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Managementsamenvatting
Doelstelling

Deze managementsamenvatting beschrijft de belangrijkste resultaten en aanbevelingen van het
onderzoek naar de elektronische dienstverlening van LNV. Het onderzoek vond plaats 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.
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?
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 eerste vraag naar een benchmarkaanpak wordt beantwoord in het deelrapport 1 en de tweede
vraag naar een globale benchmark wordt in dit deelrapport 2 beantwoord.
De doelstellingen van de globale benchmark die is uitgevoerd waren viervoudig. Allereerst diende er
vastgesteld te worden welke organisaties mee konden doen aan dit onderzoek waarmee LNV zich
kon vergelijken. De tweede doelstelling was het in kaart brengen van benchmarkindicatoren op het
gebied van de waardering van de kwaliteit en het gebruik van elektronische diensten, deze
doelstelling is verder uitgewerkt in deelrapport 1. Ten derde werd er gekeken hoe LNV scoorde op
haar elektronische dienstverlening. Tot slot is op basis van die scores een globale benchmark
uitgevoerd.

Resultaten
Vaststellen van
meewerkende organisaties

De organisaties die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek maken
deel uit van de Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB). De organisaties
hebben meegewerkt aan interviews en in de meeste gevallen is er
documentatie aangeleverd wat hielp bij het uitvoeren van de
globale benchmark. De organisaties die hun medewerking hebben
verleend zijn: LNV, SenterNovem, SVB, KvK Rivierenland, UWV en
de Belastingdienst.

Het bepalen van
benchmarkindicatoren

Het bepalen van de benchmarkindicatoren is gedaan op basis van
literatuur- en documentonderzoek. De indicatoren zijn aangevuld
aan de hand van de resultaten uit de interviews. Er is gekozen voor
indicatoren met betrekking tot de kwaliteit en het gebruik van
elektronische diensten. Deze zijn terug te vinden in deelrapport 1.
In dat rapport zijn tevens de contextuele benchmarkmethodiek, de
benchmarkindicatorenmodellen en de globale benchmarkvragenlijst
te vinden.
De kwaliteitsindicatoren die zeker meegenomen moeten worden in
het daadwerkelijke benchmarkonderzoek zijn integriteit en
duidelijkheid. Deze werden het hoogst gewaardeerd door de
respondenten van de digitale vragenlijst. Ook kunnen snelheid en
eenvoud worden meegenomen. Deze kwamen uit de interviews naar
voren als belangrijke indicatoren voor gebruikers.
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Score elektronische
diensten LNV

Op basis van de benchmarkindicatorenmodellen is er een digitale
vragenlijst opgesteld om te kijken hoe de elektronische
dienstverlening van LNV op een aantal punten door haar doelgroep
wordt gewaardeerd. De elektronische dienstverlening van LNV werd
positief beoordeeld op het gebied van de duidelijkheid ervan en
neutraal tot positief op het gebied van de betrouwbaarheid van de
elektronische diensten. Het kunnen raadplegen van informatie op de
websites van LNV kwam naar voren als de grootste behoefte van de
respondenten.
Er is ook een sterke behoefte om op één plek met één inlogcode in
te kunnen loggen bij het gebruiken van elektronische diensten (bij
verschillende organisaties).
Ook gaven de respondenten aan te willen weten welke
servicenormen
worden
gehanteerd
bij
de
verschillende
elektronische diensten.
De tijd die respondenten kwijt zijn aan administratie voor LNV ligt
veelal tussen de 0 en 39% ten opzichte van de totale
administratietijd. Een kwart vond de hoeveelheid administratie voor
LNV aanvaardbaar. Een derde vond van niet. Wel gaven de
respondenten aan dat de elektronische diensten van LNV helpen om
de administratieve lasten te verlichten.

Globale benchmark

De globale benchmark op basis van de digitale vragenlijst, het
behoefteonderzoek en documentatie van de meewerkende
organisaties is zeer globaal gebleven. Dit kwam doordat er gebruik
is gemaakt van onderzoekingen die niet op elkaar waren afgestemd.
De vraagstelling en de gebruikte schalen verschilden bijvoorbeeld
sterk per organisatie.
De globale benchmark is mede vormgegeven door middel van een
serie van zes interviews die bij de potentiële benchmarkpartners
zijn uitgevoerd. Uit de interviews kwam naar voren dat LNV, evenals
SenterNovem, zich vooral focust op het kanaal internet. De overige
organisaties focussen zich naast het internet ook op de balie en de
telefoon. LNV is in vergelijking tot andere organisaties het minst
lang actief op het gebied van elektronische dienstverlening. Echter
is bij LNV het merendeel van de genoemde elektronische diensten
(e.g. elektronische formulieren, elektronisch dossier, etc.)
aanwezig. Dit in vergelijking tot de meeste andere organisaties.
Daarnaast kwam naar voren dat LNV alleen impliciete
servicenormen hanteert voor haar elektronische dienstverlening. Dit
komt overeen met het merendeel van de organisaties, al worden de
expliciete servicenormen daar wel reactief gecommuniceerd. Alleen
de SVB communiceert de expliciete servicenormen op een directe
manier aan haar doelgroep.
Tot slot heeft LNV ongeveer driekwart van de formulieren online.
Dit is voor SenterNovem 80% en voor de overige organisaties 100%.
Het elektronische dossiers van LNV is, net zoals die van KvK
Rivierenland en UWV, dusdanig gevorderd dat de doelgroep de eigen
gegevens kan bekijken. Het muteren van gegevens kan niet in de
dossiers zelf. De overige organisaties maken nog geen gebruik van
elektronische dossiers. Daarnaast maakt LNV gebruik van eigen
beveiligingssystemen, net zoals SenterNovem, KvK Rivierenland en
de Belastingdienst (ondernemers). SVB, UWV en de Belastingdienst
(burgers) maken gebruik van DigiD.
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Aanbevelingen

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoek.
Uitvoeren van de
benchmark

Wanneer LNV het benchmarkonderzoek daadwerkelijk uit gaat
voeren is het aan te bevelen om deelrapport 1 hiervoor als leidraad
te gebruiken. In dit deelrapport 2 wordt tevens een voorzet gegeven
met praktische aanbevelingen hoe LNV het benchmarkonderzoek
aan kan pakken.

Managen van
klantverwachtingen

Het managen van klantverwachtingen is erg belangrijk bij
elektronische dienstverlening. Dit kwam uit de interviews naar
voren, maar ook de respondenten van de digitale vragenlijst gaven
aan graag te willen weten welke servicenormen LNV hanteert.
Het wordt dus aanbevolen om de servicenormen te communiceren
aan de klant, bijvoorbeeld in de vorm van een kwaliteitshandvest.

Ketensamenwerking

LNV kan investeren in ketensamenwerking. In dit geval gaat het om
overheidsketens. Deze vorm van ketensamenwerking leidt er toe dat
klanten op één plek (i.e. portaal) met één inlogcode in kunnen
loggen en gebruik kunnen maken van verschillende diensten (van
verschillende organisaties). Uit zowel de interviews als de digitale
vragenlijst kwam deze behoefte naar voren.
Hierbij wordt aanbevolen om eerst te focussen op complexe
diensten waarbij veel organisaties betrokken zijn. Bij minder
complexe diensten is het hebben van één protaal minder van
belang, omdat de klant al weet waar hij moet zijn. Het is belangrijk
dat de kennis die de klant heeft, van bepaalde diensten, niet aan de
kant wordt gezet.
Ketensamenwerking kan ook in een globaler perspectief worden
gezien. Wanneer organisaties met elkaar samenwerken en
informatie uitwisselen kunnen er generieke producten ontstaan wat
de elektronische dienstverlening kan bevorderen. Het doen van een
benchmarkonderzoek kan een eerste stap in de goede richting zijn.

Behouden van de kanalen

Tijdens het interview met LNV kwam naar voren dat het kanaal
internet misschien in de toekomst verplicht zou moeten worden
gesteld. Deze visie werd ook door SenterNovem aangedragen als een
mogelijk idee voor de toekomst. Echter wordt aanbevolen om de
kanalen in stand te houden, waarbij de balans tussen de kanalen
kan worden gestuurd.
Dit is te onderbouwen met het onderzoek van van Deursen et al.
(2007). Zij stellen dat internet nog geen algemeen toegankelijk
kanaal is en dat ook niet zal zijn in de nabije toekomst. De redenen
hiervoor zijn dat bepaalde groepen niet geïnteresseerd zijn in
internetgebruik, dat er nog steeds een tweedeling bestaat tussen
het bezit van computers en internetverbindingen en verder dat
digitale vaardigheden enorm verschillen.
Ook wordt in de BurgerServiceCode (i.e. kwaliteitshandvest voor de
(digitale) relatie tussen burger en overheid) benadrukt om de
vrijheid van kanaalkeuze in stand te houden (Burger@Overheid,
2006). De geïnterviewde organisaties gaven veelal aan dat de klant
mag bepalen via welk kanaal hij diensten af wil nemen.
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Vraaggestuurde
dienstverlening
(life-events)

Tijdens de interviews kwam bij de meeste organisaties naar voren
dat de elektronische dienstverlening verschuift van aanbodgericht
naar vraaggestuurde dienstverlening. Een aanbeveling is om de
dienstverlening vorm te geven aan de hand van life-events of
klantvragen. Op die manier kan de dienstverlening klantgerichter
gemaakt worden.
Hierbij wordt sterk aanbevolen om te onderzoeken of dit ook door
de doelgroep van LNV wordt ervaren. Het inventariseren hoe de
doelgroep denkt of welke stappen zij neemt bij het afnemen van
elektronische diensten moet hier aan ten grondslag liggen. Zo
kunnen voor bepaalde diensten life-events beter werken, maar in
andere gevallen zal de doelgroep thema’s beter waarderen.

Segmentatie van
doelgroepen

Indien LNV nog geen duidelijk beeld heeft van haar doelgroep is het
aan te bevelen om de klanten te segmenteren. Dit is onder andere
nodig om de klanten dienstverlening te kunnen bieden op maat. Ook
kan de dienstverlening in brede zin worden verbeterd. Binnen LNV
kan men de communicatie, producten en diensten zodanig
toesnijden op de verschillende segmenten dat de klanten meer
tevreden zullen zijn met de algehele dienstverlening. De klanten
worden immers voor hun gevoel persoonlijker benaderd op een voor
hun relevante manier.
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1. Inleiding
1.1 Inleiding

Dit rapport is geschreven in het kader van het programma Elektronische Dienstverlening (EDV) van
het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).
Het thema dat centraal staat in dit rapport is het benchmarken van elektronische
overheidsdienstverlening. Voornamelijk vanuit het perspectief van de gebruiker, maar ook op het
aanbod ervan. Dit thema is door EDV uitbesteed aan de vakgroep Media, Communicatie en
Organisatie (MCO) van de Universiteit Twente.
In dit eerste hoofdstuk wordt het onderzoeksraamwerk besproken, worden de doelstellingen van het
onderzoek toegelicht en wordt de structuur van het rapport gepresenteerd.

1.2 Onderzoeksraamwerk

In het onderzoeksraamwerk wordt kort samengevat waar EDV voor staat. Dit wordt gedaan om een
blikveld te bieden van de context waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt.

1.2.1 Programma EDV

Het programma EDV is gestart op 1 maart 2005 in opdracht van de Secretaris Generaal van LNV en
draagt een LNV-brede scope. Het doel van EDV is om elektronische diensten (e.g. elektronische
formulieren, Mijn Dossier, etc.) te realiseren voor de doelgroepen van LNV (e.g. siertelers,
veehouders, vissers, etc.). Daarnaast probeert EDV ook toepassingen te realiseren die voor
meerdere regelingen ingezet kunnen worden (Dienst Regelingen, 2005).
Bovendien geeft EDV met betrekking tot bovenstaande invulling aan een aantal acties uit het
programma Andere Overheid. Het doel was om in 2007 tenminste 65% van de aanvraag- en
opgavenformulieren van LNV via internet aan te bieden en af te handelen. Daarnaast moest het in
2007 voor doelgroepen mogelijk zijn om in ‘Mijn Dossier’ de eigen gegevens via internet in te zien
en enkele daarvan te wijzigen (gebaseerd op de Rijksbegroting 2007).

1.2.2 Doelstellingen programma EDV

De ondernemer staat binnen EDV centraal. Dit is onder andere te herleiden uit de doelstellingen die
EDV zichzelf oplegt. De doelstellingen die binnen EDV behaald moeten worden zijn viervoudig:
1.
2.
3.
4.

Structurele vermindering van administratieve lasten,
Transparantie in de relatie ondernemer en overheid,
Uitbouw van diensten voor ondernemers via internet,
Verbetering van efficiëntie.

1.2.3 Strategie programma EDV
De dienstverlening van LNV is zich geleidelijk aan het verplaatsen richting de digitale snelweg. Om
de doelstellingen van EDV te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde
‘plateaustrategie’. Er worden drie plateaus omschreven, namelijk: ‘de kanaalverbreding centraal’,
‘de ondernemer centraal’, en ‘de keten centraal’ (zie figuur 1).

Figuur 1: EDV plateaustrategie
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Plateau 1 (2005-2006):
De kanaalverbreding centraal

In het eerste plateau staat de overgang van papier naar digitaal
centraal (aanbodgeoriënteerde strategie). Dit plateau wordt
gekenmerkt door een push-strategie (het papieren kanaal wordt
ontmoedigd en het digitale kanaal wordt gestimuleerd). Binnen
dit plateau worden de basisvoorzieningen gemaakt voor de
elektronische kanalen (e.g. elektronische formulieren en
toegangstoepassingen).

Plateau 2 (2006-2007):
De ondernemer centraal

Binnen
dit
plateau
staat
de
ondernemer
centraal
(vraaggeoriënteerde strategie). Dit plateau kent een pullstrategie. De ondernemer wordt nauw betrokken in de
ontwikkeling van nieuwe diensten. Toepassingen laten testen door
leden van het praktijkpanel en het uitvoeren van
behoefteonderzoeken onder de doelgroep zijn hier voorbeelden
van. Een voorbeeld dat elektronische diensten vanuit het
perspectief van de gebruiker worden aangeboden is ‘Mijn dossier’.
In dit dossier kunnen gebruikers hun gegevens inzien en krijgen zij
op eenvoudige wijze toegang tot elektronische diensten.

Plateau 3 (vanaf 2007):
De keten centraal

Het derde plateau heeft betrekking op ketenaansluiting. Dit
plateau heeft een netwerkstrategie als aanpak. Dit plateau
verkeert in de huidige situatie in een verkennend stadium.
Hierbinnen is het belangrijk om de ondernemer minder te
belasten. Door het vormen van ketens kunnen gegevens die
bekend zijn van een ondernemer betrokken worden bij andere
partijen (informatieknooppunten). Een voorbeeld van een
dergelijk initiatief is ‘Tracking & Tracing’. Dit initiatief heeft als
doel om één database te creëren waar alle ketenpartners hun
informatie uit kunnen halen.

1.3 Doelstellingen van het onderzoek

Op het gebied van de elektronische dienstverlening van LNV is EDV geïnteresseerd in een antwoord
op twee specifieke vragen. Ten eerste: “Wat is het aanbod van, wat is de vraag naar, wat is het
gebruik van en wat is de waardering van elektronische dienstverlening van LNV?” En ten tweede:
“Hoe verhouden aanbod en vraag (behoefte, gebruik en waardering) zich tot geldende maatstaven
dan wel tot het aanbod en gebruikswaardering van vergelijkbare organisaties?”
Om het onderzoek af te bakenen zijn in overleg met EDV de volgende doelen omschreven:
1. Vaststellen van relevante organisaties binnen de RBB waarmee LNV zich kan vergelijken,
2. Bepalen van benchmarkindicatoren in overleg met relevante organisaties, zowel wat betreft
de waardering van de kwaliteit als het aanbod van elektronische diensten,
3. Vaststellen hoe LNV op de vastgestelde indicatoren scoort, waar mogelijk worden de vragen
hierover in het parallelle behoefteonderzoek meegenomen. Indien nodig wordt er een
aanvullende vragenlijst afgenomen,
4. Op basis van de resultaten van het voorgaande, voor zover mogelijk, een globale benchmark
uitvoeren op basis van voorhanden onderzoek bij andere relevante organisaties.
De uitkomsten van dit onderzoek dienen als voorbereiding op een daadwerkelijk
benchmarkonderzoek. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is gebleken dat de tweede
doelstelling te globaal is. Om deze doelstelling meer kracht bij te zetten is er een
benchmarkmethodiek
ontwikkeld.
Hierin
komt
onder
andere
het
contextuele
benchmarkaanpakmodel naar voren waarmee organisaties een op maat gemaakt benchmarkaanpak
kunnen ontwerpen. Ook zijn er twee benchmarkindicatorenmodellen ontwikkeld die beschrijven op
welke indicatoren gebenchmarked kan worden. Ter volledigheid werd er ook een globale
benchmarkvragenlijst uiteengezet die kan helpen bij het opstellen van vragen in het daadwerkelijke
benchmarkonderzoek.
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De laatstgenoemde resultaten zijn gerealiseerd in deelrapport 1. Het verschil tussen beide
rapporten is dat dit rapport (deelrapport 2) specifiek op de situatie van LNV ingaat, terwijl in
deelrapport 1 op de benchmarkthematiek wordt ingespeeld.

1.4 Rapportstructuur

De structuur van dit rapport kan als volgt worden toegelicht. In hoofdstuk twee wordt de aanpak
van het onderzoek besproken. In het daarop volgende hoofdstuk worden de resultaten van de
globale benchmark besproken. Hierin komen de resultaten van de digitale vragenlijst, de resultaten
van de interviews en de vergelijkingen met het behoefteonderzoek naar voren. In hoofdstuk vier
wordt een praktische invulling gegeven aan de benchmarkmethodiek uit deelrapport 1. In hoofdstuk
vijf worden een aantal conclusies en aanbevelingen gegeven. Het rapport eindigt met het geven van
een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
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2. Aanpak van het onderzoek
2.1 Inleiding

De methodes die nodig waren om de doelstellingen uit paragraaf 1.3 te halen, zijn in dit hoofdstuk
beschreven. De onderzoekmethoden zijn: literatuur- en documentonderzoek, interviews, analyse,
globale benchmark en digitale vragenlijst. Deze methoden zijn verwerkt in de volgende paragrafen
die de resultaten van het onderzoek symboliseren. Omdat de digitale vragenlijst een groot
onderdeel is van dit onderzoek en binnen verschillende onderzoeksdoelen valt, is deze in een aparte
paragraaf beschreven.

2.2 Bepalen van benchmarkindicatoren

Het bepalen van de benchmarkindicatoren is een proces waaraan alle deelnemende organisaties
meewerkten. De deelnemende organisaties interviewen was dan ook een uitstekende methode om
dit te doen.
Voorafgaande aan het onderzoek was het belangrijk om een voldoende grote groep (i.e. zeven
organisaties) met relevante deelnemers te hebben (Vereniging van Nederlandse Gemeenten [VNG],
2005). Er is dan ook een preselectie gemaakt van een tiental organisaties die enigszins te
vergelijken zijn met LNV. Deze organisaties maken deel uit van 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).
Volgens Aarts et al. (2005) neemt de concurrentie tussen verschillende overheidsinstellingen af,
waardoor de bereidheid om samen te werken toeneemt. Deze bereidheid was ook terug te vinden
bij de benaderde organisaties. Echter heeft een even groot deel bedankt om aan dit onderzoek mee
te doen.
De interviews vonden plaats met mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de
(elektronische) dienstverlening van hun organisatie. De organisaties die hun medewerking hebben
verleend zijn: SenterNovem, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kamer van Koophandel Rivierenland
(KvK Rivierenland), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst.
Uiteraard is er ook een interview gehouden met LNV zelf. In totaal dus zes organisaties, wat een
redelijk goed uitgangspunt biedt voor dit onderzoek.
Om een goede basis te hebben voor het interview is eerst een literatuur- en documentonderzoek
gedaan. Hieruit is een aanzienlijke set van benchmarkindicatoren gehaald (zie deelrapport 1) die
gebruikt konden worden om gerichte vragen te stellen in de interviews. De literatuur en
documenten die zijn gebruikt hebben voornamelijk een focus op het gebied van elektronische
(overheids-)dienstverlening, servicekwaliteit en benchmarking.
Het doel van de interviews was om te kijken of de benchmarkindicatoren uit de literatuur en
documenten volledig en nuttig zijn. De indicatoren waren onderverdeeld in een achttal
onderwerpen en op kaartjes geprint. Het interview bood de geïnterviewden de mogelijkheid om zelf
benchmarkindicatoren aan te dragen of de vooraf gegeven indicatoren aan te passen, of zelfs te
verwijderen. Wanneer er gebenchmarked wordt is het namelijk van belang dat de deelnemers zelf
een set van indicatoren vaststellen (VNG, 2005). Aan het einde van de interviews is er een lijst met
indicatoren overgebleven waarop gebenchmarked kan worden. Ook werden de onderwerpen
gerangschikt naar mate van belangrijkheid. Dit werd gedaan om te achterhalen welke
benchmarkindicatoren als het meest belangrijk worden beschouwd.
De interviews zijn zo gestructureerd mogelijk gehouden om in ieder geval een antwoord te krijgen
op de meest belangrijke vragen. Er stond namelijk een maximale tijd van een uur tot anderhalf uur
voor. Indien de tijd het toeliet werd op een aantal aspecten dieper ingegaan. Door ook te spreken
over de (kwaliteit van) elektronische dienstverlening en hoe deze gemeten, gemonitoord en
geëvalueerd wordt, konden belangrijke inzichten op worden gedaan. Deze inzichten boden
handvatten voor het globale benchmarkonderzoek dat ook uitgevoerd werd (zie paragraaf 2.5).
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Een secundair doel van het interview was om er achter te komen of er ook interne rapporten
beschikbaar gesteld konden worden die dit onderwerp omvatten. Deze rapporten konden helpen bij
het uitvoeren van de globale benchmark. In sectie 3.3.2 kunnen de resultaten van de interviews
worden bekeken. In bijlage I is de interviewvragenlijst te vinden en in bijlage II zijn de overige
interviewresultaten verwerkt.

2.3 Opstellen van een benchmarkmethodiek
De benchmarkmethodiek en het bijbehorende contextuele benchmarkaanpakmodel werden aan de
hand van een literatuur- en documentonderzoek opgesteld. De resultaten van de verschillende
onderzoekingen uit dit rapport droegen hieraan bij. De benchmarkmethodiek maakt inzichtelijk hoe
een organisatie een benchmarkonderzoek uit kan voeren. De benchmarkmethodiek zoals die door
verschillende organisaties gebruikt kan worden is in een apart document opgesteld (zie deelrapport
1). Hierin is ook het contextuele benchmarkaanpakmodel te vinden. Dit model kan in elke situatie
gebruikt worden om een benchmarkonderzoek te initiëren. Het praktische vraagstuk hoe LNV de
benchmarkmethodiek in kan zetten in haar situatie is terug te vinden in hoofdstuk vier van dit
rapport.
Om te komen tot een praktisch bruikbaar benchmarkindicatorenmodel werd dit vormgegeven als
een zogenaamd referentiemodel. In een referentiemodel worden de verschillende aspecten, in dit
geval indicatoren, gerefereerd aan bestaande literatuur. Dit is nader toegelicht in deelrapport 1.
Belangrijk bij het ontwikkelen van de modellen was om de aspecten kwaliteit en gebruik van
elektronische diensten naar voren te laten komen. Ook de behoefte en het aanbod van
elektronische diensten komt enigszins naar voren.
Een globale benchmarkvragenlijst helpt LNV om vragen op te stellen voor het daadwerkelijke
benchmarkonderzoek. De vragen komen uit de literatuur en zijn aangevuld aan de hand van
interviewresultaten. De formulering van de vragen is enigszins aangepast op de situatie van dit
onderzoek. De bijbehorende schalen staan hierbij vermeld, om de validiteit van de vraagstelling en
de beantwoording ervan te kunnen waarborgen. De globale benchmarkvragenlijst is tevens te vinden
in deelrapport 1.

2.4 Score elektronische dienstverlening LNV

Voorafgaande aan de globale benchmark diende eerst duidelijk te worden gemaakt hoe LNV op haar
elektronische dienstverlening scoort. Deze score is voornamelijk gebaseerd op de resultaten van de
digitale vragenlijst die in paragraaf 2.6 wordt toegelicht. De resultaten zijn met behulp van SPSS
14.0 (Statistical Package for Social Sciences) geanalyseerd.

2.5 Globale benchmark

Tenslotte werd er een globale benchmark uitgevoerd. Hierin werd de elektronische dienstverlening
van LNV op een aantal punten gebenchmarked met de organisaties die betrokken zijn bij dit
onderzoek. Dit geeft LNV een eerste indruk hoe zij staat in de elektronische dienstverlening ten
opzichte van andere, relevante organisaties. Omdat het benchmarken van organisaties een
onderzoek op zich is werd er een globale vergelijking gemaakt. De punten waarop vergeleken werd
kwamen zo veel mogelijk uit de benchmarkindicatorenmodellen.
Omdat de tijd beperkt was voor een uitgebreide toetsing werd geprobeerd om zoveel mogelijk
vergelijkingsmateriaal te verzamelen op basis van (interne) documentatie die door de verschillende
organisaties is aangeleverd tijdens de interviews. Een moeilijkheid hierbij was dat de documentatie
onderling erg veel van elkaar verschilde. Om toch te komen tot een globale benchmark is er een
aantal vragen in de interviews gesteld die hier aan bij konden dragen. Ook was er besloten om een
digitale vragenlijst te sturen naar de doelgroep van LNV.
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2.6 Digitale vragenlijst

De digitale vragenlijst werd ingezet om de globale benchmark wat meer kracht bij te zetten.
Daarnaast bood deze vragenlijst ook nieuwe antwoorden voor LNV. De vragen die in de digitale
vragenlijst naar voren kwamen waren opgesteld aan de hand van literatuur. Het type vragen was
echter gehaald uit de documentatie van de verschillende partijen, zodat de antwoorden tevens
konden dienen tot vergelijkingsmateriaal. De vragen die werden gesteld hadden vooral betrekking
op de waardering van de kwaliteit en de behoefte aan elektronische diensten. Daarnaast heeft de
vragenlijst ook als doel gehad om het benchmarkindicatorenmodel betreffende de kwaliteit van
elektronische diensten enigszins te testen.
Voordat de vragenlijst verzonden werd naar de doelgroep heeft deze twee maal een pre-test
ondergaan. Tijdens de eerste pre-test werd er gekeken of er niet naar dubbele dingen werd
gevraagd die ook in het behoefteonderzoek naar voren zijn gekomen. De tweede pre-test was nodig
om de techniek achter de vragenlijst te testen. Voor het opstellen van de vragenlijst is een relatief
nieuw format gekozen, namelijk Servicetrack (www.servicetrack.eu). Servicetrack is een centrum
voor onderzoek naar de kwaliteit van elektronische diensten in de publieke sector. Doordat het een
nieuw format is was er aanvankelijk een aantal ‘kinderziektes’ aanwezig. Deze zijn echter voor het
verzenden van de vragenlijst opgelost. Ook werd er tijdens deze pre-test naar de formulering van
de vragen gekeken.
De digitale vragenlijst werd verzonden naar 1051 mensen binnen de doelgroep van
mailadressen van deze mensen zijn vergaard in het behoefteonderzoek dat door
uitgevoerd (n=1759). In dat onderzoek heeft men de geïnterviewde om zijn of haar
gevraagd. De reden dat de e-mailadressen voor een eenmalig onderzoek door de
Twente gebruikt kon worden werd hierbij vermeld. Het merendeel vond dit prima.

LNV. De eSynovate is
e-mailadres
Universiteit

Het mogelijke nadeel hiervan was wel dat de representativiteit van de doelgroepen zou
verschuiven. Er was namelijk een mogelijkheid aanwezig dat bepaalde doelgroepen liever niet hun
e-mailadres achterlieten voor verder onderzoek. Het was dus erg moeilijk om de respons per
doelgroep te sturen, zodat deze overeenkomt met de verhouding van de totale doelgroep van LNV.
De vragenlijst heeft twee weken online gestaan. Uiteindelijk is er een bruikbare respons van 26,5%
op de vragenlijst gekomen wat inhoudt dat de resultaten van 279 respondenten geanalyseerd
konden worden. Het overzicht van de digitale vragenlijst staat vermeld in bijlage III. De resultaten
van de digitale vragenlijst zijn terug te vinden in sectie 3.3.1.
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3. Resultaten globale benchmark
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Allereerst worden de
meewerkende organisaties die aan dit onderzoek bij hebben gedragen kort geïntroduceerd. Daarna
wordt er gekeken hoe LNV op haar elektronische diensten scoort. Dit is onderzocht door middel van
het afnemen van de digitale vragenlijst. Hierbij zijn er vergelijkingen gemaakt tussen LNV en de
meewerkende organisaties (i.e. de globale benchmark). Daarnaast zijn er vergelijkingen gemaakt op
basis van de interviews en het behoefteonderzoek.
De vergelijkingen met andere organisaties zijn gemaakt op basis van bestaande documenten van de
meewerkende organisaties. Van KvK Rivierenland was echter geen documentatie beschikbaar.

3.2 Meewerkende organisaties

In deze paragraaf worden de organisaties die onderdeel uitmaken van dit onderzoek omschreven. De
organisaties waar het om gaat zijn: LNV, SenterNovem, SVB, KvK Rivierenland, UWV en de
Belastingdienst.
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV)

LNV speelt een belangrijke rol in Nederland in de zorg voor een
passend evenwicht tussen verschillende functies van het landelijke
gebied. Dit evenwicht is nodig, zodat mensen goed kunnen wonen,
werken, recreëren en verplaatsen.
De missie van LNV is ‘Voedsel en groen van internationale klasse’.
Dit houdt in dat LNV waarborgt dat voedsel veilig en verantwoord
geproduceerd wordt en dat een vitale natuur behouden kan blijven.
Ook wordt getracht de internationale concurrentiekracht van de
agrarische sector te versterken (bron: www.minlnv.nl).

SenterNovem

SenterNovem draagt bij aan een sterkere positie van bedrijven in
Nederland en aan een duurzame samenleving. SenterNovem
stimuleert dit door onder andere subsidies te verstrekken voor
energiebesparende maatregelen, milieuzorg of nieuwe, risicovolle
technologie.
De missie van SenterNovem is ‘professionals in duurzaamheid en
innovatie’. Dit houdt in dat SenterNovem op een inspirerende,
richtinggevende en professionele wijze overheidsbeleid wil voeren
op het gebied van innovatie, milieu en duurzaamheid. Daarnaast
wordt geprobeerd een samenhang te creëren tussen deze drie
punten (bron: www.senternovem.nl).

Sociale Verzekeringsbank
(SVB)

De SVB is de eerste speler op het gebied van sociale zekerheid in
Nederland. SVB is onder andere verantwoordelijk voor de AOW,
ANW en de kinderbijslag.
De missie van de SVB is de beste, servicegerichte en
omgevingsbewuste uitvoerder te zijn van persoonsgebonden
financiële regelingen van de overheid. Dit betekent dat SVB zorgt
dat haar klanten op tijd krijgen waar ze recht op hebben, dat er
klantvriendelijk gehandeld wordt en dat SVB zich openstelt voor
ontwikkelingen in de samenleving (bron: www.svb.nl).
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Kamer van Koophandel
Rivierenland (KvK
Rivierenland)

In Nederland zijn er 21 regionale Kamers van Koophandel gevestigd
waarvan KvK Rivierenland er één is. De KvK werkt aan de groei en
bloei van het bedrijfsleven. De KvK heeft veel kennis en informatie
in huis over ondernemen. Door deze kennis en informatie uit te
wisselen met (beginnende) ondernemers wordt er aan een open
ondernemingsklimaat bijgedragen.
De missie van de KvK is opgedeeld in drie taken. Ten eerste het
aanleveren van betrouwbare informatie voor het bedrijfsleven. Ten
tweede, het voorlichten van startende ondernemers. En ten derde,
het stimuleren van de regionale economie (bron: www.tiel.kvk.nl).

Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
(UWV)

UWV is een speler in de keten voor werk en inkomen. Dit doet zij
samen met Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en verschillende
gemeenten. UWV is onder andere verantwoordelijk voor de WIA,
WAO, WW en de ziektewet.
De missie van UWV is ‘werk boven uitkering’. Deze missie betekent
dat UWV samen met CWI alles in werking zet om mensen (weer) aan
werk te helpen. Indien mensen niet aan een baan geholpen kunnen
worden, of niet meer kunnen werken worden zij voorzien van een
(tijdelijke) uitkering (bron: www.uwv.nl).

De Belastingdienst

De Belastingdienst staat vooral bekend om het heffen en innen van
belastingen en premies. Daarnaast keert zij ook uit. Voorbeelden
hiervan zijn voorlopige teruggaven en toeslagen van kinderopvang,
huur of zorg. Tenslotte spoort de Belastingdienst fraude op en houdt
zij toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen.
De missie van de Belastingdienst bestaat uit een viertal aspecten,
namelijk: het uitvoeren van wet- en regelgeving, doeltreffend en
doelmatig zijn, streven naar handhaving van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid en dienstverlening aan en respect voor het publiek
(bron: www.belastingdienst.nl).

3.3 Globale benchmark

In deze paragraaf komt de globale benchmark aan bod. In de eerste sectie worden de resultaten van
de digitale vragenlijst besproken. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: ‘Hoe scoort LNV op
haar elektronische dienstverlening aan de hand van de opgestelde benchmarkindicatoren’? Niet alle
vragen kwamen voor bij andere organisaties. Alleen de vragen die voorzien zijn van een asterisk (*)
zijn vergeleken met andere organisaties (i.e. de globale benchmark). De vraag die hierbij gesteld
kan worden is: ’Hoe scoren de meewerkende partijen ten opzichte van elkaar op de vastgestelde
criteria met betrekking tot de elektronische dienstverlening’?
Er moet echter wel geconcludeerd worden dat het vergelijken van indicatoren erg lastig was, omdat
er geen eenduidigheid in de vraagstelling of de schalen zat. Daarom wordt er nogmaals benadrukt
dat het hier gaat om een globale benchmark. Dit betekent dat de vergelijkingen een indicatie geven
hoe de organisaties mogelijk overeenkomen of van elkaar verschillen. Daarnaast worden de
resultaten van het interview gepresenteerd evenals die van het behoefteonderzoek waarbij ook
vergelijkingen zijn gemaakt.
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3.3.1 Resultaten van de digitale vragenlijst

Zoals eerder vermeld is de digitale vragenlijst verstuurd naar 1051 mensen. Om duidelijk te maken
naar welke mensen deze vragenlijst is verstuurd wordt er in onderstaande grafiek een overzicht
gegeven per doelgroep.

4.9
44

51.2

Agrariërs

Niet agrariërs

Onbekend

44% van de benaderde doelgroep zijn agrariërs. 51.2% behoort tot de niet agrariërs. Een onbekende
doelgroep komt hier naar voren doordat deze niet genoteerd is in de dataset van het
behoefteonderzoek. Door afrondmechanismen telt het totaal niet op tot 100%.
Respons
291 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 27,7%. Echter,
door een fout in de dataverwerking van het behoefteonderzoek is er een aantal respondenten in dat
onderzoek geschrapt. Omdat er een nieuwe, meer betrouwbare, dataset werd gestuurd, moesten de
resultaten van vijf respondenten worden geschrapt. Ook waren er zeven respondenten die maar een
enkele vraag hadden ingevuld. Deze zijn ook verwijderd. In totaal bedraagt de respons 26,5% (279
respondenten).
Van het totaal aantal respondenten is 45,5% agrariër (n=127) en 52,7% niet agrariër (n=147). De
onbekende doelgroep bedraagt 1,8% (n=5). In het behoefteonderzoek (n=1759) waren de
percentages respectievelijk: 52,5%, 45,1% en 2,3%.
Daarnaast kan er vermeld worden dat van de respondenten 84,9% man is en 15,1% vrouw. In het
behoefteonderzoek was dit 87% en 13%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 45 jaar,
waarbij de oudste deelnemer in 1937 geboren is en de jongste in 1988. De spreiding in het
behoefteonderzoek lag tussen 1919 en 1990, met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar.
Non-respons
Er bestond een mogelijkheid voor de benaderde mensen die aan dit onderzoek mee konden doen om
een e-mail te sturen naar de onderzoekers. Sommige mensen namen de moeite om de reden aan te
geven waarom zij niet mee wilden doen. De redenen om niet mee te werken aan het onderzoek,
waren:
v
v
v
v
v
v

Het moeten maken van kosten door de respondent (1x)
Medewerking aan het onderzoek was eenmalig (alleen telefonisch) (4x)
Het niet behoren tot de doelgroep/geen contact hebben met LNV (4x)
Het gevoel hebben dat LNV niks met de resultaten doet van verschillende onderzoeken (1x)
Weinig ervaring hebben met elektronische diensten (1x)
Geen tijd ervoor hebben (1x)
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Ø Doelgroep agrariërs.
9,4
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9,4
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7,9

Open teelt

Sier teelt

Glastuinbouw

Pluimvee

Melkvee

Rundvee

Varkens

Vleeskalveren

Schapen/geiten

Anders

In het bovenstaande figuur wordt het percentage van de verschillende branches binnen de groep
agrariërs getoond. De twee grootste branches die binnen dit onderzoek vertegenwoordigd zijn, zijn
de melkveehouders en houders van vleeskalveren. Onder de doelgroep ‘anders’ vallen branches als
bloementeelt en bedrijven met zoogkoeien.
Met betrekking tot de doelgroep agrariërs in het behoefteonderzoek is er een aantal verschillen te
ontdekken. De doelgroepen in dat onderzoek waren allen verdeeld rond de 11%. De doelgroep
anders verschilde hierin. Dit betekent dat een aantal branches over- en ondervertegenwoordigd zijn
in dit onderzoek.
Ø Doelgroep niet agrariërs

5.4

12.9

1.4 4.8 6.8 12.2

12.9
17.7

11.6

6.1

8.2

Visserij

Mestdistributeurs

Overheid

Natuurbeheerders

Veevoederleveranciers

Accountants

Aanvrager Cites vergunning

Aanvrager flora- en faunawet

Voedselproductie

Plantenziektekundige dienst

Horeca

Hierboven staat het percentage van de verschillende branches binnen de groep niet agrariërs
weergegeven. Het grootste percentage van de niet agrariërs is vertegenwoordigd door de aanvragers
van de CITES vergunning. Van de doelgroep ‘jagers’, die wel bij het behoefteonderzoek aan bod
kwam, lijkt het er in eerste instantie op dat niemand de vragenlijst heeft ingevuld. Door nadere
analyse blijkt dat 19,7% van de niet agrariërs binnen het segment jagers valt. Dit segment is
verdeeld onder de branche overheid en de branche aanvrager flora- en faunawet.
Ook is de verdeling van de niet agrariërs niet optimaal. In het behoefteonderzoek was de verdeling
van de verschillende branches ongeveer 9,5%, op uitzondering van de overheidsgroep. Deze groep
maakt 5% uit van de totale groep niet agrariërs. Ook dit betekent dat een aantal branches over- en
ondervertegenwoordigd is. Zo is er een uitschieter te ontdekken bij de aanvragers van de CITES
vergunning. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het een kritische doelgroep betreft die
ontevreden is met LNV en dat doormiddel van meedoen aan onderzoeken wil laten blijken.
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Waardering van de duidelijkheid van elektronische diensten
De komende vijf resultaten hebben betrekking op de waardering van de duidelijkheid van
elektronische diensten. Het aantal respondenten dat mee is genomen in de berekening is: totaal
(n=279), agrariërs (n=127) en niet agrariërs (n=147).
Ø Ik vind het duidelijk welke stappen ik moet nemen wanneer ik een dienst bij LNV
elektronisch afneem.*
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Zeer mee Mee Neutraal Mee eensZeer mee Weet
oneens oneens
eens
niet/
geen
antwoord
Totaal

Agrariërs

Niet agrariërs

Voor de meeste respondenten is het duidelijk welke stappen zij moeten nemen wanneer ze een
dienst elektronisch af willen nemen bij LNV. Iets meer dan 15% van de respondenten zegt dit
onduidelijk te vinden. *In het rapport van SenterNovem (2003) (n=74) wordt de duidelijkheid van de

stappen als (voldoende) goed beoordeeld door 82%. 4% vond het niet goed. In het rapport van SenterNovem
(2006) (n=211) wordt de duidelijkheid van de stappen beoordeeld met een 7.1. In het onderzoek van de
Belastingdienst (2007) (n=3175) worden de stappen door 90% van de respondenten als (zeer) duidelijk
beoordeeld. 10% vindt de te maken stappen (zeer) onduidelijk.

Ø Ik vind het onduidelijk welke gegevens ik aan moet leveren wanneer ik bij LNV een dienst
elektronisch afneem.*
40
35
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25
20
15
10
5
0

Zeer mee Mee Neutraal Mee eens Zeer mee
oneens oneens
eens

Totaal

Agrariërs

Weet
niet/
geen
antwoord

Niet agrariërs

Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat het duidelijk is welke gegevens zij aan
moeten leveren voor het afnemen van diensten. Een iets kleiner deel is hier neutraal in. *In het

rapport van SenterNovem (2003) (n=74) wordt aangegeven dat 73% het aanleveren van gegevens duidelijk
vindt en dat 27% het zelfs zeer duidelijk vindt. In het rapport van SenterNovem (2006) (n=211) wordt de
duidelijkheid van gegevens aanleveren beoordeeld met een gemiddelde van 7.1.
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Ø Ik vind de termijnen van afhandeling duidelijk wanneer ik een dienst bij LNV elektronisch
afneem.*
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Zeer mee Mee oneens Neutraal
oneens
Totaal

Agrariërs

Mee eens Zeer mee Weet niet/
eens
geen
antwoord
Niet agrariërs

Het grootste deel van de respondenten geeft aan het eens te zijn met de stelling dat de termijnen
van de afhandeling van elektronische diensten duidelijk zijn. Echter geeft een redelijk aantal
respondenten, vooral niet agrariërs, aan hier geen zicht op te hebben. Ook werd er veel met
neutraal geantwoord. *In het rapport van SenterNovem (2006) (n=211) beoordelen de respondenten de
duidelijkheid van afhandelingtermijnen met een 6.8.

Ø Ik vind de taal die LNV op haar websites hanteert begrijpelijk.*
55
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Een ruime meerderheid geeft te kennen dat de taal op de websites van LNV begrijpelijk is. Toch
geeft iets minder dan een kwart van de respondenten aan dat dit niet zo is. *In het rapport van UWV
(2005) (n=9263) beoordelen de respondenten de communicatie op de website met een 6.3.
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Ø Ik vind dat LNV mij goed informeert over haar elektronische dienstverlening.*
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De stelling dat LNV haar doelgroepen goed informeert over haar elektronische diensten is niet
eenduidig beantwoord. Het aantal respondenten dat het hier mee eens is, mee oneens is en een
neutrale stem heeft zijn vrijwel gelijk. *In het rapport van UWV (2005) (n=9263) beoordelen de

respondenten de informatie en voorlichting met een gemiddelde van 6.3.

Waardering van de betrouwbaarheid van elektronische diensten
De volgende drie resultaten hebben betrekking op de waardering van de betrouwbaarheid van
elektronische diensten. Het aantal respondenten dat mee is genomen in de berekening is: totaal
(n=279), agrariërs (n=127) en niet agrariërs (n=147).
Ø Ik kan de nodige informatie vinden over de elektronische diensten van LNV voordat ik de
elektronische diensten gebruik.*
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De meeste respondenten geven aan dat ze de nodige informatie kunnen vinden voordat ze
elektronisch diensten af willen nemen. Een iets kleiner percentage is hier neutraal over. *In het
rapport van SenterNovem (2006) (n=211) wordt de duidelijkheid van de behandelprocedure met een 6.8
beoordeeld. In het rapport van de Belastingdienst (2007) (n=3175) wordt het gemak van het vinden van
dergelijk informatie met een 6.9 beoordeeld.
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Ø Ik vind dat de elektronische diensten van LNV goed zijn beveiligd.*
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Uit de score van bovenstaande figuur wordt duidelijk dat de respondenten, vooral de niet agrariërs,
geen duidelijk beeld hebben of de elektronische diensten van LNV goed zijn beveiligd. Ruim een
kwart van de respondenten geeft echter aan dat LNV haar elektronische diensten wel goed heeft
beveiligd. Een iets groter percentage is hier neutraal over. *In het rapport van SenterNovem (2003)
(n=74) wordt de beveiliging door 50% als goed beoordeeld. 9% vond het niet goed.

Ø Ik vind LNV deskundig in haar elektronische dienstverlening.*
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Meer dan de helft van de respondenten geeft aan neutraal te zijn of het niet goed te weten of LNV
deskundig is in haar dienstverlening. Ruim 30% vindt van wel en ongeveer 15% vindt LNV niet
deskundig op dit gebied. *In het rapport van UWV (2005) (n= 9263) wordt de deskundigheid beoordeeld met

een 6.0.
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Beoordeling van de kwaliteit van elektronische diensten
De volgende acht resultaten hebben betrekking op de beoordeling van kwaliteitsaspecten van
elektronische dienstverlening. Het aantal respondenten dat mee is genomen in de berekening is:
totaal (n=272), agrariërs (n=126) en niet agrariërs (n=141). Deze acht resultaten maken geen deel
uit van de globale benchmark.
Ø Belangrijkheid van de betrouwbaarheid (het kunnen vertrouwen van LNV).
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90,4% van de respondenten vindt betrouwbaarheid (zeer) belangrijk wanneer het gaat om
elektronische dienstverlening.
Ø Belangrijkheid van de bruikbaarheid (de service krijgen van LNV die u verwacht).
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90,1% van alle respondenten geeft aan dat bruikbaarheid een (zeer) belangrijk aspect is bij het
verlenen van elektronische dienstverlening.
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Ø Belangrijkheid van de integriteit (het nakomen van beloftes door LNV).
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Een totaal van 93,4% vindt de integriteit (zeer) belangrijk.
Ø Belangrijkheid van de snelheid (de snelheid van procedures).
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Snelheid wordt door 89,7% van de respondenten als een (zeer) belangrijk criterium voor
elektronische dienstverlening gezien.
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Ø Belangrijkheid van de eenvoud (eenvoudig te volgen en begrijpen processen).
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90,1% van de respondenten zegt dat eenvoud een (zeer) belangrijk aspect is in het gebruik van
elektronische diensten.
Ø Belangrijkheid van de flexibiliteit (het leveren van maatwerk door LNV).
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Flexibiliteit wordt door 85,1% van de respondenten als (zeer) belangrijk ervaren.
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Ø Belangrijkheid van de bereikbaarheid (het in contact kunnen komen met LNV).
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Gemiddeld genomen vinden evenveel respondenten bereikbaarheid zowel belangrijk als zeer
belangrijk. In totaal vindt 91.5% dit criterium (zeer) belangrijk.
Ø Belangrijkheid van de duidelijkheid (duidelijke en heldere voorlichting over procedures bij
LNV).
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Tot slot zegt 93,3% van het aantal respondenten dat duidelijkheid een (zeer) belangrijk aspect is
van elektronische dienstverlening.
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Ø Belangrijkheid van alle kwaliteitsaspecten*
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De resultaten van de verschillende kwaliteitsaspecten zijn bij elkaar gevoegd om een beeld te
schetsen welke kwaliteitsaspecten het belangrijkst worden gevonden. Er zijn twee uitschieters aan
de bovenkant en één aan de onderkant. Integriteit en duidelijkheid zijn de kwaliteitsaspecten die
door de respondenten benoemd worden als het belangrijkst. Flexibiliteit wordt, ondanks een vrij
hoge waardering, hierin het laagst beloond.
*In de interviews werd hier ook naar gevraagd. LNV dacht dat de gebruikers snelheid en integriteit als hoogst
zouden waarderen en de betrouwbaarheid en bereikbaarheid als laagst. Echter wordt betrouwbaarheid en
bereikbaarheid door de gebruiker hoger gewaardeerd dan snelheid. Integriteit staat bovenaan, wat
overeenkomt met de gedachte van LNV. Vanuit de klant gezien dachten de meewerkende organisaties het
volgende: SenterNovem (snelheid en integriteit), SVB (bereikbaarheid en eenvoud), KvK Rivierenland (snelheid
en eenvoud), UWV (snelheid en duidelijkheid) en de Belastingdienst (eenvoud en duidelijkheid). Zie bijlage II
voor een uitgebreide score.

Behoefte aan elektronische diensten
De volgende elf resultaten hebben betrekking op de behoefte aan elektronische diensten. Het
aantal respondenten dat mee is genomen in de berekening is: totaal (n=268), agrariërs (n=124) en
niet agrariërs (n=139). Deze resultaten zijn LNV specifiek en worden niet gebenchmarked met
andere organisaties.
Ø Het in kunnen vullen van een formulier op het internet.
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Meer dan driekwart van de respondenten zegt het belangrijk te vinden dat zij formulieren op het
internet in kunnen vullen.

25

Ø Het kunnen raadplegen van gegevens op internet via Mijn Dossier.
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Het kunnen raadplegen van gegevens wordt erg belangrijk geacht. Gemiddeld zegt een derde van de
respondenten dit zelfs zeer belangrijk te vinden.
Ø Toegang hebben tot het versturen van e-mail aan LNV.
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Ook toegang hebben tot het versturen van e-mail behoort tot een belangrijke functionaliteit binnen
de elektronische dienstverlening.
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Ø Elektronisch kunnen communiceren met medewerkers van LNV.
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Het grootste deel van de respondenten geeft aan het elektronisch kunnen communiceren met LNV
(e.g. chat) (zeer) belangrijk te vinden. Gemiddeld geeft een derde van de respondenten aan hierin
neutraal te zijn.
Ø Informatie van LNV toegestuurd krijgen op de mobiele telefoon.
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Driekwart van de respondenten vindt het (zeer) onbelangrijk om via de mobiele telefoon informatie
te ontvangen.
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Ø De beveiliging op de website van LNV.
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De beveiliging op de website van LNV wordt als (zeer) belangrijk ervaren.
Ø Bij problemen medewerkers van LNV via de website vragen kunnen stellen.
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Het kunnen stellen van vragen op de website van LNV (e.g. chat) wordt in hoge mate belangrijk
bevonden door de respondenten.
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Ø De websites van LNV kunnen raadplegen voor informatie.
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Gemiddeld vindt ongeveer 90% van de respondenten het (zeer) belangrijk om de websites van LNV
te kunnen raadplegen voor informatie.
Ø Het kunnen koppelen van eigen systemen met systemen van LNV (elektronisch
berichtenverkeer).
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Over de inzet van elektronisch berichtenverkeer zijn de respondenten verdeeld. Ongeveer een
derde geeft te kennen dit belangrijk te vinden, terwijl een kwart van de respondenten aangeeft dit
niet belangrijk te vinden. Ook zijn veel respondenten neutraal hierin. Het kan van het type bedrijf
afhangen of deze functionaliteit belangrijk wordt gevonden of niet.
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Ø Via de website inspraak hebben in of betrokken worden bij de dienstontwikkeling van LNV.
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Men is vrij neutraal bij de stelling dat men betrokken wil zijn bij de dienstontwikkeling van LNV.
20% geeft te kennen hier niet bij betrokken te willen worden. Ongeveer een derde is wel positief.
Ø De mogelijkheid hebben om via de website uit te rekenen waar u recht op hebt (zelfservice)
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Zelfservice wordt als een vrij belangrijke functionaliteit gewaardeerd. Vooral de agrariërs zijn
geïnteresseerd in deze dienst.
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Ø Belangrijkheid van alle behoeften.*
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Informatie kunnen raadplegen, maar ook gegevens raadplegen en de beveiliging op de website
worden als de belangrijkste vereisten gezien door de respondenten. Elektronisch berichtenverkeer
en inspraak hebben op de dienstontwikkelingen van LNV worden minder belangrijk gevonden, met
als onbelangrijkste functionaliteit het ontvangen van informatie op de mobiele telefoon.
*In de interviews werd hier ook naar gevraagd. LNV dacht dat haar doelgroep de website het belangrijkst
zouden vinden, wat dus overeenkomt met bovenstaande resultaten. De SVB denkt ook dat hun klanten de
website het belangrijkst vinden. Voor SenterNovem was dit de elektronische formulieren, voor KvK
Rivierenland de elektronische dossiers en voor UWV en de Belastingdienst het serviceteam (het telefonische
kanaal). Zie bijlage II voor een uitgebreide score.
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Toekomst van elektronische diensten
De volgende drie resultaten hebben betrekking op de toekomst van elektronische dienstverlening.
Het aantal respondenten dat mee is genomen in de berekening is: totaal (n=268), agrariërs (n=124)
en niet agrariërs (n=139).
Ø Ik wil slechts één inlogcode hebben om bij verschillende organisaties elektronisch diensten
af te nemen.
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Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat een overgrote meerderheid graag maar één inlogcode wil
hebben om bij verschillende organisaties elektronisch diensten af te nemen (i.e. DigiD voor
bedrijven).
Ø Ik wil via één website ofwel een digitaal loket elektronisch diensten afnemen bij
verschillende organisaties.*
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Bijna 60% zegt graag via één digitaal loket bij verschillende organisaties elektronisch diensten af te
willen nemen. Ongeveer een kwart is hier neutraal in. *In het rapport van de Belastingdienst (2007)

(n=3175) werd de respondenten gevraagd hoe zij er tegenover staan dat de Belastingdienst samenwerkt met
andere overheidsorganisaties. Bijna 80% van de ondernemers is hier (zeer) positief over. Iets minder dan 20% is
neutraal.
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Ø Ik wil weten welke servicenormen gehanteerd worden bij elektronische diensten.
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Meer dan tweederde van de respondenten geeft aan graag te willen weten welke servicenormen
gehanteerd worden bij elektronische diensten.
Gebruik van elektronische diensten
De volgende resultaten hebben betrekking op het gebruik van de elektronische diensten van LNV.
Het aantal respondenten dat mee is genomen in de berekening is: totaal (n=261), agrariërs (n=121)
en niet agrariërs (n=135). De resultaten zijn LNV specifiek wat inhoudt dat er geen vergelijkingen
met andere organisaties worden gemaakt.
Ø Maakt u gebruik van de elektronische diensten van LNV.
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Ruim 70% van de respondenten maakt gebruik van de elektronische diensten van LNV. Iets minder
dan 30% geeft te kennen deze niet te gebruiken. De grootste groep niet gebruikers is te vinden bij
de niet agrariërs. Bij het behoefteonderzoek maakte 6% van de agrariërs en 7,2% van de niet
agrariërs geen gebruik van de elektronische diensten van LNV. Dit betekent dat in verhouding aan
dit onderzoek meer niet gebruikers hebben meegedaan ten opzichte van het behoefteonderzoek.

33

Ø Redenen van niet gebruikers om gebruik te maken van elektronische diensten.
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Overige
Deze vraag is gesteld aan de respondenten die niet gebruik maken van de elektronische diensten
van LNV. Het betreft hier absolute aantallen. Omdat het aantal respondenten dat deze vraag in
heeft gevuld vrij laag is, worden de redenen getoond die drie keer of vaker voorkomen.
De belangrijkste reden om toch gebruik te maken van de elektronische diensten van LNV is wanneer
deze gemakkelijker worden gemaakt. Waarschijnlijk denken de niet gebruikers dat het gebruik van
elektronische diensten erg moeilijk is. Overige redenen zijn bijvoorbeeld: het zelf nog aan moeten
leren om op elektronische wijze diensten af te nemen, bang zijn dat hackers er met persoonlijke
gegevens vandoor gaan, er pas mee beginnen als het verplicht wordt, wanneer LNV begrijpelijke
taal hanteert en wanneer LNV niet teveel verwijst naar wetten.
Ø Reden om niet gebruik te maken van elektronische diensten.
Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen hebben sommige respondenten aangegeven waarom
ze geen gebruik maken van de elektronische diensten van LNV. Omdat dit ook belangrijk is worden
de gegeven redenen hieronder gepresenteerd.
v Geen elektronische diensten kunnen gebruiken doordat ze er niet zijn (3x) (e.g. flora- en
faunawet)
v Na slechte ervaringen geen elektronische diensten meer willen gebruiken (1x)
v Van elektronische diensten af willen en terug naar de papieren dienstverlening (2x)
v Niet goed met een pc overweg kunnen (1x)
v Geen goede internetverbinding hebben (2x)
v Liever de telefoon pakken wanneer er iets geregeld moet worden (3x)
v Geen gelegenheid hebben gehad om elektronische diensten te gebruiken (2x)
v Door een virusscanner niet in staat zijn elektronische diensten te kunnen gebruiken (1x)
v Gewoon geen gebruik willen maken van elektronische diensten (2x)
Administratieve contacten met de overheid
De volgende vier resultaten hebben betrekking op administratieve contacten met de overheid. Het
aantal respondenten dat mee is genomen in de berekening is: totaal (n=264), agrariërs (n=122) en
niet agrariërs (n=137). Deze resultaten zijn LNV specifiek wat inhoudt dat er geen vergelijkingen
met andere organisaties worden gemaakt.
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Ø Met welke overheidsorganisaties heeft u de meeste administratieve contacten.
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De organisaties die minstens drie keer zijn genoemd zijn in bovenstaande figuur meegenomen. Het
is logisch dat LNV hierin het vaakst wordt genoemd. Hierbij is een onderscheid gemaakt of LNV
individueel genoemd werd of in combinatie met een andere organisatie. Uit de resultaten blijkt dat
de Belastingdienst de organisatie is waarmee de doelgroep van LNV de meeste administratieve
contacten heeft. Voorbeelden van organisaties die onder overige vallen zijn: het
accountantskantoor, Ministerie van VROM en de politie. De aantallen die hier zijn weergegeven zijn
absoluut.
Ø Hoeveel tijd bent u kwijt aan de administratie van LNV ten opzichte van de gehele
administratie voor de overheid.
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Uit de resultaten blijkt dat het aantal administratieve contacten met LNV relatief laag ligt in
vergelijking tot de algehele administratie die de respondenten hebben. Meer dan de helft van de
respondenten spendeert tussen de 0 en 39% van de totale administratie aan LNV administratie. 20%
van de respondenten geeft echter aan hier geen goed zicht op te hebben. Helaas kan er geen relatie
worden gelegd met het aantal uren dat de respondenten kwijt zijn aan administratieve lasten door
een inconsistente notering hiervan in het behoefteonderzoek.
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Ø Ik vind het percentage aan administratieve lasten voor LNV aanvaardbaar.
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Ongeveer een kwart van de respondenten zegt het met bovenstaande stelling eens te zijn. Een iets
hoger percentage is het hiermee oneens. Vooral de agrariërs vinden het percentage aan
administratieve contacten voor LNV te hoog.
Ø Ik vind dat de elektronische diensten van LNV positief bijdragen aan het verminderen van de
administratieve contacten.
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Bijna de helft van de respondenten vindt dat de elektronische diensten van LNV positief bijdragen
aan de administratieve lastenverlichting. Vooral de agrariërs ervaren deze positieve bijdrage.
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Opmerkingen en suggesties voor LNV ten aanzien van de elektronische dienstverlening
Aan het einde van de vragenlijst had de respondent de kans om opmerkingen en suggesties te geven
aan de hand van de vragenlijst en van de elektronische diensten van LNV. De opmerkingen en
suggesties van de respondenten worden hieronder getoond. De opmerkingen zijn vaak kritisch. De
opmerkingen die vaker dan één keer werden genoemd zijn hieronder opgesomd. Twee positieve
bijdragen waren: “ga zo door met de elektronische dienstverlening” en “de chatfunctie ten tijde
van de meitelling vind ik erg handig – een waardevolle toevoeging.”
v De website en diensten zo simpel en duidelijk mogelijk houden voor de gebruiker in zo
weinig mogelijk woorden (6x). E.g. de processen van het CITES-bureau. Deze zijn veel te
moeilijk door de ingewikkelde regelgeving en de wijze waarop de processen worden
uitgelegd.
v Het intekenen van grondkaarten is te moeilijk of werkt niet goed en moet eenvoudiger (5x).
v Betere zoekmachine (4x). E.g. er is soms weinig logica bij zoekacties.
v Er moeten alleen diensten elektronisch aan worden geboden die echt werken (3x).
v Het is onduidelijk wanneer je antwoord kan verwachten van LNV (3x).
v Geen verplichtstelling van het elektronische kanaal (3x). Telefoon moet blijven behouden.
v Niet-elektronische diensten ook elektronisch aanbieden (3x). E.g. het opvragen van
bedrijfskaarten (topografische kaarten) via de telefoon, statusinformatie aanvragen via de
telefoon en een correctie in de mestsector aangeven via een brief.
v Er moet vanuit LNV meer voorlichting worden gegeven (2x). E.g. bij grote veranderingen in
de mestboekhouding. Nu moeten de respondenten alles zelf uitzoeken of een dure
deskundige kracht inhuren.
v De elektronische mogelijkheden worden onvoldoende benut door LNV (2x). Er moet meer
gefocust worden op juiste en voldoende ruime kaders voor regelingen. Dit biedt volgens een
respondent meer ruimte voor toekomstgericht ondernemen. Een andere respondent meldt
dat met een persoonlijke inlogcode procedures sneller kunnen verlopen en er gerichter
informatie verstrekt kan worden.
v Er moet betere service verleend worden (2x). E.g. toegeven wanneer er fouten zijn gemaakt
en antwoord geven op schriftelijke vragen.
v De kennis en voorlichting bij LNV is onder de maat bij contactmomenten (2x).
v De inlogcodes zijn onduidelijk (2x).
v LNV moet eerst haar eigen organisatie/administratie op orde hebben voordat zij begint met
het aanbieden van elektronische diensten (2x).
v Het systeem is soms overbezet waardoor het opgeven van de meitelling niet altijd lukt (2x).
v Vermelden welke persoon verantwoordelijk is voor verschillende onderwerpen (2x).
v De informatie op de website van LNV is niet altijd up-to-date (2x). E.g. flora- en faunawet,
CITES en Mijn Dossier.
Overige opmerkingen en suggesties behelzen onderwerpen als: het verminderen van wetten of het
doorverwijzen ernaar op de website, datums communiceren wanneer er iets (elektronisch) gedaan
moet worden en voor de landbouwtelling per groep (e.g. veetelers, akkerbouwers, etc.) een apart
formulier maken. Ook geeft een respondent aan dat het idee ontstaat dat LNV niet naar dergelijke
positieve suggesties van goedwillende burgers luistert.
Daarnaast was er een schreeuw naar hulp te ontdekken binnen de opmerkingen en suggesties van
een respondent. De website van LNV correspondeert niet goed met de pc van deze respondent. Hij
of zij geeft aan graag de administratie op orde te willen hebben, maar wordt hierdoor ernstig
belemmerd. Indien het telefonische kanaal zou verdwijnen, zal het bedrijf misschien gesloten
moeten worden. Daarnaast zou LNV een actievere rol moeten spelen in het oplossen van dergelijke
problemen.
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3.3.2 Resultaten van de interviews

In deze sectie komen de resultaten van de interviews naar voren. Omdat aan alle organisaties
dezelfde vragen zijn gesteld kunnen de resultaten hiervan gebruikt worden voor een globale
benchmark. De antwoorden op verschillende vragen zijn gegeven door medewerkers die bij hun
organisatie een functie vervullen rondom (elektronische) dienstverlening. Het kan zijn dat de
antwoorden van deze mensen in sommige gevallen niet dezelfde hoeven te zijn als die van de
organisatie waar zij voor werken.
Doelgroepen

Voordat er een globale vergelijking gemaakt kan worden tussen de
verschillende organisaties is het verstandig om te kijken wat voor
doelgroep deze organisaties hebben. De doelgroep van zowel LNV
als SenterNovem en KvK Rivierenland is ondernemers (i.e. het
bedrijfsleven). De SVB en UWV hebben Nederlandse burgers als
doelgroep. De Belastingdienst heeft zowel ondernemers als burgers
als doelgroep.

Focus van dienstverlening

LNV en SenterNovem zijn de twee organisaties die hun
dienstverlening het meest focussen op het kanaal internet. LNV
verklaart deze focus door aan te geven dat processen via internet
sneller afgehandeld kunnen worden. Ook kan door het gebruik van
internet goed ingespeeld worden op actualiteiten. Daarnaast wordt
het verminderen van administratieve lasten voor zowel LNV zelf als
voor haar klanten als belangrijke reden voor deze focus gezien. De
koppeling tussen de systemen van klanten met de systemen van LNV
(i.e. elektronisch berichtenverkeer) speelt hier ook een rol in.
De reden waarom SenterNovem zich met name op het internet
focust heeft te maken met interne, maar ook met externe
overwegingen. Intern gaat SenterNovem er vanuit dat door het
werken met elektronische diensten de efficiëntie verbeterd kan
worden. De externe overweging heeft te maken met de richtlijnen
die overheidsbreed aan SenterNovem worden opgelegd. “Zo veel
mogelijk digitaal” is de kern van deze focus.
Zowel LNV als SenterNovem zijn bezig om het papieren kanaal te
ontmoedigen en zijn aan het nadenken om deze in de toekomst
zelfs te kunnen vervangen door het elektronische kanaal.
SVB richtte zich een aantal jaren geleden ook puur op het internet,
maar de focus is verschoven naar internet en de telefoon. Deze shift
komt doordat de doelgroep van SVB, de burger, in verschillende
situaties vaak als eerste de telefoon pakt. Ook speelt een lage
internetpenetratie en minimale digitale vaardigheden van de
doelgroep een rol hierin. Tevens wordt er bij SVB te kennen
gegeven dat het belangrijk is om “de kanaalvrijheid in stand te
houden.”
KvK Rivierenland maakt een verschil in focus betreffende
basisinformatie en persoonlijke informatie. Voor basisinformatie is
internet het kanaal. Persoonlijke informatie wordt het liefst via de
balie of de telefoon gegeven. Daarnaast zegt KvK Rivierenland graag
“het warme aspect” erbij te willen houden.
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Naast de focus op internet focust UWV zich ook op de balie. Het
focussen op de balie is belangrijk voor UWV om twee redenen. Ten
eerste is een aantal mensen binnen de doelgroep digitaal minimaal
vaardig. Ten tweede moet er vaak een diagnose gesteld worden,
wat niet gemakkelijk via een digitaal kanaal kan plaatsvinden. Deze
focus wordt als volgt omschreven: “elektronisch als het kan,
persoonlijk als het nodig is.”
De Belastingdienst focust, met uitzondering van e-mail, op alle
kanalen. Dit wordt gedaan, omdat er bij de Belastingdienst vanuit
wordt gegaan dat “de klant zelf mag bepalen via welk kanaal hij of
zij diensten af wil nemen.” Wel wordt het elektronische kanaal
zoveel mogelijk gestimuleerd. “We kunnen mensen niet dwingen
gebruik te maken van elektronische diensten, maar we kunnen het
wel zo gemakkelijk mogelijk voor hen maken.” Het meest gebruikte
kanaal voor de Belastingdienst is echter de telefoon.
Tijdens de interviews is gevraagd of de huidige focus van
dienstverlening in de nabije toekomst anders zal zijn. Alle
geïnterviewde organisaties gaven aan dat de huidige focus stand zal
houden, in ieder geval voor de nabije toekomst. Daarbij geeft SVB
aan zich in de toekomst te zullen focussen op dienstverlening aan
de hand van klantvragen, ofwel ‘life-events’. Dit geven UWV en de
Belastingdienst ook aan. De Belastingdienst geeft daarnaast aan dat
het elektronische kanaal aantrekkelijker wordt gemaakt in de
toekomst in verband met ontwikkelingen op overheidsbreed niveau.
Aantal jaren actief met
elektronische
dienstverlening

LNV is vanaf medio 2005 serieus bezig met het verlenen van
elektronische diensten. SVB en UWV zijn sinds 2004 serieus bezig om
hun diensten elektronisch aan te bieden. SenterNovem en KvK
Rivierenland lopen hierin wat meer voorop. Beide organisaties zijn
al ruim zeven jaar bezig met elektronische dienstverlening.
De absolute nummer één is echter de Belastingdienst. De
Belastingdienst heeft nog steeds het imago als koploper op het
gebied van ICT binnen de overheid. In 1996 kreeg de Belastingdienst
haar eigen domeinnaam en werd de aangiftediskette ingevoerd.

Gebruiken en
communiceren van
servicenormen

LNV maakt op dit moment geen gebruik van expliciete
servicenormen. “We zijn er nog niet aan toe om dit goed te kunnen
formuleren” luidt de reden hiervoor. LNV hanteert echter wel
impliciete servicenormen voor e-mail en voor chat. Daarbij wordt
gezegd dat er eerst gekeken moet worden wat binnen de organisatie
mogelijk is en hoe dit in controle te houden is, voordat dergelijke
servicenormen worden gecommuniceerd.
Bij SenterNovem wordt er gebruik gemaakt van impliciete
servicenormen. Deze normen zijn opgesteld aan de hand van
wettelijke normen. De servicenormen worden actief naar binnen
gecommuniceerd, maar niet naar buiten. “Wij communiceren wat
we kunnen presteren, niet andersom – wij laten ons niet door
externen onder druk zetten om vervolgens te kunnen presteren.”
Een aantal servicenormen wordt echter wel op indirecte manier aan
de klanten gecommuniceerd. Een aantal servicenormen staat
namelijk vermeld in handleidingen voor bepaalde diensten.
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De SVB hanteert zowel impliciete als expliciete normen. Sinds een
aantal jaren heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden dat
impliciete normen toegepast worden op klantverwachtingen. Op dit
moment is er geen verschil tussen impliciete en expliciete normen.
De servicenormen worden intern verspreid en de expliciete normen
worden reactief gecommuniceerd bij contactmomenten. In het
eerste deel van 2008 wordt er echter een kwaliteitshandvest
gepresenteerd. “Een kwaliteitshandvest werkt in het kader van
verwachtingsmanagement.”
KvK Rivierenland hanteert alleen impliciete servicenormen. Deze
servicenormen worden naar de medewerkers gecommuniceerd. Er
worden echter geen servicenormen naar buiten gecommuniceerd.
KvK Rivierenland is wel aan het kijken of ze servicenormen moet
gaan communiceren naar haar klanten, bijvoorbeeld door middel
van een kwaliteitshandvest. “Ik vind dat je als aanbieder van
elektronische diensten, je gebruikers moet managen.”
UWV hanteert ook alleen impliciete servicenormen. Deze
servicenormen zijn opgesteld aan de hand van wettelijke regels.
UWV probeert echter sneller te zijn, omdat de wettelijke termijnen
vaak te lang duren voor klanten. Daarnaast wil UWV graag van
werkprocessen naar klantprocessen om de procesgang te versnellen.
De servicenormen worden wel naar binnen gecommuniceerd, maar
niet naar buiten. De dienstverlening van UWV wordt echter in de
nabije toekomst omgezet naar een dertiental klantvragen ofwel
‘life-events’. “De verwachting van de klant is de prestatie-indicator
voor de organisatie.”
De Belastingdienst past beide typen servicenormen toe. De
impliciete servicenormen worden strikt gehanteerd en intern naar
de medewerkers gecommuniceerd. De externe servicenormen
worden per dienst of product, dus reactief, naar de klant
gecommuniceerd.
Meten en monitoren van
servicenormen

Het meten en monitoren van de dienstverlening gebeurt bij alle
organisaties. Niet elke organisatie hanteert echter dezelfde
methodes. De methodes die door LNV worden gehanteerd zijn:
marktonderzoeken
(e.g.
klanttevredenheidsonderzoeken
en
behoefteonderzoeken), gerichte belacties, vastleggen van
klantvragen bij het call center, praktijkpanels, scannen van
vakliteratuur en er wordt gebruikt gemaakt van een statistisch
internettool.
Bij
SenterNovem
wordt
er
gebruik
gemaakt
van:
klanttevredenheidsonderzoeken, balanced score-cards, testpanels
en klantreacties.
Het meten en monitoren van de dienstverlening gebeurt binnen SVB
door het doen van klanttevredenheidsonderzoeken op verschillende
niveaus, het houden van panelgesprekken en het analyseren van de
klachten van klanten.
Bij KvK Rivierenland wordt op maandelijkse termijn een
klantonderzoek gedaan. Om de twee jaar wordt er een
klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Daarnaast vinden er
gebruikerstesten plaats.
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Ook
bij
UWV
vindt
er
om
de
twee
jaar
een
klanttevredenheidsonderzoek plaats. Daarnaast worden er
regelmatig dashboardrapportages gemaakt. Klachten van klanten
worden ook meegenomen en maken, indien relevant, deel uit van
een leercirkel.
Bij de Belastingdienst worden gebruikerspanels ingezet wanneer er
nieuwe
diensten
ontwikkeld
worden.
Ook
worden
er
klanttevredenheidsonderzoeken en voor een select aantal diensten
behoefteonderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn er dagelijks
rapportages beschikbaar die laten zien of de servicenormen worden
gehaald. Tot slot worden incidentele klachten van de klant
individueel opgelost en worden veelvoorkomende klachten
onderworpen aan ‘damage teams’. Dit zijn teams die proberen
fouten in kaart te brengen en recht te zetten.
Belangrijke servicenormen
voor de klant

Ook aan de organisaties die niet zozeer servicenormen hebben
omschreven werd gevraagd wat zij denken dat de klanten als
belangrijke servicenormen zien. Dit is gedaan om spontane reacties
te krijgen op wat organisaties denken dat hun gebruikers zullen
noemen als belangrijkste servicenormen.
Een servicenorm die door alle partijen, op uitzondering van de
Belastingdienst, wordt genoemd is snelheid. Naast snelheid wordt
transparantie genoemd door LNV en SenterNovem, bejegening en
gemak door SVB, kwaliteit door KvK Rivierenland en wordt bij UWV
gemak genoemd als belangrijk criterium. De Belastingdienst stelt
dat gemak en veiligheid de meest belangrijke criteria zijn. Het kan
dus gezegd worden dat de organisaties gemiddeld genomen denken
dat hun klanten snelheid en gemak als de belangrijkste criteria zien
voor de elektronische dienstverlening.

Aanwezigheid van
elektronische middelen

De vraag welke elektronische middelen er aanwezig zijn wordt
alleen beantwoord aan de hand van veel voorkomende elektronische
middelen. Middelen die uniek zijn (i.e. die maar bij één organisatie
voorkomen) worden hier niet besproken.
Elektronische
formulieren

:

Alle organisaties hebben formulieren
elektronische wijze beschikbaar.

op

Elektronische
dossiers

:

SenterNovem, SVB en de Belastingdienst
maken nog geen gebruik van elektronische
dossiers. Wel geven deze organisaties aan dat
dit in ontwikkeling is. De andere organisaties
maken wel gebruik van elektronische dossiers.

E-mail

:

UWV maakt geen gebruik van e-mail. “We
kunnen er nu nog niet goed op reageren” blijkt
de reden hiervoor. De Belastingdienst maakt
alleen bij hoge uitzondering gebruik van email. Dit is om twee redenen. Allereerst heeft
de Belastingdienst te maken met het ‘fax en email besluit voor de overheid’, waarin regels
zijn opgenomen die het e-mailverkeer
beperken. Ten tweede wil de Belastingdienst
ongestructureerde berichten voorkomen. De
overige organisaties maken wel gebruik van email functionaliteit.
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Ontwikkeling van
elektronische middelen

Elektronisch
contact

:

UWV heeft dit wel en KvK Rivierenland en de
Belastingdienst
hebben
dit
niet.
KvK
Rivierenland heeft als reden hiervoor dat zij
niet gelooft in dusdanig contact betreffende
zakelijke dienstverlening. De Belastingdienst
geeft aan druk in de weer te zijn met
chatfunctionaliteit. Onder andere om mensen
digitaal te ondersteunen. SenterNovem en de
SVB hebben een forum en bij LNV kan men
gebruik maken van chatfunctionaliteit.

SMS en mobiel
internet

:

Geen enkele organisatie maakt op dit moment
gebruik van deze functionaliteit. Wel geven
LNV, KvK Rivierenland en UWV aan dat dit een
rol gaat spelen in de toekomst.

Identificatie en
beveiliging

:

Alle organisaties hebben deze functionaliteit.

Serviceteam/
helpdesk

:

Alle organisaties hebben een serviceteam
beschikbaar.

Website

:

Alle organisaties hebben een website.

Voor drie elektronische middelen is gevraagd hoever deze gevorderd
zijn qua ontwikkeling.
Elektronische
formulieren

:

Alle
organisaties
hebben
elektronische
formulieren die online in te vullen zijn, maar
hebben ook een groot aantal formulieren die
eerst gedownload moet worden waarna ze met
pen ingevuld moeten worden.
LNV heeft 70 à 75% van haar formulieren
online beschikbaar. Dit percentage is voor
SenterNovem 80%. Voor SVB, UWV en de
Belastingdienst is dit 100%. Het aantal
formulieren online van KvK Rivierenland is
onbekend.

Elektronische
dossiers

:

De elektronische dossiers van LNV, KvK
Rivierenland en UWV zijn in een dusdanig
stadium dat men de eigen gegevens in kan
zien. Muteren van de eigen gegevens is
mogelijk, maar nog niet in de dossiers zelf.

Identificatie en
beveiliging

:

De organisaties die burgers als klanten hebben,
te weten SVB en UWV, maken gebruik van
DigiD. De ervaringen die zij met DigiD hebben
zijn zeer positief.
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LNV, SenterNovem en KvK Rivierenland hebben
hun diensten beveiligd met eigen ontwikkelde
systemen. Deze drie organisaties wachten op
rijksbrede initiatieven omtrent de beveiliging
van elektronische diensten. De organisaties
geven aan dat dit te lang duurt. Daarom
hebben organisaties zelf beveiligingssystemen
ontwikkeld. Daarbij kan extra vermeld worden
dat LNV de eerste organisatie is waarbij een
autorisatiemiddel goed is geïmplementeerd.
De Belastingdienst maakt gebruik van zowel
DigiD als eigen ontwikkelde systemen. Over
DigiD (burgers) is zij tevreden. Het wachten op
de overheidsbrede initiatieven voor de
identificatie en beveiliging betreffende
ondernemerszaken is ook iets waarop de
Belastingdienst zit te wachten.

3.3.3 Resultaten van het behoefteonderzoek

Tijdens de interviews is aan de meewerkende organisaties gevraagd om documentatie ten aanzien
van elektronische dienstverlening (e.g. klantonderzoeken) aan te leveren. Parallel aan dit
onderzoek is een behoefteonderzoek uitgevoerd. De resultaten uit het behoefteonderzoek worden
hier, voor zover dat mogelijk was, vergeleken met resultaten uit de documentatie van de
meewerkende organisaties.
De vergelijkingen die als eerst zijn gemaakt zijn gedaan aan de hand van documentatie van
SenterNovem (2003) en SenterNovem (2006). SenterNovem (2003) heeft een drietal doelgroepen
geënquêteerd, te weten: certificaataanvragers, elektronische indieners en schriftelijke indieners.
Het totaal aantal respondenten is 74. In het rapport van SenterNovem (2006) zijn 211 mensen
ondervraagd. De resultaten zijn toepasbaar op de situatie van SenterNovem, maar specifieker op de
WBSO (i.e. een regeling van SenterNovem).
v 72% van de agrarische doelgroep van LNV zegt het online invullen van formulieren te
kennen. Dit is 82% bij de niet agrarische doelgroep. Bij SenterNovem (2003) zegt 77% deze
vorm van dienstverlening te kennen.
v De gebruiksvriendelijkheid van de online formulieren van LNV wordt door 61% van de
agrariërs en 59% van de niet agrariërs als (zeer) gebruiksvriendelijk gezien. 14% van de
agrariërs en 13% van de niet agrariërs vond het (zeer) ongebruiksvriendelijk. Bij
SenterNovem (2003) dacht respectievelijk 50% en 4,5% er zo over. In het rapport van
SenterNovem (2006) wordt de gebruiksvriendelijkheid beoordeeld met een gemiddelde van
6.7.
v 56% van de agrariërs en 53% van de niet agrariërs vindt dat opgaven van LNV via internet
sneller verwerkt worden dan via het papieren kanaal. Respectievelijk vindt 12% en 9% dat
niet. 55% van de respondenten van SenterNovem (2003) vindt het snel gaan, slechts 9% vindt
het traag.
v In het behoefteonderzoek zegt gemiddeld 58,5% van de respondenten de website van LNV
overzichtelijk te vinden. 16,5% is het niet met die stelling eens. In het rapport van
SenterNovem (2006) wordt de overzichtelijkheid van de website met een gemiddelde van
6.8 beoordeeld.
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De volgende vergelijkingen komen uit het rapport van SVB (2006). Het aantal respondenten van dit
onderzoek is onbekend.
v De kwaliteit van het antwoord op een e-mail wordt door 82% van de agrariërs en 71% van de
niet agrariërs als (zeer) goed beschouwd. Een extra 4% van de niet agrariërs geeft aan dat
de kwaliteit van het antwoord uitstekend is. Bij SVB wordt dit aspect gemeten op
duidelijkheid en volledigheid. Het gemiddelde van deze twee aspecten is een 7.8.
v De doorlooptijd van e-mail wordt door 73% van de agrariërs en 72% van de niet agrariërs als
(zeer) goed beoordeeld. Bij de niet agrariërs zegt een extra 4% de doorlooptijd uitstekend
te vinden. De doorlooptijd bij SVB wordt beoordeeld met een 7.6.
De volgende vergelijking komt uit het rapport van UWV (2005). In totaal hebben 9263 mensen aan
het klanttevredenheidsonderzoek meegedaan.
v De LNV website wordt door de doelgroep van LNV met een 6,8 beoordeeld. De website van
UWV wordt door haar doelgroep met een 6.4 beoordeeld
De vergelijkingen hieronder zijn gebaseerd op de resultaten van de Belastingdienst (2007). In totaal
hebben 3175 respondenten de vragenlijst ingevuld voor de Fiscale Monitor, een onderzoek dat al
sinds 1994 uitgevoerd wordt. Alleen de resultaten van de ondernemers zijn meegenomen, omdat dit
ook de doelgroep van LNV is. De particulieren zijn dus buiten beschouwing gelaten.
v De LNV website wordt door de doelgroep van LNV door gemiddeld 59% als overzichtelijk
beschouwd. In het rapport van de Belastingdienst wordt de overzichtelijkheid van de
website met een gemiddeld cijfer van 6.6 beoordeeld.
v Bij LNV zegt bijna 60% dat het invullen van formulieren (zeer) gebruiksvriendelijk is.
Ongeveer 15% zegt dat dit (zeer) ongebruiksvriendelijk is. De eenvoud van diensten wordt
bij de Belastingdienst door 90% als (zeer) eenvoudig en door 10% als (zeer) ingewikkeld
gezien.
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4. Benchmarkaanpak voor LNV
4.1 Inleiding

Op basis van de gekozen aanpak in deelrapport 1 en uitgaande van de resultaten van de globale
benchmark wordt in dit hoofdstuk een aanzet gegeven tot de beoogde benchmarkaanpak voor LNV.

4.2 Praktische invulling van de benchmarkmethodiek

In deze paragraaf wordt de benchmarkmethodiek toegepast op de specifieke situatie van LNV. De
verschillende stappen zijn voorzien van praktische aanbevelingen. Voor een globale omschrijving
van de te nemen stappen wordt doorverwezen naar hoofdstuk vier van het eerder genoemde
deelrapport.
Stap 1: Start van het
benchmarkonderzoek

Na oplevering van de rapporten moet LNV bij zichzelf nagaan of een
benchmarkonderzoek nog steeds het type onderzoek is dat uitgevoerd
moet worden. Indien dit het geval is, kan men het benchmarkonderzoek
continueren met stap 2.
De belangrijkste vraag die LNV zich moet stellen is: is benchmarking de
juiste methode om onderzoek mee te doen?

Stap 2: Doel bepalen
van het benchmarkonderzoek

Bij elk benchmarkonderzoek is het nodig om van tevoren duidelijk af te
bakenen wat er onderzocht wordt. De vraag die LNV zichzelf moet stellen
is dan ook: ‘Wat te benchmarken’. Niet alleen dient LNV dit voor zichzelf
duidelijk te hebben. Ook is het omschrijven van een helder doel zinnig om
potentiële meewerkende organisaties over de streep te trekken om mee
te doen aan het benchmarkonderzoek. Tevens is het belangrijk dat LNV
naast wat te benchmarken, zich afvraagt: ‘Waarom te benchmarken’. Het
doel dat leren van elkaar centraal staat moet hier zeker bij worden
vermeld.
Wat in ieder geval zeker is, is dat het benchmarkonderzoek gaat over
elektronische dienstverlening. Dit betekent dat het dienstverleningskanaal
dat in dit onderzoek centraal staat het internet is. In dit onderzoek is email hier een onderdeel van. Een voorbeeld van een doel voor LNV is
zichzelf vergelijken met soortgelijke organisaties op het gebied van de
waardering van de kwaliteit van elektronische diensten vanuit het
perspectief van de gebruiker.
Omdat het in deze hoedanigheid het eerste benchmarkonderzoek is,
wordt geadviseerd om een nulmeting uit te voeren. Een nulmeting is niet
alleen handig wanneer een benchmarkonderzoek voor het eerst
plaatsvindt, maar is ook aantrekkelijk voor organisaties die hieraan mee
willen werken. Daarnaast biedt het een degelijke basis voor
vervolgonderzoeken.
Het interne doel van het benchmarkonderzoek is dat LNV zich wil meten
met soortgelijke organisaties om er achter te komen waar zij staat met
betrekking
tot
elektronische
dienstverlening
(i.e.
een
prestatievergelijking). Dit doel wordt ook wel ‘retrospective achievement’
genoemd (Heeks, 2006). Dit interne doel vertaalt zich uiteindelijk in een
verbetering van de dienstverlening wat inhoudt dat de klant hier ook
profijt van heeft (het gebruikersperspectief).
Het externe doel betreft de voordelen van de meewerkende organisaties.
De organisaties die zich in dit onderzoek hebben gemengd geven vooral
aan mee te willen doen, omdat zij nieuwsgierig zijn waar andere
organisaties
zich
mee
bezig
houden
omtrent
elektronische
dienstverlening.
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Echter is de gebruiker van de elektronische dienstverlening leidende in dit
onderzoek, en op basis daarvan zijn de meewerkende partijen ook zeer
geïnteresseerd hoe zij het doen ten opzichte van anderen. Dit betekent
dat de focus van dit onderzoek meer ligt op de front-office, wat daarmee
de back-office (i.e. processen) enigszins uitsluit. De meewerkende
organisaties gaven duidelijk te kennen blij te zijn dat de gebruikers van
elektronische diensten de focus zijn van dit onderzoek. Voornamelijk
omdat voorgaande onderzoeken vaak alleen vanuit het aanbod werden
opgezet. Hoewel de organisaties inzien dat leren van elkaar het meest
belangrijk is in dit onderzoek (i.e. het opstellen van best-practices),
geven ze aan een hoge score ook zeer op prijs te stellen.
Stap 3: Keuze van de
organisaties

Op dit moment zijn zes partijen, waar LNV er één van is, betrokken bij de
voorbereidingen van het onderzoek. Het is mooier om een paar extra
partijen in het daadwerkelijke benchmarkonderzoek te betrekken. Een
goed uitgangspunt voor een benchmarkonderzoek is zeven organisaties.
Het onderzoek moet praktisch wel uit te voeren zijn, wat betekent dat er
gewaakt moet worden voor een teveel aan organisaties.
Door het type organisaties dat meedoet aan het benchmarkonderzoek
gaat het in dit geval om een combinatie tussen intern en extern
benchmarken. De organisaties die op dit moment meewerken zijn
vergelijkbaar in de zin dat het organisaties zijn die een maatschappelijke/overheidsfunctie hebben. Ze zijn echter ook verschillend, omdat de
inhoud van dienstverlening anders is. Ook hebben de organisaties
verschillende doelgroepen (i.e. burgers en/of ondernemers). Dit betekent
dat zowel de component overheid-burger, als de component overheidbedrijven centraal staat. De soort diensten en de processen die daarbij
spelen komen wel weer overeen. Er is echter één formeel criterium
waaraan LNV zich moet houden bij het benaderen van organisaties. Dat is
namelijk dat de organisaties deel uitmaken van de RBB.

Stap 4: Bepalen van
de benchmarkindicatoren

LNV is met name geïnteresseerd in de waardering van de kwaliteit,
behoefte, het aanbod en gebruik van haar elektronische diensten. Op het
gebied van aanbod en gebruik worden respectievelijk output- en
gebruiksindicatoren opgesteld. Impactindicatoren komen aan bod wanneer
de
waardering
van
de
elektronische
dienstverlening
wordt
gebenchmarked. Daarnaast komen omgevingsindicatoren naar voren in dit
onderzoek, omdat de percepties van klanten ook enigszins worden
meegenomen.
De indicatoren waarmee LNV zichzelf kan vergelijken met andere
organisaties zijn gehaald vanuit de literatuur en de interviews. Het is
echter niet praktisch om binnen één onderzoek alle mogelijke indicatoren
te testen. Daarom wordt er aangeraden om een keuze te maken. De vraag
die LNV zich hier moet stellen is: welke indicatoren zijn nodig om het
beoogde doel te kunnen halen?
De benchmarkindicatorenmodellen kunnen helpen in het maken van deze
keuze. In deelrapport 1 komen twee modellen naar voren. Één model
behandelt de kwaliteitsindicatoren en de andere gebruiksindicatoren. Het
gaat hierbij echter om het gebruik vanuit de klant gezien. Wanneer er
naar de cijfers gekeken wordt dienen organisaties deze aan te leveren
(e.g. het aantal ingevulde elektronische formulieren per jaar).
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Het is ook van belang na te gaan welke diensten andere organisaties
hebben, omdat het benchmarken op unieke diensten niet mogelijk is.
Wanneer er wordt gekeken naar de diensten die andere organisaties
hebben wordt er enigszins al een benchmarkonderzoek uitgevoerd (i.e.
naar het aanbod van diensten). Bij het benchmarken van het aanbod
kunnen vragen worden gesteld aan de organisaties. Klanten hebben hier
niet persé een rol in. Klanten spelen echter wel een rol als er naar de
behoefte van elektronische diensten wordt gevraagd. Deze twee aspecten
komen ook enigszins in de benchmarkindicatorenmodellen naar voren.
De indicatoren dienen in overleg met de meewerkende organisaties
afgestemd te worden, zodat de meewerkende organisaties zich kunnen
vinden in wat er wordt onderzocht. Indien een organisatie zelf indicatoren
toe wil voegen is het verstandig te kijken of dit binnen de scope van het
doel van het benchmarkonderzoek ligt.
Stap 5: Keuze van
het meetinstrument

De vraag die LNV zich hier moet stellen is welk instrument er gebruikt
moet gaan worden om data mee te verzamelen. De beste keuze voor het
meetinstrument is de vragenlijst. De manier van het afnemen van de
vragenlijst is voor LNV echter een discussiepunt. In een ideaal geval
kunnen vragen gesteld worden door middel van digitale vragenlijsten. LNV
beheert echter geen e-mailadressen dus dat is op dit moment niet erg
praktisch. Het is wel iets waar LNV over na zal moeten gaan denken,
omdat er via een digitale vragenlijst zeer snel antwoorden te verkrijgen
zijn en het middel relatief goedkoop en betrouwbaar is.
Bovendien is een voordeel van digitale vragenlijsten dat organisaties op
den duur zelf op eenvoudige wijze benchmarkonderzoeken op kunnen
zetten en uit kunnen voeren.
In de huidige situatie zou LNV kunnen volstaan met, zoals zij al vaker
onderzoeken uitvoert, belteams. Een voordeel hiervan is dat mensen die
minder ‘internet-minded’ zijn ook betrokken worden. Een nadeel van
belteams is dat dit duurder is. Niet alleen voor LNV, maar ook voor de
meewerkende organisaties. Niet alleen de vragenlijst moet hetzelfde zijn,
maar ook de manier van afname. Hiermee worden meewerkende
organisaties enigszins gedwongen om deze dure manier van
dataverzameling in te zetten.

Stap 6: Opstellen van
de vragenlijst

Wanneer de indicatoren bekend zijn kunnen de vragen op worden gesteld.
Belangrijk hierbij is dat de vragen zodanig worden opgesteld dat de
gekozen indicatoren correct worden gemeten. In bijlage I van deelrapport
1 zijn per indicator verschillende vragen opgesteld waardoor er snel
vragen uitgezocht kunnen worden die de verschillende indicatoren meten.
Deze vragen komen veelal uit literatuur. Een voordeel hiervan is dat niet
alle vragen zelf bedacht hoeven te worden. Uiteraard is die mogelijkheid
er wel.
Een mogelijkheid om de 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 de vragenlijsten
digitaal te verspreiden. Ook is het mogelijk om belteams de vragenlijsten
in te laten vullen. Daarnaast kunnen vragenlijsten worden opgesteld en
geprint waarna deze worden verstuurd. Na het afronden van de vragenlijst
is het verstandig deze nog eenmaal in te laten zien door de meewerkende
partijen. Op die manier kan er voor worden gezorgd dat alle vragen
relevant zijn voor de meewerkende organisaties.
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Stap 7: Verzamelen
van de gegevens

Het verzamelen van de gegevens hangt af van het instrument dat LNV
kiest. Er dient echter wel van tevoren met de meewerkende organisaties
te zijn afgesproken hoelang het verzamelen van gegevens mag duren,
wanneer het verzamelen van gegevens plaatsvindt en hoe groot de groep
is die benaderd wordt. Daarnaast is het gewenst om te kijken welk type
mensen/ondernemingen binnen de doelgroep worden ondervraagd.

Stap 8: Analyseren en
vergelijken van de
gegevens

De data die is verzameld wordt geanalyseerd met een statistisch tool. Dit
wordt allereerst gedaan voor alle meewerkende organisaties, zodat er
gekeken kan worden hoe er individueel gescoord wordt. Vervolgens
worden de resultaten van de organisaties met elkaar vergeleken.

Stap 9: Met en van
elkaar leren

Wanneer de vergelijking is afgerond en er verschillen zijn ontdekt kan er
op zoek worden gegaan naar leerpartners. Leerpartners zijn de
organisaties die op bepaalde indicatoren (veel) beter scoren dan een
andere organisatie. Door het houden van kwalitatieve gesprekken met
deze organisaties kan er worden geleerd hoe zij bepaalde dingen doen in
de praktijk. De vraag waarom sommige organisaties op bepaalde
indicatoren beter scoren is hierbij het uitgangspunt.
Een andere optie is om alle meewerkende organisaties bijeen te laten
komen om gezamenlijk te spreken over de verschillen. Door een
focusgroep setting te creëren kan er gebrainstormd en gediscussieerd
worden over de mogelijke oorzaken en oplossingen ervan.
Indien LNV niet geïnteresseerd is in het leren van anderen, maar alleen in
een prestatievergelijking, kan deze stap worden overgeslagen.

Stap 10: Opsporen
van verbetermogelijkheden

Het opsporen van verbetermogelijkheden volgt na stap 9. Er kan een
discussie ontstaan die (praktische) inzichten biedt hoe de onderdelen
waarop slecht gescoord wordt verbeterd kunnen worden.
Indien LNV alleen geïnteresseerd is in een prestatievergelijking en niet
zozeer in het leren van en met elkaar, wat misschien relevant kan zijn in
navolgende onderzoeken, kan er bijvoorbeeld afgekeken worden bij
andere organisaties. Dit betekent dat stap 9 in het proces wordt
overgeslagen. Een nadeel hiervan is dat achterliggende processen en
regelingen vaak onduidelijk zijn te achterhalen.
Daarnaast kan er intern vergaderd en gebrainstormd worden op wat voor
manier de slecht scorende onderdelen verbeterd kunnen worden.
Tot slot is het ook mogelijk om gebruikerspanels in te zetten om te
achterhalen waarom er op bepaalde onderdelen slecht gescoord wordt. In
een gebruikerspanel zitten ervaringsdeskundigen die aan kunnen geven
waar de fouten zitten en kunnen ideeën aandragen die kunnen leiden tot
verbetering.

Stap 11: Toepassen
van verbetermogelijkheden

Wanneer het duidelijk is wat er verbeterd gaat of kan worden moet dit
toegepast worden. Dit gebeurt bij elke organisatie anders en daarom
wordt over deze stap niet teveel uitgewijd. De vraag die bij deze stap als
leidraad gebruikt kan worden is: hoe kunnen we de verbeterpunten in
onze organisatie of processen integreren.

Stap 12: Evaluatie

Een paar maanden na de invoering van verbetermogelijkheden kan worden
gekeken of de verbetering(en) daadwerkelijk tot verbetering hebben
geleid (i.e. summatieve evaluatie). Dit kan op een aantal verschillende
manieren
gedaan
worden,
afhangende
van
de
hoeveelheid
verbeterpunten.
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Indien er een enkel aandachtspunt is opgepakt zou LNV een poll op haar
website kunnen zetten waar klanten een oordeel kunnen geven over de
verbetering. Indien er wat meer verbeterpunten zijn ingevoerd is het
wellicht handig om een korte vragenlijst naar een selecte groep
deelnemers (e.g. een gebruikerspanel) te sturen om te vragen naar hun
mening over de verbeteringen.
Daarnaast kan de evaluatie ook leiden tot best-practices. Dit kan
bijvoorbeeld
geschieden
als
de
organisaties
die
aan
het
benchmarkonderzoek mee hebben gewerkt nogmaals bijeenkomen en
gaan discussiëren over wat het benchmarkonderzoek voor hen heeft
betekend en wat er uiteindelijk uit is gekomen. Ook kunnen er afspraken
gemaakt worden om bijvoorbeeld over één of twee jaar weer een
dezelfde soort benchmarkonderzoek te organiseren.
Mocht het doen van een benchmarkonderzoek goed zijn bevallen, dan kan
er ook worden overwogen om bijvoorbeeld een ander soort
benchmarkonderzoek te doen die andere indicatoren meet. Hiervoor kan
LNV het contextuele benchmarkmodel gebruiken (zie deelrapport 1).
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5. Conclusies en aanbevelingen
5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de algemene conclusies van dit onderzoeksrapport besproken. Ook zullen er
een aantal aanbevelingen worden gedaan voor LNV.

5.2 Conclusies

De conclusies zijn gepresenteerd aan de hand van de hoofddoelen die voorafgaande aan dit
onderzoek zijn opgesteld. De hoofddoelen waren als volgt geformuleerd: het vaststellen van
meewerkende organisaties, het bepalen van benchmarkindicatoren, vaststellen hoe LNV scoort op
haar elektronische dienstverlening en een globale benchmark uitvoeren.
Het vaststellen van
meewerkende
organisaties

De organisaties die benaderd werden om mee te doen aan dit onderzoek
waren allen ‘lid’ van de Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB). Ongeveer tien
organisaties zijn benaderd om aan dit onderzoek mee te werken en vijf
daarvan hebben hier positief op gereageerd. De organisaties die, naast
LNV, aan dit onderzoek meewerkten zijn: SenterNovem, Sociale
Verzekeringsbank (SVB), Kamer van Koophandel Rivierenland,
Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
(UWV)
en
de
Belastingdienst.

Het bepalen van
benchmarkindicatoren

Het bepalen van de benchmarkindicatoren is gedaan op basis van
literatuur- en documentonderzoek. De indicatoren zijn aangevuld aan de
hand van de resultaten uit de interviews. De indicatoren die aan werden
gedragen tijdens de interviews waren vooral een bevestiging van wat er
al bekend was. Een aantal indicatoren kon echter aan de lijst worden
toegevoegd. Er is gekozen voor indicatoren met betrekking tot de
kwaliteit en het gebruik van elektronische diensten. Deze zijn verwerkt
in twee benchmarkindicatorenmodellen en zijn terug te vinden in
deelrapport 1. De behoefte aan en het aanbod van elektronische diensten
zijn hierin meegenomen.
In hoofdstuk vier kwam onder andere naar voren dat het niet praktisch is
om op alle indicatoren te gaan benchmarken. De kwaliteitsindicatoren
die zeker meegenomen moeten worden in het daadwerkelijke
benchmarkonderzoek zijn integriteit en duidelijkheid. Deze werden het
hoogst gewaardeerd door de respondenten van de digitale vragenlijst.
Ook kunnen snelheid en eenvoud worden meegenomen. Deze kwamen uit
de interviews naar voren als belangrijke indicatoren voor gebruikers.
Betrouwbaarheid werd vanuit organisatorisch oogpunt als belangrijke
indicator beschouwd.
Aan de hand van de literatuur en onderzoeksresultaten kon er een
benchmarkmethodiek op worden gezet. Deze methodiek maakt het voor
organisaties duidelijk hoe er op elektronische diensten gebenchmarked
kan worden. Een groot onderdeel van de methodiek is het contextuele
benchmarkaanpakmodel. Dit model is aan de hand van een specifieke
context in te vullen wat leidt tot een op maat gemaakte aanpak voor een
benchmarkonderzoek. Een praktische invulling voor de specifieke LNV
situatie is terug te vinden in hoofdstuk vier van dit rapport.
Uiteindelijk is er ook een globale benchmarkvragenlijst opgezet. De
vragenlijst biedt een scala aan vragen die gesteld kunnen worden om de
verschillende indicatoren te meten. Deze vragen komen net als de
indicatoren veelal uit de literatuur en zijn, waar mogelijk, aangevuld met
suggesties van de geïnterviewden.
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Score elektronische
diensten LNV (digitale
vragenlijst)

De conclusies die hier zijn getrokken zijn ingedeeld aan de hand van de
onderwerpen waarbinnen de verschillende vragen zijn gesteld.
De waardering van de duidelijkheid van de elektronische diensten van
LNV is positief gebleken. Alleen het informeren over de elektronische
diensten laat volgens de respondenten nog wat te wensen over. De
waardering van de betrouwbaarheid van de elektronische diensten van
LNV is vrij neutraal tot positief te noemen.
De respondenten hebben ook aangegeven waar ze behoefte aan hebben.
De grootste behoefte is het kunnen raadplegen van informatie op de
websites van LNV. Dit wordt gevolg door het online raadplegen van eigen
gegevens en het kunnen werken in een veilige omgeving (i.e. een goed
beveiligde website).
In de toekomst wil de meerderheid van de respondenten op één plek met
één inlogcode elektronische diensten afnemen (bij verschillende
organisaties). Wellicht dat hier in de toekomst kansen liggen voor LNV
(rijksbrede initiatieven). Ook geven de respondenten aan te willen weten
welke servicenormen er gehanteerd worden.
De belangrijkste reden van de niet gebruikers om gebruik te gaan maken
van de elektronische diensten van LNV is wanneer de elektronische
diensten gemakkelijker worden gemaakt.
Daarnaast kwam uit de digitale vragenlijst naar voren dat, naast LNV, de
Belastingdienst de organisatie is waarmee de respondenten de meeste
administratieve contacten hebben. Het grootste deel besteedt tussen 0
en 39% van de totale tijd van de administratie aan LNV. Een kwart vindt
dit aanvaardbaar, een derde vindt dat niet.
Tot slot geeft ruim 40% van de respondenten aan dat de elektronische
dienstverlening van LNV helpt in het verlichten van de administratieve
lasten. Een kwart is hier neutraal over.

Globale benchmark

Vooraf aan het onderzoek werd er al kritisch gekeken of het doen van
een globale benchmark praktisch realiseerbaar was. In de praktijk bleek
dit, zoals verwacht, moeilijk uit te voeren. De globale benchmark is zeer
globaal gebleven. Om een betere vergelijking tussen de verschillende
organisaties
te
kunnen
maken
zal er een
daadwerkelijk
benchmarkonderzoek uitgevoerd moeten worden. Alleen op die manier
kunnen organisaties echt met elkaar vergeleken worden.
Echter is er wel een aantal vergelijkingen gemaakt. De vergelijkingen op
basis van de resultaten van de digitale vragenlijst en van het
behoefteonderzoek met de documentatie van de meewerkende
organisaties geven een globaal beeld hoe de organisaties verschillen ten
opzichte van elkaar. Harde conclusies mogen niet worden getrokken,
omdat de vraagstelling en de bijbehorende schalen veelal verschilden per
organisatie.
De resultaten van de interviews zijn beter te vergelijken. Aan alle
geïnterviewde organisaties zijn dezelfde vragen gesteld wat het
vergelijken van verschillen in antwoorden gemakkelijker maakte.
Uit de interviews kwam naar voren dat LNV zich met name focust op het
elektronische kanaal. Deze focus werd gedeeld door SenterNovem, maar
de overige organisaties focussen ook op andere kanalen zoals balie en
telefoon.
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Op het gebied van elektronische dienstverlening is LNV het minst aantal
jaren actief (medio 2005). Dicht bij LNV zitten de SVB en UWV (2004). De
Belastingdienst is het langst actief. Zij zijn vanaf 1996 bezig met
elektronische dienstverlening.
LNV hanteert enkele impliciete servicenormen, maar communiceert geen
expliciete servicenormen. Hetzelfde geldt voor SenterNovem, KvK
Rivierenland, UWV en de Belastingdienst. Echter communiceren deze
organisaties de servicenormen wel reactief. De SVB hanteert beide. De
servicenormen worden bij alle organisaties gemeten en gemonitoord,
maar dat gebeurt aan de hand van verschillende instrumenten.
Bij LNV zijn, zoals ook bij de andere organisaties, de volgende
elektronische diensten aanwezig: elektronische formulieren, identificatie
en beveiliging, serviceteam (helpdesk) en een informatie website.
Ook maakt LNV gebruik van elektronische dossiers, dit in tegenstelling tot
SenterNovem, SVB en de Belastingdienst die dit niet hebben. Daarnaast
kan de doelgroep van LNV gebruik maken van e-mailfunctionaliteit. Dit is
niet mogelijk bij de UWV en de Belastingdienst.
Bij LNV kan men gebruik maken van chat. Hier wil de Belastingdienst ook
iets mee gaan doen. SenterNovem en de SVB maken gebruik van forums.
De overige organisaties doen niets op het gebied van elektronisch
contact. Geen enkele organisatie, waaronder LNV, maakt op dit moment
gebruik van diensten via SMS of mobiel internet.
Tot slot werd van een drietal diensten gevraagd in hoeverre deze
gevorderd zijn. LNV gaf aan dat ongeveer driekwart van de formulieren
online beschikbaar is. SenterNovem heeft 80% van haar formulieren
online. SVB, UWV en de Belastingdienst zeggen alle formulieren online
beschikbaar te hebben. Van KvK Rivierenland zijn deze getallen
onbekend.
De elektronische dossiers van LNV, KvK Rivierenland en UWV zijn tot
dusverre gevorderd dat men de eigen gegevens in kan zien. Het muteren
van eigen gegevens kan, maar niet rechtstreeks in de dossiers.
LNV maakt net zoals SenterNovem, KvK Rivierenland en de
Belastingdienst (ondernemers) gebruik van eigen beveiligingssystemen.
De SVB, UWV en de Belastingdienst (burgers) maken gebruik van DigiD.

5.3 Aanbevelingen

In deze paragraaf komen de aanbevelingen voor LNV naar voren.
Het uitvoeren van de
benchmark

Wanneer LNV het daadwerkelijke benchmarkonderzoek uit wil voeren is
het aan te bevelen om deelrapport 1 als leidraad te gebruiken. De
benchmarkmethodiek legt uit welke stappen er genomen moeten worden
om een dergelijk onderzoek uit te voeren. De stappen zijn voorzien van
vragen die LNV moet zien te beantwoorden. Een eerste opzet is gegeven
in hoofdstuk vier van dit rapport.
Beide benchmarkindicatorenmodellen helpen om keuzes te maken voor
de te onderzoeken indicatoren. Het wordt tevens geadviseerd om de
vragen voor verschillende indicatoren uit de bijlage te halen, omdat deze
vragen in eerdere onderzoeken al gevalideerd zijn.
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Tot
slot
kan
LNV
gebruik maken
van het
contextuele
benchmarkaanpakmodel. Dit model is in te vullen aan de hand van
specifieke situaties. Het ingevulde model leidt tot een op maat gemaakt
uitvoeringsplan voor een benchmarkonderzoek. Dit kan bijvoorbeeld
handig zijn wanneer LNV een ander type benchmark uit wil voeren.
Managen van
klantverwachtingen

Klantverwachtingen managen is een belangrijk onderdeel bij de
elektronische dienstverlening. Uit de digitale vragenlijst bleek dat
respondenten graag willen weten welke servicenormen gehanteerd
worden. Ook uit de interviews bleek dat dit een belangrijk onderdeel is
binnen het verlenen van elektronische diensten.
Het wordt aanbevolen om de servicenormen actief naar de doelgroep te
communiceren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een
‘kwaliteitshandvest’ gedaan worden. Een kwaliteitshandvest bestaat uit
een aantal servicenormen, en is bedoeld om de kwaliteit van
dienstverlening vanuit de klant gezien te vergroten. Dit betekent dat de
klant weet wat de kwaliteit van dienstverlening zal zijn, en kan de
organisatie hierop aanspreken. Servicenormen kunnen worden gezien als
beloftes over de kwaliteit van dienstverlening aan de gebruikers van de
diensten (Stichting Rekenschap, 2004).
Voor een organisatie kan een kwaliteitshandvest gebruikt worden om de
externe kwaliteit van de dienstverlening te meten en te evalueren
(Poelmans, 2006). Daarnaast speelt een kwaliteitshandvest ook in op
verwachtingen. Het is een middel om de verwachtingen van klanten te
managen. Een kwaliteitshandvest zorgt voor transparantie over wat een
organisatie wel of niet onder kwaliteit verstaat. Doordat klanten op deze
manier weten wat ze kunnen verwachten stijgt de klanttevredenheid
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [BZK], 2006).
Dit wordt ook onderschreven in het onderzoek van TNS NIPO (2007).
Daarnaast
blijkt
uit
dit
laatstgenoemde
onderzoek
dat
kwaliteitshandvesten ook een andere positieve werking hebben. Zo
reageren gebruikers van diensten positief op servicenormen en wordt het
bewustzijn van de kwaliteit van dienstverlening onder medewerkers
vergroot.
Het Nederlandse elektronische overheidsbeleid wil dat de relatie tussen
overheidsinstellingen en de daarbij behorende klanten (i.e. burgers en
ondernemers) verbetert. Dit kan gedaan worden door de
informatievoorziening, dienstverlening en interactieve participatie te
verbeteren (Poelmans, 2006). Volgens Poelmans (2006) kan een
kwaliteitshandvest hieraan bijdragen.
De dimensie van het kwaliteithandvest is tweezijdig. Aan de ene kant
geeft het weer welke rechten de gebruikers van de elektronische
diensten hebben, en aan de andere kant de verplichtingen van de
(overheids)organisaties. Het kwaliteitshandvest van Poelmans (2006)
bestaat uit tien kwaliteitsvoorwaarden:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Kanaalkeuze
Transparantie
Overzicht van rechten en plichten
Gepersonaliseerde informatie
Gebruiksvriendelijke diensten
Uitgebreide procedure
Vertrouwen en betrouwbaarheid
Discrete administratie
Verantwoording en benchmarking
Betrokkenheid en machtigen
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Ketensamenwerking

LNV zou ook tijd kunnen investeren in ketensamenwerking.
Ketensamenwerking is een term die vaak wordt genoemd wanneer het
gaat om elektronische dienstverlening. Ketensamenwerking werd in het
interview met SVB ook als ontbrekende dienst genoemd.
Ketensamenwerking wil in het kort zeggen dat klanten op een plek
kunnen inloggen en toegang hebben tot de diensten van verschillende
organisaties binnen één portaal. Dit zorgt ervoor dat de klant in een
specifieke
situatie
niet
bij bijvoorbeeld vier verschillende
organisaties/websites terecht hoeft te komen. Dit bespaart de klant veel
tijd en onnodig werk (e.g. het meerdere malen invullen van dezelfde
gegevens). In dit geval wordt met ketens, overheidsketens bedoeld. Dit in
tegenstelling tot bedrijfsketens, een begrip dat bij LNV vaak voorkomt als
het gaat om ketensamenwerking.
Hierbij wordt aanbevolen om eerst te focussen op complexe diensten
waarbij veel organisaties betrokken zijn. Bij minder complexe diensten is
het hebben van één protaal minder van belang, omdat de klant al weet
waar hij moet zijn. Het is belangrijk dat de kennis die de klant heeft, van
bepaalde diensten, niet aan de kant wordt gezet. Een voorbeeld hiervan
is het aanvragen van een paspoort. Mensen die een paspoort aan willen
vragen weten dat ze hiervoor bij de gemeente moeten zijn. Het online
aanvragen van paspoorten moet men dus niet van de gemeente websites
afhalen en alleen binnen één centraal portaal aanbieden.
Ketensamenwerking kan ook in een globaler perspectief worden gezien.
Samenwerking tussen verschillende organisaties met dezelfde
doelstellingen zou een mooi uitgangspunt zijn. Uit de interviews is
gebleken dat men heel sterk van elkaar wil leren. Wanneer men
informatie met elkaar uitwisselt kunnen er generieke producten
ontstaan. Indien er een aantal standaarden wordt ontwikkeld krijgt de
klant eenduidige dienstverlening die het gemakkelijker voor hem maakt
ze (snel) te gebruiken. Niet alleen de look-and-feel zal hetzelfde zijn,
maar ook de benamingen. Het komt soms voor dat dezelfde soort dienst
bij de ene organisatie onder een andere noemer valt dan bij een andere
organisatie. Daarnaast zullen standaarden de kwaliteit van
dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Een benchmarkonderzoek
kan een mooi begin zijn om een dergelijke samenwerking te bevorderen.

Behouden van de
kanalen

Tijdens het interview met LNV kwam naar voren dat in de toekomst het
elektronische kanaal misschien verplicht zou moeten worden gesteld. Dit
is echter geen goed idee. Veel mensen gebruiken de elektronische
diensten van LNV niet om verschillende redenen. Vooral de telefoon
wordt gezien als een belangrijk kanaal om te blijven behouden.
Voornamelijk doordat elektronische dienstverlening niet altijd voor de
volle 100% betrouwbaar is.
Dit is te onderbouwen met het onderzoek van van Deursen et al. (2007).
Zij stellen dat internet nog geen algemeen toegankelijk kanaal is en dat
ook niet zal zijn in de nabije toekomst. De redenen hiervoor zijn dat
mensen niet geïnteresseerd zijn in internetgebruik, dat er nog steeds een
tweedeling
bestaat
tussen
het
bezit
van
computers
en
internetverbindingen en dat de digitale vaardigheden enorm verschillen.
Daarnaast is de eerste eis van de BurgerServiceCode (i.e.
kwaliteitshandvest voor de (digitale) relatie tussen burger en overheid)
(Burger@Overheid, 2006) keuzevrijheid van kanalen. Wel is het aan te
bevelen de elektronische diensten zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk
te maken, waardoor de meerderheid hiervan gebruik kan gaan maken.
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Vraaggestuurde
dienstverlening
(life-events)

De kwaliteit van dienstverlening wordt vooral bepaald uit de percepties
van klanten. In het actieprogramma Andere Overheid werd aan
verschillende organisaties opgedragen dat 65% van alle dienstverlening
elektronisch aangeboden moest worden. Dit betekende voor veel
organisaties dat zij hun energie op het online krijgen van diensten
hebben gezet, maar daardoor het perspectief van de klant enigszins
hebben verloren.
De laatste tijd verandert dit echter gestaag. Met name uit interviews met
SVB, KvK Rivierenland, UWV en de Belastingdienst kwam naar voren dat
er een duidelijke verschuiving plaatsvindt van aanbodgerichte
dienstverlening naar vraaggestuurde dienstverlening. De klanten zijn
immers degenen die de diensten af moeten nemen. Bij LNV en
SenterNovem werd deze sfeer in mindere mate geproefd.
De aanbeveling die hier gemaakt wordt is om te kijken of diensten
verleend kunnen worden aan de hand van life-events. Een life-event is
een (ingrijpende) gebeurtenis in iemands leven. Deze vorm van
dienstverlening wordt door veel organisaties gezien als de toekomst.
Hierbij wordt echter sterk aanbevolen om te onderzoeken of deze aanpak
wel positief door de doelgroep van LNV wordt ervaren. Het inventariseren
hoe de doelgroep denkt of welke stappen zij neemt bij het afnemen van
elektronische diensten moet hier aan ten grondslag liggen. Zo kunnen
voor bepaalde diensten life-events beter werken, maar in andere
gevallen kunnen afgebakende thema’s beter uit de verf komen.
LNV zou bijvoorbeeld door het analyseren van klantvragen erachter
kunnen komen naar welke life-events, of in dit geval bedrijf-events, veel
behoefte is. Een voorbeeld hiervan kan zijn ‘ik heb een mestoverschot,
wat moet ik doen’. In een dergelijk geval kan de dienstverlening veel
klantgerichter worden, vooral wanneer er vanuit de leefwereld van de
klant en in begrijpelijke taal wordt gecommuniceerd. Dit betekent dat
life-events bij de beleving van de klant aan moet sluiten.
LNV moet dus goed weten wat de wensen en behoeften van hun klanten
zijn. Zij zullen daar ook voordurend op moeten monitoren. Immers,
wanneer de wensen en behoeften veranderen moet LNV hierop inspelen.
Wanneer de dienstverlening op de wensen en behoeften van de
gebruikers is afgestemd zal dit ten goede komen van de kwaliteit van de
dienstverlening.

Segmentatie van
doelgroepen

Indien LNV nog geen duidelijk beeld heeft van haar doelgroep is het aan
te bevelen om de klanten te segmenteren. Wanneer men spreekt over
kwalitatieve (elektronische) dienstverlening zijn algemene oordelen
mooi, maar deze zijn vaak niet sprekend. Klanten (i.e. burgers en
ondernemers) verkeren vaak in een unieke situatie en willen op maat
behandeld en benaderd worden.
Ook kan de dienstverlening in brede zin worden verbeterd. Binnen LNV
kan men de communicatie, producten en diensten zodanig toesnijden op
de verschillende segmenten dat de klanten meer tevreden zullen zijn
met de algehele dienstverlening. De klanten worden immers voor hun
gevoel persoonlijker benaderd op een voor hun relevante manier.
Een praktisch voorbeeld hiervan is te herleiden uit het interview met
SVB. Hierin kwam naar voren dat de SVB, naast de hoofdwebsite, ook een
website heeft voor de minder taalvaardigen (te benaderen via
www.mijnabc.nl). Op deze manier stemt SVB haar dienstverlening af op
een bepaalde groep (i.e. segment) gebruikers.
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6. Vervolgonderzoek
6.1 Inleiding

Tijdens het doen van dit onderzoek is er een aantal zaken voorbij gekomen die waardevol kunnen
zijn voor nader onderzoek. In dit hoofdstuk wordt dan ook een aantal voorzetten gegeven waar LNV,
of onderzoekers op het gebeid van elektronische overheidsdienstverlening, naar zou kunnen gaan
kijken in de toekomst. Deze handreikingen kunnen vanzelfsprekend ook door de organisaties die aan
dit onderzoek mee hebben gewerkt opgepikt worden.

6.2 Het meten van effecten

Tijdens de ontwikkeling van de benchmarkindicatorenmodellen ontstond er een vraag in hoeverre
de verschillende indicatoren effect op elkaar, of op de algehele beoordeling hebben. Hier zou een
apart onderzoek naar verricht kunnen worden.
Tijdens de interviews werden dergelijke aspecten ook ter discussie gesteld. Bijvoorbeeld hoe
verhoudt snelheid zich ten opzichte van bejegening? En wanneer is bejegening wel bepalend voor de
waardering en wanneer niet? En leidt een hoge mate van beveiliging tot ongebruiksvriendelijke
diensten, en accepteren mensen dit? Dit is slechts een aantal voorbeelden dat te bedenken is die
erg waardevol kunnen zijn voor organisaties die elektronische diensten aanbieden.

6.3 Van de gebruiker terug naar de organisatie

De benchmarkindicatorenmodellen die zijn ontwikkeld tijdens dit onderzoek zijn opgesteld met het
perspectief van de gebruiker als insteek. Deze benchmarkindicatorenmodellen kunnen echter ook
toegepast worden op de organisatie.
Wanneer er naar de kwaliteit van de dienstverlening wordt gekeken is het aan te raden om het
gehele proces mee te nemen. Dit houdt in dat de back-office aan de front-office gekoppeld zou
moeten worden. Uit interviews blijkt dat de geïnterviewden ook zeer geïnteresseerd zijn in hoe
interne processen geregeld zijn. Welke communicatiestrategieën worden bijvoorbeeld gehanteerd.
Of waar zijn organisaties mee bezig, zodat er geen dubbele dingen worden gedaan. En waar
focussen organisaties zich op in de toekomst betreffende elektronische dienstverlening. Wanneer de
procesgang in organisaties onder handen wordt genomen kunnen er veel nieuwe leerprocessen op
gang worden gebracht.

6.4 Testen van het contextuele benchmarkaanpakmodel

Tijdens dit project is er een contextueel benchmarkaanpakmodel ontwikkeld (zie deelrapport 1).
Het model is gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek, maar moet nog gevalideerd worden.
Het is van belang dat het model getest gaat worden in de praktijk. Wanneer LNV besluit om het
daadwerkelijke benchmarkonderzoek uit te voeren aan de hand van dit model, biedt dit een
uitstekende case. Belangrijk hierbij is dat de bevindingen nauwkeurig worden gerapporteerd. Aan
de hand daarvan kunnen er correcties worden gemaakt wat zal leiden tot een meer solide model.
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Bijlage I: Interviewvragenlijst
Inleiding interview
Introductie
v Geïnterviewde(n) bedanken voor meewerken aan interview
v Voorstellen wie wij zijn en wat wij doen
Doel van het interview
v Doel van het interview omschrijven (wat willen we bereiken, waar willen we naar toe)
Extra punten
v Een realistische indicatie geven met betrekking tot de lengte van het interview
v Toestemming vragen om het interview op te nemen
v Vermelden dat de resultaten vertrouwelijk zullen worden behandeld

Inhoud interview
Vraag1.
Wie bent u, en waar bent u verantwoordelijk voor (functie) betreffende (de kwaliteit van) (elektronische) dienstverlening?
R1. Deze vraag heeft als doel om er achter te komen met wie het interview wordt gehouden. Deze vraag dient tevens om het
ijs te breken voor het interview. Men vindt het namelijk leuk om over zijn of haar beroep/functie te spreken.
Vraag 2.
A. Op welk kanaal ligt de focus wat betreft dienstverlening van uw organisatie in het algemeen?
(Mogelijke antwoorden: balie, post, telefoon, e-mail of internet)
B. Kunt u deze focus kort toelichten?
C. Zal deze focus in de nabije toekomst veranderen?
D. Hoelang is uw organisatie actief op het gebied van elektronische dienstverlening?
R2. Door het stellen van deze vraag wordt er gekeken in hoeverre men in de organisatie elektronische dienstverlening als
belangrijkste middel ziet. Hierdoor kunnen er ook conclusies worden getrokken waarom de ene organisatie verder is betreft
elektronische dienstverlening dan de ander. Daarnaast is ook deze vraag bedoeld om het ijs te breken.
Toelichting vraag 3.
Vaak worden er in organisaties die zich richten op dienstverlening servicenormen opgesteld. Dit wordt gedaan om de
dienstverlening op de behoefte van de klant af te stemmen. In servicenormen worden vaak de prestaties die geleverd
moeten worden betreffende de taken en activiteiten die de organisatie uitvoert beschreven. Voorbeelden van
servicenormen zijn: wanneer krijg ik antwoord op mijn brief, wat is de wachttijd voor het aanvragen van vergunningen, etc.
Vraag 3.
A. Wordt er binnen uw organisatie gebruik gemaakt van servicenormen (om de kwaliteit te waarborgen) voor elektronische
dienstverlening? (plus een korte toelichting)
B. Welke twee of drie servicenormen verwacht u dat de klant het meest belangrijk vindt?
C. Indien er gebruik wordt gemaakt van servicenormen, onderstaande vragen stellen
v
v
v
v

v

Wordt er binnen uw organisatie onderscheid gemaakt tussen interne (impliciet, bijv. 95% van de e-mails moet
binnen twee dagen afgehandeld zijn) en externe (expliciet, bijv. 100% van e-mails moeten binnen een dag
afgehandeld zijn) servicenormen?
Worden de interne servicenormen binnen uw organisatie gecommuniceerd?
o
Op wat voor manier wordt dit gedaan? Of,
o
Waarom wordt dit niet gedaan?
Worden de externe servicenormen naar de klant gecommuniceerd?
o
Op wat voor manier wordt dit gedaan? (bijvoorbeeld d.m.v. een kwaliteitshandvest) Of,
o
Waarom wordt dit niet gedaan?
Met wat voor instrument worden de externe servicenormen gemeten?
o
(bijvoorbeeld: benchmarkonderzoek, gebruikerspanels, enquêtes, internetfora, etc.)
o
Op wat voor basis wordt dit gedaan (maandelijks, jaarlijks)? Of,
o
Waarom wordt dit niet gedaan?
Worden de servicenormen gemonitoord?
o
Wordt dit proactief gedaan, of reactief?
o
Op wat voor basis wordt dit gedaan (maandelijks, jaarlijks)?
o
Heeft de klant mogelijkheden om klachten in te dienen?
o
Wat wordt er met de feedback van de klant gedaan? Of,
o
Waarom wordt dit niet gedaan?
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Met betrekking tot de benchmark wordt er ook gekeken naar het aanbod van elektronische diensten. De volgende diensten
komen hierbij aan bod:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Elektronische formulieren
Elektronische dossiers (bijvoorbeeld Mijn Dossier, Mijn Loket) (Work-Flow Management)
E-mail
Elektronisch contact (direct contact tussen de gebruiker en de overheid, bijvoorbeeld door chat en internetfora)
SMS en mobiel internet
Identiteit en beveiliging (identificatie, autorisatie, authenticatie)
Helpdesk (serviceteam)
Informatie website

D. Kunt u aangeven of er relevante (aanbod) diensten ontbreken?
E. Kunt u per dienst aangeven of deze aanwezig is?
F. Kunt u voor elektronische formulieren, elektronische dossiers, en authenticatie aangeven hoe ver uw organisatie hierin is?
G. Kunt u de diensten rangschikken naar mate van belangrijkheid (vanuit de organisatie, vanuit de klant, en vanuit de focus
naar de toekomst gedacht)
R3. Bij het stellen van deze vraag wordt er eerst globaal gekeken of de organisatie ook servicenormen hanteert. Daarna
wordt er een vraag gesteld om de geïnterviewde na te laten denken over wat de klant belangrijk zou vinden. Vervolgens
wordt er naar algemene benchmark criteria gevraagd betreffende servicenormen. Dit biedt tevens een brug naar de vragen
betreffende het aanbod van elektronische dienst(en/-verlening) welke meegenomen wordt in de benchmark.
Toelichting vraag 4.
Deze vraag heeft betrekking op het benchmarken op gebruik en waardering van elektronische dienstverlening door de klant.
Vanuit de literatuur komt er een aantal onderwerpen naar voren die de servicekwaliteit van elektronische dienstverlening
waarborgt vanuit het perspectief van de klant (zie onderstaande lijst). Binnen deze onderwerpen is er een aantal
benchmarkindicatoren opgesteld (zie kaarten).
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Betrouwbaarheid (de klant vertrouwt de serviceverlener)
Bruikbaarheid (de klant krijgt de service die hij verwacht)
Integriteit (de serviceverlener maakt waar wat hij belooft)
Snelheid (de snelheid van procedures)
Eenvoud (de processen zijn voor de klant eenvoudig te volgen en te begrijpen)
Flexibiliteit (de mate waarin serviceverlening aanpasbaar is aan klantbehoeftes)
Bereikbaarheid (de contactmogelijkheden van de klant)
Duidelijkheid (het op een heldere manier uitleggen van procedures aan de klant)
Gebruiksindicatoren (acceptatie en gebruik van elektronische dienstverlening door de klant)

Vraag 4.
A. Kunt u aangeven of er voor u relevante benchmarkindicatoren ontbreken?
B. Kunt u de onderwerpen rangschikken naar mate van belangrijkheid (vanuit de organisatie en vanuit de klant gedacht)?
R4. Deze indicatoren zijn van belang wanneer er gekeken wordt naar elektronische overheidsdienstverlening en de
waardering en het gebruik ervan door klanten.
Vraag 5.
A. Zijn er ook rapporten beschikbaar die de onderwerpen die in het interview besproken zijn behandelen? Met andere
woorden: wat is er al gedaan door uw organisatie?
(bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoek, gebruikersonderzoek, kwaliteitsonderzoek)
B. Kunnen deze rapporten ook worden ingezien?
(de geïnterviewde er op attent maken dat de gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld)
R5. Deze vraag heeft tot doel om aan het eind van het traject een globale benchmark uit te kunnen voeren.
Vraag 6.
Hebt u nog extra ideeën waarvan u denkt dat zeker meegenomen moet worden in de benchmark wat u niet terug heeft zien
komen in dit interview?
R6. Deze vraag biedt mogelijkheden nieuwe inzichten te identificeren
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Bijlage II: Uitwerking interviews
De interviews hebben plaats gevonden met mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij
de (elektronische) dienstverlening van hun organisatie. De organisaties die hun medewerking
hebben verleend zijn: SenterNovem, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kamer van Koophandel
Rivierenland (KvK Rivierenland), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de
Belastingdienst. Ook de initiatiefnemer van de benchmarking, Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) is benaderd voor een interview.
De mensen die mee hebben gewerkt zijn: voor SenterNovem (13-11-2007); Allard Mittertreiner
(plaatsvervangend hoofd I&R), Johan Tent (verantwoordelijke voor e-business en logistiek binnen
wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) en Anneke de Koning (business analist / projectleider
van elektronische dienstverleningprojecten), voor SVB (16-11-2007); Luc Boss (bedrijfscoördinator
dienstverlening
–
beleidsontwikkeling
dienstverlening,
activiteitenontwikkeling
en
vertegenwoordiger van SVB bij samenwerkende organisaties), voor KvK Rivierenland (21-11-2007);
Lambêr van Nispen (manager voorlichting en wetsuitvoering – beheerder van handelsregister
Rivierenland en verantwoordelijke voor de voorlichting van de KvK), voor UWV (21-11-2007); Erwin
Schaapman (projectmanager vernieuwingsproject – klantgerichte elektronische dienstverlening),
voor LNV (20-12-2007); Henk Vroemen (programmamanager elektronische dienstverlening) en Henk
Tammes (adviseur uitvoering front-office Dienst Regelingen – voorzitter EDV competence group) en
voor de Belastingdienst (07-02-2008); Noortje Verheij (middelmanager ontwerpdirectie CPP,
verantwoordelijk voor de dienstverlening over de verschillende kanalen heen).
Role-Ordered Matrix 1: Ontbrekende elektronische diensten
Organisatie
SenterNovem

SVB

KvK
Rivierenland
UWV

LNV

Ontbrekende diensten
v WorkFlowManagement
v Helpdesk (naast FAQs moeten mensen bij
problemen hun vraag ergens neer kunnen
leggen). “Daarnaast is de helpdesk ook een
manier om informatie uit te wisselen.”
v Informatie website
v Ketensamenwerking e-overheid (single-signon functionaliteit: met een keer inloggen bij
verschillende organisaties terecht kunnen)

v
v
v

v

v

v
v
-

v

Wijziging van diensten
v Authenticatie moet als een expliciete dienst
genoemd worden (i.e. authenticatiemiddel),
omdat het een essentieel iets is.

Vraag en antwoorddienst (mogelijkheid voor
klanten om in eigen woorden een vraag te
stellen). Deze vorm van dienstverlening wil
UWV ook aan haar collega’s in de keten
aanbieden.
Input, output en inzage dienst
Mutatie aanvraagdienst
Zelfservice (geautomatiseerde services).
Bijvoorbeeld rekenmodules (e.g.
optimalisaties doorrekenen),
plausibiliteitmodules (e.g. zinvol om
aanvragen in te dienen aan de hand van
criteria) en alerts (e.g. er is een nieuwe
subsidie in de lucht).

Bij elektronisch berichtenverkeer moet
uploaden toegevoegd worden (“mensen die in
het buitenland wonen, kunnen op deze manier
gemakkelijk bewijsstukken, zoals een
inkomstenformulier, bijsluiten.”)
Helpdesk veranderen in serviceteam
Aan SMS, mobiel internet toevoegen

-

-

e-participatie (“gebruikers door middel van
elektronische middelen betrekken bij hetgeen
waar we mee bezig zijn”). Bij beleidsvorming
bijvoorbeeld “Wij hebben deze plannen; gaan
wij volgens jullie hiermee de goede kant op.”
Bij applicatieontwikkeling zou je de
applicaties scherper en beter kunnen krijgen.
En wanneer ze draaien vragen of ze nog
steeds voldoen aan de verwachtingen. In de
huidige fase vallen communities ook onder eparticipatie. Hiermee kunnen mensen uit de
doelgroep elkaar vragen stellen of kan er
samen met LNV dingen ontwikkeld worden.
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v

Belastingdienst

v

Elektronisch berichtenverkeer (koppeling van
systemen). De systemen van de ondernemers
staan in verbinding met de systemen van LNV.
Op die manier kunnen mutaties direct door
worden gekoppeld.
Balie. Als mensen het niet voor elkaar krijgen
via de telefoon gaan ze niet naar het
internet, maar naar de balie. Ook is de balie
belangrijk voor bepaalde doelgroepen (i.e. de
minder zelfredzame burger).

-

v

Telefoon (belangrijkste kanaal op het gebied
van dienstverlening voor de Belastingdienst) zal
als hoofdonderdeel moeten worden gezien,
waaronder het serviceteam kan vallen.

Role-Ordered Matrix 2: Belangrijkheid van elektronische diensten
Organisatie
SenterNovem

SVB

KvK
Rivierenland

UWV

LNV

Belastingdienst

Vanuit gebruiker
1. Elektronische formulieren
2. E-mail
3. SMS/mobiel internet
4. Elektronisch contact
5. Informatie website
6. Persoonlijke pagina
7. Helpdesk
8. WorkFLowManagement
9. Elektronische dossiers
1. Informatie website
2. Ketensamenwerking
3. Persoonlijke pagina
4. Elektronische formulieren
5. Elektronische dossiers
6. SMS/mobiel internet
7. Elektronisch contact
8. Helpdesk
9. E-mail
1. Elektronische dossiers
2. Elektronische formulieren
3. Elektronisch contact
4. E-mail & SMS/mobiel
internet
5. Persoonlijke pagina
6. Informatie website
7. Helpdesk
1. Helpdesk
2. Persoonlijke pagina
3. Elektronische formulieren
4. Mutatie aanvraagdienst
5. Vraag en aanboddienst
6. Informatie website
7. Elektronische dossiers
8. Input output en inzage dienst
9. Elektronisch contact
1. Website & Helpdesk
2. Elektronische formulieren &
Elektronisch dossier &
Elektronisch
berichtenverkeer
3. E-mail
4. Persoonlijke pagina
5. Zelfservice & Sms/Mobiel
internet & E-participatie
1. Telefonie/helpdesk
2. Elektronische formulieren/
balie
3. Elektronische dossiers
4. e-mail/elektronisch contact
5. Informatie website
6. SMS en mobiel internet
7. Persoonlijke pagina

Vanuit organisatie
1. Informatie website
2. Helpdesk
3. Persoonlijke pagina
4. Elektronische formulieren
5. Elektronisch contact
6. Elektronische dossier
7. WorkFlowManagement
8. E-mail
9. SMS/mobiel internet
1. Persoonlijke pagina
2. Elektronische formulieren
3. Elektronische dossiers
4. Ketensamenwerking
5. Informatie website
6. Elektronisch contact
7. Helpdesk
8. SMS/mobiel internet
9. E-mail
1. Informatie website
2. Persoonlijke pagina
3. Elektronische dossiers
4. Elektronische formulieren
5. E-mail
6. Helpdesk
7. Elektronisch contact
8. SMS/mobiel internet
1. Elektronische dossiers
2. Elektronisch contact
3. Elektronische formulieren
4. Mutatie aanvraagdienst
5. Persoonlijke pagina
6. Vraag en aanboddienst
7. Input output en inzage dienst
8. Informatie website
9. Helpdesk
1. Website & Helpdesk
2. Persoonlijke pagina
3. Elektronische dossiers &
Elektronische formulieren
4. Elektronisch
berichtenverkeer
5. e-mail
6. Zelfservice & Sms/Mobiel
internet & E-participatie
1. Elektronische formulieren
2. Elektronische dossiers
3. Persoonlijke pagina
4. Informatie website
5. Telefonie/helpdesk
6. Elektronisch contact
7. SMS en mobiel internet
8. E-mail
9. Balie

Toekomstvisie
De elektronische formulieren
zullen in de toekomst belangrijker
worden. Ook zal identiteit en
beveiliging in de top twee komen.

De volgorde zal ongeveer
hetzelfde blijven, maar
ketensamenwerking komt in de
toekomst op één.

In de toekomst zal de genoemde
volgorde standhouden.

In de toekomst zal de genoemde
volgorde standhouden.

In de toekomst zal de genoemde
volgorde standhouden.

In de toekomst blijft de
belangrijkheid hetzelfde al
worden de diensten meer met
elkaar geïntegreerd. De
dienstverlening wordt in de nabije
toekomst vormgegeven in de vorm
van life-events. Een voorbeeld
van integratie is dat de informatie
van elektronische dossiers en de
informatie website sterk over
elkaar heen komen te liggen. Ook
zullen overlappende diensten via
overheidsketens vormgegeven
worden (e.g. eenmalig registratie
van basisinformatie).
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Afbeelding I: Card-Sort belangrijkheid elektronische diensten (SVB)
Role-Ordered Matrix 3: Toegevoegde indicatoren
Organisatie
SenterNovem
SVB

KVK
Rivierenland

Betrouwbaarheid
v Het imago van de
organisatie
v Menselijke
aspecten
(betrouwbaar
overkomen, manier
van aanspreken)
v Inzicht in wet- en
regelgeving hier
plaatsen (in plaats
van onder
integriteit)
-

Bruikbaarheid
v Klantverwachtingen
v Co-creatie (pretesten van
middelen)
v (klanttevredenheid
weg halen)

v
v

UWV
LNV
Belastingdienst

-

-

Klanttevredenheid
toevoegen
Compensatie
verwijderen. “Dit
criterium is te
afhankelijk per
type organisatie.
Daarnaast zal
hiervoor een groot
administratief
verhaal op poten
moeten worden
gezet, wat niet
strookt met het
vanuit het
ministerie
opgegeven doel om
lastenverlichtend
te werken.”

Integriteit
v Naast klachten
(bejegening/ duur)
ook bezwaren
(inhoud
beslissingen
toevoegen)

v

v
v

-

Communiceren
wanneer afspraken
niet nagekomen
kunnen worden
Snel afhandelen
van klachten
Wet- en
regelgeving kan
weg. “Nederland
zegt: je moet de
wet kennen, maar
niemand kent
het.”

Snelheid
v Inzicht geven in
tijden die de klant
mag verwachten

-

-
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Organisatie
SenterNovem
SVB

Eenvoud
v Rekening houden
met minder
taalvaardigen
(mijnabc.nl,
overheid drempels
weg). “Dit is de
meerwaarde van
elektronische
dienstverlening.”

KVK
Rivierenland

v

(Webrichtlijnen
kan weg. “Als klant
ben je niet
geïnteresseerd in
webrichtlijnen.”)

Flexibiliteit
-

v

v

UWV
LNV
Belastingdienst

-

-

Status informatie
wordt bij de KvK
niet gehanteerd,
omdat de normen
al vrij hoog zijn.
“Maatwerk is een
gevaarlijke.” De
vraag is of je
maatwerk via de
elektronische weg
zou moeten doen.
Via een digitaal
kanaal kunnen
geen diepgaande
antwoorden
worden gegeven,
wat bij maatwerk
vaak gewenst is.
Daarnaast is 80%
van alle informatie
vaak standaard
informatie.

Bereikbaarheid
v Life-events
(redeneren vanuit
de burger). “Lifeevents sluiten
tevens aan bij
ketensamenwerking.”

v

Life-events zou
toegevoegd kunnen
worden, maar is
afhankelijk van het
type organisatie
(niet belangrijke
indicator voor KvK)

-

Duidelijkheid
v Meer dan een
toegang tot
informatievoorziening (vanuit
verschillende
websites op
dezelfde pagina
komen).
v Informatie
toespitsen op de
persoonlijke situatie
v Meer dan een
toegang. “Binnen
twee of drie clicks
moet je bij de
informatie zijn die
je zoekt.”

-

Role-Ordered Matrix 4: Belangrijkheid van benchmarkonderwerpen
Organisatie
SenterNovem

SVB

KvK Rivierenland

Vanuit gebruiker
1. Snelheid
2. Integriteit
3. Eenvoud
4. Bereikbaarheid
5. Duidelijkheid
6. Bruikbaarheid
7. Flexibiliteit
8. Betrouwbaarheid
1. Bereikbaarheid
2. Eenvoud
3. Duidelijkheid
4. Bruikbaarheid
5. Flexibiliteit
6. Snelheid
7. Integriteit
8. Betrouwbaarheid
1. Snelheid
2. Eenvoud
3. Flexibiliteit
4. Bereikbaarheid
5. Bruikbaarheid
6. Betrouwbaarheid
7. Duidelijkheid
8. Integriteit

Vanuit organisatie
1. Betrouwbaarheid
2. Integriteit
3. Bereikbaarheid
4. Bruikbaarheid
5. Duidelijkheid
6. Snelheid
7. Eenvoud
8. Flexibiliteit
1. Bereikbaarheid
2. Snelheid
3. Flexibiliteit
4. Eenvoud
5. Duidelijkheid
6. Bruikbaarheid
7. Betrouwbaarheid
8. Integriteit
1. Betrouwbaarheid
2. Bruikbaarheid
3. Snelheid
4. Eenvoud
5. Duidelijkheid
6. Bruikbaarheid
7. Integriteit
8. Flexibiliteit
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Organisatie
UWV

LNV

Belastingdienst

Vanuit gebruiker
1. Snelheid
2. Duidelijkheid
3. Betrouwbaarheid
4. Integriteit
5. Eenvoud
6. Bruikbaarheid
7. Flexibiliteit
8. Bereikbaarheid
1. Snelheid, Integriteit & Flexibiliteit
2. Eenvoud, Duidelijkheid & Bruikbaarheid
3. Betrouwbaarheid & Bereikbaarheid
4. Gebruiksindicatoren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eenvoud
Duidelijkheid
Snelheid
Bereikbaarheid
Flexibiliteit
Bruikbaarheid
Betrouwbaarheid
Integriteit

Vanuit organisatie
1. Snelheid
2. Duidelijkheid
3. Betrouwbaarheid
4. Integriteit
5. Eenvoud
6. Bruikbaarheid
7. Flexibiliteit
8. Bereikbaarheid
1. Betrouwbaarheid, Integriteit &
Bruikbaarheid
2. Bereikbaarheid & Snelheid
3. Eenvoud, Duidelijkheid & Flexibiliteit
4. Gebruiksindicatoren
1. Duidelijkheid
2. Bruikbaarheid
3. Betrouwbaarheid
4. Snelheid
5. Integriteit
6. Eenvoud
7. Flexibiliteit
8. Bereikbaarheid

Afbeelding II: Card-Sort belangrijkheid benchmarkonderwerpen (KvK Rivierenland)

64

Role-Ordered Matrix 5:Extra benchmarkonderwerpen
Organisatie
SenterNovem

SVB
KvK Rivierenland

UWV

LNV
Belastingdienst

Mogelijk relevante onderwerpen benchmarkonderzoek per organisatie
v Wat is de huidige stand van zaken van organisaties met betrekking tot elektronische
dienstverlening en waar willen ze naar toe in de toekomst (visies, afwegingen, etc.). “Voor de
lange termijn: welke externe bronnen worden gebruikt om de elektronische dienstverlening vorm
te geven, of wordt dit zelf gedaan omdat er anders zo lang gewacht moet worden - waar zien
ondernemers kansen om verder te komen?”
v Hoe doen andere organisaties het met betrekking tot het beveiligen van applicaties en het
bouwen en beheren ervan?
v Er achter zien te komen hoe de gebruiker de verschillende benamingen van applicaties ervaart
(mijn dossier vs. mijn loket etc.). “Verkopen we met dezelfde soort naam de activiteiten naar de
klant toe, of bieden we de klanten dezelfde dingen maar noemen we ze anders? – Hoe worden
klanten aangesproken en benaderd?”
v Life-events zouden meer naar voren moeten komen (verplaatsen in de eigenlijke gebeurtenissen
van de klant). “Dit is de klantgerichte houding van SVB.”
v Goede onderbouwing maken wie nu de doelgroep is, burgers versus organisaties
v Het is interessant om te kijken waar andere organisaties op meten.
v Kijken hoe de processen bij andere organisatie geregeld zijn (waar ligt de focus, hoe zijn de
processen van klantcontacten ingeregeld – vanuit de organisatie of vanuit de klantwaarde – hoe
zijn deze processen geregeld).
v Welke doelgroepen worden gehanteerd in dit onderzoek? Wat is het verschil tussen de burger en
organisaties (ondernemers)?
v KvK Rivierenland stuurt sterk op klantwaarde: van een aanbodgerichte organisatie (eigen denken,
eigen producten, eigen diensten) naar een vraaggestuurde organisatie (via INK organisatiemodel).
“Daar zou ik wel iets van terug willen zien in het onderzoek.”
v Zichtbaar maken wat er op dit moment in ontwikkeling is zodat er geen dingen dubbel worden
gedaan (bouwstenen, infrastructuur).
v Integraal content management zou een rol kunnen spelen, oftwel: over je
dienstverleningskanalen heen dezelfde informatievoorziening organiseren en beheren
(antwoorden op vragen worden bij verschillende kanalen uit hetzelfde bakje (database) gehaald
om consistent te zijn in antwoorden en informatievoorziening).
v Hoeveel diensten bieden andere partijen aan op het internet.
v Geen

Role-Ordered Matrix 6: Enkele toevoegende opmerkingen
Organisatie
SenterNovem

SVB

Extra punten interview
v Deze website wordt gebouwd volgens de richtlijnen van overheid drempels weg.
v De processen van SenterNovem zijn niet simpel. Daarom is er een continue discussie tussen
beveiliging versus functionaliteit versus de hoeveelheid verschillende regelingen. Veiligheid is het
uitgangspunt van SenterNovem. Echter leidt een hoge mate van veiligheid tot
ongebruiksvriendelijke diensten. De klant kiest echter liever voor gebruiksvriendelijkheid
v Elektronische dienstverlening wordt als efficiëntie verhogend gezien, niet als een vervangend
middel. Het menselijke aspect blijft nodig om subsidieaanvragen te beoordelen. Daarnaast blijft
persoonlijk contact bestaan. Direct contact verhoogd de waardering.
v “Wij denken niet aan paper less, maar aan less paper.”
v Een klant moet via meerdere kanalen zijn of haar doel kunnen bereiken. “Je moet klanten niet
dwingen om via een bepaald pad te lopen – alle klanten zijn verschillend.”
v Om servicenormen op te stellen wordt er gekeken naar servicenormen die door de Nationale
Ombudsman gehanteerd worden. “De behoorlijkheidsnormen van de Ombudsman zijn niet
onderhandelbaar.”
v De elektronische diensten die in het interview naar voren komen zijn moeilijk vergelijkbaar. “De
een is namelijk voorwaardelijk voor de ander.”
v De SVB neemt zelf initiatief in de ontwikkeling van elektronische diensten. “Wanneer er op het
rijk gewacht moet worden dan kan het nog wel even duren.”
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Organisatie
KvK Rivierenland

UWV

Belastingdienst

Extra punten interview
v “Elektronische dienstverlening betekent dat je snel een vraag kan stellen of een product kan
bestellen, maar wil niet zeggen dat je iets per direct de volgende dag in huis hebt.”
v Vanaf 1 juli 2008 wordt het handelsregister het basisbedrijvenregister. De huidige normen worden
dan iets aangescherpt (omdat nu ook alle overheden zich hiervoor moeten registreren) en zullen
extern worden gemeten. De gebruiker wordt in dat geval meer meegenomen in het proces.
v Wanneer Mijn KvK af is zullen vragen die binnenkomen via de e-mail te herleiden zijn naar het
elektronisch dossier, zodat je een profiel van de afnemer samen kunt stellen (historie). “Op basis
daarvan kun je weer een stukje dienstverlening ontwikkelen.”
v “Overheidsorganisaties moeten het imago hebben van betrouwbaar, anders kun je de tent wel
sluiten.”
v Hoe verhoudt snelheid zich ten opzichte van bejegening? “Als je krijgt wat je wil, maar je wordt
niet vriendelijk aangesproken, volgens mij ben je dan nog steeds blij met wat je krijgt en niet de
manier waarop.” Dit geldt voor producten, bij antwoorden op bijvoorbeeld email vragen is
bejegening wel erg belangrijk.
v Internet moet gezien worden als een aanvullend kanaal, geen vervanger. De afgelopen jaren zijn
er meer vragen per mail binnen gekomen, maar telefoon contact en balie bezoek neemt niet af.
“We denken al minimaal vijf jaar dat door het digitale uittreksel het aantal papieren uitreksels
zal gaan dalen – dat punt hebben we nog steeds niet bereikt.”
v Het taalgebruik van klanten en de wet- en regelgeving komt niet met elkaar overeen. Dit wordt
nu ook opgepakt. De klant zoekt bijvoorbeeld op proeftijdaanbod, terwijl dit volgens de wet
proefplaatsing heet. Het taalgebruik van de klant wordt nu gehanteerd.
v Elektronische dienstverlening is niet altijd handig. Doordat UWV dienstverlening vaak begint met
een emotioneel begin wordt vaak de telefoon gebruikt. Op basis van urgentie wordt veel gebruik
gemaakt van de telefoon (e.g. ik heb van mijn baas gehoord dat ik misschien ontslagen wordt).
Wanneer je bijvoorbeeld recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering willen mensen dit
graag op papier hebben (het vast kunnen pakken). Een waardedocument bezit men liever in ‘het
echt’, dan in digitale vorm.
v De klant wordt nauw betrokken bij de elektronische dienstverlening. Dit wordt gedaan door te
starten met klanten en medewerkers van een kantoor uit een regio. Deze ontwikkelen een
elektronische dienst (op basis van klantvragen). Dit wordt opgepakt door een ander kantoor en
daarna wordt het uitgerold in de gehele organisatie (user-tests).
v “Snel, duidelijk en betrouwbaar zijn de kernwoorden voor vernieuwing.”
v Snelheid verschilt ook naar gelang de emotie die bij zo’n klantcontact zit. Mensen willen
bijvoorbeeld niet in een dag naar zowel een dokter als een arbeidsdeskundige zodat je aan het
eind van de dag weet waar je aan toe bent, daar moet namelijk weer wat meer tijd over heen
gaan. Snelheid verschilt dus zeer sterk per regeling.
v Bij UWV is er een shift in denken gemaakt (klantprocessen - gedestilleerd uit klantvragen). Ze
gaan uit van vertrouwen (de gegevens worden achteraf nagekeken op juistheid). Bij snelheid is
bijvoorbeeld wettelijk aangegeven dat er dertien weken gedaan mag worden over een aanvraag
WW. Alles binnen dertien weken is dus voldoen aan de norm. Breng je dat terug naar vier weken,
dan lijkt het snel, maar in principe is het nog steeds lang – voor de meeste mensen is een maand
geen salaris krijgen erg lastig.
v “UWV wordt net zo betrouwbaar als dat je weet dat je op de 23ste of 24ste van de maand loon
krijgt.”
v Afwegingen voor elektronische dienstverlening worden niet alleen gedaan op de behoeften van de
gebruiker, maar ook door politieke invloeden.
v Door overheidsbrede initiatieven loopt de Belastingdienst achterstand op, op het gebeid van
elektronische dienstverlening.
v “Richt alles goed in op het internet, dan kunnen telefonie en de balie ondersteunende kanalen
daarin zijn.”
v Door de diensten op het internet zo gemakkelijk mogelijk te maken “proberen we de
zelfredzaamheid van de burger te stimuleren en deze zo hoog mogelijk te houden.”
v “Het is leuk om het internetkanaal verder te ontwikkelen, maar je kunt dit niet ongestructureerd
doen.”
v De toekomst van de (elektronische) dienstverlening bij de Belastingdienst zal vorm worden
gegeven in life-events. “Het is niet de vraag of we het gaan doen, maar hoe.”
v Voor de Belastingdienst zal het telefonische kanaal voorlopig het belangrijkste kanaal blijven.
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Bijlage III: Digitale vragenlijst
Dit is een onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van LNV (ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit). Eind 2007 bent u telefonisch benaderd door Synovate Interview-NSS om
mee te werken aan een LNV marktonderzoek. Tijdens dit interview is u gevraagd om uw e-mailadres
op te geven voor verder onderzoek.
In dit onderzoek willen wij graag uw mening weten over de elektronische dienstverlening van LNV.
Het invullen kost ongeveer 10 minuten. Alvast bedankt voor uw moeite,
Drs. Jurjen Jansen en Dr. Sjoerd de Vries
Klik op ' Volgende' om naar de eerste vraag te gaan
Vragen:
Waardering van de duidelijkheid van elektronische diensten
Zeer mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee
eens

Weet niet /
geen
antwoord

Mee eens

Zeer mee
eens

Weet niet /
geen
antwoord

Ik vind het duidelijk welke
stappen ik moet nemen wanneer
ik een dienst bij LNV elektronisch
afneem
Voorbeelden van elektronische
diensten: e-mail, elektronische
formulieren, Mijn Dossier, etc
Ik vind het onduidelijk welke
gegevens ik aan moet leveren
wanneer ik bij LNV een dienst
elektronisch afneem
Ik vind de termijnen van
afhandeling duidelijk wanneer ik
een dienst bij LNV elektronisch
afneem
Ik vind de taal die LNV op haar
websites hanteert begrijpelijk
Bijvoorbeeld: LNV, LNV/loket,
DLG, VWA, AID en/of DR
Ik vind dat LNV mij goed
informeert over haar
elektronische dienstverlening
Waardering van de betrouwbaarheid van elektronische diensten
Zeer mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Ik kan de nodige informatie vinden
over de elektronische diensten
van LNV voordat ik ze gebruik
Ik vind dat de elektronische
diensten van LNV goed zijn
beveiligd
Ik vind LNV deskundig in haar
elektronische dienstverlening
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Beoordeling van de kwaliteit van elektronische diensten
Deze vraag gaat over het beoordelen van de kwaliteit van elektronische diensten. Hoe belangrijk
vindt u de onderstaande aspecten?
Zeer onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Zeer
belangrijk

Weet niet /
geen
antwoord

Betrouwbaarheid
Het kunnen vertrouwen van LNV
Bruikbaarheid
De service krijgen van LNV die u
verwacht
Integriteit
Het nakomen van beloftes door
LNV
Snelheid
De snelheid van procedures
Eenvoud
Eenvoudig te volgen en begrijpen
processen
Flexibiliteit
Het leveren van maatwerk door
LNV
Bereikbaarheid
Het in contact kunnen komen met
LNV
Duidelijkheid
Duidelijke en heldere voorlichting
over procedure door LNV
Behoefte aan elektronische diensten
Deze vraag gaat over uw behoefte aan elektronische diensten. Hoe belangrijk vindt u de
onderstaande diensten?
Zeer onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Zeer
belangrijk

Weet niet /
geen
antwoord

Het in kunnen vullen van een
formulier op het internet
Het kunnen raadplegen van
gegevens op het internet via Mijn
Dossier
Toegang hebben tot het versturen
van e-mail aan LNV
Elektronisch kunnen
communiceren met medewerkers
van LNV
Bijvoorbeeld: chat en forum
Informatie van LNV toegestuurd
krijgen op de mobiele telefoon
De beveiliging op de website van
LNV
Bij problemen medewerkers van
LNV via de websites vragen
kunnen stellen
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De websites van LNV kunnen
raadplegen voor informatie
Bijvoorbeeld: LNV, LNV/loket,
DLG, VWA, AID en/of DR
Het kunnen koppelen van eigen
systemen met systemen van LNV
Bijvoorbeeld: u wijzigt op uw
computer uw veestapel en dit
wordt automatisch gemeld bij het
systeem van LNV
Via de website inspraak hebben of
betrokken worden bij de
dienstontwikkeling van LNV
De mogelijkheid hebben om via de
websites van LNV uit te rekenen
waar u recht op hebt
Bijvoorbeeld: door middel van een
rekenmodule uitrekenen hoeveel
subsidie u kunt ontvangen
Toekomst van elektronische diensten
Zeer mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee
eens

Weet niet /
geen
antwoord

Ik wil slechts één inlogcode
hebben om bij verschillende
organisaties elektronisch diensten
af te nemen
Ik wil via één website ofwel een
digitaal loket elektronisch
diensten af nemen bij
verschillende organisaties
Ik wil weten welke servicenormen
gehanteerd worden bij
elektronische diensten
Servicenormen zijn beloftes over
de kwaliteit van dienstverlening,
bijvoorbeeld: reactiesnelheid op
e-mail, doorlooptijd van aanvraag
subsidies, etc.
Gebruik van elektronische diensten
Maakt u gebruik van de elektronische diensten van LNV?
0 Ja
0 Nee
Voorbeelden van elektronische diensten: e-mail, elektronische formulieren, Mijn Dossier, etc.
Als u er wel gebruik van maakt, wat zijn dan de belangrijkste redenen om er meer gebruik van te
gaan maken? (noem maximaal twee)

Als u er geen gebruik van maakt, wat zou u overhalen om er toch gebruik van te maken? (noem
maximaal twee redenen)
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Administratieve contacten met de overheid
Met welke overheidsorganisaties heeft u de meeste administratieve contacten?
Bijvoorbeeld: de belastingdienst, LNV, etc.

0-19%

20-39%

40-59%

60-79%

80100%

Weet niet /
geen
antwoord

Zeer mee
eens

Weet niet /
geen
antwoord

Hoeveel tijd bent u kwijt aan de administratie
voor LNV ten opzichte van de gehele
administratie voor de overheid?
Bijvoorbeeld: 10 uren per week kwijt aan
administratie waarvan twee uren aan LNV
administratie is 20%
Zeer mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Ik vind het percentage aan
administratieve lasten voor LNV
aanvaardbaar
Ik vind dat de elektronische
diensten van LNV positief
bijdragen aan het verminderen
van de administratieve contacten
Opmerkingen en suggesties
Hebt u op- en aanmerkingen of suggesties voor deze vragenlijst, vermeld deze dan alstublieft in het
tekstveld hiernaast

Hebt u op- en aanmerkingen of suggesties ten aanzien van de elektronische dienstverlening van
LNV, vermeld deze dan alstublieft in het tekstveld hiernaast

Bedankt voor uw bijdrage aan het onderzoek
Uw gegevens zijn vastgelegd en u kunt nu deze pagina verlaten.
Klik hier om u af te melden
Nogmaals bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
Indien u meer wilt weten over dit onderzoek stuur dan een mail naar Drs. Jurjen Jansen
(j.jansen@utwente.nl)

70

