
Burger onvoldoende centraal bij digitalisering
overheidsdiensten

De burger staat nog onvoldoende centraal bij de digitalisering
van overheidsdiensten, Gemeenten en andere overheden doen

hun best de dienstverlening te verbeteren, maar denken nog
onvoldoende van buiten naar binnen. Dit bleek tijdens een se-

minar over personalisatie van overheidsdiensten, zo meldt Digi-
taal Bestuur.

Tijdens het seminar kwam ook naar voren dat het nut van een
gezamenlijk internetportaal zoals Mijnoverheid.nl, waar a1le

producten en diensten worden aangeboden en waar burgers de-

ze kunnen afnemen, echt nog moet worden aangetoond. Bo-

vendien bleek dat zo'n portaal een onbedoeld stegenstrijdig ef-
fect kan hebben. Efficiëntere dienstverleningbetekent minàer
werkvoor overheden. En datbetekentweer minderbudget. Het
is zeer de vraag of burgers daar wijzer van worden.

Benchmark
Onderdeel van het seminar was de presentatie van een bench-
mark over de verschillende internetportalen in EU-landen.
Hieruit blijkt dat de lidstaten hier sterk verschillend mee om-
gaan. In sommige landen kunnen inwoners berichten uit-
wissslen met de overheid, in andere niet. Participatie van bur-
gers in de ontwikkelingvan dergelijke internetportalen heeft
slechts marginaal plaats en dan ook nog vaak op de verkeerde
manier. Er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van de si-
te, maar niet naar de impact ervan, aldus een van de sprekers.
Volgens directeur Arco Groothedde van het Kadaster zijn over-
heidsinstanties er simpelweg nog niet aan toe om hun dienst-
verlening rond de burger te laten draaien. Hiervoor moeten
overheden van buiten naar binnen denken. Dat kunnen ze nog
onvoldoende.

Omgekeerde wereld
Volgens directeur-generaal Andrée van Es van het ministerie
van BZI( mahen gemeenten zich onterecht zorgen dat internet-
portalen zoais Mijnoverheid.nl ten koste gaan van de contacten
met hun inwoners. Volgens Van Es is dat de omgekeerde we-
re1d. Het ministerie van BZI( faciliteert de verdere ontwikke-
ling van Mijnoverheid.nl, onder meer door standaarden af te
spreken. 0ok wil het ministeries, gemeenten en andere over-
heden stimuleren mee te doen met het portaal.
Bron: Red. WK, Cemeente.nu zr aori :oo8.

Het één-loket concept is lek

De logica van het één-loket concept lijkt onvermijdelijk. Geen

burger wil van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wat is

er dan mooier dan één plek waar alle informatie kan worden
gehaald? Het is een logica die zo sterk lijkt dat het niet alleen
leidend in het beleid is geworden, maar nu ook wordt neerge-

legd in wet- en regelgeving.

In de wetgeving over de nieuwe omgevingsvergunning (WABO)

en de WMO wordt dit ene loket als uitgangspunt genomen. Nog

betekenisvoller is het dat dit ook voor de EG-dienstenrichtlijn
het geval is. In artikel 6 wordt geformuleerd dat de lidstaten er

op toezien dat een dienstverlener een aantal procedures en
formaliteiten kan afwikkelen via één loket. Daarmee wordt het
een Europese trend en is er een expliciete verwachting dat het
tot de vorming van één loket zal komen. Het wordt hoog tijd
om daar wat vraagtekens bij te zetten.

Er komen wel heel veel één loketten
Laten we beginnen met het prikken in de hype. Sinds de inro-
ductie van het één-loket concept zijn er namelijk we1 heel veel
één-loketten bij gekomen. Ongetwijfeld wordt er al ergens be-
leid gemaakt dat er toe moet ieiden dat er één loket komt voor
al die andere één loketten, maar wie durft dat met droge ogen
te zeggen? 0ndertussen staat vrolijk in hetzelfde artikel 6 van
de EG-Dienstenrichtlijn dat het ene loket eÍ moet komen, maar
dat 'de invoering van het één-1oket geen afbreuk doet aan de
verdeling van taken en bevoegdheden tussen de verschillende
instanties binnen de nationale systemen'. Nu lijkt 'afbreuk'
hier het verkeerde woord, maar de enige logische vraag die
daarbij past isi hoe kan daar géén afbreuk aan worden gedaan?
Er za1 toch op z'n minst sprake zijn van verschuivingen. Hoe
anders kan er serieus sprahe zijn van een integratieslag voor
burgers en bedrijven als de betrokken organisaties er niet an-
ders door gaan werken - en dus hun taakverdeling ter discussie
stellen? I(ortom; de hantering van een één-loket concept blijft
dus niet zonder gevolgen. En dat is precies wat een reeks van
organisaties en instellingen aan het ontdekken is. A1s het con-
cept niet verder wordt doordacht zu11en steeds meer organisa-
ties gaan twijfelen voordat ze hun activiteiten gaan inbrengen.
Worden de burgers er wel beter van? Worden wij er wel beter
van ?

Elk loket is deel van een keten
E1k overheidsloket is in organisatorische en wetstechnische zin
per definitie onderdeei van een keten. Elkvan de producten en
diensten die in een loket wordt aangeboden is zelf door een
reeks van ioketten heen gegaan op weg naar de klant en za1

door een burger of bedrijf zelf weer verder onderdeel van die
keten worden gemaakt. Nadat bijvoorbeeld een bedrijf een ver-
gunning heeft gekregen voor het lozen van afvalwater gaat
datzelfde bedrijf met die vergunning in de hand naar het loket
van EZ om er voor te zorgen dat het bedrijf ook subsidie kan
krijgen voor een innovatieve schoonmaakinstallatie van dat-
zelfde afvalwater. Het idee dat dit proces allemaal in elkaar
kan worden gepeÍst binnen één loket is fraai, maar hoe realis-
tisch is het eigenlijk? Wat je we1 kunt krijgen is een keten in de
vorm van een reeks loketten. Op zich is daar niets mis mee -
zolang men de weg maar weet te vinden.
Enige relativering is dus wel op z'n plaats, maar als we het dan
echt over een één-1oket wil1en hebben, dan bedoelen we daar
kennelijk een afgiftepunt mee voor (semi)overheidsdiensten en

- producten. Dit wordt georganiseerd voor een specilieke groep
burgers en / of bedrijven die voor hetzelfde niet op een andere
plaats terecht moeteÍr of kunnen komen. Deze burgers en / of
bedrijven zijn 'eindafnemers'voor die producten en diensten.
Het effect ervan is een vermindering in informatievragen en
andere administratieve lasten voor de betrokken burgers en
bedrijven. In de praktijk zal deze omschrijving voor veel min-
der loketten gelden dan waar nu het predikaat 'één'voor wordt
geplakt. Het zou in ieder geval een stap vooruit zijn dit num-
mer wat minder te gebruiken en meer dan nu het gevai is te
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spreken over een loket en functie aanduiding: het wijkloket,
het woonloket, het zorgloket, e.d.

Wat is in het belang van de klant?

Er is een tweede reden om vraagtekens bij het één-loket con-

cept te zetten. Weten we wel wat precies in het belang van de

'klant'is?
De gedachte achter het één-loket concePt is zo logisch dat het

verder nadenken lijkt te ontmoedigen. Het ontwikkelen van

een één-loket concept wordt doorgaans sterk gemotiveerd van-

uit de gedacht dat de klant centraal moet staan en niet de aan-

bieder. Een mooie gedachte in het abstracte, maar is dat ook

wat de klant concreet verwacht? De basisvraag is: hoe werkt
het in het hoofd van de klant?
Onder de invloed van het marktdenken hebben we bedacht dat

het in het belang van iedereen is om iedereen zoveel als moge-

lijk keuze te geven. De rationele mens verzamelt dan informa-

tie en op basis van die informatie gaat hij of zij naar de beste

aanbieding toe, waaÍ die zich ookbevindt. Inmiddels beseffen

we dat het moeten kiezen door een klant al snel eerder a1s een

last wordt eÍvaren dan als iets anders. De gemiddelde klant
heeft in veel gevallen geen behoefte om zich te verdiepen in
vragen a1s bij wie hij of zij de goedltoopste stroom kan krijgen.

A1s die stroom eÍ maaÍ is. Binnen het kader van markt en

overheid wordt er daarom nu actief nagedacht over de vraag

hoe het keuzeprobleem zo klein mogelijk kan worden gehou-

den.

Het lijkt er op of we die 1es ook nog moeten leren als het om het

ene loket gaat. Het toewerken naaÍ een één-loket is op zichzelf

ook al een verandering voor die klant. A1s er a1 een routine is

in de zoekvraag, dan zou die zoekroutine meer leidend moeten

zijn in het nadenken over de wijze van dienstverlening. Het

kan een heel goed idee zijn om informatie over het vinden van

huurwoningen bij een wijkloket neer te leggen, maar is het ook

zo logisch om van dat wijkloket het meidingsPunt te maken

voor onderhoudsvraagstukken? Of kan dat beter bij de woning-

coöperatie blijven? Als het lukt om alles in één loket te bren-

gen, in principe prima. Maar bedenk dus dat zeker voor oudere

bewoners veelgebruikte telefoonnummers niet zomaar in het

belboekje worden geschrapt en nieuwe er niet zomaar inko-

men. Goed behoefteonderzoek moet niet aiieen gericht zijn op

het achterhalen van de vraag naar producten en diensten,

maar ook naar de manier waaroP deze vraag tot stand komt.

Vervolgens gaat het er om of en hoe deze vraag zo beïnvloed

kan worden dat een éénloket ook in de gedachten van de af-

nemers dat ene logische loket wordt.

De ene klant is de andere niet
Bij dit a11es geldt dat de ene klant(groep) de andere niet is. We

weten inmiddels voldoende van klantsegmentatie af om te we-

ten dat de ene klant veel beter in staat is om zelfstandig ant-

woorden te verzamelen dan de andere. Interessant in dat ver-

band is o.a. de klantsegmentatie zoals die door de Sociale ver-

zekeringsbank wordt gebruikt.

In deze segmentatie heb je op de verticale as degenen die een-

malig en doelgericht een antwoord op een vraag komen halen

enerzijds. Zij melden zich relatief onbezorgd aan het loket in
de verwachting snel geholpen te kunnen worden. Aan hen za1

het niet iiggen. Aan de andere kant heb je degenen die zich re-

gelmatig aan dit loket of anderen veÍvoegen, zich afvragen hoe

het niet verder moet en in het algeme ert zeerbezorgd zijn over

wat ze aan het loket te horen zullen krijgen - ook als daar geen

objectieve aanleiding toe is. op de horizontale as heb je ener-

zijds degenen die zich afhankelijk van anderen opstellen - het

familielid, de adviseur, degene aan het loket - en anderzijds

degenen die zich onafhankelijk durven op te stellen en hun ei-

gen mening bij zich hebben a1s ze het loket bezoeken. Welnu,

voor wie is dat ene loket nu bedoeld? Meerdere antwoorden
zijn mogelijk, maar voor een krachtig één-loket concept wordt
hier de voorkeur gegeven aan een loket voor de 'noodgedwon-

gen regelaar', degene die vol bezorgdheid in allerlei processen

terecht kan komen en zich afhankelijk toont. Het ene loket is

in die optiek de laatste schakel in de keten en de plek waar die-

genen worden opgevangen die elders niet meer terechtkomen.

Het ene loket is dus niet in eerste instantie voor degenen die

zelfstandig de (digitale) wes weten te bewandelen en zelfs niet

voor degenen die de informatiebehoefte voor een ander'mana-

get'. Het gaat bovenal om degenen die niet zelfstandig in staat

zijn informatie te zoeken of te wegen en daarvoor gerichte

hulp nodig hebben. Al1e andere loketten zljn it deze optiek

functionele loketten en moeten als zodanigworden aangeduid.

De ene medewerker is de andere niet
Nog een stap verder. Niet a11een dat de ene klant de andere

niet is, ook de ene medewerker is de andere niet. Tegenwoordig

spreken we a11emaa1 over'competenties', maarvoor een werke-

lijk één-1oket begint en eindigt toch heel veel met één compe-

tentie: kennis. Hoeveel kennis mag men van een lokettist ver-

wachten? Hebben we het over een goed opgeieide generalist op

bijvoorbeeld HBO-niveau, of over een medewerker op maximaal

mbo-niveau die zich beperltt tot technische doorverwijzingen?

Of niet? I(enmerkt zich een één-1oket doordat er een teamvan

accountmanagers klaar staat om de klant op letterlijk en fi
guuriijk persoonlijke wijze te helpen of is het voldoende om te

volstaan met een lokettist die de 'klantvaardigheid' heeft om

na de vraag te hebben gehoord zo snel mogelijk door te verwij-

zen? I(ortom; spreken we bij een één-loket over een 'vol' loket

of een 'dun'-loket. De logica zegt dat naarmate de burger of het

bedrijf die zich bij het loket meldt compleet geholpen kan wor-
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'zorgeloze klant'

'noodgedwongen
regelaaf

'natuurlijke
manager'
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den door één medewerker, het loket ook meer als één-loket zal
r.torden eÍvaren. Hoe 'vo11er' hoe beter. De interne logica bij
veei loketten geeflt dit ook aan. Het is bijvoorbeeld de reden dat
het logisch wordt voor een WMO-loket om ook de indicatiestel-
lingen er bij doen. In de praktijk zie je juist bij de betere loket-
ten een behoefte en een ambitie om meer te doen dan a1leen de

verwijzingsfunctie in te vu11en. Maar vanuit deze zelfde logica
wordt het voor organisaties die (nu) nog buiten het loket staan
moeilijker om er in mee te gaan doen. Ho1len we de eigen
dienstverlening niet uit? I(unnen we wel vertrouwen op de ex-

pertise van de medewerkers in het één-loket dat ze voldoende
competenties hebben? Vergeten ze ons niet a1s het er op aan
komt? De voorspelling is hier dat naarmate het één-1oket con-
cept meer werkelijkheid zal worden de weerstanden van de in-
stellingen die in de keten van het loket zitten of kunnen zitten
groter za1 worden. Daarbij komt nog één extra complicatie: het
punt van de onafhankelijkheid. Niet dat iemand za1 zeggen dat
een onafhankelijke oordeelsvorming niet belangrijk is. Het
wordt een wezenlijke competentie gevonden voor de medewer-
kers. Tegelijk kan diezelfde onafhankelijke houdingbehoorlijk
haaks staan op de opgave die vele instellingen hebben, ai dan

ï;: 
t" het kader van marktwerking, om zich extra te profile-

Eén loket: beter dan géén loket
Betekent dit daarmee dat het één-loket concept maar verlaten
moet worden? Nee, zeker niet. In veel gevallen is het voor zo-

we1 de vrager a1s de aanbieder hoogst verstandig het streven
naar een eenduidige voÍm van dienstverlening letterlijk en fi-
guurlijk vorm te geven in dat beeld van één loket. We zu11en

ons wel beter moeten realiseren wanneer we het over één loket
hebben en wanneer niet - om daar dan vervolgens de verwach-
tingen op af te stemmen.
Er is nog een dwingende reden waarom we het concept niet
zomaat kunnen verlaten. Binnenkort wordt de doelstelling dat
de overheid 65 procent van haar diensten via het internet 1e-

vert een realiteit. Dat mag als een groot succes worden be-

schouwd - en tegelijk hebben we er maatschappeiijk gesproken
dan een groot probleem bij. De toeloop richting de lysieke 1o-

ketten zou dan wel eens te laag kunnen zijn om ze in stand te
houden. Tegelijk zou dat juist voor degenen die de meeste be-

hoefte hebben aan eeÍ1 vorm van dienstverlening door de over-
heid die dienstverlening verder weg brengen dan ooit. Daarmee

gaat de overheid de weg achterna die met name de banken a1

een tijdje aan het gaan zijn. De Rabobank is het voorbeeld van
een bank die daar op alleriei manieren wel een oplossing voor
probeert te vinden (denk aan bijvoorbeeld de 'biblioservicebus'
in Zeeland), maar die inspanningen kunnen niet maskeren dat
het aantal loketten eerder afneemt dan toeneemt. De recente
sluiting van de postkantoren is er een volgend teken van. Uit
pure efficiency-overwegingen blijft de trend richting één loket
dus een logische. Dan hebben we het echter over de uitkomst
van een concentratietendens die wel eens zotl kunnen beteke-
nen dat r.t,e het over erg 'dunne' loketten hebben, met mede-
werkers die eerder doorverwijzers zijn dan dat ze in staat zijn
om met achterliggende vragen om te gaan. Een folder of een te-
lefoonnummer verstrekken hoort erbij, maar als dat de enige
ro1 is, is dat echt onvoldoende. In zo'n geval is één-1oket in de

praktijk géén-loket. Met andere woorden: er moet sprake zijn
van een minimum volume om van een één-loket te kunnen

spreken. Daarbij za1 het er waarschijnlijk op aankomen om
voldoende verkeer - de vakterm is 'trafflic' - te generen om
voldoende meÍrsen aan het loket te krijgen. Plaatsingvan het
ene loket in een muitifunctionele accommodatie is daarom
welhaast onvermijdelijk.

Samenvattend
Wi11en we spreken van een echt één-loket dan zien we in ieder
geval dit terug in de aanpak:
. Het is meer dan een digitaal loket
. Het is een 'vo1' loket; met meerdere diensten en producten

en met medewerkers die meer doen dan snel verwijzen
. Het is een loket met voldoende volume om haar functies

waar te maken
. Het richt zich primair op personen die niet zelfstandig de

weg weten te vinden
o Het richt zich op personen met een gecombineerde hulp-

vraag.
In a1 deze gevallen is er sprake van een 'vol' en volwaardig één-

loket concept. Voor andere loketten, hoe breed ook, kan wor-
den volstaan met een functionele aanduiding van het 1oket.

Daar is niets mis mee, al betekent het wel dat de verwachting
van burgers, medewerkers en deelnemende instellingen een
andere za7 zijn dan die bij het ene loket.
Bron: Dit artil<el is een bijdrage van Peter Noordhoek,

directeur van Northedge BV. Zie: www.northedge.nl
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