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De overheid moet het telefonisch beantwoorden van vragen in ere herstellen. De goedkope,
onpersoonlijke service via internet en e-mail werkt averechts. De webpagina's zijn zo
onoverzichtelijk en formeel, dat gemeenten, diensten en overheden worden overspoeld door
dure, lange gesprekken met gefrustreerde internetters.
Tot die conclusie komt communicatiewetenschapper Willem Pieterson van de Universiteit
Twente. Hij promoveert donderdag op zijn onderzoek naar de keus van burgers voor
dienstverleningskanalen van de overheid. ,,Burgers horen graag van een ander mens dat ze de
informatie goed hebben begrepen of willen dat hun klacht meteen tot boetedoening leidt,''
achterhaalde Pieterson. ,,Daardoor leiden grote, onbegrijpelijke internetsites tot meer
telefoontjes en baliebezoek. Overheden hebben bij de nadruk op internet nooit rekening
gehouden met die gebruikservaring van hun klanten. Dat is heel dom,'' zegt Pieterson.
Aanleiding voor de studie was de verbazing bij overheden over het almaar groeiende aantal
telefonische vragen. De Belastingdienst, de overheidsdienst met de meeste bellers en
hoofdsponsor van het onderzoek, kreeg vorig jaar veertien miljoen telefoontjes te verwerken,
in 2004 waren dat er nog acht miljoen. De angst van gemeenten en ministeries dat persoonlijk
contact duurder is, weerlegt Pieterson. ,,Gesprekken met geïrriteerde mensen duren lang en
zijn dus kostbaar. Op de nieuwe manier verloopt het contact kort en krachtig en dat is
goedkoper.''
De veertien miljoen bellers naar de Belastingdienst kostten de overheid ongeveer 80 miljoen
euro, stelt hij. ,,Dat is meer dan 5 euro per telefoontje. Houd je die gesprekken kort, dan
scheelt dat miljoenen.''
Tussen de wachtenden bij de dienst burgerzaken op het stadskantoor in Gouda zitten diverse
mensen die niet uit de voeten kunnen met de internetsite van de gemeente. Zoals Marjolijn
Uiterwijk. ,,Ik zou het liefst alles via internet doen, want ik werk veel,'' vertelt ze, ,,Maar
helaas is het niet zo simpel dat met het intoetsen van een zoekterm op de site meteen het juiste
antwoord krijgt.'' Tuinder-in-opleiding Frank van der Maas staat in dezelfde rij. ,,Als ik de
gemeente mail, moet ik maar afwachten wat er terugkomt, en wanneer. Ik bel liever, of kom
gewoon langs.''
Onderzoeker Willem Pieterson: 'Kort en krachtig communiceren spaart de overheid geld uit’.

