan overheidsinstellingen (thema eenmalige gegevensverstrekking). 

Dit past in het beeld dat bij de resultaten over administratieve lasten opdoemde. Eventuele scepsis 

over gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen en de gevolgen daarvan, namelijk dat 

(dezelfde) gegevens vaker moet worden aangeleverd, ”compenseren‘ burgers met de wetenschap 

dat het steeds opnieuw aanleveren van gegevens wel meevalt. Dat geldt overigens niet voor 

iedereen. Illustratief was dat een deelnemer tijdens de panelbijeenkomst een dikke map toonde 

met alle brieven en vragen die een overheidsinstelling in een jaar had gestuurd. Burgers 

verstrekken liever geen persoonlijke informatie via internet aan overheidsinstellingen. 

Hiermee is niet gezegd dat eenmalige gegevensverstrekking geen belang heeft. Uit de 

paneldiscussies blijkt immers dat burgers de voordelen van eenmalige gegevensverstrekking 

onderschrijven en uit de resultaten bij administratieve lasten blijkt dat men toch graag tijd wil 

besparen bij dienstverlening. 

Bij de regie van persoonsgegevens is een gebrek aan transparantie. Hoewel slechts een zeer kleine 

groep denkt dat overheidsinstellingen niet over correcte gegevens beschikken, geeft een 

aanzienlijk deel aan dat niet te weten. Dat beeld wordt bevestigd door het gegeven dat bijna de 

helft van de burgers geen zicht heeft op de gegevens die overheidsinstellingen hebben. Overigens 

geeft hier ook ruim een derde aan niet te weten welke gegevens overheidsinstellingen over iemand 

beheren. Bovendien vinden veel burgers dat ze onvoldoende toegang hebben tot de gegevens die 

overheidsinstellingen over hen beheren. Als gevolg daarvan ontbreekt inzicht in (de correctheid 

van) deze gegevens. De hoge aandelen ”weet niet‘ in de antwoorden duiden op een gebrek aan 

transparantie. 

Dit gebrek aan transparantie kan worden opgeheven door burgers inzicht te geven in deze 

gegevens. Een meerderheid van de burgers verlangt dit inzicht. Een periodiek inzicht (opgesteld en 

opgestuurd door de overheid) krijgt iets meer steun dan voortdurend inzicht (inzage op eigen 

initiatief). Uit de panelbijeenkomsten blijkt dat een periodiek overzicht door velen gewaardeerd 

wordt, maar dit overzicht mag zich niet beperken tot louter een overzicht. Een overzicht moet 

gepaard gaan met de mogelijkheid tot wijzigen. Dat laatste is nu voor velen lastig (hoewel de 

grootste groep zegt dat niet te weten). Bij een overzicht is men œ volgens de panelbijeenkomsten œ 

echter wel bevreesd voor informatieoverlast. Bovendien spreken ook enkele deelnemers een 

vertrouwen uit in de overheid bij gegevensbeheer. 

Er kan geconcludeerd worden dat er meer behoefte is aan transparantie: inzage- en 

correctiemogelijkheden van gegevens die overheidsinstellingen beheren, moeten beter. Een 

overzichtelijk periodiek overzicht met mogelijkheid tot correctie geniet daarbij de meeste voorkeur. 

Informatievoorziening 

Burgers vinden dat de overheid hen niet goed informeert over onderwerpen die voor hen relevant 

zijn. Bovendien vindt een aanzienlijk deel dat de overheid hiervoor ICT niet goed inzet. Dit terwijl 

de helft van de ondervraagden de voorkeur geeft aan internet of een elektronische nieuwsbrief om 

op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die hen aangaan. Hieruit kan afgeleid worden dat 
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overheidsinstellingen volgens burgers nog onvoldoende gebruik maken van de potenties die ICT 

bezit om burgers te informeren. 

Er is een lichte voorkeur dat overheidsinstellingen het initiatief nemen om informatie te 

verstrekken aan burgers (pro-activiteit). Voor deze informatievoorziening mogen 

overheidsinstellingen gegevens gebruiken die zij van klanten hebben. Het elektronische 

patiëntendossier krijgt œ als voorbeeld van informatievoorziening œ veel steun. 

burgers zijn niet gediend van de vermenging van publieke en private sites en er dienen geen 

commerciële uitingen op een overheidssite plaats te vinden. 

Vertrouwen en veiligheid 

41% van de burgers œ vooral jongeren - is van mening dat overheidsinstellingen voorzichtig 

omgaan met persoonsgegevens. Dat is 11 procentpunten lager dan in 2001. Men heeft echter 

onvoldoende zicht op het vertrouwelijke karakter waarmee overheidsinstellingen persoonsgegevens 

behandelen. Bijna een derde denkt van wel. De grootste groep weet het echter niet. 

Een keuze tussen gebruiksgemak (één vaste pincode, zoals bij een bank- of giropas, voor alle 

overheidsinstellingen en eenmalig identificeren) en veiligheid (afzonderlijke pincodes, zoals bij een 

bank- of giropas, voor alle overheidsinstellingen en meer dan één keer identificeren) bij 

dienstverlening leidt niet tot een dominantie van één van beide kanten. Ze krijgen van burgers 

beide ongeveer evenveel steun. Mannen kiezen wel vaker voor gebruiksgemak dan vrouwen die op 

hun beurt vaker kiezen voor veiligheid. Burgers willen eigenlijk beide: veiligheid en gebruiksgemak. 

Het zal voor overheidsinstellingen nog een hele opgave zijn om aan beide eisen tegemoet te komen 

(en richting burgers uit te leggen wat wel en niet mogelijk is ten aanzien van deze aspecten). 

Burgers verwachten dat overheidsinstellingen streven naar 100% veiligheid. Een relatief grote 

groep verwacht niet dat ICT bijdraagt tot een betere bescherming van persoonsgegevens. 

Uit de panels blijkt dat er steun is voor een identiteitskaart, mits deze goed beveiligd is. Deze 

beveiliging mag verschillende niveaus omvatten. Als het bijvoorbeeld voor overheidsinstellingen 

mogelijk is om aan het loket met deze kaart van de klant toegang te krijgen tot zijn of haar 

gegevens moet er een begrenzing zijn. Er is op dat moment alleen toegang tot (persoonlijke) 

gegevens die nodig zijn om diensten of producten te leveren die aan het desbetreffende loket 

verkrijgbaar zijn. Andere (persoonlijke) gegevens zijn dan niet toegankelijk voor de 

baliemedewerker. 

Er zijn kansen voor stemmen via internet, want bijna de helft van de bevolking stemt liever via 

internet. Wel zijn er nog twijfels over de veiligheid. Internet kan ook helpen bij het dichten van de 

kloof tussen burger en politiek. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

De afgelopen jaren heeft de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij de 

overheid een sterke impuls gekregen. Het gaat daarbij zowel om inzet binnen en tussen overheden 

als om inzet in de relatie van overheden met de buitenwereld. Eén van de redenen voor de inzet 

van ICT œ en dus de ontwikkeling van een elektronische overheid œ is dat hiermee de 

dienstverlening van overheden aan burgers en bedrijven verbeterd wordt. Op deze wijze probeert 

de overheid de klanttevredenheid van haar doelgroepen te verhogen. Andere beloftes van de 

elektronische overheid zijn verbetering van de effectiviteit van publieke taken (probleemoplossend 

vermogen), verbetering van de efficiency van overheidshandelen (minder schakels, minder 

loketten, integratie van informatieketens) en uiteraard het vergroten van de transparantie van wat 

de overheid doet, mag en kan. Het is dus logisch om met enige regelmaat te peilen of deze 

verwachtingen ook worden waargemaakt. Hoe kijkt de burger aan tegen nieuwe vormen van 

communicatie met de overheid? Zijn de huidige ervaringen met elektronische dienstverlening 

positief of juist niet? Aan wat voor soort overheidsinformatie en dienstverlening bestaat behoefte? 

Welke motieven hebben burgers als gebruikers van elektronische dienstverlening? Hoe kan de 

overheid beter aansluiten bij de burger? 

Aandacht voor de vraagkant is zeer wezenlijk omdat het succes van innovatieprocessen zoals de 

ontwikkeling van de elektronische overheid uiteindelijk afhangt van het veranderingsvermogen van 

overheidsinstellingen en hun medewerkers. Vanuit de overheid is het zaak nieuwe toepassingen op 

een zodanige manier te implementeren dat de burger de meerwaarde van elektronische diensten 

en informatievoorziening ten opzichte van de traditionele kanalen ervaart en herkent. Als de 

plussen zwaarder wegen dan de minnen, is het te verwachten dat de gedragswijziging die 

gevraagd wordt van overheidsinstellingen œ in de zin van het anders gaan communiceren met 

burgers œ ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De verwachting is dus dat het ontwikkelingstempo 

van de elektronische overheid zal worden bepaald door de daadwerkelijk gerealiseerde 

meerwaarde van nieuwe toepassingen, zoals gewin, gemak en wellicht genot voor de burgers. 

In 2001 is één van de eerste vraagverkenningen in Nederland uitgevoerd met als titel E-

government: de vraagkant aan bod. In deze verkenning komen onderwerpen aan de orde die een 

rol spelen bij het (elektronisch) contact van burgers met hun overheid. Welke burgers hebben waar 

internettoegang? Gebruiken zij internet en e-mail voor contacten met de overheid? Met welke 

overheden heeft de burger contact? Van welk (ICT) kanaal wordt bij dit contact gebruik gemaakt? 

Wat is zijn oordeel over dit ICT contact? Welke eisen stelt hij aan ICT contacten met de overheid? 

Door antwoorden te geven op dit type vragen wordt duidelijk wat ”de burger‘ over het algemeen en 

œ specifieker - afzonderlijke bevolkingsgroepen zoals ouderen, jongeren, mannen, vrouwen etc. 

eigenlijk wensen bij hun contact met de overheid. 

Sinds de publicatie van dit onderzoek hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan bij de 

uitbouw van de elektronische overheid (zowel in beleid, technologie als maatschappij). Aan de kant 

van de overheid en het beleid (de aanbodzijde) is onder meer het volgende gebeurd: 

•	 Een toename van het aantal overheidsinstellingen dat elektronische diensten aanbiedt 

evenals een toename en verbetering van de elektronische diensten die per 
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overheidsinstelling aangeboden worden (van informatie- en dienstenaanbod tot 

transactiemogelijkheden);1 

•	 Een uitbreiding van relevante wet- en regelgeving voor de elektronische overheid; 

•	 Meer samenwerking tussen afzonderlijke overheidsinstellingen om diensten integraal en 

vraaggericht aan te bieden; 

•	 Ontwikkelen en afronden van (nieuwe) beleidsinitiatieven zoals een Burger Service 

Nummer, elektronische identiteitskaart, een samenhangend stelsel van basisregistraties, 

overheidstoegangsvoorziening en beveiliging van berichtenverkeer. 

•	 Aandacht voor de modernisering van de overheid, waarbij de relatie tussen overheid en 

burger één van de drie sporen is. Hierbij gaat het vooral om het creëren van een 

toegankelijke, dienstverlenende en efficiënte overheid. 

Op het gebied van technologie refereren we aan de opkomst en verspreiding van nieuwe 

technologieën die bruikbaar zijn voor contacten tussen de overheid en de burger. De elektronische 

overheid is immers meer dan alleen internet. Zo zijn bijvoorbeeld mobiele toepassingen in 

opkomst. Ook de opkomst van breedbandinternet biedt mogelijkheden voor nieuwe diensten vanuit 

het openbaar bestuur (GIS-gebaseerde dienstverlening, gebruik van audiovisueel materiaal, etc.). 

Verder zijn er grote vorderingen gemaakt ”achter de schermen‘ bij de koppeling van de front-office 

en back-office van overheidsinstellingen en daarmee in het stroomlijnen van de 

informatiehuishouding van de overheid. 

Parallel aan ontwikkelingen in de aanbodzijde doen zich ook ontwikkelingen voor in de 

maatschappij (de vraagzijde), bijvoorbeeld een toename van het aantal personen dat 

(breedband)internet en andere ICT-hulpmiddelen heeft2, een toename van het aantal personen dat 

ICT gebruikt bij haar contact met overheidsinstellingen (of het nu gaat om communicatie, diensten 

en/of transactie). Elektronische dienstverlening blijkt voor veel gebruikers geen nieuw verschijnsel 

meer te zijn3. Daarnaast kan worden gewezen op de maatschappelijke agendering van problemen 

(in bijvoorbeeld zorg, veiligheid, onderwijs en participatie) waarvan veel burgers (en overheden) 

verwachten dat ICT bij kan dragen aan het oplossen van knelpunten op deze terreinen. 

Al deze ontwikkelingen maken een nieuwe meting van de wensen en verwachtingen van burgers 

over de elektronische overheid relevant. Het aanpassen en gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de 

vorige burgerconsultatie E-government: de vraagkant aan bod maakt het bovendien mogelijk om 

wensen en verwachtingen van burgers in de tijd te volgen. Dit maakt inzichtelijk welke 

veranderingen er zijn opgetreden, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van overheidswebsites 

en klanttevredenheid. In het voorliggende onderzoek wordt de problematiek bovendien vanuit een 

breder perspectief benaderd. Dit breder perspectief behelst zowel de maatschappelijke 

ontwikkelingen, toename van ICT-toepassingsmogelijkheden en œgebruik als nieuwe 

beleidsinitiatieven. Wat dit laatste aspect betreft, sluit dit onderzoek aan bij het Actieprogramma 

Andere Overheid4 dat nadruk legt op het verbeteren van dienstverlening en de vraaggerichtheid 

van de overheid. Volgens dit programma moeten de prestaties van de overheid toegesneden zijn 

op de wensen van burgers, bedrijven en instellingen. 

Elk jaar publiceert Advies overheid.nl de zogenaamde Webmonitor. Uit deze monitor blijkt dat zowel de 

kwantiteit als de kwaliteit van het elektronische dienstenaanbod van overheidsinstellingen (waterschappen, 

ministeries, gemeenten, gemeenten, uitvoeringsinstellingen, colleges van staat, etc.) de afgelopen jaren zijn 

toegenomen. 

2 Zie bijvoorbeeld Dialogic (2003), Breedband en de Gebruiker 2003, Utrecht. 

3 In november 2003 stelde NIPO in samenwerking met Taylor Nelson Sofres vast dat 52% van de Nederlandse 

bevolking wel eens on-line overheidsdiensten gebruikt. In vergelijking met november 2002 was dat een stijging 

met 11%. (bron: www.tns-nipo.nl). 

4 www.ministerdegraaf.nl. 
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1.2 Probleem- en doelstelling en onderzoeksvragen 

In het onderzoek wordt de volgende probleemstelling gehanteerd: Welke rol kunnen ICT-

toepassingen spelen in het contact tussen burgers en overheidsinstanties? 

Het onderzoek heeft twee doelstellingen: 

1.	 Het herhalen van de vorige meting, waarbij ontwikkelingen in beleid, technologie en 

maatschappij sindsdien worden verwerkt in de opzet en uitvoering. Opzet en bereik van het 

onderzoek worden dus breder dan in de vorige meting. 

2.	 Het leren kennen van de verwachtingen en ervaringen die verschillende bevolkingsgroepen 

hebben ten aanzien van de inzet van ICT door de overheid, in het bijzonder in het 

onderlinge contact tussen burgers en overheidsinstanties. Dit kan leiden tot het aandragen 

van verbeterpunten en aanbevelingen voor de elektronische overheid. 

In het onderzoek wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 

1.	 Wat verwachten burgers van elektronische contacten met de overheid? Wat zijn hun 

ervaringen op dit gebied? 

2.	 Hebben burgers voorkeuren voor de inzet van bepaalde ICT-toepassingen als het gaat om 

de elektronische overheid? 

3.	 In hoeverre verschillen verwachtingen, ervaringen en voorkeuren per bevolkingsgroep? 

4.	 Hoe kan de overheid in de ogen van burgers haar dienstverlening met behulp van ICT 

verbeteren? Welke diensten zouden elektronisch moeten kunnen plaatsvinden? 

De onderzoeksaanpak bestaat uit een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten, 

zoals vragenlijsten en burgerpanels. De tabellen en figuren in dit rapport zijn gebaseerd op een 

vragenlijst die verspreid is onder een panel van TNS NIPO. Deze vragenlijst is door 1.230 

respondenten ingevuld. De resultaten zijn gewogen en representatief voor de Nederlandse 

bevolking van 16 jaar en ouder. In deze respons zitten ook mensen die geen internet gebruiken. 

Wanneer er vergelijkingen mogelijk zijn, is er in de figuren een vergelijking gemaakt met de 

meting uit 2001. 

Naast de enquête zijn enkele face-to-face panels georganiseerd waar ongeveer 40 burgers uit aale 

geledingen van de bevolking gediscussieerd hebben over allerlei aspecten van elektronische 

dienstverlening. Samenvattingen van deze discussies zijn opgenomen in het rapport. Aanvullend is 

er enkele weken een webenquête gehouden. Deze enquête was toegankelijk via verschillende 

overheidssites (bijvoorbeeld www.overheid.nl, burger@overheid.nl en www.gouda.nl). Deze 

vragenlijst is een verkorte versie van de eerdergenoemde enquête. De webenquête is door 237 

respondenten ingevuld. Dit betreft geen representatieve groep, omdat respondenten via specifieke 

sites en zelfselectie zijn geworven. De resultaten van deze webenquête zijn daarom niet 

opgenomen in de tabellen en figuren in dit rapport, maar worden af en toe vermeld in de 

hoofdtekst wanneer er afwijkingen ten opzichte van de resultaten van de grote enquête zijn (er 

wordt dan verwezen naar de webenquête of webrespondenten). In Bijlage 1 staat een uitgebreide 

methodische verantwoording van het onderzoek. 

1.3 Leeswijzer 

Het volgende hoofdstuk schetst een beeld van de mate waarin de Nederlandse bevolking beschikt 

over toegang tot ICT-hulpmiddelen en bijbehorende vaardigheden. Ook wordt gekeken in hoeverre 

ICT-hulpmiddelen feitelijk gebruikt worden. Het hoofdstuk gaat daarnaast (beperkt) in op het 

oordeel van respondenten over hun overheid. In het derde hoofdstuk staat het contact centraal dat 

burgers hebben met de overheid. Het gaat daarbij zowel om digitaal contact als om contact zonder 

ondersteuning van ICT. Er wordt voorts een beeld geschetst van verwachtingen van burgers van de 

overheid ten aanzien van ICT in relatie tot de kwaliteit van overheidsdienstverlening. In hoofdstuk 
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4 komen drie onderwerpen aan de orde, namelijk administratieve (over)last, eenmalige 

gegevensverstrekking en regie van persoonsgegevens. In het vijfde hoofdstuk staat 

informatievoorziening centraal. Hoofdstuk 6 gaat in op de onderwerpen veiligheid en vertrouwen. 

Het laatste hoofdstuk presenteert de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. De snelle lezer kan 

volstaan met het lezen van de samenvatting en het laatste hoofdstuk. 
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2 Digitale burgers


Elektronische overheidsdienstverlening via internet heeft pas zin wanneer er voldoende burgers zijn 

die dit medium gebruiken. Niet alleen moeten zij internet gebruiken, maar ook digitale 

vaardigheden hebben om optimaal voordelen van dienstverlening via internet te kunnen genieten. 

Deze voordelen bestaan bijvoorbeeld uit een snellere afhandeling van publieke diensten. Dat 

burgers internet gebruiken om met de overheid te communiceren, wordt gestimuleerd wanneer 

overheidsinstellingen er in slagen om relevante informatie en diensten (inclusief 

transactiemogelijkheden) via internet te ontsluiten. Het mes snijdt dus aan twee kanten: een 

kritische massa van digitale burgers en een kritische massa van elektronische diensten. 

Dit hoofdstuk beschrijft in hoeverre de leefwereld van de Nederlandse burger - als klant van 

overheidsinstellingen - gedigitaliseerd is. In de eerste paragraaf wordt een beeld geschetst van de 

toegang tot ICT onder de Nederlandse bevolking. Deze paragraaf is gebaseerd op algemene cijfers. 

Vervolgens wordt een beeld geschetst van ICT-gebruik (2.2) en ICT-vaardigheden (2.3). Deze 

paragrafen zijn gebaseerd op de vragenlijst die samen met TNS NIPO is opgesteld en verspreid in 

een panel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking (zie Bijlage 1). In de vierde 

paragraaf wordt een beeld geschetst van de houding van Nederlandse burgers tegenover hun 

overheid. In de laatste paragraaf zijn de conclusies opgenomen. 

2.1 Toegang 

Computer- en vooral internetpenetratie hebben de afgelopen vijf jaar een sterke groei 

doorgemaakt in Nederland. Ruim driekwart (78%) van de Nederlandse huishoudens heeft anno 

2004 een computer. Recente gegevens maken duidelijk dat de groei van internetpenetratie afvlakt 

en stabiliseert rond 67% van de huishoudens. (zie Figuur 1). 
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Figuur 1. Ontwikkeling van de internetpenetratie in Nederland (bron: TNS NIPO) 
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Ondanks de afvlakkende groei is de markt voor internetaansluitingen nog steeds in beweging. Dit 

heeft te maken met de opkomst van breedbandinternet.5 Nieuwe internetgebruikers starten 

meestal meteen met breedbandinternet, terwijl steeds meer huishoudens hun trage 

internetaansluiting (gewone telefoonaansluiting of ISDN) vervangen door een 

breedbandaansluiting. Hierdoor heeft inmiddels ongeveer de helft van de Nederlandse 

internetpopulatie een breedbandaansluiting. 

2.2 Gebruik 

Bij het gebruik van ICT-hulpmiddelen komen verschillende onderdelen aan de orde, zoals het 

gebruik van verschillende hulpmiddelen, omvang, frequentie, duur en locatie van internetgebruik. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan internetgebruik gericht op de overheid. 

Gebruik van ICT-middelen 

Aan de respondenten is gevraagd aan te geven hoe frequent zij gebruik maken van de PC, internet 

(niet e-mail), e-mail, mobiele telefoon, SMS/MMS en elektronische zakagenda (bijv. Palm, PDA). 

Het betreft hier het gebruik in de afgelopen 12 maanden voor privé doeleinden. De locatie, waar 

het middel gebruikt is, bijvoorbeeld thuis, op school of op het werk, is hierbij niet van belang. De 

resultaten zijn geordend in Tabel 1. 

Ten opzichte van de nulmeting in 2001 is een tweetal ICT-hulpmiddelen gewijzigd. De afgelopen 

jaren is het gebruik van SMS/MMS en van de elektronische zakagenda opgekomen, vandaar dat de 

middelen ”chipper‘ en ”creditcard‘ uit de nulmeting door deze nieuwe middelen zijn vervangen. 

Tabel 1*. Hoe vaak gebruikt u de volgende ICT-middelen?6 

PC Internet e-mail GSM SMS PDA 

Dagelijks 74 (70)7 56 (53) 65 43 (45) 14 5 

Wekelijks 11 (12) 24 (23) 16 25 (19) 18 2 

Maandelijks 1 (4) 3 (2) 3 11 (6) 11 0,4 

< maandelijks 1 3 1 11 16 2 

Nooit 13 (14) 15 (22) 15 10 (29) 41 91 

* Tussen haakjes staan de percentages uit de meting van 2001. De categorieën maandelijks en < maandelijks 

vielen toen samen. E-mail, SMS en PDA werden destijds niet gevraagd. 

Tabel 1 toont dat bijna driekwart van de bevolking dagelijks gebruik maakt van een PC, 56% van 

internet, 65% van e-mail en 43% van een GSM. Ruim 10% van de bevolking gebruikt deze ICT-

middelen nooit. Uit de tabel blijkt dat de verschillen met de vorige meting niet groot zijn. Het 

dagelijkse gebruik van computers en internet is licht toegenomen. De groep mensen die internet of 

GSM nooit gebruikt is sterk afgenomen. 

Uit de tabel is tevens af te lezen dat het gebruik van PDA en SMS vooralsnog niet breed is 

doorgedrongen. 91% van de bevolking gebruikt nooit een PDA; 41% van de bevolking maakt nooit 

5 Breedbandinternet staat voor snel en ”always on‘ internettoegang tegen een vast tarief via bijvoorbeeld kabel, 

ADSL en glasvezel. 

6 In alle tabellen en figuren van dit rapport staan afgeronde en gewogen percentages. Voor alle tabellen en 

grafieken geldt een respons van n=1.230. Eventuele afwijkingen worden bij de desbetreffende tabel of grafiek 

vermeld. Resultaten van de afzonderlijke webenquête (n=237) worden afzonderlijk behandeld en zijn niet 

opgenomen in tabellen en grafieken (zie ook Bijlage 1). 

7 In het rapport wordt regelmatig een vergelijking gemaakt met de nulmeting in 2001 (Dialogic, 2001). Deze 

vergelijking wordt voorzichtig geïnterpreteerd, omdat de steekproef nu representatiever is voor ”de 

Nederlander‘. 
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gebruik van SMS diensten. Gebruikersgroepen van PDA en SMS zijn vooral mensen in de zakelijke 

dienstverlening en scholieren en studenten. De grootste PDA gebruikersgroep gebruikt het medium 

dagelijks. Dit hangt waarschijnlijk samen met de agendafunctie van de PDA. De grootste groep 

SMS gebruikers gebruikt de dienst op wekelijkse basis. 

Hoewel de GSM veel later in het straatbeeld is verschenen dan de PC, internet en e-mail, is het 

percentage mensen dat nooit een GSM gebruikt lager dan de eerstgenoemde ICT-middelen. 

Zichtbaar is ook dat PC, internet en e-mail of vaak (wekelijks/dagelijks) gebruikt worden of nooit. 

Het percentage dat 1 tot 3 keer PC, internet of e-mail gebruikt komt niet boven de 10% uit. 

Gebruik van ICT-middelen door mannen en vrouwen 

Figuur 2 toont het gebruik van internet uitgesplitst naar mannen en vrouwen. Het gebruik van 

internet verschilt nauwelijks tussen mannen en vrouwen. Het percentage dagelijks gebruik van 

internet ligt bij mannen iets hoger dan bij vrouwen. Ook voor andere ICT-hulpmiddelen zoals 

computers en e-mail (niet opgenomen in de grafiek) geldt dat de verschillen van dagelijks gebruik 

tussen mannen en vrouwen niet groot zijn, namelijk 90 vs. 79% (computers) en 68 vs. 63% (e-

mail). Het percentage vrouwen dat nooit gebruik maakt van deze middelen ligt slechts enkele 

procenten hoger dan dit percentage bij mannen. Er kan dus geconcludeerd worden dat er in 

principe geen digitale kloof (meer) bestaat tussen mannen en vrouwen. 
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Figuur 2. Internetgebruik onder mannen en vrouwen 

Verdieping van internetgebruik 

Bij gebruik wordt een onderscheid gemaakt tussen internetgebruik over het algemeen (duur, 

frequentie, etc.) en internetgebruik in relatie tot elektronische overheidsdienstverlening. Eerst 

worden de algemene aspecten toegelicht, daarna wordt nader ingegaan op gebruik van 

elektronische dienstverlening. 

- Omvang internetgebruik 

Intensivering van het internetgebruik aan zowel de aanbod- als vraagzijde van de overheid is 

belangrijk voor de ontwikkeling van de elektronische overheidsdienstverlening. Om vast te stellen 

of en in welke mate het internetgebruik onder de bevolking is toegenomen, zijn in de vragenlijst 

drie vragen gesteld, namelijk over hoe lang men internet gebruikt, hoe vaak men internet gebruikt 

en wat de gemiddelde duur van een internetsessie is. De duur van het gebruik in jaren (en 

maanden) en de frequentie van het gebruik zijn twee belangrijke indicatoren om vast te stellen hoe 

vertrouwd de bevolking al is met dit medium. 
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De eerste vraag betreft het aantal jaren dat men internet al zelfstandig gebruikt. Een ruime 

meerderheid van de burgers (75%) gebruikt internet al langer dan twee jaar. 65% gebruikt 

internet zelfs langer dan 3 jaar. Nederland heeft dus een hele grote kopgroep. Bij de nulmeting in 

2001 gaf nog 20% van de bevolking aan internet nooit te gebruiken (nu is dat 15%). 

Het feit dat een respondent al jaren over internettoegang beschikt, wil echter niet zeggen dat hij 

internet ook frequent gebruikt. Om een inschatting te kunnen maken van de gebruikservaring van 

een respondent met internet, is het tevens van belang hoe vaak men doorgaans gebruik maakt van 

internet. De uitkomsten van deze vraag zijn weergegeven in Figuur 3. 
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Figuur 3. Frequentie internetgebruik in Nederland 

Meer dan de helft van de bevolking (56%) gebruikt internet één of meerdere keren per dag. Dit 

percentage is ten opzichte van de nulmeting (53%) maar licht gestegen, namelijk met 3%. In 2001 

gaf echter nog 22% aan nooit of bijna nooit gebruik te maken van internet (respectievelijk 20% en 

2%). Dit percentage is drie jaar later met 21% gedaald tot 1%. Hieruit valt te concluderen dat 

vrijwel iedereen die beschikking heeft over een internetaansluiting deze ook daadwerkelijk frequent 

gebruikt. 

Als derde aspect om de gebruikerservaring te meten, is aan de respondenten gevraagd hoelang 

een gemiddelde internetsessie duurt. In Figuur 4 zijn de resultaten weergegeven. 
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Figuur 4. Gemiddelde duur per internetsessie 

Bij een vijfde van de bevolking duurt een gemiddelde internetsessie tussen een kwartier en een 

half uur. Een even zo grote groep besteedt per sessie tussen een half uur en 1 uur. Nog geen 
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procent van de respondenten geeft aan langer dan 2 uur achtereen gebruik te maken van internet. 

De meerderheid van de internetsessies duurt dus maximaal een uur. 

- Locaties internetgebruik 

Om nader inzicht te verkrijgen in de verschillende locaties van internetgebruik is de vraag gesteld 

op welke plaatsen de respondenten gebruik maken van internet. De respondenten hadden de 

keuze uit verscheidene locaties (zie Figuur 5). 
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Figuur 5. Locaties internetgebruik8 

Een overgrote meerderheid Nederlanders (85%) gebruikt thuis internet. Ook maakt een grote 

groep (31%) gebruik van internet op het werk. 15% gebruikt internet bij vrienden, kennissen of 

familie. Bibliotheken en internetcafés worden door weinig mensen gebruikt om te internetten 

(beide 2%). Scholen worden door 7% van de bevolking gebruikt voor toegang tot de digitale 

snelweg. 

- Internetgebruik gericht op elektronische overheidsdienstverlening 

Ten slotte beschouwt deze paragraaf de activiteiten die respondenten uitvoeren op internet, met 

andere woorden, voor welke doeleinden zij het medium gebruiken. Om inzicht te krijgen in wat 

internetgebruikers doen op internet, is een lijst met mogelijke activiteiten voorgelegd. Zij geven 

daarbij aan wat zij op een website van een overheid hebben ondernomen en wat zij op een andere 

website hebben gedaan. Uit de vergelijking (zie onderstaande tabel) wordt duidelijk dat men 

gemiddeld meer doet op andere websites dan overheidswebsites. 

In 2001 is deze vraag gesteld over internettoegang en niet over internetgebruik. Dit maakt een vergelijking 

lastig, omdat toegang tot internet niet betekent dat men het ook gebruikt. 
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Tabel 2. Vergelijking internetactiviteiten op overheid en andere websites 

Activiteit 
Ondernomen op 
overheidswebsites 

Ondernomen op andere 
websites 

Informatie zoeken 42% 78% 

Vraag/ opmerking versturen 16 57 

Aanmelding elektronische nieuwsbrief 5 44 

Formulier downloaden en per post versturen 23 28 

Formulier elektronisch invullen en via internet 
versturen 

13 52 

De afhandeling van een aanvraag volgen, bijv. 
aanschaf boek of computer 

2 31 

Deelname aan digitaal debat of chatsessie 1 12 

Eigen persoonlijke gegevens verschaffen 6 29 

Iets bestellen 3 51 

Een bestelling via internet ook via internet 
ontvangen (muziek of software) 

1 16 

Een bestelling via internet ook via internet betalen 0 25 

Op websites die niet van overheidsinstellingen zijn, ondernemen burgers hoofdzakelijk de volgende 

activiteiten: informatie zoeken (78%), vraag/opmerking versturen (57%), formulier elektronisch 

invullen en via internet versturen (52%) en iets bestellen (51%). Activiteiten die op overheidssites 

worden ondernomen betreffen voornamelijk informatie zoeken (42%), formulier downloaden en per 

post versturen (23%), een vraag/opmerking versturen (16%) en een formulier elektronisch 

invullen en via internet versturen (13%). 

Ondanks de sterke overlap in de top 5 activiteiten die op beide type sites worden ondernomen, valt 

direct op dat de percentages voor overheidssites veel lager zijn. Dat heeft verschillende oorzaken. 

Ten eerste is het aanbod van websites van overheidsinstellingen minder dan websites van 

bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties. Er is œ ten tweede - nog een aanzienlijk 

deel van de internetpopulatie dat geen websites van overheidsinstellingen heeft bezocht.9 Ten 

derde zijn veel websites van overheidsinstellingen nog niet uitgerust met toepassingen waarover 

commerciële websites vaak beschikken, bijvoorbeeld de mogelijkheid om producten via internet te 

bestellen, te ontvangen en te betalen. 

Het feit dat veel internetgebruikers wel sommige toepassingen bij ander websites dan 

overheidssites gebruiken, is overigens een goede basis om die toepassingen op overheidssites te 

ontwikkelen. Gebruikers zullen op basis van hun ervaring deze toepassingen uiteindelijk ook 

wensen bij overheidssites. 

- Specificatie van gebruikersgroepen 

Wie doen er al relatief veel bij overheden? Uit de volgende twee figuren is af te lezen dat 

hoogopgeleide burgers (HBO, universiteit) de meeste activiteiten ondernemen op internetsites van 

overheidsinstellingen. De respondenten is een breed assortiment diensten ter beoordeling 

voorgelegd. Uit de beantwoording van de vraag over de gebruiksfrequentie van deze diensten 

bleek dat een aantal activiteiten niet of nauwelijks wordt ondernomen op overheidssites. Deze 

Uit het jaarlijkse Government Online onderzoek van TNS blijkt dat in 2003 52% van de totale Nederlandse 

bevolking on-line diensten van een overheidsinstelling heeft gebruikt. Dat was in 2002 41% en in 2001 31%. 

Daarmee staat Nederland in 2003 internationaal gezien op een vijfde positie (achter Denemarken, Noorwegen, 

Finland en Singapore). 
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activiteiten zijn daarom niet in onderstaande grafieken meegenomen (figuur 6 en 7). Wel zijn deze 

activiteiten meegenomen in de grafieken waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen 

overheidswebsites en niet-overheidswebsites (figuur 8 en 9).10 Eén van de oorzaken van het 

achterwege blijvende gebruik van deze diensten is het feit dat zij nog niet op overheidssites 

worden aangeboden. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Informatie 
zoeken over 
de overheid 

Vraag/ 
opmerking 
versturen 

Aanmelding 
elektr. 

nieuwsbrief 

Formulier 
downloaden 
en per post 
versturen 

Formulier 
elektr. 

invullen en 
via internet 
versturen 

Eigen pers. 
gegevens 

verschaffen 

©Dialogic / TNS Nipo 

HBO/ Univ 

ULO/LBO/MAVO 

HAVO, VWO, MBO 

lager onderwijs 

Figuur 6. Gebruik van diensten op overheidswebsites naar opleiding 
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Figuur 7. Gebruik overheidswebsites naar leeftijd 

De top 3 van diensten die op overheidssites worden afgenomen bestaat uit de volgende diensten: 

1. Informatie zoeken over de overheid 

2. Formulier downloaden en per post versturen 

3. Een vraag of opmerking versturen 

Figuren 6 en 7 combinerend, valt te concluderen dat hoogopgeleiden in de leeftijdscategorieën 16-

24 jaar en 45-54 jaar (!) het meeste gebruik maken van genoemde diensten op internetsites van 

overheidsinstanties. 

Het betreft hier de volgende activiteiten: Deelnemen aan een digitaal debat, het online volgen van de 

afhandeling van een aanvraag, iets bestellen, een bestelling via internet doen en via internet ontvangen en een 

bestelling via internet doen en via internet betalen. 
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Figuur 8. Dienstengebruik op websites van overheden en niet-overheden 
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Figuur 9. Dienstengebruik op websites van overheden en niet-overheden (vervolg) 

Van alle diensten is het zoeken van informatie de meest voorkomende op internet, ongeacht of het 

wel of geen overheidssite betreft. Figuur 8 en Figuur 9 maken inzichtelijk dat voor alle activiteiten 

veel vaker niet- overheidssites geraadpleegd worden dan websites van overheidsinstellingen. De 

uitzondering op de regel hierbij is het downloaden van formulieren die vervolgens via de post 

verstuurd worden. Deze activiteit wordt bij de digitale overheid ongeveer even vaak ondernomen 

als op overige websites. 

2.3 Vaardigheden 

Het laatste aspect van de digitalisering van de leefwereld van burgers betreft de mate waarin zij 

over digitale vaardigheden beschikken. Sommige onderzoekers stellen vast dat de digitale kloof bij 

internettoegang verkleint, maar dat de kloof bij gebruik en vooral vaardigheden nog steeds 

aanwezig is.11 Vaardigheden zijn in dit onderzoek kort gemeten door de respondent zichzelf te 

laten typeren. 

Dijk, J. van (2003), De digitale kloof wordt dieper. Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in 

vaardigheden en gebruik van ICT, Amsterdam. 

22 

11 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

4% 
12% 

40% 

21% 
9% 

15% 

incidentele/ beginner gemiddelde ervaren zeer Weet niet 
eenmalige gebruiker gebruiker ervaren 
gebruiker gebruiker 

Figuur 10. Typering internetvaardigheden 

De grootste groep respondenten (40%) typeert zichzelf als gemiddelde gebruiker; ongeveer een 

vijfde als ervaren gebruiker. In totaal is 70% van de Nederlandse bevolking (naar eigen zeggen) te 

typeren als (boven)gemiddelde gebruiker. Dit percentage wordt onderbouwd door het gegeven dat 

75% van de bevolking al langer dan drie jaar zelfstandig gebruik maakt van internet en het feit dat 

63% van de mensen die beschikking heeft over een internetaansluiting deze ook (vrijwel) dagelijks 

gebruikt (zie Figuur 3). 

Vervolgens is het interessant om te kijken hoe deze eigen typeringen verdeeld zijn over 

verschillende leeftijdscategorieën. Een uitsplitsing naar leeftijd is weergegeven in onderstaande 

figuur. 
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Figuur 11. Typering internetgebruik in verschillende leeftijdscategorieën 

De meeste ervaren en zeer ervaren gebruikers zijn te vinden in de leeftijdscategorie 16 tot 24 jaar 

(de generatie die met internet opgroeit). De meeste beginners en incidentele gebruikers hebben 

een leeftijd van boven de 45 jaar. Het percentage mannen dat zichzelf als ”zeer ervaren internetter‘ 

beschouwt (niet opgenomen in de grafiek), neemt af met de leeftijd. Bij vrouwen is dit patroon ook 

zichtbaar met uitzondering van de leeftijdsgroep 45-54, waarbinnen zich meer vrouwen zichzelf als 

”zeer ervaren‘ betitelen dan in de leeftijdscategorieën 25-34 en 35-44. 

2.4 Algemeen oordeel over de overheid 

Om onder burgers het algemene oordeel over de overheid te toetsen, is hen een aantal stellingen 

voorgelegd over het functioneren van overheden op verschillende niveaus. De respondenten 

konden antwoorden op een schaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. Deze 

stellingen staan in de volgende tabel. 
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Tabel 3. Overzicht van voorgelegde stellingen en verdeling van gegeven antwoorden 

Stellingen 

Hele 

maal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Neu-

traal 

Mee 

eens 

Hele 

maal 

mee 

eens 

Weet 

niet 

Overheidsinstellingen informeren mij goed 

over mijn rechten en plichten 
8% 24% 38% 23% 5% 3% 

Overheidsinstellingen voeren hun taken 

goed uit 
6% 24% 42% 19% 3% 5% 

Overheidsinstellingen moeten betere 

dienstverlening bieden dan bedrijven 
4% 7% 16% 26% 44% 4% 

Over de eerste stelling is de grootste groep respondenten (38%) neutraal. De uitgesproken 

meningen over deze stelling zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over voor- en tegenstanders van de 

stelling. 32% is het (helemaal) oneens met de stelling, 28 % is het daarentegen (helemaal) eens 

met de stelling. 

Op de tweede stelling geeft 42% een neutraal antwoord. 30% van de respondenten is van mening 

dat de overheid haar taken niet goed uitvoert. 22% is wel tevreden over de taakuitvoering van 

overheidsinstellingen. 

Het overgrote deel van de bevolking (70%) is het (helemaal) eens met de derde stelling dat 

overheden betere dienstverlening moeten bieden dan bedrijven. 11% is het oneens met de stelling. 

20% onthoudt zich van een mening. Dat beeld komt overeen met 2001 toen ook een zeer ruime 

meerderheid (ongeveer 70%) deze stelling steunde. De groep die het (helemaal) oneens is met 

deze stelling is sinds de nulmeting gehalveerd van ruim 20 naar 11%. Men stelt dus hogere eisen 

aan overheidsinstellingen. 

Deze drie stellingen zijn ook voorgelegd aan de respondenten van de webenquête.12 De uitkomsten 

komen sterk overeen met de resultaten in de vorige tabel. Deze groep is het echter veel meer 

(helemaal) oneens met de eerste stelling dat overheidsinstellingen hen goed informeren over 

rechten en plichten (46%). 

2.5 Conclusie 

Nederlanders raken steeds beter digitaal ingeburgerd. Het aandeel mensen dat computers en 

internet heeft, neemt nog steeds toe, maar de groei vlakt af. De groei van de internetpenetratie 

onder de Nederlandse bevolking stagneert sinds 2002 op een niveau van circa 67%. Steeds meer 

Nederlanders beschikken over een breedbandaansluiting. Ongeveer driekwart van de bevolking 

maakt dagelijks gebruik maakt van een PC, 56% van internet, 65% van e-mail en 43% van een 

GSM. Ruim 10% van de bevolking gebruikt deze ICT-middelen nooit. De meeste Nederlanders 

(85%) maken thuis gebruik van internet. 

Relatief veel internetgebruikers bestempelen zichzelf als (zeer) ervaren gebruikers. 70% van de 

Nederlandse bevolking typeert zichzelf als (boven)gemiddelde internetgebruiker. Dit percentage 

De webenquête is ingevuld door 237 respondenten. Deze enquête was enkele weken toegankelijk via 

specifieke overheidssites (bijvoorbeeld www.overheid.nl, burger@overheid.nl en www.gouda.nl). De respons 

bestaat vooral uit hoogopgeleide mannen die net deze specifieke overheidssites hebben bezocht en die vrijwillig 

(zelfselectie) de enquête invullen. Vanwege deze vertekening zijn er geen aparte tabellen en grafieken van deze 

webrespondenten opgenomen, maar worden opvallende punten alleen in de hoofdtekst aangestipt. De 

achtergrond van de respondenten is overigens is breder dan de webenquête in de nulmeting. Zie bijlage 1 

(punt 6) voor een verdere toelichting. 
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wordt onderbouwd door het gegeven dat 75% van de bevolking al langer dan twee jaar zelfstandig 

gebruik maakt van internet. 

Dat geldt vooral voor jongeren. Dat is ook de generatie die letterlijk met internet opgroeit. Kortom 

Nederland digitaliseert en de kloof in toegang tot en gebruik van ICT-hulpmiddelen (bijvoorbeeld 

tussen mannen en vrouwen) neemt af. Er liggen dus kansen voor de ontwikkeling van 

elektronische overheidsdienstverlening. 

Internetgebruikers ontplooien veel activiteiten op het web. Over het algemeen betreffen deze 

activiteiten informatie opzoeken, vragen en/of opmerkingen versturen, formulieren downloaden en 

producten en diensten bestellen. Op websites van overheidsinstellingen ondernemen bezoekers ook 

veel van deze activiteiten, maar het aandeel mensen dat deze activiteiten onderneemt, is veel 

lager. Enerzijds vanwege het lagere aantal bezoekers op websites van overheidsinstellingen. 

Anderzijds vanwege het lagere aantal toepassingen dat websites van overheidsinstellingen nog 

hebben (bijvoorbeeld digitaal bestellen, ontvangen en betalen van diensten en producten). Het feit 

dat veel internetgebruikers wel sommige toepassingen bij andere websites dan overheidssites 

gebruiken, is overigens wel een goede basis om die toepassingen op overheidssites te ontwikkelen. 

Gebruikers zullen op basis van hun ervaring deze toepassingen uiteindelijk ook wensen bij 

overheidssites. 

Nederlanders reageren neutraal op de stelling dat overheidsinstellingen hen goed informeren over 

rechten en plichten. Hetzelfde geldt voor de stelling dat overheidsinstellingen hun taken goed 

uitvoeren. Een grote meerderheid van de bevolking is œ net als in 2001 œ van mening dat 

overheidsinstellingen een betere dienstverlening moeten leveren dan bedrijven. Er worden dus 

hogere eisen gesteld aan elektronische overheidsdienstverlening. 
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3 Contacten met overheidsinstellingen 

Elektronische dienstverlening betekent dat de burger extra mogelijkheden heeft om contacten te 

onderhouden met overheidsinstellingen. Het aanvragen van vergunningen, paspoorten en 

aanvraagformulieren kan tegenwoordig steeds vaker via zowel internet als via traditionele wegen, 

zoals telefonisch of via een bezoek aan het loket van de overheidsinstelling. De vraag is of 

elektronische dienstverlening aan populariteit gaat winnen ten koste van meer traditionele 

manieren van contact met de overheid. Overigens is het overheidsbeleid om diensten en producten 

via zowel digitale als traditionele kanalen te blijven aanbieden. Het beleid is er echter wel gericht 

op het stimuleren van een zo groot mogelijke verschuiving naar digitale dienstverlening. Sommige 

overheidsinstellingen proberen bijvoorbeeld burgers met (financiële) prikkels te stimuleren om 

diensten digitaal af te nemen.13 

Dit hoofdstuk gaat ten eerste (3.1) in op het huidige contact met de overheid. In de paragraaf 

komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de overheidsinstellingen waarmee contacten 

worden onderhouden, frequentie van contact, de gebruikte en geschikte media voor het contact, de 

doeleinden die ten grondslag liggen aan het contact en de tevredenheid en ergernissen. Ten 

tweede wordt ingegaan op de bijdrage van ICT aan het contact met overheidsinstellingen (3.2). 

Het hoofdstuk sluit af met een conclusie (3.3). 

3.1 Huidig contact met de overheid 

Burgers onderhouden met verschillende overheidsinstellingen contact. Om te zien met welke 

overheidsinstellingen het meeste contact plaatsvindt, is er net als in de vorige meting een 

onderscheid gemaakt tussen zeven soorten overheidsinstellingen en gevraagd met welke instelling 

het meest recente contact plaatsvond.14 

Uit Figuur 12 blijkt dat het meestal om contacten met de gemeente gaat (40%). Ook met de 

Belastingdienst is veel contact geweest in het afgelopen jaar (25%). Dit laatste kan liggen aan het 

feit dat de enquête is ingevuld in de periode voorafgaand aan de indiendatum van de 

belastingaangifte (1 april 2004). 

Met het rijk, de provincies en de waterschappen hebben burgers veel minder frequent contact (< 

1,5%). Bijna 10% van de Nederlandse bevolking geeft aan in de afgelopen 12 maanden contact te 

hebben gehad met uitvoeringsinstellingen, zoals CWI, IBG en UWV. Dit beeld komt sterk overeen 

met de resultaten uit vorige meting. Toen was de score als volgt: gemeente (49%), Belastingdienst 

(21%), uitvoeringsinstellingen (7%), politie (7%) en overige overheidsinstellingen (16%). 

13 Een voorbeeld is de gemeente Enschede waar inwoners die een uittreksel GBA (bevolkingsregister) via het 

digitale loket aanvragen 50% korting krijgen ten opzichte de fysieke balie. (bron: www.enschede.nl, persbericht 

17 maart 2004). Het aantal digitale aanvragen is hierdoor met 15 procentpunten gestegen ten koste van 

aanvragen via de balie. 

14 De vraagstelling naar het ”meest recente‘ contact in plaats van het contact ”over het algemeen‘ is een 

bewuste keuze. Een probleem met vragen naar gedrag is namelijk dat respondenten zich niet altijd even goed 

kunnen herinneren wat ze doen. Door te vragen naar een bepaald geval, wordt het concreter en daardoor 

gemakkelijker voor de respondent om een antwoord te geven. 
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Figuur 12. Contact met overheidsinstellingen 

Frequentie 

Het merendeel van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks gemiddeld weinig contact met de 

overheidsinstelling waarmee zij het laatste contact hebben gehad. De meeste contacten met 

overheidsinstellingen vinden minder dan één keer per jaar plaats (54%) of ongeveer één keer per 

jaar (25%). Ongeveer 20% van de bevolking heeft frequenter contact met betreffende 

overheidsinstelling. Het zelfde beeld zagen we in de vorige meting, zij het dat het contact met de 

overheid toen iets frequenter was. In Figuur 13 is de frequentie van het contact met de overheid in 

2001 en 2004 weergegeven. 
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Figuur 13. Hoe vaak is er contact met de overheid? 
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Gebruikte en geschikte media voor contact 

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact met de overheid te onderhouden. Hier is de vraag 

wat het meest dominante kanaal (of medium) is dat het contact ondersteunde. Is dit bijvoorbeeld 

de fysieke balie, de telefoon of internet? Was dit medium geschikt of zou men een volgende keer 

een ander kanaal gebruiken? Om in kaart te brengen op welke manier men contact heeft met de 

overheid en of het op een andere manier wellicht beter kan, is gevraagd naar: 

1) de daadwerkelijke manier waarop het meest recente contact met een overheidsinstelling 

plaatsvond; 

2) of er een andere manier geschikter is voor het contact met de desbetreffende instelling en 

zo ja: welk medium? 

Wanneer gekeken wordt naar de gebruikte kanalen in vergelijking met de vorige meting, valt direct 

op dat internet en e-mail (samen 24%) veel vaker worden gebruikt dan in 2001. De traditionele 

brief wordt juist veel minder vaak gebruikt dan in de vorige meting het geval was Figuur 14. 
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Figuur 14. gebruikte media voor contact met de overheid 

Voor het contact met een overheidsinstelling is men meestal naar een fysieke balie of loket van de 

instelling toegegaan (33%) (Figuur 14). Daarnaast blijkt de telefoon een veel gebruikte manier om 

de overheid te benaderen (28%). Internet heeft (samen met e-mail) ook een belangrijke plaats 

verworven als het gaat om contacten met de overheid voor privé-doeleinden: Bijna een kwart 

(24%) gaat daarvoor online. Minder dan 1% had contact met de overheid via de fax of via SMS. Dit 

laatste is niet verwonderlijk aangezien in hoofdstuk 2 al bleek dat SMS weinig wordt gebruikt. 

111 van de 1.230 respondenten (9%) vindt dat het contact met de overheid beter via een ander 

medium had kunnen plaatsvinden (tegen 16% in 2001). Hoewel e-mail in combinatie met 

internet15 ten opzichte van 2001 aan terrein wint en brieven juist moeten inleveren, heeft de 

elektronische post de functie van de brief nog niet overgenomen. In Figuur 15 zien we namelijk dat 

e-mail in 4% en de brief in 13% van de gevallen gebruikt wordt. Wanneer gelet wordt op wat een 

meer geschikte manier is, worden de rollen omgedraaid: e-mail wordt in 12% van de gevallen een 

geschikter medium gevonden en brieven in 8%. Ook internet wordt vaker gezien als een medium 

dat wellicht geschikter is dan het daadwerkelijk gebruikte medium (23% ten opzichte van 20%). 

15 In 2001 zijn e-mail en internet als één categorie opgenomen, terwijl beide in deze meting apart opgenomen 

zijn. 
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Figuur 15. Daadwerkelijk gebruikt medium (N=1.230) en geschikter medium (N=111) 

Zoals aangegeven zegt 9% van de Nederlanders dat het contact met de overheid beter had kunnen 

plaatsvinden via een ander medium. Uit de volgende figuur blijkt dat een derde van deze groep 

ontevredenen (33%) bestaat uit telefoongebruikers. Deze groep wordt gevolgd door bezoekers van 

de fysieke balie (29%) en mensen die via internet contact hebben gezocht met de overheid (16%) 

(Figuur 16). Mensen die via een brief communiceerden of via e-mail zijn relatief vaker tevreden 

(slechts 14% en 7% is ontevreden). 
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Figuur 16. Wie is ontevreden over het gebruikte medium? 

Net als bij de vorige meting is verder ingegaan naar de verschuivingen tussen de verschillende 

media (zie Figuur 17). Deze verschuivingen vinden hoofdzakelijk plaats tussen de telefoon, de balie 

en internet. Van de ontevreden telefoongebruikers denkt 62% dat het contact via de balie beter 

verloopt. De balie geeft ook niet altijd voldoening. Een groot deel (56%) van degenen die een balie 

bezocht en daarover niet tevreden waren, denkt dat het beter was geweest als het contact via 

internet was afgehandeld. Internet blijkt echter ook niet altijd geschikt voor alle communicatie met 

de overheid. Van de ontevreden internetgebruikers zou 44% het in het vervolg liever telefoon 

regelen en 39% via de balie. 
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Figuur 17. Verschuivingen gebruikt medium en geschikter medium 

Uiteraard hangt de keuze van het medium œ naast de voorkeur van de klant - ook af van de 

overheidsinstelling instelling waarmee de klant communiceert. Sommige instellingen bieden 

bijvoorbeeld andere of meer kanalen aan dan andere instellingen en bij verschillende 

overheidsinstelling kunnen burgers terecht voor verschillende diensten, die zich in meer of mindere 

mate lenen voor elektronische afhandeling. 

Voordat een klant gebruik kan maken van elektronische dienstverlening van een 

overheidsinstelling, moet hij eerst op de hoogte zijn van het feit of deze instelling al dan niet 

diensten en/of informatie aanbied via internet. Daarom is verder gekeken naar de vraag of de 

gemeente waarin men woont diensten en/of informatie via internet aanbiedt (Figuur 18). 
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Figuur 18. Biedt uw gemeente diensten en/of informatie via het internet aan? 

De helft (51%) van de Nederlandse burgers zegt dat hun gemeente inderdaad informatie of 

diensten aanbied via internet. Dat was in de vorige meting 26 procentpunten minder. Slechts 5% 

antwoordt ontkennend op deze vraag en 44% weet niet of zijn of haar gemeente internet hiervoor 

inzet. Een mogelijke reden hiervoor is dat een aantal gemeenten (nog) weinig of geen bekendheid 

geven aan de mogelijkheid om informatie en diensten digitaal te halen, bijvoorbeeld in de krant of 

op de lokale omroep. In de vorige meting wist 70% niet of gemeenten digitale diensten en/of 

informatie aanboden. De bekendheid van online gemeentelijke diensten is dus sterk toegenomen, 

maar een aanzienlijke groep weet het nog niet. Gemeenten kunnen wat dat betreft meer 
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bekendheid geven aan elektronische diensten. Van de respondenten van de webenquête16 weet 

79% dat hun gemeente internet inzet voor informatie of dienstverlening. 

Dat men op de hoogte is van de mogelijkheid om internet te gebruiken voor contact met de 

gemeente is één; of dit kanaal ook daadwerkelijk wordt gebruikt, is een tweede. In Figuur 19 staan 

de verschillen in mediakeuze voor de gemeente en de Belastingdienst, de meest geraadpleegde 

instellingen. Voor de Belastingdienst zijn internet en telefoon de meest gehanteerde media (43%), 

maar voor gemeenten ligt dat anders. Daar is de balie de meest gangbare manier om contact te 

hebben (56%). Maar ook bij de gemeenten wordt internet gebruikt (21%). 
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Figuur 19. Medium voor Belastingdienst en gemeente 

Doeleinden 

Uiteraard dienen niet alle contacten met de overheid hetzelfde doel (zie Figuur 20). Het meest 

wordt bij een overheidsinstelling gezocht of gevraagd naar informatie over een dienst of product 

(25%). Andersom verstrekt de burger ook vaak informatie aan de overheidsinstelling (16%). 

Ongeveer even vaak worden producten of diensten bij de overheidsinstellingen besteld (15%). 

Minder vaak genoemde doelen van contacten met overheidsinstellingen betreffen het afhalen van 

diensten of producten (11%), het betalen van een product of dienst (9%) en het meedoen aan een 

discussie over politiek of beleid (3%). 

Webrespondenten (n=237) hebben de afzonderlijke webenquête ingevuld en worden in het rapport als een 

afzonderlijke groep behandeld. Zie ook Bijlage 1. 
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Figuur 20. Voor welke doeleinden is er contact met de overheid? 

Overigens is er een grote groep respondenten (41%) die ”geen van bovenstaande‘ antwoordt. Er is 

geen directe verklaring voor dit hoge percentage te geven. Een mogelijke verklaring is dat 

diensten, producten en informatie niet concreter gemaakt zijn in bijvoorbeeld vergunningen, 

paspoorten, etc. Voorts is het aannemelijk dat contact met de Belastingdienst (in 25% van de 

gevallen; zie Figuur 12) of politie niet als een product of dienst wordt ervaren door vele 

respondenten. 

Wat de reden ook was om contact te zoeken met de overheidsinstelling, in het overgrote deel werd 

het doel bereikt (59%) of gedeeltelijk bereikt (13%) (zie Figuur 21). 
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Figuur 21. Is het doel bereikt? 

10% van de mensen die contact maken met de overheid bereikt het doel niet. Ongeveer een op de 

zes (16%) weet niet of het doel van het contact bereikt is. Een reden hiervoor kan zijn dat het 

contact gemaakt werd vanuit de overheidsinstelling en niet vanuit de burger zelf. In het laatste 

geval weet de respondent (de burger) waarschijnlijk niet precies of het doel van de overheid 

bereikt is. 
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Uitgesplitst naar medium ziet dat het beeld er als volgt uit (Figuur 22). Het meest wordt het doel 

bereikt met de fax en met internet (75%17 en 74%). Daarna volgen de balie, de telefoon, de brief, 

e-mail en als laatste SMS. 
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Figuur 22. Effectiviteit per medium 

Tevredenheid over het contact 

Naast de overheidsinstellingen, de aard van de contacten, de frequentie, de manier van contact en 

internetdiensten die de gemeente aanbiedt, is ook gevraagd om het meest recente contact met de 

overheidsinstelling een algemeen rapportcijfer te geven. Daarnaast gaven de respondenten 

rapportcijfers voor 12 aspecten van de dienstverlening, te weten: snelheid, deskundigheid, 

vriendelijkheid, privacy, gemak, goedkoop, maatwerk, persoonlijk, volledigheid, diepgang, 

transparantie/doorzichtigheid en relevantie. Dit leverde een heel mooi rapport op, waar de 

overheid trots op mag zijn. Alle veel gebruikte media worden ruim voldoende gewaardeerd. 

In Tabel 4 zijn deze rapportcijfers weergegeven. In de tweede kolom zijn de gemiddelde 

rapportcijfers weergegeven van alle respondenten en in de volgende kolommen de rapportcijfers 

die de gebruikers van de verschillende media geven. Daaruit blijkt dat vooral de mensen die 

gebruik hebben gemaakt van internet een goede waardering geven (7,2).18 Vooral het gemak en 

de lage kosten van diensten via internet worden goed gewaardeerd (7,8). Ook wordt de 

volledigheid het hoogst gewaardeerd bij het gebruik van internet (7,3). Daarnaast is er bij het 

gebruik van internet meer dan bij de andere media een gevoel van privacy. Dat laatste is 

opmerkelijk om dat de zorg voor privacy (veiligheid, bescherming persoonsgegevens) vaak als 

17 Het aantal contacten per fax is echter zeer beperkt. 

18 In de Servicemeter van de jaarlijkse monitor van Advies Overheid.nl worden contacten via internet juist lager 

gewaardeerd dan contacten via de balie (Advies Overheid.nl, 2003). De resultaten van beide onderzoeken lijken 

dus in tegenspraak. De verschillen ontstaan echter door een afwijkende onderzoeksaanpak. De Servicemeter 

ondervraagt bezoekers die net een bezoek aan een balie of website hebben gebracht (exit onderzoek), terwijl 

dit onderzoek een panel van Nederlanders ondervraagt die in tijd verder afstaan van het laatste bezoek aan een 

overheidsinstelling. Er is ook een verschil in representativiteit. De Servicemeter is representatief voor bezoekers 

van overheidsloketten, terwijl dit onderzoek representatief is voor de Nederlandse bevolking. De resultaten van 

Servicemeter zijn beïnvloed door de repons van specifieke instellingen die een link maakten met de digitale 

vragenlijst. Ruim een derde van de digitale respondenten vulde de vragenlijst in na een bezoek aan de website 

van de gemeente Apeldoorn. Deze specifieke respons is ook opgetreden in de verkorte webversie van de 

vragenlijst die in dit rapport herhaaldelijk genoemd wordt. Veel respondenten kwamen van de website van 

Gouda. 
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argument tegen elektronische dienstverlening wordt aangevoerd. Burgers denken daar dus anders 

over. 

Over de afhandeling van zaken aan de balie of het loket is men over het algemeen ook tevreden 

(6,8). Vooral de vriendelijkheid wordt als positief ervaren (7,4), net als bij de telefoon (7,2). 

Brieven worden, ook met een voldoende, gelijk gewaardeerd (6,1), hoewel het gemak, de privacy 

en de kosten van een e-mail wel aanzienlijk hoger scoren. 

Tabel 4. Rapportcijfers voor de overheidsdiensten voor verschillende media en voor verschillende aspecten 

Totaal* Balie/loket Telefoon Internet Brief E-mail 

Algemeen 6,7 6,8 6,6 7,2 6,1 6,1 

Snel 6,4 6,1 6,1 7,2 6,0 6,4 

Deskundig 6,8 6,9 6,7 7,2 6,5 6,5 

Vriendelijk 7,2 7,4 7,2 7,1 6,8 7,0 

Privacy 7,1 6,9 7,1 7,6 7,0 7,4 

Gemak 6,8 6,4 6,6 7,8 6,1 7,6 

Goedkoop 6,3 5,0 6,5 7,8 6,3 7,4 

Maatwerk 6,5 6,3 6,3 7,1 6,4 6,6 

Persoonlijk 6,7 6,8 6,8 6,7 6,1 6,6 

Volledig 6,8 6,9 6,7 7,3 6,4 6,4 

Diepgang 5,9 5,9 5,8 6,4 5,3 5,7 

Transparantie 6,0 6,0 5,9 6,6 5,5 5,9 

Relevantie 6,7 6,4 6,5 7,3 6,7 6,8 

* hierin zijn ook fax en SMS opgenomen 

Aangezien internet goed beoordeeld wordt op verschillende punten is verder ingegaan op de 

tevredenheid overheidswebsites. Op de vraag of men tevreden is over overheidswebsites (Figuur 

23) uit een derde (33%) van de Nederlanders zich neutraal en nog eens een derde (33%) weet het 

niet. Daarnaast is 19% ontevreden (5% + 14%). Bij de webenquête œ verspreid onder bezoekers 

van specifieke sites - is dit 36%. 52% van de Nederlanders (24% + 28% in Figuur 24) vindt dat 

overheidsinstellingen meer aan hun website moeten doen. 
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Figuur 23. Ik ben tevreden over overheidswebsites 
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Figuur 24. Overheidsinstellingen moeten meer aan hun website doen 

De resultaten over het huidige contact met de overheid tonen het volgende beeld. Hoewel burgers 

de mogelijkheid hebben om te communiceren met veel verschillende overheidsinstellingen, blijft 

het contact vaak beperkt tot de gemeente en de Belastingdienst. Ook is er weinig contact met de 

overheidsinstellingen; in de meeste gevallen minder dan een keer per jaar. De reden om contact te 

maken, is voornamelijk het zoeken of halen van een dienst of product. Meestal brengt men 

daarvoor een bezoek aan een fysieke balie of loket of pakt de telefoon. Maar ook internet neemt 

een belangrijke plek in als medium voor contact met de overheid. De goede zichtbaarheid van 

elektronische diensten heeft daar wellicht voor gezorgd. 

Het gebruikte medium wordt niet altijd als het meest geschikte medium gezien. Vooral de telefoon 

is in veel van de gevallen minder geschikt dan het fysieke loket. Het fysieke loket kan op haar 

beurt weer vaak vervangen worden door internet. Mensen die internet gebruikten, handelen het 

een volgende keer liever via de telefoon. Hoewel er ook ergernissen zijn, krijgt de overheid goede 

rapportcijfers op verschillende punten. Vooral internet wordt goed beoordeeld. Verder is helft van 

de Nederlanders op de hoogte van de informatie en diensten die gemeenten aanbieden via 

internet. Men is echter ontevreden over overheidssites. Overheidsinstellingen moeten volgens de 

respondenten meer aan hun websites doen. 

Ergernissen bij het contact met overheidsinstellingen 

Naast positieve rapportcijfers zijn er ook ergernissen. In Figuur 25 zijn deze ergernissen 

weergegeven. Als grootste ergernis wordt de trage reactie van overheidsinstellingen ervaren 

(55%). Ook in de webenquête wordt dit genoemd als grootste ergernis (77%). Daarnaast ergeren 

veel mensen zich aan de slechte bereikbaarheid van de overheid en het invullen van veel 

formulieren (respectievelijk 35% en 32%). De kosten van de diensten en producten zijn te hoog 

volgens bijna een kwart van de bevolking en bovendien is het ingewikkeld om die diensten en 

producten aan te vragen (20%). 19% vindt het vervelend om steeds weer dezelfde informatie te 

moeten verstrekken. Bij het contact is verder vaak sprake van weinig vriendelijkheid (19%), 

gebrek aan deskundigheid (17%) en onpersoonlijkheid (10%). Ongeveer 9% vindt de producten en 

diensten slecht vindbaar. Opvallend is dat dat ongeveer 10 procent hoger ligt in de webenquête 

(19%). 

Gebrek aan privacy wordt niet vaak gevoeld (5% en 4% in de webenquête). Ook vindt men over 

het algemeen niet dat de producten en diensten onvolledig zijn of niet aansluiten op de behoeften 

van de klant (2%). Ten slotte heeft 9% geen ergernissen. 
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Figuur 25. Ergernissen bij het contact met de overheid 

3.2 Rol van ICT 

Vervolgens is de rol van ICT in het contact met de overheid onder de loep genomen. Het doel is om 

met een aantal stellingen duidelijk te maken hoe men de rol van ICT in het bedoelde contact ziet. 

Kunnen de genoemde ergernissen bijvoorbeeld worden weggenomen door ICT? 

In de volgende figuur is te zien welke bijdrage ICT kan hebben bij de contacten tussen burger en 

overheid. 
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Figuur 26. ICT draagt bij aan de volgende aspecten 

Gekeken naar de antwoorden, blijkt dat ICT volgens de burger een positieve bijdrage levert aan 

enkele eisen die in de nulmeting van groot belang bleken. Ook kan een aantal grote ergernissen 

worden verminderd met ICT. Een dergelijke eis aan het contact met de overheid die erg belangrijk 

bleek in de nulmeting was de ”deskundigheid‘ waarmee de overheid de burger helpt (65%). In deze 
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meting blijkt dat de ergernis van het gebrek aan deskundigheid bij ongeveer 17% van de bevolking 

leeft. Bijna een kwart (24%) van de respondenten geeft aan dat ICT kan bijdragen aan een grotere 

deskundigheid. De webenquête (staat niet in de figuur) geeft op dit vlak een vergelijkbaar resultaat 

(27%). 

Verder is in de nulmeting vastgesteld dat de meest belangrijke eis aan de overheid ”korte wachttijd‘ 

is (71% van de respondenten gaf toen aan dat dit een belangrijke eis was). Ook in deze meting 

werd de trage reactie van de overheid gezien als grootste ergernis. Het is vervolgens de vraag of 

ICT volgens de burger kan bijdragen aan een verkorting van de wachttijd. Een grote groep (40%) 

gaat ervan uit dat ICT daarin zeker een positieve rol speelt, maar 10% dicht die rol niet toe aan 

ICT. In de webenquête wordt de rol van ICT nog iets positiever gezien; 53% denkt dat wachttijden 

zullen verkorten. 

Eerder werd duidelijk dat men overheidsproducten en œdiensten te duur vindt. Dat ICT 

kostenverlagend werkt, is voor de meerderheid (46%) duidelijk. 15% twijfelt daaraan en 9% is er 

vrij zeker van dat dit niet het geval is. De respondenten die de webenquête invulden, zijn nog 

positiever over de bijdrage van ICT op kostenverlaging (63% is het eens met de stelling dat ICT de 

kosten verlaagt). 

De vraag of er door ICT een nettere omgangsvorm ontstaat waarmee de overheid de burger 

tegemoet treedt, beantwoordt 24% bevestigend (31% in de webenquête). Bijna 19% ziet dat 

echter niet gebeuren. Bovendien bevordert ICT het persoonlijke contact met de overheid, vindt 

ongeveer 19%, maar 36% denkt daar anders over. 

Verder heeft flink deel (39%) het gevoel door ICT beter te kunnen volgen wat er bijvoorbeeld met 

ingediende verzoeken en vergunningen gebeurt, terwijl 8% dat gevoel niet heeft. Dat ICT de kans 

vergroot dat er beter gehoor gegeven wordt aan verzoeken van de burger is nog maar de vraag 

volgens 24%. 22% denkt zelf helemaal niet dat dat het geval zal zijn. Nog eens 22% denkt echter 

wel dat verzoeken beter worden afgehandeld met behulp van ICT. Op de vraag of er dankzij dan 

wel betere persoonlijk toegesneden dienstverlening komt, reageert men een groter deel positief 

(44%). Een klein deel ziet deze bijdrage van ICT niet (6%). Bijna een kwart (24%) denkt daarbij 

ook dat er deskundiger gehandeld kan worden als ICT wordt ingezet, terwijl 19% het daar niet mee 

eens is. 

Verder werd in de vorige paragraaf vastgesteld dat de slechte bereikbaarheid van 

overheidsinstellingen een van de twee grootste ergernissen is. Het merendeel (65%) van de 

bevolking denkt dat ICT dit probleem kan oplossen. Door ICT is het immers mogelijk dat de 

overheid 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. Een klein deel is het daar niet mee 

eens (4%). 

Ten slotte is ook gevraagd naar de bescherming van de privacy: 10% denkt dat ICT daartoe 

bijdraagt. Ongeveer drie keer zoveel mensen is het daar achter mee oneens (31%). 

Nederlanders verwachten dat ICT vooral een bijdrage levert aan een betere bereikbaarheid van 

diensten. Dit wordt gevolgd door lagere kosten, meer maatwerk, kortere wachttijden en 

transparantie. ICT levert geen bijdrage aan waarborg privacy. Hier doet zich dus een interessante 

paradox voor. Wanneer men een feitelijk digitaal contact beoordeelt scoort privacy gunstig 

(internet en e-mail scoren hoog op privacy), maar wanneer men verwachtingen uitspreekt over de 

bijdrage van ICT aan privacy, is men negatiever. Er bestaat dus een kloof tussen ervaringen en 

verwachtingen voor wat betreft ICT en privacy. 
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In de panelbijeenkomsten is ook gevraagd naar de veranderingen die zullen optreden in het 

contact met de overheid door elektronische dienstverlening. 

Panels over veranderingen in contact met overheidsinstellingen vanwege ICT 
Tijdens deze bijeenkomsten kwamen veel van de hiervoor genoemde punten ook naar 

voren. Men verwacht vooral veel op het gebied van transparantie en proactieve 

dienstverlening: —inzicht in procesafhandeling van bij de overheid gestelde processen 

(procesafloop)“, —Overheid wordt proactief i.p.v. reactief“ en —Meer invloedskansen voor 

meer burgers. Doordat de onderliggende documenten en beleidsnotities op de website 

beschikbaar gesteld moeten gaan worden.“. De meeste mensen denken dat er 

aanzienlijke kostenbesparingen te behalen zijn door de inzet van ICT door de overheid. 

Zowel de overheid als de burger zal daarvan profiteren: —verlaging van de kostprijs van de 

geboden producten, en hiermee een verlaging van de prijs naar de klant“, —verlaging van 

kosten voor de overheid (en hiermee: voor de burger)“ en —er gaat minder papier heen en 

weer tussen mij en die overheid en minder geld.“ 

De wachttijden die er op dit moment zijn bij de overheid is een punt dat ook herhaaldelijk 

naar voren kwam tijdens de panelbijeenkomsten. Ook daar kan ICT een steentje 

bijdragen: —Informatie gemakkelijker te verkrijgen. Hoef niet meer zo lang te wachten bij 

telefonisch contact.“. Van de bereikbaarheid wordt ook verwacht dat die verbeterd wordt 

door ICT. —Er komt een relatie van 24 uur voor terug i.p.v. 32 uur per week“. 

Velen zien ook een combinatie van mogelijkheden van elektronische dienstverlening: —Ik 

hoop op een efficiëntievoordeel (sneller, kwalitatief beter) en effectiever (ik krijg waar ik 

recht op heb)“ en —dienstverlening gaat sneller en gemakkelijker“. —Voor wat betreft mijn 

rol als 'klant' hoop ik op snellere en goedkopere dienstverlening. Verder hoop ik dat 

overheden actiever worden“ 

Verder blijkt ook uit de panelbijeenkomsten dat men niet gelooft dat ICT bijdraagt aan 

een persoonlijker contact. Vaak wordt zelfs het tegenovergestelde beweerd: —Minder 

persoonlijk, maar dat wat het toch niet. De bereikbaarheid zal toenemen“, —[contact met 

de overheid] wordt minder persoonlijk, wanneer uiteindelijk de gehele afhandeling 

elektronisch kan. (Kan ook een voordeel zijn overigens.)“ 

Uit de resultaten over de bijdrage van ICT aan het contact met de overheid blijkt dat ICT in de 

ogen van veel burgers nogal wat positieve bijdragen kan leveren. Vooral bij de betere 

bereikbaarheid speelt ICT een grote rol. 

3.3 Conclusie 

Burgers hebben natuurlijk contact met meer overheidsinstellingen per jaar, maar op basis van het 

(laatste) contact met een overheidsinstelling geldt het volgende. Voor de meerderheid van de 

Nederlanders is het aantal contactmomenten per instelling beperkt. De meeste contacten met 

overheidsinstellingen vinden minder dan één keer per jaar plaats (54%) of ongeveer één keer per 

jaar (25%). Toch zijn het vaak belangrijke contacten betreft waaraan hoge eisen worden gesteld. 

Burgers hebben het meeste contact met gemeenten (40%) en de Belastingdienst (25%). Dat beeld 

is niet veranderd ten opzichte van de vorige meting. 

De meest gebruikte media bij contacten met overheidsinstellingen zijn de fysieke balie (33%), 

telefoon (28%) en internet/e-mail (24%). De meeste Nederlanders (91%) zijn tevreden over het 

gebruikte medium tijdens het laatste contact met een overheidsinstelling. Degenen die ontevreden 

zijn over het gebruikte medium, wijzen meestal internet en e-mail aan als vervangers. Internet en 

e-mail zijn niet per definitie zaligmakend voor contact met overheidsinstellingen. Vaak blijkt de 

telefoon en de fysieke balie meer geschikt. Dit pleit voor het (vooralsnog) in stand houden van 
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verschillende mogelijkheden voor contact met de overheid en het verbeteren en uitbreiden van 

elektronische dienstverlening. 

Contacten met overheidsinstellingen œ ongeacht gebruik van ICT - hebben meestal betrekking op 

informatie over een product of dienst zoeken, informatie voor het verkrijgen van een product of 

dienst aanleveren of het bestellen (en afhalen) van een product of dienst. Contact maken met de 

overheidsinstellingen betekent in de meeste gevallen dat het doel ook bereikt wordt. Ongeveer 

13% bereikt het doel gedeeltelijk. Vooral met fax en internet wordt het doel meestal bereikt. 

Burgers zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van dienstverlening. Deze wordt 

gewaardeerd met een 6,7 als gemiddeld rapportcijfer. Contact via internet wordt het meest 

gewaardeerd (7,2), gevolgd door balie/loket (6,8), telefoon (6,6), brief (6,1) en e-mail (6,1). 

Aspecten van dienstverlening die hoog scoren bij hun oordeel over een feitelijk contact met de 

overheid zijn vriendelijkheid (bij alle media) en privacy (vooral bij internet). Bij internet worden 

gemak en goedkoop erg hoog gewaardeerd. Opmerkelijk is dat het aspect privacy goed wordt 

beoordeeld bij internet en e-mail. Angst voor waarborg van privacy (veiligheid, bescherming 

persoonsgegevens) is vaak een argument dat tegen elektronische dienstverlening wordt 

aangevoerd. Burgers denken daar dus blijkbaar anders over. 

Hoewel men erg tevreden is over internet als medium om contacten te onderhouden met de 

overheid, is men niet echt tevreden over websites van overheidsinstellingen. Men vindt dan ook dat 

deze instellingen meer aan deze websites moeten doen. Hier vallen nog winsten te behalen. De 

zichtbaarheid van elektronische dienstverlening door gemeenten œ de overheidsinstelling waar 

burgers de meeste producten en diensten afnemen œ is sterk toegenomen sinds de vorige meting 

(een verdubbeling van 25 naar 51%). 

De grootste ergernissen zijn bij digitale en gewone contacten met overheidsinstellingen zijn trage 

reacties van overheidsinstellingen, slechte bereikbaarheid van de overheid en het invullen van veel 

formulieren. Verder zijn de kosten van de diensten en producten te hoog en is het bovendien 

ingewikkeld om die diensten en producten aan te vragen. Ook vindt men het vervelend om 

dezelfde informatie meer dan eens te moeten verstrekken. Ten slotte wordt het contact met de 

overheid als vervelend ervaren wanneer er sprake is van weinig vriendelijkheid, gebrek aan 

deskundigheid en onpersoonlijk contact. Gebrek aan privacy wordt niet vaak gevoeld. 

Met ICT kan de overheid veel van deze ergernissen verminderen. Vooral de bereikbaarheid kan 

voor een belangrijk deel worden vergroot. Dit wordt gevolgd door lagere kosten, meer maatwerk, 

kortere wachttijden en transparantie. Verder verwachten burgers dat ICT geen bijdrage levert aan 

de waarborg van privacy. Hier doet zich dus een interessante paradox voor. Wanneer men een 

feitelijk digitaal contact beoordeelt scoort privacy immers wel gunstig, maar wanneer men 

verwachtingen uitspreekt, scoort ICT blijkbaar weer erg laag op het aspect privacy. Er bestaat dus 

een kloof tussen ervaringen en verwachtingen! Wanneer burgers dus feitelijk contact hebben met 

de overheid is men over het algemeen tevreden over de waarborg van privacy; ongeacht dit 

contact digitaal of ”gewoon‘ is. Bij het uitspreken van verwachtingen over de bijdrage van ICT aan 

privacy reageert men echter weer sceptisch. 
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4 Omgang met informatie


Uitwisseling van informatie tussen overheidsinstellingen onderling en tussen overheidsinstellingen 

en klanten is een belangrijk aspect van elektronische overheidsdienstverlening. Het verstrekken en 

verwerken van informatie en het afhandelen van diensten kosten klanten echter tijd, bijvoorbeeld 

wanneer een klant dezelfde informatie meer dan eens moet verstrekken of lang moet wachten bij 

een balie. ICT biedt de mogelijkheid om de tijd en middelen die klanten en overheidsinstellingen 

investeren door afhandeling van dienstverlening te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van 

de dienstverlening te verhogen. Dit hoofdstuk staat stil bij de vraag of klanten van 

overheidsinstellingen (onnodige) lasten ervaren bij het verstrekken van informatie en het afnemen 

van diensten. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan een beperking van het aantal keren dat 

iemand (dezelfde) informatie moet verstrekken en de mate waarin iemand regie voert over het 

beheer van zijn persoonsgegevens. Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die bij de ontwikkeling van 

elektronische overheidsdienstverlening hoog op de agenda staan. 

Het hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen: administratieve lasten (4.1), eenmalige 

gegevensverstrekking (4.2) en regie persoonsgegevens (4.3) en een conclusie (4.4). 

4.1 Administratieve lasten 

Burgers moeten regelmatig tijd en middelen investeren om een product of dienst van de overheid 

te bemachtigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wachttijden bij balies, het invullen van veel (en 

ingewikkelde) formulieren en het zoeken naar diensten en informatie. Bij administratieve lasten 

draait het om de vraag of de omvang van deze investeringen in verhouding staat tot het resultaat. 

Naarmate de investeringen groter zijn en resultaten minder zijn, ervaren klanten meer (onnodige) 

administratieve lasten. 

De politiek besteedt steeds meer aandacht aan de druk van administratieve lasten die burgers 

ervaren bij hun contacten met overheidsinstellingen. In het actieprogramma Andere Overheid pleit 

het kabinet voor een aantal maatregelen dat administratieve lasten moet verminderen. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om het verminderen en vereenvoudigen van wet- en regelgeving.19 Deze en 

andere maatregelen, bijvoorbeeld de inzet van ICT, moeten leiden tot een vermindering van 

administratieve lasten met 25% in 2006. Er is nog weinig zicht op de omvang van de lasten die 

burgers ervaren. Een eerste aanzet is gemaakt in een inventarisatie van de Stichting Rekenschap 

van administratieve lasten per levensfase, maar in deze inventarisatie zijn lasten nog niet in cijfers 

uitgedrukt.20 

Voor lastendruk van het bedrijfsleven bestaat al langer aandacht. Het ministerie van Financiën en 

het ministerie van Economische Zaken hebben een gezamenlijke website over administratieve 

lasten met de volgende definitie van administratieve lasten: —Administratieve lasten zijn de 

kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en 

regelgeving van de overheid. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter 

beschikking stellen van informatie“ (www.administratievelasten.nl). Voor de volledigheid voegen 

wij achter bedrijven de andere klantengroep van de overheid toe, namelijk burgers. Ministeries 

hebben berekend dat de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven ruim 17 miljard euro per 

19 Uit een onderzoek van het Platform voor de Informatiesamenleving blijkt dat 65% van de bevolking vindt dat 

de overheid regels die administratieve lasten veroorzaken, moet schrappen. (bron: www.epn.net) 

20 Stichting Rekenschap (2004), Administratieve (over)last voor burgers, onderzoek voor burger@overheid, Den 

Haag. 
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jaar bedraagt. De doelstelling is om deze lastendruk in de huidige kabinetsperiode (2003-2007) 

met 25% te verminderen. 

Binnen de overheid leeft de veronderstelling dat ICT bijdraagt aan het verminderen van 

administratieve lasten die burgers ervaren wanneer zij een dienst afnemen. Eerst is het belangrijk 

vast te stellen of het beeld van lastendruk ook door klanten zelf wordt ervaren. 

Inspanning voor het verkrijgen van diensten en informatie 

Alvorens diensten en informatie verkregen worden, moeten klanten een inspanning verrichten om 

te weten waar deze diensten en informatie te vinden zijn. In de eerste vraag staat daarom centraal 

of diensten en informatie gemakkelijk te achterhalen zijn (zie de volgende figuur). 
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Figuur 27. Het is gemakkelijk te achterhalen welke dienst of informatie ik bij welke overheidsinstelling kan 

krijgen. 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat in 2004 40% van de Nederlanders vindt dat het niet 

gemakkelijk is om te achterhalen welke dienst of informatie bij welke overheidsinstelling te halen is 

(”helemaal mee oneens‘ en ”oneens‘ opgeteld). 21 Dat is iets lager dan in 2001 (45%). Ongeveer 

een kwart vindt dat diensten en informatie wel gemakkelijk te achterhalen zijn (tegen 25% in 

2001). De respondenten op de webenquête œ niet opgenomen in de figuur - zijn hierover kritischer. 

Ongeveer de helft (51%) vindt het niet gemakkelijk om diensten en informatie te achterhalen.22 

Vervolgens is gevraagd of het moeite kost om iets van overheidsinstellingen gedaan te krijgen. 

21 Dit beeld wordt voor zoeken via internet bevestigd in de Webmonitor 2003 (Advies Overheid.nl). Ruim 

eenderde van de bezoekers van overheidssites vindt de gezochte informatie of dienst niet. 

22 Het referentiekader van deze respondenten is meestal een internetpagina van een overheidsinstelling die zij 

bezochten vlak voordat zij de webenquête invulden. Daar zijn informatie en diensten soms moeilijk vindbaar 

(zie vorige noot). 
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Figuur 28. Het kost weinig moeite om van overheidsinstellingen iets gedaan te krijgen 

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (60%) is het (helemaal) oneens met de stelling dat 

het weinig moeite kost om van overheidsinstellingen iets gedaan te krijgen. 7% is van mening dat 

het weinig moeite kost iets gedaan te krijgen van overheidsinstellingen. Degenen die vinden dat 

het veel moeite kost om iets van overheidsinstellingen gedaan te krijgen, betreffen vooral jongeren 

(70% tot 24 jaar) en middelbaar en hoogopgeleiden (61 en 63%).23 Dat blijkt uit de volgende twee 

figuren. Minder kritische klanten bevinden zich onder laagopgeleiden en ouderen. 
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Figuur 29. Het kost weinig moeite om van overheidsinstellingen iets gedaan te krijgen (leeftijd) 

Ook respondenten van de webenquête vinden het lastig iets gedaan te krijgen van overheidsinstellingen 

(66%). Deze groep respondenten bestaat vooral uit hoogopgeleiden (HBO+: 64%). 
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Figuur 30. Het kost weinig moeite om van overheidsinstellingen iets gedaan te krijgen (opleiding) 

ICT en vermindering van lastendruk 

Onder bestuurders en onderzoekers leeft de veronderstelling dat ICT een bijdrage levert aan het 

verminderen van administratieve lasten. Deze veronderstelling is - als het gaat om eenvoudige 

toegang tot diensten en informatie œ getoetst bij de respondenten. (Figuur 31) 
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Figuur 31. ICT vereenvoudigt de toegang tot overheidsinformatie en œdiensten (bijv. 7 dagen per week en 24 

uur per dag toegang tot overheidsinformatie) 

Een meerderheid van de Nederlanders (65%) is het (helemaal) eens met de stelling dat ICT de 

toegang tot overheidsinformatie en œdiensten vereenvoudigt. Een relatief grote groep (20%) heeft 

hierover geen mening. Deze laatste groep bestaat voornamelijk uit respondenten die geen internet 

gebruiken. Van de internetgebruikers is maar liefst 73% het (helemaal) eens met de bovenstaande 

stelling (en slechts 2% het oneens met deze stelling). 
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Figuur 32. ICT verkort de duur van de wachttijd waarin de overheidstelling mij helpt. 

Twee op de vijf van de respondenten (40%) denkt dat ICT de wachttijd bij overheidsinstellingen 

verkort (en dus lasten vermindert). Een op de drie respondenten (33%) heeft hier geen mening 

over. Deze groep bestaat voornamelijk uit mensen die geen internet gebruiken. Van deze groep 

heeft 72% geen mening over deze stelling. Internetgebruikers koesteren iets vaker de verwachting 

dat ICT wachttijden verkort (46%). Het zijn voornamelijk ervaren en zeer ervaren 

internetgebruikers die verwachten dat ICT wachttijden verkort (53 resp. 56%) (niet opgenomen in 

de figuur). De groep die geen mening heeft over deze stelling neemt af naarmate respondenten 

meer ervaring met internet hebben (van 41% bij incidentele gebruikers tot 14% bij ervaren 

gebruikers). 

Respondenten van de webenquête œ mensen die al echt ervaring hebben met overheid en ICT -

zijn hier positiever over: 53% is het eens met bovenstaande stelling, terwijl een kleinere groep 

(13%) geen mening heeft (niet opgenomen in de figuur). 

De opvatting van klanten over het belang van lastenvermindering (en de hulp van ICT daarbij) is 

ook gemeten door een korte situatieschets voor te leggen en vervolgens twee opties te 

presenteren die bij de schets passen. Vervolgens is op basis van een 7-puntsschaal gevraagd voor 

welke optie men een voorkeur heeft. 
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Tabel 5. Administratieve lastendruk 

Het contact met overheidsinstellingen kost doorgaans tijd, bijvoorbeeld voor het zoeken 

naar (informatie over) producten en bezoeken aan loketten. De inzet van ICT kan tijd 

besparen, maar heeft ook nadelen. Aan welke van de volgende twee opties geeft u de 

voorkeur? 

Optie 1 

• Overheidsinstellingen gebruiken uw 

gegevens om u actief te informeren 

over producten en diensten waar u 

recht op heeft 

• Overheidsinstellingen wisselen 

onderling zoveel mogelijk gegevens 

uit 

• U hoeft minder vaak dezelfde 

gegevens aan verschillende 

overheidsinstellingen te verstrekken 

• Overheidsdiensten bieden alle 

diensten en producten via internet 

aan 

• De openingstijden en medewerkers 

van ”gewone‘ balies verminderen 

Optie 2 

• U moet zelf uitzoeken op welke 

producten en diensten u recht heeft 

en moet zelf het initiatief nemen 

om de producten en diensten aan te 

vragen 

• Overheidsinstellingen wisselen 

onderling weinig gegevens uit 

• U moet telkens weer dezelfde 

gegevens aan verschillende 

overheidsinstellingen verstrekken 

• Overheidsinstellingen bieden een 

beperkt deel van de diensten en 

producten via internet aan 

• De openingstijden en medewerkers 

van ”gewone‘ balies blijven 
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De eerste optie is sterk gericht op de lastenvermindering: klanten gaan minder zelf op zoek naar 

producten en diensten, omdat overheidsinstellingen onderling gegevens uitwisselen waardoor deze 

instellingen ”weten‘ voor welke producten en diensten iemand in aanmerking komt. Bovendien 

bewerkstelligt deze uitwisseling dat gegevens niet vaker dan een keer worden aangeleverd 

(daarover volgt in 4.2 meer). Lasten worden ook verminderd doordat alle producten en diensten 

digitaal worden ontsloten. Een gevolg hiervan is dat openingstijden van balies en het aantal 

baliemedewerkers verminderen. In de tweede optie is veel minder ruimte voor lastenvermindering 

bij burgers. Men moet zelf zoeken naar producten en diensten, overheidsinstellingen wisselen 

onderling minder gegevens uit, waardoor burgers vaker dezelfde informatie moeten aanleveren. 
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Bovendien worden niet alle producten en diensten via internet ontsloten, maar blijven balies wel 

langer open. Overigens zijn er tussen deze opties varianten mogelijk, maar er is gekozen hier 

vooral uitersten te presenteren. 

Uit de resultaten blijkt dat 51% van de respondenten voorstander is van optie 1 (percentages van 

antwoorden 1, 2 en 3 opgeteld). Ongeveer een kwart is neutraal en een ongeveer een kwart steunt 

de tweede optie. De opvattingen van mannen en vrouwen verschillen nauwelijks. Mannen zijn iets 

positiever over optie 1 dan vrouwen (54 resp. 49%). Er is wel verschil zichtbaar op basis van 

leeftijd. Respondenten tot en met 54 jaar geven allen in meerderheid steun aan de eerste optie, 

terwijl personen van 55 jaar en ouder deze optie minder steunen. Vooral 65-plussers steunen optie 

1 minder (41%). Dat vertaalt zich overigens bij hen niet tot meer steun voor de tweede optie. 65-

plussers nemen vooral een neutrale positie in (35%). Grotere verschillen bestaan er wanneer 

opleidingsniveau in de analyse wordt betrokken (zie volgend figuur). 
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Figuur 33. Steun voor optie 1 of optie 2 uit Tabel 5 (opleiding) 

De steun voor de eerste optie onder hoger opgeleide Nederlanders is hoger dan onder lager 

opgeleiden, maar net als bij ouderen vertaalt minder steun voor de eerste optie zich niet 

automatisch tot meer steun voor optie 2. Ook onder internetgebruikers die zich typeren als (zeer) 

ervaren is de steun voor optie 1 relatief groot (meer dan 60%). 

Lastendruk en gegevensuitwisseling 

De steun voor optie 1 in de vorige tabel wordt bevestigd door andere resultaten uit de enquête. 

Een ruime meerderheid van de respondenten (70%) vindt dat overheidsinstellingen gebruik 

moeten maken van gegevens die zij over hen hebben om tijd te besparen voor de respondenten. 

Bij respondenten van de webenquête ligt dat percentage zelfs op 80%. Slechts 6% van de 

Nederlanders wil dat overheidsinstellingen dat niet doen. 

Om deze tijdsbesparing te realiseren, is het noodzakelijk dat overheidsinstellingen onderling 

gegevens uitwisselen. De stelling dat deze gegevensuitwisseling in het belang is van de klant wordt 

door meer respondenten bevestigd dan ontkracht (31 resp. 20%). Een grote groep is neutraal 

(23%), terwijl een kwart het niet weet. Er zijn hier weinig verschillen tussen mannen en vrouwen, 

hoewel mannen het iets vaker eens zijn met deze stelling dan vrouwen (36 resp. 25%). Dat geldt 

ook voor hoog- en laagopgeleiden (37 resp. 28%). Tussen leeftijdsgroepen bestaan weinig 

verschillen. 
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Dat overheidsinstellingen onderling gegevens uitwisselen, vindt 18% een prettig idee. Ruim twee 

keer zoveel respondenten (42%) vindt dat niet prettig.24 Bijna een kwart is neutraal, terwijl 

ongeveer een zesde hierover geen oordeel heeft. Tussen mannen en vrouwen bestaan nauwelijks 

verschillen. Dat geldt ook als er gekeken wordt naar opleidingsniveau, hoewel hoogopgeleiden het 

vaker oneens zijn met deze stelling (44%) dan laagopgeleiden (32%). Webrespondenten 

onderkennen vaker het belang van gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen (42%) 

Overigens vindt men dat niet prettiger (42%). 
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Figuur 34. Overheidsinstellingen mogen gegevens over mijzelf onderling uitwisselen 

Als er feitelijk gevraagd wordt of overheidsinstellingen onderling gegevens mogen uitwisselen over 

de respondent blijkt ineens dat men terughoudender wordt. 45% is van mening dat 

overheidsinstellingen onderling geen gegevens mogen uitwisselen. Bijna 30% vindt dat 

overheidsinstellingen dat wel mogen. Onder webrespondenten is dat percentage 40. 

Tijdens de burgerpanels is ook stilgestaan bij administratieve lasten die burgers eventueel ervaren 

bij hun contacten met overheidsinstellingen. De resultaten van de discussie staan in het volgende 

kader. 

24 Dit is in tegenspraak met een onderzoek van het Platform voor de Informatiesamenleving waarin vastgesteld 

wordt dat 75% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder voor uitwisseling van gegevens is als 

daarmee de administratieve lasten worden verlicht. (bron: www.epn.net). 
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Panels over administratieve lasten 

Panelleden storen zich aan administratieve lasten die door overheidsinstellingen en 

verschillende producten en diensten worden veroorzaakt. Gemeenten, de Belastingdienst 

en de Informatie Beheer groep worden relatief vaak genoemd. Dat is niet verwonderlijk, 

omdat burgers met deze instellingen œ vooral de eerste twee instellingen œ relatief veel 

contact hebben (zie ook paragraaf 3.1). Panelleden noemen verschillende soorten 

producten en diensten die administratieve last veroorzaken: identiteitsdocumenten (bijv. 

paspoorten, rijbewijzen en uittreksels), vergunningen (bijv. kap- en 

parkeervergunningen), aangifte van verhuizingen en het aanvragen studiefinanciering. De 

volgende lasten worden genoemd: 

• Benodigde tijd voor het zoeken en vinden van informatie en diensten 

• Bezoeken van en wachten bij (fysieke) balies 

• Prijzen van sommige producten en diensten 

• Regelmatig verstrekken van dezelfde gegevens 

• Trage reactie op telefoontjes, e-mail en brieven 

• Invullen van veel en ingewikkelde formulieren 

De laatste twee staan ook in de top 3 ergernissen van burgers bij het aanvragen van 

producten en diensten bij overheidsinstellingen (zie paragraaf 3.2). Sommige panelleden 

verwijzen naar private instellingen (bijvoorbeeld banken) die met succes administratieve 

lasten voor klanten hebben verminderd, bijvoorbeeld met de inzet van ICT. Tijdens één 

van de panels werd vastgesteld dat lasten voor veel burgers wel zullen meevallen, maar 

zodra men in —het circuit“ komt van AWBZ, WAO (keuringen) of WW, kunnen de lasten 

ineens fors toenemen. Deze stelling werd geïllustreerd met een dikke map met alle 

brieven die UWV in één jaar naar één klant heeft gestuurd. 

Het is overigens niet alleen kommer en kwel. Sommige panelleden geven voorbeelden van 

overheidsinstellingen die lasten op een klantvriendelijke wijze weten te reduceren. 

Overheidsinstellingen bieden de mogelijkheid om vooraf een afspraak te maken, zodat 

wachten overbodig wordt. Een ander voorbeeld betreft de optie om opmerkingen 

(bijvoorbeeld over straatmeubilair) via internet te verzenden. 

Internet œ en andere ICT œ bieden volgens panelleden kansen voor lastenvermindering. 

ICT kan voorkomen dat dezelfde informatie meer dan eens verstrekt wordt door burgers 

(zie ook paragraaf 4.2). Internet is een platform waar de afhandeling van diensten (tot en 

met transactie toe) kan plaatsvinden. Hierdoor wordt een gang naar een fysieke balie 

overbodig. Ook kan ICT proactiviteit van overheidsinstellingen bevorderen, bijvoorbeeld 

met nieuwsbrieven (op maat) of een (e-mail) service waarbij een overheidsinstelling 

aangeeft dat iemand recht heeft op een bepaalde dienst of dat een paspoort binnenkort 

verloopt (zie ook hoofdstuk 5). ICT is volgens sommige panelleden uiteindelijk slechts een 

middel om lastenverlichting te bevorderen. Lastenvermindering kan niet alleen bij ICT 

liggen, omdat anders burgers zonder internet geen voordelen behalen. 

4.2 Eenmalige gegevensverstrekking 

Een van de wegen die overheidsinstellingen kunnen bewandelen om administratieve lasten voor 

burgers te verminderen, is te zorgen dat burgers dezelfde gegevens niet meer dan een keer 
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hoeven aan te leveren.25 Dit wordt bijvoorbeeld mogelijk wanneer verschillende 

overheidsinstellingen klantgegevens elektronisch en beveiligd uitwisselen. Eenmaal aangeleverde 

klantgegevens bij een instelling (bijvoorbeeld de gemeente) kunnen andere overheidsinstellingen 

(bijvoorbeeld UWV) opvragen. Dit voorkomt dat klanten meer dan één keer dezelfde gegevens 

aanleveren bij verschillende overheidsinstellingen (of soms zelfs bij dezelfde instelling). Het gaat er 

dan overigens niet om dat elke overheidsinstelling opvragen alle gegevens kan opvragen, maar 

alleen die gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van een bepaald product of dienst. Door dit 

(her)gebruik van gegevens ontstaat er een overheid die klantgegevens intelligent inzet om tot 

betere dienstverlening te komen. 

Het is echter niet duidelijk of klanten vinden dat zij vaak dezelfde gegevens aanleveren. Bovendien 

kan gegevensuitwisseling tussen overheden weerstanden oproepen (denk aan misbruik). Over deze 

en andere aspecten met betrekking tot eenmalige gegevensverstrekking is een aantal vragen 

gesteld. 

Aanleveren en aanpassen van informatie 

Een eerste blok vragen gaat over het meer dan eens aanleveren van dezelfde informatie en het 

aanleveren van nieuwe informatie. 
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Figuur 35. Ik verstrek regelmatig dezelfde informatie aan verschillende overheidsinstellingen 

De grootste groep respondenten (43%) is het (helemaal) oneens met de stelling dat men 

regelmatig dezelfde informatie verstrekt aan verschillende overheidsinstellingen. Bijna een vijfde 

(19%) vindt dat wel. Bijna een op vijf van de respondenten (19%) heeft hier geen mening over. 

Webrespondenten (niet in de figuur opgenomen) zeggen juist dat ze wel vaak dezelfde gegevens 

verstrekken aan verschillende overheidsinstellingen (44%). Dezelfde stelling is voorgelegd over het 

verstrekken van nieuwe informatie. 

De Tweede Kamer heeft de motie Zsolt Szabó aangenomen. Deze motie vraagt minister De Graaf om haast 

te maken met de wettelijke basis voor eenmalige gegevensverstrekking. Volgens planning wordt dit in 2007 

gerealiseerd. 
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Figuur 36. Ik verstrek regelmatig nieuwe informatie aan overheidsinstellingen 

52% (helemaal oneens en oneens opgeteld) zegt niet regelmatig nieuwe informatie te verstrekken. 

Er is ook een meerderheid van 60% (helemaal oneens en oneens opgeteld) die zegt dat ze niet 

regelmatig informatie over henzelf aanpassen bij overheidsinstellingen (zie de volgende figuur). 
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Figuur 37. Ik pas regelmatig zelf informatie over mijzelf bij overheidsinstellingen aan 

Slechts tien procent van de Nederlanders zegt dat men wel regelmatig gegevens aanpast. Dit beeld 

verandert weinig wanneer er gelet wordt op verschillende achtergrondkenmerken zoals leeftijd, 

geslacht en opleiding. Het beeld dat burgers regelmatig dezelfde of nieuwe informatie aanleveren 

dan wel informatie aanpassen wordt niet bevestigd. In de burgerpanels wordt zoals blijkt in het 

volgende kader verdeeld gereageerd op het verstrekken van informatie. 
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Panels over eenmalige gegevensverstrekking 

De meeste panelleden onderschrijven de voordelen die eenmalige gegevensverstrekking 

voor hen als klant oplevert, bijvoorbeeld minder vaak dezelfde gegevens aanleveren en 

overheidsinstellingen die op basis van aangeleverde gegevens diensten op maat en vooraf 

aanbieden. Dit bespaart tijd. Sommige panelleden wijzen echter op de verschillende haken 

en ogen die gemoeid zijn met eenmalige gegevenverstrekking. Dit betekent immers dat 

overheidsinstellingen onderling gegevens gaan uitwisselen. Deze gegevens mogen niet 

weglekken naar private partijen. Bovendien moet goed geregeld zijn welke gegevens 

welke overheidsinstellingen voor welke producten en diensten mogen opvragen en 

uitwisselen. Dit onderdeel œ regie persoonsgegevens œ komt uitgebreider in de volgende 

paragraaf aan de orde. Alleen die gegevens mogen worden uitgewisseld die nodig zijn 

voor een product op dienst (en niet meer). Uiteindelijk betreft het een spanningsveld 

tussen enerzijds gemak en anderzijds veiligheid. Voor een reductie van lasten (gemak 

zoals minder contact met de overheid, tijdwinst, etc.) zijn panelleden eerder bereid 

gegevensuitwisseling toe te staan. Voor wat hoort wat. 

Aanleveren via internet 

Deze trits met vragen over eenmalige gegevensverstrekking sluit af met een stelling over 

persoonlijke informatie verstrekken via internet. 
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Figuur 38. Ik verstrek aan overheidsinstellingen informatie over mijzelf het liefst via internet 

37% van alle Nederlands verstrekt persoonlijke informatie liever niet via internet aan de overheid. 

Ruim een kwart wil dat wel (bij webrespondenten is dat 44%). Een uitsplitsing naar wel of geen 

internetgebruik brengt grote verschillen aan het licht. Bijna een derde (31%) van de 

internetgebruikers wil informatie liever via internet verstrekken, maar ongeveer eenzelfde groep 

van hen wil dat niet. Niet-gebruikers willen nog minder vaak informatie via internet verstrekken 

(logisch, want men gebruikt geen internet). Een andere grote groep (45%) heeft geen mening. Dat 

hangt wellicht samen met de onbekendheid met internet in deze populatie. 

4.3 Regie persoonsgegevens 

Aangezien veel overheidsinstellingen gegevens over klanten beheren, wordt regelmatig geopperd 

dat klanten inzage moeten krijgen in deze gegevens. Dat kan bijvoorbeeld met het versturen van 
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een periodiek overzicht waarin staat waar de overheid welke persoonsgegevens over iemand heeft 

en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Dit inzagerecht kan eventueel 

aangevuld worden met een correctierecht: burgers kunnen (foutieve) gegevens zelf corrigeren of 

een autoriteit - bijvoorbeeld een daartoe gerechtigde overheidsorganisatie - machtigen om 

gegevens te wijzigen. Het is tevens denkbaar dat burgers aangeven welke gegevens voor welke 

doeleinden en door wie mogen worden gebruikt (met uitzondering van enkele basisgegevens, 

bijvoorbeeld naam en adres die altijd toegankelijk zijn). Burgers krijgen meer regie over hun 

persoonsgegevens wanneer zij meer van deze opties kunnen gebruiken. 

Correctheid huidige gegevens 

Aan respondenten is gevraagd of persoonsgegevens die overheidsinstellingen over hun beheren 

correct zijn. Deze stelling is door de meeste respondenten (52%) bevestigd. Bijna niemand (3%) is 

het (helemaal) oneens met deze stelling. Ruim een derde (35%) zegt dat niet te weten. Dat laatste 

hangt wellicht samen met het feit dat inzage in deze (grote hoeveelheid) gegevens vooralsnog 

ontbreekt. 
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Figuur 39. De gegevens die overheidsinstellingen van mij hebben zijn correct 

Aansluitend is daarom gevraagd of respondenten weten welke gegevens diverse 

overheidsinstellingen over hen hebben. Bijna de helft (46%) is het (helemaal) oneens met de 

stelling dat men weet over welke gegevens diverse overheidsinstellingen beschikken (zie de 

volgende figuur). 28% is een antwoord op deze stelling schuldig, terwijl 14% wel weet welke 

gegevens bij welke instellingen liggen. 
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Figuur 40. Ik weet welke gegevens de diverse overheidsinstellingen van mij hebben 

Mannen en vrouwen reageren nauwelijks verschillend op de bovenstaande stelling. Er bestaan wel 

verschillen wanneer er gelet wordt op het opleidingsniveau. Meer dan 60% van de hoogopgeleiden 

is het (helemaal) oneens met de stelling dat men weet welke gegevens diverse 

overheidsinstellingen hebben, terwijl dat onder laagopgeleiden 26% is. 

Dat inzicht in gegevens ontbreekt, komt vanwege het feit dat klanten bijna geen toegang hebben 

tot hun persoonsgegevens. Op de stelling dat er voldoende toegang is tot gegevens die 

overheidsinstellingen beheren (zie de volgende figuur), reageert dan ook een groot deel afwijzend 

(43%). Ongeveer een derde (32%) weet niet of men voldoende toegang heeft tot de eigen 

persoonsgegevens (waarschijnlijk omdat men nog niet geprobeerd heeft toegang te krijgen tot 

deze gegevens). Respondenten van de webenquête (niet in de figuur opgenomen) zijn kritischer: 

70% zegt onvoldoende toegang te hebben. 
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Figuur 41. Ik heb voldoende toegang tot gegevens die diverse overheidsinstellingen van mij hebben 

Er zijn ook enkele uitsplitsingen gemaakt op basis van de vorige stelling. Deze tonen dat er weinig 

verschillen bestaan tussen de reactie van mannen en vrouwen. Hoogopgeleiden zijn het iets vaker 

oneens met deze stelling dan lager opgeleiden (53 resp. 34%). Tussen verschillende 
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leeftijdsgroepen bestaan weinig verschillen. Wel zijn 65-plussers het relatief minder vaak oneens 

met deze stelling (27% tegen ongeveer 50% in de onder leeftijdscategorieën). 

Het valt op dat in deze paragraaf de antwoordcategorie ”weet niet‘ zeer hoge percentages haalt. 

Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld de stellingen zijn onbegrijpelijk of niet 

relevant. Deze mogelijkheid wordt echter grotendeels uitgesloten doordat het niveau van de 

vragen niet wezenlijk verschilt van de andere vragen. Het kennisniveau van respondenten moet 

hier niet noodzakelijk hoger zijn. Een meer logische verklaring betreft wellicht dat respondenten 

geen weet hebben van hoe overheidsinstellingen ”achter het loket‘ omgaan met gegevens. Kortom, 

er is gebrek aan transparantie. Het gebrek aan toegang tot en inzicht in de juistheid aan gegevens 

die beheerd worden, kan opgeheven worden door een vorm van toegang te regelen. Daarover gaan 

de volgende vragen. 

Periodiek en continu overzicht 

Evenals in het vorige onderzoek is gevraagd of klanten behoefte hebben aan een periodiek 

overzicht waarin staat welke gegevens overheidsinstellingen over iemand hebben. Het resultaat 

van deze en de vorige meting staat in de volgende figuur. 
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Figuur 42. Overheidsinstellingen moet mij ieder jaar één totaaloverzicht sturen van de gegevens die zij over mij 

hebben. 

Een ruime meerderheid in 2004 (68%) wenst een dergelijk overzicht te ontvangen. Dit komt 

vrijwel overeen met het resultaat van de nulmeting (66%), maar het aandeel sterke voorstanders 

(helemaal mee eens) is nu aanzienlijk groter. (48% in 2004 en 22% in 2001). Een uitsplitsing 

tussen mannen en vrouwen toont in 2004 geen verschillen. 

Een periodiek overzicht betekent dat klanten eens in de zoveel tijd op de hoogte worden gebracht 

over de persoonsgegevens die overheidsinstellingen beheren. Er is daarom ook gevraagd of men 

behoefte heeft aan continu inzicht in persoonsgegevens. Dit heeft als voordeel dat burgers op een 

voor hen geschikt moment en zo vaak als zij willen inzage hebben in gegevens die de overheid 

over hen beheert. Uit de volgende figuur blijkt dat een meerderheid van 58% voortdurend inzage 

wenst. 
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Figuur 43. Ik wil voortdurend inzicht in mijn gegevens bij overheidsinstellingen 

Uitsplitsingen naar verschillende achtergrondkenmerken van respondenten tonen weinig 

verschillen. Er bestaat alleen een duidelijk verschil tussen Nederlanders die thuis wel of geen 

internet gebruiken. Ruim de helft van de Nederlanders die thuis internet gebruikt (63%), wenst 

continu inzicht. Dat is onder Nederlanders die thuis geen internet gebruiken een stuk lager (32%). 

Tijdens de panelbijeenkomsten is een periodiek overzicht ook aan de orde gesteld (zie volgend 

kader). 

Panels over een periodiek overzicht 

Voorstanders (de meerderheid) van een periodiek overzicht vinden een dergelijk overzicht 

handig om te controleren of gegevens nog kloppen. Belangrijk daarbij is tevens de 

mogelijkheid om gegevens te corrigeren. Als dat niet kan, heeft het overzicht weinig 

waarde. Corrigeren (met identificatie) kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via 

internet of een afgesloten ruimte op de gemeente. Sommigen wantrouwen internet en 

ontvangen dit overzicht liever via de post. Binnen de groep twijfelaars bevinden zich 

enkelen die alleen de mogelijkheid om gegevens op te vragen wensen. Tegenstanders 

voeren verschillende argumenten aan. Dit overzicht is een te grote informatiestroom. Ook 

valt het argument dat men ervan uitgaat dat de overheid gegevens goed bijhoudt. De 

overzichten mogen niet in handen vallen van derden, bijvoorbeeld private partijen. 

Eventueel moet de burger zelf aan kunnen geven welke gegevens aan derden verstrekt 

mogen worden (daaronder private partijen). 

Wijzigen van gegevens 

Bij contacten van burgers met overheidsinstellingen worden veel persoonlijke gegevens 

uitgewisseld. Een vervolgstap op toegang tot en inzage in deze gegevens is de mogelijkheid om 

eventuele (foutieve) gegevens te wijzigen. Momenteel ontbreekt het burgers aan een periodiek of 

continu inzicht in deze gegevens (met uitzondering van GBA). Eventuele wijzigingen worden per 

geval gemaakt. Daarover is een stelling voorgelegd aan de respondenten, namelijk —Het is 

gemakkelijk de gegevens die de diverse overheidsinstellingen van mij hebben te wijzigen“. 
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Figuur 44. Het is gemakkelijk de gegevens die de diverse overheidsinstellingen van mij hebben te wijzigen 

De grootste groep (41%) weet niet of het wijzigen van gegevens gemakkelijk is. Waarschijnlijk 

omdat het wijzigen van gegevens niet bij elk contact aan de orde is. Deze groep wordt gevolgd 

door respondenten die het niet gemakkelijk vinden om gegevens te wijzigen (32%). 

Hoogopgeleiden zijn het relatief vaker oneens met deze stelling. Bij webrespondenten (niet 

opgenomen in de figuur) is dat zelfs 56%. Ruim 10% vindt het wel gemakkelijk om gegevens te 

wijzigen. 

Tot slot is de respondenten een korte situatieschets voorgehouden, waarin twee uitersten over 

regie van persoonsgegevens worden beschreven, maar waarin ook lastenverlichting en eenmalige 

gegevensverstrekking (onderwerpen uit de vorige twee paragrafen) samenkomen (zie de volgende 

tabel). 
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Tabel 6. Regie persoonsgegevens 

Overheidsinstellingen beschikken over gegevens van u. Deze gegevens zijn vaak verspreid 

over verschillende overheidsinstellingen (gemeente, Belastingdienst, etc.) Aan welk van 

de volgende twee optie geeft u de voorkeur? 

Optie 1 

• Overheidsinstellingen wisselen 

onderling uw gegevens wel uit 

• Dit houdt risico‘s in 

• Veranderingen / aanvullingen in 

deze gegevens hoeft u slechts één 

keer door te geven 

Optie 2 

• Overheidsinstellingen wisselen 

onderling uw gegevens niet uit 

• Dit is veiliger 

• Veranderingen / aanvullingen in 

deze gegevens moet u apart aan de 

diverse instellingen doorgeven 
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In de eerste optie staat administratieve lastenverlichting centraal doordat overheidsinstellingen 

onderling gegevens uitwisselen en klanten veranderingen en aanvullingen van gegevens slechts 

een keer hoeven door te geven. Als —prijskaartje“ voor deze service wordt gewezen op extra 

risico‘s, bijvoorbeeld verminderde veiligheid. De tweede optie schetst het tegenovergestelde beeld. 

Overheidsinstellingen wisselen onderling geen gegevens uit waardoor aanvullingen en 

veranderingen in gegevens steeds apart moeten worden doorgegeven. Hier staat tegenover dat 

deze opzet veiliger is. Geen enkele overheidsinstelling heeft immers een totaalplaatje van iemand 

en gegevens worden niet uitgewisseld. 

Er is geen uitgesproken steun voor één van beide opties. Respondenten hebben iets meer voorkeur 

voor de eerste optie dan aan de tweede (39 resp. 36%). Een kwart heeft geen voorkeur. Na 

bestudering van uitsplitsingen blijkt dat vooral er verschillen bestaan tussen respondenten met een 

verschillend opleidingsniveau (zie de volgende figuur). Mannen steunen de eerste optie meer dan 

vrouwen (47 resp. 32%). 
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Figuur 45. Steun voor optie 1 of optie 2 uit Tabel 6 (opleiding) 

De grootste groep voorstanders van optie 1 bevindt zich onder hoogopgeleiden (55%). Ook 

internetgebruikers steunen optie 1 relatief vaker dan niet-gebruikers (41 resp. 28%). 

Op basis van de verschillende uitsplitsingen kan het volgende worden geconcludeerd. Het 

uitwisselen van gegevens (met bijbehorende risico‘s) en eenmalige gegevensverstrekking (optie 1) 

worden relatief veel gesteund door (zeer) ervaren internetgebruikers, mannen, hoogopgeleiden en 

personen tot 44 jaar. De tweede optie (geen gegevensuitwisseling, meer veiligheid en vaker 

gegevens verstrekken) wordt vooral gesteund door eenmalige internetgebruikers en vrouwen. 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn drie onderwerpen aan de orde gekomen die onderling nauw samenhangen, 

namelijk administratieve lasten, eenmalige gegevensverstrekking en regie persoonsgegevens. 

Klanten van overheidsinstellingen ervaren administratieve lasten. Informatie en diensten van 

overheidsinstellingen zijn moeilijk vindbaar en het is moeilijk om iets gedaan te krijgen van 

overheidsinstellingen. Veel burgers verwachten dat ICT kan bijdragen aan administratieve 

lastenvermindering. ICT vereenvoudigt de toegang tot informatie en diensten en zorgt ervoor dat 

klanten sneller geholpen worden door overheidsinstellingen. Deze verwachtingen worden vooral 

uitgesproken door Nederlanders die internet gebruiken. 

Er doet zich bij lastenvermindering overigens wel een tegenstrijdigheid voor. Enerzijds waardeert 

een aanzienlijk deel van de Nederlanders dat overheidsinstellingen hun informatiehuishouding zo 

organiseren dat het een tijdsbesparing oplevert bij het afnemen van diensten en informatie. Dit 

blijkt ondermeer uit de lichte voorkeur voor de situatie waarin overheidsinstellingen met 

gegevensuitwisseling en eenmalige gegevensverstrekking anticiperen op diensten en informatie 

waar iemand recht op heeft (Optie 1 uit Tabel 5). Anderzijds zijn burgers sceptisch over de 

consequenties die deze werkwijze heeft. Met het oog op tijdsbesparing voor burgers moeten 

overheidsinstellingen gegevens die men al over iemand heeft, immers gebruiken. Over een 

logische vervolgstap œ gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen œ zijn klanten 

terughoudend (45% van de Nederlanders heeft liever niet dat overheidsinstellingen onderling 

gegevens uitwisselen over burger). Bovendien vinden velen het een weinig prettig idee dat 

overheidsinstellingen onderling gegevens uitwisselen ondanks het belang dat men daar aan 

toekent. De meeste van deze bevindingen worden bevestigd in de burgerpanels: men ervaart 

lastendruk en verwacht dat ICT daar een (gedeeltelijke) oplossing voor kan bieden. Toch vindt men 

het een minder goed idee dat overheidsinstellingen onderling gegevens uitwisselen ten behoeve 

van dienstverlening. 
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Er is dus sprake van een tegenstrijdigheid. Burgers willen wel de ”lusten‘ (tijdsbesparing, informatie 

over diensten waar men recht op heeft, eenmalige gegevensverstrekking, etc.), maar men wil niet 

de ”lasten‘ (gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen). Dat maakt de ontwikkeling van 

elektronische dienstverlening extra uitdagend. Overheidsinstellingen zullen om scepsis te 

overwinnen duidelijk moeten maken welke extra toegevoegde waarde er voor burgers ontstaat 

wanneer gegevensuitwisseling gewoon kan plaatsvinden. 

Volgens een groot deel van de Nederlanders valt het wel mee met het herhaaldelijk aanleveren van 

dezelfde of nieuwe informatie aan overheidsinstellingen (thema eenmalige gegevensverstrekking). 

Dit past in het beeld dat bij de resultaten over administratieve lasten opdoemde. Eventuele scepsis 

over gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen en de gevolgen daarvan, namelijk dat 

(dezelfde) gegevens vaker moet worden aangeleverd, ”compenseren‘ burgers met de wetenschap 

dat het steeds opnieuw aanleveren van gegevens wel meevalt. Dat geldt overigens niet voor 

iedereen. Illustratief was dat een deelnemer tijdens de panelbijeenkomst een dikke map toonde 

met alle brieven en vragen die een overheidsinstelling in een jaar had gestuurd. Burgers 

verstrekken liever geen persoonlijke informatie via internet aan overheidsinstellingen. 

Hiermee is niet gezegd dat eenmalige gegevensverstrekking geen belang heeft. Uit de 

paneldiscussies blijkt immers dat burgers de voordelen van eenmalige gegevensverstrekking 

onderschrijven en uit de resultaten bij administratieve lasten blijkt dat men toch graag tijd wil 

besparen bij dienstverlening. 

Bij de van regie van persoonsgegevens is sprake van een gebrek aan transparantie. Hoewel slechts 

een zeer kleine groep denkt dat overheidsinstellingen niet over correcte gegevens beschikken, 

geeft een aanzienlijk deel aan dat niet te weten. Dat beeld wordt bevestigd met het gegeven dat 

bijna de helft van de burgers geen zicht heeft op de gegevens die overheidsinstellingen hebben. 

Overigens geeft hier ook ruim een derde aan niet te weten welke gegevens overheidsinstellingen 

over iemand beheren. Bovendien vinden veel burgers dat ze onvoldoende toegang hebben tot de 

gegevens die overheidsinstellingen over hen beheren. Als gevolg daarvan ontbreekt inzicht in (de 

correctheid van) deze gegevens. De hoge aandelen ”weet niet‘ in de antwoorden duiden op een 

gebrek aan transparantie. 

Dit gebrek aan transparantie kan worden opgeheven door burgers inzicht te geven in deze 

gegevens. Een meerderheid van de burger verlangt dit inzicht. Een periodiek inzicht (opgesteld en 

opgestuurd door de overheid) krijgt iets meer steun dan voortdurend inzicht (inzage op eigen 

initiatief). Uit de panelbijeenkomsten blijkt dat een periodiek overzicht door velen gewaardeerd 

wordt, maar dit overzicht mag zich niet beperken tot louter een overzicht. Een overzicht moet 

gepaard gaan met de mogelijkheid tot wijzigen. Dat laatste is nu voor velen lastig (hoewel de 

grootste groep zegt dat niet te weten). Bij een overzicht is men œ zoals blijkt uit de 

panelbijeenkomsten œ echter wel bevreesd voor informatieoverlast. Bovendien spreken ook enkele 

deelnemers een vertrouwen uit in de overheid bij gegevensbeheer. 

Er kan geconcludeerd worden dat er meer behoefte is aan transparantie: inzage- en 

correctiemogelijkheden van gegevens die overheidsinstellingen beheren, moeten beter. Een 

overzichtelijk periodiek overzicht met mogelijkheid tot correctie geniet daarbij de meeste voorkeur. 
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5 Informatievoorziening


In het tweede hoofdstuk van dit rapport is vastgesteld dat informatie zoeken veruit de 

belangrijkste activiteit is die bezoekers op websites van overheidsinstellingen ondernemen (42%). 

Zoeken en vinden veronderstellen dat klanten zelf het initiatief nemen. In het digitale tijdperk is 

het beter mogelijk om informatievoorziening aan burgers transparant, op maat en op initiatief van 

overheidsinstellingen aan te bieden. Om dit te verwezenlijken, moeten overheidsinstellingen 

beschikken over informatie van individuele burgers, bijvoorbeeld op basis van klantenprofielen. Het 

is nu natuurlijk de vraag waar gebruikers van deze informatie voorkeur aan geven. In dit hoofdstuk 

komen de volgende onderwerpen aan de orde: kwaliteit van informatievoorziening (5.1), rol van 

ICT (5.2) en publieke en private samenwerking op websites. 

5.1 Kwaliteit van informatievoorziening 

Informatievoorziening (over dienstverlening) is een wezenlijk onderdeel van de relatie tussen 

overheidsinstellingen en burgers. Daarbij kunnen overheidsinstellingen streven naar 

informatievoorziening op maat, dat wil zeggen informatie die afgestemd is op behoeften en 

profielen van burgers. Tevens kunnen overheidsinstellingen het initiatief nemen om burgers tijdig 

te informeren over diensten die relevant zijn voor deze klanten. Denk bijvoorbeeld aan een 

gemeente die inwoners informeert over wegwerkzaamheden die er de komende maanden in hun 

buurt plaatsvinden of welke bouwvergunningen er in hun straat zijn aangevraagd. In de volgende 

figuur staat een stelling over informatieverstrekking door overheidsinstellingen. 
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Figuur 46. De overheid informeert mij goed over onderwerpen (plannen, besluiten, diensten, etc.) die voor mij 

relevant zijn 

Een kwart (27%) van de Nederlanders reageert neutraal op de stelling dat de overheid hen goed 

informeert over relevante onderwerpen (zoals plannen, besluiten, diensten etc.). 39% is het hier 

(helemaal) mee oneens (Figuur 46). Onder webrespondenten is dat zelfs 62% (niet in de figuur 

opgenomen). Er is dus een aanzienlijk deel van de bevolking dat vindt dat de overheid hen niet 

goed informeert over onderwerpen die voor hen relevant zijn. 

Overheidsinstellingen ”produceren‘ veel informatie. Een belangrijk deel van deze informatie is 

relevant voor burgers en moet daarom ook ontsloten worden. Dit bevordert transparantie. Er zijn 

echter verschillende manieren om informatie te ontsluiten. In de volgende tabel staan twee opties. 

De opties maken een onderscheid tussen de partij die initiatief onderneemt tot het verstrekken van 

informatie (de overheid of de burger) en een onderscheid naar de bron op basis waarvan de 
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verstrekte informatie wordt samengesteld (informatie die de overheidsinstelling over iemand heeft 

of informatie die iemand van buiten de overheidsinstelling aanlevert). Ook hier geldt dat er 

tussenvarianten mogelijk zijn. Informatie die overheidsinstellingen immers over iemand heeft, 

moet ooit aangeleverd zijn. In de volgende tabel stelt optie 1 een proactieve overheid voor, terwijl 

optie 2 een reactieve overheid vertegenwoordigt. 

Tabel 7. Informatievoorziening 

Overheidsinstellingen zijn verplicht burgers te informeren over bestuur en beleid, 

bijvoorbeeld over voorgenomen beleid of over de vraag of wetten en subsidies gewenste 

effecten opleveren. Zij kunnen daarvoor verschillende manieren kiezen om u te 

informeren, bijvoorbeeld via internet (naast andere media zoals de krant). 

Optie 1 

• Initiatief tot informatieverstrekking 

ligt bij de overheid 

• Op basis van gegevens die de 

overheid over u heeft, selecteert zij 

welke informatie u ontvangt 

Optie 2 

• Initiatief tot informatieverstrekking 

ligt bij de burger 

• Op basis van gegevens die u de 

overheid verstrekt, bepaalt u zelf 

welke informatie u wilt ontvangen 
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Uit de antwoorden blijkt dat 41% van meeste burgers een proactieve overheid prefereren 

(antwoorden 1, 2 en 3 opgeteld), terwijl de tweede optie door 35% wordt gesteund (antwoorden 5, 

6 en 7 opgeteld). Mannen hebben meer voorkeur voor optie 1, terwijl vrouwen geen duidelijke 

voorkeur hebben voor één van beide opties. Jongeren (tot 24 jaar) hebben een lichte voorkeur 

voor optie 2, terwijl oudere personen (55+) een eenduidige voorkeur hebben voor optie 1 (zie 

Figuur 47). 
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Figuur 47. Informatiemogelijkheden en de opvatting naar leeftijd 

Van de deelnemers aan de webenquête (niet in de figuur opgenomen) vindt 42% dat het 

uitwisselen van gegevens over hen door overheidsinstellingen in hun belang is. Een kwart van de 

webrespondenten vindt het een prettig idee dat overheidsinstellingen informatie uitwisselen over 

hen. De overheid moet aanwezige gegevens over hen gebruiken om de burger tijd te besparen 

volgens 79% van de webrespondenten. 

Informatievoorziening is ook tijdens de burgerpanels aan de orde gekomen. Een samenvatting van 

de discussie staat hieronder. 

Panels over proactieve informatievoorziening 

Bijna alle panelleden zijn van mening dat de gemeente burgers pro-actief mag informeren 

over bijvoorbeeld wegopbrekingen in de buurt. Hierover is geen discussie. Het ligt moeilijker 

wanneer er ook commerciële informatie vergezeld gaat van overheidsinformatie. De grens 

tussen pro-actief informeren en lastigvallen met ongewenste informatie is moeilijk vast te 

stellen. Een oplossing voor dit probleem is dat bepaalde informatie eenmalig wordt 

toegestuurd, omdat aangenomen wordt dat de burger in kwestie hier behoefte aan heeft. 

Vervolgens is het aan de ontvanger om aan te geven of hij deze informatie in het vervolg 

vaker wil ontvangen of niet. 

"Het lijkt me heerlijk mits het informatie op maat is (dus bijvoorbeeld geen informatie over 

een huursubsidie als je een koophuis hebt). Daarnaast moet de mogelijkheid blijven bestaan 

informatie op te zoeken (want soms wijzigen omstandigheden voordat dat bij de overheid 

bekend is)" 

"We zitten hier vandaag als burger. Als burger word je geacht de wet te kennen. Je kunt je 

nergens op beroepen als je een subsidie misloopt of iets dergelijks. Daar mag best wel een 

pro-actieve houding van de wetgever tegenover staan. Want om de bal nou alleen bij de 

burger neer te leggen... de belastingdienst weet je wel te vinden als ze iets van je tegoed 

hebben. Waarom de huursubsidie dan niet?" 

—Ja, ik vind het heel erg belangrijk. Er bleek recentelijk dat ik jaren recht had op een aantal 

subsidieregelingen (voor mijn kind) en dat ik het niet wist en geen gebruik van maakte. Dat 

deed mijn dochter dus tekort. Ik had het zeker op prijs gesteld als aan de hand van mijn 

gegevens de gemeente mij op deze regelingen geattendeerd had. Ik kwam er echter pas 

achter toen het afgeschaft werd!“ 
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5.2 Rol van ICT 

ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan informatievoorziening. Burgers kunnen op websites 

bijvoorbeeld aangeven over welke onderwerpen zij informatie van een overheidsinstelling willen 

ontvangen. Vervolgens kunnen overheidsinstellingen op basis van deze profielen (elektronische) 

nieuwsbrieven op maat verspreiden. Dit is slechts één van de voorbeelden van de rol die ICT in 

informatievoorziening kan spelen. Op dit moment reageren burgers sceptisch op de stelling dat 

overheidsinstellingen ICT goed inzetten bij het informeren van burgers (zie Figuur 48). Ruim een 

kwart vindt dat overheidsinstellingen ICT niet goed inzetten. Overigens heeft het grootste deel 

daarvan geen weet. Dat zijn vooral mensen die nog geen internet gebruiken en de groep die via 

internet nooit contact heeft met overheidsinstellingen. 
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Figuur 48. Overheidsinstellingen zetten bij het informeren van burgers ICT goed in 

Bijna de helft (48%) van de webrespondenten (niet opgenomen in de figuur) is het (helemaal) 

oneens met de stelling uit Figuur 48. Bijna 14% is het wel eens met deze stelling. 

Een contrast met bovenstaande constatering is de wens van burgers om via internet van 

overheidsinformatie voorzien te worden (zie Figuur 49). De helft wil via internet op de hoogte 

blijven van ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld bestemmingsplannen en vergunningaanvragen. 

Enerzijds ziet men dus wel de mogelijkheden van ICT om informatievoorziening te ondersteunen, 

maar anderzijds ervaart men dat overheidsinstellingen dat nog onvoldoende doen (of men weet het 

niet). 

De inzet van internet voor informatievoorziening en het op de hoogte houden van burgers over 

bijvoorbeeld aanvragen sluit nauw aan bij de wens van de overheid om deze processen transparant 

te maken. 
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Figuur 49. Ik geef de voorkeur aan internet om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld 

een bestemmingsplan, een vergunningsaanvraag, etc. 

Van de mensen die thuis geen internet gebruiken, heeft bijna een op de drie Nederlanders geen 

voorkeur voor deze manier om op de hoogte te worden gehouden. Van de personen die thuis wel 

internet gebruiken is 58% het eens met deze stelling. Meer vrouwen dan mannen zijn het 

”helemaal mee oneens‘ met deze stelling, respectievelijk 55% en 44%. (Deze uitsplitsingen staan 

niet in de figuur). 

Tegelijkertijd wil de helft (49%; 74% bij de webenquête) van de Nederlanders via een 

elektronische nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden over onderwerpen zoals plannen, 

besluiten en diensten (Figuur 50). 
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Figuur 50. Ik wil dat overheidsinstellingen mij via e-mail of elektronische nieuwsbrieven informeren over 

onderwerpen (plannen, besluiten, diensten, etc.) 

Nederlanders vinden dus dat de overheid hen niet goed informeert over onderwerpen die voor hen 

relevant zijn of hiervoor ICT goed inzetten. Dit terwijl de helft van de ondervraagden de voorkeur 

geeft aan internet of een elektronische nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen 

die hen aangaan; dit mag ook een proactieve overheid zijn. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 

respondenten vinden dat overheidsinstellingen de potenties van ICT om burgers te informeren 

onvoldoende benutten. 
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In het volgende kader staat informatie over het elektronische patiëntendossier (EPD). Het EPD is 

ter sprake gekomen tijdens de burgerpanels. Het EPD wordt in dit hoofdstuk opgevoerd, omdat het 

illustreert hoe ver informatievoorziening kan gaan. 

Panels over het elektronische patiëntendossier 

Op dit moment worden de verschillende medische dossiers van een patiënt beheerd door 

meerdere zorgpartijen, zoals huisartsen, ziekenhuizen en GGD‘s. Een elektronisch 

patiëntendossier integreert deze medische dossiers. Elke zorgverlener heeft hierdoor snel 

inzage in de meest actuele informatie over een patiënt. Invoering van een centraal 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan bijvoorbeeld medische fouten voorkomen. Het EPD 

is een compleet medische dossier van de patiënt dat overal ter wereld en op elk gewenst 

tijdstip is op te vragen. De patiënt is eigenaar van zijn eigen dossier. Het dossier kan alleen 

worden ingezien door artsen of andere belanghebbenden als de patiënt zelf toestemming 

geeft. Het dossier wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, die ervoor zorgt dat het 

dossier streng beveiligd is en alleen is in te zien met toestemming van de patiënt zelf. 

De meeste panelleden zien veel voordelen van een EPD. Op deze manier is alle medische 

informatie geclusterd en altijd bij de hand. Behalve dat een dergelijke persoonlijke 

verzameling van medische gegevens efficiënt is, vinden de deelnemers het ook erg 

gemakkelijk en kosteneffectief. Zo hoeven onderzoeken bijvoorbeeld niet dubbel te worden 

uitgevoerd, omdat de informatie altijd bekend is (en hoeft informatie dus ook niet dubbel 

aangeleverd te worden). Daarnaast kan dit leiden tot minder medische missers. 

Door de georganiseerde opslag van alle medische gegevens van iedereen voorziet een 

panellid ook meer mogelijkheden en voordelen van zorgonderzoek waardoor makkelijker en 

beter kan worden ingespeeld op de gezondheidsontwikkeling en œbehoefte van een 

samenleving. 

Een belangrijke voorwaarde voor de (wereldwijde) invoering van dit systeem is dat de 

medische, soms levensreddende informatie, ook daadwerkelijk altijd en overal op te vragen 

is. Evenals nu het geval is, moeten artsen uiteraard in crisissituaties ook meteen handelen 

en eventueel het dossier kunnen inzien zonder dat een patiënt in staat is hiervoor formeel 

toestemming te verlenen (omdat hij bijvoorbeeld buiten bewustzijn is). 

De mogelijke toegang tot medische gegevens door verzekeraars vinden panelleden 

onwenselijk, omdat verzekeraars vanuit economische belangen opereren. Zij zullen de 

gegevens op deze manier interpreteren en dit wellicht per persoon in de poliskosten 

verdisconteren. Een voorwaarde voor een EPD is dat de degene over wie het dossier gaat 

altijd eigenaar van de (medische) gegevens blijft en kan bepalen wie wanneer inzicht in de 

gegevens krijgt. 

Bij een ”second opinion‘ willen panelleden mogelijkheid hebben dat een tweede arts niet 

meteen alle gegevens onder ogen krijgt; anders is het nut van nieuw inzicht immers meteen 

ondermijnd. 

De meeste bezorgdheid wordt geuit over de houding van de klassieke medische sector en 

de introductie van ICT. Veel deelnemers hebben er weinig vertrouwen in dat artsen 

computers kunnen en willen inzetten tijdens hun werk. Dit mag dan wel een hele omslag 

zijn voor de medische wereld, maar als consument wil men deze omslag maar al te graag. 

5.3 Publieke en private samenwerking op websites 

In sommige landen (bijvoorbeeld de VS en Australië) is op websites steeds vaker te zien hoe 

publieke en private instellingen gezamenlijk elektronische informatie en diensten aanbieden. Het 

gaat daarbij niet om reclame-uitingen van bedrijven op overheidssites (of andersom), maar om 

66 



themagerichte sites waar zowel overheidsinstellingen als bedrijven gezamenlijk producten, 

diensten en informatie rondom een thema of onderwerp aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een 

website voor de vissport waar enerzijds boten en materiaal worden verhuurd (commerciële 

diensten), maar waar anderzijds visvergunningen worden verstrekt (een publieke dienst). Met een 

korte verhaallijn is nagegaan welke opvattingen Nederlanders hebben over dit soort samenwerking. 

Tabel 8. Samenwerking 

Overheidsinstellingen en bedrijven kunnen gezamenlijk informatie en diensten aanbieden 

op een website, bijvoorbeeld een site over hengelsport waar u enerzijds visvergunningen 

aanvraagt (een overheidsproduct) en anderzijds informatie vindt over vishengels en 

visrecreatiegebieden (een commercieel product). Zo zijn er meer voorbeelden denkbaar 

waar het mogelijk is dat overheden en bedrijven gezamenlijk producten en diensten 

aanbieden. Aan welk van de volgende twee opties geeft u de voorkeur? 

Optie 1 

• Overheidsinstellingen bieden hun 

producten en diensten uitsluitend 

via eigen websites aan 

• Bedrijven mogen niet adverteren op 

websites van overheidsinstellingen 

• Er zijn geen inkomsten uit 

advertentiegelden waardoor 

overheidsinstellingen minder 

middelen hebben om elektronische 

dienstverlening te verbeteren 

Optie 2 

• Overheidsinstellingen bieden hun 

producten en diensten ook aan op 

websites van bedrijven 

• Bedrijven mogen wel adverteren op 

websites van overheidsinstellingen 

• Er zijn inkomsten uit 

advertentiegelden waardoor 

overheidsinstellingen meer 

middelen hebben om elektronische 

dienstverlening te verbeteren 
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Een derde (32%) staat neutraal ten opzichte van beide opties. Optie 1 (antwoorden 1, 2 en 3) 

geniet echter duidelijker de voorkeur (41%) dan optie 2 (28%; antwoorden 5, 6 en 7). Dit 

betekent dat Nederlanders niet gediend zijn van de vermenging van publieke en private sites en er 

op geen commerciële uitingen op een overheidssite dienen plaats te vinden. 

59% van de personen zonder internet thuis staat neutraal ten opzichte van beide opties, van de 

mensen met internet thuis geeft eenderde (33%) duidelijk de voorkeur aan optie 1 (de rest is 

neutraal of enigs verdeeld). Mannen hebben een duidelijkere voorkeur (24%) voor optie 1 dan 

vrouwen (14%), die eerder neutraal zijn in hun keuze voor een scenario (vrouwen 35% neutraal, 
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mannen 27%). Zoals uit Figuur 51 blijkt, zijn het voornamelijk ouderen die een neutrale opvatting 

hebben of neigen naar optie 1. Jongeren neigen iets meer naar optie 2. 
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Figuur 51. Publiek/privaat en de opvatting naar leeftijd 

5.4 Conclusie 

Nederlanders vinden dat de overheid hen niet goed informeert over onderwerpen die voor hen 

relevant zijn. Bovendien vindt een aanzienlijk deel dat de overheid hiervoor ICT niet goed inzet. Dit 

terwijl de helft van de ondervraagden de voorkeur geeft aan internet of een elektronische 

nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die hen aangaan. Hieruit kan afgeleid 

worden dat overheidsinstellingen volgens burgers nog onvoldoende gebruik maken van de 

potenties die ICT bezit om burgers te informeren. 

Er is een lichte voorkeur dat overheidsinstellingen het initiatief nemen om informatie te 

verstrekken aan burgers (pro-activiteit). Voor deze informatievoorziening mogen 

overheidsinstellingen gegevens gebruiken die zij van klanten hebben. Het elektronische 

patiëntendossier krijgt œ als voorbeeld van informatievoorziening œ veel steun. 

Nederlanders zijn niet gediend van de vermenging van publieke en private sites en er dienen geen 

commerciële uitingen op een overheidssite plaats te vinden. 
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6 Vertrouwen en veiligheid


In de voorgaande hoofdstukken is regelmatig aan de orde gekomen dat de uitwisseling van 

(persoonlijke) gegevens een belangrijk aspect is van (elektronische) overheidsdienstverlening. 

Enerzijds moeten burgers gegevens verstrekken om in aanmerking te komen voor bepaalde 

publieke diensten. Anderzijds moeten overheidsinstellingen deze gegevens opslaan, bewerken en 

uitwisselen om de gevraagde dienst te kunnen leveren. 

De mate waarin burgers bereid zijn om persoonsgegevens te verstrekken, hangt met verschillende 

factoren samen. Belangrijk is natuurlijk de noodzaak om een product of dienst te bemachtigen. Dat 

is echter niet de allesbepalende factor. Evenzeer van belang is dat er een vertrouwensrelatie 

bestaat tussen de burger en de overheidsinstelling. Dat vertrouwen is gebaseerd op verschillende 

zaken, bijvoorbeeld het vertrouwen in de overheid over het algemeen, de waarborg van privacy 

door overheidsinstellingen en een het oordeel van burgers over de veiligheid waarmee 

overheidsinstellingen persoonsgegevens beheren. 

Bij elektronische dienstverlening spelen deze aspecten een extra belangrijke rol. Burgers staan 

immers niet aan een fysieke balie, maar gebruiken internet bij hun contact met 

overheidsinstellingen. Voor velen vergroot dat het gevoel van anonimiteit. Bij het aanleveren van 

gegevens via internet worden dan ook hoge(re) eisen gesteld aan een veilig beheer van deze 

gegevens. ICT vereenvoudigt immers het (on)rechtmatig kopiëren en verspreiden van gegevens. 

Daarbij is de vraag relevant wat de doorslag geeft bij elektronische dienstverlening (in vergelijking 

met andere vormen van dienstverlening): meer veiligheid (en daarbij vaak minder gebruiksgemak) 

of minder veiligheid (en daarbij vaak meer gebruiksgemak) voor de burger? 

Deze aspecten œ veiligheid, vertrouwen en gebruiksgemak - spelen een prominente rol wanneer 

transacties van burgers met de overheid volledig digitaal afgehandeld worden. Om veiligheid te 

garanderen, moeten burgers zich veilig identificeren, bijvoorbeeld met één of meerdere pincodes of 

een lichaamskenmerk (biometrie). Meestal geldt: hoe meer veiligheid, hoe meer eisen aan 

identificatie en authenticatie met als gevolg minder gebruiksgemak. De wil tot elektronische 

identificatie en identificatie hangt op haar beurt weer samen met het vertrouwen dat burgers 

hebben in hun overheid. 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het ”spanningsveld‘ tussen veiligheid, gebruiksgemak en 

vertrouwen. Aan de orde komen vertrouwen in de wijze waarop overheidsinstellingen met 

gegevens omgaan (6.1), veiligheid versus gebruiksgemak (6.2), de rol van ICT (6.3) en een 

conclusie (6.4). 

6.1 Vertrouwen 

Ten aanzien van het beheer van persoonlijke gegevens is net als in de vorige meting een stelling 

voorgelegd aan de respondenten. Deze stelling luidt als volgt: Overheidsinstellingen gaan 

voorzichtig om met persoonlijke gegevens. De volgende figuur geeft de reacties van de 

respondenten weer. 
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Figuur 52. Overheidsinstellingen gaan voorzichtig om met persoonlijke gegevens 

Uit de figuur blijkt dat 15% (helemaal mee oneens + oneens) van oordeel is dat 

overheidsinstellingen niet goed omgaan met persoonsgegevens. 41% (eens + helemaal mee eens) 

is van mening dat overheidsinstellingen dat wel doen (48% onder hoogopgeleiden). Dat is 11 

procentpunten lager dan in 2001.26 Ongeveer een kwart is hierover neutraal, terwijl 18% geen 

mening heeft. Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Wel vinden lager opgeleiden 

relatief vaker dat overheidsinstellingen niet voorzichtig omgaan met persoonlijke gegevens (22%). 

Opmerkelijk is dat jongeren het veel vaker eens zijn met bovenstaande stelling dan ouderen. Een 

ruime meerderheid van de jongeren tot 24 jaar (55%) is het eens met de stelling. Onder de groep 

van 25 tot 34 jaar is ook een groot deel voorstander van deze stelling (50%). Ouderen zijn het 

vaker oneens met de bovenstaande stelling. Webrespondenten (niet opgenomen in de grafiek) 

denken iets vaker dat overheidsinstellingen goed omgaan met persoonlijke gegevens: 47% is het 

eens met de bovenstaande stelling. 

Een verdieping van het woorden ”voorzichtig omgaan met‘ zoals in de vorige figuur is genoemd, 

betreft het woord vertrouwelijk. Deze term is opgenomen in de volgende stelling: De diverse 

overheidsinstellingen behandelen mijn gegevens vertrouwelijk (Figuur 53). 

26 Wellicht heeft het gedaalde vertrouwen te maken met het politieke ongenoegen dat in 2002 manifest werd. 
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Figuur 53. De diverse overheidsinstellingen behandelen mijn gegevens vertrouwelijk 

De groep Nederlanders die denkt dat diverse overheidsinstellingen persoonlijke gegevens 

vertrouwelijk behandelen, is aanmerkelijk groter dan de groep die dat niet denkt (27 resp. 10%). 

Ongeveer 22% is neutraal. De grootste groep (41%) heeft hier echter geen oordeel over. Dat is 

niet verwonderlijk, want velen zullen geen zicht hebben op de vertrouwelijke omgang van 

overheidsinstellingen met deze gegevens. Dat nodigt wellicht uit tot meer transparantie van 

overheidsinstellingen op dit punt (zie ook hoofdstuk 4). Overigens heeft de wat meer 

vooruitstrevende groep van webrespondenten (niet opgenomen in de figuur) meer vertrouwen in 

de overheidsinstellingen: 36% steunt deze stelling. 

Wanneer we de reacties op deze stelling verder uitsplitsen, zijn er geen duidelijke verschillen 

tussen mannen en vrouwen. Wel zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen. Van de jongeren (16-

24) zijn de meeste het (helemaal) eens met de stelling (42%). Dit in tegenstelling tot de 65-

plussers, waarvan een veel kleiner deel (19%) het eens is met de stelling. Verder geldt dat 

naarmate de leeftijd hoger is, men vaker aangeeft niet te weten of er vertrouwelijk met de 

gegevens omgegaan wordt (zie Figuur 54). Jongeren denken vaker dat gegevens vertrouwelijk 

worden behandeld, terwijl ouderen niet goed weten wat ze ervan moeten denken. 
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Figuur 54. De diverse overheidsinstellingen behandelen mijn gegevens vertrouwelijk 
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Verder zijn mensen die thuis internet gebruiken er vaker van overtuigd dat hun gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld dan mensen die niet vanuit huis online kunnen gaan (27% ten 

opzichte van 18%). 

Alle resultaten over vertrouwelijkheid in acht nemend, kan gesteld worden dat er een vrij groot 

vertrouwengevoel leeft dat overheidsinstellingen voorzichtig en vertrouwelijk omgaan met 

(persoonlijke) gegevens. De vertrouwelijkheid die men voelt, is een positief teken voor de 

Nederlandse overheid. Dit is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de 

elektronische dienstverlening van de overheid. Dat is een belangrijk gegeven dat 

overheidsinstellingen moeten koesteren: vertrouwen wordt immers gemakkelijker verbroken dan 

gemaakt. 

6.2 Veiligheid versus gebruiksgemak 

In de inleiding is kort aangestipt dat er een spanningsveld tussen veiligheid en gebruiksgemak kan 

bestaan. De nadruk ligt op kan, want optimale veiligheid en optimale gebruiksgemak sluiten elkaar 

niet per definitie uit. Op dit moment zijn technische en organisatorische oplossingen om optimale 

veiligheid te garanderen echter niet altijd even gebruiksvriendelijk. Klanten moeten zich soms 

vaker dan één keer identificeren (meestal ook door fysiek echt aanwezig te zijn) of meer dan één 

pincode onthouden. Een ander voorbeeld betreft het toenemende aantal passen in gemiddelde 

Nederlandse portemonnees (waar commerciële aanbieders ook in belangrijke mate aan bijdragen). 

Door veiligheid en gebruiksgemak als tegenpolen te presenteren, worden respondenten 

uitgenodigd een echte keuze te maken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in de volgende figuur. 
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Figuur 55. Ik vind dat bescherming van persoonsgegevens bij overheidsinstellingen ten koste mag gaan van het 

gemak waarmee ik diensten afneem 

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking (57%: helemaal mee oneens en oneens opgeteld) 

vindt dat veiligheid niet ten koste mag gaan van het gebruiksgemak. Vooral jongeren, personen 

met een middelbare opleiding en personen die internet thuis gebruiken, hebben deze mening (68% 

van de jongeren is het oneens met de stelling, 64% van degenen met een Havo, VWO en MBO 

opleiding en 59% van degenen met een internetaansluiting). Ongeveer 18% van alle respondenten 

is het wel (helemaal) eens met de stelling, 15% is neutraal en 11% weet het niet. 

Om het spanningsveld concreter te maken, hebben we de respondenten twee opties voorgelegd, 

waaruit ze een keuze konden maken. In de eerste variant staat gebruiksgemak meer centraal, 

omdat er slechts één pas met één pincode nodig is en het aantal momenten voor identificatie wordt 

geminimaliseerd. De tweede optie stelt veiligheid veel meer centraal. Een consequentie is dat de 
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klant meer passen en pincode moet bewaren en dat hij zich vaker moet identificeren. Tabel 9 geeft 

de twee opties weer. 

Tabel 9. Een pas, een pin 

Ook overheidsinstellingen bieden diensten aan waarvoor u moet betalen en zich moet 

identificeren, bijvoorbeeld met een pincode. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het aanvragen 

van een vergunning. Daarbij geldt meestal: hoe veiliger, hoe minder gebruiksvriendelijk. 

Aan welk van de volgende twee opties geeft u de voorkeur? 

Optie 1 

• Eén vaste pincode, zoals bij een 

bank- of giropas, voor alle 

overheidsinstellingen 

• Eenmalig identificeren 

• Meer gebruiksgemak 

• Minder veiligheid 

Optie 2 

• Afzonderlijke pincodes, zoals bij een 

bank- of giropas, voor alle 

overheidsinstellingen 

• Meer dan één keer identificeren 

• Minder gebruiksgemak 

• Meer veiligheid 
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Over het geheel gezien is er geen uitgesproken voorkeur voor één van de opties. De burgers lijken 

in een spagaat te verkeren. De figuur in de bovenstaande tabel geeft aan dat ongeveer evenveel 

mensen de voorkeur hebben voor optie 1 (42%) als voor optie 2 (41%). Bij 18% ontbreekt het aan 

een uitgesproken voorkeur voor één van de opties. 

Bij de keuzes voor de opties zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen: 61% van de mannen 

steunt optie 1, terwijl 38% van de vrouwen optie 1 steunt. Vrouwen kiezen vaker voor optie 2 

(55% ten opzichte van 45% mannen). Met andere woorden: waar mannen kiezen voor meer 

gebruiksgemak, hechten vrouwen meer waarde aan veiligheid. 

Wat leeftijden betreft zien we dat ouderen vaak een meer uitgesproken mening hebben voor optie 

1 of optie 2 dan jongeren, maar er is geen uitgesproken meerderheid voor een van de twee opties. 

Ouderen (65+) en 45-54-jarigen kiezen iets vaker voor gemak dan voor veiligheid. Bij de overige 

leeftijdsgroepen is dat net andersom.27 Verder kiezen mensen die internet niet gebruiken vaker 

Dit beeld wijkt af van de resultaten uit de burgerpanels. Hier waren jongeren in vergelijking met ouderen 

meer gericht op gebruiksgemak en minder op veiligheid. 
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voor veiligheid dan voor gebruiksgemak (respectievelijk 18% en 25%), maar ook weet een vrij 

groot deel van deze niet-internetters (29%) niet welke optie ze moeten kiezen. Tijdens de 

panelbijeenkomsten is één pas (ook verwoord als identiteitskaart aan de orde gekomen). Een 

samenvatting van de groepsdiscussies staat in het volgende kader. 

Panels over één identiteitskaart 

Een identiteitskaart ter identificatie en authenticatie om vervolgens toegang te krijgen tot 

een groot aantal publieke diensten roept bij de deelnemers een overwegend positieve 

reactie op. Desondanks worden er wel enkele kanttekeningen geplaatst. De pas moet 

goed beveiligd zijn. Naarmate er meer functies aan een pas verbonden zijn, wordt de pas 

kwetsbaarder. Verlies of diefstal kan dan veel ongemak veroorzaken, doordat toegang tot 

diensten vrijwel onmogelijk wordt. Een vervangende pas moet gemakkelijk en snel 

kunnen worden geregeld. Voorts is het de vraag tot welke diensten een identiteitskaart 

toegang geeft en welke instellingen participeren. Semi-overheidsinstellingen (zorg, 

bibliotheken, etc.) vormen een overgang naar commerciële partijen die de pas ook kunnen 

accepteren als legitimatiemiddel. Commerciële partijen mogen volgens de meeste 

deelnemers echter geen informatie gebruiken die via een dergelijke publieke 

identiteitskaart toegankelijk is wanneer een klant zich identificeert. Eventueel moet er een 

keuzemogelijkheid worden geboden. Gebruikers kunnen zelf aangeven of commerciële 

partijen wat met data die via een pas toegankelijk zijn, mogen doen. Eén van de 

deelnemers opperde zelfs één pas te maken met twee kanten en twee chips: een private 

en publieke zijde. Gebruik van gegevens door commerciële partijen wordt door sommige 

deelnemers gerelativeerd. Klanten geven voor korting vrij snel persoonlijke gegevens aan 

commerciële partijen geven (spaarkaarten, etc.). Voorts blijkt uit sommige onderzoeken 

dat klanten commerciële partijen meer vertrouwen dan hun overheid. Een praktisch 

voordeel van integratie van verschillende passen (zorgpas, bibliotheekpas, OV pas, 65+ 

pas etc.) in één pas is dat de portefeuille dunner wordt, maar dat vereist wel 

standaardisatie: de pas moet dan ook echt bij alle overheidsinstellingen bruikbaar zijn! 

Het succes van één pas hangt samen met het vertrouwen dat de gebruiker in de 

aanbiedende partij œ in dit geval de overheid œ heeft. Volledige veiligheid is nooit helemaal 

te realiseren. Ook gebruikers zijn verantwoordelijk om goed om te gaan met de pas. Niet 

alles mag van de overheid verwacht worden. De toevoeging van een lichaamskenmerk op 

een identiteitskaart wordt ook als één van de mogelijkheden gezien. Dat helpt bij het 

voorkomen van misbruik (bijvoorbeeld diefstal van identiteit wat in de VS al een groot 

probleem wordt). Overigens kan zelfs een high tech identiteitskaart overbodig worden 

wanneer online identificatie mogelijk wordt. Deelnemers zijn sterk voorstander van het 

inbouwen van verschillende veiligheidsniveaus bij het gebruik van een identificatiekaart. 

Wanneer bij identificatie gegevens gekoppeld worden, mag de overheidsinstelling alleen 

die gegevens in zien die noodzakelijk zijn voor de te verlenen dienst. Dat betekent dat 

voor het ophalen van grof huisvuil bijvoorbeeld minder strenge beveiliging nodig dan bij 

het aanvragen van een nieuw paspoort. 

In twee van de vier panels (samen 23 deelnemers) is ook nog gestemd over enkele 

stellingen ten aanzien van één pasje. 15 van de 23 deelnemers heeft liever één pasje voor 

alle overheidsinstellingen dan meer pasjes voor meer overheidsinstellingen. 10 van de 23 

deelnemers willen dat een dergelijke pas ook bruikbaar is voor commerciële diensten. 

Tot slot is over veiligheid een vrij scherpe stelling voorgelegd, namelijk —Ik verwacht 100% 

veiligheid van overheidsinstellingen“ (zie Figuur 56). Er zijn weinig stellingen met meer 

eensgezindheid bij de respondenten dan deze: 86% is het (helemaal) eens met deze stelling. 
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Figuur 56. Ik verwacht 100% veiligheid van overheidsinstellingen 

Een groot deel van de Nederlandse bevolking (86%) œ en zelfs 90% van de webrespondenten -

verwacht dat 100% veiligheid van de overheid. Over het algemeen lijkt die veiligheid belangrijker 

dan gebruiksgemak. Dat wil echter niet zeggen dat gebruiksgemak veel minder belangrijk 

gevonden wordt. Wanneer namelijk gevraagd wordt een keuze te maken uit twee opties (de een 

met meer gebruikersgemak en minder veiligheid en de ander met meer veiligheid en minder 

gebruiksgemak) blijkt het voor velen moeilijk te zijn om een expliciete keuze te maken. De 

overheid zal dus aan beide aspecten voldoende aandacht moeten schenken. 

6.3 Rol van ICT 

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de rol van ICT bij veiligheid, zoals de bescherming van 

persoonsgegevens (Figuur 57). 
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Figuur 57. ICT leidt tot een betere bescherming van mijn persoonsgegevens 

De grootste groep respondenten (36%) weet niet of ICT tot een betere bescherming van 

persoonsgegevens leidt. Een op de tien van de respondenten (eens + helemaal mee eens) vindt 

dat ICT leidt tot een betere bescherming van persoonsgegevens. Een grotere groep (31%) denkt 

van niet. Onder webrespondenten œ personen die relatief veel ervaring met internet en ICT hebben 

œ is dat zelfs bijna de helft (46%) (niet opgenomen in de figuur). Ongeveer een kwart is neutraal. 
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Een mogelijke verklaring voor de neutrale houdingen en het ontbreken van meningen, is dat ICT 

niet zonder meer zal leiden tot een betere bescherming van persoonlijke gegevens; wel kan het 

een hulpmiddel zijn bij het beschermen van deze gegevens. 

Stemmen via internet 

In tegenstelling tot de nulmeting besteedt dit onderzoek relatief weinig aandacht aan elektronisch 

stemmen en andere vormen van politieke participatie in het digitale tijdperk. Desondanks zijn er 

stellingen over internet en stemmen opgenomen. Eén van de stellingen gaat over veiligheid (zie 

Figuur 58). 
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Figuur 58. Stemmen via internet is veilig 

Bijna een derde van de respondenten (31%) is het (helemaal) eens met deze stelling. Even veel 

respondenten weet het niet. Een kleinere groep is het (helemaal) oneens met deze stelling, 

namelijk 19%. Mensen die thuis internet gebruiken vinden vaker dat het veilig is dan mensen die 

geen internet gebruiken (36% ten opzichte van 3%). De volgende stelling gaat over voorkeur voor 

stemmen via internet. 
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Figuur 59. Ik stem liever via internet 
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Op deze stelling reageert bijna de helft (47%) positief (eens + helemaal mee oneens). Dat geldt 

vooral voor internetgebruikers (niet opgenomen in de grafiek): 54%. Van de Nederlanders die geen 

internet gebruiken wil logischerwijs slechts 2% via internet stemmen. Ongeveer een kwart van alle 

Nederlanders stemt liever niet via internet. 10% is neutraal en 17% weet het niet. 28 
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Figuur 60. Internet verkleint de afstand tussen politiek en burger 

Over het algemeen vindt ongeveer de helft van de respondenten (52%) dat internet de afstand 

tussen burger en politiek verkleint. 

Er kan geconcludeerd worden dat er een basis is voor stemmen via internet. Bijna de helft van de 

bevolking wil dat. Verder verwacht ongeveer de helft van de respondenten dat internet de afstand 

tussen politiek en burger verkleint. 

6.4 Conclusie 

41% van de Nederlanders œ vooral jongeren - is van mening dat overheidsinstellingen 

persoongegevens voorzichtig omgaan met persoonsgegevens. Dat is 11 procentpunten lager dan in 

2001. Men heeft echter onvoldoende zicht op het vertrouwelijke karakter waarmee 

overheidsinstellingen persoonsgegevens behandelen. Bijna een derde denkt van wel. De grootste 

groep weet het echter niet. 

Een keuze tussen gebruiksgemak (één vaste pincode, zoals bij een bank- of giropas, voor alle 

overheidsinstellingen en eenmalig identificeren) en veiligheid (afzonderlijke pincodes, zoals bij een 

bank- of giropas, voor alle overheidsinstellingen en meer dan één keer identificeren) bij 

dienstverlening leidt niet tot een dominantie van één van beide kanten. Ze krijgen van burgers 

beide ongeveer evenveel steun. Mannen kiezen wel vaker voor gebruiksgemak dan vrouwen die op 

hun beurt vaker kiezen voor veiligheid. Burgers willen eigenlijk beide: veiligheid en gebruiksgemak. 

Het zal voor overheidsinstellingen nog een hele opgave zijn om aan beide eisen tegemoet te komen 

(en richting burgers uit te leggen wat wel en niet mogelijk is ten aanzien van deze aspecten). 

Burgers verwachten dat overheidsinstellingen streven naar 100% veiligheid. Een relatief grote 

groep verwacht niet dat ICT bijdraagt tot een betere bescherming van persoonsgegevens. 

Webrespondenten spreken relatief veel steun uit voor stemmen en internet. Ruim 40% vindt stemmen via 

internet veilig en 63% stemt liever via internet. 
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Uit de panels blijkt dat er steun is voor een identiteitskaart, mits deze goed beveiligd is. Deze 

beveiliging mag verschillende niveaus omvatten. Als het bijvoorbeeld voor overheidsinstellingen 

mogelijk is om aan het loket met deze kaart van de klant toegang te krijgen tot zijn of haar 

gegevens er een begrenzing is. Er is op dat moment alleen toegang tot (persoonlijke) gegevens die 

nodig zijn om de dienst of product te leveren die aan het desbetreffende loket verkrijgbaar zijn. 

Andere (persoonlijke) gegevens zijn dan niet toegankelijk voor de baliemedewerker. 

Er zijn kansen voor stemmen via internet, want bijna de helft van de bevolking stemt liever via 

internet. Wel zijn er nog twijfels over de veiligheid. Internet kan ook helpen bij het dichten van de 

kloof tussen burger en politiek. 
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7 Conclusies


Aandacht voor de vraagkant van de elektronische overheid is zeer wezenlijk omdat het succes van 

innovatieprocessen uiteindelijk afhangt van het veranderingsvermogen van mensen en 

organisaties. Elektronische overheid betekent immers een nieuwe manier van interactie tussen 

burger en overheid. Het ontwikkelingstempo van de elektronische dienstverlening zal in belangrijke 

mate worden bepaald door de daadwerkelijk gerealiseerde meerwaarde voor de burgers van 

nieuwe toepassingen. Deze meerwaarde is als het ware de optelsom van door burgers ervaren of 

verwachte plussen en minnen. In dit onderzoek hebben we getracht een zo breed en zo helder 

mogelijk beeld te krijgen van wensen, verwachtingen, randvoorwaarden (eisen) en ervaringen van 

burgers in relatie tot de (elektronische) overheid. 

In het onderzoek hebben we een antwoord gegeven op de volgende vragen: 

1.	 Wat verwachten burgers van elektronische contacten met de overheid? Wat zijn hun 

ervaringen op dit gebied? 

2.	 Hebben burgers voorkeuren voor de inzet van bepaalde ICT-toepassingen als het gaat om 

de elektronische overheid? 

3.	 In hoeverre verschillen verwachtingen, ervaringen en voorkeuren per bevolkingsgroep? 

4.	 Hoe kan de overheid in de ogen van burgers haar dienstverlening met behulp van ICT 

verbeteren? Welke diensten zouden elektronisch moeten kunnen plaatsvinden? 

Gelet op de hoeveelheid materiaal dat in dit onderzoek is verzameld, is het schrijven van een 

concluderend hoofdstuk te kenmerken als ”de kunst van het weglaten‘. In dit hoofdstuk 

presenteren we dan ook de belangrijkste conclusies in vogelvlucht. 

Toegang en gebruik ICT 

In het onderzoek zijn we gestart met het bepalen van het ”decor‘. Hoe staat het met toegang tot en 

gebruik van ICT-voorzieningen? Het aandeel Nederlanders dat computers en internet gebruikt, 

neemt nog steeds toe, maar de groei vlakt af. Eind 2003 had 67% van de Nederlandse 

huishoudens de beschikking over internet. Ondanks de afnemende groei van internetpenetratie is 

de markt voor internet nog steeds volop in beweging. Gebruikers kiezen steeds vaker voor een 

breedbandverbinding. Trage internetverbindingen (telefoon, ISDN) worden vervangen door snelle 

internetverbindingen (kabel, ADSL en glasvezel). Relatief veel internetgebruikers bestempelen 

zichzelf als (zeer) ervaren gebruikers. Dat geldt vooral voor jongeren. Dit is ook de generatie die 

letterlijk met internet opgroeit. 

De kloof in internettoegang neemt af (dat wil overigens niet zeggen dat de kloof in gebruik en 

vaardigheden afneemt). Steeds meer bevolkingsgroepen œ bijvoorbeeld laagopgeleiden en ouderen 

- hebben internettoegang. De achterstand van deze groepen ten opzichte van de kopgroep 

(jongeren, mannen en hoogopgeleiden) neemt af. Internet wordt gemiddeld genomen dagelijks 

gebruikt. 

In het gebruik van internet zijn activiteiten op overheidssites vergeleken met die op andere 

websites. Nederlanders blijken op overheidssites minder vaak activiteiten te verrichten, die ze wel 

elders ondernemen. Mogelijkheden als het gebruik van interactieve functies (zoals vragen stellen, 

mening geven), formulieren via internet versturen, afhandeling van een aanvraag volgen en het 

doen van een transactie œ blijken relatief onderbenut binnen het domein van de overheid in 

vergelijking met elders. Digitale contacten met overheidsinstellingen nemen wel duidelijk toe. 
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Er bestaat voor de ontwikkeling van elektronische dienstverlening door overheidsinstellingen dus 

een gunstige voedingsbodem. Steeds meer Nederlanders gebruiken internet en zij gebruiken daar 

in toenemende mate toepassingen (bijvoorbeeld formulieren elektronisch invullen en versturen) die 

ook relevant (kunnen) zijn voor overheidsdienstverlening. Wanneer overheidsinstellingen deze 

toepassingen ook vaker ontsluiten, is de kans groot dat burgers deze ook intensief zullen 

gebruiken, omdat zij dat ergens anders ook gewend zijn. Een uitdaging daarbij is de constatering in 

dit onderzoek dat burgers van overheidsinstellingen betere dienstverlening verwachten dan van 

bedrijven. 

Verwachtingen ten aanzien van ICT 

Het verwachtingspatroon ten aanzien van wat ICT ”vermag‘, is nog altijd hoog. Daarmee wordt de 

lat onverminderd hoog gelegd voor aanbieders van elektronische overheidsdiensten en œinformatie. 

Nederlanders verwachten dat ICT vooral een bijdrage levert aan een betere bereikbaarheid van 

overheidsdiensten. ICT vereenvoudigt met name de toegang tot informatie en diensten. Bovendien 

zorgt ICT dat klanten sneller geholpen worden door overheidsinstellingen. Andere verwachtingen 

zijn dat ICT bijdraagt aan lagere kosten, meer maatwerk, kortere wachttijden en meer 

transparantie. Nederlanders verwachten niet dat ICT een bijdrage levert aan privacybescherming. 

Dat lijkt in tegenspraak met een ander resultaat in het onderzoek. Bij de evaluatie van het 

gebruikte kanaal (bij het meest recente contact met een overheidsinstelling), scoort de beoordeling 

van het aspect privacy bij het kanaal internet beter dan bij andere kanalen zoals balie en telefoon. 

Er bestaat dus een verschil tussen verwachtingen van burgers over privacy en ICT enerzijds en 

ervaringen van burgers met privacy en ICT bij feitelijke dienstverlening anderzijds. Over de 

bijdrage van ICT aan lastenvermindering zijn burgers positief. 

Frequentie contact, gebruikte kanalen, kanaalvoorkeuren 

Burgers hebben het meeste contact met gemeenten (40%) en de Belastingdienst (25%). Dat beeld 

is logischerwijze niet veranderd ten opzichte van de vorige meting (2001). De meeste contacten 

met overheidsinstellingen vinden minder dan één keer per jaar plaats (54%) of ongeveer één keer 

per jaar (25%). Opgeteld hebben burgers uiteraard meer contacten met verschillende 

overheidsinstellingen. 

De meest gebruikte kanalen bij contacten met overheidsinstellingen zijn de fysieke balie (33%), 

telefoon (28%) en internet/e-mail (24%). Internet heeft duidelijk een stevige opmars 

doorgemaakt: in 2001 lag dit percentage nog op 7%! In het geval van de Belastingdienst ligt 

gebruik van internet al op 43%. 

De meeste Nederlanders (91%) zijn tevreden over het gebruikte medium tijdens het laatste 

contact met een overheidsinstelling. Degenen die ontevreden zijn over het gebruikte medium, 

wijzen meestal internet en e-mail aan als betere alternatieven. 

De spreiding over het gebruik van verschillende kanalen impliceert dat overheidsinstellingen nog 

steeds alle kanalen toegankelijk moeten houden voor burgers om contact te leggen (een multi 

channeling strategie). Dat is tegenwoordig ook uitgangspunt voor beleid, hoewel digitale 

afhandeling van dienstverlening de laatste jaren extra gestimuleerd wordt. Het gegeven dat 

digitale dienstverlening (internet en e-mail) volgens burgers gunstig scoren ten opzichte van 

andere kanalen (zie de volgende alinea) is voor overheidsinstellingen een extra prikkel om 

elektronische dienstverlening uit te breiden. 

Effectiviteit en waardering 

De Nederlander is over het algemeen tevreden over de kwaliteit van dienstverlening. Deze wordt 

gewaardeerd met een 6,7 als gemiddeld rapportcijfer. Contact via internet wordt het meest 
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gewaardeerd (7,2), gevolgd door balie/loket (6,8), telefoon (6,6), brief (6,1) en e-mail (6,1). 

Opvallend punt is dus dat de populariteit van e-mail ver achterblijft bij die van internet. Dit heeft 

wellicht te maken met het feit dat er sommige overheidsinstellingen traag of niet reageren op e-

mails van burgers. Opmerkelijk is dat binnen de totale waardering het aspect privacy relatief hoog 

scoort bij internet en e-mail. Angst voor aantasting van privacy (veiligheid, bescherming 

persoonsgegevens) is immers vaak een argument dat tegen elektronische dienstverlening wordt 

aangevoerd. Nederlanders hebben daar dus redelijk goede ervaringen mee, hoewel ze in hun 

verwachtingen hierover kritischer zijn. Contact maken met overheidsinstellingen betekent in 60% 

van de gevallen dat het doel ook bereikt wordt. Ongeveer 13% bereikt het doel gedeeltelijk. 

Internet scoort hoog op effectiviteit van het contact (74%), e-mail juist vrij laag (42%). Hier 

plaatsen we wel een kanttekening bij. De hogere score van internet in vergelijking met andere 

kanalen heeft wellicht te maken met het feit dat vooralsnog het —laaghangend fruit“ van 

overheidsproducten en œdiensten digitaal wordt ontsloten. Dat zijn relatief eenvoudige producten 

en diensten die gemakkelijk via internet worden afgehandeld. Het gaat vaak zelfs nog om 

producten en diensten die voor burgers geen verplichtend karakter hebben. Meer ingewikkelde 

producten en diensten met een meer verplichtend karakter en die veelal maatwerk vereisen 

(bijvoorbeeld vergunningen) worden nu nog vaak via andere kanalen dan internet afgehandeld. 

Burgers met ingewikkelde vragen aan overheidsinstellingen gebruiken dus minder snel internet, 

terwijl burgers met eenvoudige vragen sneller naar het medium internet grijpen. Deze laatste 

groep zal ook met minder hoge verwachtingen websites van overheidsinstellingen bezoeken, 

sneller de relevante producten en diensten vinden en dus ook meer tevreden zijn. Ingewikkelde 

vragen worden via balies afgehandeld, vergen meer inspanning van burgers en zullen dus ook tot 

relatief meer ontevredenheid leiden. Natuurlijk betreft het hier geen strikte scheiding, want veel 

diensten worden met meer kanalen afgehandeld. Feit is wel dat de echte slag naar elektronische 

dienstverlening (nog) moet plaatsvinden, ofwel een slag naar een volledige digitale afhandeling van 

producten en diensten, dat wil zeggen inclusief transactie. Pas dan is een echte betrouwbare 

vergelijking tussen fysieke en elektronische balies mogelijk. Een hoog cijfer voor internetcontacten 

nu betekent dus zeer zeker niet dat elektronische dienstverlening af is. 

Minpunt in termen van waardering is dat een groot deel van de Nederlandse burgers vindt dat 

informatie en diensten van overheidsinstellingen moeilijk vindbaar zijn. Bovendien vinden velen het 

moeilijk om iets gedaan te krijgen van overheidsinstellingen. Er zijn nog meer kritische geluiden op 

te tekenen. Burgers zijn niet echt tevreden over de websites van overheidsinstellingen. Men vindt 

dan ook dat deze instellingen meer aan deze websites moeten doen. Er is verder kritiek op de wijze 

van informatievoorziening. Een groot deel van de burgers vindt dat overheidsinstellingen hen 

onvoldoende informeren. Ook wordt ICT nog onvoldoende ingezet om burgers goed te informeren. 

Een groot deel van de bevolking wil juist via internet op de hoogte worden gehouden, bijvoorbeeld 

via elektronische nieuwsbrieven. Er lijkt dus een kloof te bestaan tussen de potenties die ICT 

overheidsinstellingen bieden om burgers te informeren en het feitelijke gebruik van ICT door 

overheidsinstellingen om burgers te informeren. Overheidsinstellingen moeten hier meer aandacht 

aan geven. 

Positief punt is dan weer dat de zichtbaarheid van elektronische dienstverlening door gemeenten œ 

de overheidsinstelling waar klanten de meeste producten en diensten afnemen œ sterk is 

toegenomen, zeker in vergelijking met 2001. Desondanks weet een groot deel nog steeds niet of 

gemeenten elektronische diensten aanbieden. Gemeenten moeten beter communiceren dat veel 

diensten tegenwoordig ook elektronisch kunnen worden afgehandeld. Dit geldt ongetwijfeld ook 

nog voor veel andere overheidsinstellingen. 

Grijze middenmoot 

Een van de resultaten uit dit onderzoek betreft het feit dat bij een aantal vragen burgers geen 

uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaald alternatief (er werd veel ”neutraal‘ geantwoord). 

Dit is vooral gebleken bij de korte verhaallijnen over bijvoorbeeld ”regie persoonsgegevens‘ en 
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”informatievoorziening‘ en ”een pas, een pin‘. Ondanks de uiteenlopende alternatieven die daarbij 

geboden worden, blijken burgers dus bij de beantwoording eigenlijk geen echte keuze te maken. 

Pas wanneer onderdelen uit deze alternatieven worden voorgelegd (denk aan gegevensuitwisseling 

en veiligheid) komen er uitgesproken voorkeuren. Voor overheidsinstellingen maakt dit afwegingen 

en keuzes rond concrete invulling van elektronische dienstverlening meer complex. Een aantal 

voordelen van elektronische dienstverlening voor burgers (gebruiksgemak, snelheid, lagere prijzen, 

etc.) kunnen immers pas verwezenlijkt worden wanneer sommige œ ook de volgens burgers minder 

populaire œ onderdelen (gegevensuitwisseling, minder veiligheid tegen meer gebruiksgemak) in 

samenhang worden uitgevoerd. 

Burgers in spagaat 

Het is volgens ons nuttig om stil te staan bij het soms tegenstrijdige karakter van de wensen en 

verwachtingen van burgers. Dat uit zich hoofdzakelijk bij het aspect privacy, het aspect veiligheid 

versus gebruiksgemak en bij het aspect lastenverlichting en gegevensuitwisseling. Er bestaat onder 

burgers zorg dat ICT een aantasting kan betekenen van de waarborg van privacy, maar wanneer 

men een concreet geval van elektronische dienstverlening beoordeelt, blijkt dat het aspect privacy 

naar tevredenheid gewaarborgd wordt. Eenzelfde tegenstrijdigheid wordt gevonden bij 

gebruiksgemak en veiligheid. Burgers verlangen zoveel mogelijk gebruiksgemak, maar wensen 

daar geen aantasting van veiligheid voor terug. Feit is echter wel dat meer veiligheid in 

elektronische dienstverlening inbouwen zeer zeker meer gebruiksdrempels opwerpt (vaker 

identificeren, maar wachtwoorden, etc.). Burgers verlangen (logischerwijs) beide œ ook al zijn de 

verschillende opties moeilijk verenigbaar. Tot slot geven burgers aan dat overheidsinstellingen 

beschikbare gegevens moeten gebruiken om te zorgen dat burgers tijd kunnen besparen wanneer 

zij diensten afnemen. Dat impliceert echter dat deze instellingen onderling gegevens moeten 

uitwisselen. Dat laatste vinden burgers dan weer minder gewenst. (Daar staat overigens tegenover 

dat burgers zeggen dat het herhaaldelijk aanleveren van dezelfde informatie meevalt). 

Deze wensen en verwachtingen maken de ontwikkeling van elektronische dienstverlening in 

sommige opzichten een lastige klus. Het is immers niet altijd duidelijk welke wensen en 

verwachtingen prioriteit moeten krijgen. Een keuze voor het een betekent vaak (niet altijd!) minder 

aandacht voor het ander, terwijl burgers het liefst beide willen. Overheidsinstellingen kunnen 

verschillende wegen bewandelen om hieraan toch tegemoet te komen. Een optie is intensief 

investeren in oplossingen die aan zo veel mogelijk wensen tegemoet komen (dus veiligheid en 

gebruiksgemak, veel ICT en veel waarborg van privacy). Een tweede optie is dat overheidstellingen 

aan het management van verwachtingen gaan doen. De burger moet geïnformeerd worden over de 

(on)mogelijkheden van elektronische dienstverlening. Dat het een soms niet kan zonder het ander. 

En dat een keuze voor het een soms betekent dat het ander niet kan. Bij ”gewone‘ dienstverlening 

(zonder ICT) is het immers ook niet mogelijk om aan alle wensen en verwachtingen te voldoen. 

Ergernissen 

Grootste ergernis van de burger in het contact met de overheid is de traagheid waarmee een 

reactie tot stand komt. Dit wordt door meer dan de helft van de respondenten (55%) als 

belangrijkste irritatiefactor genoemd. Slechte bereikbaarheid (35%) en te veel formulieren (32%) 

staan op een tweede, respectievelijk derde plaats in de top 10 van ergernissen. 

In onze optiek leent ICT zich uitstekend om deze ergernissen (gedeeltelijk) te verhelpen. Dat 

vraagt echter wel om enige aanpassing van overheidsinstellingen. Internet en e-mail geven 

burgers eenvoudige hulpmiddelen om (snel) contact te zoeken met een overheidsinstelling. 

Overheidsinstellingen kunnen hierop inspelen door bijvoorbeeld rubrieken ”veelgestelde vragen‘ 

(die na vraaganalyse ook daadwerkelijk veelgestelde vragen betreffen!) elektronisch te ontsluiten 

en e-mails goed op te vangen en intern snel neer te leggen bij de relevante overheidsmedewerker 
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die op zijn (of haar) beurt een antwoord stuurt naar de vraagsteller (zie bijvoorbeeld de e-mail 

gedragscode van burger@overheid). Slechte bereikbaarheid en trage reacties worden hiermee 

voorkomen. Het probleem van te veel formulieren kan ook verholpen worden met ICT. 

Elektronische dienstverlening biedt een kans het aantal formulieren te verminderen. Sommige 

overheidsinstellingen hebben de neiging de bestaande, fysieke werkelijkheid virtueel te ”vertalen‘ of 

kopiëren. Een voorbeeld hiervan is om alle bestaande formulieren als PDF bestand via internet aan 

te bieden. Elektronische dienstverlening biedt echter kansen om het aantal formulieren te 

verminderen en te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door formulieren eenvoudig vindbaar te maken, 

formulieren te integreren, door beantwoording elektronisch te routeren waardoor burgers 

automatisch bij de voor hen relevante vragen uitkomen en door formulieren elektronische te laten 

invullen en te versturen. 

Administratieve lasten en eenmalige gegevensverstrekking 

De ergernis ”te veel formulieren‘ die ingevuld moeten worden, vormt een indicatie voor het belang 

dat wordt gehecht aan wat in beleidsjargon administratieve lastendruk wordt genoemd. Een andere 

ergernis die hier nauw mee samenhangt, is dat 19% van de Nederlanders geïrriteerd is over het 

feit dat meerdere keren dezelfde informatie moet worden verstrekt. Je zou aan dit percentage 

echter ook de conclusie kunnen verbinden dat het wel meevalt met die lastendruk en daarmee met 

de urgentie om tot een systeem van eenmalige gegevensaanlevering te komen. Dat beeld komt 

ook naar voren bij de stelling dat burgers overheidsinstellingen regelmatig dezelfde informatie 

aanleveren. 42% was het (helemaal) oneens met deze stelling. 

Er doet zich bij administratieve lasten bovendien een merkwaardige paradox voor. Enerzijds 

waardeert een aanzienlijk deel van de Nederlanders dat overheidsinstellingen hun 

informatiehuishouding zo organiseren dat het voor hen een tijdsbesparing oplevert. Anderzijds is 

men sceptisch over gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen. Velen vinden het een weinig 

prettig idee dat overheidsinstellingen onderling gegevens uitwisselen - ondanks het belang dat men 

daar aan toekent. Burgers lijken dus ook op dit punt in een spagaat te verkeren. Men wil enerzijds 

wel de lusten (bijvoorbeeld tijdsbesparing), maar anderzijds niet de lasten (gegevensuitwisseling 

tussen overheidsinstellingen). Dat creëert voor overheidsinstellingen een lastige afweging. 

Gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen is vanuit een burgerperspectief immers een 

—noodzakelijk kwaad“ om tot tijdsbesparing te komen. Overheidsinstellingen zullen dus energie 

moeten steken in een goede uitleg dat het één niet kan zonder het ander. 

Dat Nederlandse burgers niet altijd het toonbeeld zijn van een consequente houding, speelt ook bij 

het onderwerp eenmalige gegevensverstrekking. Het grootste deel van de Nederlanders geeft 

immers aan dat het wel meevalt met het herhaaldelijk aanleveren van dezelfde of nieuwe 

informatie aan overheidsinstellingen. Hiermee is niet gezegd dat eenmalige gegevensverstrekking 

geen belang heeft. Ook in de paneldiscussies is duidelijk gebleken dat burgers de voordelen van 

eenmalige gegevensverstrekking onderschrijven, maar men staat weinig open voor het gevolg, 

namelijk gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen. 

Toegang tot eigen gegevens 

Veel burgers vinden dat ze onvoldoende toegang hebben tot de gegevens die overheidsinstellingen 

over hen beheren. Als gevolg daarvan ontbreekt inzicht in de (correctheid van deze) gegevens. 

Maar liefst 46% weet niet wat de overheid van ze weet. Nederlanders wensen dan ook in ruime 

meerderheid (68%) een beter inzicht in gegevens die overheidsinstellingen over hen beheren. Een 

periodiek overzicht (opgesteld en opgestuurd door de overheid) heeft daarbij iets meer steun dan 

een continu beschikbaar overzicht (inzage op eigen initiatief). Uit de panelbijeenkomsten blijkt dat 

een periodiek overzicht door velen gewaardeerd wordt, maar het mag niet blijven bij louter een 

overzicht. Dit overzicht moet gepaard gaan met de mogelijkheid tot wijzigen (wat nu in de praktijk 
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volgens de resultaten van dit onderzoek lastig is). Duidelijk is dat Nederlandse burgers meer regie 

wensen over hun eigen gegevens. De behoefte aan een overzicht met gegevens die de overheid 

over hen heeft, is ten opzichte van de vorige meting (2001) significant toegenomen. Er is meer 

behoefte aan transparantie: inzage- en correctiemogelijkheden van gegevens die 

overheidsinstellingen beheren, moeten beter. 

Vertrouwen in beheer persoonsgegevens 

Nederlanders hebben onvoldoende zicht op het vertrouwelijke karakter waarmee 

overheidsinstellingen hun gegevens behandelen. 41% denkt dat dit bij de overheid in goede 

handen is, tegen 15% die van het tegendeel is overtuigd. De grootste groep weet het echter niet. 

Opvallend is dat dit vertrouwen gedaald is in vergelijking met de meting van 2001. In dat jaar was 

er nog een (krappe) meerderheid van 52% die er vertrouwen in had dat de overheid ”voorzichtig 

omgaat met persoonlijke gegevens‘. Opmerkelijk is dat jongeren hier positiever denken over de 

overheid dan ouderen. 

Veiligheid versus gemak 

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (86%) verwacht 100% veiligheid van de overheid. 

Echter, veiligheid mag niet ten koste gaan van gebruiksgemak. Wanneer respondenten voor de 

keuze worden gesteld: veiligheid of gebruiksgemak œ blijkt het moeilijk om tot een duidelijke keuze 

te komen. Een uitwerking van gebruiksgemak (één vaste pincode, zoals bij een bank- of giropas, 

voor alle overheidsinstellingen en eenmalig identificeren) tegenover veiligheid (afzonderlijke 

pincodes, zoals bij een bank- of giropas, voor alle overheidsinstellingen en meer dan één keer 

identificeren) leidt niet tot een sterke keuze voor één van beide kanten. De overheid zal dus aan 

beide aspecten in voldoende mate aandacht moeten schenken œ en dat is een lastige balanceer-

act. 

Stemmen via internet 

Er zijn duidelijk kansen voor stemmen via internet, want bijna de helft van de bevolking (47%) 

stemt liever via internet. Wel zijn er nog twijfels over de veiligheid. Een kwart van de bevolking 

stemt liever niet via internet. Internet kan volgens een meerderheid (52%) van de Nederlanders 

helpen bij het dichten van de kloof tussen burger en politiek. Dit percentage komt nagenoeg 

overeen met dat uit de vorige meting. 

Afsluitend 

Het geheel overziend, is het beeld dat de Nederlandse burger nog steeds hoge verwachtingen 

koestert ten aanzien van de inzet van ICT in de interactie met de overheid. Digitale contacten 

nemen duidelijk toe. Internet is voor steeds meer Nederlanders een vanzelfsprekend 

communicatiekanaal œ ook in de interactie met de overheid. De tevredenheid over de elektronische 

dienstverlening is toegenomen, maar er blijft uiteraard voldoende ruimte voor verbetering. Met 

name op het punt van transparantie van de overheid, vindbaarheid van informatie en regie over 

persoonsgegevens zijn er nog behoorlijke slagen te maken. Opvallend is dat veel burgers het in 

concrete situaties moeilijk vinden om keuzes te maken en voorkeuren aan te geven. Vaak heeft de 

implementatie van nieuwe diensten vanuit de overheid namelijk te maken met een uitruil van 

belangen (zoals efficiency versus privacy, veiligheid versus gebruiksgemak, etc.). Enerzijds 

betekent deze dat er in diverse ontwikkeltrajecten (zoals rond een identiteitskaart) ruimte voor 

beïnvloeding vanuit de overheid is, anderzijds betekent het dat de Nederlandse burger een lastige 

doelgroep is die niet eenvoudig naar tevredenheid te bedienen is. 
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Bijlage 1 Methodische verantwoording


In de methodische verantwoording over de vragenlijst die samen met TNS NIPO is opgesteld en 

verspreid, komen de volgende onderwerpen aan de orde (1) onderzoeksaanpak; (2) 

steekproefkader, (3) steekproef (nog) niet-internetters; (4) steekproef internetters; (5) respons en 

weging. In een aparte paragraaf (6) wordt aandacht besteed aan de webenquête die Dialogic heeft 

uitgezet. 

(1) Onderzoeksaanpak 

In de onderzoeksaanpak is gekozen voor zowel een combinatie van kwalitatieve als kwantitatieve 

onderzoeksinstrumenten als de inzet van digitale en niet-digitale instrumenten. 

Tabel 10. Type instrumenten 

Kwantitatief Kwalitatief 

Niet digitaal 

Schriftelijke enquête voor 

panelleden zonder computer 

uit TNS NIPO panel 

Digitaal 

Webenquête en 

elektronische enquête voor 

panelleden met computer 

uit TNS NIPO panel 

Literatuur- en 

internetverkenning 

Burgerpanel zonder 

elektronisch 

vergadersysteem 

Burger- en expertpanel met 

een elektronisch 

vergadersysteem 

Het onderzoek is gestart met een literatuur- en internetverkenning (desk research) om recente 

publicaties over (de vraagzijde van) elektronische overheidsdienstverlening te verzamelen en te 

analyseren. Deze activiteit is tot het schrijven van het eindrapport voortgezet. Een expert panel 

(zie bijlage 3) heeft tijdens een elektronische vergadering van gedachten gewisseld over aspecten 

die een rol spelen bij klantencontacten met de (elektronische) overheidsdienstverlening. Er is 

daarbij ondermeer een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingen en randvoorwaarden die het 

gebruik van elektronische overheidsdienstverlening stimuleren. Vervolgens is er samen met TNS 

NIPO een vragenlijst over elektronische overheidsdienstverlening uitgezet bij een representatief 

panel van 1.230 Nederlanders. In dit panel zitten zowel mensen die internet gebruiken als mensen 

die internet niet gebruiken. Deze vragenlijst bevat een aantal vragen uit de nulmeting. Bovendien 

is er op basis van nieuwe maatschappelijke, technologische en beleidsmatige ontwikkelingen een 

aantal nieuwe vragen toegevoegd. Een verkorte versie van deze vragenlijst heeft enkele weken op 

internet gestaan. Deze webenquête was toegankelijk via een aantal websites van gemeenten, 

burger@overheid en via www.overheid.nl. Deze webenquête levert geen representatief beeld op 

(bezoekers van specifieke websites vullen de enquête vrijwillig in), maar langs deze weg is het wel 

mogelijk echte gebruikers van elektronische overheidsdienstverlening te ondervragen.29 Tot slot 

zijn er twee panelbijeenkomsten met (potentiële) klanten van elektronische 

overheidsdienstverlening georganiseerd. Deze panelbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om met 

”echte klanten‘ van gedachten te wisselen over verschillende facetten van (elektronische) 

overheidsdienstverlening, bijvoorbeeld administratieve lastendruk, proactieve dienstverlening, 

De uitkomsten van de TNS NIPO enquête worden soms vergeleken met de nulmeting of met de resultaten 

van de webenquête. In de nulmeting werd de categorie ”weet niet‘ weggelaten. Deze is nu wel toegevoegd. 
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veiligheid, vertrouwen en authenticatie. Op deze wijze zijn met een elektronisch vergadersysteem 

”verhalen achter de cijfers (van de enquête)‘ verzameld.30 

Internet- en 

literatuur-

verkenning 

Expert 

panel 

(n=15) 

TNS NIPO 

enquête 

(n=1230) & 

webenquête 

(n=237) 

Burger-

panels 

(n=4*10) 

Analyse en 

interpretatie 

Rapportage 

Figuur 61. Schematisch overzicht van de onderzoeksaanpak 

(2) Steekproefkader 

Het onderzoek streeft naar het verzamelen van representatieve uitspraken van de (volwassen) 

Nederlandse bevolking over wensen en verwachtingen ten aanzien van de elektronische overheid. 

Daartoe wordt de onderzoekspopulatie afgebakend tot de consumentenmarkt; burgers van 16 jaar 

en ouder (12.450.000 personen). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar personen binnen 

huishoudens met een aansluiting op internet en diegenen die dat niet hebben. De steekproef is 

daarom ook op persoonsniveau getrokken. 

Uit gegevens van de TNS NIPO E-monitor blijkt dat in het tweede kwartaal van 2003 het aantal 

huishoudens met een internetaansluiting is gestegen van 64% naar 67%, intussen goed voor circa 

4,6 miljoen huishoudens. Op persoonsniveau (16+) stijgt het van 69% naar 71%, een toename 

van ruim 100 duizend internetgebruikers, in totaal 8,8 miljoen personen van 16 jaar en ouder. 

30 De opzet van deze panelbijeenkomsten staat in Bijlage 2. 
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Figuur 62. Penetratie van PC‘s en internet onder Nederlandse huishoudens (bron: TNS NIPO, 2003) 

Net als in de eerste meting wordt gestreefd naar een respons van 1.000. 

Tabel 11. Netto en bruto steekproefomvang 

Netto Bruto 

Abs % Abs 

Wel thuis aansluiting op 710 71 1.203 

internet 

Geen thuis aansluiting op 290 29 1.301 

internet 

Totaal 1.000 100 2.504 

Qua methodiek zal zoveel mogelijk dezelfde als de eerste meting worden gebruikt. Op deze wijze 

kunnen de resultaten op hoofdpunten optimaal met elkaar worden vergeleken en kunnen trends en 

ontwikkelingen in kaart worden gebracht. 

Met de gegevens van de NIPO E-monitor kan de representativiteit van de steekproef worden 

gegarandeerd. 

(3) De (nog) niet internetters 

- Steekproef 

De steekproef voor dit segment is getrokken uit de bestanden van de telefonische omnibus 

waarbinnen het veldwerk van de NIPO E-Monitor Consumenten heeft plaatsgevonden. Van deze 

huishoudens is bekend of er een PC en een internet aansluiting aanwezig is. Daarnaast kan een 

landelijke spreiding worden gegarandeerd. 

In het kader van de NIPO E-Monitor Consumenten zijn in 2003 circa 8.000 interviews gerealiseerd. 

Daarvan zijn er circa 2.900 zonder PC dan wel met een PC maar zonder een internetaansluiting. 
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Met circa 340 personen wordt opnieuw een interview gerealiseerd. Uit ervaring blijk dat tussen 10 

en de 15% van deze personen plannen voor een nieuwe PC en / of internet hebben. Dan blijven er 

circa 290 personen over. 

- Methode van onderzoek 

Mede om de vergelijkbaarheid op hoofdpunten met de eerste meting mogelijk te maken, is dit 

segment met een schriftelijke vragenlijst benaderd. 

De leden van het panel krijgen een kleine vergoeding voor het invullen van de vragenlijst met het 

oog op een hoger respons percentage en dus een grotere steekproef. Iedere respondent ontvangt 

een incentive ter waarde van ⁄ 5,-. 

(4) De internetters 

- Steekproef 

De steekproef voor deze segmenten wordt getrokken uit NIPO Capi@home. In Capi@home zijn 

veel achtergrondvariabelen reeds bekend. Dit werkt kosten efficiënt en maakt een korte 

doorlooptijd van het onderzoek mogelijk. Daarnaast kan een landelijke spreiding worden 

aangebracht en een spreiding in bijvoorbeeld type verbinding en leeftijd respondent. 

- Methode van onderzoek 

Ook het onderzoek zelf zal plaatsvinden via NIPO Capi@home. Dat is een unieke database van 

ongeveer 40.000 huishoudens, oftewel ruim 100.000 personen. Via hun eigen (multimedia) pc 

werken deze personen mee aan allerlei vormen van onderzoek. 

Er zal wordt gebruik gemaakt van —self-completion“; de respondent leest (na zonodig een korte 

instructie op de PC) de vragen zelf op het scherm en voert de antwoorden in, zonder tussenkomst 

van de enquêteur. Dit blijkt zeer waardevol bij vragen die sociaal wenselijke antwoorden uitlokken. 

(5) Respons, weging en representativiteit 

- Omvang respons 

De respons onder internetters is aanzienlijk hoger dan onder (nog) niet internetters. Dat blijkt uit 

de volgende tabel. 

Tabel 12. Netto en bruto steekproef omvang en respons 

Wel thuis aansluiting op 

internet 

Geen thuis aansluiting op 

internet 

Totaal 

Netto Bruto Respons 

Abs % Abs Abs % 

710 71 1.203 1.046 87 

290 29 1.301 184 14 

1.000 100 2.504 1.230 49 
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- Weging 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de netto steekproef voor internetters ruimschoots is gehaald 

(1.049 versus 710). Dat geldt niet voor de (nog) niet internetters. De respons blijft met 184 achter 

bij de doelstelling van 290 respondenten. Wellicht heeft het onderwerp (overheid en ICT) niet 

internetters minder gemotiveerd, terwijl internetters extra gemotiveerd zijn voor dit onderwerp. 

Overigens is de respons van niet-internetters voldoende om betrouwbare vergelijkingen te kunnen 

maken met internetters. 

De representativiteit van de respons is vergroot door een aantal achtergrondkenmerken van de 

respondenten te wegen. De belangrijkste weegfactor is internetgebruik thuis (66,4% van de 

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder gebruikt thuis internet; dus 33,6% gebruikt geen 

internet thuis). De groep niet-gebruikers bestaat dus uit personen zonder internettoegang thuis en 

uit personen met internettoegang thuis, maar die internet vervolgens niet gebruiken. De respons is 

verder gewogen op geslacht, leeftijd, weel of geen werk, Nielsen district (regio waar respondent 

woont) en omvang van het huishouden van de respondent. 

- Kenmerken respons na weging31 

Tabel 13. Bent u een man of een vrouw? 

Man 51


Vrouw 49


Tabel 14. Welke van de volgende situaties is het meest op u van toepassing? 

Fulltime huisvrouw / man 14 
Betaalde baan of zelfstandig werkzaam (30 
uur of meer per week) 

33 

Betaalde baan of zelfstandig werkzaam (8-
29 uur of meer per week) 

15 

Betaalde baan of zelfstandig werkzaam 
(minder dan 8 uur per week) 

1 

Werkzaam in een onbetaalde baan/ 
vrijwilligerswerk 

1 

Werkloos / werkzoekend 3 
Permanent invalide / arbeidsongeschikt 5 
Gepensioneerd 22 
Student, scholier of stagiaire 6 
Geen opgave / niet ingevuld 0 

Tabel 15. Welke van de volgende categorieën omschrijft het beste uw beroep? 

Hoger kader (bijvoorbeeld directeur) 3 
Midden kader 19 
Lager kader/ supervisor 5 
Vrij beroep zoals arts, advocaat 1 
Technisch specialist 3 
Administratief medewerker 5 
Geschoolde arbeider (bijv. elektricien, 
kapper, mecanicien) 

6 

Semi of ongeschoolde arbeider (bijv. 
bewaker, serveerster) 

2 

Anders 5 
Geen opgave / niet ingevuld 51 

31 Voor alle tabellen geldt een respons van 1.230. De cijfers zijn afgeronde en gewogen percentages. 
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Tabel 16. Welk van de onderstaande situaties is op u van toepassing? 

Samenwonend met een partner waarmee ik 
getrouwd ben 

66 

Samenwonend met een partner waarmee ik 
niet getrouwd ben 

9 

Alleenwonend omdat ik weduw(e)(naar) of 
gescheiden ben 

7 

Weduw(e)(naar) of gescheiden en 
samenlevend met anderen dan een partner 

1 

Geen partner en samenlevend met anderen 
(geen familie) 

1 

Geen partner en samenlevend met familie / 
gezin 

6 

Geen partner en alleenwonend 11 
Geen opgave / niet ingevuld 0 

Tabel 17. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

Lager onderwijs 10 

ULO / LBO / MAVO 29 

HAVO / VWO / MBO 33 

HBO, universiteit 28 

Geen opgave / niet ingevuld 0 

Tabel 18. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (inclusief uzelf)? 

1 17 

2 45 

3 13 

4 17 

Meer 8 

Geen opgave / niet ingevuld 0 

Tabel 19. Wat is uw leeftijd? 

16-24 jaar 9 

25-34 jaar 14 

35-44 jaar 18 

45-54 jaar 20 

55-64 jaar 17 

65+ 22 

Geen opgave / niet ingevuld 0 

Tabel 20. Nielsen code (woonachtig in regio…)? 

Drie grote steden 16 

Rest West 28 

Noord 12 

Oost 19 

Zuid 25 
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5

6

- Representativiteit 

Door de toegepaste weging is de respons van de enquête dus representatief gemaakt voor de 

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. 

(6) Webenquête 

Enkele weken lang heeft een selectie van de vragen uit de vragenlijst die samen met TNS NIPO is 

opgesteld op internet gestaan (www.dialogic.nl/bzk). In de vorige meting bleek dat deze 

webenquête vooral werd ingevuld door hoogopgeleide mannen die vaak professioneel met overheid 

en ICT te maken hebben. In de analyse werden zij behandeld als een voorhoedegroep. Door de 

toename van internetpenetratie en het aantal on-line overheidsdiensten mag verwacht worden dat 

een webenquête dit keer door een breder publiek zal worden ingevuld (en dus representatiever is), 

maar nog steeds alleen door mensen surfers die specifieke overheidssites bezoeken en vrijwillig de 

vragenlijst invullen (een sterke mate van zelfselectie dus). De toegang tot de webenquête is 

mogelijk gemaakt dankzij links op verschillende overheidssites, bijvoorbeeld van gemeenten (o.a. 

Crimpen a/d IJssel, Epe, Gouda, Heerhugowaard, Helmond, Roosendaal, Nederweert, Tubbergen, 

Waterland en Zwartewaterland), een waterschap (Aa en Hunze), een ministerie (BZK), Egem, 

Overheid.nl en burger@overheid. In totaal hebben 237 respondenten de vragenlijst ingevuld. 

Hieronder volgen enkele kenmerken van de respondenten: 

Tabel 21. Bent u een man of een vrouw? 

Man 40

Vrouw 60


Tabel 22. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

Lager onderwijs 2 
LBO / ULO / MAVO 6 
HAVO / VWO / MBO 27 
HBO / universiteit 64 

Tabel 23. Hoe typeert u zichzelf als internetgebruiker? 

Incidentele / eenmalige gebruiker 0 
Beginner 2 
Gemiddelde gebruiker 19 
Ervaren gebruiker 38 
Zeer ervaren gebruiker 40 

Tabel 24. Wat is uw leeftijd? 

6-24 jaar 9 

5-34 jaar 14 

5-44 jaar 18 

5-54 jaar 20 

5-64 jaar 17 

5+ 22 

Geen opgave / niet ingevuld 0 

93 

mailto:burger@overheid


Het respondenten bestaan dus uit relatief hoogopgeleide mannen met veel internetervaring. Toch 

is de respons in vergelijking met 2001 iets meer divers. Het aandeel vrouwen (40%) ligt 

bijvoorbeeld aanzienlijk hoger. 
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Bijlage 2 Opzet Burgerpanels


Op zaterdag 20 maart 2004 en zaterdag 3 april 2004 zijn er burgerpanels georganiseerd in Utrecht 

over elektronische overheidsdienstverlening. Deelnemers hebben zich sinds eind december 2003 

kunnen aanmelden via een aanmeldformulier op internet. Dit formulier was toegankelijk via 

verschillende sites, bijvoorbeeld burger@overheid.nl, www.overheid.nl, www.ib-groep.nl, 

www.minbzk.nl en www.utrecht.nl. Bovendien werden respondenten van de webenquête gevraagd 

om zich ook aan te melden. Op deze manier zijn bijna 90 namen verzameld. Naast naam en adres 

bevatte het aanmeldformulier enkele vragen over leeftijd, beroep en opleiding. Op deze manier 

werd inzicht gekregen in de achtergrond van de deelnemers. We streven een gevarieerde 

samenstelling na. Deelnemers ontvingen een kleine attentie en een reisonkostenvergoeding. 

Tijdens de eerste bijeenkomst namen 20 mensen deel. De tweede bijeenkomst werd door 22 

mensen bezocht. Beide groepen zijn in tweeën gesplitst, waardoor in totaal vier groepen hetzelfde 

programma hebben doorlopen (zie hieronder). Tijdens de bijeenkomsten is afwisselend gebruik 

gemaakt van een elektronisch vergadersysteem. 

10:00 uur Welkomstwoord door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

10:10 Toelichting op het onderzoek en korte voorstelronde 

10:30 

Rondetafelgesprek over drie onderwerpen op het gebied van elektronische 

overheidsdienstverlening: (1) administratieve lasten; (2) één identificatiepas; en (3) 

proactieve en gepersonaliseerde dienstverlening. 

Dit rondetafelgesprek werd elke keer gestart met een korte verhaallijn waarin het 

onderwerp op eenvoudige en alledaagse wijze wordt geïntroduceerd. Vervolgens 

reageren panelleden en worden enkele vragen en stellingen voorgelegd. 

12:30 Lunch 

Inkoppers 

13:30 
In subgroepen bespreken drie thema‘s, namelijk (1) het elektronische 

patiëntendossier; (2) welk advies over elektronische dienstverlening geeft u als klant 

aan de overheid? (3) wat verandert er aan uw relatie met de overheid door inzet van 

ICT? 

14:15 Rondvraag 

14:30 Afsluiting en borrel 
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Bijlage 3 Deelnemers expertpanel


Dhr. H. Abeda (Stichting Rekenschap)

Dhr. Chr. Batist (Gemeente Den Haag)

Dhr. J. van de Beek (Inlichtingenbureau)

Mevr. L. Hogervorst (Gemeente Den Haag)

Dhr. P. Hoppen (Ministerie van VROM)

Dhr. T. Nijenkamp (Gemeente Utrecht)

Mevr. A. van Splunter (Ministerie van BZK)

Dhr. J. Stoop (VNG)

Dhr. M. Verschuren (IB-Groep)

Dhr. M. Voogd (Gemeente Dordrecht)

Dhr. M. Vos (Gemeente Enschede)

Dhr. J. van der Waal (VIAG)

Dhr. R. Zijlstra (Nederlandse Vereniging van Burgerzaken)
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