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Managementsamenvatting
Dit rapport is geschreven in het kader van het programma Elektronische Dienstverlening (EDV) van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd door de
vakgroep Media, Communicatie en Organisatie (MCO) van de Universiteit Twente. Het thema dat
centraal staat is benchmarking van elektronische overheidsdienstverlening.
De twee centrale vragen van het onderzoek waren:
v Hoe kan LNV een verantwoorde benchmark opzetten?
v Wat is het aanbod van, wat is de vraag naar en wat is de waardering van elektronische
dienstverlening van het LNV en hoe verhoudt dit zich tot vergelijkbare organisaties?
Dit rapport gaat in op de eerste centrale vraag. Het achterliggende doel voor LNV is het krijgen van
voldoende inzicht in deze thematiek om in een volgende stap een uitgebreide benchmark van
elektronische dienstverlening op te kunnen zetten. De tweede centrale vraag wordt in deelrapport 2
beantwoord.
Benchmarking wordt steeds meer toegepast in de wereld van de elektronische overheid. Het biedt
organisaties de mogelijkheid om te kijken hoe zij staan ten opzichte van anderen. Zo geeft
benchmarking organisaties mogelijkheden om met en van elkaar te leren. Benchmarking levert
daarmee een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van elektronische
dienstverlening.
In dit rapport wordt de contextuele benchmarkmethodiek beschreven. Met deze methodiek worden
op maat gemaakte benchmarkonderzoeken opgezet. Daarnaast biedt deze methodiek de
mogelijkheid om op snelle en asynchrone manier benchmarkonderzoeken uit te voeren, zonder dat
er intensief met andere organisaties samengewerkt hoeft te worden. Er wordt daarin gebruik
gemaakt van een vaste set van indicatoren en bijbehorende vragen en schalen, waardoor er goede
vergelijkingen tussen organisaties kan worden gemaakt, ook over langere tijdperiodes.
In de contextuele benchmarkmethodiek staat de gebruiker van elektronische diensten centraal.
Uiteindelijk is het de gebruiker die de kwaliteit ervan bepaalt. In dit rapport beschrijven we dan
ook indicatoren met betrekking tot de kwaliteit en het gebruik van elektronische diensten. We doen
dit door middel van twee benchmarkindicatorenmodellen.
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1. Inleiding
1.1 Inleiding

Dit rapport is het resultaat van het project ‘Benchmarking van elektronische overheidsdiensten’ dat
in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door de vakgroep
Media, Communicatie en Organisatie (MCO) van de Universiteit Twente is uitgevoerd. Het thema dat
centraal staat in dit rapport is het benchmarken van elektronische overheidsdienstverlening.
In dit hoofdstuk wordt de doelstelling van het rapport toegelicht en wordt de structuur van het
rapport gepresenteerd.

1.2 Doelstellingen van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een benchmarkmethodiek voor elektronische
overheidsdienstverlening. In dit rapport wordt een contextuele benchmarkmethodiek voorgesteld
voor het opzetten en uitvoeren van benchmarkonderzoeken. De contextuele benchmarkmethodiek is
ontwikkeld om snelle, op maat gemaakte benchmarkonderzoeken van hoge kwaliteit uit te kunnen
voeren naar elektronische overheidsdiensten. De vraag die hierbij centraal staat is: ‘wat is een
praktisch bruikbare methode voor contextueel benchmarken’?
De zojuist beschreven methodiek is tot stand gekomen door middel van een literatuur- en
documentonderzoek (zie theoretisch kader) en door middel van de resultaten uit deelrapport 2. De
hier gepresenteerde benchmarkmethodiek kan worden ingezet voor gebruikersgeoriënteerde
benchmarks.
Naast de relevantie voor LNV, biedt dit rapport ook een handvat voor de Rijksbrede Benchmark
Groep (RBB). De RBB is een platform waarin momenteel 27 uitvoeringsorganisaties samen kennis
opbouwen en van elkaar leren door middel van benchmarkonderzoeken (bron: www.rbb-groep.nl).
De RBB is de overkoepelende organisatie die als belangrijke organisator fungeert bij het
voorbereiden en uitvoeren van het daadwerkelijke benchmarkonderzoek.

1.3 Rapportstructuur

De structuur van dit rapport kan als volgt worden toegelicht. In hoofdstuk twee wordt het
theoretisch kader ingevuld. Het theoretisch kader dient als richtlijn voor de benchmarkmethodiek.
In dat hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op elektronische dienstverlening en benchmarking. Ook
wordt de basis van de verschillende modellen toegelicht die in dit onderzoek zijn ontwikkeld. In het
daarop
volgende
hoofdstuk
wordt
de
benchmarkmethodiek
gepresenteerd.
De
benchmarkindicatorenmodellen worden gepresenteerd in hoofdstuk vier. In de bijlage is een globale
benchmarkvragenlijst opgenomen. Deze vragenlijst biedt inspiratie om gerichte vragen op te stellen
om de verschillende indicatoren te meten.
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2. Richtlijnen voor de contextuele benchmarkmethodiek
2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt het theoretisch kader aan bod. Het theoretisch kader beschrijft de richtlijnen
voor de benchmarkmethodiek die in hoofdstuk vier wordt gepresenteerd.
Om de benchmarkmethodiek vorm te geven worden er eerst een aantal vragen beantwoord.
Paragraaf 2.2 gaat in op benchmarking. De vragen die in deze paragraaf naar voren komen zijn:
‘Wat is benchmarking’, ‘Waarom benchmarking’, ‘Welke benchmarktypen zijn er’ en ‘Hoe te
benchmarken’. Een antwoord op deze vragen is nodig om aan te geven wat er bij een
benchmarkonderzoek komt kijken en waar het om gaat. Daarnaast is deze informatie nodig om een
benchmarkmethodiek te kunnen creëren en tevens om een contextuele benchmarkaanpak te
ontwikkelen. Ook wordt er gekeken welke achterliggende modellen kunnen helpen bij het opstellen
van de benchmarkindicatoren en de benchmarkindicatorenmodellen. Het perspectief dat centraal
staat in dit onderzoek is de gebruiker van elektronische overheidsdiensten (i.e. de klant). Klanten
zijn per organisatie verschillend wat een belangrijk gegeven is bij het uitvoeren van een
benchmarkonderzoek. In sectie 2.2.7 staat dan ook de volgende vraag centraal: ‘aan de hand van
welke criteria kunnen de klanten ingedeeld worden’?
De context waarin gebenchmarked wordt is elektronische dienstverlening. Voordat de vragen uit
bovenstaande alinea worden beantwoord wordt er eerst een antwoord gezocht op de vraag: ‘Wat is
elektronische dienstverlening’?

2.2 Benchmarken van elektronische dienstverlening

Veel overheidsorganisaties maken gebruik van elektronische dienstverlening. Tegenwoordig is de
elektronische dienstverlening van deze organisaties de ‘Agenda-Setting’ fase voorbij. De vraag hoe
de eigen organisatie er voor staat ten opzichte van andere organisaties wordt steeds relevanter. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden worden er steeds vaker benchmarkonderzoeken in het leven
geroepen (Janssen et al., 2004).
Daarnaast zijn organisaties bezig om hun elektronische diensten naar de klant toe te verbeteren.
Benchmarking is een populair instrument hiervoor, dat bovendien steeds vaker wordt gebruikt (Aarts
et al., 2005). In het rapport van Cascadis (2007) wordt dit geïllustreerd aan de hand van de
volgende quote: “Je kunt pas prestaties verbeteren als je weet waar je staat.” In deze paragraaf
wordt dieper op benchmarking ingegaan. Er wordt echter eerst kort omschreven wat elektronische
dienstverlening inhoudt.

2.2.1 Wat is elektronische dienstverlening

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt steeds belangrijker bij overheden. ICT wordt
binnen en tussen overheden ingezet om samenwerking te stimuleren, maar bovendien om de relatie
tussen de overheid en de buitenwereld aan te wakkeren. Het hoofddoel hiervan is om de
dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren. Dit zal leiden tot een hogere
klanttevredenheid (Dialogic, 2004).
Maar wat is nu eigenlijk elektronische dienstverlening? Een antwoord hierop blijkt niet gemakkelijk
te geven. Dit komt met name doordat in verschillende artikelen verschillende definities worden
gegeven. Ook worden elektronische diensten vaak ingedeeld in categorieën. Van Dijk en van
Deursen (2006) delen elektronische diensten op in drie categorieën, te weten: informatiediensten,
registratie- en transactiediensten (i.e. diensten waarbij de overheid vraagt naar informatie en er
een overeenkomst tussen de overheid en klant wordt gesloten) en communicatiediensten.
In het rapport van RAND (2003) (een Europees non-profit onderzoeksinstituut), waarin het
monitoren van de elektronische overheid in ‘elektronisch Europa’ centraal staat, worden
elektronische diensten gebenchmarked op basis van het vier fasen model voor ‘online
sophistication’ (i.e. verfijning/volwassenheid van elektronische diensten). Tegenwoordig is dit
model met fase 0 uitgebreid (zie opsomming op de volgende pagina).
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: Geen informatie
: Informatiefase (online informatie over dienstverlening)
: Interactiefase (downloaden van formulieren)
: Twee-weg interactiefase (uploaden van formulieren, inclusief authenticatie)
: Transactiefase (elektronische afhandeling)

Wanneer men spreekt over elektronische dienstverlening bij overheidsorganisaties wordt vaak de
term elektronische overheid gebruikt. De meest gebruikte definitie van elektronische overheid is die
van Gartner (2000, in Cascadis, 2007). Volgens hem is elektronische overheid: “The continuous
transformation of public sector internal and external relationships through internet-enabled
operations, information and communication technology to optimize service delivery, constituency
participation and public governance.”
Zoals gezegd ligt de focus van dit onderzoek op het klantperspectief. In de meeste landen wordt
elektronische dienstverlening echter gemeten vanuit het aanbod, wat betekent dat de klant vaak
wordt overgeslagen in dit proces. Volgens van Deursen et al. (2006) is er een gat ontstaan tussen
het aanbod van en de vraag naar elektronische dienstverlening.
Aandacht voor de vraagkant is belangrijk bij het ontwikkelen van elektronische dienstverlening. De
klant moet namelijk de meerwaarde hiervan inzien ten opzichte van traditionele kanalen (Dialogic,
2004). Als dit niet het geval is zal het gebruik van elektronische diensten niet kunnen opbloeien.
Zonder vraag is er namelijk geen gebruik.

2.2.2 Wat is benchmarking

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [BZK] (2003) geeft
benchmarking de mogelijkheid om tot een lerende en transparante overheid te komen welke de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidsbeleid kan verhogen. Dit is echter een tipje
van de sluier wat er allemaal mogelijk is met benchmarking. In deze sectie wordt de vraag ‘Wat is
benchmarking’ beantwoord.
Benchmarking vindt zijn oorsprong in de praktijk van het landmeten. Hierin worden
referentiepunten gebruikt om aan elkaar te spiegelen (SGBO, 2005) (SGBO is een Nederlands
onderzoeksbureau). Het benchmarken van elektronische diensten heeft echter een andere
betekenis. Benchmarking in deze context is het systematisch vergelijken van prestaties en hun
processen en werkwijze, op basis van vooraf opgestelde indicatoren, met als doel dat organisaties
van elkaar leren. Benchmarking is dus anders dan een klanttevredenheidsonderzoek waarbij alleen
in de eigen koker wordt gekeken.

2.2.3 Waarom benchmarking

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn om te benchmarken. Toch is er een aantal algemene
doelstellingen dat aan de basis ligt van een benchmarkonderzoek. In deze sectie staat dan ook de
volgende vraag centraal: ‘Waarom benchmarken’?
Het doen van een benchmarkonderzoek betekent dat een organisatie zich wil meten met andere
relevante organisaties betreffende de performance op een bepaald (deel)gebied. Op het gebied van
benchmarking van elektronische diensten kunnen twee doelen worden omschreven, namelijk een
intern doel en een extern doel (Heeks, 2006). Het interne doel heeft betrekking op de voordelen die
het meebrengt voor de organisatie die het benchmarkonderzoek uit laat voeren, terwijl het externe
doel te maken heeft met de voordelen van de organisaties die aan het benchmarkonderzoek
meewerken. Uiteindelijk is benchmarken ook voordelig voor de klant, omdat de organisaties
proberen hun dienstverlening te verbeteren.
Benchmarking betekent dat organisaties transparant maken hoe zij presteren ten opzichte van
andere organisaties. Met name omdat overheidsorganisaties veelal geen concurrentie kennen, is
benchmarking een uitstekend instrument om hiervoor in te zetten (SGBO, 2005).
Belangrijk bij benchmarking is dat het vergelijken van prestaties geen doel op zich is. Het is
namelijk een middel om een of meerdere doelen te bereiken. Aarts et al. (2005) beschrijven vijf
doelstellingen van benchmarking:
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1. Met en van elkaar leren (i.e. informatie uitwisseling tussen deelnemende organisaties)
2. Transparantie bieden aan de omgeving (i.e. eenzijdig informatieverstrekking aan de
buitenwereld)
3. Verantwoording afleggen aan de omgeving (i.e. tweerichtingsverkeer met de buitenwereld)
4. Het externe toezicht vergemakkelijken (i.e. naast verantwoording ook eenzijdige
informatieverstrekking verticaal)
5. Afrekenen op prestaties (i.e. tweerichtingsverkeer, zowel horizontaal als verticaal)
Naast deze vijf doelstellingen worden in het rapport van SGBO (2005) nog een aantal aanvullende
doelstellingen gegeven:
v
v
v
v
v
v

Creëren van draagvlak
Input voor verbeterings- en vernieuwingsmogelijkheden
Externe oriëntatie (i.e. op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij andere organisaties)
Bijdragen aan strategievorming
Betere gegevenshuishouding
Verhogen van het lerende vermogen

2.2.4 Benchmarktypen

Benchmarking wordt gezien als een belangrijk instrument om de kwaliteit van elektronische
dienstverlening te verbeteren. In het rapport van SGBO (2005) wordt aangemerkt dat benchmarking
als een onderdeel van integraal kwaliteitsbeleid kan worden beschouwd. De term benchmarking
wordt veelal gebruikt wanneer men het heeft over prestatievergelijking. Echter is er een aantal
verschillende benchmarktypen te onderscheiden. In deze sectie staat dan ook de volgende vraag
centraal: ‘Welke benchmarktypen zijn er’?
In dit hoofdstuk is al eerder besproken dat benchmarking een koppeling is tussen het vergelijken
van prestaties en het leren daarvan. Organisaties kunnen zich echter ook alleen focussen op het
vergelijken van prestaties. In dat geval spreken we niet van benchmarking, maar van
prestatievergelijking (SGBO, 2005).
Bij benchmarking is het verhaal achter de cijfers en het trekken van lessen daaruit vele malen
belangrijker dan de oppervlakkige prestatievergelijking. Benchmarkonderzoeken kunnen echter op
verschillende manieren vormgegeven worden. In het rapport van SGBO (2005) gaat men uit van vier
verschillende benchmarktypen, namelijk: interne, externe, vergelijkende en interactieve
benchmarking.
Interne benchmarking

Het vergelijken van de eigen organisatie met vergelijkbare
organisaties
staat
centraal
wanneer
er
een
intern
benchmarkonderzoek plaatsvindt (SGBO, 2005). Een voorbeeld van
vergelijkbare organisaties zijn online boekwinkels. Deze winkels
bieden dezelfde producten aan.

Externe benchmarking

In het geval van externe benchmarking wordt een organisatie
vergeleken met minder vergelijkbare organisaties. Het is echter
wel belangrijk dat in de meewerkende organisaties zich een
gelijksoortig proces afspeelt (SGBO, 2005).
Processen zijn hierin een breed begrip. Het kan bijvoorbeeld gaan
om het aanbieden van dezelfde soort functionaliteit zoals het
aanbieden van elektronische formulieren. LNV en de
Belastingdienst
bieden bijvoorbeeld beide
elektronische
formulieren aan hun klanten terwijl de inhoud ervan verschilt.

Vergelijkende benchmarking

Wanneer een organisatie zich vergelijkend wil benchmarken wordt
er vooral gericht op het analyseren van kosten en prestaties (i.e.
output indicatoren) van de organisaties (SGBO, 2005).
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Interactieve benchmarking

Bij interactieve benchmarking zijn de output indicatoren minder
van belang. In dit type benchmarkonderzoek worden de
achterliggende processen, doelen, verantwoordelijkheden,
strategieën, en werkwijzen van organisaties geanalyseerd (SGBO,
2005).

2.2.5 Hoe te benchmarken

Om de vraag ‘Hoe te benchmarken’ te kunnen beantwoorden is vanuit de literatuur gebruik gemaakt
van het V3-model en van de zogenaamde benchmarkcyclus (zie figuur 1) die uit het V3-model
voortvloeit. Het V3-model, welke staat voor voorbereiden, vergelijken en verbeteren, is volgens
Aarts et al. (2005) een uitstekende aanpak voor benchmarking.

Figuur 1: Benchmarkcyclus (Aarts et al., 2005)
Voorbereiden

Voorafgaande aan de daadwerkelijke voorbereiding moet een organisatie zich
eerst afvragen of benchmarkonderzoek het meest geschikte instrument is.
Benchmarkonderzoeken zijn namelijk niet in elke situatie het gewenste middel
om te gebruiken. Eenvoudige of te brede vraagstukken zijn moeilijk te
onderzoeken met deze methode. Relatief gezien kost benchmarking teveel tijd en
geld om dergelijke vraagstukken op te lossen. Volgens Nelissen en De Goede
(1999, overgenomen uit SGBO, 2005) is benchmarking vooral geschikt voor een
vraagstuk waarop niet gelijk een antwoord te geven valt.
In het rapport van SGBO (2005) komt nog een viertal overwegingen naar voren die
invloed kunnen hebben op het wel of niet uitvoeren van een benchmarkonderzoek
(i.e. continu leerproces, arbeidsintensief, beperkte vergelijkingen en draagvlak).
Het doel van benchmarking is het leerproces. Voordat een leerproces op gang kan
worden gebracht is het belangrijk om een benchmarkonderzoek niet eenmalig,
maar met enige regelmaat (e.g. drie à vijf keer achterelkaar) uit te voeren. Op
deze manier kan er beter toezicht worden gehouden waar de organisatie staat en
krijgt men meer ervaring in het opstellen van verbeterpunten en best-practices
wat het leerproces ten goede komt (SGBO, 2005).
Een punt waar zeker naar gekeken moet worden is de arbeidsintensiviteit van
benchmarking. Vooral wanneer een benchmarkonderzoek voor het eerst wordt
uitgevoerd kan dat veel tijd, geld en energie kosten. Volgens de bevindingen van
SGBO (2005) krijgt men na het uitvoeren van een aantal benchmarkonderzoeken
meer ervaring om op een ‘betere’ manier de resultaten boven water te krijgen.
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Wanneer een benchmarkonderzoek uitgevoerd wordt is het erg belangrijk om goed
op de vastlegging ervan te letten. In de verschillende processen dient een goede
eenheid te zitten. Het vergelijken van prestaties wordt namelijk erg bemoeilijkt
wanneer er door verschillende organisaties verschillende definities of wijzen van
registratie (e.g. verschillende vraagstelling, verschillende schalen, etc.) worden
gehanteerd (SGBO, 2005).
Het creëren van draagvlak is erg belangrijk om de doelen van een
benchmarkonderzoek te kunnen halen. Om draagvlak te creëren wordt er in het
SGBO (2005) rapport voorgesteld om concreet uit te leggen dat het
benchmarkonderzoek gedaan wordt met het doel om prestaties te verbeteren.
Benchmarking moet dus niet gezien worden als een middel voor afrekening. In een
dergelijk geval kunnen organisaties informatie achterwege laten, waardoor de
resultaten van het benchmarkonderzoek minder sterk worden.
Wanneer het besluit is genomen om te benchmarken is het verstandig om het
onderwerp of doel van het benchmarkonderzoek te bepalen. Voornamelijk de
waarom vraag is belangrijk aan het begin van de benchmarkcyclus. Daarna is het
van belang om te kijken met welke organisaties samenwerking kan worden
gezocht. Hierbij is het belangrijk dat de organisaties vrijwillig meedoen en
openheid en vertrouwen kunnen geven (SGBO, 2005).
Vervolgens wordt de manier waarop het benchmarkonderzoek plaatsvindt
onderzocht. De instrumenten die gebruikt worden en de benchmarkindicatoren die
centraal staan worden in deze fase geconcretiseerd. Dit laatste punt is vooral
belangrijk, omdat de meewerkende organisaties achter de gekozen
benchmarkindicatoren moeten staan. In dat geval kunnen zij zich herkennen in de
uitkomsten van het onderzoek (BZK, 2003).
De indicatoren die gebruikt worden voor een benchmarkonderzoek kunnen
verschillende vormen hebben. Janssen et al. (2004) onderscheiden vijf typen
indicatoren die veelal op het gebied van internationale benchmarkonderzoeken
betreffende elektronische overheidsdienstverlening ingezet worden:
v
v
v
v
v
Vergelijken

Input indicatoren (financiële investering in elektronische diensten)
Output indicatoren (het aantal gerealiseerde elektronische diensten)
Gebruiksindicatoren (het aantal gebruikte elektronische diensten door de
afnemer)
Impact indicatoren (de voordelen van het gebruik van elektronische
diensten)
Omgevingsindicatoren (in hoeverre afnemers in staat zijn elektronische
diensten te gebruiken)

De volgende stap in de benchmarkcyclus is het vergelijken en analyseren van de
uitkomsten. De analyse wordt gedaan aan de hand van de opgestelde indicatoren.
Het is daarbij van belang dat de indicatoren bij de verschillende organisaties op
dezelfde wijze gemeten worden (BZK, 2003).
Bij benchmarking draait het zowel om kwantitatieve als om kwalitatieve analyses
(SGBO, 2005). In de kwantitatieve analyse worden de prestaties van verschillende
organisaties vergeleken en worden de verschillen gesignaleerd, terwijl in de
kwalitatieve analyse de aandacht uitgaat naar het verhaal achter de cijfers (e.g.
waarom scoort organisatie a hoger dan organisatie b, is er verbetering mogelijk,
etc.).
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Verbeteren

Het kwalitatieve deel dat in bovenstaande alinea werd genoemd is ook onderdeel
van verbeteren. De verschillen in antwoorden worden besproken en er wordt
gekeken van wie wat geleerd kan worden. Dit laatste kan leiden tot het opstellen
van best-practices. Daarna vindt de verbetering plaats. In deze fase wordt er
gezamenlijk gezocht naar verbetermogelijkheden. Daar vanuit wordt geprobeerd
de eigen situatie te verbeteren (i.e. implementatie van verbeteringpunten of
vernieuwingen). Tenslotte vindt de evaluatie plaats (Aarts et al., 2005).

2.2.6 Achterliggende modellen betreffende benchmarkindicatorenmodellen

Om de benchmarkindicatorenmodellen (zie hoofdstuk vier) te kunnen creëren zijn er drie modellen
bij gehaald ter inspiratie, namelijk: het ServiceIndicatorenModel (zie figuur 2), het uitgebreide
UTAUT model (zie figuur 3) van Cody-Allen en Kishore (2006) en het referentiemodel (zie figuur 4)
van de Vries en De Diana (2005).
De eerste twee modellen zijn van toepassing op dienstverleningaspecten. Het
ServiceIndicatorenModel werd gebruikt om de het benchmarkindicatorenmodel ten behoeve van de
kwaliteit van elektronische dienstverlening vorm te geven. Het uitgebreide UTAUT model werd
gebruikt om het benchmarkindicatorenmodel met betrekking tot het gebruik van elektronische
dienstverlening te ontwikkelen. Het referentiemodel heeft als inspiratie gediend voor de
vormgeving van beide benchmarkindicatorenmodellen.
Omdat de klant voornamelijk centraal staat worden de processen in de back-office enigszins
genegeerd. De front-office is echter zeer belangrijk wanneer de kwaliteit van elektronische
diensten gemeten wordt vanuit het perspectief van de klant. Uiteindelijk zijn er acht
hoofdindicatoren geïdentificeerd waarop gebenchmarked kan worden betreffende de waardering
van de kwaliteit van elektronische diensten. Deze indicatoren zijn terug te vinden in het
ServiceIndicatorenModel (zie figuur 2).

Figuur 2: ServiceIndicatorenModel voor elektronische klantcontacten
In het ServiceIndicatorenModel worden acht onderwerpen (i.e. de hoofdindicatoren) onderscheiden
die de kwaliteit uitmaken van elektronische dienstverlening tussen de overheid en haar klant. In het
model worden allereerst twee basisonderwerpen geïdentificeerd (Wang et al., 2004), te weten:
1. Betrouwbaarheid (i.e. de klant vertrouwt de serviceverlener)
2. Bruikbaarheid (i.e. de klant krijgt de service die hij verwacht)
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De bovengenoemde basisonderwerpen worden verder gespecificeerd in een zestal onderwerpen:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Integriteit (i.e. de serviceverlener maakt waar wat hij belooft)
Snelheid (i.e. de snelheid van procedures)
Eenvoud (i.e. de processen zijn voor de klant eenvoudig te volgen en te begrijpen)
Flexibiliteit (i.e. de mate waarin serviceverlening aanpasbaar is aan klantbehoeftes)
Bereikbaarheid (i.e. de contactmogelijkheden van de klant)
Duidelijkheid (i.e. het op een heldere manier uitleggen van procedures aan de klant)

Onder deze onderwerpen kunnen een aantal benchmarkindicatoren worden vastgesteld. Deze
indicatoren zijn uit de literatuur gehaald en een aantal is door middel van interviews
geïdentificeerd. Het overzicht van indicatoren wordt in hoofdstuk vier gepresenteerd.
UTAUT staat voor Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Het originele UTAUT model
(Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) is een model dat probeert te verklaren wanneer men
technologieën accepteert en daadwerkelijk gaat gebruiken (in een organisatie context). Het
uitgebreide UTAUT model voegt een drietal constructen toe, te weten: e-kwaliteit, vertrouwen en
tevredenheid.

Figuur 3: Het uitgebreide UTAUT model (Cody-Allen & Kishore, 2006)
Tot slot is er gebruik gemaakt van een zogenaamd referentiemodel. Een referentiemodel is een
methode om de implementatie van ICT in organisaties vorm te geven (de Vries & De Diana, 2005).
Echter biedt een referentiemodel meer mogelijkheden. In het voorbeeldmodel (zie figuur 4) wordt
onderscheid gemaakt tussen deelnemers, media en context. Deze drie aspecten leiden tot
genetwerkte organisatiecommunicatie (de Vries & De Diana, 2005).
Dit type model is ook toepasbaar op het vormgeven van de benchmarkindicatorenmodellen. Alles
wat in het model naar voren komt wordt gerefereerd aan bestaande literatuur. Doordat in het
model de referenties centraal staan kan er tot een gefundeerde aanpak worden gekomen. De
aspecten en het beoogde resultaat worden echter wel van een andere naam voorzien.
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Figuur 4: Voorbeeld van een referentiemodel (de Vries & De Diana, 2005)

2.2.7 Karakteristieken van gebruikers

Karakteristieken van gebruikers kunnen een grote rol spelen in benchmarkonderzoeken. In de ene
situatie is het wenselijk om de gehele doelgroep te onderzoeken, maar het kan soms ook nuttig zijn
om een bepaald segment of branche te onderzoeken. Ook kan in het benchmarkonderzoek zelf naar
dergelijke karakteristieken worden gevraagd om na afloop van het onderzoek mogelijke verschillen
te ontdekken. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen mannen en vrouwen, veehouders en vissers,
stadsmensen en dorpelingen, etc., te bespeuren in het gebruik van elektronische diensten?
Van Dijk et al. (2005) identificeren drie vormen van segmentatie die nuttig zijn in dit onderzoek,
namelijk: demografische, geografische en psychografische segmentatie. Daarnaast is er ook
aandacht voor sociografische segmentatie. Segmentatie is het proces om de totale populatie
(doelgroep) onder te verdelen in groepen (segmenten) op basis van overeenkomende
karakteristieken (van Dijk et al., 2005).
Hieronder wordt een aantal karakteristieken (i.e. variabelen) van de verschillende typen
segmentaties omschreven. De karakteristieken zijn naar alle waarschijnlijk niet uitputtend.
Demografische segmentatie

Bij het gebruik van demografische segmentatie worden populaties
zeer globaal onderverdeeld. De karakteristieken die hierbinnen
een rol spelen zijn: geslacht, leeftijd en (sub)cultuur (e.g.
ras/etniciteit).

Geografische segmentatie

Geografische segmentatie verdeelt populaties aan de hand
locatiekarakteristieken. De karakteristieken die hierbinnen een rol
spelen zijn: klimaat, werelddeel, land, provincie, regio, stad en
stadsdeel.

Sociografische segmentatie

Sociografische segmentatie beschrijft de meer sociale
karakteristieken van populaties. Onder sociografische segmentatie
vallen kenmerken als: inkomen, opleiding, beroep en sociale
klasse, maar ook bedrijfsspecifieke kenmerken als: type
bedrijf/branche, aantal mensen in dienst en het zelf regelen van
de administratie.

Psychografische segmentatie

Tot slot komt psychografische segmentatie aan bod. De
karakteristieken binnen deze vorm van segmentatie zijn nauw
gerelateerd aan het individu. Karakteristieken die hieronder
vallen zijn: persoonlijkheid, attitude, interesse, meningen en
levensstijl.
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2.3 Richtlijnen

In dit hoofdstuk zijn twee aspecten beschreven, namelijk elektronische dienstverlening en
benchmarking. De resultaten van deze onderzochte aspecten bieden richtlijnen voor het
ontwikkelen van de benchmarkmethodiek.
Allereerst is er geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag wat elektronische dienstverlening
nu daadwerkelijk is. De definitie die in dit rapport wordt aangehouden is: “elektronische
dienstverlening is de diensten die een organisatie, al dan niet via het internet, elektronisch aan de
klant verleent.”
Vervolgens is de benchmarkthematiek nader onderzocht. Benchmarking is het systematisch
vergelijken van prestaties en hun processen en werkwijze, op basis van vooraf opgestelde
indicatoren, met als doel dat organisaties van elkaar leren. Benchmarking kan gedaan worden vanuit
organisatorisch oogpunt, maar wordt hier vanuit de klant bekeken. Naast het leren van elkaar heeft
benchmarking nog vier andere hoofddoelstellingen, namelijk: transparantie bieden en
verantwoording afleggen aan de omgeving, het externe toezicht vergemakkelijken en afrekenen op
prestaties. Belangrijk is dat benchmarking meer is dan het vergelijken van prestaties alleen.
Daarnaast zijn er vier verschillende benchmarktypen geïdentificeerd. Er kan een intern, een extern,
een vergelijkend en een interactief benchmarkonderzoek worden uitgevoerd. In dit onderzoek staat
extern benchmarking centraal. Dit houdt in dat de organisaties die mee werken aan het
benchmarkonderzoek verschillend mogen zijn, maar dat er wel gelijksoortige processen spelen (e.g.
het aanbieden van gelijksoortige diensten zoals elektronische formulieren). De daadwerkelijke
uitvoering van een benchmarkonderzoek wordt in de literatuur beschreven aan de hand van het V3model. Dit model onderscheidt drie fasen, namelijk: voorbereiden, vergelijken en verbeteren.
Uit de literatuur komt een vijftal overwegingen naar voren dat zeker mee genomen moeten worden
wanneer een organisatie overweegt om een benchmark uit te voeren. Allereerst moet er gekeken
worden of benchmarking de meest geschikte methode is. Eenvoudige en te brede vraagstukken zijn
niet geschikt om op te lossen door te benchmarken. Benchmarking is vooral geschikt voor een
vraagstuk waar niet gelijk een antwoord op te geven valt. Daarnaast is het belangrijk te weten dat
benchmarking een continu leerproces en arbeidsintensief is. Dit betekent dat benchmarking veel
tijd en geld kan kosten, maar ook dat deze vaker dan één keer uitgevoerd moet worden om echt
nuttig te zijn. Ook moet het onderzoek op een eenduidige manier afgenomen worden, en dient er
draagvlak voor te worden gecreëerd.
De bovengenoemde richtlijnen dienen als input voor de te ontwikkelen modellen. Voornamelijk de
ontwikkeling van de contextuele benchmarkaanpak zal de nodige afwegingen kennen. Deze
afwegingen zijn te vinden in paragraaf 3.3.

13

3. Contextuele benchmarkmethodiek
3.1 Inleiding

In hoofdstuk twee kwam naar voren dat benchmarking het systematisch vergelijken van prestaties
en processen en werkwijze is, op basis van vooraf opgesteld indicatoren, met als doel dat
organisaties van elkaar leren. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Welke stappen zijn er nodig om een
benchmarkonderzoek uit te voeren? Deze thematiek staat in dit hoofdstuk centraal.

3.2 Contextuele benchmarkaanpak

Hieronder is een contextueel benchmarkaanpakmodel gepresenteerd (zie figuur 5) welke grafisch
laat zien hoe een benchmarkonderzoek ontworpen kan worden in verschillende situaties. Door
middel van het invullen van het model kan een op maat gemaakte aanpak gerealiseerd worden. Een
belangrijke reden voor dit model is dat elke organisatie uniek is en dat een one-size-fits-all aanpak
niet bestaat.
De vraag die bij een op maat gemaakte aanpak ter sprake komt, is of de opmaat gemaakte aanpak
wel generaliseerbaar is in de praktijk. Er is sprake van generaliseerbaarheid als de data verzameld
wordt in één database. De indicatoren en bijbehorende vragen die gekozen zijn om een specifiek
benchmarkvraagstuk te beantwoorden zijn gekozen uit een vaste set van indicatoren en vragen. De
schalen van deze vragen staan ook vast, wat betekent dat de data goed te vergelijken is met data
van andere organisaties, ook over langere tijdsperiodes.
Wanneer organisaties toegang kunnen krijgen tot elkaars data via een gemeenschappelijke database
kan er op een snelle en bovendien asynchrone manier, vergelijkingen worden gemaakt, zonder dat
daar altijd een tijdsinvestering andere organisaties voor nodig is. Een voordeel van snel
vergelijkingen kunnen maken is dat de resultaten momentaan zijn. Dit betekent dat de mensen die
verantwoordelijk zijn voor bepaalde diensten snel met de resultaten aan de slag kunnen, wat
motiverend kan werken. Dit in tegenstelling tot andere onderzoeken die vaak een retrospectief
karakter hebben.
Het model is vormgegeven aan de hand van een niveau-aspectmatrix, een model dat uit het veld
van methode engineering komt (Lemmen & Punter, 1994a; 1994b). Het idee achter deze aanpak is
dat het modelleren van informatiesystemen (in het veld van engineering) op verschillende niveaus
plaatsvindt en dat dezelfde aspecten op elk niveau voorkomen. In dit rapport wordt er vanuit
gegaan dat dit ook zo is bij het uitvoeren van een benchmarkonderzoek.
Methoden en

Context

technieken

Aspect
Niveau

Doel

Respondenten

Indicatoren

Methoden

Infrastructuur

Benchmarkpartners

Organisatie
Dienst

Contextuele
benchmarkaanpak

Figuur 5: Contextuele benchmarkaanpak niveau-aspectmatrix
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3.2.1 Toelichting van het contextuele benchmarkaanpakmodel

Het contextuele benchmarkaanpakmodel is opgedeeld in een aantal onderdelen, namelijk: de kern,
de context, de methoden en technieken en de contextuele benchmarkaanpak. In deze sectie
worden de verschillende onderdelen toegelicht.
De kern

De contextuele benchmarkaanpak maakt een onderverdeling in drie
niveaus, te weten: benchmarkpartners, organisatie en dienst. Meer uitleg
volgt aan de hand van een voorbeeld in sectie 3.3.2.
De contextuele benchmarkaanpak identificeert, naast de drie niveaus, vijf
aspecten, te weten: doel, respondenten, indicatoren, methoden en
infrastructuur. Deze aspecten worden ook toegelicht in sectie 3.2.2.

De context

De context staat linksboven de kern van het contextuele
benchmarkaanpakmodel. De context hangt af van de behoefte en doelen
van de organisatie die een benchmarkonderzoek initieert. Een voorbeeld
van een behoefte is om te kijken hoe de organisatie het doet op het
gebied van elektronische dienstverlening ten opzichte van andere,
vergelijkbare organisaties. De context is waarin het benchmarkonderzoek
zich afspeelt.

Methoden en
technieken

Rechts bovenin het contextuele benchmarkaanpakmodel staan de
methoden en technieken. De methoden en technieken kunnen worden
gezien als modules die ingezet kunnen worden zonder de hele methodiek
achter de contextuele benchmarkaanpak te gebruiken. Dit wil zeggen dat
per context een uitgebalanceerde set van methoden en technieken
toegepast worden die het doel van de benchmark dienen.

De contextuele
aanpak

De contextuele aanpak is te vinden onderaan het contextuele
benchmarkaanpakmodel. De aanpak beschrijft de stappen die een
organisatie moet nemen om het benchmarkonderzoek uit te voeren. Deze
aanpak is ter vergemakkelijking vormgegeven aan de hand van een aantal
stappen (zie paragraaf 3.3). Dit stappenmodel dient als blueprint om een
benchmark uit te voeren. Het model kan echter ook gebruikt worden
zonder dit stappenmodel. Dit biedt de organisatie die een
benchmarkonderzoek uit wil voeren meer vrijheid. De werking van het
contextuele benchmarkmodel wordt in de volgende sectie omschreven.

3.2.2 De werking van het contextuele benchmarkaanpakmodel

De werking van het model wordt uitgelegd aan de hand van een case. In deze case wordt er vanuit
gegaan dat LNV zich wil benchmarken met de Belastingdienst op het gebied van elektronische
dienstverlening. LNV is daarbij met name geïnteresseerd in de kwaliteit van elektronische
formulieren.
Aan de hand van de bovenstaande situatieschets kunnen er drie niveaus worden onderscheiden.
Namelijk de benchmarkpartners (LNV en de Belastingdienst), de organisatie (LNV of de
Belastingdienst) en de dienst (elektronische formulieren).
Het eerste aspect dat omschreven wordt in de contextuele benchmarkaanpak is het doel. Het doel
van de benchmarkpartners is bijvoorbeeld om de elektronische diensten met elkaar te vergelijken
en van elkaar te leren. Het doel op organisatieniveau kan echter verschillen. LNV kan voor zichzelf
het doel hebben om te kijken wat de doelgroep van LNV van de elektronische formulieren vindt en
dat verglijken met de Belastingdienst, terwijl de Belastingdienst bijvoorbeeld geïnteresseerd is om
de elektronische diensten in algemene zin aan de klant te verbeteren. Daarbij kunnen er ook
specifieke doelen omschreven worden voor bepaalde diensten, zoals LNV dat in deze case doet met
elektronische formulieren.
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Hetzelfde gaat op bij de keuze van respondenten (i.e. de doelgroep van de organisatie). Op elk
niveau kan er bepaald worden wat voor type respondenten ingezet wordt bij een
benchmarkonderzoek. Zo kunnen de partners dezelfde soort deelnemers willen benaderen zodat de
resultaten onderling goed te vergelijken zijn, maar kan er op organisatorisch niveau een andere
voorkeur bestaan.
Dit gaat ook op bij de keuze van de benchmarkindicatoren (i.e. kwaliteitsindicatoren en
gebruiksindicatoren). Daarnaast speelt de keuze van de methoden zich ook af op verschillende
niveaus. Zo moeten er op organisatieniveau bijvoorbeeld methoden worden ingezet om de
doelgroep te identificeren en wordt op het niveau van de benchmarkpartners gekeken hoe het
benchmarkonderzoek uitgevoerd moet worden, bijvoorbeeld door middel van een digitale
vragenlijst.
Tot slot wordt het aspect infrastructuur genoemd. Dit aspect is vooral relevant wanneer er op
aanbod aspecten wordt gebenchmarked. Een voorbeeld hiervan is de hardware en software die een
organisatie heeft en de beperkingen die daar aan vast zitten (e.g. een minimale tijd van 25 minuten
voor het verwerken van een elektronisch formulier). Dit aspect is ook belangrijk bij het gebruik van
elektronische diensten door de klant. De infrastructuur kan bijvoorbeeld inhouden of een klant wel
of niet toegang heeft tot een computer met internet.

3.3 Stappen

Om te komen tot een helder en praktisch toepasbare benchmarkmethodiek is het handig om te
denken vanuit stappen. Inspiratie om de benchmarkmethodiek te creëren is gehaald uit het V3model en uit de benchmarkcyclus (zie hoofdstuk twee) die daaruit voortvloeit (Aarts et al., 2005).
Het V3-model staat voor voorbereiden (i.e. stappen 1 tot en met 7), vergelijken (i.e. stappen 8 en
9) en verbeteren (i.e. stappen 10 tot en met 12).
Omdat de benchmarkmethodiek is ontworpen naar aanleiding van de resultaten van zowel dit
rapport, alsook van deelrapport 2, worden sommige termen uit de benchmarkcyclus niet
geadopteerd. In onderstaande figuur is de benchmarkmethodiek, die in dit rapport wordt
omschreven, grafisch weergegeven. Deze methodiek kan als blueprint worden beschouwd om het
benchmarkonderzoek op te zetten en uit te voeren.

Figuur 6: Stappenplan benchmarkmethodiek
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3.3.1 Stap 1: (Her)start van het benchmarkonderzoek

In hoofdstuk twee van dit rapport kwamen veel aspecten aan bod waaruit herleid kon worden wat
benchmarking inhoudt. Organisaties moeten zeker weten dat dit het type onderzoek is dat zij uit
wil voeren. Indien dit het geval is, kan het benchmarkonderzoek gecontinueerd worden met stap 2.
Indien er al eerder een benchmarkonderzoek is gehouden spreekt men van een herstart. Dit zou
bijvoorbeeld één jaar na het eerste benchmarkonderzoek plaats kunnen vinden. Door het herhalen
van het benchmarkonderzoek kan inzicht worden vergaard in het effect van de verbetering en kan
er gekeken worden in hoeverre bijstelling nodig is. Benchmarking is namelijk “een continu
verbeterproces” (SGBO, 2005). Door het continu herhalen van het benchmarkonderzoek kunnen
best-practices opgesteld worden, die een steeds sterker fundament zullen krijgen.

3.3.2 Stap 2: Doel bepalen van het benchmarkonderzoek
Het doel van het benchmarkonderzoek bepalen is erg belangrijk. Deze stap hangt erg samen met de
start van het benchmarkonderzoek. Niet alleen intern kan er dan beter overeenstemming worden
bereikt, ook is het van belang dat het doel op een heldere manier aan potentiële meewerkende
organisaties kan worden uitgelegd. Het doel dat leren van elkaar centraal staat moet zeker worden
vermeld.
Omdat een benchmarkonderzoek zo groot gemaakt kan worden als men maar zou willen is het
verstandig om het doel af te bakenen. Het wordt geadviseerd om op een beperkt aantal indicatoren
te gaan benchmarken. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om op zowel de waardering van de
kwaliteit als op het aanbod en het gebruik van elektronische diensten te gaan benchmarken. Het
onderzoek zal dan erg grootschalig worden en is dan praktisch niet gemakkelijk uitvoerbaar. Een
voorbeeld van een afgebakend doel is het vergelijken van de waardering van de kwaliteit van
elektronische diensten door de klant.
Ook kan er binnen een organisatie een benchmarkonderzoek plaatsvinden. In abstracte termen
kunnen dan twee typen evaluaties geschieden, namelijk formatieve en summatieve evaluatie. In het
geval van formatieve evaluatie wordt de huidige stand van zaken geïnventariseerd, een zogenaamde
nulmeting. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan wanneer er een nieuwe dienst wordt geïntroduceerd. Na
de introductie van een dienst kan een summatieve evaluatie uitgevoerd worden. Bij dit laatste type
evaluatie wordt gekeken welke effecten de nieuwe dienst heeft.

3.3.3 Stap 3: Keuze van de organisaties
De keuze van organisaties is de derde stap in het proces. Bij de keuze van organisaties is er een
aantal criteria waarnaar gekeken kan worden. Er kan voor een interne benchmarking gekozen
worden, wat inhoudt dat er gebenchmarked wordt tussen vergelijkbare organisaties. Ook kan er
gekozen worden voor externe benchmarking. Hierbij worden minder vergelijkbare organisaties
vergeleken, waarbij echter wel vergelijkbare processen spelen.
Daarnaast is er een mogelijkheid om een vergelijkende benchmark te doen wat inhoudt dat er naar
de prestaties (e.g. aantal diensten online) en kosten gekeken wordt. Tenslotte, bij interactieve
benchmarking kijkt men meer naar achterliggende processen, doelen, strategieën, etc.
Belangrijk is dat er ongeveer zeven organisaties meewerken aan het benchmarkonderzoek. Meer is
ook mogelijk, maar er moet wel voor gewaakt worden dat het benchmarkonderzoek praktisch
uitvoerbaar is.

3.3.4 Stap 4: Bepalen van de benchmarkindicatoren

Afhankelijk van het doel van het benchmarkonderzoek kunnen de benchmarkindicatoren worden
bepaald. Organisaties die aan de basis staan van het idee om een benchmarkonderzoek uit te gaan
voeren kunnen zelf een voorzet doen met indicatoren die zijzelf graag willen meten en kunnen dit
voorhouden aan de meewerkende organisaties. Ook kunnen andere indicatoren worden voorgelegd,
zodat de andere organisaties ook invloed hebben wat wordt onderzocht. Dit kan onder andere
helpen bij de overweging om wel of niet aan het onderzoek mee te werken. Belangrijker is dat alle
organisaties zich kunnen vinden in datgene wat wordt onderzocht.
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In de benchmarkindicatorenmodellen (zie hoofdstuk vier) komen aspecten aan bod waarop
organisaties zich kunnen benchmarken met andere organisaties. In benchmarkindicatorenmodel 1 is
er aandacht voor de kwaliteit van elektronische diensten. Vanuit de literatuur zijn er acht
hoofdindicatoren geïdentificeerd die de kwaliteit hiervan uitmaken. Alle acht indicatoren kunnen
worden gebruikt voor het benchmarkonderzoek, maar als er een gerichter vraagstuk beantwoordt
moet worden kan er ook een keuze voor één of enkele indicatoren worden gemaakt. Ditzelfde geldt
voor het gebruik van elektronische diensten in benchmarkindicatorenmodel 2, al liggen hier acht
andere indicatoren aan ten grondslag.

3.3.5 Stap 5: Keuze van het meetinstrument

Bij een benchmarkonderzoek gaat het om het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve data.
In deze stap gaat het echter om het verzamelen van kwantitatieve data. Om kwantitatieve data te
verzamelen hebben organisaties een aantal verschillende mogelijkheden.
Een handig instrument voor een benchmarkonderzoek is de vragenlijst. Een vragenlijst is een goede
manier om kwantitatieve data mee te verzamelen. Het afnemen van vragenlijsten kan uitgevoerd
worden door middel van belteams. Ook kan er een papieren vragenlijst naar de doelgroep gestuurd
worden. Nadelen van deze instrumenten zijn dat ze veel tijd, maar ook veel geld kosten.
Een eenvoudigere en goedkopere manier is om een vragenlijst digitaal in te laten vullen. Dit is erg
handig wanneer op korte termijn resultaten boven tafel moeten komen. Wanneer andere
organisaties dit ook doen kunnen er direct vergelijkingen worden gemaakt, zonder omslachtige en
tijdrovende analyse processen. Daarnaast is de response op digitale vragenlijsten vaak voldoende
groot.
Een mogelijkheid om een vragenlijst op te stellen is door middel van Servicetrack
(www.servicetrack.eu). Servicetrack is een centrum voor onderzoek naar de kwaliteit van
elektronische diensten in de publieke sector. Servicetrack biedt niet alleen mogelijkheden om de
vragenlijsten digitaal te verspreiden, maar biedt daarnaast ook mogelijkheden om belteams via dit
systeem de vragenlijsten in te laten vullen. Tevens biedt Servicetrack de mogelijkheid om
vragenlijsten op te stellen en te printen waarna deze per post verstuurd kunnen worden.
Tot slot is het mogelijk om een onafhankelijke groep mensen een vragenlijst in te laten vullen
wanneer ze bijvoorbeeld een bepaalde dienst bij verschillende organisaties afnemen. Dit kan gezien
worden als een zogenaamd mystery guest onderzoek. Nadeel is dat dit ook veel tijd en geld kan
gaan kosten.

3.3.6 Stap 6: Opstellen van de vragenlijst

Wanneer het bekend is welke indicatoren onderzocht gaan worden kan de vragenlijst opgesteld
worden. De vragen worden per indicator onderverdeeld zodat het duidelijk is welke vraag welke
indicator meet. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn te vinden in bijlage I.
Het is van belang dat alle organisaties dezelfde vragenlijst afnemen. Echter bestaat er wel een
mogelijkheid om een enkele extra vraag toe te voegen die relevant is voor een organisatie, maar
niet voor de anderen. Een organisatie die diensten verleent aan ondernemers wil bijvoorbeeld graag
weten hoe groot dit bedrijf is. Voor organisaties die burgers als doelgroep hebben is dit geen
relevante vraag. Zij willen liever weten of iemand toegang heeft tot een pc met internet, of dat
iemand beschikt over voldoende digitale vaardigheden. Deze vragen kunnen dus apart gesteld
worden, maar het aantal verschillende vragen moet wel binnen de perken blijven (e.g. twee á drie).
Het is ook verstandig om de uiteindelijke opzet van de vragenlijst naar de meewerkende
organisaties te sturen. Zo blijven ze op de hoogte en kunnen ze tevens de vragenlijst beoordelen.

3.3.7 Stap 7: Verzamelen van de gegevens

Het verzamelen van de gegevens wordt gedaan wanneer alle organisaties akkoord zijn met wat er
wordt onderzocht. Het dient van te voren afgesproken te zijn hoeveel mensen er benaderd worden,
wanneer zij benaderd worden en hoelang het verzamelen van gegevens mag duren. Het is de
bedoeling dat deze factoren zoveel mogelijk gelijk zijn. Daarbij is het vanzelfsprekend dat de
vragenlijst, op een uitzondering van een enkele vraag na, voor alle organisaties hetzelfde is. Ook is
het belangrijk dat de vragenlijst op gelijksoortige manier wordt afgenomen.
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3.3.8 Stap 8: Analyseren en vergelijken van de gegevens

Uit de analyse blijkt hoe organisaties op individueel niveau scoren. Het vergelijken van de gegevens
is nodig om te kijken hoe de organisaties het doen ten opzichte van elkaar. Wanneer een
benchmarkonderzoek al eerder heeft plaatsgevonden kunnen er ook vergelijkingen worden gemaakt
met voorgaande jaren en kunnen er conclusies worden getrokken of de organisatie het beter of
slechter doet. Ook biedt het mogelijkheden tot het signaleren van trends en andere ontwikkelingen.
Deze stap is ook goed uit te voeren met behulp van Servicetrack. Omdat de gegevens binnen één
systeem (i.e. database) verzameld zijn kunnen er gemakkelijk vergelijkingen worden gemaakt
tussen de resultaten van de verschillende organisaties. Ook kan er op eenvoudige wijze een
vergelijking worden gemaakt aan de hand van resultaten van voorgaande jaren. Dit biedt
mogelijkheden om op een snelle manier efficiënt te kunnen benchmarken.

3.3.9 Stap 9: Met en van elkaar leren

Nadat de gegevens onderling vergeleken zijn dient er dieper naar deze gegevens gekeken te worden
(kwalitatieve aanpak). Het is bij benchmarking van belang dat de verschillen boven water komen.
Op die manier kunnen organisaties kijken op welke punten andere organisaties beter scoren dan
zijzelf.
Wanneer organisaties echt van elkaar willen leren moeten zij op zoek naar leerpartners (i.e. de
organisaties die beter scoren dan zijzelf). In dat geval zullen er onderling gesprekken plaats moeten
vinden. Alleen op die manier kan er gekeken worden waarom organisatie a nu zoveel beter scoort
dan organisatie b. Ook kunnen er gesprekken plaatsvinden met alle meewerkende organisaties (e.g.
een focusgroep) waarin de verschillen in resultaten worden besproken van elkaar te leren.
Soms willen organisaties alleen kijken hoe zij staan ten opzichte van anderen (i.e.
prestatievergelijking). In dat geval is deze stap in de algehele aanpak niet nodig.

3.3.10 Stap 10: Opsporen van verbetermogelijkheden

Verbetermogelijkheden opsporen kan op twee manieren worden gedaan, afhangende van stap 9.
Indien er voor is gekozen om ook stap 9 uit te voeren in het benchmarkonderzoek, kunnen
verbetermogelijkheden gezamenlijk worden opgespoord. In dit geval kunnen stap 9 en 10 als
overlappend worden gezien, omdat beide stappen waarschijnlijk tijdens dezelfde sessie uit worden
gevoerd.
Indien er alleen een prestatievergelijking plaatsvindt, dus stap 9 niet wordt uitgevoerd, kunnen de
onderdelen waar de organisatie slecht op scoort nader onderzocht worden. Men kan intern proberen
de boel op te lossen door bij de concurrentie af te kijken of door valkuilen te bespreken. Men kan
ook een gebruikerspanel uitnodigen voor een kwalitatieve sessie om te kijken waarom bepaalde
zaken slecht worden gewaardeerd. Met name dit laatste is goed om te doen, omdat de
elektronische diensten uiteindelijk door die mensen worden gebruikt.

3.3.11 Stap 11: Toepassen van verbetermogelijkheden

Wanneer het duidelijk is wat waar verbeterd moet worden is het van belang dat er een
verbeteringsplan wordt opgesteld en dat deze wordt toegepast op de huidige situatie. Hoe dit in
zijn werk gaat hangt van het type organisaties af en de hiërarchie en verantwoordelijkheden die
daar achter zitten. Om die reden wordt deze stap niet verder uitgelicht.

3.3.12 Stap 12: Evaluatie

De evaluatie volgt aan het einde van het gehele benchmarkonderzoek. De balans kan worden
opgemaakt of de verbeteringen hebben geholpen (i.e. summatieve evaluatie). In een ideale situatie
worden de evaluaties teruggekoppeld aan de meewerkende organisaties om te komen tot bestpractices en worden er afspraken gemaakt voor een continuering van het benchmarkonderzoek.
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4. Benchmarkindicatorenmodellen
4.1 Inleiding

De benchmarkindicatorenmodellen die in dit hoofdstuk naar voren komen kunnen ingezet worden bij
twee typen benchmarkonderzoeken, namelijk bij interne en externe benchmarkonderzoeken (zie
sectie 2.2.4). De benchmarkindicatorenmodellen maken duidelijk op wat voor indicatoren
organisaties zich kunnen benchmarken.
Er zijn twee modellen uitgewerkt, namelijk een benchmarkindicatorenmodel voor de kwaliteit van
elektronische diensten en een benchmarkindicatorenmodel voor het gebruik van elektronische
diensten. Beide thema’s zijn belangrijk bij het benchmarken van elektronische diensten.

4.2 Benchmarkindicatorenmodel 1: Kwaliteit van elektronische dienstverlening

Hieronder staat het benchmarkindicatorenmodel voor de kwaliteit van elektronische diensten
gepresenteerd. In globale zin maken de kwaliteitsindicatoren, het type gebruiker en het aanbod van
elektronische diensten de kwaliteit uit. Dit model verdiept deze drie punten echter op een aantal
niveaus.

Figuur 7: Benchmarkindicatorenmodel 1 Kwaliteit van elektronische diensten
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Bovenstaande figuur is gebaseerd op het ServiceIndicatorenModel dat in sectie 2.2.6 besproken is.
Er zijn acht hoofdindicatoren geïdentificeerd (i.e. de kwaliteitsindicatoren voor elektronische
dienstverlening) waaronder een aantal subindicatoren valt. De subindicatoren konden echter niet in
het model geplaatst worden, omdat het model anders moeilijk leesbaar, en lastig te interpreteren
is. De subindicatoren worden hieronder echter wel toegelicht.
Daarnaast spelen de gebruikers van elektronische diensten een grote rol in dit model. Mede omdat
de gebruiker een centrale rol speelt in dit onderzoek komt deze prominent naar voren. De
gebruikers zijn onder te verdelen in een aantal criteria, welke in sectie 2.2.7 staan omschreven.
Het aanbod van elektronische diensten komt als laatst aan bod.

4.2.1 Kwaliteit van elektronische dienstverlening

De kwaliteitsindicatoren voor elektronische diensten worden als eerst toegelicht. Deze indicatoren
hebben betrekking op de elektronische dienstverlening vanuit het perspectief van de klant. Dit type
indicator wordt ook wel impactindicator genoemd. Zoals in het model te zien is bestaat deze uit
betrouwbaarheid, bruikbaarheid, snelheid, integriteit, eenvoud, flexibiliteit, bereikbaarheid en
duidelijkheid. Deze indicatoren kunnen individueel opgedeeld worden in een aantal subindicatoren.
De subindicatoren die voorzien zijn van een referentie komen uit de literatuur. De literatuur heeft
tevens als basis gediend bij het onderverdelen van de subindicatoren onder de hoofdindicatoren. De
subindicatoren zonder referentie komen uit de interviews (zie deelrapport 2).
Betrouwbaarheid
v Zelfregie: de mate waarin iemand zelf bepaalt wie welke informatie tot zijn beschikking
krijgt (van Deursen & van der Geest, 2006)
v Bekwaamheid: de expertise/professionaliteit waarmee een dienst uitgevoerd wordt
(Johnston, 1995; Gefen & Straub, 2004)
v Volledigheid van informatie (Horan et al., 2006)
v Beschikbaarheid: correcte technische prestaties (Parasuraman et al., 2005)
v Vertrouwen in internettechnologie (Carter & Bélanger, 2005)
v Vertrouwen in overheidsorganisaties (Parasuraman et al., 1988; Carter & Bélanger, 2005)
v Privacy: de veiligheid van diensten en de mate waarin persoonsgegevens worden beveiligd (
Johnston, 1995; Parasuraman et al., 2005)
Bruikbaarheid
v Voorspelbaarheid (Gefen & Straub, 2004)
v Nuttige informatie (Horan et al., 2004)
v Actieve betrokkenheid: meedenken met de organisatie over elektronische dienstverlening
om eigen belangen te behartigen (Burger@Overheid, 2006)
v Ervaren servicekwaliteit (Wang et al., 2004)
v Compensatie: de mate waarin de website gebruikers compenseert bij problemen
(Parasuraman et al., 2005)
Integriteit
v Transparantie: inzicht hebben in hoe de organisatie werkt (Burger@Overheid, 2006)
v Ontvankelijkheid: op een eenvoudige wijze klachten en bezwaren maar ook ideeën melden
(Burger@Overheid, 2006)
v Social presence: de warmheid die de organisatie op elektronische manier uitstraalt (Gefen &
Straub, 2004)
v Inlevingsvermogen/empathie: de mate waarin de dienstverlener zorgt dat de klant zich
comfortabel voelt (Parasuraman et el., 1988; Johnston, 1995; Wang et al., 2004)
v Welwillendheid: mate van respect en gepastheid bij het verlenen van diensten (Johnston
1995; Gefen & Straub, 2004)
v Beleefdheid (Parasuraman et al., 1988)
v Bejegening
v Nakomen van afspraken (Parasuraman et al., 2005)
v Aesthetics: aangename grafische inkleding van elektronische diensten (Johnston, 1995)
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Snelheid
v Efficiëntie: het gemak en de snelheid waarmee iets te gebruiken is (Parasuraman et al.,
2005; Horan et al., 2006)
v Eenmalige gegevensverstrekking: niet vaker dan één keer dezelfde gegevens verstrekken
aan een organisatie (Dialogic, 2004)
v Tijdigheid: reactiesnelheid op vragen, aanvragen, etc. (Parasuraman et al., 2005; TNS NIPO,
2007)
Eenvoud
v Gebruiksvriendelijkheid (Horan et al., 2006)
v Navigatie (Horan et al., 2006)
v Situationele normaliteit: de mate waarin de elektronische dienstverlening vergelijkbaar is
met elektronische dienstverlening van andere organisaties (Gefen et al., 2003)
v Inspanning: de moeite die nodig is om iets gedaan te krijgen (Dialogic, 2004)
Flexibiliteit
v Maatwerk (Horan et al, 2006) / Persoonlijke informatieservice: juiste, volledige en actuele
informatie afgestemd op de behoefte van de gebruiker (Burger@Overheid, 2006)
v Vrije kanaalkeuze: zelf een keuze maken via welk kanaal (i.e. balie, brief, telefoon, e-mail
en internet) contact met de organisatie plaatsvindt (Burger@Overheid, 2006)
Bereikbaarheid
v Bekendheid (Gefen & Straub, 2004)
v Vindbaarheid: de klant weet waar hij moet zijn voor informatie en diensten van de
organisatie (Burger@Overheid, 2006)
v Toegankelijkheid (Wang et al., 2004)
v Contact: beschikbaarheid van assistentie (Parasuraman et al., 2005)
Duidelijkheid
v Begrijpelijkheid: het aanbieden van informatie op een dusdanige manier dat het voor de
klant duidelijk/inzichtelijk is (Johnston, 1995; Burger@Overheid, 2004; 2006)
v Procedure: uitleg van wie, wat, waar, waarom en hoe (Burger@Overheid, 2004)

4.2.2 Gebruikers van elektronische diensten

In sectie 2.2.7 is al het een en ander gezegd over de manier waarop de gebruikers die in een
benchmarkonderzoek mee worden genomen onder te verdelen zijn. Onderstaande opsomming
beschrijft vier vormen van segmentatie, namelijk: demografisch, geografisch, sociografisch en
psychografisch. De onderliggende indicatoren zijn naar alle waarschijnlijkheid niet uitputtend.
Demografische gegevens
v Geslacht
v Leeftijd
v (Sub)cultuur (ras/etniciteit)

Geografische gegevens
v Klimaat
v Werelddeel
v Land
v Provincie
v Regio
v Stad
v Stadsdeel

Sociografische gegevens
v Inkomen
v Opleiding
v Beroep
v Sociale klasse
v Type bedrijf/branche
v Aantal mensen in dienst
v Zelf regelen van de administratie

Psychografische gegevens
v Persoonlijkheid
v Attitude
v Interesse
v Meningen
v Levensstijlen
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4.2.3 Aanbod van elektronische diensten

Tenslotte komt het aanbod van elektronische diensten aan bod. Dit onderdeel is opgedeeld in vier
categorieën, te weten: type (elektronische) diensten, perspectiefkeuze, behoefte aan elektronische
diensten en de aanbodindicatoren oftewel outputindicatoren.
Type (elektronische) diensten
v Elektronische
:
formulieren
v Elektronische dossiers :
v E-mail
v Elektronische
communicatie
v SMS en mobiel
internet
v Identiteit en
beveiliging

:
:

v Helpdesk/serviceteam
v Informatie website

:
:

v Elektronisch
berichtenverkeer
v E-participatie

:

v Zelfservice
v Ketensamenwerking*

:
:

v Telefoon
v Balie

:
:

:
:

:

Het afnemen van diensten door middel van een formulier op het
internet
Dossier met persoonlijke informatie van individuele gebruikers op
het internet - workflowmanagement
Elektronisch versturen van brieven
(a)Synchrone communicatie tussen overheid en klant, en klant en
overheid (e.g. chat, forum en uploaden van documenten)
Mobiele informatievoorziening
Identificatie, authenticatie en autorisatie – vaststellen van:
gebruiker, juistheid van opgegeven identiteit en mate van
toegang
Serviceteam via internet of telefoon
Standaard website met informatie over de organisatie en haar
diensten
Koppeling van de systemen van de klant met de systemen van de
organisatie
Het op elektronische wijze betrekken van klanten bij hetgeen
waar de organisatie mee bezig is
Geautomatiseerde services (e.g. rekenmodules, alerts, etc.)
Bij het afnemen van één dienst bij verschillende
organisaties slechts één keer te hoeven inloggen
Dienstverlening via het kanaal telefoon
Dienstverlening via het kanaal balie

De laatste twee diensten hebben in een eerste oogopslag weinig te maken met elektronische
dienstverlening. Echter zijn dit wel de kanalen die het meest worden gebruikt. Ook gaan klanten
naar deze kanalen toe wanneer het op elektronische wijze afnemen van diensten niet lukt. Omdat
uit interviews gebleken is dat deze kanalen niet los mogen worden gezien van het elektronische
kanaal zijn ze in bovenstaand schema opgenomen.
*Ketensamenwerking is een begrip dat door verschillende organisaties op verschillende wijze wordt
geïnterpreteerd. Ketensamenwerking zoals hier omschreven betreft overheidsketens. LNV
omschrijft ketensamenwerking bijvoorbeeld als samenwerking tussen (verschillende) bedrijven en
de overheid.
Perspectiefkeuze
v Breed of specifiek
v Product of proces
Perspectiefkeuze houdt in dat er gekozen kan worden hoe ver de benchmarking moet gaan. Wordt
er bijvoorbeeld een globaal onderzoek gehouden naar alle elektronische diensten of naar één of
enkele elektronische diensten? Of wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het product (e.g. de
gebruiksvriendelijkheid van elektronische formulieren) of het achterliggende proces (e.g. de
afhandeling van elektronische formulieren)?
Behoefte aan elektronische diensten
De behoefte-indicatoren zijn gelijksoortig als de kwaliteitsindicatoren. Het verschil tussen beide is
dat de kwaliteitsindicatoren worden gemeten aan de hand van gebruikservaringen, terwijl de
behoefte-indicatoren worden gemeten aan de hand van wensen en verwachtingen. Enkele op
zichzelf staande vragen over de behoefte komen ook aan bod (zie bijlage I).
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Aanbodindicatoren (outputindicatoren)
v Aanwezigheid van diensten
v Structuur (Rentinck et al., 2007)
v Diensten/producten (Rentinck et al., 2007)
v Ondersteunende/beschikbare faciliteiten (Rentinck et al., 2007)
v Communicatie (Rentinck et al., 2007)
v Transparantie (advies.overheid.nl)
v Interactiviteit en actualiteit (advies.overheid.nl)
v Verfijning van elektronische diensten (i.e. online sophistication) (RAND, 2003)
v Gebruiksvriendelijkheid (advies.overheid.nl)
v Gepersonaliseerde dienstverlening (advies.overheid.nl)
v Toegankelijkheid* (Velleman et al., 2007)
De aanbodindicatoren zijn vanuit het perspectief van de gebruiker opgezet, maar worden niet door
de gebruikers gewaardeerd. Dit komt doordat het feitelijke cijfers betreft en niet zozeer
percepties, zoals dat bij de waardering van kwaliteit wel het geval is.
*De indicatoren die binnen toegankelijkheid vallen komen uit het rapport van Velleman et al.
(2007). Deze indicatoren staan als richtlijnen bekend voor het Waarmerk drempelvrij.nl. Deze
richtlijnen zijn overgenomen van het World Wide Web Consortium (zie www.w3c.org). Niet alle
richtlijnen komen expliciet naar voren. Richtlijnen als het gebruik maken van ‘stylesheets’ of
‘dynamische content’ is voor de gebruiker van elektronische diensten weinig relevant.

4.3 Benchmarkindicatorenmodel 2: Gebruik van elektronische diensten

Op de volgende pagina staat het benchmarkindicatorenmodel voor het gebruik van elektronische
diensten gepresenteerd. In globale zin maken de gebruiksindicatoren, het type gebruiker en het
aanbod van elektronische diensten het gebruik uit. Dit model verdiept deze drie punten echter op
een aantal niveaus.
Het benchmarkindicatorenmodel voor het gebruik van elektronische diensten is gebaseerd op het
uitgebreide UTAUT model dat in sectie 2.2.6 besproken is. Er zijn acht hoofdindicatoren
geïdentificeerd (i.e. de gebruiksindicatoren voor elektronische dienstverlening). In tegenstelling tot
het benchmarkindicatorenmodel betreffende de kwaliteit van elektronische diensten worden de
hoofdindicatoren in dit model niet verder opgedeeld.
Daarnaast spelen de gebruikers en het aanbod van elektronische diensten een grote rol. De
gebruikers en het aanbod worden in deze paragraaf echter niet verder toegelicht, omdat deze
hetzelfde zijn als het andere benchmarkindicatorenmodel, zoals besproken in secties 4.2.2 en
4.2.3.

24

Figuur 8: Benchmarkindicatorenmodel 2 Gebruik van elektronische diensten

4.3.1 Gebruik van elektronische diensten

De gebruiksindicatoren worden in deze sectie toegelicht. Deze indicatoren hebben betrekking op
het gebruik van elektronische dienstverlening, vanuit het perspectief van diezelfde gebruiker. Dit
type indicator valt zowel onder impactindicatoren als omgevingsindicatoren (zie sectie 2.2.5).
Zoals in het model te zien is bestaan de gebruiksindicatoren uit verwacht nut, verwacht
gebruiksgemak, sociale norm, faciliterende condities, houding ten aanzien van technologie,
gebruiksintentie, persoonlijk vertrouwen en individueel internetgebruik. Deze indicatoren komen uit
de literatuur en een omschrijving ervan is in de volgende opsomming te lezen.
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Gebruiksindicatoren
v Verwacht nut: de mate waarin iemand denkt dat zijn/haar situatie zal verbeteren wanneer
er gebruik wordt gemaakt van elektronische diensten (UTAUT/TAM) (e.g. Venkatesh et al.,
2003)
v Verwacht gebruiksgemak/zelfeffectiviteit: het gemak waarmee elektronische diensten te
gebruiken zijn (UTAUT/TAM) (e.g. Venkatesh et al., 2003)
v Sociale norm: de mate waarin iemand denkt dat hij het systeem moet gebruiken in de ogen
van anderen (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003)
v Faciliterende condities: de infrastructuur (e.g. computer en internetverbinding) die nodig is
om gebruik te kunnen maken van elektronische diensten (UTAUT/DOI) (e.g. Venkatesh et
al., 2003)
v Houding ten aanzien van technologie: de manier waarop tegen elektronische dienstverlening
wordt aangekeken (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003)
v Gebruiksintentie: de intentie om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van elektronische
diensten (UTAUT/TAM) (e.g. Venkatesh et al., 2003)
v Persoonlijk vertrouwen: de mate van vertrouwen in mensen (Gefen & Straub, 2004)
v Individueel internetgebruik/ervaring: de mate waarin iemand gebruik maakt van het
internet (Venkatesh et al., 2003; van Deursen & van der Geest, 2006)
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5. Discussie
In dit rapport werd beloofd om te komen tot een contextuele benchmarkaanpak dat gebruikt kan
worden om op een snelle, doch kwalitatieve en op maat gemaakte manier een benchmarkonderzoek
te kunnen op zetten en uitvoeren.
Een van de sterke punten van dit model, in combinatie met de indicatorenmodellen, is dat de focus
ligt op de klant. Zoals in hoofdstuk twee staat omschreven worden benchmarks tegenwoordig veelal
uitgevoerd op het aanbod van elektronische diensten. De klant is erg belangrijk op het gebied van
elektronische dienstverlening en dient daarom ook een belangrijke plaats in te nemen in dergelijke
onderzoeken.
Wanneer er een gezamenlijke database wordt opgezet kan door middel van de beschreven
methodiek op een snelle manier benchmarks worden uitgevoerd, vooral wanneer de database door
de tijd heen wordt gevuld met data. Wanneer organisaties toegang hebben tot deze database, en
dus tot elkaars data, kan er door een aantal simpele handelingen te verrichten vergelijkingen
worden gemaakt. Dit betekent bovendien dat organisaties niet altijd intensief met elkaar hoeven
samen te werken.
Daarenboven kunnen benchmarks asynchroon worden uitgevoerd. Het is hierbij van belang dat de
database is gevuld. Een ander voordeel is dat de benchmarks momentaan van karakter zijn. Dit
betekent dat de resultaten van de benchmark snel bekend zijn en dat er snel iets mee gedaan kan
worden. Dit in tegenstelling tot andere onderzoeken die vaak retrospectief van karakter zijn. Dit
werkt namelijk motiverend voor de uitvoerders, omdat zij direct in kunnen springen op de dingen
die bijvoorbeeld niet goed gaan.
Daarnaast is kwaliteit een belangrijk aspect bij deze contextuele benchmarkaanpak. Organisaties
kunnen een aantal indicatoren kiezen waarop zij zich willen benchmarken met anderen. Deze
indicatoren staan in de database en zijn voorzien van een vaste set vragen met bijbehorende
schalen. Doordat de vragen en schalen altijd dezelfde zijn kunnen er goede vergelijkingen gemaakt
worden tussen de verschillende organisaties, ook over langere tijdsperiodes.
Tot slot komt het op maat maken van het benchmarkonderzoek aan bod. Door het invullen van het
raamwerk betreffende de contextuele benchmarkaanpak is dit mogelijk. Door vragen te stellen aan
de hand van een aantal aspecten op een aantal verschillende niveaus wordt het duidelijk hoe het
benchmarkonderzoek opgezet en uitgevoerd kan worden. Het beschreven stappenplan kan hierbij
helpen als richtlijn.
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Bijlage I: Globale benchmarkvragenlijst
In dit hoofdstuk wordt een eerste opzet gegeven van een aantal vragen dat gesteld kan worden met
betrekking tot het benchmarken van elektronische diensten. De opgestelde vragen zijn bevindingen
uit geraadpleegde literatuur. Deze vragenlijst is tevens aangevuld aan de hand van de resultaten
van de interviews. De globale vragenlijst heeft niet als doel om volledig zijn. De vragen zijn
opgesteld aan de hand van de indicatoren en subindicatoren die zijn genoemd in hoofdstuk vier.
Allereerst wordt er een aantal handreikingen gedaan voor wat betreft de kwaliteit van elektronische
diensten vanuit het klantperspectief. Als tweede punt komt het gebruik van elektronische diensten
aan bod. Dit is ook opgezet vanuit het perspectief van de klant. Het derde punt waarop
gebenchmarked kan worden is het aanbod van de elektronische diensten (organisatieperspectief).
Tot slot komen de behoefte-indicatoren aan bod (klantperspectief). De andere punten in het model
komen niet aan bod, omdat dit buiten het perspectief van het onderzoek ligt. Bovendien kwamen
deze uitgebreid terug in hoofdstuk vier van dit rapport.
Onderstaande vragen worden in de meeste gevallen beantwoord op basis van een vijfpunt schaal
(e.g. zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk of van zeer mee oneens tot zeer mee eens). De vragen
die in deze bijlage naar voren komen moeten wel af worden gestemd op de gebruikte schaal. Tot
slot zijn de meeste vragen voorzien van een lege plek (…). Op die plek kan de naam van de
betreffende organisatie ingevuld worden.

I.I Kwaliteitsindicatoren

De vragen die hier genoemd worden hebben betrekking op het benchmarkindicatorenmodel
betreffende de kwaliteit van elektronische dienstverlening. In onderstaande figuur is ter
verduidelijking gearceerd waar het hier om gaat.

Figuur I: Benchmarkindicatorenmodel 1 Kwaliteit van elektronische diensten
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I.I.I Betrouwbaarheid
Zelfregie (van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Ik wil zelf bepalen welke organisaties mijn persoonlijke informatie in handen krijgen (van
Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Ik wil niet dat … zelf bepaald wie mijn persoonlijke informatie in handen krijgt (van Deursen
& van der Geest, 2006)
Ø Ik wil niet dat organisaties aan wie ik mijn persoonlijke informatie afgeef deze onderling
uitwisselen (van Deursen & van der Geest, 2006; Parasuraman, 2005; Dialogic, 2004)
Ø Alle samenwerkende organisaties mogen wat mij betreft mijn persoonlijke informatie
raadplegen (van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø … maakt geen gebruik van mijn gegevens zonder mijn toestemming (Burger@Overheid,
2006)
Ø Het is gemakkelijk de gegevens die … van mij heeft te wijzigen (Dialogic, 2004)
Ø Ik kan mijn persoonlijke gegevens die bij … bekend zijn inzien (Dialogic, 2004;
Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik kan zelf mijn eigen gegevens op de website van … wijzigen (Burger@Overheid, 2006)
Bekwaamheid (Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik vind … deskundig in haar elektronische dienstverlening (Gefen & Straub, 2004)
Ø … weet goed waar haar klanten zich mee bezig houden (Gefen & Straub, 2004)
Ø … is goed op de hoogte van klantzaken (Gefen & Straub, 2004)
Ø … weet heel goed hoe ze mij van dienst kan zijn (Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik twijfel niet aan de eerlijkheid van … (Gefen & Straub, 2004)
Ø … adviseert mij zo goed mogelijk wanneer dat nodig is (Gefen & Straub, 2004)
Ø Wanneer ik een dienst bij … afneem gaat het in een keer goed (Wang et al., 2004)
Volledigheid van informatie (Horan et al., 2006)
Ø Ik kan gedetailleerde informatie vinden over de elektronische diensten van … voordat ik ze
gebruik (Horan et al., 2006)
Ø Ik vind dat de informatie op de website van … correct is (Burger@Overheid, 2006; Horan et
al., 2006)
Ø Ik vind dat de informatie op de website van … actueel is (Burger@Overheid, 2006; Horan et
al., 2006)
Beschikbaarheid (Parasuraman et al., 2005)
Ø De website van … is altijd beschikbaar (Parasuraman et al., 2005)
Ø De website van … functioneert altijd goed (Parasuraman et al., 2005)
Ø De website van … loopt niet vast wanneer ik een formulier in wil vullen (Parasuraman et al.,
2005)
Ø De website van … is tijdens mijn gebruik ervan nog nooit gecrasht (Parasuraman et al.,
2005)
Vertrouwen in internettechnologie (Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik ben er gerust op dat ik wettelijk beschermd ben tegen problemen met elektronische
diensten van … (Carter & Bélanger, 2005)
Ø Over het algemeen is het internet veilig genoeg om gebruik te maken van elektronische
dienstverlening (Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik kan de website van … te allen tijde bezoeken (Horan et al., 2006)
Ø ICT leidt tot betere bescherming van persoonlijke gegevens (Dialogic, 2004)
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Vertrouwen in overheidsorganisaties (Parasuraman et al., 1988; Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik vind dat ik … kan vertrouwen (Parasuraman et al., 1988; Carter & Bélanger, 2005)
Ø … is te vertrouwen op het verwerken van elektronische diensten (Parasuraman et al., 1988;
Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik vertrouw … dat zij al het mogelijke doet om mij van dienst te zijn (Wang et al., 2004;
Carter & Bélanger, 2005)
Ø Gebaseerd op mijn ervaringen met … weet ik dat het een betrouwbare organisatie is (Gefen
et al., 2003)
Ø Gebaseerd op mijn ervaringen met … weet ik dat deze organisatie goed zorgt voor haar
klanten (Gefen et al., 2003)
Ø Gebaseerd op mijn ervaringen met … weet ik dat deze organisatie niet opportunistisch is
(Gefen et al., 2003)
Ø Gebaseerd op mijn ervaringen met … weet ik dat deze organisatie voorspelbaar is (Gefen et
al., 2003)
Ø Gebaseerd op mijn ervaringen met … weet ik dat deze organisatie te vertrouwen is (Gefen
et al., 2003)
Ø Het beleid en regelgeving dat … hanteert is duidelijk (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik vind dat … bedrijfszeker is (Parasuraman et al., 1988)
Ø Ik vind … over het algemeen betrouwbaar
Ø Ik vind dat … een goed imago heeft
Privacy (Johnston, 1995; Parasuraman et al., 2005)
Ø Ik vind dat de elektronische diensten van … goed zijn beveiligd (Parasuraman et al., 2005)
Ø … gaat voorzichtig/vertrouwelijk om met mijn persoonlijke gegevens (Dialogic, 2004)
Ø Ik weet welke gegevens … van mij heeft (Dialogic, 2004)

I.I.II Bruikbaarheid
Voorspelbaarheid (Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik weet behoorlijk goed wat ik kan verwachten van de elektronische dienstverlening van …
(Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik weet behoorlijk goed wat … doet aan elektronische dienstverlening (Gefen & Straub,
2004)
Nuttige informatie (Horan et al., 2006)
Ø Ik vind de informatie op de website van … erg nuttig (Horan et al., 2006)
Ø Ik kon een aantal bruikbare opties vinden op de website van … die mij konden helpen om
mijn doel te bereiken (Horan et al., 2006)
Ø … informeert mij goed over onderwerpen (plannen, besluiten, diensten, etc.) die voor mij
relevant zijn (Dialogic, 2004)
Actieve betrokkenheid (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik heb de mogelijkheid om mee te denken over de elektronische dienstverlening van …
(Burger@Overheid, 2006)
Ervaren servicekwaliteit (Wang et al., 2004)
Ø De algehele service kwaliteit van … is goed (Wang et al., 2004)
Ø Het elektronische diensten aanbod van … is van hoge kwaliteit (Wang et al., 2004)
Ø … levert superieure dienstverlening op welk aspect dan ook (Wang et al., 2004)
Ø Ik ben blij/verheugd met de elektronische diensten van … (Wang et al., 2004)
Ø Ik ben tevreden over de uiteindelijke resultaten (TNS NIPO, 2007)
Compensatie (Parasuraman et al., 2005)
Ø Ik word door … gecompenseerd als er problemen zijn waar ik zelf niets aan kan doen
(Parasuraman et al., 2005)
Ø Ik word door … gecompenseerd als zij een dienst of informatie te laat leveren (Parasuraman
et al., 2005)
Ø … compenseert mij wanneer zij zich niet houdt aan haar afspraken (Burger@Overheid, 2006)
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I.I.III Integriteit
Transparantie (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik kan gemakkelijk te weten komen hoe … werkt (Burger@Overheid, 2006)
Ø Wanneer ik een dienst heb afgenomen krijg ik hier (automatisch) een bevestiging van
(Burger@Overheid, 2006)
Ø Wanneer ik een dienst heb afgenomen heb ik zicht op de voortgang van deze dienst
(Burger@Overheid, 2006)
Ontvankelijkheid (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik weet wat voor servicenormen … hanteert (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik weet waar ik moet zijn om klachten of bezwaren in te dienen (Burger@Overheid, 2006)
Ø Het is mij duidelijk waar ik terecht kan voor ideeën en suggesties (Burger@Overheid, 2006)
Social
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Presence (Gefen & Straub, 2004)
Er zit een mate van menselijkheid in de website van … (Gefen & Straub, 2004)
Er zit een mate van persoonlijke benadering in de website van … (Gefen & Straub, 2004)
Er zit een mate van socialiteit in de website van … (Gefen & Straub, 2004)
Er zit een mate van menselijke warmte in de website van … (Gefen & Straub, 2004)
Er zit een mate van gevoeligheid in de website van … (Gefen & Straub, 2004)

Inlevingsvermogen/empathie (Parasuraman et al., 1988; Wang et al., 2004)
Ø … geeft mij individuele aandacht (Parasuraman et al., 1988; Wang et al., 2004)
Ø … begrijpt mijn specifieke behoeften (Parasuraman et al., 1988; Wang et al., 2004)
Ø … heeft het beste met mij voor (Parasuraman et al., 1988; Gefen & Straub, 2004)
Ø Wanneer ik een probleem heb heeft … daar sympathie voor (Parasuraman et al., 1988)
Welwillendheid (Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik vind dat … rekening houdt met de consequenties van hun acties voor mij (Gefen & Straub,
2006)
Ø Ik vind dat … mijn belangen voorop zet dan die van hun eigen (Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik vind dat … handelt met de beste intenties (Gefen & Straub, 2004)
Ø Wanneer ik een probleem heb probeert … mij oprecht te helpen in het vinden van een
oplossing (Wang et al., 2004)
Beleefdheid (Parasuraman et al., 1988)
Ø Ik vind dat … mij moet informeren wanneer ik een dienst af moet nemen (Parasuraman et
al., 1988)
Ø Ik vind dat … mij te allen tijde moet helpen als dat nodig is (Parasuraman et al., 1988)
Ø Ook al heeft … het druk, ik vind dat zij ogenblikkelijk op mijn vragen moet antwoorden
(Parasuraman et al., 1988)
Bejegening
Ø … is vriendelijk in haar elektronische dienstverlening (Parasuraman et al., 1988)
Ø … behandeld mij streng
Ø … behandeld iedereen gelijk
Nakomen van afspraken (Parasuraman et al., 2005)
Ø … maakt accurate afspraken als het gaat om het verlenen van diensten (Parasuraman et al.,
2005)
Ø … is eerlijk in wat zij kunnen leveren (Parasuraman et al., 2005)
Ø … levert diensten op de afgesproken tijdstippen (Parasuraman et al., 1988; 2005; Wang et
al., 2004)
Ø De diensten van … worden in een acceptabel tijdsbestek afgehandeld (Parasuraman et al.,
2005)
Ø Wanneer … iets belooft, komt zij dit na (Parasuraman et al., 1988; Gefen & Straub, 2004;
Wang et al., 2004)
Ø De afspraken die … met mij maakt ogen betrouwbaar (Gefen & Straub, 2004)
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Aesthetics (Johnston, R. 1995)
Ø Ik vind het ontwerp van de website van … mooi (Horan et al., 2006)

I.I.IV Snelheid
Efficiëntie (Parasuraman et al., 2005; Horan et al., 2006)
Ø De verschillende pagina’s op de website van … worden snel geladen (Parasuraman et al.,
2005)
Ø De website van … is gemakkelijk te gebruiken (Parasuraman et al., 2005)
Ø De website van … geeft teveel informatie waardoor ik de draad kwijt raak (Horan et al.,
2006)
Ø Door formulieren op het internet in te vullen houd ik meer tijd over voor mijn hoofdtaken
(LNV, 2007)
Ø Door aanvragen bij … via internet te doen wordt de papieren rompslomp minder (LNV, 2007)
Ø Elektronische dienstverlening zorgt voor snellere dienstverlening (RAND, 2003)
Ø Elektronische dienstverlening zorgt voor betere service (RAND, 2003)
Ø Elektronische dienstverlening is meer accuraat dan conventionele dienstverlening (Rand,
2003)
Ø Elektronische dienstverlening bespaart veel geld (Rand, 2003)
Ø Door elektronische dienstverlening kunnen aanvragen sneller behandeld worden (Rand,
2003)
Ø Door elektronische dienstverlening speelt … beter in op mijn unieke situatie (Rand, 2003)
Ø Het imago van … is verbeterd door middel van diensten elektronisch aan te bieden (Rand,
2003)
Ø Door het gebruik van elektronische diensten worden er minder fouten gemaakt (RAND, 2003)
(Eenmalige) gegevensverstrekking (Dialogic, 2004)
Ø Ik verstrek regelmatig dezelfde informatie aan verschillende organisaties (Dialogic, 2004)
Ø Ik verstrek regelmatig nieuwe informatie aan verschillende organisaties (Dialogic, 2004)
Ø Ik pas regelmatig zelf informatie over mijzelf aan bij verschillende organisaties (Dialogic,
2004)
Ø Ik verstrek mijn persoonlijke gegevens het liefst via internet (Dialogic, 2004)
Ø De gegevens die … van mij heeft zijn correct (Dialogic, 2004)
Tijdigheid (Parasuraman et al., 2005; TNS NIPO, 2007)
Ø Ik ben tevreden over de doorloop tijd bij specifieke elektronische diensten (e.g.
vergunningaanvraag of beantwoorden van e-mail) (Parasuraman et al., 1988)
Ø Mijn wijzigingen of opgaven worden sneller verwerkt via internet dan papieren formulieren
(LNV, 2007)
Ø … lost mijn problemen snel op (Parasuraman et al., 2005)

I.I.V Eenvoud
Gebruiksvriendelijkheid (Horan et al., 2006)
Ø Ik vind de elektronische diensten van … gemakkelijk te gebruiken (Horan et al., 2006)
Ø Ik heb technische hulp nodig om de elektronische diensten van … te kunnen gebruiken
(Horan et al., 2006)
Ø Ik heb veel moeten leren voordat ik gebruik kon maken van de elektronische diensten van …
(Horan et al., 2006)
Ø Ik vind dat bescherming van persoonlijke gegevens ten koste mag gaan van het gemak
waarmee ik diensten afneem (Dialogic, 2004)
Navigatie (Horan et al., 2006)
Ø Ik kon gemakkelijk bij de verschillende onderdelen van de website van … komen (Horan et
al., 2006)
Ø Op de website van … is het mij te allen tijde duidelijk waar ik mij bevind (Horan et al.,
2006)
Ø In twee klikken op de website van … ben ik waar ik moet zijn (Burger@Overheid, 2004)
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Situationele normaliteit (Gefen et al., 2003)
Ø De stappen die ik moet ondernemen om een elektronische dienst bij … af te nemen zijn
vergelijkbaar met andere aanbieders van elektronische diensten (Gefen et al., 2003)
Ø De gegevens die ik online aan moet leveren bij … zijn vergelijkbaar met de informatie die ik
bij andere organisaties in moet vullen (Gefen et al., 2003)
Inspanning (Dialogic, 2004)
Ø Het is gemakkelijk te achterhalen welke dienst of informatie ik bij … kan krijgen (Dialogic,
2004)
Ø Het kost weinig moeite om van … iets gedaan te krijgen (Dialogic, 2004)
Ø ICT vereenvoudigt de toegang tot informatie van … (Dialogic, 2004)
Ø ICT vereenvoudigt de toegang tot de diensten van … (Dialogic, 2004)
Ø ICT verkort de duur van de wachttijd waarin … mij helpt (Dialogic, 2004)

I.I.VI Flexibiliteit
Maatwerk (Horan, 2006) / Persoonlijk informatieservice (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik heb de mogelijk om informatie aan te vragen bij … op de manier hoe ik dat wil (Horan et
al., 2006)
Ø De elektronische dienstverlening van … is afgestemd op mijn situatie en behoeftes
(Burger@Overheid, 2006; Horan et al., 2006)
Ø Ik word proactief benaderd door … wanneer er iets wijzigt (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik kan mij abonneren (informatie achter laten) op proactieve informatie per thema
(Burger@Overheid, 2004; 2006)
Ø Ik hoef mijn gegevens maar een keer aan te leveren wanneer ik gebruik maak van
elektronische diensten van (Burger@Overheid, 2006)
Vrije kanaalkeuze (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik kan zelf bepalen op welke manier ik contact heb met … (balie, telefoon, post en/of
internet) (Burger@Overheid, 2006)

I.I.VII Bereikbaarheid
Bekendheid (Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik ben bekend met de website van … (Gefen et al., 2003; Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik ben bekend met de elektronische diensten van … (Gefen & Straub, 2004)
Ø … zet ICT goed in om mij te informeren (Dialogic, 2004)
Vindbaarheid (Burger@Overheid, 2006)
Ø Ik kan de nodige informatie vinden over de elektronische diensten van … voordat ik deze
gebruik (Burger@Overheid, 2006)
Ø De website van … is gemakkelijk vindbaar (Burger@Overheid, 2006)
Ø Het is moeilijk om (een overzicht van) elektronische diensten/producten van … te vinden
(Burger@Overheid, 2004; 2006)
Ø Ik vind wat ik zoek wanneer ik de zoekmachine van … gebruik (Burger@Overheid, 2004)
Ø Ik kan alle benodigde diensten van … met gemak vinden (Parasuraman et al., 2005; Horan et
al., 2006)
Ø Het is gemakkelijk op de verschillende onderdelen van de website te komen (Parasuraman
et al., 2005)
Ø De informatie/onderwerpen op de website van … is/zijn goed gestructureerd (Parasuraman
et al., 2005; Burger@Overheid, 2006; Horan et al., 2006)
Ø De structuur van de website van … is goed georganiseerd (Parasuraman et al., 2005)
Ø Ik vind dat de verschillende functies van de website van … goed geïntegreerd zijn (Horan et
al., 2006)
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Toegankelijkheid (Wang et al., 2004)
Ø … maakt mij te allen tijde duidelijk wanneer de diensten uitgevoerd worden (Wang et al.,
2004)
Ø … staat altijd voor mij klaar om mij te helpen (Wang et al., 2004)
Ø … heeft altijd tijd om op mijn vragen te reageren (Wang et al., 2004)
Ø … is een toegankelijke organisatie
Contact (Parasuraman et al., 2005)
Ø … heeft een medewerker online die ik aan kan spreken bij problemen (Parasuraman et al.,
2005)
Ø Ik kan gemakkelijk een telefoonnummer vinden op website van … zodat ik iemand kan
bellen bij problemen (Parasuraman et al., 2005)

I.I.VIII Duidelijkheid
Begrijpelijkheid (Burger@Overheid, 2004; 2006)
Ø Ik weet onder welke voorwaarden ik recht heb op welke voorzieningen (Burger@Overheid,
2006)
Ø … maakt mijn rechten en plichten inzichtelijk (Burger@Overheid, 2006)
Ø De taal die … hanteert op haar website is eenvoudig (Burger@Overheid, 2004)
Ø De taal die … hanteert op haar website is begrijpelijk (Burger@Overheid, 2004)
Ø Lange en moeilijke documenten worden duidelijk voor mij samengevat (Burger@Overheid,
2004)
Ø Ik vind de informatie van … duidelijk (e.g. regelgeving) (TNS NIPO, 2007)
Ø Ik vind dat … mij goed informeert over haar elektronische dienstverlening
Ø Ik kan mij doorgaans vinden in de beslissingen die … neemt
Procedure (Burger@Overheid, 2004)
Ø Wanneer ik een dienst elektronisch af wil nemen bij is het duidelijk waar ik deze kan
aanvragen (Burger@Overheid, 2004)
Ø Wanneer ik een dienst elektronisch af wil nemen bij is het duidelijk aan welke voorwaarden
ik moet voldoen (Burger@Overheid, 2004)
Ø Ik vind het duidelijk welke stappen ik moet nemen wanneer ik een dienst bij … elektronisch
afneem (Burger@Overheid, 2004)
Ø Wanneer ik een dienst elektronisch af wil nemen bij is het duidelijk aan welke regels ik mij
moet houden(Burger@Overheid, 2004)
Ø Wanneer ik een dienst elektronisch af wil nemen bij is het duidelijk hoe ik aanvullende
informatie kan krijgen (Burger@Overheid, 2004)
Ø Ik vind het duidelijk welke gegevens ik aan moet leveren wanneer ik bij … een dienst
elektronisch afneem
Ø Ik vind de termijnen van afhandeling duidelijk wanneer ik een dienst bij … elektronisch
afneem
Ø Via internet wordt mijn opgave direct gecontroleerd bij het invullen, waardoor ik minder
fouten kan maken dan met een papieren formulier (LNV, 2007)
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I.II Gebruiksindicatoren

De vragen die hier genoemd worden hebben betrekking op het benchmarkindicatorenmodel
betreffende het gebruik van elektronische dienstverlening. In onderstaande figuur is ter
verduidelijking gearceerd waar het hier om gaat.

Figuur II: Benchmarkindicatorenmodel 2 Gebruik van elektronische diensten

I.II.I Verwacht nut (TAM / UTAUT) (e.g. Venkatesh et al., 2003)
Ø Door het gebruik van elektronische dienstverlening denk ik mijn zaken doeltreffender te
kunnen regelen (Gefen et al., 2003; Venkatesh et al., 2003)
Ø Door het gebruik van elektronische dienstverlening kan ik sneller werken/sneller dingen
regelen dan via papieren dienstverlening (Carter & Bélanger, 2005; Gefen et al., 2003;
Venkatesh et al., 2003)
Ø De elektronische diensten van … zijn erg nuttig voor mij (Carter & Bélanger, 2005; van Dijk
et al., 2006)
Ø Elektronische diensten zijn een verbetering van de dienstverlening van … (van Dijk et al.,
2006)
Ø De elektronische diensten van … zijn moeilijker dan conventionele diensten (van Dijk et al.,
2006)
Ø Internet verkleint de afstand tussen mij en … (Dialogic, 2004)
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I.II.II Verwacht gebruiksgemak / zelfeffectiviteit (UTAUT / TAM)
(e.g. Venkatesh et al., 2003)
Ø De elektronische diensten van … zijn gemakkelijk te gebruiken (Carter & Bélanger, 2005;
Gefen et al., 2003; Venkatesh et al., 2003)
Ø De stappen die ik uit moet voeren bij het afnemen van een elektronische dienst zijn
duidelijk en begrijpbaar (Carter & Bélanger, 2005; Gefen et al., 2003)
Ø De website van … is flexibel om mee te werken (Carter & Bélanger, 2005; Gefen et al.,
2003)
Ø De elektronische diensten van … zijn over het algemeen gemakkelijk te leren (Carter &
Bélanger, 2005; Gefen et al., 2003; van Dijk et al., 2006)
Ø Het kost mij weinig moeite om toegang tot de elektronische diensten van … te krijgen (van
Dijk et al., 2006)

I.II.III Sociale norm (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003)
Ø … heeft mij gesteund om gebruik te maken van elektronische diensten (Venkatesh et al.,
2003)
Ø Ik voel me gedwongen om gebruik te maken van de elektronische diensten van … (Venkatesh
et al., 2003)
Ø Ik gebruik elektronische diensten van … omdat iedereen in mijn omgeving dat doet (van Dijk
et al., 2006)
Ø Ik vind dat ik de elektronische diensten van … moet gebruiken (van Dijk et al., 2006)
Ø Als je bij de tijd wilt blijven moet je de elektronische diensten van … gebruiken (van Dijk et
al., 2006)

I.II.IV Faciliterende condities (UTAUT) / Compatibiliteit (DOI)
(e.g. Venkatesh et al., 2003)
Ø Ik heb de een pc met internet om gebruik te kunnen maken van elektronische
dienstverlening (Venkatesh et al., 2003)
Ø Ik heb voldoende kennis/vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de elektronische
diensten van … (Venkatesh et al., 2003)
Ø De elektronische diensten van … zijn eenduidig met de elektronische diensten van andere
organisaties waar ik contact mee heb (Venkatesh et al., 2003)
Ø Wanneer ik een probleem heb met de elektronische diensten van … is er een specifiek
persoon/groep die mij kan helpen (Venkatesh et al., 2003)
Ø Het gebruik van elektronische diensten past goed bij de manier waarop ik mijn zaken
afhandel (Carter & Bélanger, 2005)
Ø Het gebruik van de website van … past goed bij de manier waarop ik informatie zoek (Carter
& Bélanger, 2005)
Ø Het gebruik van elektronische diensten past goed bij mijn levensstijl (Carter & Bélanger,
2005)
Ø Het gebruik van elektronische diensten staat haaks op de manier waarop ik contact wil
hebben met … (Carter & Bélanger, 2005)

I.II.V Houding ten aanzien van technologie (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003)
Ø Het is goed dat … elektronische diensten aanbiedt (van Dijk et al., 2006)
Ø De elektronische diensten van … zijn aantrekkelijk om te gebruiken (van Dijk et al., 2006)
Ø De elektronische diensten van … geven meer mogelijkheden dan conventionele diensten
(van Dijk et al., 2006)
Ø Elektronische dienstverlening maakt mijn werk interessanter (alleen voor ondernemer)
(Venkatesh et al., 2003)
Ø Ik vind het werken met elektronische dienstverlening plezierig (Venkatesh et al., 2003)
Ø Werken met elektronische diensten vind ik leuk (Venkatesh et al., 2003)
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I.II.VI Gebruiksintentie (TAM / UTAUT) (e.g. Venkatesh et al., 2003)
Ø Ik ga waarschijnlijk mijn zaken regelen via het elektronische kanaal van … (Gefen & Straub,
2004; Wang et al., 2004)
Ø Ik weet vrijwel zeker welke diensten … elektronisch aanbied (Gefen & Straub, 2004)
Ø Ik ga waarschijnlijk gebruik maken van de website van … om informatie te verzamelen
(Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik zou gebruik willen maken van de elektronische diensten van … (Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik zou met … willen communiceren via het internet (Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik aarzel niet om mijn persoonlijke gegevens op de website van … achter te laten (Carter &
Bélanger, 2005)
Ø Ik zou de website van … gebruiken om vragen te stellen met betrekking tot elektronische
diensten (Carter & Bélanger, 2005)
Ø Ik ben van plan de elektronische diensten van … in de komende <n> maanden te gebruiken
(Venkatesh et al., 2003)
Ø Ik zou de diensten van … aanraden aan anderen (Wang et al., 2004)
Ø Ik zou graag een goede relatie op willen bouwen met … (Wang et al., 2004)

I.II.VII Persoonlijk vertrouwen (Gefen & Straub, 2004)
Ø
Ø
Ø
Ø

Over het algemeen vertrouw ik andere mensen (Gefen & Straub, 2004)
Over het algemeen heb ik vertrouwen in de mensheid (Gefen & Straub, 2004)
Ik denk dat mensen het over het algemeen goed bedoelen (Gefen & Straub, 2004)
Ik denk dat mensen over het algemeen betrouwbaar zijn (Gefen & Straub, 2004)

I.II.VIII Individueel internetgebruik / ervaring
(Venkatesh et al., 2003; van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Maakt u wel eens gebruik van het internet? (van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Zo ja, hoe vaak maakt u gebruik van het internet? Bijna elke dag / 1 – 2 keer per week / 1 –
2 keer per maand / minder dan 1 keer per maand (van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Hoelang maakt u al gebruik van het internet? Minder dan 1 jaar / 1 tot 2 jaar / 2 tot 3 jaar /
3 tot 4 jaar / 4 tot 5 jaar / 5 jaar of langer (van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Hebt u wel eens wat gekocht via het internet? Ja / Nee (van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Regelt u uw bankzaken via het internet? Ja / Nee (van Deursen & van der Geest, 2006)
Ø Hoe lang maakt u al gebruik van de elektronische diensten van … (Venkatesh et al., 2003)
Ø Hoe vaak komt u op de website van … (CBS, 2006)
Ø Hoeveel (administratief) contact heeft u met …
Ø Hoe komt u op de website van … (e.g. zoekmachine, intypen URL, etc.) (CBS, 2006)
Ø Welke problemen ondervindt u op de website van … (CBS, 2006)
Ø Op wat voor manier heeft u het liefst contact met … (RAND, 2003)
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I.III Aanbodindicatoren

De vragen die hier genoemd worden hebben betrekking op beide benchmarkindicatorenmodellen. In
onderstaande figuur is ter verduidelijking gearceerd waar het hier om gaat.

Figuur III: Aanbodindicatoren
Aanwezigheid van diensten
Ø Elektronische formulieren
Ø Elektronische dossiers
Ø E-mail
Ø Elektronische communicatie
Ø SMS en mobiel internet
Ø Helpdesk/serviceteam
Ø Informatie website
Ø Elektronisch berichtenverkeer
Ø E-participatie
Ø Zelfservice
Ø Telefoon
Ø Balie
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Structuur (Rentinck et al., 2007)
Ø De hoofdstructuur blijft te allen tijde zichtbaar (Rentinck et al., 2007)
Ø De pagina indeling is consequent (Rentinck et al., 2007)
Ø Elke pagina bevat een link naar de homepage (Rentinck et al., 2007)
Ø Op elke pagina is het duidelijk waar men zich bevind (e.g. via een kruimelpad) (Rentinck et
al., 2007)
Ø De pagina’s zijn opgedeeld in thema’s (advies.overheid.nl)
Ø Er wordt gewerkt met webstandaarden (Rentinck et al., 2007)
Ø Elke pagina is voorzien van een printknop (Rentinck et al., 2007)
Ø Er is metadata aanwezig op de verschillende pagina’s (Rentinck et al., 2007)
Diensten/producten (Rentinck et al., 2007)
Ø De organisatie geeft een duidelijke omschrijving van de taken en geboden diensten
(Rentinck et al., 2007; advies.overheid.nl)
Ø Er wordt aangegeven in welke fase plannen/projecten verkeren (Rentinck et al., 2007;
advies.overheid.nl)
Ø Het is duidelijk welke regelgeving op de website staat (Rentinck et al., 2007)
Ø Het is snel en overzichtelijk terug te vinden welke regelgeving nieuw is en welke is komen
te vervallen (Rentinck et al., 2007)
Ø De procedures worden helder uitgelegd (CBS, 2006)
Ø De processen kunnen worden gevolgd (statusinformatie) (CBS, 2006)
Ondersteunende/beschikbare faciliteiten (Rentinck et al., 2007)
Ø Het service team is naast telefoon ook per e-mail en chat bereikbaar (Rentinck et al., 2007)
Communicatie (Rentinck et al., 2007)
Ø Men hanteert doelgroep benadering bij elektronische dienstverlening (Rentinck et al., 2007)
Ø De organisatie geeft nieuwsbrieven uit waarvoor je je aan kunt melden (Rentinck et al.,
2007; advies.overheid.nl)
Ø De organisatie reageert snel op een algemene e-mailvraag (CBS, 2006)
Ø De organisatie reageert snel op een specifieke e-mailvraag (CBS, 2006)
Transparantie (advies.overheid.nl)
Ø Jaarstukken zijn terug te vinden op de website (Rentinck et al., 2007; advies.overheid.nl)
Ø Publicaties en rapporten staan op de website (Rentinck et al., 2007; advies.overheid.nl)
Interactiviteit en actualiteit (advies.overheid.nl)
Ø Presenteert de organisatie servicenormen op haar website (advies.overheid.nl)
Ø De klanten kunnen zich aanmelden voor e-mail, RSS of SMS diensten (Rentinck et al., 2007)
Ø Nieuws met betrekking tot de organisatie is te vinden op de website (Rentinck et al., 2007)
Ø Men kan op de website klachten/bezwaren indienen (Rentinck et al., 2007;
advies.overheid.nl)
Ø De informatie op de website is up-to-date (Rentinck et al., 2007)
Online
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

sophistication (verfijning van elektronische diensten) (RAND, 2003)
Fase 0 : Geen informatie
Fase 1 : Informatiefase (online informatie over dienstverlening)
Fase 2 : Interactiefase (downloaden van formulieren)
Fase 3 : Twee-weg interactiefase (uploaden van formulieren, inclusief authenticatie)
Fase 4 : Transactiefase (elektronische afhandeling)

Gebruiksvriendelijkheid (advies.overheid.nl)
Ø Aanwezigheid van zoekmachine (Rentinck et al., 2007; advies.overheid.nl)
Ø Aanwezigheid van een sitemap (Rentinck et al., 2007; advies.overheid.nl)
Ø Er is een lijst met veelgestelde vragen (FAQs) aanwezig (Rentinck et al., 2007;
advies.overheid.nl)
Ø De website is meertalig (advies.overheid.nl)
Ø De website bevat een uitleg- of helppagina (advies.overheid.nl)
Ø De website bevat een privacystatement (advies.overheid.nl)
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Gepersonaliseerde dienstverlening (advies.overheid.nl)
Ø Is de organisatie aangesloten op DigiD (advies.overheid.nl)
Ø Proactieve dienstverlening is gebaseerd op een profiel (advies.overheid.nl)
Ø Het is mogelijk om online de status van een product of dienst te kunnen opvragen
(advies.overheid.nl)
Ø De organisatie beschikt over een gepersonaliseerd digitaal loket (Rentinck et al., 2007;
advies.overheid.nl)
Ø Er is een mogelijkheid om rechtstreeks een aangevraagde/verstrekte dienst/product te
betalen (advies.overheid.nl)
Ø De organisatie is in staat om maatwerk te leveren (CBS, 2006)
Toegankelijkheid (Velleman, 2007)
Ø Elk niet-tekstueel element is voorzien van een tekstequivalent (Velleman et al., 2007)
Ø Belangrijke informatie is voorzien van een auditieve beschrijving wanneer de tekst niet
automatisch op te lezen is (Velleman et al., 2007)
Ø Alle informatie die overgebracht wordt door middel van kleur is ook beschikbaar zonder
kleur (Velleman et al., 2007)
Ø Er is genoeg contrast tussen de verschillende elementen op een webpagina (Velleman et al.,
2007)
Ø De gebruiker kan op elke webpagina kiezen in welke taal de informatie getoond wordt
(Velleman et al., 2007)
Ø Er staan geen flikkerende elementen op de website (Velleman et al., 2007)
Ø Er staan geen bewegende elementen op de website (Velleman et al., 2007)
Ø Er worden geen pop-ups of schermwijzigingen getoond zonder de gebruiker er van op de
hoogte te hebben gesteld (Velleman et al., 2007)
Ø Er is een sitemap aanwezig die de gebruiker informeert over de algemene lay-out van de
website (Velleman et al., 2007)
Ø Gebruikers worden geïnstrueerd hoe ze formulieren moeten gebruiken (Velleman et al.,
2007)
Ø Indien gebruikers persoonlijke informatie achter moeten laten worden zij geïnformeerd wat
er met deze data gebeurd (e.g. privacy statement) (Velleman et al., 2007)
Ø Er wordt niet meer informatie gevraagd dan nodig is (Velleman et al., 2007)
Ø Wanneer een gebruiker iets in moet vullen wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen nodige en optionele informatie (Velleman et al., 2007)
Ø De gebruiker krijgt informatie wat er gebeurd nadat hij een formulier heeft verzonden
(Velleman et al., 2007)
Ø De gebruikers kunnen hun online ingevulde gegevens opslaan (Velleman et al., 2007)
Ø Er wordt een automatisch gegenereerde boodschap verstuurd wanneer gebruikers een
formulier in hebben gevuld en op hebben gestuurd (Velleman et al., 2007)
Ø Wanneer formulieren worden getoond wordt er vooraf een indicatie gegeven hoe groot deze
zijn (Velleman et al., 2007)
Ø De formulieren zijn voorzien van instructies (Velleman et al., 2007)
Ø In de formulieren zijn geen resetknoppen ingebouwd (Velleman et al., 2007)
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I.IV Behoefte-indicatoren

De vragen die hier genoemd worden hebben betrekking op beide benchmarkindicatorenmodellen. In
onderstaande figuur is ter verduidelijking gearceerd waar het hier om gaat.

Figuur IV: Behoefte-indicatoren
De behoefte-indicatoren zijn in grote lijnen over te nemen van de indicatoren die worden toegepast
bij de waardering van de kwaliteit van elektronische diensten. De vraagstelling dient echter
aangepast te worden (e.g. heeft u behoefte aan …, wilt u dat …, etc.). Ook zijn er enkele unieke
vragen te stellen. Deze worden hieronder opgesomd.
Ø Wat wenst u online (LNV, 2007)
o Inzien van bedrijfsgegevens
o Invullen van formulieren
o Vooraf ingevulde formulieren
o Statusinformatie
o Aanvragen van subsidies
o Informatie aanvragen
o Informatie ontvangen
o Gegevens wijzigen
o Registeren
o Geattendeerd worden op tijdige zaken
Ø Toekomstige dienstverlening
o Ik wil slechts één inlogcode hebben om bij verschillende organisaties elektronisch
diensten af te nemen
o Ik wil via één website ofwel een digitaal loket elektronisch diensten af nemen bij
verschillende organisaties

44

Ø Belangrijkheid van diensten
o Het in kunnen vullen van een formulier op het internet
o Het kunnen raadplegen van gegevens op het internet via Mijn Dossier
o Toegang hebben tot het versturen van e-mail aan …
o Elektronisch kunnen communiceren met medewerkers van …
o Informatie van … toegestuurd krijgen op de mobiele telefoon
o De beveiliging op de website van …
o Bij problemen medewerkers van … via de websites vragen kunnen stellen
o De website van … kunnen raadplegen voor informatie
o Het kunnen koppelen van eigen systemen met systemen van …
o Via de website inspraak hebben of betrokken worden bij de dienstontwikkeling van
…
o De mogelijkheid hebben om via de website van … uit te rekenen waar u recht op
hebt
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