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1. rh ngl

Het is niet altijd eenvoudig om als klant van de overheid ofals deelnemer aan publieke 

besluitvorming de weg te vinden in het woud van instanties,wetten en regels,producten 

en diensten en loketten. Onze samenleving is complexen deze complexiteit weerspiegelt 

zich ondermeer in overheidsinstanties diensten aanbieden. Complexiteit komt bijvoorbeeld 

tot uitdrukking in het feit dat —de overheid“ niet bestaat. De overheid is œ in enge zin œ een 

verzameling van ongeveer 1.300 instellingen uiteenlopend van gemeenten,provincies, 

uitvoeringsinstellingen tot ministeries en waterschappen. In ruime zin vallen er ook semi-

publieke organisaties onder zoals bibliotheken en ziekenhuizen. Eén van de gevolgen van 

deze complexiteit is dat burgers,bedrijven en andere bezoekers van overheidsinstellingen 

vaak (te) veel tijd kwijt zijn aan het vinden van informatie over producten en diensten van 

de overheid. Kortom,transparantie ontbreekt,is de veronderstelling. 

Overheidsinformatie wordt vaak niet op een voor de gebruiker logische wijze aangeboden. 

Zo komt het voor dat informatie over een besluit,product ofdienst versnipperd wordt 

aangeboden,omdat verschillende overheidsinstellingen op verschillende beleidsterreinen 

verantwoordelijk zijn. De informatiezoeker wordt dan gehinderd door willekeurige of 

onlogische grenzen tussen sectoren en bestuurslagen. Overigens zijn het niet alleen 

overheidsinstellingen die onnodig ingewikkelde regels,procedures en producten creëren. 

Ook bedrijven en maatschappelijke instellingen veroorzaken bureaucratie. Bedrijven 

kunnen echter gecorrigeerd worden doordat klanten de mogelijkheid hebben om naar een 

concurrent te stappen. Burgers en bedrijven hebben in hun contacten met de overheid 

deze optie niet. Het gevolg is dat overheden op een andere wijze klant(on)tevredenheid 

moeten signaleren. Overheden kunnen zich verbeteren door zichzelfte vergelijken met en 

te leren van andere instellingen (benchmarking),maar ook door klanten te betrekken bij 

de wijze waarop (informatie over) producten en diensten wordt aangeboden. 

Het is overigens niet alleen kommer en kwel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

klanten (burgers en bedrijven) vaak een voldoende als rapportcijfer geven voor de 

kwaliteit van overheidsdienstverlening. De roep om een transparante overheid wordt 

echter steeds luider,zowel vanuit overheidsinstellingen zelfals vanuit eindgebruikers van 

overheidsproducten en œdiensten. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het 

programma Andere Overheid. In dit programma zijn enkele actielijnen benoemd,waarin 

het realiseren van een meer transparante overheid een belangrijke doelstelling is, 

bijvoorbeeld in het kader v ”erbeteren dienstverlening aan burgers‘en an de actielijnen v

”verbeteren v erheid‘an de organisatie van de rijksov . 

Advies Overheid.nl is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) ingeschakeld om invulling te geven aan de verschillende projecten die moeten 

bijdragen aan een grotere transparantie van de overheid. Daarbij wordt het begrip 

transparantie ontleed in de volgende aspecten: 

•	 Beschikbaarheid:overheidsinformatie moet op internet worden geplaatst,wil deze 

informatie vindbaar zijn. 

•	 Bereikbaarheid:overheidsinformatie op internet moet vindbaar zijn. Plaatsing op 

internet betekent niet automatisch dat deze informatie vindbaar is. 
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•	 Begrijpelijkheid: beschikbare en bereikbare overheidsinformatie moet ook 

begrijpelijk zijn,om nuttig te kunnen zijn voor de eindgebruiker. 

Transparantie wordt overigens niet alleen bereikt door alle overheidsinformatie op internet 

aan te bieden. Ten eerste is er een grote hoeveelheid overheidsinformatie. 

Overheidsinstellingen moeten een selectie maken van de informatie die zij digitaal wensen 

te ontsluiten. Ten tweede is aan het beschikbaar stellen van overheidsinformatie op 

internet het risico verbonden dat de fysieke,—papieren“ complexiteit gekopieerd wordt naar 

een digitale variant. Het aanbieden van overheidsinformatie op internet biedt de kans om 

deze fysieke complexiteit te reduceren en dezelfde informatie digitaal gebruiksvriendelijker 

aan te bieden. Mogelijkheden voor gebruiksvriendelijker aanbod liggen bijvoorbeeld in de 

inzet van geavanceerde zoekmachines, gebruikersprofielen, op maat gesneden 

dienstverlening, codificeren van informatie, gegevensuitwisseling en eenmalige 

gegevensverstrekking. 

Op het gebied van transparantie van overheid in enge zin en overheidsinformatie heeft 

Advies Overheid.nl een aantal ambities geformuleerd,bijvoorbeeld beschikbaarstelling van 

alle informatie over de democratische rechtstaat,zoals wet- en regelgeving,besluiten en 

bekendmakingen van overheidsinstellingen. Tot de ambities behoort ook de 

verwezenlijking van —no wrong door“ voor burgers wat betreft overheidsinformatie over 

diensten,het duurzaam bereikbaar maken van overheid websites met daarachter liggende 

informatie en diensten en het bereikbaar maken van alle online beschikbare 

overheidsinformatie,-diensten en -organisaties via www.overheid.nl en het promoten van 

deze site als het overheidsportaal op internet. 

Advies Overheid.nl wil nagaan in hoeverre haar ambities met betrekking tot transparantie 

en een transparantere overheid (beter) kunnen aansluiten bij de wensen en verwachtingen 

van eindgebruikers van de overheid, zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en professionals (bijvoorbeeld overheidsmedewerkers van andere 

overheidsinstellingen). Daartoe is een onderzoek uitgevoerd naar hoe burgers,bedrijven 

en overheidsmedewerkers overheidsinformatie op internet zoeken. 

De nadruk op het zoeken van overheidsinformatie op internet impliceert tevens een 

beperking van het onderzoek. Informatievoorziening via internet is de eerste en tevens 

meest eenvoudige stap op weg naar een volledige elektronische afhandeling van 

elektronische dienstverlening door overheden. Volgende stappen in dit proces zijn: 

•	 Interactie (doelgroepen van de overheid praten terug). 

•	 Transactie (interactie met doelgroepen waarbij dienstafhandeling volledig 

elektronisch gebeurt,bijvoorbeeld digitaal aanvragen en versturen van formulieren 

ofdigitaal diensten bestellen,betalen en ontvangen). 

•	 Integratie (samenwerking tussen overheidsinstellingen). 

•	 Transformatie (de overheid kiest voor nieuwe organisatievormen). 

Deze vervolgstappen staan niet centraal in dit onderzoek. Deze stappen die tot meer 

uitgebreide en diepgaande dienstverlening voor doelgroepen leiden, vergen meer 

technische en organisatorische aanpassingen van overheidsinstellingen. Deze aanpassingen 

kunnen belangrijke toegevoegde waarde van diensten voor doelgroepen verwezenlijken, 

maar ze zijn complexen daardoor lastiger realiseerbaar. Tevredenheid van doelgroepen 

over de bijdrage van ICT aan een transparante overheid moet in elke stap gewonnen 

worden. 

Dialogic innovatie & interactie 6 



1.2	

31.

Do geno rz ra

voorgehouden. Zij kan dan haar ambities op het gebied van transparantie beter aan laten 

sluiten bij de doelgroepen. 

Naar aanleiding van de doelstelling worden de volgende onderzoeksvragen onderscheiden. 

1.	 Hoe kan het zoekgedrag van de eindgebruiker getypeerd worden? 

2.	 In hoeverre vinden verschillende eindgebruikers overheidsinformatie nu transparant? 

gen 

3.	 Welke verwachtingen en behoeften koesteren verschillende eindgebruikers van de 

transparantie van overheidsinformatie? 

koe sv

Het onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van het oordeel van burgers,bedrijven 

erheidsmedewerkers over het zoeken en vinden v erheidsinformatie op internet. en ov an ov

Het oordeel richt zich daarbij vooral op beschikbaarheid,bereikbaarheid en œ in mindere 

begrijpelijkheid dez informatie. Op dez wijz wordt inzichtelijk welke mate œ van e e e 

erwachtingen, aringen gebruikers v erheidsinformatie ten aanzien vv wensen en erv an ov an 

transparantie hebben. Het gaat hier om zowel verwachtingen v erheidsinformatie ovan ov er 

het algemeen als verwachtingen van en omgang met specifieke informatiedomeinen zoals 

producten en diensten,vergunningen,bekendmakingen en wet- en regelgeving. Hiermee 

wordt Advies Overheid.nl in het erlengde het ministerie BZK - spiegel œ en v van een	

4. Wat kan de erheid doen de transparantie erheidsinformatie mate ov om van van ov

beter te laten aansluiten bij de ervaringen en verwachtingen van eindgebruikers? 

dn einl lltese

kanpa
A


De onderzoeksaanpak bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor is een vragenlijst over het 

zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet onder drie doelgroepen,te weten 

burgers,bedrijven en overheidsmedewerkers (uitgevoerd in juni en juli 2005). Deze 

groepen zijn door TNSNIPOaan de hand van een aselecte steekproefuit een database met 

40.000 huishoudens van TNSNIPO geselecteerd. In totaal hebben 1.209 respondenten de 

vragenlijst ingevuld:354 burgers,405 bedrijven en 450 ambtenaren (zie bijlage 2). De 

resp res Ned ande u ers med ers van)b rij enons is rep entatiefvoor erl s b rg ,( ewerk ed ven 

ambtenaren ie internet g ru en.Uit e terg s tiek bijt at etd eb ik d ach rondtatis en lk weld h

gemid ele internetg ru ez roep ez u te h er l t d et l elkd d eb ikvan d e g en in d e enq ê og ig an h and ije 

gemid ele.De respons is dus niet oor de all Nederlandse burgers,d d representatiefv e 

bedrijven en ambtenaren, omdat personen zonder internet niet de steekproef zijn 

opgenomen. 

Het tweede spoor betreft een logboekonderzoek. Deelnemers werden geworven uit de 

respons op de enquête uit het eerste spoor. Het logboekonderzoek (gehouden in augustus 

en september 2005) bestaat uit het wekelijks uitvoeren van een zoekopdracht naar 

overheidsinformatie op internet over een periode van vier weken. In een logboekonderzoek 

beantwoorden de respondenten een aantal vragen over het proces van het zoeken naar 

overheidsinformatie. Bovendien kunnen zij een aantal bevindingen over het zoeken en 

vinden van overheidsinformatie rapporteren. Het logboekonderzoek is een verdieping ten 

opzichte van de enquête. Respondenten zijn hier verdeeld over dezelfde drie doelgroepen. 

In totaal deden 167 deelnemers mee (51 ambtenaren,61 burgers en 55 bedrijven). 

Hiervan hebben 119 respondenten alle opdrachten uitgevoerd (71%). In tegenstelling tot 

de respons op de enquête is de respons op het logboekonderzoek niet representatiefvoor 

de doelgroepen (dat was ook niet de bedoeling bij dit deel van het onderzoek dat veel 

meer als doel heeft kwalitatieve data te verzamelen;de verhalen achter de cijfers). 

Dialogic innovatie & interactie 7 



In bijlage 1 staat een uitgebreide onderzoeksverantwoording met meer uitleg over de 

onderzoekslijnen. 

1. wi rzejLees4

De opzet van het rapport is gebaseerd op de vier onderzoeksvragen. In elk hoofdstuk staat 

een onderzoeksvraag centraal. Per onderzoeksvraag worden bevindingen voor de 

verschillende doelgroepen gepresenteerd. Daarbij komen de resultaten uit beide sporen 

samen aan bod. Resultaten uit het logboekonderzoek kunnen resultaten uit de enquête 

bijvoorbeeld aanvullen,verdiepen en illustreren (en andersom). Aangezien het onderzoek 

veel statistische gegevens heeft opgeleverd, is er voor gekozen alleen tabellen en 

grafieken op te nemen die belangrijke resultaten illustreren,bijvoorbeeld om verschillen 

binnen en tussen doelgroepen te tonen. In de bijlagen staat een methodische 

verantwoording,de achtergrondkenmerken van de respondenten en een toelichting op het 

logboekonderzoek. 

8 Dialogic innovatie & interactie 
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In dit hoofdstuk beantwoorden we de eerste onderzoekvraag,namelijk hoe kan het 

zoekgedrag van de eindgebruiker worden getypeerd?Het gaat daarbij om zoekgedrag op 

internet. De volgende paragraafbehandelt het internetgebruik van de respondenten. Het 

gaat om frequentie van internetgebruik in het dagelijkse leven en om de frequentie van 

internetgebruik om overheidsinformatie te zoeken (paragraaf2.2). In de derde paragraaf 

komt aan de orde bij welke overheidsinstelling respondenten informatie hebben 

geraadpleegd op internet. Paragraaf2.4 staat stil bij het startpunt op internet voor het 

zoeken naar overheidsinformatie. De laatste paragraafis een conclusie. 

oo

ng 

Tog

I line

kire ei rn rubtegetn eitquen

Het merendeel van de respondenten (82%) begeef ich minimaal één keer per dag op t z

internet. De f uentie van het internetgebruik in deze groep respondenten ligt daarmee req

hoger dan de gemiddelde f uentie in Nederland. In 2004 stelde CBS bijvoorbeeld vast req
1dat 37% an de personen met internettoegang thuis zich dagelijks op internet begeeft.v

Dat is aanmerkelijk lager dan het in dit onderzoek. De percentage percentage 

respondenten in dit onderzoek oorhoedegroep ichte ten vormen een v opz van 

internetgebruikers het algemeen. E oordeel is dat ij door aring met over en v z meer erv

internet beter oordeel kunnen erschillende f internet, acetten een geven over v van 

bijvoorbeeld over digitale overheidsinformatie. Een nadeel is dat er een vertekend beeld 

kan ontstaan,omdat minder f uente gebruikers van internet ondervertegenwoordigd zijn req

in de respons en dus in het onderzoek. 

Het gebruik van internet voor het zoeken naar overheidsinformatie is geringer. Uit de 

enquête blijkt dat ruim een kwart (27%) van de respondenten gemiddeld ongeveer één 

keer per maand informatie over de overheid op internet zoekt. 21% van de respondenten 

zoekt gemiddeld vaker dan eens per maand overheidsinformatie op het internet. 13% van 

de respondenten zoekt niet ofnauwelijks overheidsinformatie op internet. De verschillen 

tussen de verschillende doelgroepen (burgers,bedrijven en ambtenaren) zijn gering. In 

onderstaande figuur is het internetgebruik en het aantal keren dat respondenten 

overheidsinformatie op internet zoeken weergegeven (Figuur 1). 

F

1 CBSStatline (toegankelijk via www.cbs.nl). 
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Internetgebruik en overheidsinformatie 
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2Figuur 1.Frequentie internetgebruiken zoeken van overheidsinformatie opinternet.

Aangezien websites van overheidsinstellingen een (beperkte) deelverzameling zijn van alle 

websites en de meeste respondenten niet dagelijks overheidsinformatie nodig hebben,is 

het niet verwonderlijk dat de frequentie van internetgebruik voor informatiedoeleinden bij 

de overheid lager is dan internetgebruik over het algemeen. Overigens kan wel vastgesteld 

worden dat respondenten intensieve internetgebruikers zijn. Meer dan vier ofde vijf 

respondenten gebruikt internet immers minimaal één keer per dag. 

Uit de onderstaande tabel (een uitsplitsing naar doelgroepen op basis van Figuur 1) blijkt 

wel dat ambtenaren internet vaker raadplegen voor overheidsinformatie dan bedrijven en 

burgers. Dat is niet verwonderlijk,want ambtenaren werken immers bij de overheid. Toch 

is het percentage bij ongeveer één keer per dag ofvaker (9%) niet bijzonder hoog 

(ondanks dat het ruim vier hoger is dan bij andere doelgroepen). Dit kan samenhangen het 

gebruik van interne netwerken van de overheid voor het zoeken naar informatie (denk 

bijvoorbeeld aan intranet). 

Alle tabellen en grafieken in dit rapport tonen afgeronde percentages die afkomstig zijn uit de 

enquête (n=1.209). Wanneer er een tabel ofgrafiek uit het logboekonderzoek wordt gepresenteerd, 

wordt dat apart gemeld (n=119). 
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Tabel1.Hoe vaakzoekt ugemiddeldoverheidsinformatie opinternet? 

rg reuB rivenjdeB T ltoaaAmb re

Ongeveer één keer per dag ofvaker 2 2 9 5 

n

Ongeveer één keer per week 10 18 19 16 

tena

Ongeveer één keer per maand 27 27 27 27


Ongeveer één keer per kwartaal 20 21 16 19


Ongeveer één keer per halfjaar 15 13 12 13


Ongeveer één keer per jaar 8 4 6 6


Minder dan één keer per jaar 15 14 10 13


We hebben ook een uitsplitsing gemaakt naar opleidingsniveau. Daaruit blijkt dat 

eindgebruikers met een hoge opleiding veel vaker overheidsinformatie opzoeken op 

internet dan laag opgeleide eindgebruikers. Ter illustratie:64% van de respondenten met 

een universitaire opleiding zoekt minimaal één keer per maand overheidsinformatie op 

internet,terwijl dat onder respondenten met een LO- en/ofLBOopleiding 32% is. 

2.

De volgende indicator voor typering van het zoekgedrag betreft de instelling waar 

eindgebruikers digitale overheidsinformatie zoeken. Deze vraag kan gesteld worden,omdat 

bekend is dat alle overheidsinstellingen over een website beschikken. Aan de respondenten 

is gevraagd bij welke overheidsinstelling(en) ze de afgelopen 12 maanden 

overheidsinformatie hebben gezocht. Hieruit blijkt dat zowel ambtenaren,respondenten uit 

het bedrijfsleven en burgers vooral overheidsinformatie bij de gemeente of bij de 

belastingdienst hebben gezocht. Voorts blijkt dat vooral respondenten uit het bedrijfsleven 

informatie bij de Kamer van Koophandel op internet zoeken. 

3 eo rhvethezocB tetn einge
d i lltsnse
 nopi rnie
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3Tabel2.Overheidsinstellingwaar overheidsinformatie opinternet isgezocht.

Overh ied i tsnselling Burger B de rijven Ambtenaren T ltoaa 

Gemeente 65 61 60 62 

Provincie 13 11 12 12 

Rijk 21 22 32 25 

Belastingdienst 53 58 48 53 

Douane 4 4 4 4 

Waterschap 7 4 7 6 

Politie /Brandweer 16 9 17 14 

Uitvoeringsinstelling 21 19 14 18 

www.overheid.nl 8 5 11 8 

Postbus 51 17 8 14 13 

Inspecties 7 11 10 10 

CBS,SCP,CPB,RPD,etc 3 5 4 4 

Kamer van Koophandel 13 38 17 23 

Landelijk Bedrijvenloket 0 1 1 1 

Het hoge bezoek aan gemeenten en de belastingdienst bevestigt het beeld uit andere 

onderzoeken.4 Dat geldt ook voor de lage score van het landelijke Bedrijvenloket.5 Zelfs 

bedrijven œ de doelgroep van het landelijke bedrijvenloket œ maken nauwelijks gebruik van 

deze site. De hoge score van de belastingdienst wordt gerealiseerd door invoering van de 

elektronische aangifte die voor bedrijven zelfs verplicht is. 

Er bestaan verder geen opmerkelijke verschillen tussen de drie doelgroepen. De top twee 

is voor alle groepen gelijk. De instelling op de derde plaats verschilt per groep. 

Ambtenaren bezoeken websites van het Rijk vaker,terwijl bedrijven vaker op de site van 

de Kamer van Koophandel informatie zoeken en burgers relatief vaak bij 

uitvoeringsinstellingen naar overheidsinformatie zoeken. 

Het overheidsportaal www.overheid.nl wordt door ongeveer 8 procent van de respondenten 

bezocht. Vooral ambtenaren gebruiken dit portaal.6 

3 Respondenten kunnen meer dan één instelling selecteren. 

4 Dialogic (2001),E-government:De vraagkant aan bod,Utrecht. Dialogic (2004),Burgersaan bod.


Elektronische overheidsdienstverleningin het perspectiefvan de vraagzijde,Utrecht.

5 Dialogic (2005),Ondernemerselektronische overheidsdienstverlening,Utrecht.

6 Uit webstatistieken van www.overheid.nl blijkt overigens dat het gebruik van dit portaal groeit. In 

2003 bezochten gemiddeld 290.460 bezoekers per maand dit portaal. In 2004 steeg dat gemiddelde 

tot 570.776 en in 2005 (tot en met september) tot 640.681. Bron:Interne webstatistieken van Advies 

Overheid.nl. 
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Op internet staat bijzonder veel informatie. Dat geldt ook voor overheidsinformatie. 

Iemand die overheidsinformatie op internet zoekt,moet ergens beginnen. We hebben 

respondenten gevraagd op welke site men doorgaans begint bij het zoeken naar 

overheidsinformatie (de standaard ingestelde startpagina niet meegerekend). In de 

volgende figuur wordt een aantal alternatieven genoemd waaruit men mag kiezen. 

0 

1 

1 

4 

43 

49 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Naslag werk op internet 

Hyperlink in e-mail 

Ander portaal 

www.overheid.nl 

Intypen URL 

Zoekmachine 

Figuur 2.Start zoektocht internet 

De meeste respondenten beginnen hun zoektocht naar overheidsinformatie op internet via 

een zoekmachine,bijvoorbeeld Google ofIlse (49%). Dit geldt vooral voor burgers (55%) 

en bedrijven (52%). Het rechtstreeks intypen van het internetadres van de 

overheidsinstelling is de tweede start (43%). Ambtenaren (46%) en bedrijven (45%) doen 

dat vaker dan burgers (36%). De eerste groep is waarschijnlijk beter bekend met de 

naamgeving van overheidsinstellingen (en de afgeleide webadressen). Het 

overheidsportaal www.overheid.nl eindigt als derde startpunt. Zij is het meest populair 

onder ambtenaren. Bedrijven en burgers maken er beperkt gebruik van (dat blijkt ook uit 

Tabel 2). Ambtenaren zijn de enige groep die in meerderheid (54%) websites van 

overheidsinstellingen als startpunt gebruiken. 7 (Tegen 39% voor burgers en 47% voor 

bedrijven). Uitsplitsingen naar andere achtergrondkenmerken,bijvoorbeeld op basis van 

leeftijd,laten geen ander beeld zien. 

Deelnemers aan het logboek œ zie voor de zoekopdrachten Box 1 - gebruiken een 

zoekmachine (bijvoorbeeld Google) ook vaak als startpunt voor hun zoektocht naar 

overheidsinformatie. 8 Een ander belangrijk startpunt voor hen betreft gemeentelijke 

websites,maar dat hangt deels samen met het type zoekopdrachten (regelmatig werd 

gevraagd overheidsinformatie over gemeentelijke producten en diensten te zoeken). 

Andere genoemde startpunten zijn www.overheid.nl, Postbus 51 en websites van 

ministeries. Het gebruik van zoekmachines als Google leidt niet altijd tot tevredenheid. 

Sommige deelnemers aan het logboek wijzen op de informatieoverlast en op de dominantie 

van commerciële informatie bij de zoekresultaten. 

7 Het betreft hier de optelsom van ”rechtstreeks intypen van het internetadres‘en ”www.overheid.nl‘. 

8 In de top 10 verwijzingen waar de bezoeker vandaag kwam voordat hij ofzij op het portaal 

www.overheid.nl komt, staan verschillende zoekmachines zoals Google en Ilse. Bron: Interne 

webstatistieken Advies.overheid.nl. 
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x1. gb koeLooB

In het logboek kregen de deelnemers de onderstaande opdrachten. Daarbij werden 

vragen gesteld over de duur,het verloop van het zoekproces en het resultaat (zie Bijlage 

3). Zo is het mogelijk om nauwgezet het zoekproces te volgen. 

Week Burgers Bedrijven Ambtenaren 

WK1 

(1) Zoek op internet uit ofeen 

bewoner ofbedrijfin uw buurt de 

afgelopen maand een 

bouwvergunning,bijvoorbeeld 

voor de uitbreiding van een huis 

ofvoor het bouwen van een 

nieuw bedrijfspand,heeft 

aangevraagd. 

(2) Uw bedrijf(tien 

medewerkers) in een 

stadscentrum beschikt over te 

weinig parkeerplaatsen voor 

medewerkers. Er zijn in de buurt 

echter wel voldoende (betaalde) 

parkeerplaatsen. Zoek uit aan 

welke voorwaarden uw bedrijf 

moet voldoen om een 

parkeervergunning te krijgen en 

hoe u deze kunt aanvragen. 

(3) Uw wethouder heeft in de 

Gemeenteraad vragen gekregen 

over de procedure van het 

aanvragen en verlenen van 

kapvergunningen. Zoek 

informatie van uw gemeente 

over deze procedure en over de 

verleende kapvergunning in de 

maand juni. 

WK2 

(4) Omdat uw oude paspoort 

verlopen was,moest u voor uw 

vakantie dit jaar een nieuw 

paspoort aanvragen. Dit nieuwe 

paspoort kostte u ⁄50. Uw 

collega hoefde in de 

buurgemeente echter maar de 

helft te betalen. Uwilt natuurlijk 

weten ofhet wel rechtvaardig is 

dat uw gemeente een hogere 

prijs vraagt. Zoek deze 

informatie op internet op. 

(5) Over het terrein van uw 

bedrijfloopt een grote sloot. U 

constateert dat daar de laatste 

tijd veel ratten in zitten. Uwilt 

weten ofu dit moet zelfoplossen 

en wie het opruimen van de 

ratten betaalt. Zoek deze 

informatie op internet op. 

(6) Ukrijgt van uw wethouder de 

vraag om een overzicht te maken 

van gebieden in uw gemeente 

waar men vrij kan,resp. betaald 

moet parkeren. Is een dergelijk 

overzicht reeds gepubliceerd,en 

zo ja wanneer?Zoek deze 

informatie op internet op. 

WK3 

(7) Uontvangt elke maand een 

huursubsidie. Per 1 januari 2006 

verandert de huursubsidie in een 

huurtoeslag. Dat betekent dat er 

een aantal veranderingen 

optreden. Zoek informatie over 

deze veranderingen op. 

(8) Als medewerker Personeel & 

Organisatie schrijft u maandelijks 

een bijdrage voor een interne 

nieuwsbrief. Deze maand wilt u 

uw collega‘s informeren over 

voorwaarden voor het opnemen 

van geld van een 

spaarloonrekening. Zoek deze 

informatie op internet. 

(9) In opdracht van uw minister 

moet u een groot onderzoek 

uitbesteden. Dit onderzoek komt 

vanwege de omvang boven de 

Europese aanbestedingsgrens uit 

en moet dus worden Europees 

aanbesteed. Zoek op internet 

informatie over de formaliteiten 

en regels die gemoeid zijn met 

een dergelijke aanbesteding. 

WK4 

(10) Per 1 januari 2006 wordt 

het onderscheid tussen 

particuliere en 

ziekenfondsverzekering 

opgeheven. Er is vanafdat 

moment één wettelijke 

zorgverzekering voor iedereen. U 

wilt œ liefst van een neutrale 

partij œ weten wat er verplicht 

onder het basispakket van de 

nieuwe zorgverzekering valt. 

Zoek deze informatie op internet 

op. 

(11) Uhebt een gespecialiseerd 

technisch bedrijfwaarvoor het 

moeilijk is om goed,hoger 

opgeleid personeel te vinden. 

Wel hebt u contacten in het 

buitenland en daar hebt u 

iemand gevonden die u graag 

naar Nederland wilt halen om 

voor u te werken,een 

zogenoemde kenniswerker. Zoek 

op internet naar 

bekendmakingen omtrent 

voorwaarden en regels voor het 

aannemen van buitenlandse 

kenniswerkers. 

(12) Ubent Rijksambtenaar en 

onderhandelt met uw 

toekomstige directeur over uw 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

In dat verband wilt u weten ofer 

al een CAOvoor Rijksambtenaren 

is voor het jaar 2006. Zoek deze 

informatie op internet op. 

Het gebruik van een zoekmachine impliceert dat er een zoekterm ingetypt moet worden. In 

het logboekonderzoek is per opdracht gevraagd welke zoektermen men gebruikt. Voor 

vrijwel alle opdrachten geldt œ niet verwonderlijk œ dat de naam van het gezochte product, 

bijvoorbeeld kapvergunning, parkeervergunning, Europees aanbesteden, CAO 

14 Dialogic innovatie & interactie 



rijksambtenaren,ongediertebestrijding en huursubsidie wordt ingetypt in de zoekmachine. 

Voor gemeentelijke producten en diensten, bijvoorbeeld een bouw-, kap- of 

parkeervergunning,blijkt dat de plaatsnaam vaak als tweede term wordt ingetypt. 

Overigens onderschrijven doelgroepen œ zoals we later zullen zien œ de ontwikkeling van 

een zoekmachine op internet waarmee alleen in overheidsinformatie kan worden gezocht 

(67%). Dat is niet verwonderlijk. Een meerderheid (89%) vindt dat overheidsinformatie op 

basis van trefwoorden vindbaar moet zijn. (Zie ook paragraaf4.6). 

2. C l ioncuse5

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag hoe het zoekgedrag van de eindgebruiker naar 

overheidsinformatie op internet kan worden getypeerd. Dat kan in één zin als volgt worden 

samengevat: De eindgebruiker zoekt gemiddeld minimaal één keer per maand 

overheidsinformatie op internet bij een gemeente ofde belastingdienst door een trefwoord 

in een zoekmachine in te typen of door het internetadres van de betreffende 

overheidsinstelling rechtstreeks in te typen. 

Op dit beeld zijn enige nuanceringen te maken. Ruim vier op vijfrespondenten is minimaal 

één keer per dag op internet te vinden. Dit hoge percentage geeft aan dat de 

respondenten in dit onderzoek boven gemiddelde internetgebruikers zijn. De grootste 

groep (27%) zoekt gemiddeld één keer per maand overheidsinformatie op internet. 

De gemeente en de belastingdienst zijn zoals gezegd de twee overheidsinstellingen waar 

respondenten meestal overheidsinformatie zoeken. Andere bezochte instellingen zijn het 

Rijksinstellingen (vooral door ambtenaren),Kamer van Koophandel (vooral door bedrijven) 

en uitvoeringsinstellingen (vooral door burgers). Typische internetportalen,bijvoorbeeld 

www.overheid.nl en het landelijke bedrijvenloket,worden minder vaak gebruikt om te 

zoeken. Vooral het landelijke bedrijvenloket wordt nauwelijks bezocht door haar doelgroep. 

Het rechtstreeks intypen van een webadres van overheidsinstellingen en het intypen van 

trefwoorden in zoekmachines zijn de twee meest gebruikte startpunten voor het zoeken 

naar overheidsinformatie op internet. Op de derde plaats staat het bezoeken van het 

overheidsportaal www.overheid.nl (vooral door ambtenaren). 

De verschillen in zoekgedrag tussen ambtenaren,bedrijven en burgers zijn beperkt. 
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3.1

3.2
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In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: In hoeverre vinden 

verschillende eindgebruikers overheidsinformatie transparant?Deze onderzoeksvraag richt 

zich op ervaring van burgers,ondernemers en ambtenaren met beschikbaarheid (paragraaf 

3.2), bereikbaarheid (paragraaf 3.3) en begrijpelijkheid (paragraaf 3.4) van 

overheidsinformatie op internet. De laatste paragraafis een conclusie. 

as
to
e
e
de

ngI line

tetn eithi rh dv no rh rma eopi rnd ifsno

De transparantie de erheid is beschikbaarheid eerste stap van van ov van 

overheidsinformatie op internet. Deze beschikbaarheid moet ertoe leiden dat de overheid 

ie

transparanter wordt voor doelgroepen. Eind 2007 moet volgens het kabinet 65% van de 

overheidsdienstverlening via internet kunnen worden afgehandeld. Elektronische 

ve

dienstverlening erigens erder dan het erstrekken gaat stap ov een v v van 

overheidsinformatie op internet, omdat dienstverlening vaak ook elementen van 

a

communicatie en transacties omvatten. De jaarlijkse Advies Overheid.nl Monitor toont dat 

overheidsinstellingen wat betreft digitale ontsluiting van producten en diensten voor 

ie

burgers en bedrijven op koers zitten. Voor bedrijven groeide elektronische dienstverlening 

tussen 2000 en 2004 van 19 naar 50%. Elektronische dienstverlening aan burgers groeide 

in dezelfde periode van 18 naar 49%.9 Het is vanuit gebruikersperspectiefinteressant na te 

baa

gaan ofburgers en bedrijven deze groei van elektronische dienstverlening (en in het 

k

kielzog overheidsinformatie) ook ervaren. Dat lijkt het geval te zijn,zoals blijkt uit 

antwoorden op vragen over beschikbaarheid. 

escB

Rapportcijfer beschikbaarheid 

Het vragen naar een oordeel van eindgebruikers over beschikbaarheid van 

overheidsinformatie op internet is lastig. De gemiddelde eindgebruiker weet immers niet of 

alle overheidsinformatie (ofde specifieke informatie die hij ofzij heeft gezocht) op internet 

staat. Dat is zeker aan de orde bij een eindgebruiker met weinig ervaring met het zoeken 

naar digitale overheidsinformatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat gezochte 

overheidsinformatie wel op internet staat,maar dat eindgebruikers deze om verschillende 

redenen niet kunnen vinden. Desondanks hebben we eindgebruikers via de enquête 

gevraagd een rapportcijfer te geven voor de volledigheid œ en daarmee dus 

beschikbaarheid œ van overheidsinformatie op internet. 

9 Advies Overheid.nl (2005),AdviesOverheid.nlMonitor 2004/2005,Den Haag. 
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Figuur 3.”Voldoende‘alsrapportcijfer voor volledigheidvan overheidsinformatie opinternet (%) 

Ruim driekwart van alle respondenten (77%) geeft gemiddeld een voldoende als 

rapportcijfer voor volledigheid van overheidsinformatie op internet. Ambtenaren geven het 

meest een voldoende en het minst een onvoldoende voor de volledigheid van 

overheidsinformatie op internet (82% resp. 10%). Bedrijven en burgers geven iets minder 

vaak een voldoende (78% resp. 70%) en iets vaker een onvoldoende (beide 12%). 

Een additionele uitsplitsing van dit rapportcijfer op basis van de frequentie waarmee 

respondenten overheidsinformatie op internet opzoeken,levert geen extra inzichten op. De 

veronderstelling voor deze uitsplitsing was dat respondenten die vaak overheidsinformatie 

op internet zoeken een betrouwbaarder oordeel geven over de volledigheid. 

Aanvullingofvervanging? 

Digitale overheidsinformatie kan ten opzichte van overheidsinformatie die op andere 

manieren wordt aangeboden twee rollen vervullen. Enerzijds gaat het om een vervanging 

van overheidsinformatie die via andere kanalen wordt ontsloten (brochures, 

gemeentegids). Anderzijds gaat het om een aanvullingop overheidsinformatie die niet via 

andere manieren, bijvoorbeeld telefoon en balie, aangeboden wordt. Over digitale 

overheidsinformatie als aanvulling ofvervanging zijn twee stellingen voorgelegd (zie Figuur 

4 en Figuur 5). 
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Figuur 4.Overheidsinformatie opinternet isvoor mijvooraleen aanvullingopoverheidsinformatie die 

via andere kanalen (bijv.Brochures,gemeentegids,krant)wordt aangeboden. 
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Figuur 5.Overheidsinformatie opinternet isvoor mijvooraleen vervangingopoverheidsinformatie die 

via andere kanalen (bijv.Brochures,gemeentegids,krant)wordt aangeboden 

Uit de bovenstaande figuren kan afgeleid worden dat overheidsinformatie net iets vaker als 

een vervanging wordt beschouwd dan als een aanvulling.10 Verschillen tussen doelgroepen 

zijn marginaal. 

Belangrijk hier is vast te stellen dat deze vraag beantwoord is door respondenten die 

internettoegang hebben. De resultaten zijn dus geen rechtvaardiging om minder 

overheidsinformatie via andere kanalen (balie,telefoon) te ontsluiten. Er is immers nog 

steeds een aanzienlijke groep mensen œ vooral onder de doelgroep burgers œ die geen 

internet heeft en voor overheidsinformatie aangewezen is op andere kanalen. 

Overigens sluiten beide facetten (aanvulling ofvervanging) van overheidsinformatie elkaar 

niet uit. Overheidsinformatie op internet kan œ per geval œ een aanvulling ofeen 

vervanging zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat een meerderheid beide stellingen 

onderschrijft. 
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De tweede stap van transparantie bestaat uit bereikbaarheid van overheidsinformatie op 

internet. Het is relatiefeenvoudig om informatie volledig op internet te plaatsen waardoor 

deze beschikbaar komt voor het publiek. Daarmee is echter nog niet gezegd dat deze 

informatie gemakkelijk vindbaar is. Zoeken op internet betekent vaak dat eindgebruikers 

gebukt gaan onder informatieoverlast, bijvoorbeeld als gevolg van veel hits in 

zoekmachines. Ook kunnen burgers en bedrijven de weg kwijt raken op websites van 

overheidsinstellingen. Van het kastje naar de muur gestuurd worden krijgt dan ook een 

digitale betekenis. Het ziet er echter naar uit dat het volgens de enquêteresultaten niet 

slecht gesteld is met de vindbaarheid van overheidsinformatie hoewel er volgens de 

logboekresultaten wel verbeteringen denkbaar zijn. 

Eindgebruikers hebben in de enquête een rapportcijfer gegeven voor de volledigheid van 

overheidsinformatie op internet. 

Dit beeld is een bevestiging van een eerdere enquête onder ondernemers over elektronische 

overheidsdienstverlening. Ondernemers beschouwen elektronische overheidsdienstverlening eerder als 

een vervanging in plaats van een aanvulling van andere dienstverlening. Uit: Dialogic (2005), 

Ondernemersover elektronische overheidsdienstverlening.Tabellenboek,Utrecht:Dialogic. 
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Figuur 6.”Voldoende‘alsrapportcijfer voor vindbaarheidvan overheidsinformatie opinternet (%) 

De beoordeling van het aspect vindbaarheid toont een vergelijkbaar patroon als het aspect 

volledigheid:Ambtenaren geven het meest een voldoende gevolgd door bedrijven en 

burgers. De percentages voor een voldoende liggen hier wel een fractie hoger. In alle 

groepen geeft ongeveer tien procent een onvoldoende. 

Zoeken en vinden 

Er bestaan vele soorten overheidsinformatie,bijvoorbeeld informatie over producten en 

diensten,over vergunningen,over plannen voor (nieuw) beleid,over bekendmakingen en 

over wet- en regelgeving. Sommige soorten informatie worden veel gezocht,terwijl andere 

soorten overheidsinformatie veel worden aangeboden. Het is vanuit de overheid de kunst 

om een met het aanbod van digitale overheidsinformatie tegemoet te komen aan de vraag 

naar overheidsinformatie. Dat betekent bijvoorbeeld,investeren in het ontsluiten van 

informatie via internet waarvan bekend is dat het veel gezocht wordt door eindgebruikers. 

In het hiernavolgende bekijken we of die aansluiting gerealiseerd wordt. Aan 

eindgebruikers is in de enquête gevraagd wat voor soort overheidsinformatie zij de laatste 

keer op internet hebben gezocht (zie Tabel 3). 
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Tabel3. Wat voor soort overheidsinformatie hebt ude laatste keer opinternet gezocht?(%) 

Doelgroep 

Burgers Bedrijven Ambtenaren 

Informatie over praktische zaken (bijv. 45 36 38 

openingstijden,adressen) 

Informatie over hoe producten en diensten 24 20 17 

kunnen worden verkregen (bijv. paspoorten, 

brochures) 

Informatie over plannen voor (nieuw) beleid 5 8 11 

(bijv. nota‘s,inspraak) 

Informatie over besluitvorming,wetten en 12 18 17 

regels en bekendmakingen (bijv. 

raadsbesluiten,notulen) 

Informatie over vergunningen (bijv. aanvraag 4 6 7 

bouwvergunning) 

Informatie over subsidies (bijv. huursubsidie) 3 3 2 

Informatie over prestaties van de overheid 2 1 2 

(bijv. burgerjaarverslag) 

Voor alle doelgroepen geldt dat internet vooral wordt gebruikt als naslagwerk voor 

praktische informatie over de overheid,bijvoorbeeld voor openingstijden en adressen van 

overheidsinstellingen. Informatie over hoe producten en diensten kunnen worden 

verkregen is voor burgers en bedrijven als klanten van de overheid ook een belangrijke 

drijfveer om een overheidssite te bezoeken evenals informatie over besluitvorming. 

Ambtenaren hebben bovendien relatiefveel belangstelling voor informatie over plannen 

voor (nieuw) beleid. Het is niet correct om op basis van deze percentages te concluderen 

dat sommige soorten informatie blijkbaar minder belangrijk worden gevonden,omdat ze 

minder vaak worden gezocht. 

Ten eerste zijn er bepaalde typen informatie die doelgroepen gemiddeld vaker nodig 

hebben dan andere informatie. Deze worden dan ook vaker op internet gezocht. De vraag 

naar informatie over vergunningen en subsidies zal daardoor lager zijn dan de vraag naar 

informatie over openingstijden en telefoonnummers. Ten tweede kan de —Wet van Say“ 

een rol spelen: elk aanbod schept zijn eigen vraag. Ofwel praktische informatie en 

informatie over producten en diensten staan relatieflang op internet,terwijl de ontsluiting 

van informatie over bijvoorbeeld vergunningen nu pas van de grond komt. Een laag 

percentage betekent dus zeker niet dat het soort overheidsinformatie minder belangrijk is 

voor de doelgroep. Er is immers niet gevraagd welke informatie via andere kanalen is 

gezocht. Ten derde is het zoeken van informatie een handeling waarbij de gebruiker vaak 

meer dan één kanaal gebruikt. Iemand vindt bijvoorbeeld de openingstijd van een loket op 

internet,gaat vervolgens naar het loket om een formulier voor een vergunningsaanvraag 
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te halen en belt na het thuis lezen van het formulier de overheidsinstelling op met een 

aanvullende vraag. 11 

Een aanzienlijk deel van de bezoekers van overheidssites vindt,zoals blijkt uit Figuur 7,de 

gezochte informatie geheel (gemiddeld 74%) ofgedeeltelijk (gemiddeld 20%). Slechts een 

fractie (gemiddeld 5%) vindt de gezochte informatie niet. Deze hoge score bevestigt ook 

hoge percentages voldoendes in Figuur 6. Tussen doelgroepen bestaan slechts graduele 

verschillen. 
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Figuur 7.Hebt udeze laatste keer de gezochte informatie opinternet gevonden? 

De hoge score vraagt om een verklaring,omdat in andere gebruikersonderzoeken minder 

gunstige scores worden behaald.12 Een mogelijke verklaring is dat gebruikers œ zoals blijkt 

uit Tabel 3 - vooral praktische informatie en informatie over producten en diensten zoeken. 

Dat is relatiefeenvoudige informatie die de afgelopen jaren massaal op internet is 

geplaatst. De kans om deze informatie te vinden is dus relatiefgroot. Overheidsinformatie 

waarvan doelgroepen vermoeden ofweten dat deze toch niet op internet staat,zal door 

hen minder gezocht worden (en dus nooit meegenomen worden bij een antwoord ofde 

gezochte informatie gevonden is). Verwachtingen over overheidsinformatie op internet 

zullen meegroeien met de daadwerkelijke ontsluiting van overheidsinformatie op internet. 

Hoewel men in eerste instantie vaak aangeeft dat de gevraagde overheidsinformatie 

gevonden wordt,blijkt uit het logboekonderzoek dat informatie vaak wel gevonden wordt, 

maar slechts gedeeltelijk. Dat geldt voor verschillende soorten informatie. 

11 Uit een Canadees onderzoek blijkt dat de afhandeling van overheidsdienstverlening via gemiddeld 

1,9 kanalen plaatsvindt. 50% klanten heeft één kanaal nodig,terwijl de andere 50% minimaal twee 

kanalen gebruikt. Bij twee kanalen leidt de combinatie tussen internet en brieven tot de meeste 

tevredenheid. Bij drie kanalen geldt dat voor de combinatie tussen internet,brieven en baliebezoek. 

Tevredenheid daalt zodra de telefoon in de combinatie zit. Bron:Erin Research (2003),CitizensFirst 

3,Toronto. 

12 Uit de laatste Overheid.nl Monitor blijkt bijvoorbeeld dat 34% van de bezoekers van overheidssites 

de gezochte informatie volledig vinden,37% vindt min ofmeer de gezochte informatie en bijna 30% 

vindt de gezochte informatie niet. Bron:Advies Overheid.nl (2005),Overheid.nlMonitor 2004/2005, 

Den Haag. 
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Box2.Gedeeltelijkvindenvangezochteinformatie 

• —Procedure gevonden. Vergunningen niet gevonden.“ 

• —Ik heb keurig de informatie gevonden,behalve dan de specificatie voor de maand 

juni.“ 

• —Informatie over verleende kapvergunningen in juni kon ik wel vinden,echter 

algemene informatie over kapvergunningen kon ik niet vinden bij de site van onze 

gemeente.“ 

• —Op de site van [gemeente X]was wel een mededeling dat een bepaald gebied vrij 

parkeren werd maar ik kon geen overzicht vinden waar en wanneer er wel ofniet 

betaald moest worden.“ 

• —Ik heb echter geen handig overzichtskaartje kunnen vinden. Er wordt alleen 

gesproken over 'de binnenstad',maar ik weet dat er ook in veel wijken buiten de 

Diepenring (en dat is feitelijk geen binnenstad meer) betaald parkeren is 

ingevoerd.“ 

• —Gezocht in mijn woonplaats [gemeente X]. Dat kostte toch wel enige tijd voor ik 

de juiste site te pakken had en dan nog maar ten dele antwoord.“ 

• —Ik heb via de site van de gemeente gezocht naar parkeren maar het is slecht te 

vinden. Wat ik gevonden heb,zijn de tarieven van het betaald parkeren in de 

betreffende gebieden (centrum,station e.d.). Iets over vrij parkeren heb ik 

nergens kunnen vinden.“ 

• —ik kon het antwoord halfvinden en verzandde in wijken met 

parkeervergunningen ofhandigste parkeergarages.“ 

• —Ik heb wel informatie gevonden over hoe en waarom van een paspoort of 

identiteitskaart,maar nergens staat iets over de kosten.“ 

Het is vervolgens mogelijk om op basis Figuur 7 van na te gaan welke soort informatie 

geheelgevonden wordt door respondenten van de enquête. 
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Figuur 8.Soort informatie dat eindgebruikersgeheelvinden. 
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Uit de bovenstaande figuur blijkt dat informatie over vergunningen,plannen voor (nieuw) 

beleid en prestaties van de overheid relatiefminder vaak geheel gevonden wordt. Dat zijn 

tevens drie soorten informatie die eindgebruikers gemiddeld genomen minder vaak zoeken 

op internet (zie Tabel 3). Informatie over praktische zaken en informatie over producten en 

diensten worden relatiefvaak geheel gevonden (en wordt zoals blijkt uit Tabel 3) ook vaak 

gezocht). 

Het gegeven dat relatiefvaak gezochte informatie ook vaak geheel wordt gevonden,is een 

teken dat er een balans bestaat tussen vraag en aanbod van overheidsinformatie. Deze 

balans is echter geen reden om als overheid tevreden achterover te leunen. Ten eerste is 

het ontsluiten van overheidsinformatie slechts een eerste stap op weg naar de 

transparante overheid. Volgende stappen zijn online transacties tussen 

overheidsinstellingen en doelgroepen en transformatie van overheidsorganisaties. 13 Ten 

tweede richt het zoeken zich op het aanbod van digitale overheidsinformatie. 

Overheidsinformatie waarvan doelgroepen verwachten dat deze niet digitaal beschikbaar 

is, zal men minder geneigd zijn te zoeken via internet. Naarmate ervaringen van 

gebruikers en mogelijkheden van internet toenemen,zullen verwachtingen over digitale 

ontsluiting van overheidsinformatie ook toenemen. 

Aan de eindgebruikers die de gezochte informatie niet vinden (n=44),is gevraagd naar de 

mogelijke oorzaak voor het niet vinden van de gezochte informatie. In verband met de 

kleine omvang van deze groep is geen uitsplitsing gemaakt naar type gebruiker (zie Figuur 

9). 
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Figuur 9.Wat wasvolgensude oorzaakvoor het niet kunnen vinden van de gezochte informatie? 

De meest genoemde oorzaken,namelijk het niet beschikbaar zijn van de gezochte 

informatie op internet (46%) en een ondoorzichtig aanbod van overheidsinformatie op 

internet (21%) zijn te herleiden zijn tot een gebrek aan transparantie. Eén van de 

respondenten antwoordde dat een hyperlink naar een niet bestaande website in een 

nieuwsbriefde oorzaak was. 

Een enkele keer wordt de informatie waar deelnemers in het logboekonderzoek naar 

zoeken ook echt niet gevonden,zoals blijkt uit de volgende box. 

13 Zie ook de indeling in stappen van de elektronische overheid in paragraaf1.1. 
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Box3.Nietvindenvangezochteinformatie 

• —Schijnbaar onmogelijk om op de site van de [gemeente X]een overzicht van de 

kapvergunningen te voorschijn te toveren ofalleen maar de procedure voor het 

aanvragen van een kapvergunning. Daarentegen wel uitgebreide informatie over 

hoe ik een seksinrichting moet exploiteren,om maar even het contrast aan te 

geven.“ 

• —Ik heb op de site van het ministerie diverse zoektermen gebruikt,maar kon de 

gevraagde informatie niet vinden.“ 

• —Ik kan niets vinden op de site van [gemeente X]over bouwvergunningen.“ 

Een andere reden dat eindgebruikers informatie niet vinden,komt omdat de informatie 

verouderd is of omdat de hyperlink doodloopt. Dat komt vooral tijdens het 

logboekonderzoek aan de orde. 

Box4.Verouderdeinformatieendoodlopendelinks 

• —Na een volstrekt doodlopend spoor op www.overheid.nl (schandalig!) ben ik 

overgestapt op www.google.nl. Dat leverde uiteindelijk wel resultaat.“ 

• —Het enige is dat een pagina (de uitkomst) niet meer is veranderd sinds 2004, 

maar ik ga er dan vanuit dat er intussen niets is veranderd en dat dit nog steeds 

geldig is.“ 

• —Op de site werd verwezen naar de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), 

maar de link hiernaar bestond niet direct. Via de zoekoptie heb ik toen wel de 

(digitale) APVgevonden op de site.“ 

• —Ik zou kunnen verwachten dat ik op deze pagina het gewenste had kunnen 

vinden. De link liet zich echter niet openen en was ik het wachten meer dan moe.“ 

• —Diverse hyperlinks naar voorbeelden,extra uitleg,etc. werkten niet.“ 

• —Een aantal sites waar ik op kwam die misschien informatie zouden bevatten die ik 

nodig had waren op dat moment niet bereikbaar.“ 

Eindgebruikers die de gewenste informatie wel vinden,is in de enquête gevraagd ofhet 

zoeken naar deze informatie korter oflanger duurde dan gedacht. De resultaten staan in 

de volgende figuur. Er wordt geen uitsplitsing naar doelgroepen getoond,omdat er slechts 

marginale verschillen (hooguit 2 procentpunten) zijn tussen deze groepen. 
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Figuur 10.Duurde het zoeken naar de gewenste informatie…? 

De grootste groep geeft aan dat het zoeken naar de gewenste informatie ongeveer even 

lang duurt als gedacht. Ruim een kwart van de eindgebruikers geeft aan dat het zoeken 

iets ofveel langer duurt dan gedacht. Van degenen die lang zoeken,is geen specifiek 

profiel te maken. Er bevinden zich zowel ouderen,jongeren,mannen,vrouwen,hoger en 

lager opgeleiden onder. 

Tijdens de uitvoering van de opdrachten in het logboekonderzoek is ook gevraagd ofde 

zoekactie langer ofkorter duurde dan gedacht. Het voordeel van deze meting is dat de 

zoekactie zeer recent is uitgevoerd. De resultaten staan in de volgende tabel. 

Tabel4.De zoekactie duurde korter /langer dan gedacht (%)14 (Cijferszijn gebaseerdophet logboek) 

Burgers Bedrijven Ambtenaren 

Korter Langer Korter Langer Korter Langer 

Week 1:Vergunningen 52 33 53 24 37 35 

Week 2:Informatie producten 

en diensten 

32 43 32 34 25 46 

Week 3:Wet- en regelgeving 61 8 54 20 44 36 

Week 4:Bekendmakingen 50 4 35 38 30 41 

Gemiddeld genomen hebben burgers en bedrijven minder tijd nodig dan gedacht voor het 

uitvoeren van een zoekopdracht dan ambtenaren. Dat geldt vooral voor het zoeken naar 

informatie over huursubsidie (burgers in week 3),spaarloonregeling (bedrijven in week 3) 

en parkeervergunning (bedrijven in week 1). Meer tijd dan gedacht hebben ambtenaren bij 

het zoeken van informatie over gebieden waar parkeervergunningen gelden (week 2), 

informatie over de CAO voor rijksambtenaren (week 4) en burgers bij het zoeken naar 

informatie over verschillen in de prijs van een paspoort in verschillende steden (week 2). 

Respondenten van het logboekonderzoek zeggen minder vaak dat de zoekactie gemiddeld 

genomen ongeveer even lang duurde als gedacht dan respondenten op de vragenlijst. Een 

14 Het getal tussen haakjes komt overeen met het opdrachtnummer in Box1. De categorie ”duurde 

ongeveer even lang als gedacht‘is niet opgenomen in de tabel. 
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mogelijke verklaring is dat de eerste groep een zoekactie zeer recent heeft uitgevoerd, 

terwijl de tweede groep zich een zoekactie in de afgelopen twaalfmaanden moet 

herinneren bij het beantwoorden van deze vraag. 

Wanneer eindgebruikers overheidsinformatie op internet vinden,blijkt uit de enquête dat 

een meerderheid vindt dat duidelijk is dat de overheid de afzender van de informatie is 

(52%). Burgers zijn het minder vaak eens met deze stelling (46%),terwijl bedrijven het 

vaker eens zijn met deze stelling (56%). Een relatiefgrote groep (26%) is het noch eens, 

noch oneens met deze stelling. Deze resultaten nodigen overheidsinstellingen uit om œ 

voor zover dat nog niet gebeurt œ aan te geven wie de afzender is van de aangeboden 

informatie). Dat geldt zowel voor eigen websites als voor websites waar 

overheidsinstellingen gezamenlijk informatie aanbieden. 

tetn e3. ri dv no rh rma eopi rnitd ifsnoieveah iekji
lpe
j
eg
B
4

Na het beschikbaar stellen en bereikbaar maken van overheidsinformatie komt het laatste 

aspect van transparantie aan bod:Is de gevonden informatie begrijpelijk?Feitelijk heeft 

begrijpelijkheid relatiefweinig te maken met het gebruikte kanaal,in dit geval internet. 

Het gaat immers over de inhoud van overheidsinformatie en deze wijkt vooralsnog weinig 

af van overheidsinformatie die op andere manieren ontsloten wordt. Hoewel 

begrijpelijkheid van overheidsinformatie een belangrijk aspect is van (digitale) 

informatievoorziening richt Advies Overheid.nl zich primair op (het ondersteunen van) 

overheidsinstellingen bij het beschikbaar stellen en bereikbaar maken van 

overheidsinformatie op internet. De inhoud van overheidsinformatie œ en daarmee de 

begrijpelijkheid, zoals het vermijden van ingewikkeld taalgebruik œ is een 

verantwoordelijkheid van overheidsinstellingen zelf. 

Rapp f eg p ijhortcijer b rijelk eid 

We hebben eindgebruikers via de enquête gevraagd een rapportcijfer te geven voor de 

begrijpelijkheid van overheidsinformatie op internet (zie Figuur 11). 
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Figuur 11.”Voldoende‘alsrapportcijfer voor begrijpelijkheidvan overheidsinformatie opinternet (%) 

Ambtenaren geven het meest een voldoende en het minst vaak een onvoldoende voor de 

begrijpelijkheid van overheidsinformatie op internet (83% resp. 10%). Onder bedrijven 

(75% resp. 15%) en burgers (73% resp. 13%) liggen deze verhoudingen iets anders. Het 

beeld wijkt nauwelijks afv v en ”indbaarheid‘an de resultaten bij de aspecten ”olledigheid‘ v . 

Ook hier moet vermeld worden dat praktische informatie en informatie over producten en 

diensten het meeste gezocht worden. Het zal geen betoog hoeven praktische informatie 

Dialogic innovatie & interactie 27 



(bijvoorbeeld openingstijden,telefoonnummers en adressen) relatiefbegrijpelijk is en dat 

verhoogt de gemiddelde score van begrijpelijkheid. 

Een uitsplitsing naar opleidingsniveau laat zien dat lager opgeleiden (LO/LBO en MAVO) 

begrijpelijkheid van overheidsinformatie minder vaak een voldoende geven dan hoger 

opgeleiden (vanafMBO). 
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Figuur 12.”Voldoende‘alsrapportcijfer voor begrijpelijkheidvan overheidsinformatie opinternet (%) 

Eigenschappen van overheidsinformatie 

Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat eindgebruikers over het algemeen 

tevreden zijn over verschillende eigenschappen van overheidsinformatie. In Tabel 5 geven 

eindgebruikers via de enquête aan ofde gevonden overheidsinformatie voldoet aan de 

genoemde eigenschap. 
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Tabel5.Wat vonduvan de volgende mogelijke eigenschappen van de gevonden overheidsinformatie 

opinternet?(meer antwoorden mogelijk,% eindgebruikersdat ”goed‘antwoordt) 

Doelgroep 

Burgers Bedrijven Ambtenaren 

Actualiteit (bijv. regelmatige verversing) 83 85 86 

Betrouwbaarheid (bijv. duidelijkheid over 90 92 93 

afzender informatie) 

Volledigheid (bijv. informatie over alle 88 87 89 

producten en diensten) 

Samenhang (bijv. informatie over inhoud van 76 76 76 

vergunningen wordt vergezeld van informatie 

over aanverwante producten en diensten) 

Vindbaarheid (bijv. korte zoektijd) 82 83 85 

Begrijpelijkheid (bijv. geen ambtelijk 90 93 89 

taalgebruik) 

Leesbaarheid (bijv. duidelijk lettertype) 93 95 94 

Bruikbaarheid (bijv. aansluiting op 84 85 89 

persoonlijke situatie ofvraag) 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat eindgebruikers in alle groepen tevreden zijn over 

verschillende aspecten van de gevonden informatie en dat onderlinge verschillen marginaal 

zijn. Tevredenheid bestaat er voornamelijk over de aspecten leesbaarheid, 

betrouwbaarheid en begrijpelijkheid. Over samenhang van het informatieaanbod zijn 

gebruikers minder tevreden in vergelijking met andere eigenschappen (76%). Samenhang 

werd wel goed gewaardeerd bij eindgebruikers die informatie over vergunningen zochten 

(85%) en minder goed gewaardeerd bij eindgebruikers die informatie over (nieuw) beleid 

zochten (72%). (Deze uitsplitsing naar de soort informatie die werd gezocht,staat niet in 

de tabel). Desondanks zijn de percentages voor alle eigenschappen hoog. 

Deelnemers aan het logboekonderzoek is gevraagd om per zoekopdracht een rapportcijfer 

te geven dat hun (on)tevredenheid over het zoekproces samenvat. Dat levert de volgende 

resultaten op. 
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Tabel 6. Rapportcijfers zoekproces in het logboekonderzoek (Cijfers zijn gebaseerd op het 

logboekonderzoek;zoekopdrachten staan in Box1) 

Amb ren

Week 1:Vergunningen (1)15 (2) (3) 

tena

7,3 6,8 7,1 7,1 

Week 2:Producten en diensten (4) (5) (6) 

5,9 6,4 6,5 6,3 

Week 3:Wet- en regelgeving (7) (8) (9) 

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

Week 4:Bekendmakingen (10) (11) (12) 

7,9 6,3 6,1 6,8 

Totaal (per doelgroep) 7,3 6,7 6,5 6,9 

rg rseuB rivenjdeB T ltoaa 
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Het oordeel van de deelnemers over het zoekproces is gemiddeld genomen positief 

(rapportcijfer 6,9). Dat komt overeen met de voldoendes die in andere paragrafen in dit 

hoofdstuk worden gegeven door de respondenten op de enquête. Burgers zijn gemiddeld 

genomen het meest tevreden (7,3). Dat geldt vooral voor de zoekopdracht over 

huursubsidie (nr. 7,8,4). Overigens geven burgers ook het laagste rapportcijfer,namelijk 

voor de zoekopdracht over het paspoort (nr. 4,5,9). Het zoeken naar wet- en regelgeving 

en vergunningen wordt het meest positiefgewaardeerd (week 3:7,4 en week 21 7,1). 

Bij dit rapportcijfer mochten deelnemers nog een stemverklaring afgeven waarin zij 

aangeven wat zij positiefofnegatiefervaren aan het zoeken naar overheidsinformatie. Het 

grootste deel van de reacties was positief,maar er waren ook enkele negatieve reacties die 

de rapportcijfers in de bovenstaande tabel in een ander daglicht plaatsen. In de volgende 

boxzetten we er een aantal op een rij. 

15 Het getal tussen haakjes komt overeen met het opdrachtnummer in Box1. 
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Box5.Tevredenenontevredenreactiesbijhetzoekennaar informatie 

Tevreden reacties 

• —De doorgelopen zoekprocedure vond ik klantvriendelijk en duidelijk. Verwijzingen 

naar formulieren en brochures vond ik prettig.“ 

• —Er stond goed beschreven waarvoor je een kapvergunning voor nodig hebt en 

welke informatie je moet aanleveren bij de gemeente. Procedure kan alleen via de 

PC,waarvoor een formulier gedownload moet worden. Het lukte mij niet om dit te 

downloaden. Informatie hoe je schriftelijk een kapvergunning moet aanvragen 

wordt niet gegeven. Gegevens over verleende kapvergunningen zijn moeilijk te 

vinden en bij zoekterm kapvergunning wordt je niet hiernaar verwezen.“ 

• —Ik ben zeer tevreden omdat volgens mij de site van de gemeente Xoverzichtelijk 

is. Kom je er niet uit dan hebben ze ook nog een goede zoekmachine.“ 

• —De site was duidelijk en klantvriendelijk. Mijn interesse werd zelfs vergroot door 

talrijke andere onderwerpen,waar ik helemaal niet naar op zoek was.“ 

• —Ik vond het opmerkelijk dat ik via Google een heel divers aantal links kreeg, 

maar wat waarschijnlijk met de ingegeven zoektermen te maken heeft. Dus heb ik 

besloten het via een andere site te proberen. Toen dacht ik:Misschien bestaat 

www.overheid.nl en dat heeft geholpen. Na zoeken op deze site wordt er 

doorgelinkt naar gemeentelijke pagina's die informatie over ratten geeft. Het was 

nog wel even zoeken naar de juiste gemeente,maar dat is ook overkomelijk. 

Uiteindelijk het resultaat gevonden.“ 

• —Bij het opgeven van simpelweg de term kenniswerker kom je niet terecht bij 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid,wel bij www.regering.nl waar beperkte,niet 

toegesneden informatie gegeven wordt. Ik heb dit gedaan nadat ik via SZW de 

gewenste informatie gekregen heb.“ 

• —Voor mij was het een logische plaats. Je moet wel enigszins op de hoogte zijn 

van hoe een gemeente met bouwvergunningen werkt en dat was ik.“ 

• —Ja,ik ben tevreden over de informatie die ik kon vinden op het internet!Ik wist 

ook wel een beetje waar ik moest zoeken door een tv-spotje!“ 

• —Er moet duidelijk één site vanuit de overheid gepromoot worden en vanuit die 

site goede links geven naar de info die men zoekt. Zelfvind ik www.overheid.nl 

erg prettig.“ 

• —Ik ben tevreden over het zojuist doorlopen zoekproces. Het enige nadeel van 

zoeken bij een bepaald ministerie is dat men de juiste afkorting gebruikt. Men 

moet dus wel de hele naam weten en de te gebruiken afkorting voor het internet 

adres. Via een zoekmachine is dit wel gemakkelijk te achterhelen. 

Ontevreden reacties 

• —De resultaten bij Google waren redelijk overzichtelijk,en gemakkelijk te 
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interpreteren. Bij de [gemeente X]waren de zoekresultaten slecht. Er kwamen te 

veel resultaten met één van de zoektermen er in. Deze werden bovendien 

onoverzichtelijk gepresenteerd zodat ze feitelijk waardeloos waren. Het is niet te 

doen om in 20 zoekresultaten door te klikken terwijl je dan telkens op pagina's 

komt met lappen tekst waar ergens iets over de zoekresultaten staat,maar dat 

moet je dan nog aanvullend zoeken.“ 

• —Niet te tevreden. Je moet veel zoeken voordat je ergens komt. Op de site staat 

een zoekmachine,echter als je kapvergunning intikt vind je nog nagenoeg niks, 

terwijl er wel degelijk sites zijn met het woord kapvergunning. Ergerlijk is dan ook 

dat je niets kunt vinden over algemene informatie inzake het kappen.“ 

• —De aanvragen voor kapvergunningen en de verleende kapvergunningen staan 

niet bij elkaar en er wordt ook niet naar verwezen. In eerste instantie dacht ik dat 

ik de verleende kapvergunningen niet kon vinden.“ 

• —Erg frustrerend want ik kan me niet voorstellend dat er nog geen CAOis. Hij is 

alleen niet terug te vinden in de warboel die overheidsinformatie heet. Ik zou 

uiteindelijk toch terug moeten grijpen naar de telefoon om deze informatie te 

pakken te krijgen.“ 

• —Ik erger me er aan dat ik nergens goed antwoord kan vinden,allemaal moeilijke 

ambtenarentaal zonder een antwoord.“ 

• —Ergernis is dat de site van de gemeente onoverzichtelijk was. Op de site was een 

zoekmachine maar deze leverde evenmin het gewenste resultaat op.“ 

• —De informatie staat een beetje verstopt. Op de hoofdpagina van de site is een 

optie 'bouwen',die naar de informatie lijkt te leiden. Maar die staat niet onder 

'bouwen',maar onder 'gemeenteberichten'. (Waar overigens wel een link naartoe 

is te vinden op de 'bouwen'pagina,maar dat moet je maar net weten.).“ 

• —Ik ben niet tevreden. De site van het ministerie van Binnenlandse zaken is vaag 

en linkt alleen door naar sites die er voor de burger niet toe doen. (De Vereniging 

Nederlandse Gemeenten,De Gemeentelijke Basisadministratie,etc.) Ik mis 

simpelweg de link naar Postbus 51.“ 

Overheidsinformatie op internet maakt de overheid œ vooral volgens ambtenaren œ 

doorzichtiger (zie Figuur 13). Bedrijven en burgers scoren hier iets lager,maar toch nog 

altijd 62 en 67%. 
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Figuur 13.Overheidsinformatie opinternet maakt de overheiddoorzichtiger 

Uit dit resultaat is in ieder geval afte leiden dat het aanbieden van overheidsinformatie op 

internet door de verschillende doelgroepen als een nuttige zaak wordt gezien. Het helpt 

uiteindelijk bij het realiseren van een meer doorzichtige overheid. 

3. C l ioncuse5

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre verschillende 

eindgebruikers overheidsinformatie op internet transparant vinden. Het antwoord op deze 

vraag is positiefte noemen. 

Doelgroepen 

Opvattingen van verschillende doelgroepen over beschikbaarheid (volledigheid), 

bereikbaarheid (vindbaarheid) en begrijpelijkheid (die samen transparantie vormen) lopen 

slechts marginaal uiteen. Deze drie aspecten krijgen van ongeveer driekwart van de 

ambtenaren,burgers en bedrijven een voldoende. Ambtenaren geven deze aspecten van 

digitale overheidsinformatie over het algemeen vaker een hoger cijfer dan bedrijven en 

burgers. Vooral het aspect bereikbaarheid scoort hoog:81% van alle eindgebruikers geeft 

een voldoende. 

Het plaatsen van dat overheidsinformatie op internet maakt de overheid doorzichtiger, 

vooral volgens ambtenaren,maar ook burgers en bedrijven onderschrijven deze stelling in 

meerderheid. De projecten van Advies Overheid.nl dienen volgens de doelgroepen dus een 

nuttig doel. 

Overheidsinformatie op internet wordt door zowel ambtenaren,bedrijven als burgers meer 

als een vervanging dan als een aanvulling op andere overheidsinformatie beschouwd. Dat 

geldt vooral voor bedrijven,waarvan twee op drie respondenten de stelling onderschrijft 

dat digitale informatie een aanvulling is,terwijl 62% van de bedrijven de stelling 

onderschrijft dat digitale informatie een vervanging is. De verschillen zijn overigens niet 

groot:Niet tussen doelgroepen en niet tussen de opvatting over overheidsinformatie als 

aanvulling of vervanging. Deze resultaten gelden alleen voor personen met 

internettoegang (personen zonder internettoegang doen niet mee aan dit onderzoek). Dat 

betekent dat overheidsinstellingen blijvend informatie via andere kanalen,zoals balies en 

telefoon,moeten aanbieden. 
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Beleidsfase en informatiedomeinen 

In termen van de beleidscyclus zoeken eindgebruikers vooral informatie die samenhangt 

met beleidsuitvoering (praktische informatie,informatie over producten en diensten). Er 

wordt door burgers en bedrijven minder gezocht naar informatie over beleidsvoorbereiding 

(plannen voor nieuw beleid), besluitvorming (bekendmakingen) en beleidsevaluatie 

(prestaties van de overheid). Ambtenaren zoeken iets meer naar informatie over 

beleidsvoorbereiding,zoals plannen voor (nieuw) beleid. Op basis van deze percentages 

kan niet geconcludeerd worden dat sommige soorten informatie blijkbaar minder belangrijk 

is,omdat ze minder vaak worden gezocht. Daar zijn verschillende verklaringen voor 

mogelijk. Ten eerste hebben sommige doelgroepen bepaalde informatie gemiddeld minder 

vaak nodig. Ten tweede schept elk aanbod zijn eigen vraag. Praktische informatie en 

informatie over producten en diensten staan relatieflang op internet. Doelgroepen weten 

dat en zoeken deze informatie dus ook via internet. Informatie over bijvoorbeeld 

vergunningen komt recent van de grond (en het zoeken naar deze informatie dus ook). 

Ten derde is de aanvraag van informatie een handeling waarbij de gebruiker vaak meer 

dan één kanaal gebruikt. Men zoekt bijvoorbeeld informatie over een vergunning door een 

telefoonnummer van internet te halen (praktische informatie) en stelt vragen over 

vergunningen per telefoon. 

Aansluitend blijkt ook dat informatie over beleidsuitvoering in ruim 80% van de zoekacties 

gevonden wordt (met uitzondering van informatie over vergunningen). Informatie over 

beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie wordt minder vaak gevonden (beide in bijna 60% 

van de gevallen). Het niet beschikbaar zijn en een ondoorzichtig aanbod van 

overheidsinformatie op internet zijn volgens de kleine groep eindgebruikers (uit de 

enquête) redenen voor het niet kunnen vinden van gezochte informatie. Een verklaring is 

dat gebruikers praktische informatie en informatie over producten en diensten zoeken. Dat 

is relatiefeenvoudige informatie die de afgelopen jaren veel op internet is geplaatst. De 

kans om deze informatie te vinden is dus relatiefgroot. Overheidsinformatie waarvan 

doelgroepen vermoeden ofweten dat deze toch niet op internet staat,zal door hen minder 

op internet gezocht worden. 

Voor de meeste eindgebruikers duurt de zoektocht naar overheidsinformatie ongeveer 

even lang als verwacht. Over het zoekproces naar wet- en regelgeving en informatie over 

producten en diensten zijn eindgebruikers œ vooral burgers - het meest positief. Minder 

positiefis men over zoeken naar vergunningen en bekendmakingen. 

Het is een goed teken dat de informatie die doelgroepen het meest zoeken ook het meest 

gevonden wordt. Blijkbaar sluit de aangeboden informatie op internet voldoende aan op de 

gevraagde informatie. Deze balans is geen reden om als overheid tevreden achterover te 

leunen. Het ontsluiten van overheidsinformatie op internet is slechts een eerste stap op 

weg naar de transparante overheid. Volgende stappen zijn digitale transacties tussen 

overheidsinstellingen en doelgroepen en zelfs transformatie van overheidsorganisaties. 

Voorts richt het zoeken zich op het bestaande aanbod van digitale overheidsinformatie. 

Overheidsinformatie waarvan doelgroepen verwachten (ofzelfs weten) dat deze niet 

digitaal beschikbaar is,zoekt men minder snel via internet. Naarmate ervaringen van 

gebruikers en mogelijkheden van internet toenemen,zullen verwachtingen over digitale 

ontsluiting van overheidsinformatie ook toenemen. 

Het is voor eindgebruikers overigens in ongeveer de helft van de gevallen onduidelijk ofde 

overheid de afzender is van de gevonden informatie. Op dat punt zou meer duidelijkheid 

mogen bestaan. Deze resultaten nodigen overheidsinstellingen uit om œ voor zover dat nog 

niet gebeurt - duidelijk aan te geven wie de afzender is van de aangeboden informatie. Dat 

geldt zowel voor eigen websites als voor websites waar overheidsinstellingen gezamenlijk 

informatie aanbieden. 
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Over het algemeen is men wel tevreden over de kwaliteit van de gevonden informatie, 

vooral met betrekking tot de aspecten leesbaarheid,betrouwbaarheid en begrijpelijkheid. 

Over samenhang van het informatieaanbod zijn gebruikers minder tevreden in vergelijking 

met andere eigenschappen (vooral bij vergunningen). 
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4.2
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In dit hoofdstuk staat de volgende onderzoeksvraag centraal:Welke verwachtingen en 

behoeften koesteren verschillende eindgebruikers van de transparantie van 

overheidsinformatie?Ten eerste komen verwachtingen over kanalen,soort en kwaliteit van 

overheidsinformatie aan de orde (paragrafen 4.2 tot en met 4.4). Vervolgens staan 

behoeften aan structuur van overheidsinformatie op internet centraal,namelijk uniformiteit 

versus pluriformiteit en behoefte aan verschillende opties om overheidsinformatie op 

ol

internet bieden (paragraf 4.5 4.6). Verder besteden in te aparte aan en en we een 

paragraaf(4.7) aandacht aan de behoefte van respondenten aan informatie over één van 

de informatiedomeinen,namelijk vergunningen. Daarna volgt een paragraafmet tips. De 

laatste paragraafis een conclusie. 
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Ongeveer drie op de vier eindgebruikers vindt de gewenste overheidsinformatie op internet 

en ongeveer vijfprocent van de eindgebruikers vindt de gezochte informatie niet (zie 

paragraaf3.3). Er mag verondersteld worden dat alle eindgebruikers in meer ofmindere 

mate ervaring hebben opgedaan met andere manieren om overheidsinformatie zoeken. Het 

gaat bijvoorbeeld om het gebruik van de telefoon ofeen bezoek aan een balie op het 

gemeentehuis. Aan eindgebruikers is aansluitend gevraagd ofeen andere manier (dan 

internet) meer effectiefzou zijn om de informatie te vinden (zie Figuur 14). 
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Figuur 14.Zouudezelfde informatie sneller gevonden hebben via een andere manier? 

Het beeld dat het bovenstaande figuur schetst, laat geen twijfel over. Weinig 

eindgebruikers verwachten dat andere manieren sneller zijn. Aangezien de verschillen 

tussen de verschillende eindgebruikers slechts marginaal zijn, is in de figuur geen 

uitsplitsing opgenomen naar burgers,bedrijven en ambtenaren. 

Eindgebruikers die verwachten dat een andere manier(en) sneller is (zijn), hebben 

aangegeven van welke andere manier zij de meeste verwachtingen hebben (zie Figuur 15). 
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Figuur 15.Welke andere manier(en)?(n=97;meer antwoorden mogelijk) 

Vooral de telefoon en een bezoek aan de balie worden als alternatiefgenoemd om de 

snelheid van internet te evenaren. Dit is een bevestiging van de resultaten uit andere 

onderzoeken naar elektronische overheidsdienstverlening, waarin ontevreden 

internetgebruikers aangeven dat de telefoon en een baliebezoek meer resultaat zou 

opleveren. 16 

Soms is het zoeken via internet ook een aanleiding om een ander medium te raadplegen. 

Dat blijkt uit het logboekonderzoek. 

Box6.Gebruikvananderekanalen. 

• —Bij het zoeken naar kapvergunning via zoekmachine site,kreeg ik alleen 

informatie over de procedureaanvraag. Informatie over de verleende 

vergunningen was moeilijk te vinden. Omdat dit mijn eigen gemeente betrof,wist 

ik dat deze informatie wekelijks in het huis aan huis blad staat en kon ik hier 

gericht naar zoeken.“ 

• —Telefonisch contact met gemeentehuis leerde dat er in [gemeente X]nergens 

betaald geparkeerd hoeft te worden!“ 

• —Ik had achterafbeter eerst de 1e site beter moeten bekijken,maar omdat ik wist 

dat er in de krant altijd aanvragen staan ben ik gelijk daar heen gegaan.“ 

• —Ik kan wel informatie vinden over paspoorten en tarieven,maar waarom er 

prijsverschillen zijn,is niet terug te vinden. Misschien als ik een mailtje zou sturen 

met een vraag waarom dat ik de informatie wel zou krijgen...“ 
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In paragraaf3.3 is behandeld welke informatie eindgebruikers bij hun laatste bezoek aan 

een website van een overheidsinstelling hebben gezocht. Informatie over praktische zaken, 

16 Bron:Dialogic (2004),Burgersaan bod,Utrecht:Dialogic. Erin Research (2003),CitizensFirst 3, 

Toronto. 
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informatie over producten en diensten en informatie over besluitvorming en wetten en 

regels werden veel gezocht. Dezelfde lijst met informatie producten is voorgelegd om na te 
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gaan welke informatie er vooral vindbaar moet zijn op internet (behoefte) en welke 

informatie men het komend halfjaar denkt te gaan zoeken op internet (verwachting). Zie 

Tabel 7 en Tabel 8. 

Tabel7.Welke informatie moet er vooralvindbaar zijn opinternet?(meer antwoorden mogelijk,%) 

Doelgroep 

Burgers Bedrijven Ambtenaren 

Informatie over praktische zaken (bijv. 52 51 55 

openingstijden,adressen) 

Informatie over hoe producten en diensten 46 45 52 

kunnen worden verkregen (bijv. paspoorten, 

brochures) 

Informatie over plannen voor (nieuw) beleid 15 24 18 

(bijv. nota‘s,inspraak) 

Informatie over besluitvorming,wetten en 23 30 24 

regels en bekendmakingen (bijv. 

raadsbesluiten,notulen) 

Informatie over vergunningen (bijv. aanvraag 18 28 24 

bouwvergunning) 

Informatie over subsidies (bijv. huursubsidie) 21 17 23 

Informatie over prestaties van de overheid 6 4 4 

(bijv. burgerjaarverslag) 

Alle overheidsinformatie 23 24 25 

Gemiddeld 26 28 28 

Alle doelgroepen hebben vooral behoefte aan informatie over praktische zaken en 

informatie over het verkrijgen van producten en diensten. Vervolgens ontstaan er 

(beperkte) verschillen tussen doelgroepen. Bedrijven hebben relatiefmeer behoefte aan 

informatie over besluitvorming en wetten en regels en informatie over vergunningen en 

plannen voor nieuw beleid. Ambtenaren hebben meer behoefte aan informatie over 

subsidies. Burgers hebben gemiddeld genomen minder behoefte aan overheidsinformatie 

op internet (vooral vergunningen en nieuw beleid zijn minder populair). Uitzonderingen zijn 

informatie over prestaties van de overheid en informatie over subsidies. 

Een lage score voor bepaalde informatie betekent niet dat er geen behoefte bestaat aan 

deze informatie. Respondenten laten zich bij deze vraag leiden door ervaringen in het 

verleden, bijvoorbeeld welke informatie men eerder heeft opgezocht (zie Tabel 3). 

Bovendien moet men bij de beantwoording een keuze maken tussen de verschillende typen 

informatie. 
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Tabel8.Welke informatie verwacht uhet komendhalfjaar opinternet te zoeken?(meer antwoorden 

mogelijk,%) 

Doelgroep 

Burgers Bedrijven Ambtenaren 

Informatie over praktische zaken (bijv. 37 44 48 

openingstijden,adressen) 

Informatie over hoe producten en diensten 36 40 40 

kunnen worden verkregen (bijv. paspoorten, 

brochures) 

Informatie over plannen voor (nieuw) beleid 17 24 23 

(bijv. nota‘s,inspraak) 

Informatie over besluitvorming,wetten en 22 32 30 

regels en bekendmakingen (bijv. 

raadsbesluiten,notulen) 

Informatie over vergunningen (bijv. aanvraag 12 24 15 

bouwvergunning) 

Informatie over subsidies (bijv. huursubsidie) 11 17 12 

Informatie over prestaties van de overheid 6 4 8 

(bijv. burgerjaarverslag) 

Weet niet /geen mening 34 23 24 

Gemiddeld (m.u.v weet niet /geen mening‘ 20 26 25 . ” ) 

Er is een grote groep eindgebruikers die niet weet welke overheidsinformatie zij het 

komende halfjaar zoeken op internet (niet alles is te voorspellen). Aangezien praktische 

informatie en informatie over producten en diensten zowel het meest gezocht zijn bij het 

laatste bezoek aan een overheidssite en ook het meest genoemd wordt bij de vraag aan 

welke informatie behoefte bestaat, is het niet verwonderlijk dat deze twee 

informatieproducten naar verwachting het komend halfjaar ook het meest gezocht 

worden. Verder laat de tabel zien dat burgers gemiddeld genomen het minst verwachten 

verschillende informatieproducten op te zoeken de komende tijd. Vooral in vergelijking met 

bedrijven die naast de eerdergenoemde informatiesoorten ook verwachten informatie over 

besluitvorming en wetten en regels en vergunningen op te zoeken. 

tetn eitd ifsnoieveiteilveinge
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Naast verwachtingen over de beschikbaarheid en vindbaarheid van verschillende soorten 

overheidsinformatie koesteren eindgebruikers verwachtingen over de kwaliteit van digitale 

overheidsinformatie. Daartoe hebben we hen acht eigenschappen van overheidsinformatie 
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voorgelegd. Deze eigenschappen komen overeen met de eigenschappen die gebruikt 

werden om de laatst gevonden overheidsinformatie te beoordelen (zie paragraaf3.4). 

Tabel9.Hoe belangrijkzijn de volgende mogelijke eigenschappen van overheidsinformatie opinternet 

(%,meer antwoorden mogelijk) 

Doelgroep 

Burgers Bedrijven Ambtenaren 

Actualiteit (bijv. regelmatige verversing) 47 46 53 

Betrouwbaarheid (bijv. duidelijkheid over 30 37 38 

afzender informatie) 

Volledigheid (bijv. informatie over alle 40 40 41 

producten en diensten) 

Samenhang (bijv. informatie over inhoud van 8 14 12 

vergunningen wordt vergezeld van informatie 

over aanverwante producten en diensten) 

Vindbaarheid (bijv. korte zoektijd) 39 45 36 

Begrijpelijkheid (bijv. geen ambtelijk 48 40 43 

taalgebruik) 

Leesbaarheid (bijv. duidelijk lettertype) 17 12 12 

Bruikbaarheid (bijv. aansluiting op 27 29 36 

persoonlijke situatie ofvraag) 

De verschillen tussen type eindgebruikers zijn marginaal. Burgers geven begrijpelijkheid 

van overheidsinformatie de hoogste score (48%), terwijl bedrijven en ambtenaren 

actualiteit van overheidsinformatie de belangrijkste eigenschap vinden (46 en 53%). 

Overigens vinden burgers dat ook een belangrijke eigenschap (47%). Voor bedrijven œ 

gevolgd door burgers - is vindbaarheid van overheidsinformatie bovendien belangrijk. Een 

andere belangrijke eigenschap is volledigheid. Samenhang en leesbaarheid van 

overheidsinformatie worden bij alle eindgebruikers minder belangrijk gevonden. 

4.5 Uniformeenpluriformeoverheidsinformatieopinternet 

In Nederland hebben overheidsinstellingen relatiefveel autonomie op het terrein van 

bedrijfsvoering,bijvoorbeeld personeelsbeleid,huisvesting en automatisering. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat er de afgelopen jaren met de stormachtige opkomst van internet 

een palet van verschillende soorten websites van overheidsinstellingen is ontstaan. 

Ondanks dat producten en œdienstencatalogi zijn ontwikkeld door het Rijk,provincies en 

gemeenten (elke provincie ofgemeente levert immers dezelfde producten en diensten) die 

websites inhoudelijk sterk doen overlappen,bestaat er geen gemeenschappelijke indeling 

en vormgeving van sites. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Canada waar afzonderlijke 
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provincies websites gebruiken die wat betreft vormgeving en indeling sterk op elkaar 

lijken. Veel bedrijven hanteren dit principe ook voor lokale vestigingen. 

Een (vrijwel) identieke presentatie van Nederlandse overheidssites kan de herkenbaarheid 

en vindbaarheid voor eindgebruikers aanzienlijk verbeteren (met de nadruk op kan). Deze 

vorm van uniformering zorgt ervoor dat het niet uitmaakt welke overheidssite bezocht 

wordt door een eindgebruiker: Kleuren,letters en navigatie zijn elke keer identiek 

(uitz oals logo‘ oto‘onderingen daargelaten z s,f s,etc.). Dit vergroot het gebruikersgemak, 

maar heeft als keerzijde dat de eigen identiteit en pluriformiteit van overheidssites 

verminderen. Op Rijksniveau bestaan gevorderde plannen om de opbouw en presentatie 

van websites van ministeries te uniformeren. 17 Een meer uniforme vormgeving en indeling 

van sites wordt œ zoals blijkt uit de volgende figuren œ wel gewaardeerd door 

eindgebruikers. 
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Figuur 16.Websitesvan alle overheidsinstellingen moeten dezelfde vormgevingkrijgen (bijv.dezelfde 

kleur en lettertype) 
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Figuur 17.Websitesvan alle overheidsinstellingen moeten dezelfde indelingkrijgen (bijv.indelingvan 

homepages,zoek- en helpknoppen,adressen opdezelfde plaats) 

De boodschap is duidelijk. Eindgebruikers van overheidsinformatie verlangen meer 

uniformiteit bij de indeling en œ in mindere mate œ bij de vormgeving van websites van 

overheidsinstellingen. Vooral burgers verlangen meer uniform ingedeelde websites. 

Ambtenaren hebben relatiefminder behoefte aan uniforme vormgeving van websites. 

17 Commissie Nieuwe Media (2005),Stijlgidsvoor websitesvan ministeries,Den Haag. 
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Uit een andere stelling blijkt dat eindgebruikers behoefte hebben aan betrouwbaarheid van 

overheidsinformatie door duidelijkheid te creëren over de afzender. 
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Figuur 18.Overheidsinformatie opinternet moet voorzien worden van een keurmerkzodat ikweet dat 

het informatie van de overheidis(bijv.elkinternetadresvan de overheideindigt met overheid.nl). 

Klanten van de overheid (burgers en bedrijven) onderschrijven deze stelling het meest. 

4.6 B
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Het informeren van burgers en bedrijven over vergunningaanvragen en andere 

onderwerpen kan ook op voorhand gebeuren. Een mogelijkheid is dat burgers en bedrijven 

een overheidsinstelling informeren over welke onderwerpen en gebieden zij per email 

geï ormeerd willen worden.nf
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Figuur 19.Overheidsinstellingen mogen mijper emailinformeren over door mijgeselecteerde 

onderwerpen ofgebieden (bijv.een wijkgerichte nieuwsbriefopbasisvan een postcode en e-mailadres 

die ikopeen gemeentesite hebachtergelaten) 

Deze vorm van proactieve informatievoorziening onderschrijven bedrijven vooral. Burgers 

hebben er iets minder behoefte aan. Wellicht dat burgers meer zorgen hebben over 

schending van privacy of verwachten dat deze dienstverlening tot spam leidt van 

overheidswege. 

Naast deze proactieve informatievoorziening kunnen overheidsinstellingen passief 

overheidsinformatie ontsluiten. Daarmee wordt bedoeld dat overheidsinformatie op 

internet staat,maar dat de eindgebruiker zelfzijn weg moet vinden. Deze informatie kan 
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op verschillende manieren worden ontsloten. Aan eindgebruikers is via de enquête 

gevraagd aan welke wijze zij een voorkeur geven. 
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Figuur 20.Overheidsinformatie opinternet moet voor mijvindbaar zijn opbasisvan… 

Er bestaan tussen de verschillende eindgebruikers geen grote variëteit voor wat betreft de 

wijze van ontsluiting van overheidsinformatie op internet. Burgers geven nog iets meer 

voorkeur aan ontsluiting op basis van trefwoorden (74%) en regio (77%). Respondenten 

konden de lijst aanvullen. Relatief vaak werden ontsluiting van overheidsinformatie 

genoemd op basis van actualiteit,wet- en regelgeving en het sofi-nummer. 

De voorkeur voor een zoekmachine wordt onderstreept op basis van de stelling dat de 

overheid een zoekmachine moet ontwikkelen waarmee alleen in overheidsinformatie 

gezocht kan worden. 
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Figuur 21.De overheid moet een zoekmachine ontwikkelen waarmee alleen in overheidsinformatie 

gezocht kan worden 

Ook hier wordt duidelijk dat vooral burgers behoefte hebben aan een dergelijke applicatie. 

Overigens vallen op basis van maandelijkse, interne webstatistieken van het 

overheidsportaal www.overheid.nl enige conclusies te trekken over gehanteerde 

zoektermen. In de top 10 externe zoektermen (dat zijn zoektermen die gebruikers op 

externe zoekmachines intypen om vervolgens op www.overheid.nl uit te komen) staan 
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generieke termen,zoals overheid,ministeries en vacatures. De top 10 interne zoektermen 

(dat zijn zoektermen die gebruikers in de zoekmachine van www.overheid.nl intypen) 

omvat meer specifieke termen zoals paspoort,subsidie,bouwbesluiten,grondwet,etc. 

4.7 B
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Informatie over vergunningen is één van de vier informatiedomeinen waar Advies 

Overheid.nl nadrukkelijk aandacht voor vraagt in haar projecten. Klanten van de overheid, 

zoals burgers en bedrijven,komen vaak in aanraking met vergunningen. De éne keer 

vragen zij een vergunning aan. De andere keer wensen zij inzage in vergunningaanvragen 

van andere partijen. Bovendien speelt rondom vergunningverlening ook handhaving en 

toezicht. 

Aanvraagvergunningen 

Burgers en bedrijven vragen regelmatig vergunningen aan. Derden kunnen een belang 

hebben bij een dergelijke aanvraag,bijvoorbeeld vanwege geluidsoverlast (bedrijven) of 

minder zon in de tuin omdat de buren besloten hebben de keuken uit te breiden. Er is dus 

iets voor te zeggen om alle details van vergunningaanvragen op internet te publiceren. Of 

dat nu een eigen aanvraag betreft ofeen vergunning aanvraag van de buurman. Over deze 

twee aspecten hebben we in de enquête twee stellingen voorgelegd.18 
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Figuur 22. Ik heb er geen bezwaar tegen als mijn vergunningaanvraag (bijvoorbeeld een 

bouwvergunning)met alle detailgegevensopeen overheidswebsite wordt geplaatst 
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Figuur 23.Ikheber geen bezwaar tegen alseen vergunningaanvraagvan mijn buren (bijvoorbeeld 

een bouwvergunning)met alle detailgegevensopeen overheidswebsite wordt geplaatst 

Eindgebruikers willen net iets vaker dat een vergunningaanvraag van de buren met alle 

details op internet komt te staan dan dat een eigen aanvraag met alle details op internet 

wordt geplaatst. De percentages tussen beide opties ontlopen elkaar echter weinig dus 

eindgebruikers accepteren dat het ontsluiten van deze informatie over vergunningen voor 

alle aanvragen geldt. Overigens valt wel op dat bedrijven digitale ontsluiting van eigen en 

andere vergunningaanvragen meer wensen dan burgers. Dat heeft wellicht te maken met 

het feit dat een gemiddelde onderneming met meer vergunningen in aanraking komt dan 

een gemiddelde burger. Openheid van zaken daarover kan onrust, bijvoorbeeld bij 

buurtbewoners,verminderen. 

Er is bij de ontsluiting van dit type informatie een balans nodig tussen enerzijds de 

bescherming van de persoonsgegevens van de aanvrager enerzijds en de openbaarheid 

van de aanvraag voor derden anderzijds. Dat betekent dat alleen die gegevens openbaar 

worden die derden nodig hebben om een oordeel over de aanvraag te kunnen geven. 

Inzage vergunningen 

Gemeenten spelen een prominente rol bij het verstrekken van vergunningen aan bedrijven 

en burgers. Zij hebben tevens een taak op het gebied van toezicht op en handhaving van 

vergunningen. Daarover kunnen zij burgers informeren via internet. 
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Figuur 24. Gemeenten moeten via internet burgers informeren of bedrijven zich houden aan 

vergunningen 

Burgers en bedrijven vinden dat gemeenten hen moet informeren ofbedrijven zich houden 

aan vergunningen. 

4.8 Tipster verbetering 

Naast de waarde die eindgebruikers toekennen aan verschillende eigenschappen van 

overheidsinformatie,geven ze in het logboekonderzoek tips ter verbetering aan de 

overheid. Veel tips zijn vaker genoemd. Hieronder volgt een samenvatting van deze tips. 

18 Beide stellingen zijn niet voorgelegd aan ambtenaren. 
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Box7.Tipsaandeoverheiddoor eindgebruikers 

Betere navigatie 

• Duidelijkere indeling per onderwerp (alfabetisch),rubrieken,vanuit de doelgroep, 

beperkt aantal links 

Zoekmachines 

• De overheidswebsites moeten beschikken over een goede zoekmachine. 

Taalgebruik/begrijpelijkheid 

• duidelijker en klantvriendelijker taalgebruik 

Standaardisatie 

• standaarden voor alle gemeenten en overige overheidswebsites ontwikkelen 

Een overheidswebsite 

• een overzichtelijke site voor de gehele overheid (eventueel met verschillende 

gedeelten voor verschillende doelgroepen) 

Actualiteit informatie 

• overheidswebsites moeten goed onderhouden worden (oude en doodlopende links, 

verouderde info verwijderen,nieuwe informatie toevoegen) 

Bekendheid 

• Meer bekendheid geven aan overheidswebsites 

Volledigheidvan informatie 

• Informatie meer compleet maken. 

C l ioncuse94.

In dit hoofdstuk is de volgende onderzoeksvraag aan bod gekomen:Welke verwachtingen 

en behoeften koesteren verschillende eindgebruikers van de transparantie van 

overheidsinformatie? 

Doelgroepen 

Eindgebruikers verwachten niet dat overheidsinformatie die zij via internet vinden op een 

andere manier sneller gevonden kan worden. Degenen die deze verwachting wel 

koesteren,noemen de telefoon en de balie als geschikte alternatieven. 

De kwaliteit van overheidsinformatie omvat verschillende aspecten. Begrijpelijkheid, 

vindbaarheid,volledigheid en actualiteit worden belangrijk gevonden,waarbij het eerste 
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aspect vooral bij burgers een rol speelt. Overigens zijn de eerste drie aspecten precies de 

driedeling van transparantie zoals gehanteerd in dit onderzoek. 

De verschillende eindgebruikers geven verschillende tips ter verbetering van de 

transparantie van overheidsinformatie op internet. Zoekmachines op overheidssites en een 

goede navigatiestructuur worden door alle doelgroepen genoemd. Ook wordt er gepleit 

voor standaardisatie en een overheidssite van waar uit de zoektocht naar informatie kan 

worden begonnen. Eenvoudig taalgebruik en actualiteit van de informatie vormen ook 

belangrijke aandachtspunten. Ten slotte moet volgens de deelnemers aan het 

logboekonderzoek ook de bekendheid van overheidssites worden vergroot. 

Beleidsfasen en informatiedomeinen 

Eindgebruikers verwachten vooral ontsluiting van praktische overheidsinformatie en 

informatie over producten en diensten via internet. Dat is in jargon informatie over 

beleidsuitvoering. Bedrijven en in mindere mate ambtenaren hebben bovendien meer 

behoefte aan informatie over beleidsvoorbereiding en besluitvorming. De verwachting dat 

informatie over de presterende overheid (beleidsevaluatie) vindbaar moet zijn,is in alle 

groepen laag. Een identiek beeld ontstaat bij de verwachting over welke 

overheidsinformatie gezocht gaat worden in het komend halfjaar:eerst informatie over 

beleidsuitvoering,dan over besluitvorming,dan over plannen voor nieuw beleid en tot slot 

informatie over de presterende overheid. Lage scores voor deze typen informatie 

betekenen niet dat ze minder belangrijk zijn dan andere vormen van informatie. Ook hier 

geldt dat de informatie die minder vaak genoemd wordt thans nog minder vaak op internet 

wordt aangeboden dan bijvoorbeeld praktische informatie en informatie over producten en 

diensten. 

Eindgebruikers hebben vooral behoefte aan de ontsluiting van overheidsinformatie op basis 

van tref s. De v oor trefwoorden past bij de meest gehanteerde woorden en thema‘ oorkeur v

zoekstrategie,namelijk zoeken via zoekmachines. 
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Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van het oordeel van burgers,bedrijven 

en overheidsmedewerkers over het zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet. 

Dit met het oog op het vergroten van de transparantie van de overheid. Daarbij vormen de 

2.	 In hoeverre vinden verschillende eindgebruikers overheidsinformatie nu transparant? 

3.	 Welke verwachtingen en behoeften koesteren verschillende eindgebruikers van de 

4.	 Wat kan de overheid doen om de mate van transparantie van overheidsinformatie 

beter te laten aansluiten bij de ervaringen en verwachtingen van eindgebruikers? 

In de voorgaande drie hoofdstukken zijn de eerste drie onderzoeksvragen beantwoord. In 

de volgende paragraafvatten we de conclusies van de eerste drie onderzoeksvragen 

samen en presenteren we een overall conclusie (paragraaf 5.2). In paragraaf 5.3 

beantwoorden we de vierde onderzoekvraag met het formuleren van een aantal 

C l ioncuse

I line

olgende vier onderzoeksvragen een leidraad: v

1. Hoe kan het zoekgedrag van de eindgebruiker getypeerd worden? 

transparantie v erheidsinformatie? an ov	

aanbevelingen. 

ng	

(beleid) 

5. C l ioncuses2

Typeringzoekgedrag(onderzoeksvraag1) 

•	 Ruim vier op vijfrespondenten is minimaal één keer per dag op internet te vinden. 

Dat is in vergelijking met bijvoorbeeld CBS cijfers over internetgebruik in 

Nederland hoog. 

•	 De eindgebruiker zoekt gemiddeld minimaal één keer per maand 

overheidsinformatie op internet bij een gemeente ofbelastingdienst door een 

trefwoord in een zoekmachine in te typen ofdoor het internetadres van de 

betreffende overheidsinstelling rechtstreeks in te typen. De grootste groep (27%) 

zoekt gemiddeld één keer per maand overheidsinformatie op internet op. 

•	 Naast de belastingdienst en de gemeente bezoeken respondenten websites van het 

Rijk (vooral ambtenaren), Kamer van Koophandel (vooral bedrijven) en 

uitvoeringsinstellingen (vooral burgers). Internetportalen, bijvoorbeeld 

www.overheid.nl en vooral het landelijke bedrijvenloket,worden minder vaak 

gebruikt om overheidsinformatie te zoeken. 

•	 Het rechtstreeks intypen van een webadres van overheidsinstellingen en het 

intypen van trefwoorden in zoekmachines zijn de twee meest gebruikte startpunten 

voor het zoeken naar overheidsinformatie op internet. Trefwoorden bestaan 

meestal uit producten en diensten die men zoekt (kapvergunning,paspoort,etc.). 
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Vaak wordt de naam van de gemeente toegevoegd als trefwoord bij het zoeken. Op 

de derde plaats staat het bezoeken van het overheidsportaal www.overheid.nl 

(vooral door ambtenaren). 

•	 De verschillen in zoekgedrag tussen ambtenaren, bedrijven en burgers zijn 

beperkt. 

Oordeelover transparantie (onderzoeksvraag2) 

•	 Opvattingen van verschillende doelgroepen over beschikbaarheid (volledigheid), 

bereikbaarheid (vindbaarheid) en begrijpelijkheid (die samen transparantie 

vormen) lopen slechts marginaal uiteen. Deze drie aspecten krijgen van ongeveer 

driekwart van de ambtenaren,burgers en bedrijven een voldoende. Ambtenaren 

geven deze aspecten van digitale overheidsinformatie over het algemeen vaker een 

hoger cijfer dan bedrijven en burgers. Vooral het aspect bereikbaarheid scoort 

hoog:81% van alle eindgebruikers geeft een voldoende. 

•	 Het plaatsen van dat overheidsinformatie op internet maakt de overheid 

doorzichtiger, vooral volgens ambtenaren, maar ook burgers en bedrijven 

onderschrijven deze stelling in meerderheid. De projecten van Advies Overheid.nl 

dienen volgens de doelgroepen dus een nuttig doel. 

•	 Overheidsinformatie op internet wordt door zowel ambtenaren,bedrijven als 

burgers meer als een vervanging dan als een aanvulling op andere 

overheidsinformatie beschouwd. Dat geldt vooral voor bedrijven,waarvan twee op 

drie respondenten de stelling onderschrijft dat digitale informatie een aanvulling is, 

terwijl 62% van de bedrijven de stelling onderschrijft dat digitale informatie een 

vervanging is. Deze resultaten gelden alleen voor personen met internettoegang 

(personen zonder internettoegang doen niet mee aan dit onderzoek). Dat betekent 

dat overheidsinstellingen blijvend informatie via andere kanalen,zoals balies en 

telefoon,moeten aanbieden. 

•	 In termen van de beleidscyclus zoeken eindgebruikers vooral informatie die 

samenhangt met beleidsuitvoering (praktische informatie, informatie over 

producten en diensten). Er wordt door burgers en bedrijven minder gezocht naar 

informatie over beleidsvoorbereiding (plannen voor nieuw beleid),besluitvorming 

(bekendmakingen) en beleidsevaluatie (prestaties van de overheid). Het gaat te 

ver om te concluderen dat sommige soorten informatie blijkbaar minder belangrijk 

zijn, omdat ze minder vaak worden gezocht. Sommige doelgroepen hebben 

bepaalde informatie gemiddeld minder vaak nodig,elk aanbod schept zijn eigen 

vraag (hoe meer informatie over weinig gezochte producten op internet hoe meer 

er op termijn naar gezocht gaat worden) en het zoeken van informatie is een 

handeling waarbij de gebruiker vaak meer dan één kanaal gebruikt. 

•	 Informatie over beleidsuitvoering wordt in ruim 80% van de zoekacties gevonden 

(met uitzondering van informatie over vergunningen). Informatie over 

beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie wordt minder vaak gevonden (beide in 

bijna 60% van de gevallen). De hoge score voor vindbaarheid vraagt om een 

verklaring,omdat in andere gebruikersonderzoeken minder gunstige scores worden 

behaald. Een verklaring is dat gebruikers vooral praktische informatie en informatie 

over producten en diensten zoeken. Dat is relatiefeenvoudige informatie die de 

afgelopen jaren massaal op internet is geplaatst. De kans om deze informatie te 

vinden is dus relatiefgroot. Overheidsinformatie waarvan doelgroepen vermoeden 

ofweten dat deze toch niet op internet staat,zal door hen minder gezocht worden 
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(en dus nooit meegenomen worden bij een antwoord ofde gezochte informatie 

gevonden is). 

•	 Het niet beschikbaar zijn en een ondoorzichtig aanbod van overheidsinformatie op 

internet zijn volgens eindgebruikers redenen voor het niet kunnen vinden van 

gezochte informatie. 

•	 Ondanks dat de meeste gebruikers de gezochte overheidsinformatie op internet 

vinden,kan niet geconcludeerd worden dat digitale inf oorz ” ‘ormatiev iening af is. 

Het ontsluiten van overheidsinformatie op internet is slechts een eerste stap op 

weg naar de transparante overheid. Volgende stappen zijn digitale transacties 

tussen overheidsinstellingen en doelgroepen en zelfs transformatie van 

overheidsorganisaties. Voorts richt het zoeken zich op het bestaande aanbod van 

digitale overheidsinformatie. Overheidsinformatie waarvan doelgroepen verwachten 

(ofzelfs weten) dat deze niet digitaal beschikbaar is,zoekt men minder snel via 

internet. Naarmate ervaringen van gebruikers en mogelijkheden van internet 

toenemen,zullen verwachtingen over digitale ontsluiting van overheidsinformatie 

ook toenemen. 

•	 Voor de meeste eindgebruikers duurt de zoektocht naar overheidsinformatie 

ongeveer even lang als verwacht,maar bij eindgebruikers die net een zoekactie 

achter de rug hebben,bestaat een meer diffuser beeld. Vooral ambtenaren zoeken 

langer dan gedacht,terwijl bij burgers het tegenovergestelde aan de orde is. 

•	 Over het zoekproces naar wet- en regelgeving en vergunningen zijn eindgebruikers 

œ vooral burgers - het meest positief(op basis van het logboekonderzoek). Minder 

positiefis men over zoeken naar bekendmakingen en informatie over producten en 

diensten (op basis van het logboekonderzoek). 

•	 Het is voor eindgebruikers overigens in ongeveer de helft van de gevallen 

onduidelijk ofde overheid de afzender is van de gevonden informatie. Over het 

algemeen is men wel tevreden over de kwaliteit van de gevonden informatie, 

vooral met betrekking tot de aspecten leesbaarheid, betrouwbaarheid en 

begrijpelijkheid. Over samenhang van het informatieaanbod zijn gebruikers minder 

tevreden in vergelijking met andere eigenschappen (vooral bij plannen voor nieuw 

beleid). 

Verwachtingen over en behoeften aan transparantie (onderzoeksvraag3) 

•	 Eindgebruikers verwachten niet dat overheidsinformatie die zij via internet vinden 

op een andere manier sneller gevonden kan worden. Degenen die deze 

verwachting wel koesteren, noemen de telefoon en de balie als geschikte 

alternatieven. 

•	 Overheidsinformatie van verschillende overheidsinstellingen wordt volgens 

eindgebruikers bij voorkeur geschieden aangeboden. De afzender van de 

informatie moet duidelijk vermeld worden. 

•	 De kwaliteit van overheidsinformatie omvat verschillende aspecten. 

Begrijpelijkheid, vindbaarheid, volledigheid en actualiteit worden belangrijk 

gevonden,waarbij het eerste aspect vooral bij burgers een rol speelt. 

•	 Eindgebruikers verwachten vooral ontsluiting van praktische overheidsinformatie 

en informatie over producten en diensten via internet. Dat is in jargon informatie 

over beleidsuitvoering. Bedrijven en in mindere mate ambtenaren hebben 

bovendien meer behoefte aan informatie over beleidsvoorbereiding en 
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besluitvorming. De verwachting dat informatie over de presterende overheid 

(beleidsevaluatie) vindbaar moet zijn,is in alle groepen laag. Een identiek beeld 

ontstaat bij de verwachting over welke overheidsinformatie gezocht gaat worden in 

het komend half jaar: eerst informatie over beleidsuitvoering, dan over 

besluitvorming,dan over plannen voor nieuw beleid en tot slot informatie over de 

presterende overheid. Overigens betekent dit œ zoals eerder gesteld œ niet dat deze 

vormen van informatie minder belangrijk worden gevonden. 

•	 Eindgebruikers hebben vooral behoefte aan de ontsluiting van overheidsinformatie 

op basis van tref s. De v oor trefwoorden past bij dewoorden en thema‘ oorkeur v

meest gehanteerde zoekstrategie,namelijk zoeken via zoekmachines. 

Overallconclusie 

De meeste internetgebruikers zijn minimaal één keer per dag op internet. Het gebruik van 

internet om overheidsinformatie te zoeken ligt gemiddeld lager,maar niet elke gebruiker 

heeft deze informatie dagelijks nodig. Gezochte informatie ligt begrijpelijkerwijs vooral op 

het terrein van beleidsuitvoering (vergunningen,praktische informatie,producten en 

diensten) en minder op het terrein van beleidsvoorbereiding,-evaluatie en besluitvorming. 

Inf er dez asen is minder aanwez nvormatie ov e beleidsf ig op internet en dat beï loedt het 

zoekgedrag. Alle doelgroepen vinden het ontsluiten van overheidsinformatie via internet 

een goede zaak. 

De meeste eindgebruikers vinden overheidsinformatie op internet transparant:De meeste 

zoekacties zijn succesvol,de kwaliteit van de gevonden informatie wordt op afzonderlijke 

aspecten hoog gewaardeerd,de feitelijke zoektijd komt overeen met de verwachte zoektijd 

en andere kanalen vinden eindgebruikers niet effectiever. Er zijn daarbij slechts beperkte 

verschillen tussen doelgroepen. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat zoekacties zich 

vooral richten op relatief eenvoudige informatie die sinds het digitaal gaan van 

overheidsinstellingen al aangeboden wordt,bijvoorbeeld praktische informatie (adressen, 

telefoonnummers,etc.). Eindgebruikers die net een zoekactie achter de rug hebben (zoals 

in logboekonderzoek) zijn minder tevreden over vindbaarheid van digitale 

overheidsinformatie dan eindgebruikers die zich een zoekactie herinneren die verder terug 

ligt in de tijd (zoals in de enquête). 

Het gebruik van internetportalen van de overheid blijft achter ondanks de sterke groei van 

het aantal bezoekers, bijvoorbeeld bij www.overheid.nl. Eindgebruikers zoeken 

overheidsinformatie vaak via websites die niet tot de overheid behoren. Ook verlangen 

eindgebruikers meer uniformiteit in bestaande overheidssites. Het gaat daarbij zowel om 

de naamgeving als om de indeling van websites. Daarnaast bestaat er meer behoefte aan 

duidelijkheid over de afzender van de overheidsinformatie. Deze behoefte kan overigens 

samenhangen met het feit dat overheidsinformatie vaak via zoekmachines buiten de 

overheid wordt gezocht. 

Dit onderzoek zich vooral richt op het ontsluiten van overheidsinformatie. Dat is de eerste 

fase van elektronische overheidsdienstverlening. De ontwikkeling van elektronische 

overheidsdienstverlening bestaat echter uit meer fasen. Bij communicatie is er sprake van 

tweerichtingsverkeer tussen overheidsinstelling en klant. Bij transactie worden 

overheidsproducten en -diensten digitaal besteld,ontvangen en betaald. Transformatie 

betekent dat overheidsinstellingen zich transformeren tot een virtuele organisatie waarbij 

back- en frontoffice naadloos op elkaar aansluiten en traditionele territoriale en functionele 

indelingen verdwijnen als gevolg van digitalisering en vraagsturing. Juist in deze latere 

fasen ligt de winst voor klanten van de overheid. De hoge tevredenheid over het zoeken en 

vinden van overheidsinformatie betekent dus niet dat elektronische 
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overheidsdienstverlening —af“ is. Wij durven de stelling aan dat tevredenheid over 

communicatie en transacties met de overheid in het internettijdperk lager ligt,omdat deze 

voorzieningen nog niet volledig ontwikkeld zijn op internet. 

5. ingenb lan eveA3

Ondanks dat aan het onderzoek œ zowel in het logboek als in de enquête œ respondenten 

deelnemen die meer dan gemiddeld internet gebruiken, levert het onderzoek 

aanbevelingen op die bruikbaar zijn voor informatievoorziening van de overheid op internet 

voor de gehele internetpopulatie (onderzoeksvraag 4). De respondenten reageren vanuit 

een situatie met relatiefveel ervaring en kunnen daardoor als een voorhoedegroep worden 

bestempeld. Overheidsinstellingen kunnen met deze informatie anticiperen op de grotere 

groep die straks gebruik gaat maken van internet om zaken met de overheid afte 

handelen. 

Alle doelgroepen onderkennen het nut en de noodzaak van overheidsinformatie op 

internet. De bijdragen van ICTaan een transparante overheid worden nu al onderkend. Ga 

via deelprojecten binnen Transparante Overheid dus door met ontsluiting van digitale 

overheidsinformatie. Na praktische informatie over de overheid (openingstijden,etc.) en 

informatie over producten en diensten œ beide veel gezocht en aangeboden œ kan nu meer 

focus worden gelegd op meer complexe informatieproducten zoals vergunningen, 

bekendmakingen en decentrale regelgeving. 

Het rechtstreeks intypen van het URLadres van de overheidsinstelling en het intypen van 

trefwoorden in zoekmachines zijn de belangrijkste startpunten voor het zoeken naar 

overheidsinformatie. Overheidsinstellingen moeten streven naar eenvoudige en eenduidige 

URL adressen en bovendien hun websites aanmelden bij reguliere zoekmachines. De 

meeste instellingen doen dit overigens al. De realisatie van dit streven overtuigt 

internetgebruikers dat de afzender van de aangeboden informatie daadwerkelijk een 

overheidsinstelling is (daarover bestaat immers nog onduidelijkheid). Indien mogelijk moet 

daarbij duidelijk zijn wele ov z an algemene k erheidsinstelling afender is. De inburgering v

zoekmachines bij het zoeken naar overheidsinformatie daagt de overheid een zoekmachine 

te ontwikkelen (Project Doorontwikkeling zoekmachine Overheid.nl) binnen haar sites die 

vergelijkbaar is met de kwaliteit van bestaande zoekmachines. Omdat eindgebruikers 

overheid.nl (nog) weinig gebruik maken van de site van www.overheid.nl is het van belang 

dat de zoekmachine via allerlei overheidssites beschikbaar is, zodat hij niet alleen 

toegankelijk is voor degenen die www.overheid.nl bezoeken. Het gebruik van twee 

landelijke internetportalen (www.overheid.nl en www.bedrijvenloket.nl) als startpunt voor 

het zoeken naar overheidsinformatie is relatieflaag (maar groeiende). Naar verwachting 

zullen doelgroepen deze nieuwe zoekmachine niet veel gebruiken,tenzij zij toegankelijk 

wordt via alle overheidssites ofer een belangrijke sprong wordt gemaakt in het aandeel 

burgers,bedrijven en ambtenaren dat overheidsinformatie via het portaal www.overheid.nl 

gaat zoeken (bijvoorbeeld van 8 naar 20%). Een gerichte publiciteitscampagne om 

www.overheid.nl en haar zoek- en andere faciliteiten bekend te maken onder het grote 

publiek is daarbij geen overbodige luxe. 

Eindgebruikers zien overheidsinformatie op internet zowel als aanvulling als vervanging 

van overheidsinformatie. Het ontsluiten van overheidsinformatie via internet zoals 

gepropageerd in deelprojecten binnen Transparante Overheid kan benadrukken dat de 

aangeboden informatie op internet identiek is aan informatie via andere kanalen. 

Informatie op internet kan slechts op beperkte wijze een aanvulling vormen op andere 

informatie via andere kanalen (dat wil zeggen nieuwe informatie bovenop informatie die 

54 Dialogic innovatie & interactie 



via andere kanalen toegankelijk is). Het risico op ongelijkheid (en de gevolgen daarvan) is 

nog te groot. Er is immers nog steeds een groep burgers die geen internet gebruikt. 

Aangezien in dit onderzoek alleen respondenten met internettoegang participeren,blijft het 

noodzakelijk om een multichanneling strategie te handhaven,dat wil zeggen dat de 

doelgroep het kanaal kan kiezen voor het verkrijgen van overheidsinformatie. 

De vindbaarheid van overheidsinformatie over vergunningen,plannen voor (nieuw) beleid 

prestaties van de overheid en subsidies moet verbeterd worden. Het feit dat doelgroepen 

informatie over deze activiteiten van de overheid minder zoeken,is geen reden om er 

minder aandacht aan te besteden. De relatiefslechte beschikbaarheid van deze informatie 

kan bekend zijn bij doelgroepen waardoor zij er minder snel op internet naar zoeken. 

Voorts kan de veel gez ” ormatie‘een opmaat zijn naar informatie ovochte praktische inf er 

deze producten,bijvoorbeeld openingstijden en adressen van loketten waar informatie 

over deze meer complexe producten wel beschikbaar is. De gang naar de telefoon ofhet 

loket kan op lange termijn worden voorkomen door deze complexere informatie wel op 

internet aan te bieden. De projecten van Advies Overhedi.nl zijn op dat punt dus op de 

goede weg. Deze vindbaarheid moet vooral gebaseerd worden op trefwoord en woonplaats. 

Dat zijn de twee meest gebruikte termen in zoekmachines. Het Project Vergunningen en 

Bekendmakingen kan via deze route vindbaarheid stimuleren. 

De samenhang van het aanbod van overheidsinformatie,vooral bij plannen voor (nieuw) 

beleid,moet verbeterd worden. Dat betekent dat informatie over beleid vergezeld kan 

worden van aanverwante informatie (bijvoorbeeld relevante bekendmakingen,inspraak, 

etc.). 

Overheidsinstellingen kunnen een meer uniforme indeling en naamgeving van websites 

nastreven. Dit vergemakkelijkt het vinden van de website (veel eindgebruikers zoeken 

immers op basis van het rechtstreeks intypen van URL adres) en het zoeken op een 

website (identieke indeling en vormgeving stimuleren gewenning en dus sneller zoeken en 

vinden). Liever ook geen informatie van verschillende overheidsinstellingen vermengen op 

een website. Hoewel deze wens op gespannen voet staat met de roep om meer 

samenhang en zoeken op trefwoorden. Andere ingangen, bijvoorbeeld 

levensgebeurtenissen en doelgroepen,genieten minder voorkeur bij eindgebruikers. 

De verschillende eindgebruikers geven verschillende tips waarmee de transparantie van de 

overheid met internet kan worden verbeterd. Zoekmachines op overheidssites en een 

goede navigatiestructuur worden door alle doelgroepen van belang geacht. Ook wordt er 

gepleit voor standaardisatie en websites van waar uit de zoektocht naar informatie kan 

worden begonnen. Eenvoudig taalgebruik en actualiteit van de informatie vormen ook 

belangrijke aandachtspunten. Ten slotte moet volgens de deelnemers aan het 

logboekonderzoek ook de bekendheid van overheidssites worden vergroot. 

De tijd waarbij doelgroepen tevreden worden gehouden met een complete 

informatievoorziening is (bijna) voorbij. Naarmate doelgroepen meer ervaring opdoen met 

internet buiten de overheid,bijvoorbeeld het digitaal aanschaffen,betalen en ontvangen 

van producten en diensten,nemen de verwachtingen bij een bezoek aan een overheidssite 

ook toe. Overheidsinstellingen kunnen hierop inhaken door aansluiting te zoeken bij de 

projecten van Advies Overheid.nl,maar tevens een stap verder zetten en diensten met 

toegevoegde waarde voor doelgroepen te ontwikkelen,bijvoorbeeld elektronisch in te 

vullen en te versturen formulieren. Een compleet aanbod van overheidsinformatie op 

internet œ hoe belangrijk ook œ is een tussenstation op de weg naar een transparante 

overheid ofwel een overheid van glas. 
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Bijlage1.Methodischeverantwoording


De onderzoeksaanpak bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor is een vragenlijst over het 

zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet onder drie doelgroepen,te weten 

burgers,bedrijven en overheidsmedewerkers (uitgevoerd in juni en juli 2005). Deze 

groepen zijn door TNSNIPOaan de hand van een aselecte steekproefuit een database met 

40.000 huishoudens geselecteerd. In totaal hebben 1.209 respondenten de vragenlijst 

ingevuld:354 burgers,405 bedrijven en 450 ambtenaren (zie bijlage 2). De respons is 

representatiefvoor Nederlandse burgers,(medewerkers van) bedrijven en ambtenaren die 

internet gebruiken. Personen die geen internet gebruiken,zijn niet opgenomen in de 

steekproef;de respons is dus niet representatiefvoor alle Nederlandse burgers. Uit de 

achtergrondstatistieken blijkt ook dat het gemiddelde internetgebruik van de doelgroepen 

in deze enquête hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. 

Het tweede spoor betreft een logboekonderzoek. Deelnemers werden geworven uit de 

respons op de enquête uit het eerste spoor. Het logboekonderzoek (gehouden in augustus 

en september 2005) bestaat uit het wekelijks uitvoeren van een zoekopdracht naar 

overheidsinformatie op internet over een periode van vier weken. In een logboekonderzoek 

beantwoorden de respondenten een aantal vragen. Bovendien kunnen zij een aantal 

bevindingen over het zoeken en vinden van overheidsinformatie rapporteren. Het 

logboekonderzoek is een verdieping ten opzichte van de enquête. Respondenten zijn hier 

verdeeld over dezelfde drie doelgroepen. In tegenstelling tot de respons op de enquête is 

de respons op het logboekonderzoek niet representatiefvoor de doelgroepen (dat was ook 

niet de bedoeling bij dit deel van het onderzoek dat veel meer als doel heeft kwalitatieve 

data te verzamelen;de verhalen achter de cijfers). 

Enquête 

Om in de breedte overzicht te krijgen van de wensen en verwachtingen van de 

verschillende typen eindgebruikers (burgers,bedrijven en ambtenaren) over transparantie 

werd een enquête onder de drie doelgroepen gehouden. De vragenlijst is zo samengesteld 

dat (vrijwel) dezelfde lijst aan verschillende doelgroepen kan worden voorgelegd. Een 

groot voordeel van deze kwantitatieve benadering is dat de meting eenvoudig herhaalbaar 

is en dat de resultaten van de nulmeting vergelijkbaar zijn met die van latere metingen. 

We ontwikkelen aldus een meetinstrument dat na de nulmeting vervolgmetingen mogelijk 

maakt (ofdaarvoor in ieder geval een goed uitgangspunt biedt). 

De items in de vragenlijst sluiten nauw aan bij de eerder geformuleerde onderzoeksvragen, 

in ieder geval: 

- Achtergrondinformatie over de respondent,bijvoorbeeld: 

o Doelgroep 

o Rol als klant ofals burger 

- Huidig zoekgedrag naar overheidsinformatie (gebruik),bijvoorbeeld: 

o Frequentie en duur zoekpogingen 

o Tevredenheid zoekproces 

o Tevredenheid informatie 
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- Mate van transparantie (ervaring),bijvoorbeeld: 

o Beschikbaarheid 

o Bereikbaarheid (vindbaarheid) 

o Begrijpelijkheid 

- Verwachtingen en behoeften met betrekking tot transparantie van 

overheidsinformatie (verwachting),bijvoorbeeld: 

- Overheidsinformatie over het algemeen 

- Producten en diensten,vergunningen,bekendmakingen en wet- en regelgeving, 

verantwoordingsinformatie 

- Per fase in de beleidscyclus (—jargonloos“ gevraagd) 

TNSNIPO beschikt over een database waaruit een selectie gemaakt is van respondenten 

die voldoen aan het profiel van de doelgroepen (burgers,bedrijven,ambtenaren). De 

respondenten beantwoorden hun vragen via de pc die zij zelfbezitten ofvan TNSNIPO in 

bruikleen hebben gekregen. Van de respondenten is een groot aantal sociaaldemografische 

kenmerken bekend. 

De respons van de vragenlijst bedraagt 1.209 respondenten (verspreid over de drie 

doelgroepen;zie ook Bijlage 2). 

De enquête levert generieke resultaten over de visie van eindgebruikers op de 

transparantie van overheidsinformatie. Om kwalitatief inzicht te verkrijgen van 

eindgebruikers en om meer aandacht te besteden aan de verschillende projecten van 

Advies Overheid.nl is ook een logboekonderzoek gehouden. 

Logboekonderzoek 

Het logboekonderzoek is een afgeleide van het dagboekonderzoek waarmee Dialogic 

uitgebreide ervaring heeft. Dagboekonderzoek is een methode binnen het 

gebruikersonderzoek die (nog) niet veel gebruikt wordt maar zich wel kan verheugen in 

groeiende populariteit. Gangbare methoden voor het vastleggen van verschillende 

activiteiten - zoals zoekgedrag naar overheidsinformatie op internet betreffen 

experimenteel onderzoek en het verzamelen van webstatistieken. De dagboekmethode 

onderscheidt zich van deze benaderingen door de gedetailleerde vastlegging van 

internetactiviteiten. Wij leggen hieronder kort uit wat een dagboekonderzoek inhoudt en 

hoe het voorgestelde logboekonderzoek daarvan is afgeleid. 

Een dagboekonderzoek is een methode waarbij respondenten dagelijks hun activiteiten in 

een dagboek registreren. In de dagboekonderzoeken die Dialogic uitvoert,is steeds een 

deel van de vragen gesloten. Bij deze vragen is wel steeds de mogelijkheid gegeven om 

iets anders in te vullen (anders,nl.:…). Het andere deel van de vragen is open. 

Een dagboekonderzoek is eenvoudig aan te vullen met een kwestie die dagelijks aan de 

respondenten wordt voorgelegd en waarop zij vrij kunnen antwoorden (een soort essay 

vraag) 
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Van dagboeknaar logboek 

Het idee van het logboekonderzoek is om per activiteit te focussen op de ervaringen van de 

gebruiker. Het gaat er niet zozeer om mensen op dagelijkse basis te laten registeren welke 

overheidsinformatie zij waar,wanneer en hoe zoeken. Zoekactiviteiten komen immers niet 

bij alle respondenten dagelijks voor en bovendien is het niet de bedoeling in dit onderzoek 

om patronen vast te leggen. 

Om diepgaander inzicht te verkrijgen in de beleving van de gebruikers,hebben de 

deelnemers enkele zoekopdrachten geformuleerd. De respondent kan tijdens en na het 

uitvoeren van de opdracht zijn ervaringen,mate van tevredenheid,ergernissen en 

dergelijke omschrijven. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd op beschikbaarheid, 

bereikbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie. 

De ervaring leert dat de dag- en logboekmethode enkele voordelen hebben boven andere 

methoden wat betreft het verzamelen van kwalitatieve detailinformatie over activiteiten: 

o	 Accurate dataverzameling:omdat de respondenten weinig aanspraak hoeven te 

doen op hun (selectieve) geheugen, worden accurate gegevens verzameld. 

Daardoor is de kans kleiner dat ervaringen met de activiteiten worden over- of 

onderschat (in duur,frequentie,ergernissen enz.) in vergelijking met bijvoorbeeld 

een enquête. 

o	 Rijke en kwalitatieve informatie: ten opzichte van een enquête levert een 

logboekonderzoek rijkere en meer kwalitatieve data op:de verhalen achter de 

cijfers. 

o	 Werkelijke omgeving:respondenten voeren het onderzoek in de thuisomgeving 

dan wel in hun werkomgeving (op kantoor) uit,waar zij normaal gesproken ook 

overheidsinformatie benaderen. Dit heeft voordelen boven een onderzoeksopzet 

waarbij de respondenten in een testomgeving zitten en z bekeken‘ oelen. ich ” v

o	 Dataverzameling: de dataverzameling wordt vereenvoudigd en de data zijn 

eenvoudiger en gestructureerder te analyseren,omdat de data direct digitaal 

verzameld worden. 

o	 Enthousiaste respondenten:respondenten zijn over het algemeen erg enthousiast 

over deelname aan dagboekonderzoek. Daarmee wordt voorkomen dat mensen 

een vragenlijst inv ” . an de data is ullen op de automatische piloot‘De kwaliteit v

gediend met gemotiveerde respondenten. 

TNS NIPO stelde een panel samen met deelnemers. De beoogde respons van tien 

deelnemers per doelgroep werd door het enthousiasme voor dit onderzoek bijgesteld, 

zodat uiteindelijk 51 ambtenaren,55 bedrijven en 61 burgers deelnamen. (Er hadden zich 

nog veel meer mensen aangemeld via TNS NIPO). Deze groepen kunnen verschillende 

relaties met de overheid hebben (als klant en als participant). Ook hieraan is aandacht 

besteed bij het samenstellen van het logboek. De deelnemers voor het logboekonderzoek 

zijn geselecteerd op basis van de enquête. Als dank voor hun medewerking ontvingen zij 

een boekenbon. 
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Figuur 25.Leeftijd 

Frequentie Percentage 

18 œ 34 247 20 

35 œ 54 686 57 

55 en ouder 276 23 

Totaal 1209 100 

Figuur 26.Geslacht 

Frequentie Percentage 

Man 770 64 

Vrouw 439 36 

Totaal 1209 100 

Figuur 27.Opleiding 

Frequentie Percentage 

LO-LBO 143 12


MAVO 86 7


MBO 379 31


HAVO-VWO 74 6


HBOœ WO-kand 368 30


WOC-DOCT 156 13


Totaal 1205 100 
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Figuur 28.Sociale klasse 

Frequentie Percentage 

A 459 38 

Bb 415 34 

Bo 187 16 

C-D 148 12 

Totaal 1209 100 

Figuur 29.Provincie 

Frequentie Percentage 

Groningen 54 5 

Friesland 41 3 

Drenthe 51 4 

Overijssel 72 6 

Flevoland 42 4 

Gelderland 130 11 

Utrecht 97 8 

Noord-Holland 179 15 

Zuid-Holland 278 23 

Zeeland 33 3 

Noord-Brabant 165 14 

Limburg 68 6 

Totaal 1209 100 

Figuur 30.Gemeentegrootte 

Frequentie Percentage 

>400.000 109 9 

100.000 œ 400.000 237 20 

50.000 œ 100.000 262 22 

20.000 œ 50.000 409 34 

10.000 œ 20.000 159 13 

<10.000 32 3 

Totaal 1209 100 
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Figuur 31.Regio 

Frequentie Percentage 

Drie grote steden 178 15 

Rest West 376 31 

Noord 146 12 

Oost 244 20 

Zuid 266 22 

Totaal 1209 100 

Figuur 32.Type eindgebruiker 

Frequentie Percentage 

Ambtenaar 450 37 

Bedrijf 405 34 

Burger 354 29 

Totaal 1209 100 

Figuur 33.Ambtenaar bij… 

Frequentie Percentage 

Gemeente 117 26


Provincie 13 3


Rijk 115 26


Belastingdienst 19 4


Waterschap 2 0


Politie /brandweer 40 9


Uitvoeringsinstelling 11 2


Anders 130 29


Onbekend 3 1


Totaal 450 100 
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Elke zoekopdracht (zie Box1) gaat gepaard met het invullen van een logboek. Dit logboek 

was voor iedere doelgroep elke week identiek en bevatte te volgende vragen. 

1.	 Op welke website bent u gestart voor het zoeken naar de informatie? 

(geefhier de naam van de website/link ofnaam organisatie). LETOP:het gaat niet om 

uw standaard startpagina,maar de website waar u als eerste denkt (de weg naar) 

gezochte overheidsinformatie te vinden. 

2.	 Via welke sites bent u uitgekomen bij de betreffende informatie? 

(u kunt hier de verschillende links onder elkaar plaatsen,wanneer uw zoektocht slechts 

enkele sites omvat,hoeft u de overige velden niet in te vullen) 

a.	 Directe link naar andere website 

b.	 Informatie gafaanleiding om verder te zoeken op andere site 

c.	 De site gafniet de gewenste informatie 

d.	 De informatie op de site was onvoldoende begrijpelijk 

e.	 De site gafgedeeltelijk antwoord op mijn vraag 

f.	 De site gafantwoord op mijn vraag 

g.	 Anders 

3.	 Indien u gebruik gemaakt hebt van een zoekmachine:welke zoektermen heeft u 

gebruikt? 

4.	 Wat is volgens u (waarschijnlijk) de reden dat u de gewenste informatie niet (volledig) 

heeft kunnen vinden?LETOP:U kunt deze vraag overslaan als u in de vorige vraag 

—De site gafantwoord op mijn vraag“ heeft geantwoord. 

5.	 Hoe lang heeft de zoekactie geduurd?(de tijd voor het invullen van het formulier moet 

u hierbij niet meenemen). 

a.	 0 œ 5 minuten 

b.	 5- 10 minuten 

c.	 10 œ 15 minuten 

d.	 15 œ 30 minuten 

e.	 Langer dan 30 minuten 

6.	 Was dit korter oflanger dan u van tevoren dacht? 

a.	 Veel korter dan gedacht 

b.	 Iets korter dan gedacht 

c.	 Ongeveer even lang als gedacht 

d.	 Iets langer dan gedacht 

e.	 Veel langer dan gedacht 

7.	 In hoeverre is volgens u met de gevonden informatie de vraag beantwoord? 
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a.	 Mijn vraag is geheel beantwoord 

b.	 Mijn vraag is gedeeltelijk beantwoord 

c.	 Mijn vraag is niet beantwoord 

8.	 Bent u tevreden over het zojuist doorlopen zoekproces (bijv. logische plaats,logische 

route),wat is u opgevallen,wat zijn bijvoorbeeld positieve ervaringen,ergernissen en 

wensen? 

9.	 Stel dat u een rapportcijfer zou mogen geven voor het zoekproces naar 

overheidsinformatie op internet dat u tijdens deze opdracht heeft doorlopen,welk cijfer 

zou u dan gev en ” staat hierbij v heel slecht‘ 10‘ oor ” .en?E 1‘ oor ” en een ” v heel goed‘

10. Wat kan de overheid doen om dit zoekproces naar overheidsinformatie op internet te 

vergemakkelijken? 

11. Hebt u nog opmerkingen over de door u uitgevoerde zoekopdracht? 
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