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Hoofdstuk 1
Inleiding

Inleiding  | Hoofdstuk 1

1.1 De coördinatieopgave van een digitale overheid
Het aanbieden van geïntegreerde en gepersonaliseerde overheidsdiensten via het
internet is wereldwijd volop in ontwikkeling (Millard et.al, 2004; OECD, 2009;
OECD, 2011; Verenigde Naties, 2014). Veel Europese landen bieden burgers in
verschillende gradaties toegang tot digitale overheidsdiensten. De Deense overheid
maakt bijvoorbeeld diensten en informatie van verschillende overheidsorganisaties
toegankelijk via het internetportaal borger.dk (zie bijvoorbeeld OECD, 2006; OECD,
2009)1. In Australië kunnen burgers via mygov.au, een geïntegreerde digitale omgeving, onder andere hun gepersonaliseerde medische gegevens inzien of kinderbijslag
aanvragen.2 Estland biedt burgers en bedrijven via Citizen portal volledig toegang
tot informatie en diensten met betrekking tot huisvesting, onderwijs, sociale zekerheid en gezondheidszorg.3 Tot slot bestaat in Nederland de website mijnoverheid en
bieden ook diverse gemeenten digitale diensten aan via gepersonaliseerde websites
(Homburg, Dijkshoorn & Thaens, 2014).4
Geïntegreerde initiatieven zoals borger, mygov, citizen portal en mijnoverheid zijn
empirische voorbeelden van een toenemende digitale interactie tussen overheid
en burgers (zie onder andere Choudrie en Weerrakody, 2007). Het aanbieden van
verschillende, vaak samenhangende diensten via een geïntegreerd digitaal loket of
website wordt in de professionele en academische literatuur ook wel de frontoffice
genoemd (zie onder andere Bellamy & Taylor, 1998; Bekkers, 2007). Een frontoffice
is afhankelijk van informatie uit een backoffice. De backoffice van de dienstverlening
omvat alle processen die betrokken organisaties inzetten om digitale diensten via
een digitaal loket te kunnen aanbieden. Het digitaal aanbieden van geïntegreerde
overheidsdiensten is nog een relatief nieuw proces. Organisaties hebben daarom
vaak veel beleidsvrijheid en organiseren de backoffice voor een deel naar eigen inzicht. Tegelijkertijd vereist de integratie van diensten dat verschillende organisaties
die eigenaar of beheerder zijn van specifieke registraties of digitale informatie, in wat
voor vorm dan ook, samenwerken, informatie delen en processen afstemmen om
de gewenste geïntegreerde dienst te realiseren (Bekkers, 2007; zie ook Coursey &
Killingsworth, 2001; Ronaghan, 2001; Perri 6, Raab & Bellamy, 2005 p. 129 e.v.). Het
afstemmen van deze verschillende backoffice-processen is een coördinatieopgave
waar veel overheden mee worstelen (Bellamy & Taylor, 1998; Bekkers, 2007; Tolbert,
Mossberger & McNeal, 2008). Een coördinatieopgave betreft niet louter technologische standaardisatie. Het betekent vaak ook een beperking of wijziging in de
1
2
3
4

https://www.borger.dk
https://my.gov.au
https://www.eesti.ee/eng/
http://mijn.overheid.nl
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beleidsvrijheid en eigenaarschap van de informatieverwerking voor de organisaties
die samenwerken bij het aanbieden van deze digitale overheidsdiensten (Bellamy &
Taylor, 1998; Bekkers, 2007).
Deze coördinatieopgave bij de integratie van backoffices is ook zichtbaar in de
beleidspraktijk van West-Europese landen (zie OECD, 2005. OECD, 2006; OECD,
2007[b]). In Denemarken is het bijvoorbeeld een uitdaging om de participatie van
relatief autonome gemeenten in geïntegreerde diensten te organiseren. Het Ministerie van Financiën heeft voor ogen dat gemeenten hun informatiesystemen koppelen
met het internetportaal borger.dk. Gemeenten zien daarentegen informatieverwerking als hun autonome taak en geven dit niet zondermeer uit handen (Raad voor de
Technologie, 2001; OECD, 2006; Jaeger & Lofgren, 2010). Ook Nederland worstelt
met de invoering van overheidsbrede gestandaardiseerde systemen (OECD, 2007;
ICT Agenda 2011-2014). In Nederland bestaan uiteenlopende e-government projecten en door het realiseren van centrale basisregistraties wordt gezocht naar een
geschikte wijze om de backoffice te harmoniseren. Gedreven door de uitdagingen
die spelen bij het koppelen van digitale initiatieven ontwikkelen landen zoals Denemarken en Nederland uiteindelijk een coördinatieaanpak om de integratie van elektronische diensten in goede banen te leiden en zo de coördinatieopgave waarmee
ze geconfronteerd worden aan te pakken (zie Perri 6, 2004 over coördinatie van ICT
beleid; OECD, 2005).
Verschillende West-Europese landen werken zelfstandig aan het oplossen van de
coördinatieopgave waarmee zij zich geconfronteerd zien. Tegelijkertijd groeit het
besef dat landen met gelijksoortige problemen zitten en daarbij van elkaar kunnen leren. De verschuiving van het eenzijdige aanbod van digitale diensten naar
geïntegreerde digitale initiatieven, vergroot de roep van West-Europese landen
om internationale samenwerking bij digitale vraagstukken: “the Lisbon Ministerial
Declaration calls for European Union member states to “continue to evolve sophisticated
measurement practices; in co-operation with Member States and international organisations (OECD, 2009, p.106) (…) As OECD countries increasingly focus on the use of
e-government by citizens, it is necessary to further explore how governments can set up
frameworks for designing, developing and delivering fully integrated and innovative services, whether on- or offline” (OECD, 2009, p.119). Door te leren van elkaar ontstaat
een inzicht in de voor- en nadelen om geïntegreerde digitale initiatieven op een
bepaalde wijze te coördineren.
Uit een verkennende studie van Millard et.al (2004) blijkt daarentegen dat WestEuropese landen zich bij het organiseren van coördinatie ook laten leiden door
land- of sectorspecifieke kenmerken: “One of the clearest conclusions emerging from
the present study is that state structures, and institutional, legal, regulatory and cultural factors, can be extremely important in determining the nature, cost and success of
10
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eGovernment. (…) Different countries across Europe need to develop their own paths as
each has unique identities, cultures, legal systems and institutional structures” (Millard
et. al 2004, p. 61).
De verkende studies zoals die van de OECD (2005) en Millard et.al. (2004) laten
zien dat West-Europese landen de coördinatie in de backoffice van elektronische
dienstverlening zelfstandig organiseren maar dat er een ambitie is om van elkaar te
leren. Dit roept de vraag op of West-Europese landen ook daadwerkelijk van elkaar
leren? Een vergelijkende onderzoek maakt het mogelijk om te onderzoeken of de
coördinatie van e-government daadwerkelijk overeenkomt tussen West-Europese
landen. In paragraaf 1.2 is aandacht voor he concept e-government en wordt bestaand vergelijkend e-government onderzoek besproken.

1.2 E-government en vergelijkend onderzoek
Verschillende empirische studies onderzoeken e-government en de coördinatieopgave vanuit een vergelijkend perspectief (zie o.a. Chadwick & May, 2003; Millard
et. al, 2004; OECD, 2005; OECD 2007[b]; Verenigde Naties 2012). In het vervolg
van deze paragraaf is eerst aandacht voor een definitie van e-government (1.2.1).
Vervolgens is aandacht voor de internationale discussie omtrent e-government
vraagstukken. Hierbij wordt geput uit verkennende notities van de OECD, Europese
Commissie en Verenigde Naties (1.2.2). Daarna is aandacht voor de eisen van het
opzetten van een comparatief e-government onderzoek (1.2.3) en een vergelijkend
kader (1.2.4).
1.2.1 Een definitie van e-government
In dit proefschrift wordt het verschijnsel elektronische dienstverlening inclusief de
vereiste samenwerking tussen verschillende backoffices aangeduid met de term
electronic government, afgekort als ‘e-government’ (zie o.a. Tolbert e.a., 2008). Het
doel van e-government is om de overheid toegankelijker te maken voor burgers
en bedrijven, de dienstverlening te verbeteren en de interne informatie-uitwisseling
binnen het openbaar bestuur te optimaliseren (zie o.a. Chadwick & May, 2003).
E-government wordt in dit onderzoek concreet gedefinieerd als het gebruik van
ICT – zoals het internet en web-technologieën – om bestaande en/of toekomstige
informatierelaties te organiseren in relatie tot de interne organisatie structuur of
bestuurlijke context (Bekkers & Homburg, 2007). In deze opvatting is e-government
dan ook niet slechts het aanbieden van digitale diensten, het standaardiseren van
11
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digitale handelingen of het optimaliseren van informatiestromen. Het is tevens het
(her)ontwerpen van informatierelaties tussen de organisaties die bij dienstverlening
betrokken zijn en de afnemers van publieke diensten (Bekkers & Homburg, 2005; zie
ook Borins, Kernaghan, Brown, Bontis & Thompson, 2007). De realisatie van e-government vraagt dan ook afstemming van digitale informatieprocessen ten behoeve
van een digitale dienst. Deze informatieprocessen zijn in handen van verschillende
partijen (zie o.a. Coursey & Norris, 2008). Relevante organisaties die onderdeel
kunnen zijn van digitale dienstverlenging bij afstemming vaninformatierelaties zijn
onder andere ministeries, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven (zie ook Chadwick & May, 2003). De nadruk op e-government (als digitale dienstverlening) met daaraan gerelateerd het afstemmen van interne digitale
processen, is tevens de focus van een aantal bestaande empirische e-government
studies (zie o.a. Millard, 2004; OECD, 2006; OECD, 2010). Deze studies maken het
mogelijk om de coördinatie uitdaging van e-government nader uit te werken.
1.2.2 Bestaande vergelijkende e-government studies
De nadruk op het (her)ontwerpen van informatierelaties bij de realisatie van een
elektronische overheid is tevens onderdeel van bestaande empirische e-government
studies (zie voor een overzicht Van Os & Mulder, 2010). In deze studies wordt de
uitdaging bij de ontwikkeling van een digitale overheid tussen partijen geassocieerd
met het eerder benoemde coördinatievraagstuk. Een beschrijvend onderzoek van
de OECD in 2006 constateert bijvoorbeeld dat in Denemarken het Ministerie van
Financiën een belangrijke actor is in de ontwikkeling van e-government en daarbij
behorende coördinatieproces. Het ministerie coördineert e-government initiatieven
door nauw overleg met regio’s en gemeenten om zo gemeenschappelijk digitaal
beleid te ontwikkelen. Binnen de Deense bestuurscultuur ligt de nadruk op het
zoeken naar consensus door overleg. Regio’s en gemeenten krijgen daarom ruimte
om mee te denken bij de realisatie van digitale initiatieven (OECD, 2006; OECD,
2010; zie ook Van Os, 2011).
In Spanje komt de OECD (2013) tot een andere conclusie. In Spanje zijn verschillende ministeries betrokken bij de coördinatie van e-government initiatieven (OECD,
2013, p.78 e.v.). Het Ministerie van Territoriaal Beleid en Binnenlandse Zaken, het
Ministerie van Financiën en het Ministerie van Telecommunicatie en Modernisatie
komen een of twee keer per jaar bij elkaar om te spreken over e-government vraagstukken. De onafhankelijke regio’s en gemeenten zijn geen onderdeel van dit overleg
tussen ministeries (OECD, 2013). Spaanse regio’s en gemeenten krijgen dus minder
mogelijkheden om mee te denken dan de regio’s en gemeenten in Denemarken.

12
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In Oostenrijk speelt de Federale Chief Information Officer (CIO) een voorname
rol bij de coördinatie van digitale initiatieven. De CIO regisseert de ontwikkeling die
nodig is om het openbaar bestuur te transformeren in een geïntegreerde digitale
overheid, en heeft in deze hoedanigheid contact met gemeenten en deelstaten.
Naast veelvuldig contact tussen de federale CIO, deelstaten en gemeenten is in
Oostenrijk tevens besloten om een e-governmentwet te ontwikkelen (Europese
Unie, 2010; Van Os en Mulder, 2010). De wet schrijft onder andere voor hoe met
privacyvraagstukken moet worden omgegaan en op welke wijze digitale authenticatie wordt opgetuigd (zie Millard et.al, 2004 en EU factsheets, 2010 voor overzicht
e-governmentcoördinatie in Oostenrijk).
De bovenstaande onderzoeken laten op anekdotische wijze zien dat West-Europese landen specifieke keuzes maken bij het coördineren van e-government. Deze
studies maken echter niet inzichtelijk of deze specifieke keuzes leiden tot verschillen of overeenkomsten tussen West-Europese landen en of landen van elkaar leren
bij het opzetten van e-government coördinatie. Het creëren van een inzicht in de
verschillen en overeenkomsten in coördinatie tussen landen om ook daadwerkelijk
te bepalen of landen leren, vraagt een diepgaande, meer vergelijkende studie naar
de wijze waarop verschillende West-Europese landen omgaan met het coördinatievraagstuk.
Internationaal vergelijkend onderzoek is een geschikte methode om systematisch
overeenkomsten en verschillen tussen West-Europese landen in kaart te brengen
en te verklaren (zie o.a. Heeks, 2005 over e-government vergelijkingen). Bestaande
vergelijkende e-government studies bieden een startpunt voor het opzetten van
een comparatief onderzoek naar de coördinatie van e-government activiteiten (zie
onder andere Janssen & Rotthier 2004; Millard et. al, 2004; zie ook Heeks, 2005).
Hieronder worden een aantal mogelijke startpunten van vergelijkend onderzoek op
een rij gezet.
1.2.3 Benchmark en best practices in vergelijkend onderzoek
Voor het vergelijken van landen bestaan verschillende methoden. Bestaande studies
maken regelmatig gebruik van benchmarks en/of het vergelijken van best practices
(Janssen & Rotthier, 2004; Millard et. al, 2004; OECD 2011). Janssen & Rotthier
(2004) beargumenteren echter dat het gebruik van een benchmark, zoals die door
bijvoorbeeld de Verenigde Naties (2010) en de OECD (2011) worden uitgevoerd, niet
altijd valide zijn. In benchmarks ligt de nadruk op het vergelijken van de frontoffice
en worden de backoffice-processen veelal buiten beschouwing gelaten. Een land kan
bijvoorbeeld een hoge positie innemen in een benchmark omdat ze een specifieke,
door de benchmark gemeten dienst, digitaal aanbiedt (Janssen & Rotthier, 2004).
13
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Dit betekent niet dat deze dienst ook daadwerkelijk wordt gebruikt door burgers.
Daarnaast zegt dit niets over succesvolle samenwerking in de backoffice bij interne
processen die nodig zijn om de dienst op te zetten (Van Os & Mulder, 2010). Het
is dan ook van belang om bij het vergelijken van digitale initiatieven niet slechts
naar de beschikbaarheid van de elektronische dienst te kijken, maar ook aandacht te
besteden aan de organisatie rondom het digitale initiatief in de backoffice.
Ook best practices nemen een centrale positie in bij e-government vergelijkingen
(Heeks, 2005; Van Os & Mulder, 2010; zie ook Van de Walle, 2012 over best practice
in vergelijkend onderzoek). Best practices worden veelal als ijkpunt genomen en
als blauwdruk gepresenteerd voor ‘de meest wenselijke situatie’. De kritiek in de
literatuur is echter dat het succes van e-government projecten niet op zichzelf staat,
maar samenhangt met contextuele factoren zoals de bestuurlijke structuur, cultuur,
de visie op ICT in een land en de mate waarin de samenleving in het betreffende
land weet om te gaan met nieuwe technologieën (zie onder andere Heeks, 2005;
Bologeherini, 2007). Een vergelijking van landen ten opzichte van een best practice is slechts mogelijk als context variabelen gelijk zijn tussen de landen of als
de invloed van deze contextfactoren (zoveel mogelijk) wordt uitgesloten (zie o.a.
Lijphart, 1975 voor vergelijken van landen en contextvariabelen). Bij het vergelijken
van e-governmentcoördinatie tussen landen is het dan ook van belang om specifieke
omgevings- en context factoren in ogenschouw te nemen.
1.2.4 Naar een vergelijkend kader
Vergelijkend onderzoek op basis van benchmarks en best practices levert de nodige
methodologische problemen op (zie ook Van de Walle, 2012). Desondanks bieden
de studies wel een interessante eerste indruk hoe een comparatief onderzoek naar
de coördinatie van elektronische dienstverlening kan worden opgezet (zie o.a.
onderzoek van Millard et.al, 2004; OECD, 2006; OECD, 2007[a]; OECD, 2013). Het
onderzoek waarvan in deze dissertatie verslag wordt gedaan, leert van deze eerdere
studies en gaat bovendien een stap verder dan het benchmarken van landen of
het vergelijken van best practices. Deze studie richt zich in tegenstelling tot eerder
besproken onderzoek namelijk op de rol van bestuurlijke actoren bij de coördinatie
van e-government activiteiten en hoe de veranderende informatierelatie tussen actoren wordt beïnvloed door de specifieke context van een land. Vanuit deze aanpak
wordt onderzocht hoe eventuele overeenkomsten en verschillen in de coördinatie
zijn te verklaren.
De landen die in dit proefschrift worden vergeleken zijn geselecteerd op basis
van hun bestuurlijke kenmerken. Het uitgangspunt hierbij is dat landen op zoveel
mogelijk kenmerken gelijk zijn. Behalve de onafhankelijke variabele, die verschilt
14
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tussen de landen. Dit sluit aan bij het onderzoeksdesign dat in de literatuur wordt
gedefinieerd als het most-similar-system-design (Prezewoski & Teune, 1970; Lijphart, 1975). Het onderscheiden van variabelen voordat het empirisch onderzoek
start, veronderstelt een theoretische basis: Op grond van een aantal conceptuele
aannamen, wordt een verwachting opgesteld over welke (onafhankelijke) variabele
het empirisch fenomeen verklaart, zodat gericht cases zijn te selecteren (Lijphart,
1971). In dit onderzoek staan de concepten contingentie en convergentie centraal
(zie Pollitt, 2001 over convergentie; zie ook Burns & Stalker, 1961; Perrow, 1973 over
contingentie). De uit de institutionele- en contingentietheorie afkomstige ideeën zijn
in recent onderzoek omtrent New Publiek Management ontwikkelingen en in de literatuur over organizational hypocrisy’, gepresenteerd als analytisch samenhangende
concepten. De concepten bieden een verklaring voor het optreden van verschillen
en overeenkomsten tussen landen bij het opzetten van overheidsdienstverlening
(Pollitt, 2001; Lalenis et. al, 2002; Brunsson, 2002; Pollitt & Bouckaert, 2004; Pollitt,
2007; Larsson, 2013). In lijn met en aanvullend op dit onderzoek, worden beide
concepten, de mogelijke samenhang en de verklarende kracht van de concepten
empirisch onderzocht in relatie tot de coördinatie van e-government.

1.3 Twee rivaliserende verwachtingen
Door de nadruk te leggen op contingentie en convergentie wordt voortgebouwd
op bestaand vergelijkend onderzoek (Pollitt & Bouckeart, 2004). Meer recente
auteurs als Brunsson (2002), Larsson (2013), en meer impliciet Pollitt & Bouckaert
(2004) hebben de begrippen convergentie en contingentie uit respectievelijk het
institutionalisme en de contingentietheorie in samenhang gepresenteerd als elementen van een meer omvattende verklaring voor verschillen en overeenkomsten
in beleid tussen landen. Dit proefschrift bouwt voort op deze theorieontwikkeling.
Om deze reden worden de begrippen contingentie en convergentie gebruikt bij het
formuleren van een aantal verwachtingen. Deze verwachtingen zijn het startpunt bij
het verklaren van verschillen en overeenkomsten van e-governmentcoördinatie in
West-Europese landen.
1.3.1 De contingentieverwachting
In ‘klassieke’ organisatieonderzoek (Thompson, 1967; Mintzberg, 1979) wordt de
wijze waarop coördinatie plaatsvindt, verklaart met het concept contingentie. Deze
benadering – in de literatuur aangeduid als contingentietheorie – heeft een voorname invloed gehad op het verklaren van de verschillende wijzen van coördinatie
15
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in organisaties maar ook in landen (zie o.a. Donaldson, 1995; voor een toepassing
zie West, 1995; Millard e.a., 2004). In deze studie is het verklaren van coördinatie
het onderwerp van onderzoek. Daarom wordt nadrukkelijk aangesloten bij de contingentietheorie.
De verwachting is dat bestuurlijke organisaties hun handelingen aanpassen op
de formele taken die ze hebben en op de beleidsvrijheid die ze bezitten om deze
taken (naar eigen inzicht) uit te voeren (zie ook Emery & Trist, 1965 over casual
texture). Bestuurlijke organisaties zullen hun coördinatieactiviteiten afstemmen op
de vereisten die vanuit de omgeving aan hen wordt gesteld. Zo ontstaat uiteindelijk
een ‘fit’ tussen de- in de context van het onderhavige onderzoek - bestuurlijke structuur en de coördinatie van e-government. Deze contingentieverwachting helpt bij
het opbouwen van een verklaring voor de variëteit in coördinatie van e-government
tussen West-Europese landen die een afwijkende bestuurlijke structuur hebben
(deze verwachting sluit onder andere aan bij de veronderstelling van de OED, 2005,
zie ook Millard et. al., 2004).
Het contingentieconcept is echter niet vrij van kritiek (Meyer & Scott, 1983; Mone
& McKinley, 1993). De contingentietheorie heeft voornamelijk oog voor doelgericht,
rationeel en autonoom handelen van organisaties. In tegenstelling tot de functionalistische redeneerwijze, betogen auteurs als DiMaggio & Powell (1983) en Tosi &
Slocum (1984) dat de wijze waarop coördinatie in organisaties of landen plaatsvindt
het resultaat is van kopieergedrag of isomorfisme. Deze verklaringen worden in
het algemeen gepresenteerd onder de paraplu van de theoretische stroming van
het institutionalisme. Toegepast op het verschijnsel e-governmentcoördinatie,
kan uit het institutionalisme de verklaring worden afgeleid dat landen wijze van egovernmentcoördinatie van elkaar overnemen, waardoor de wijzen van coördinatie
na verloop van tijd op elkaar gaan lijken ondanks verschillen in context. Dit wordt in
de literatuur wel convergentie genoemd (zie Pollitt, 2001; Pollitt, 2007).
1.3.2 De convergentieverwachting
In een professioneel en/of internationaal beleidsnetwerk (aangemoedigd door
internationale partijen zoals OECD EU, en VN) wisselen beleidsmakers, politici en/
of bestuurders onderling ideeën uit over hoe e-governmentcoördinatie kan worden
vormgegeven (Pollitt, 2001; Dolowitz & March, 2002). Het uitwisselen van ideeën
in het gecreëerde netwerk is het resultaat van een proces van institutioneel isomorfisme.
Isomorfisme kan hierbij drie vormen aannemen (zie DiMaggio & Powell, 1983). Ten
eerste kan hiërarchische interactie op gang komen om landen zo formeel te dwingen
zich te conformeren naar internationaal beleid (dwingend isomorfisme). Ten tweede
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kan het leiden tot de ontwikkeling van een professionele norm die bepalend is voor
het handelen van de landen in het beleidsnetwerk (normatief isomorfisme). Ten
derde kan het beleidsnetwerk ook dienen als inspiratiebron voor landen bij het
reorganiseren van beleid in een crisissituatie (nabootsend isomorfisme) (DiMaggio
& Powell, 1983). De convergentieverwachting omtrent e-governmentcoördinatie is
dat West-Europese landen door een proces van institutioneel isomorfisme een eenduidig coördinatieaanpak opzetten, ongeacht eventuele verschillen in bestuurlijke
structuur. In de literatuur wordt het convergentieconcept echter geproblematiseerd
door te veronderstellen dat volledige convergentie onmogelijk is (Brunnson, 2002).
Landen of organisaties zullen niet geheel convergeren, maar trekken op verschillende niveaus van coördinatie naar elkaar toe, namelijk wat betreft beleidstaal,
beleidsbeslissingen en beleidsacties (zie o.a. Pollitt, 2001).
De voorgaande aanleiding, methodologische- en theoretische overweging vormen
de basis voor de probleemstelling die in paragraaf 1.4 wordt toegelicht.

1.4 Probleemstelling
Het doel van dit onderzoek is om de hand van de concepten contingentie en convergentie een verklaring te construeren voor het optreden van variatie of eenduidigheid
in coördinatie van e-government in een aantal West-Europese landen. Hierbij staat
de volgende onderzoeksvraag centraal:
Hoe kunnen overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van e-government in een
aantal West-Europese landen worden verklaard?
De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in vier deelvragen die in het verloop van
deze paragraaf worden besproken. De deelvragen leiden gezamenlijk tot een antwoord op de centrale onderzoeksvraag en helpen het onderzoek te structureren.
In paragraaf 1.1 is betoogd dat e-government niet enkel technologische standaardisatie betreft, maar ook betekent dat backoffice-processen binnen bestaande organisaties worden afgestemd. Het is dan ook van belang om het concept coördinatie
te definiëren en te operationaliseren. Dit leidt tot de eerste deelvraag:
•

Op welke wijze kan coördinatie worden gedefinieerd?

In paragraaf 1.3 is aangegeven dat de concepten contingentie en convergentie de
theoretische basis zijn binnen dit vergelijkende onderzoek. Hierbij is de verwachting
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dat de ‘fit’ tussen de coördinatie van e-government en de bestuurlijke structuur
(contingentie) de variatie tussen West-Europese landen verklaart. Anderzijds is
betoogd dat het contact tussen West-Europese landen in professionele en/of internationale beleidsnetwerken van invloed kan zijn op coördinatie (convergentie). Dit
verklaart de eenduidigheid in de coördinatie van e-government in landen met een
afwijkende bestuurlijke structuur. Een essentieel onderdeel van het onderzoek is om
helder te maken wat contingentie en convergentie inhouden. Dit leidt tot de tweede
deelvraag:
•

Op welke wijze kunnen de concepten convergentie en contingentie worden
gedefinieerd?

De volgende stap is om te analyseren of er sprake is van contingentie of convergentie bij de coördinatie van e-government en of de concepten de overeenkomsten en
verschillen tussen landen verklaart. De derde deelvraag is dan ook:
•

In welke mate dragen de concepten convergentie en contingentie bij aan een verklaring van overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van e-government in
een aantal geselecteerde West-Europese landen en hoe verhouden de concepten
convergentie en contingentie zich tot elkaar in een uiteindelijke verklaring?

Op basis van de resultaten uit het vergelijkend empirisch onderzoek wordt vervolgens een aantal aanbevelingen geformuleerd. Het is mogelijk om aan te geven
waarmee de praktijk van het openbaar bestuur rekening dient te houden bij het
coördineren van digitaal beleid. Hierbij staat de vierde deelvraag centraal:
•

Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de wetenschap en de beleidspraktijk omtrent de coördinatie van e-government?

1.5 Relevantie van het onderzoek
1.5.1 Maatschappelijke relevantie
Het digitaliseren van dienstverlening is inmiddels gangbaar in het openbaar bestuur.
Daarbij krijgen bestuurders onvermijdelijk en op meerdere momenten te maken
met de eerder genoemde coördinatieopgave (zie paragraaf 1.1). De ambitie van geïntegreerde digitale projecten is om de overheid toegankelijk te maken voor burgers
en bedrijven. Integratie van diensten betekent echter dat relatief autonome bestuur18
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lijke organisaties onderdeel dienen te worden van deze integratie-initiatieven, met
een coördinatieopgave als gevolg. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor
bestuurders hoe kan worden omgegaan met coördinatie vraagstukken.
De complexiteit die ontstaat bij het organiseren van samenwerking tussen relatief
autonome bestuurlijke organisaties komt ook terug in politieke debat over e-government projecten binnen de Nederlandse overheid (KST-33325-5). E-government
ontwikkelingen staan onder druk vanwege verhoogde financiële risico’s, complexe
doelstellingen, de veelzijdigheid aan actoren die specifieke wensen hebben en privacy vraagstukken. Dit was mede aanleiding voor de Tweede Kamer om onderzoek te
doen naar het falen van ICT-projecten in Nederland. Het onderliggende proefschrift
maakt inzichtelijk in hoe kan worden omgegaan met een versnipperde bestuurlijke
arena bij de ontwikkeling van een interactieve en elektronische overheid. Door de
coördinatie van e-government in meerdere West-Europese landen te onderzoeken
ontstaat een beeld hoe digitale geïntegreerde projecten kunnen worden ontworpen
en hoe de coördinatieopgave eruit ziet gedurende de implementatie van dit soort
projecten.
Daarbij draagt dit onderzoek bij aan de discussie vanuit de OECD (2011) over
het ontwikkelen van een eenduidig raamwerk voor e-government ontwikkelingen en
e-governmentcoördinatie (zie ook OECD, 2005, OECD, 2007; OECD, 2012). Deze
dissertatie bekijkt kritisch of de ontwikkeling van een ‘blauwdruk’ voor het organiseren en coördineren van e-government activiteiten mogelijk is of dat er wellicht
meerdere (contextuele) eisen bestaan die een one-size-fits-all aanpak belemmeren.
1.5.2 Wetenschappelijke relevantie
Wetenschappelijk gezien is deze gestructureerde vergelijkende studie een aanvulling op bestaand vergelijkend e-government onderzoek. De studie zet theoretisch
uiteen welke zaken methodologisch van belang zijn bij het uitvoeren van een
intensieve vergelijkende e-government analyse. Methodologische uitdagingen die
worden besproken, zijn onder andere het selecteren van cases, de uitdagingen van
het systematisch opzetten van een vergelijkende studie en presenteren van kwalitatieve onderzoeksdata (zie o.a. Lijphart, 1975; Gerring, 2007; Van de Walle, 2012).
Hierbij tracht dit onderzoek verder te gaan dan de vergelijkende e-government
studies die veelal algemene en globale vergelijkingen presenteren op basis van best
practices (zie o.a. benchmark OECD, 2011). Het doel is tevens om een verklaring op
te bouwen voor overeenkomsten en verschillen in e-government tussen landen aan
de hand van de concepten contingentie en convergentie.
Daarnaast is dit onderzoek een aanvulling op bestaande literatuur die de concepten contingentie en convergentie combineren en naast elkaar gebruiken in
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vergelijkend onderzoek (Brunsson, 2002; zie ook Pollitt & Bouckaert, 2004). Het
verder synthetiseren van contingentie en convergentie sluit onder meer aan bij de
‘organizational hypocrisy’ literatuur (Brunsson, 1989; Larsson, 2013; zie ook Pollitt,
2001). Organizational hypocrisy onderzoekers veronderstellen dat beleidsvorming
is opgedeeld in beleidstaal/beleidsideeën, beleidsbeslissingen en beleidsacties
(Brunsson, 1989). Uiteindelijke beleidsacties hoeven niet per definitie aan te sluiten
op de eerdere beleidsideeën, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een dominante
uitvoeringsstructuur (Hood & Jackson, 1991; Pollitt, 2001; Larsson, 2013). Dit betekent dat tussen landen beleidstaal kan convergeren, maar dat beslissingen en acties
contingent zijn met contextuele eigenschappen van een land (Brunsson, 2006; zie
hoofdstuk 8).
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1.6 Leeswijzer
Dit onderzoek is opgedeeld in 9 hoofdstukken.
In hoofdstuk 2 volgt een bespreking van het concept coördinatie. Dit hoofdstuk
beschrijft de theoretische fundamenten van coördinatie en hoe het concept coördinatie is opgebouwd. Het doel van dit hoofdstuk is om coördinatie te verkennen, te
definiëren en zo de eerste deelvraag te beantwoorden: Hoe kan coördinatie worden
gedefinieerd?
De concepten convergentie en contingentie staan centraal in hoofdstuk 3. Dit
hoofdstuk formuleert daarmee een antwoord op de tweede deelvraag: Hoe kunnen
de concepten convergentie en contingentie worden gedefinieerd? Het doel is om
convergentie en contingentie te operationaliseren.
Hoofdstuk 4 werkt het onderzoeksdesign uit. Daarbij volgt een bespreking van de
caseselectie, komen de onderzoeksmethoden aan bod, en wordt kritisch geoordeeld
over de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek.
Hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7 presenteren de empirische analyse van de
geselecteerde cases. Deze hoofdstukken zijn descriptief van aard en hebben als
doel om de coördinatie van e-government in een aantal West-Europese landen te
presenteren.
Hoofdstuk 8 staat in het teken van de vergelijking van e-governmentcoördinatie
tussen de onderzochte cases. Het doel is om aan de hand van de concepten contingentie en convergentie de overeenkomsten en verschillen te verklaren. Hierbij
staat de derde deelvraag centraal: In welke mate dragen de concepten convergentie
en contingentie bij aan een verklaring van overeenkomsten en verschillen in de
coördinatie van e-government in een aantal geselecteerde West-Europese landen
en hoe verhouden de concepten convergentie en contingentie zich tot elkaar in een
uiteindelijke verklaring?
Tot slot volgen de conclusies, discussie en aanbevelingen in hoofdstuk 9. In dit
hoofdstuk wordt tevens de centrale onderzoeksvraag beantwoord. De empirische
bevindingen worden geconfronteerd met theoretische inzichten die ten grondslag
liggen aan dit onderzoek. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de vierde
deelvraag: Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de praktijk van het
openbaar bestuur omtrent de organisatie van elektronische dienstverlening?
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2.1 Inleiding
Digitaal overheidsdiensten toegankelijk maken vraagt meer dan enkel een technologisch systeem. Organisaties die eerder nooit of zeer oppervlakkig met elkaar
van doen hadden, moeten opeens informatie delen en met elkaar samenwerken.
Meer dan de technische aspecten betekent e-government dus ook een verandering
in rollen, relaties, eigenaarschap van informatie en een beperking in de vrijheid die
organisaties eerder hadden om digitale processen naar eigen inzicht te organiseren.
Deze veranderingen moeten gecoördineerd worden en vormen daarmee de coördinatieopgave voor overheden; kortom, hoe een overheid ervoor kan zorgen dat al
deze verschillende diensten samenkomen op een digitaal punt, en dan ook nog eens
afgestemd op de individuele behoeften van de burger die op dat moment inlogt in
het systeem (zie paragraaf 1.1). In dit hoofdstuk wordt het concept coördinatie uitgewerkt. Hierbij staat de tweede deelvraag centraal: Op welke wijze kan coördinatie
worden gedefinieerd?
Dit hoofdstuk start in paragraaf 2.2 met een bespreking van de theoretische aanname dat coördinatie zijn eigenschappen ontleent aan specifieke mechanismen.
Deze coördinatiemechanismen monden uiteindelijk uit in concrete coördinatieacties. In paragraaf 2.3 wordt vervolgens aan de hand van de concepten sturing en
beleidsinstrumenten bestudeerd hoe coördinatieacties zijn ingericht. Het doel van
dit hoofdstuk is uiteindelijk om de uiteenlopende theoretische discussie omtrent
coördinatie samen te brengen en om zo coördinatie te definiëren en toepasbaar te
maken in vergelijkend onderzoek. In paragraaf 2.4 volgt een conclusie.

2.2 Een conceptualisering van coördinatie
Coördinatie is de activiteit die sociale, politieke en bestuurlijke actoren ondernemen
om het gedrag van sociale partijen op elkaar af te stemmen (zie onder andere Kooiman, 1993; Rhodes, 1997; Klijn & Koppenjan, 2004). Coöperatie tussen bestuurlijke
actoren als gevolg van coördinatie beoogt om effectieve en efficiënte bestuurlijkeen organisatieprocessen tot stand te brengen (zie onder andere Rogers & Whetten,
1982; Chisholm, 1992). In deze paragraaf volgt een beschrijving van hoe coördinatie
wordt bereikt, ofwel welke coördinatieactiviteiten of coördinatieacties worden ondernomen, die ertoe leiden dat organisaties tot samenwerking beslissen (zie onder
andere Mintzberg, 1979; Peters, 1999 over coördinatieprocessen).
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2.2.1 Coördinatie: Standaardisatie en interactie
Een coördinatieactiviteit manifesteert zich als een mechanisme dat sociale processen beïnvloedt en richting geeft aan de acties van actoren (Kooiman, 1993). In
organisatiewetenschappelijke literatuur wordt het richting geven aan (bestuurlijke)
handelingen gekoppeld aan de concrete taken die actoren uitvoeren (zie onder
andere Mintzberg, 1979; Chisholm 1992). Coördinatie wordt hierbij gedefinieerd als
het vermogen van een autoriteit of een set van actoren in een netwerk om de handelingen die een actor verricht in haar taakuitvoering te controleren en te stimuleren
ten einde acties op elkaar af te stemmen (Mintzberg, 1979, p. 2-3;). De mate waarin
de handelingen worden beïnvloed, is afhankelijk van twee coherente elementen (zie
onder andere Mintzberg, 1979): 1. standaardisatie en 2. de interactie tussen actoren.
Standaardiseren van taken
Een simpele taak kan met gemak door een enkele actor worden uitgevoerd zonder
dat er standaardisatiebeslissingen worden genomen. Echter als een taak ingewikkelder wordt, bijvoorbeeld door een integratie van taken of het invoeren van extra eisen
aan een taak, zijn meer actoren nodig om de taak te vervullen. Deze toename in het
aantal actoren maakt het behouden van controle op de uitvoering een uitdaging
(Mintzberg, 1979). Door taken te standaardiseren wordt het vermogen hersteld om
uitvoeringstaken in goede banen te leiden. Standaardisatie houdt in dat vooraf routinematige stappen worden bepaald die een actor moet doorlopen om een handeling uit te voeren. Het is zo helder hoe een taak wordt uitgevoerd en het is dus niet
nodig om telkens opnieuw instructies te verstrekken. Door standaardisatie is het
daarnaast ook mogelijk om gericht te monitoren of taken volgens de voorschriften
worden uitgevoerd (zie paragraaf 2.2.2).
Een voorbeeld uit de sociale zekerheid over het verstrekken van uitkering laat zien
waar partijen rekening mee moeten houden bij standaardisatie. Als de enige voorwaarde voor een uitkering is dat iemand geen werk heeft, is dat een eenduidige taak
die een organisatie (bijvoorbeeld een arbeidsbureau) kan uitvoeren. Bij aanvullende
eisen is het toetsen of een uitkering verstrekt mag worden al complexer: bijvoorbeeld, als moet worden getoetst of de werkzoekende echt niet in staat is om te
werken, misschien minder kan werken of wellicht ander werk kan doen; op wat voor
type uitkering de werkzoekende eigenlijk recht heeft - een werkloosheidsuitkering of
een bijstandsuitkering -, en als partijen vervolgens ook actie moeten ondernemen
om de werkzoekende aan het werk te krijgen. De aanvullende eisen maken deze taak
specialistischer waardoor meerdere organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van
de taak; bijvoorbeeld keuringsarts, gemeentelijke sociale dienst, casemanagers van
het arbeidsbureau. Door de handelingen die de verschillende actoren dienen te ver26
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richten te standaardiseren, is helder wat van hen wordt verwacht en kan de overheid
tevens controleren of en hoe de verschillende partijen deze taak uitvoeren.
Interactie tussen actoren
De standaardisatie van taken structureert de uitvoering van taken en zorgt voor
helderheid. Een ander element dat inzicht geeft hoe coördinatie vorm krijgt, is de
wijze waarop bestuurlijke actoren contact hebben met elkaar (Chisholm, 1992).
Interactie tussen actoren biedt inzicht of het afstemmen vanaf centraal niveau
wordt afgedwongen of door middel van een wederzijdse relatie wordt gerealiseerd.
Interactie krijgt ideaaltypischinhoud langs twee lijnen (Chisholm, 1992): volgens
hiërarchische interactie of volgens netwerk interactie
Hiërarchische interactie
De aanwezigheid van meerdere gespecialiseerde actoren die complexe taken uitvoeren, doet de span of control bij het aansturen van deze taken groeien. Een optie
is dan om te standaardiseren (zoals hierboven is aangegeven). Om het overzicht
nog verder te stabiliseren of te vergroten, is het tevens mogelijk om een centrale
autoriteit aan te wijzen en de bestuurlijke organisatie onder te verdelen in meerdere
ondergeschikte afdelingen (Thompson, 1967). Zo vormt zich een hiërarchische
structuur die het mogelijk maakt om door formele gezagsrelaties en verticale relatiepatronen de controle te houden op de uitvoering (Mintzberg, 1979, p. 82-82). In
een hiërarchische organisatie heeft een centrale autoriteit de macht. De autoriteit is
in staat om handelingen vast te leggen in formele regels. Deze regels zijn vervolgens
bepalend voor de handelingen van ondergeschikte bestuurlijke actoren. De verschillende niveaus zijn elk verantwoordelijk voor een taak of onderdeel van een taak en
worden gecontroleerd bij het uitvoeren van die taak. De centrale autoriteit kan de
niveaus bijvoorbeeld monitoren door op elk niveau een controller de uitvoering van
een taak te laten controleren. De bevindingen van de controllers worden formeel
gecommuniceerd naar de centrale autoriteit (Thompson, 1967; Mintzberg, 1979,
p.37-46).
Een hiërarchische organisatie wordt gedreven door een maakbaarheidsidee: een
autoriteit is niet afhankelijk van andere partijen en centrale beheersing is dus mogelijk. Keerzijde is echter dat een hiërarchische structuur rigide is en onvoldoende
kan reageren op veranderingen binnen en buiten de organisatie (Chisholm, 1992.
Scharpf, 1997). Op de lange termijn zorgt de inflexibiliteit ervoor dat bestuurlijke
processen en organisatieprocessen verouderen en ineffectief blijken. Om flexibiel te
kunnen reageren op gebeurtenissen in de samenleving ontwikkelen bestuurlijke organisaties netwerken om op een horizontale wijze te communiceren (Rhodes, 1997).
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Netwerk interactie
Een netwerk is een sociaal systeem waarbinnen wederzijds afhankelijke partijen
duurzame interactiepatronen ontwikkelen op basis van reciprociteit (Kickert, Klijn &
Koppenjan, 1999). Bestuurlijke actoren bezitten (schaarse) hulpbronnen die nodig
zijn om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen (zie paragraaf 2.3 voor een
overzicht van hulpbronnen). Actoren binnen een netwerk hebben een specifieke
visie op het maatschappelijk probleem en delen hun hulpbronnen al dan niet vanuit
eigen strategische overwegingen (Klijn & Koppenjan, 2001).
In tegenstelling tot een hiërarchische situatie zorgt een netwerk en de wederzijdse
afhankelijkheid qua hulpmiddelen ervoor dat een centrale partij niet zondermeer
zijn wil kan opleggen aan alle andere partijen. Deze wederzijdse afhankelijkheid
zorgt uiteindelijk voor een ruilrelatie (complexe spelen) tussen actoren waarbij ze
hulpmiddelen uitwisselen met de verwachting daarvoor iets terug te krijgen (Klijn &
Koppenjan, 2001).
De interactiepatronen die tot stand komen zijn niet geheel vrijblijvend (zie bijvoorbeeld Klijn, et.al, 1995). Bestuurlijke actoren ontwikkelen gedurende dit systematisch contact na verloop van tijd spelregels (Klijn et.al, 1995); bijvoorbeeld, over
het omgaan met botsende belangen en het verdelen van de betreffende hulpmiddelen (Giddens, 1984; zie onder andere Ostrom, 1990 over geïnstitutionaliseerde
spelregels; Rhodes, 1997). Er is tevens regie nodig om gestructureerde onderlinge
communicatie te realiseren en om het netwerk in stand te houden (Kjaer, 2004). Dit
resulteert vaak in een situatie waarin een overheidsorganisatie optreedt als regisseur
die andere relevante actoren motiveert om onderdeel te worden van het netwerk en
hun hulpmiddelen beschikbaar te stellen (Zie ook Scharpf, 1997 over de invloed van
formele regels en hiërarchische invloed op netwerken).
Het combineren van de besproken elementen standaardisatie en interactie tussen
actoren resulteert in een aantal coördinatiemechanismen die in paragraaf 2.2.2
worden toegelicht.
2.2.2 Coördinatiemechanismen
Het combineren van de standaardisatie van taken en de interactie tussen actoren
leidt tot drie coördinatiemechanismen (zie ook Mintzberg, 1979; Rogers & Whetten,
1982).
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Tabel 1: Coördinatiemechanismen
Coördinatie mechanismen

Definitie

Wederzijdse afstemming

Coördinatie van taken door een proces van informele communicatie

Directe supervisie

Coördineert taken door een centraal orgaan

Standaardisatie

Werkprocessen: Het vooraf specificeren en vastleggen van de inhoud
van werkzaamheden
Output: Het vooraf specificeren van de verwachte uitkomsten van
werkzaamheden
Vaardigheden: Specifieke trainingen waardoor taken eenduidig worden
uitgevoerd

Wederzijdse afstemming
Wederzijdse afstemming is een proces van informele communicatie waarin actoren
onderling afstemmen hoe een taak wordt uitgevoerd (Mintzberg, 1979; Rogers &
Whetten, 1982; Rhodes, 1997). Dit mechanisme is succesvol in een beperkt aantal
situaties en is met name effectief bij contact tussen niet meer dan twee actoren. Bij
een beperkt aantal actoren is het mogelijk om informele afspraken te maken zonder
de noodzaak deze te formaliseren (Mintzberg, 1979). Wederzijdse afstemming kan
in uitzondergelijke gevallen ook spelen bij de aanwezigheid van meerdere partijen.
Bijvoorbeeld, een complexe taak die voor het eerst wordt uitgevoerd kan informele
communicatie tussen (meerdere) betrokken partijen vereisen om de taak optimaal
uit te voeren5. De aanname is doorgaans echter dat het moeilijker is om informeel
en horizontaal contact te onderhouden als het aantal actoren toeneemt en de taak
ingewikkelder wordt. Partijen krijgen dan behoefte aan een centrale (en formele)
leider die het overzicht bewaart, controleert of taken correct worden uitgevoerd en
optreedt bij problemen.
Directe supervisie
Directe supervisie benadrukt een verticale relatie tussen een centrale autoriteit en
ondergeschikte uitvoerende partijen en voldoet in de behoefte aan centrale leiding.
De centrale autoriteit is verantwoordelijk voor opstellen van taken, de verdeling van
taken over ondergeschikte partijen en de controle of taken correct worden uitgevoerd. Bij het mechanisme directe supervisie ligt veel verantwoordelijkheid bij een
autoriteit en het risico bestaat dat de span of control uitdijt tot een onhoudbare
situatie. Partijen kunnen de span of control echter weer beheersbaar maken door het
standaardiseren van processen, vaardigheden en doelstellingen (Mintzberg, 1979).
5

Mintzberg (1979) verwijst naar de maanlanding. Ondanks het grote aantal partijen was het nodig
om door informele communicatie taken op elkaar af te stemmen.
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Standaardisatie
Het derde mechanisme is dan ook standaardisatie (Mintzberg, 1979; Askim et.al.,
2011 over standaardisatie). Door het vooraf opstellen van instructies is het mogelijk
om exact te bepalen hoe partijen dienen te handelen in specifieke situaties en welke
actoren verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van taken. Partijen kunnen drie
verschillende vormen van standaardisatie toepassen, namelijk het standaardiseren
van werkprocessen, van output, en van vaardigheden.
Het specifiek formaliseren van de werkzaamheden (wie, wat, en hoe) die een
organisatie uitvoert bij het vervullen van een taak wordt gedefinieerd als het
standaardiseren van werkprocessen. De standaardisatie van output betekent dat
resultaat het focuspunt is. Vooraf is helder welke doelen partijen dienen te behalen
bij het uitvoeren van hun taak. Belangrijk daarbij is het vooraf formuleren van heldere doelen die op een later moment controleerbaar zijn. De standaardisatie van
vaardigheden uit zich bijvoorbeeld in het aanbieden van standaard training. Partijen
leren hoe en welke handelingen ze dienen te verrichten bij het uitvoeren van een
taak (Mintzberg, 1979).
De coördinatiemechanismen - mate van interactie en standaardisatie - hebben als
doel het afstemmen van activiteiten tussen bestuurlijke actoren (Mintzberg, 1979;
Perri 6, 2004). Door de inzet van een coördinatiemechanisme wordt getracht het
gedrag van actoren te beïnvloeden. Een volgende stap is dan ook om te bepalen
hoe een coördinatiemechanisme is opgebouwd en hoe het gedrag exact wordt beïnvloed. De literatuur over sturing en beleidsinstrumenten biedt daarbij de mogelijk
om te onderzoeken hoe het gedrag van bestuurlijke organisaties wordt afgestemd
(zie onder andere Peters, 1999; Perri 6, 2004 over beleidsinstrumenten en sturing
als uiting van coördinatie). In de volgende paragraaf worden de concepten sturing
en beleidsinstrumenten verder toegelicht.

2.3 Sturing en beleidsinstrumenten
Sturing wordt in de literatuur gedefinieerd als het beïnvloeden van gedrag in een
bepaalde context (zie onder andere Kickert & Aquina, 1985). Bij het organiseren van
sturing worden impliciete overwegingen gemaakt over de mate van beïnvloeding,
het object van sturing en het toepassen van bepaalde beleidsinstrumenten (Rogers
& Whetten, 1982; Klok, 1993; Bekkers, 2007).
Bij het uiteenzetten van sturing is eerst aandacht voor een sturingsopvatting die
stilstaat bij het verstrekken en onttrekken van hulpbronnen (2.3.1). Vervolgens is
aandacht voor de visie achter sturing (2.3.2). Een visie wordt hierbij gedefinieerd als
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impliciete en expliciete ideeën en veronderstellingen over sturing (Rogers & Whetten, 1982; Bekkers, 2007). Daarna volgt een bespreking van beleidsinstrumenten als
een empirische invulling van sturing (Bekkers, 2007) (2.3.3).
2.3.1 Sturing als het verstrekken en onttrekken van hulpbronnen
De assumptie van sturing is dat het manipuleren van hulpbronnen het handelen
van bestuurlijke actoren beïnvloedt. Actoren kunnen daarbij gebruikmaken van vier
sturingstactieken, namelijk de directe, de indirecte, de reorganisatie en de capaciteit
veranderende tactiek (Klok, 1993). Tabel 2 biedt een overzicht van relevante hulpbronnen die worden onderscheiden (Bekkers, 2007, p.171).
Tabel 2: Hulpbronnen
Hulpbron

Typering

Materiële hulpbronnen

Machines, menskracht, gebouwen

Financiële hulpbronnen

Kapitaal

Kennis en vaardigheden

Specifieke ICT kennis of vaardigheden

Informatie

Relevante en unieke informatie die partijen bezitten

Positie- en functie

Formeel toebedeelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Relaties

Wanneer een actor toegang heeft tot de bezitters van bepaalde
hulpbronnen, kan via deze relatie invloed worden uitgeoefend

Identiteit en imago

Invloed kan worden uitgeoefend door het scheppen van een bepaald
beeld van stabiliteit, kennis of leiderschap

Collectieve macht

Bundelen van kennis en expertise om machtsblok te formeren

Partijen kunnen afhankelijk van de bestuurlijke context verschillende vormen van
sturing inzetten. In de eerste plaats is er een directe tactiek. Een bestuurlijke autoriteit kan bijvoorbeeld vanuit een formele positie of functie andere partijen dwingen
om bepaalde handelingen te verrichten. De autoriteit heeft dan een formele bevoegdheid (minister, of raadslid) om sturend op te treden door in dwingende regels
gedrag voor te schrijven. In de tweede plaats is er de indirecte tactiek. Bestuurlijke
organisaties worden aangemoedigd om bepaald gedrag te vertonen of juist na te
laten. De overheid probeert bijvoorbeeld mensen te weerhouden om te gaan roken
door informatie te verstrekken over de gevolgen. Het geven van subsidie op zonnepanelen stimuleert daarentegen mensen om groene maatregelen te nemen. De kern
is dat bestuurlijke actoren zelfredzaam zijn, zelf beslissen hoe ze met informatie
omgaan en vrijwillig een overweging maken om al dan niet van subsidieregelingen
te profiteren. In de derde plaats is er de reorganisatie tactiek. Deze tactiek heeft tot
doel om de omgeving waarbinnen actoren zich bewegen te veranderen. Een voorbeeld daarvan is het instellen van een nieuwe overheidsinstantie met een controle31
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rende- en toezichthouden rol. Het is ook mogelijk om een herziende taakverdeling
te realiseren. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de decentralisatie van jeugdzorg, die
voor ogen heeft om de jeugdzorg op gemeentelijke niveau te organiseren. De verhoudingen tussen verschillende bestaande aanbieders van jeugdzorg op landelijk,
provinciaal en lokaal niveau verandert hierdoor. In de vierde plaats zijn er capaciteit
veranderende tactieken . Het idee van deze tactiek is dat de overheid stuurt door
mankracht of budget te onttrekken aan bestuurlijke organisaties (zoals een afname
van ambtenaren dat nu speelt) of door juist meer personeel in dienst te nemen.
2.3.2 Een stelsel van veronderstellingen als grondslag van sturing
Bekkers (2007) definieert sturing niet slechts als het onttrekken en verstrekken van
hulpbronnen. Sturing is ook een activiteit met een specifieke sturingsconceptie als
basis. Een sturingsconceptie verwijst naar de vermeende doelmatigheid, doelgerichtheid en legitimiteit van een overheidsoptreden die impliciet of expliciet zijn
neergelegd in ideeën en veronderstellingen over sturing (Bekkers, 2007, p.92; zie
ook Whetten & Rogers, 1982). De volgende veronderstellingen worden benoemd:
politiek-ideologische legitimatie van sturing; sturend vermogen van de sturende organisatie; object en context van sturing; de rol van kennis en informatie bij sturing;
en sturingsmodaliteiten.
Aan de hand van de veronderstelling over sturing worden twee ideaaltypische
sturingsmodellen onderscheiden (Teisman, 1997; Bekkers, 2007): monocentrische
sturing (klassieke sturing) en polycentrische sturing (nieuwe vormen van sturing).
In tabel 3 zijn de veronderstellingen gekoppeld aan de sturingsmodellen. In deze
subparagraaf volgt een toelichting op tabel 3.
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Tabel 3: Veronderstellingen omtrent sturing en sturingsmodellen (Teisman, 1996 en Bekkers,
2007)
Veronderstelling

Monocentrische sturing
(klassieke sturing)

Polycentrische sturing
(nieuwe vormen van sturing)

Politiek-ideologische
noodzaak van sturing

Maakbaarheid, de overheid als
probleemoplosser.

Overheid als partner in een netwerk

Sturend en zelfsturend
vermogen

Sturing is het centraal structureren
van gewenst gedrag

Zelfsturing staat centraal. De centrale
overheid stuurt op afstand en op
hoofdlijnen

Object en context van
sturing

Beïnvloeden van interne (bedrijfs)
processen

Relatief autonome
overheidsorganisaties die worden
gestimuleerd om zichzelf te sturen

Kennis en informatie

Veel vertrouwen in kennis en
informatie onder de slogan ‘meten is
weten’

Kennis en informatie zijn
onbetrouwbaar en een machtsbron
voor organisaties om specifieke
belangen te verdedigen

Sturings-modaliteit

Sturing door directe controle

Sturing op basis van in- en output
parameters
Sturing op incentives
Sturing op gemeenschappelijke
beeldvorming
Sturing op structurering en
procedurering van relaties

De politieke ideologische noodzaak van sturing
Sturing kent zijn grondslag in specifiek bestuurlijke- en politieke waarden. Het verwijzen naar deze waarden geeft een bestuurlijke legitimatie om te sturen (Bekkers,
2007). Een besluit om overheidsdienstverlening te digitaliseren kan bijvoorbeeld
worden gelegitimeerd door te benadrukken dat de overheid hierdoor effectiever en
efficiënter functioneert, en toegankelijker is voor burgers en bedrijven.
Het monocentrisch sturingsmodel benadrukt de maakbaarheid van de samenleving. Vanuit deze benadering is vooruitgang te plannen door gebruik te maken
van wetenschappelijke kennis en inzichten. Het is mogelijk om vanaf een centraal
niveau regels op te leggen aan decentrale bestuurlijke organisaties en hen zo te
dwingen specifieke beleidskeuzes te maken.
Discussies over nieuwe vormen van sturing problematiseren de maakbaarheid en
centrale aansturing van de samenleving (Bekkers, 2007). In de redenering omtrent
polycentrische sturing wordt verondersteld dat de kennis, informatie en expertise
die nodig is bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in handen zijn van
meerdere (gedecentraliseerde) bestuurlijke partijen (zie ook Rhodes, 1997). Sociale,
politieke of bestuurlijke actoren bezitten unieke en specifieke hulpbronnen die ze
kunnen aanwenden in het beleidsproces. De beschikking over hulpbronnen geeft
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hen zelfsturend vermogen. De overheid treedt terug als controleur en de nadruk bij
sturing verschuift naar het zelfsturend vermogen van relatief autonome bestuurlijke
actoren in netwerken (Kickert, Klijn & Koppenjan, 1999). De focus ligt op de waarden
verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en zelfredzaamheid (Bekkers, 2007).
Sturend en zelfsturend vermogen van een actor
Bij sturing speelt impliciet de vraag of een bestuurlijke actor (autoriteit) het sturend vermogen heeft om top-down, direct en dwingend gedrag van ondergeschikte
bestuurlijke partijen te beïnvloeden (Bekkers, 2007, p.93). Actoren zijn echter niet
zondermeer ondergeschikt en doen dus niet automatisch wat hen wordt voorgeschreven. Decentrale actoren bezitten een zekere mate zelfsturend vermogen, die
hen de ruimte geeft om flexibele wijze te reageren op de veranderende omgeving en
de sturing van een centrale autoriteit (Bekkers, 2007, p.94).
In het monocentrische sturingsmodel wordt het sturend vermogen uitgedrukt
in controle en beheersing. De relatie tussen actoren krijgt vorm door een hiërarchische interactie en onderschikte relatie tussen actoren. Controle en beheersing
komt bijvoorbeeld tot uiting in het top-down standaardiseren van handelingen, het
dwingend voorschrijven van taken, en het monitoren van de voortgang tijdens de
uitvoering van taken.
Bij polycentrische sturing is het uitgangspunt dat verschillende actoren zelforganiserend vermogen hebben. Bestuurlijke actoren komen voor hun eigen belangen op en verrichten strategische handelingen om hun belangen te beschermen.
Actoren hebben een bepaalde bestuurlijke vrijheid doordat ze unieke hulpmiddelen
bezitten (zie paragraaf 2.3.1 voor een overzicht van hulpmiddelen). Het actief inzetten van hulpmiddelen door verschillende actoren is het gevolg van een wederzijds
afhankelijke relatie tussen bestuurlijke actoren. De bestuurskunde spreekt van een
netwerk als het gaat om wederzijds afhankelijke actoren die een duurzame relatie
onderhouden (zie ook paragraaf 2.2.1). Een netwerk problematiseert de aanwezigheid van een centrale sturende overheid. De overheid is eerder onderdeel van het
netwerk en is in dit netwerk – net als andere actoren - afhankelijke van bestuurlijke
partijen die de hulpmiddelen bezitten om bepaalde processen en activiteiten te
sturen.
Object en context van sturing
Het object van sturing is het onderdeel waarop de interventies van de overheid zijn
gericht. De context bepaalt hierbij waarop wordt gestuurd (Bekkers, 2007).
Monocentrische sturing heeft als doel om interne processen te beheersen en te
standaardiseren door het opleggen van gedetailleerde instructies, voorschriften,
taakomschrijvingen en regels. De overheid staat als sturend orgaan op afstand van
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ondergeschikte en uitvoerende partijen. Vanaf een centrale positie worden taken en
activiteiten gestructureerd en aangestuurd (Bekkers, 2007, p.97).
De nieuwe polycentrische vormen van sturing veronderstellendat sturing van de
samenleving vanaf een centraal punt onmogelijk is vanwege wederzijds afhankelijke
relaties tussen actoren. Actoren beschikken over hulpmiddelen die zelfregulering
mogelijk maken. Zij kunnen deze hulpmiddelen inzetten om hun eigen belangen te
beschermen. Het uitgangspunt is om juist het zelfregulerend vermogen van actoren
te benutten bij sturing. Het object van sturing is het stimuleren en het ondersteunen
van bepaalde keuzes die leiden tot een aanpassing van taken en activiteiten door
het verstrekken of onttrekken van hulpmiddelen (bijvoorbeeld door het afgeven van
financiële prikkels).
Kennis en informatie
Om te sturen is informatie nodig over hoe een maatschappelijk vraagstuk er uit
ziet en over de mogelijke oplossingen voor handen zijn om hiermee om te gaan
(Bekkers, 2007).
Rationeel- en analytisch handelen zijn het uitgangpunt bij monocentrische sturing. Hierbij is het idee dat informatie volledig en betrouwbaar is. Het is mogelijk
om te doorgronden wat het maatschappelijk vraagstuk is, wat eventuele beleidsinstrumenten zijn om het vraagstuk te beïnvloeden, en wat de kosten en baten zijn die
spelen bij het aanpakken van het maatschappelijk probleem. De analytische aanpak
maakt het tevens mogelijk om de resultaten van sturing op een later moment te
evalueren.
De waarde van informatie en kennis wordt bij polycentrische sturing gerelativeerd. Kennis en informatie is altijd onvolledig en gekleurd omdat verschillende
belanghebbenden een andere betekenis toekennen aan informatie. Informatie is een
machtsmiddel en wordt in een netwerk dus ook op verschillende manieren ingezet
als machtsmiddel. Unieke informatie en kennis geeft actoren een machtspositie
ten opzichte van andere actoren en helpt actoren om hun positie in het netwerk te
versterken of beschermen (Bekkers, 2007).
Sturingsmodaliteit
Een sturingsmodaliteit is de combinatie van concrete beleidsinstrumenten en een
visie op sturing (monocentrische sturing of polycentrische sturing) (Bekkers, 2007).
Beleidsinstrumenten beïnvloeden het gedrag van actoren op een specifieke manier.
Monocentrische sturing legt de nadruk op de gedetailleerde beheersing van de
samenleving. Er is sprake van een hiërarchische- en verticale relatie tussen organisaties. Het is mogelijk om vanaf centraal niveau direct de interne organisatieprocessen aan te passen of te beheersen en te controleren (command and control)
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(Rogers & Whetten, 1982; Bekkers, 2007). Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in
beleidsinstrumenten, zoals wetgeving, beleidsregels en het monitoren van gedrag.
Bij polycentrische sturing ontstaan nieuwe vormen van sturing als een reactie op
de klassieke ideeën. Centrale sturing is onmogelijk in een gefragmenteerde bestuurlijk structuur die bestaat uit relatief autonome bestuurlijk partijen. Als sturende
actor dient de overheid tussen de partijen te staan en juist de nadruk te leggen
op zelfsturing en netwerk interactie. De focus dient te liggen op het aanmoedigen
van gedrag door het afgeven van prikkels, bijvoorbeeld door het toekennen van
subsidies, en het realiseren gemeenschappelijke beeldvorming, bijvoorbeeld door
het organiseren van overleg. Dit uit zich in de sturing op in- en outputparameters,
sturing op grond van incentives, sturing op structurering en procedurering van
relaties en sturing als gemeenschappelijke beeldvorming (Bekkers, 2007; zie ook
tabel 3).
De besproken veronderstellingen omvatten de strategie die schuil gaat achter het
monocentrische- en polycentrische sturingsmodel. Dit resulteert ideaaltypisch
in enerzijds een klassieke voorkeur voor maakbaarheid en controle. Anderzijds
ontstaan nieuwe vormen van sturing die de focus leggen op zelfsturing en gemeenschappelijke beeldvorming (Rogers & Whetten, 1982, Bekkers, 2007). De
organisatie van sturing en de visie achter sturing krijgen empirisch vorm in het
gebruik van specifieke beleidsinstrumenten. In de volgende subparagraaf is dan ook
uitgebreider aandacht voor beleidsinstrumenten.
2.3.3 Beleidsinstrumenten
In de literatuur over beleidsinstrumenten is een body of knowledge opgebouwd over
de typering en de betekenis van beleidsinstrumenten (Van der Doelen, 1993; Klok
1993; Howllet & Ramesh, 1995; Peters, 1999; ). Beleidsinstrumenten zijn – zoals
in paragraaf 2.3.2 is weergegeven – de concrete en empirische uiting van sturing.
Het doel van deze paragraaf is om een beeld te krijgen op welke wijze beleidsinstrumenten gedrag beïnvloeden en welke typen beleidsinstrumenten er zijn. In de
onderstaande bespreking is aandacht voor de het doel dat een beleidsinstrument
voor ogen heeft (effectors en detectors), de mate waarin gedrag wordt opgelegd
(vrijwillig, mix, onvrijwillig), en de aard/grondslag van het instrument (juridisch,
economisch of communicatief).
Het doel van beleidsinstrumenten: Effectors en detectors
Hood (1983) benadert beleidsinstrumenten als specifieke instrumenten die vanuit
uiteenlopende doelstellingen gedrag pogen te beïnvloeden: Effectors zijn beleids36
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instrumenten die als doel hebben om op basis van autoriteit en gezag direct en
dwingend het gedrag van bestuurlijke actoren veranderen (Hood, 1983). Het doel
van detectors is daarentegen om partijen te stimuleren om bepaald gedrag te vertonen of juist na te laten. Kenmerk van een detector is dat gedrag wordt bevorderd
door het verstrekken en/ of onttrekken van hulpbronnen (zoals informatie en financiële prikkels). In de onderverdeling tussen effectors en detectors spelen autoriteit
en positie van de overheid, en het vermogen tot het verstrekken en/of onttrekken
van hulpmiddelen een belangrijke rol. Afhankelijk of hulpbronnen kunnen worden
ingezet en wat de exacte gezagspositie is van de overheid stelt Hood (1983) vier
categorieën beleidsinstrumenten voor die een specifiek doel voor ogen hebben:
Nodaliteit, autoriteit, kapitaal en organisatie (zie ook Dunleavy et. al, 2006, p.20).
Nodaliteit is gericht op de sleutelpositie van de overheid in de samenleving. Het
doel van nodaliteit is om dwingend en direct op te treden. De overheid is in veel
gevallen een sturende autoriteit omdat ze een formele positie heeft om wetgeving
te ontwikkelen, maar kan ook een knooppunt zijn in een netwerk van actoren. De
centrale overheid heeft hoe dan ook door hun functie een stevige formele positie
bij het sturen van actoren door haar sleutelpositie in de samenleving. Autoriteit
biedt de overheid mogelijkheden om informatie en hulpbronnen van andere sociale actoren te vorderen en gedrag direct te beïnvloeden door het gebruik van
hun positie en functie. Bijvoorbeeld, door de inzet van wet- en regelgeving om bij
gemeenten af te dwingen dat ze een taak uitvoeren. Het doel is om de allocatie van
hulpbronnen (kapitaal, mankracht en informatie) te stimuleren of juist te beperken.
Kapitaal verwijst naar de mogelijkheid voor een overheid om geld in te zetten om
bijvoorbeeld kennis en informatie in te kopen en financiële sancties te koppelen
aan gedrag van bestuurlijke actoren. Het doel is om door positieve of negatieve
financiële prikkels, bestuurlijke organisaties te stimuleren om de gewenste keuzes
te maken. Bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies of het innen van belasting.
Organisatie – tot slot – gaat over de capaciteit die een overheid heeft in mankracht,
expertise, en infrastructurele voorzieningen (Dunleavy et. al, 2006, p.2). Het doel
is om door organisatorische keuzes veranderingen in de samenleving te realiseren.

37

De coördinatieopgave van e-government

Tabel 4: Typering beleidsinstrumenten volgens (Hood, 1983; Dunleavy et. al, 2006)
Hulpbron

Effectors

Detectors

Nodaliteit

Communicatie via massamedia of
persoonlijke communicatie

Inwinnen van informatie door gebruik te
maken van haar formele positie (sleutelrol
overheid)

Autoriteit

Formele bevoegdheid om door directe
wetgeving en voorschriften gedrag af te
dwingen

Meldingsplicht, ontheffingsaanvragen

Kapitaal

Subsidies, belastingvoordelen

Inzetten van belastingen om
financiële middelen te onttrekken aan
maatschappelijke partijen

Organisatie

Overheidsorganisatie die ten diensten staan Inzetten van mankracht en expertise om
van de maatschappij (sociale zekerheid)
informatie te onttrekken aan maatschappij

Deze onderverdeling in effectors en detectors laat zien dat beleidsinstrumenten een
verschillend doel kunnen dienen. Beleidsinstrumenten kunnen direct gedrag beïnvloeden, zoals effectors (Bekkers, 2007). Bijvoorbeeld, door een organisatie verplichte taken voor te schrijven van activiteiten, specifieke doelen aan de uitvoering van deze
taken te verbinden, en vervolgens te monitoren of de gestelde doelen worden behaald.
Het is ook mogelijk dat beleidsinstrumenten juist gewenst gedrag willen uitlokken,
zoals detectors (zie ook Stone 2003). Hierbij kan worden gedacht aan het verstrekken
van subsidies voor groene stroom of belastingvoordeel bij de aanschaf van een auto
met lage CO2-uitstoot. Howlett & Ramesh (1995) maken aanvullend een onderverdelingen tussen beleidsinstrumenten die gedrag verplichten en beleidsinstrumenten die
gewenst gedrag juist uitlokken of stimuleren (zie ook Van der Doelen, 1993).
Het beïnvloeden van gedrag: Dwingend of vrijwillig
Howlett & Ramesh (1995) onderscheiden beleidsinstrumenten naar de mate waarin
gedrag wordt opgelegd. Zij benoemen daarbij drie niveaus waarin instrumenten
gedrag beïnvloeden, namelijk vrijwillige instrumenten, een instrumentenmix en
verplichtende instrumenten. De maatstaf voor deze driedeling is de mate waarin een
overheid invloed heeft op een uitvoeringsprocessen. Bij vrijwillige beleidsinstrumenten
geldt weinig betrokkenheid en inmenging vanuit de overheid en hebben bestuurlijke
actoren dus veel beleidsvrijheid (Howlett & Ramesh, 1995). Verplichtende beleidsinstrumenten laten daarentegen geen discretionaire ruimte. Vanaf centraal niveau wordt
gedrag dwingend opgelegd met als doel om het beleidsproces (inclusief uitvoering) te
controleren en te beheersen. Bestuurlijke actoren zijn verplicht zich te voegen naar de
eisen die van bovenaf worden gesteld. Een instrumentenmix koppelt de vrijwillige- en
verplichtende beleidsinstrumenten. Er ontstaan beleidsinstrumenten die actoren een
zekere mate van beleidsvrijheid geven, maar deze vrijheid wel inkaderen.
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figuur 1: Het beïnvloeden van gedrag door beleidsinstrumenten (Howlett & Ramesh, 1995)

Figuur 1: Mate van invloed (Howlett en Ramesh 1995)
Typen beleidsinstrumenten: Juridisch, economisch en communicatief
Naast de onderverdeling van effectors of detectors (doel van beleidsinstrumenten)
en de mate waarin beleidsinstrumenten dwingend of vrijwillig zijn (mate waarin
instrumenten gedrag opleggen), is er ook een onderverdeling te maken in typen beHoofdstuk 4 (aard van het beleidsinstrument). Een veel gemaakt onderscheid
leidsinstrumenten
is die tussen economische-, juridische- en communicatieve beleidsinstrumenten
Verticale coördinatie of horizontale coördinatie
(Van der Doelen, 1993; Bekkers, 2007).
Economische
instrumenten verwijzen naar de financiële
prikkel die de kosten/
Contingentieverwachting
Convergentieverwachting
Variatie invan
de coördinatie
van e-government
EenduidigheidBijvoorbeeld,
in de coördinatiehet
van ebaten afweging
een individu
of een organisatie beïnvloedt.
activiteiten
tussen
West-Europese
landen
government
tussen
West
Europese
afgeven van subsidies. Ook het in het vooruitzicht stellen van boetes is een eco-landen
nomisch beleidsinstrument. Juridische beleidsinstrumenten kennen daarentegen
altijd een wettelijke basis, proberen het gedrag van actoren direct te beïnvloeden, en
beogen zo de actor te dwingen om zich te conformeren. Voorbeeld van juridische beleidsinstrumenten zijn wet- en regelgeving, maar ook een monitor die als doel heeft
Invloedvan
vanwetgeving
een internationaal
Invloed van de instrumenten
unitaire bestuurlijke
om naleving
direct te controleren. Communicatieve
en/of professioneel
structuur, decentrale bestuurlijke
zien op het overdragen van informatie en kennis waardoor een actor op een andere
beleidsnetwerk en optreden
structuur, of federale bestuurlijke
wijze tegen
het probleem
aankijkt.
Bijvoorbeeld, het geven
van cursussen of het
dwingend,
nabootsend,
of
structuur
geven van
voorlichting,
maar ook het organiseren van onderhandelingsmomenten
normatief
isomorfisme
en inspraaksessies.
Binnen deze drie typen beleidsinstrumenten wordt vervolgens een analytisch
Figuur 1: Conceptuele redenering
onderscheid gemaakt tussen constituerend versus dirigerend, algemeen versus
individueel, en beperkend versus verruimend (Van der Doelen, 1993). Bij het constituerende aspect probeert de overheid actief en gericht beleidsdoelen te behalen.
Door bijvoorbeeld actief te controleren en te monitoren. Het dirigerend aspect
ziet op het motiveren van gedrag van actoren zodat ze een bijdrage leveren aan de
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realisatie van het beleidsdoel. De typering wordt vervolgens verder verfijnd door
een onderscheid te maken in enerzijds algemeen toepasbare beleidsinstrumenten
(algemeen verbindende voorschriften) en anderzijds specifiek op doelgroepen gerichte beleidsinstrumenten (bouwvergunning) (Van der Doelen, 1993; zie ook Hood
1983). Tot slot wordt aangegeven dat per beleidsinstrument rekening moet worden
gehouden met de mate waarin een instrument dwingend is. Er wordt een tweedeling
gemaakt naar verruimende beleidsinstrumenten enerzijds (uitlokken/stimuleren
van gedrag) en beperkende instrumenten anderzijds (bestraffen/ verbieden van
bepaald gedrag) (Van der Doelen, 1993).
Hoewel de literatuur onderscheid maakt tussen typen beleidsinstrumenten met
een verfijning van algemene versus specifieke en verruimende versus beperkende
beleidsinstrumenten, is deze onderverdeling analytisch van aard (Van derDoelen,
1993; Perri 6, 2004). In de beleidspraktijk wordt een mix van beleidsinstrumenten
ingezet en ontstaan combinaties van verschillende typen instrumenten (dit is in
lijn met de instrumentenmix zoals gedefinieerd door Howlett & Ramesh, 1995).
De snelheidslimiet op snelwegen is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd (juridisch beleidsinstrument) en de sanctie bij overtreding is een boete (financieel beleidsinstrument). Dit neemt niet weg dat de categorisering van beleidsinstrumenten helpt om
in kaart te brengen hoe sturing vorm krijgt en in welke mate een beleidsinstrument
het gedrag van actoren beïnvloed (zie ook Perri 6, 2004).
Tot slot wordt in de volgende paragraaf sturing gekoppeld aan de bespreking van
coördinatie zoals eerder toegelicht in paragraaf 2.2. Het doel is om een werkbare
definiëring van coördinatie te ontwikkelingen.

2.4 Conclusie: Verticale- en horizontale coördinatie
In dit hoofdstuk stond de tweede deelvraag centraal: Op welke wijze kan coördinatie
worden gedefinieerd? De besproken coördinatieliteratuur wordt gedreven door
ideeën over coördinatiemechanismen. Deze mechanismen hebben tot doel om
onderlinge relaties tussen actoren op elkaar af te stemmen. Inzichten over sturing
bieden de mogelijkheid om nader te bepalen hoe het beïnvloeden van gedrag als de
basis van coördinatiemechanismen exact vorm krijgt. Deze conceptuele overweging
resulteert in de volgende definitie: Coördinatie is het vermogen van sociale, politieke
en bestuurlijke autoriteiten om de taken die door een organisatie wordt uitgevoerd
via hiërarchische interactie of netwerk interactie te controleren en te stimuleren.
Actoren maken hierbij een impliciete en/of expliciete overweging over de mate van
beïnvloeding, het object van coördinatie, het toepassen van bepaalde beleidsinstru40
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menten, en de vermeende doelmatigheid, doelgerichtheid en legitimiteit van coördinatie (Mintzberg, 1979, p. 2-3; zie ook Scharpf, 1994; Rhodes, 1997 over coördinatie
mechanismen).
Comparatief onderzoek laat het toe om landen inhoudelijk op verschillende
elementen te vergelijken en specifieke coördinatieaanpakken waar te nemen. De
uitdaging is echter om bij de conceptualisering omtrent coördinatie rekening
te houden met veelzijdigheid van sociaal-empirische verschijnselen; het is lastig
om deductief alle mogelijke coördinatievormen te bepalen en te onderzoeken.
Om toch een gestructureerde en valide vergelijking uit te voeren, is het opstellen
van (contrasterende) ideaaltypen of cluster van vairabelen een oplossing (zie o.a.
Esping-Andersen, 1990; zie o.a. Chisholm, 1992; Loughlin & Peters, 1999; Pollitt &
Bouckaert, 2004). Ideaaltypen of clusters maken het als onderdeel van het conceptueel kader mogelijk om het optreden van coördinatie in een set van landen te interpreteren, te verklaren en verder uit te bouwen (zie ook Pollitt & Bouckaert, 2004,
p. 21 over inductie in vergelijkend onderzoek). Deze aanpak wordt onder andere
toegepast door Esping-Andersen (1990) in een onderzoek naar welvaartstradities.
The ambition is to offer a reconceptualization and re-theorization on the basis of what we
consider important aobut the welfare state (…) we show that welfare states are clusters,
but we must recognise that there is no single case (Esping-Andersen, 1990,p 2-3 & 28-29).
Het is mogelijk om coördinatie analytisch terug te brengen naar twee tegenovergestelde heuristische coördinatievormen: 1. Verticale coördinatie met de nadruk op
hiërarchische interactie en klassieke dwingende sturingsopvatting. 2. Horizontale
coördinatie waar de nadruk ligt op netwerk interactie, zelfsturing en zelfredzaamheid
is. Deze twee analytische uitersten laten daarbij echter wel ruimte voor eventuele
denkbare empirische mengvormen. De twee ideaaltypen zijn dan ook geen vaststaande en onveranderlijke variabelen en komen naar alle waarschijnlijkheid niet
een-op-een terug in de empirie. De conceptualisering van het concept coördinatie
leidt juist tot een heuristisch en contrasterende karakter van de coördinatievormen.
Dit laat het toe om aan de hand van empirisch onderzoek coördinatie te verfijnen
en te verbijzonderen door aan de hand van de empirie mogelijke mengvormen
van coördinatie te constateren (zei ook Perri 6; 2004; Esping-Andersen 1990 over
ideaaltypen in vergelijkend onderzoek).
2.4.1 Verticale coördinatie
Bij verticale coördinatie is sprake van een ondergeschikte relatie en hiërarchische
interactie tussen sociale, politieke- en bestuurlijke actoren. De verticale organisatie
draagt bij aan het bewaren van overzicht, beheersing en controle van taken. Het
realiseren van hiërarchische interactie en het opzetten van formeel gezag helpt om
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grip te houden op een complexe beleidssituatie. Het top-down standaardiseren
van activiteiten vergroot tevens de centrale beheersing; het is gemakkelijker om te
controleren of taken correct worden uitgevoerd.
De top-down beïnvloeding uit zich onder andere in het opstellen van centrale
doelstellingen, formele taakverdeling, en formele werkprocessen. Sturing heeft hierbij tot doel om gedrag te beheersen, te beïnvloeden en om handelingen te standaardiseren. Centrale actoren zetten beleidsinstrumenten in om het gedrag van andere
actoren dwingend en direct te sturen. Bijvoorbeeld, wetgeving en beleidsregels die
dwingend voorschrijven om specifieke handelingen te verrichten. Een voorbeeld
is het functioneren van justitiële inrichtingen. Het is wettelijk exact vastgelegd en
gestandaardiseerd hoe bewaarders dienen te handelen. Dit maakt controle mogelijk
en verkleint het risico op fouten. De handelingen van onder ander bewaarders wordt
gecontroleerd door voorgeschreven taken te monitoren. Door monitoren wordt
getracht het beleidsresultaten te meten en consequenties te verbinden aan het niet
behalen van beleidsresultaten.
2.4.2 Horizontale coördinatie
Bij horizontale coördinatie ligt de nadruk op de zelfredzaamheid en zelfsturing van
bestuurlijke actoren. Wederzijds afhankelijkheden leiden tot netwerk interactie om
zo te realiseren dat actoren gewenst gedrag te vertonen of juist na te laten (zie ook
Stone, 2000).
Horizontale coördinatie wordt ook wel geassocieerd met een netwerk (Rhodes,
1997). In een netwerk is sprake van een min of meer duurzaam interactiepatroon en
ingesleten sociale relaties tussen wederzijds afhankelijke actoren. Een netwerk vormt
zich veelal rond een maatschappelijk vraagstuk of rondom een beleidsprobleem en/
of cluster van middelen (Klijn & Koppenjan 2001, p.181-182 zie ook paragraaf 2.2.1).
Wederzijds afhankelijke actoren onderhouden contact omdat ze hulpmiddelen
bezitten en op hun beurt hulpmiddelen van andere nodig hebben (geld, kennis,
informatie). Deze hulpmiddelen zijn nodig om beleid te formuleren (zie tabel 2).
Samenwerking, overleg en onderhandeling tussen individuele partijen zijn kenmerkend voor horizontale coördinatie. Bestuurlijke partijen ontwikkelen (informele)
spelregels die bepalen hoe de partijen met elkaar omgaan en hoe overleg vorm krijgt
(Ostrom, 1990; Kickert, Klijn & Koppenjan, 1999). De nadruk in het netwerk ligt op
het verstrekken en onttrekken van hulpbronnen bij het ontwikkelen van beleid. Beleidsinstrumenten, waaronder subsidies, voorlichting, en training, worden ingezet
om geld, kennis en vaardigheden te verstrekken of te onttrekken.
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Tabel 5: Twee vormen van coördinatie
Sturingsconceptie als fundament van coördinatie

Beleidsinstrumenten

Verticale
coördinatie

• Maakbaarheid de overheid als probleemoplosser

(monocentrisch)

• Sturing is structurering door een centraal orgaan.
Deze weet wat goed is

Beleidsinstrumenten die
gedrag voorschrijven en
controleren: wetgeving,
beleidsregels, monitoring

• Sturing van interne bedrijfsprocessen
• Veel vertrouwen in kennis en informatie onder de
slogan ‘meten is weten’.
• Sturing door directe controle (hiërarchische
interactie)
Horizontale
coördinatie

• Overheid als partner in een netwerk

(polycentrisch)

• Zelfsturing en sturing op hoofdlijnen
• Relatief autonome overheidsorganisaties worden
gestimuleerd om zichzelf te sturen
• Kennis en informatie zijn onbetrouwbaar een
machtsbron om specifieke belangen te verdedigen

Beleidsinstrumenten
die gedrag stimuleren,
aanmoedigen, en
hulpmiddelen verstrekken
en onttrekken: subsidies,
budget, voorlichting,
training

• Sturing op basis van in- en output parameters
• Sturing op incentives
• Sturing op gemeenschappelijke beeldvorming
• Sturing op structurering en procedurering van
relaties

In hoofdstuk 1 is weergeven dat coördinatie enerzijds contingent kan zijn met een
bestuurlijke structuur en anderzijds kan convergeren met een internationale en/
of professionele beleidsnetwerk. In het volgende hoofdstuk worden de concepten
contingentie en convergentie dan ook toegelicht.
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3.1 Inleiding
In de vergelijkende analyse staan de concepten contingentie en convergentie centraal. De concepten zijn afkomstig uit de institutionele- en contingentietheorie.
In eerder onderzoek zijn de concepten gecombineerd en gepresenteerd als nauw
samenhangende elementen en daarmee een verklaring voor het optreden van
verschillen en overeenkomsten tussen landen (Pollitt, 2001; Lalenis et. al, 2002;
Brunsson, 2002; Pollitt & Bouckaert, 2004; Pollitt, 2007; Larsson, 2013). In lijn met
en aanvullend op eerder onderzoek worden de concepten en de mogelijke samenhang tussen de constructen empirisch onderzocht in relatie tot de coördinatie van
e-government (zie ook paragraaf 1.2 en paragraaf 1.3 over e-government als coördinatieopgave en de invloed van de omgeving op coördinatie). De deelvraag die in dit
hoofdstuk wordt beantwoord is: Op welke wijze kunnen de concepten convergentie
en contingentie worden gedefinieerd?
Het contingentieconcept veronderstelt dat landen, bestuurlijke organisaties en
individuen in deze organisaties rationeel en functioneel handelen, en hun acties
afstemmen op de omgeving (Donaldson, 1995; Lorsch, 2013). De cohesie tussen de
omgeving en handelingen van organisaties leidt op de lange termijn tot effectieve
organisatieprocessen om tegen minimale frictie (of, in termen van neo-institutionele
economie: transactiekosten) de organisatiedoelen te realiseren (Burns & Stalker,
1961). Mede op basis van institutionele veronderstellingen wordt contingentie in dit
hoofdstuk verder uitgewerkt (zie March & Oslon, 1989). De aanname in de convergentieliteratuur daarentegen is dat landen of bestuurlijke organisaties door exogene
(internationale en professionele) invloeden er bewust en/of onbewust toe worden
gedreven om hun handelingen te conformeren (ook als deze niet altijd effectief zijn)
aan een bestaande traditie, gewoonte of werkwijze in een netwerk (DiMaggio en
Powell, 1983; Pollitt, 2001). Dit komt doordat beleidsmakers, politici en bestuurders
in West-Europese landen een internationaal netwerk vormen, en via conferenties,
opleidingen, accreditaties, kwaliteitszorgsystemen, et cetera, naar elkaar kijken en
van elkaar leren.
Dit hoofdstuk vervolgt in paragraaf 3.2 met de uitwerking van de omgeving die van
invloed is op het handelen van bestuurlijke organisaties. Bij het meetbaar maken
van de omgeving wordt geput uit de contingentieliteratuur en neo-institutionele
literatuur (Daft, 2013). In paragraaf 3.3 wordt vervolgens onderzocht hoe het leerproces tussen West-Europese landen vorm krijgt. Aan de hand van literatuur over
convergentie, beleidsleren en institutioneel isomorfisme wordt het proces dat leidt
tot convergentie nader uitgewerkt (DiMaggio & Powell, 1983; Stone, 2000; Pollitt,
2001; Dolowitz & March, 2002). Tot slot volgt in paragraaf 3.4 de conclusie.
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3.2 Het contingentieconcept
Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw hebben organisatietheoretici zich binnen
de contingentieschool verzet tegen een ‘one best way of organizing’. Dit werd tot
op dat moment vooral vanuit het Scientific Management en vanuit revisionistische
visies op organisaties gepropageerd (Donaldson, 1995; Lorsch, 2013). De theoretische aanname in de contingentieliteratuur is dat organisaties rationeel handelen.
Verschillende organisaties krijgen afhankelijk van de context waarin zij opereren
te maken met verschillende eisen en uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de mate
van complexiteit van het werk, veranderlijkheid van voorkeuren van opdrachtgevers
en technologische ontwikkelingen (zie ook Mone e.a. 1998). Vanuit dit rationele
perspectief zullen doelgerichte organisaties die zich in verschillende omgevingen
bevinden ook andere interne organisatiestructuren ontwikkelen om te voldoen aan
de eisen van hun omgeving (Burns & Stalker, 1961; Perrow, 1973). De afstemming
van interne organisatieprocessen aan de complexiteit van de omgeving leidt op de
lange termijn tot effectieve organisatieprocessen en minimale transactiekosten bij
het realiseren van organisatiedoelen (zie ook Ostrom, 1990). Aan de hand van de
omgevingskarakteristieken bepaalt een organisatie of handelingen worden gedifferentieerd en gedecentraliseerd; Of dat taken juist worden gecentraliseerd en vanuit
een hiërarchische aanpak worden aangestuurd (zie onder andere Mintzberg, 1979;
Donaldson, 1995).
In een complexe (d.w.z. veranderlijke, gedifferentieerde en/of vijandelijke) omgeving zullen organisaties zoeken naar manieren om met deze omstandigheden
om te gaan. Over het algemeen kiezen organisaties daarbij voor differentiatie van
taken, zodat actoren in organisaties zelfsturend vermogen ontwikkelen en zich snel
kunnen aanpassen aan de complexe omgeving (Thompson, 1967). Een stabiele en
consistente omgeving daarentegen zal, volgens contingentietheoretici, actoren in
organisaties ertoe aanzetten om routinematige patronen en– structuren te ontwikkelen, en te implementeren. Zo kunnen deze organisaties optimaal gebruik maken
van schaalvoordelen (Lawrence & Lorsch, 1967; Burns & Stalker, 1961). De idee
uit de contingentieliteratuur is derhalve dat omgevingsfactoren van invloed zijn op
de handelingen van doelgerichte, rationele organisaties. Het contingentiedenken
is ontwikkeld in de context van industriële organisaties in de private sector, maar
is ook toegepast in studies naar het functioneren van organisaties in het openbaar
bestuur (zie o.a. Lalenis et. al, 2002). Veelal wordt hierbij contingentie gerelateerd
aan institutionele inzichten (Perrow, 1973, Lorsch, 2013).
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3.2.1 Bestuurlijke structuur als omgevingsfactor
Aanvullend op de contingentieliteratuur maakt dit onderzoek gebruik van institutionele literatuur om te bepalen welke omgevingsfactoren van invloed zijn op het
handelen van bestuurlijke organisaties (zie Hall & Taylor, 1996 over de neo-institutionele theorie; zie ook March & Olson, 1989 over instituties als waardepatronen;
zie ook Sillince, 2005).
In de neo-institutionele theorie worden instituties gedefinieerd als een stelsel van
gegroeide en ingesleten formele- en informele regels die onafhankelijk bestaan van
organisaties. De veronderstelling is dat formele- en informele regels overgaan van
generatie op generatie en zich door de jaren heen verder ontwikkelen door kleine
aanpassingen die worden doorgevoerd door verschillende generaties (Selznick,
1966; March & Olson, 1989, p.46-53, zie ook Krasner, 1988). Formele regels worden
gedefinieerd als gecodificeerde afspraken. Voorbeelden hiervan zijn vastgelegde
procedures, wetgeving, beleid en een grondwet (zie West, 1995; Rosenbloom &
O’Leary, 1997 over de invloed van wetgeving op overheidshandelen). Informele
regels worden daarentegen getypeerd als gegroeide en ingesleten sociale patronen.
Na verloop van tijd ontstaan conventies, gebruiken en rollen die bepalen hoe bestuurlijk organisaties zich in een gegeven situatie gedragen (Krasner, 1988, p.86;
March & Olson, 1989).
In de bestuurskundige en publieke organisatie-theoretische literatuur worden instituties wel beschouwd als relevante omgevingskarakteristieken voor organisaties
in het openbaar bestuur (Loughlin & Peters, 1999; Lalenis et. al, 2002; Pollitt &
Bouckaert, 2004). Een gangbare benaming van een invloedrijke omgevingsfactor
is die van bestuurlijke structuur (zie ook Lijphart, 1999). De bestuurlijke structuur
verwijst enerzijds naar de verdeling van publieke taken tussen bestuurlijke organisaties en de formeel toegekende autonomie die bestuurlijke organisaties hebben (zie
West, 1995 over de rol wet- en regelgeving bij het verdelen van publieke taken; Pollitt
& Bouckaert, 2004, p. 41-50; zie ook Lorsch, 2013 over contingentie en taakuitvoering). Anderzijds geeft de bestuurlijke structuur inzicht in het politieke systeem en
de daarbij behorende conventies omtrent de responsiviteit van bestuurlijke organisaties en de heersende formele machtsrelaties tussen bestuurlijke partijen (Pollitt &
Bouckaert, 2004, p.46-40; zie ook Lijphart, 1999 over democratische conventies en
democratische patronen). Daarbij is onder andere aandacht voor verantwoording
en ethische standaarden gelijkheid in het politieke proces.
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3.2.2 De bestuurlijke structuur nader bekeken
De bestuurlijke structuur kan verder worden gedifferentieerd. De literatuur maakt onderscheid tussen drie ideaaltypische bestuurlijke structuren: unitaire, decentrale, en
federale bestuurlijke structuren (Pollitt & Bouckaert, 2004, p.41-45; zie ook Loughlin
& Peters, 1999 over staatstradities; Lijphart, 1999). De drie structuren verschillen
van elkaar op twee elementen (zie o.a. Lijphart, 1999; Pollitt & Bouckaert, 2004):
• De mate van de verdeling van publieke taken tussen bestuurlijke organisaties;
• De mate van autonomie die bestuurlijke organisaties bezitten bij het uitvoeren
van hun publieke taak.
Deze twee elementen worden in deze subparagraaf toegelicht.
De verdeling van publieke taken
De verdeling van publieke taken tussen bestuurlijke organisaties is het eerste
element dat bestuurlijke structuren van elkaar onderscheidt (Elazar, 1987; Lijphart,
1999 p.194; p.185; Pollitt & Bouckaert, 2004, p.41). Deze verdeling geeft inzicht in
de rol van bestuurlijke niveaus in een land enerzijds en de mate waarin decentrale
bestuurlijke actoren specifieke publieke diensten aanbieden anderzijds (Lijphart,
1999). De propositie in de literatuur is dat versnippering van publieke taken over
verschillende (decentrale) bestuurlijke actoren wijst op een decentralisatie in een
land (zie onder andere Lijphart 1999; zie ook Pollitt & Bouckeart, 2004 over fragmentatie in de uitvoering).
Een manier om de verdeling van publieke taken te meten, is door het uitgavenpatroon aan publieke taken in een land te onderzoeken (zie ook Lijphart, 1999). De
totale kosten die worden gemaakt ten behoeve van publieke taken, is opgedeeld
in kosten die het centraal niveau maakt bij het aanbod van diensten en de kosten
die worden gemaakt om de diensten op decentraal niveau aan te bieden (OECD,
2007[a]). Een land dat hogere kosten maakt bij het aanbieden van publieke diensten
op regionaal- of lokaal niveau, kent een hogere mate van decentralisatie (Lijphart,
1999; OECD, 2007[a]).
De verdeling van publieke taken maakt het mogelijk om een uitspraak te doen over
de verspreiding van taken in een gedecentraliseerde bestuurlijke organisatie. Het
biedt echter niet direct inzicht in de relatieve autonomie van decentrale bestuurlijke
partijen. Autonomie van bestuurlijke organisaties is een indicator die de beleidsvrijheid (vermogen om onafhankelijk te handelen) van bestuurlijke organisaties bepaalt
(Loughlin & Peters, 1999).
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De autonomie van publieke organisaties
De autonomie van bestuurlijke organisaties vormt een tweede element dat de
bestuurlijke structuren van elkaar onderscheidt. Autonomie bepaalt of decentrale
bestuurlijke actoren de beleidsvrijheid hebben om discretionair en onafhankelijk
van andere (centrale) organisaties te handelen. Het argument in de literatuur is dat
autonomie zich uit in de formele toekenning van beleidsvrijheid aan bestuurlijke
organisaties in een specifiek grondgebied of functie (territoriale/functionele autonomie) en de financiële onafhankelijkheid die bestuurlijke partijen bezitten (fiscale
autonomie) (Elazar, 1987; Lane & Erssons, 1994, p.224-225; Lane, McKay & Newton,
1997; Lijphart, 1999, p.192 over (fiscale) autonomie; zie ook Hammerschmid &
Meyer, 2005 over territoriale soevereiniteit in federale structuren).
De formele toewijzing van beleidsvrijheid wordt gedefinieerd als territoriale of
functionele autonomie (Elazar, 1987; Lijphart, 1999). Decentrale bestuurlijke niveaus handelen soeverein zonder invloed van anderen binnen de grenzen van een
formeel toegewezen grondgebied of taakgebied. De soevereiniteit die een bestuurlijke organisatie bezit, wordt veelal gecodificeerd in (grond)wettelijk bepalingen en
regelingen (Lijphart, 1999, p. 188 - 189). Het (grond)wettelijk kader legt vast dat
decentrale bestuurlijke organisaties bepaalde taken zelfstandig uitvoeren, zonder
formele inmenging van hiërarchisch bovengeschikte actoren (Elazar, 1987; Hammerschmid & Meyer, 2005, p. 714 - 717).
Naast de territoriale/functionele autonomie wordt beleidsvrijheid van bestuurlijke
partijen gerelateerd aan financiële onafhankelijkheid (Lane & Erssons, 1994). Een eigen inkomstenbron vergroot namelijk de onafhankelijkheid van decentrale partijen
ten opzichte van een centrale autoriteit. Naar deze financiële onafhankelijkheid wordt
in de literatuur gerefereerd als fiscale autonomie (Lijphart, 1999). Fiscale autonomie
definieert het vermogen van een decentrale bestuurlijke organisatie om zelfstandig
inkomsten te genereren en deze inkomsten naar eigen inzicht te herinvesteren. De
fiscale autonomie wordt gerelateerd aan het vermogen van bestuurlijke organisaties
om zelfstandig belasting vast te stellen, belasting te innen en het vermogen om de
belastinginkomsten vervolgens te herverdelen (zie Lijphart, 1999, p. 192 – 195 over
correlatie tussen autonomie en belasting; zie ook Lane, McKay & Newton, 1997).
Drie bestuurlijke structuren
De verdeling van publieke taken en de autonomie van decentrale partijen resulteert
in drie ideaaltypische bestuurlijke structuren (Lijphart, 1999, Loughlin & Peters,
1999): unitaire, decentrale en federale bestuurlijke structuren.
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Unitaire bestuurlijke structuur
In een unitaire structuur is de centrale overheid bepalend. Er zijn decentrale bestuurlijke partijen, maar die voeren gedifferentieerde publieke taken uit in opdracht
van een centrale partij. Decentrale partijen hebben daarbij beperkte autonomie in
de uitvoering van de deze publieke taken. Zij voeren hun taken dus volgens centrale
richtlijnen uit (met weinig discretionaire ruimte) en zijn financieel afhankelijk van
een centrale uitgegeven financieringsbronnen. Dit resulteert in een ondergeschikte
relatie tussen centrale overheid en decentraal bestuurlijke organisaties.
Decentrale bestuurlijke structuur
In een decentrale structuur zijn decentrale bestuurlijke organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van publieke taken. Decentrale partijen hebben hierbij
relatieve autonomie in een specifiek grondgebied of toegewezen functie. Decentrale
partijen handelen zelfstandig omtrent een stelsel van wettelijk toegewezen taken.
Ze geven deze taken zelfstandig vorm en genereren zelfstandig inkomsten. De
decentrale partijen blijven echter afhankelijk van centraal ontwikkelde richtlijnen en
zijn daarnaast voor een deel van de inkomsten afhankelijke van de centrale overheid
(Lijphart, 1999).
Federale bestuurlijke structuur
Bij een federale structuur is een centrale overheid verantwoordelijk voor een aantal
algemene nationale beleidspunten (bijvoorbeeld veiligheid en internationaal beleid)
en regio’s of deelstaten zijn soeverein – veelal vastgelegd in de grondwet – in wettelijk vastgelegd territorium. Door de soevereiniteit opereren decentrale bestuurlijke
organisaties onafhankelijk van centrale bestuurlijke partijen. Federale bestuurlijke
organisaties hebben wettelijk toegewezen autonome taken, kunnen hierbij een
eigen inkomstenbron hebben en zo ook nog eens financieel onafhankelijk opereren
van de federale overheid (Lijphart, 1999).
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Tabel 1: Unitaire, decentrale- en federale bestuurlijke structuur
Unitaire bestuurlijke
structuur

Decentrale bestuurlijke
structuur

Federale bestuurlijke
structuur

Verdeling
publieke
taken

Sterke centrale overheid;
decentrale bestuurlijke
niveaus voeren in opdracht
van de centrale overheid
publieke taken uit.

Centrale overheid heeft
taken gedecentraliseerd
en decentrale
overheidsorganisaties
bieden het overgrote deel
van de publieke diensten
aan.

Decentrale bestuurlijke
organisaties bieden
een groot deel van de
publieke diensten aan in
samenwerking met de
federale overheid.

Autonomie

Centrale overheid int
een belangrijk deel van
de belastingen die door
burgers worden opgebracht.
Decentrale bestuurlijke
organisaties zijn financieel
afhankelijk van de centrale
overheid.

Decentrale partijen innen
deels eigen inkomsten via
lokale belastingen, maar
zijn tevens deels afhankelijk
van de middelen die de
centrale overheid aan hen ter
beschikking stelt.

Decentrale bestuurlijke
organisaties handelen
soeverein door
grondwettelijk vastgelegde
territoriale autonomie en
zijn niet afhankelijk van een
centrale overheid.

Het typeren bestuurlijke structuur als omgevingsfactor in relatie tot het contingentiedenken, leidt tot een aantal verwachtingen. Naar deze set van verwachting wordt in
dit onderzoek verwezen als de contingentieverwachting (zie ook Van Os, Homburg
& Bekkers, 2013). De contingentieverwachting wordt toegelicht in paragraaf 3.2.3.
3.2.3 De contingentieverwachting
De verwachting op basis van de contingentietheorie is dat rationele, doelgerichte
organisaties coördinatie dusdanig ontwikkelen of toepassen. Dit resulteert in een
samenhang tussen (kenmerken van) de bestuurlijke structuur enerzijds en wijze van
coördinatie anderzijds:
• In landen met een unitaire structuur en dus een sterke rol voor de centrale overheid ligt de nadruk bij coördinatie op hiërarchische interactie (beheersing en
controle). De focus is top-down standaardisatie door centrale sturing met de
inzet van dwingende en beperkende beleidsinstrumenten. Deze landen hebben
een centraal coördinerend orgaan en publieke organisaties handelen ondergeschikt aan dit orgaan. Er is sprake van verticale coördinatie;
• In landen met een decentrale bestuurlijke structuur en federale bestuurlijke
structuur ligt de nadruk bij coördinatie op netwerk interactie (onderhandeling en
overleg). De focus is om gedrag te stimuleren door inzet van indirecte beleidsinstrumenten. Decentrale bestuurlijke organisaties handelen relatief autonoom en
hebben de beleidsvrijheid om al dan niet te participeren in nationale initiatieven.
Er is sprake van horizontale coördinatie.
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Het argument dat bestuurlijke organisaties hun handelingen aanpassen aan een
bestuurlijke structuur is functionalistisch van aard en gaat uit van doelgericht en
rationeel handelen van bestuurlijke actoren (zie paragraaf 3.2). De convergentieliteratuur problematiseert deze benadering en betoogt het tegenovergestelde. Er zijn
situaties waarin bestuurlijke organisaties bewust of onbewust aan professionele en/
of internationale eisen proberen te voldoen. In een netwerkomgeving bekijken bestuurlijke organisaties gestructureerd bestaand beleid, leren ze van elkaar en trachten beleid (of onderdelen van beleid) te kopiëren (Rose, 1991; Bennett & Howlett,
1992). Literatuur over convergentie, beleidsleren en isomorfisme biedt inzicht in
de invloed van professionele en/of internationale beleidsnetwerken op bestuurlijke
organisaties. In de volgende paragraaf wordt convergentie uitgebreider besproken.

3.3 Het convergentieconcept
De convergentieliteratuur beweert dat de beleidspraktijken van landen of sectoren
naar elkaar toegroeien en op elkaar gaan lijken (Pollitt, 2001 zie ook Pollitt &
Bouckaert, 2004), ongeacht de functionele overwegingen van doelgerichtheid in
specifieke omgevingscondities. Bestuurlijke organisaties handelen conform normen
die gebruikelijk (maar niet noodzakelijkerwijs functioneel) zijn. De veronderstelling
is dat convergentie hierbij het resultaat is van institutioneel isomorfisme (zie ook
Stone 2000, p.49; Pollitt 2001, p.934).
Isomorfisme is een proces waarin exogene (professionele en/of internationale)
invloeden bepalend zijn voor het uiteindelijk handelen van bestuurlijke organisaties
(DiMaggio & Powell 1983, p.149; zie ook Dolowitz & March 2002). Het optreden van
isomorfisme heeft als gevolg dat organisaties gedwongen en/of ongedwongen met
elkaar in contact treden en beleid van elkaar kopiëren (zie ook Bennet & Howlett
1992; Stone 2000;Dolowitz & March 2002 over beleidsleren en beleidsoverdracht).
3.3.1 Het proces van convergentie: Institutionele isomorfie
Convergentie wordt in de literatuur getypeerd als het resultaat van een leerproces
(Stone, 2000; Pollitt, 2001). Als startpunt in dit leerproces creëren bestuurlijke
organisaties een beleidsnetwerk om zo onderling beleidservaringen te delen en
wellicht beleid van elkaar te kopiëren (zie Bennett & Howlett, 1992 over kopiëren
van beleid). Bestuurlijke organisaties volgen niet altijd vrijwillig de overwegingen
van het benoemde netwerk. Het kan voorkomen dat er (formele of informele) druk
ontstaat vanuit het netwerk om in contact te treden met bestuurlijke collega’s en
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te conformeren met professionele en/of internationale standaarden (DiMaggio &
Powell, 1983; Bennett & Howlett, 1992; Stone, 2000; Pollitt, 2001).
Een beleidsnetwerk als startpunt
Veelvuldig en intensief contact is een voorwaarde bij het overdragen van beleid tussen bestuurlijke organisaties (Rose, 1991). Een professioneel en/of internationaal
beleidsnetwerk wordt dan ook gedefinieerd als een gestructureerd interactiepatroon
tussen onder andere politieke partijen, ambtelijke bestuur, belangenverenigingen,
supranationale organisaties en intergouvernementele organisaties. Bestuurlijke
actoren (zoals politieke partijen en ambtelijk bestuur) communiceren met elkaar
over een maatschappelijk probleem en bestuurlijk organisaties wisselen onderling
informatie, kennis, en ideeën uit over het aanpakken van het gedefinieerde probleem
(Dolowitz & March, 2000; zie ook Lofgren & Webster, 2009).
Het contact tussen bestuurlijke organisaties ontstaat niet altijd spontaan, maar
wordt veelal geïnitieerd en geregisseerd door intermediaire actoren (zie ook Bennett
& Howlett, 1992; zie ook Klijn, et al., 1995 over de regie in netwerken). Intermediaire
actoren, zoals op internationaal niveau bijvoorbeeld de OECD, Europese Commissie en Verenigde Naties, verbinden bestuurlijke organisaties door onder meer
onderzoeksgegevens te publiceren, conferenties en congressen te organiseren,
benchmarks uit te voeren, en best practices te presenteren (Dolowitz & March,
2002; Rose, 2005;). De OECD presenteert bijvoorbeeld benchmarks en onderzoeksresultaten van peer-reviews om zo een internationale standaard voor e-government
initiatieven te creëren. De Europese Commissie maakt daarnaast factsheets beschikbaar die inzicht geven in hoe lidstaten e-government beleid vormgegeven. De
factsheets dienen vervolgens als inspiratie voor de ontwikkeling van e-government
projecten (Van Os & Mulder, 2010).
Het netwerk dat onder leiding van intermediaire actoren ontstaat, stelt normen,
ontwikkelt standaarden en dient vervolgens als een setting voor landen om inspiratie op te doen voor het ontwerpen van beleid. Het beïnvloedt zo bestuurlijke
organisaties om op basis van specifieke normen keuzes te maken bij het organiseren en implementeren van beleid. Het leerproces als gevolg van de gegroeide
interactiepatronen tussen partijen, wordt in de literatuur getypeerd als institutioneel
isomorfisme (DiMaggio & Powell, 1983; Stone, 2000; Pollitt, 2001). Het proces van
institutioneel isomorfisme wordt in het verloop van deze subparagraaf toegelicht
Drie vormen van isomorf isme
Institutioneel isomorfisme veronderstelt dat het kopiëren en/of overnemen van
beleid niet altijd tot doel heeft om effectiviteitsvoordelen te behalen. Het dupliceren van beleid is in veel gevallen een noodzakelijke handeling voor bestuurlijke
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organisaties om in professioneel en internationaal opzicht de legitimiteit van hun
handelingen te vergroten (DiMaggio & Powell, 1983, zie ook Dolowitz & March,
2002 over vrijwillig en dwingend beleidsleren). De druk om beleid te kopiëren of om
onderdelen van beleid over te nemen, wordt beïnvloed door de eerder besproken
professionele en/of internationale beleidsnetwerken (Dolowitz & March, 2000).
Isomorfisme dat bestuurlijke organisaties beïnvloedt om zich te conformeren aan
de in een netwerk geformuleerde standaarden, is onder te verdelen in een dwingend
proces, nabootsend proces, of normatief proces (DiMaggio & Powell 1983; zie ook
Pollitt, 2001, p.937).
Dwingend isomorf isme
Als er sprake is van dwang, is er een (intermediërende) organisatie die de politieke
macht heeft om andere organisaties iets te laten doen (DiMaggio & Powell, 1983
DiMaggio & Powell(1983) definiëren de macht van een organisatie om dwingend
op te treden als dwingend isomorfisme. Dwingend isomorfisme betekent dat een
intermediaire actor een andere bestuurlijke organisatie verplicht om beleid te implementeren of zich aan te passen aan een door het internationale beleidsnetwerk
gestelde standaard (zie Dolowitz & March, 1996 omtrent dwingend leren).
De druk die de intermediaire actor uitoefent, vertaalt zich in formele druk en/of
informele druk. Formele druk die een bestuurlijke organisatie dwingt tot het kopiëren van beleid is onder andere zichtbaar in verdragen of andere formele afspraken
(overeenkomsten of convenanten). Daarbij wordt formeel voorgeschreven dat
bestuurlijke organisaties de standaarden omtrent beleid die zijn voorgesteld op internationaal niveau te implementeren (Bennett & Howlett, 1992; Dolowitz & March,
1996, p348). Bij informele druk wordt getracht ontwikkelde beleidsstandaarden te
presenteren als de enige en meest efficiënte oplossing om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen.
Nabootsend isomorf isme
DiMaggio & Powell (1983) veronderstellen dat bestuurlijke organisaties beleid
niet alleen kopiëren vanwege professionele of internationale dwang. Bestuurlijke
partijen gaan ook over tot kopiëren als hun huidige beleid onsuccesvol is en er
op korte termijn verbeteringen moeten komen. Bij nabootsend isomorfisme voelt
een bestuurlijke organisatie de interne- en informele druk, vanwege tegenvallend
en onsuccesvol beleid, om succesvol beleid (of elementen van dat beleid) van een
andere bestuurlijke organisatie te kopiëren. De verwachting is dat beleid dat elders
succesvol is, helpt om uit een vergaande beleidscrisis te komen (zie DiMaggio &
Powell, 1983; zie Rose, 1991; Bennett & Howlett, 1992; Dolowitz & Marsh, 2002;
over kopiëren van beleid met als uitgangspunt beleidsleren). Een voorbeeld hiervan
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is de financiële crisis. Deze crisis kan voor landen een aanleiding zijn om naar
andere landen te kijken die niet (of in mindere mate) in een negatieve financiële
spiraal zitten.
Bestuurlijke organisaties ondernemen vervolgens verschillende acties bij het
nabootsen van andere organisaties: Zij kijken naar het verleden, speculeren over
de toekomst, of kijken naar hedendaagse praktijken in een andere context (Rose
1991; Dolowitz & Marsh, 1996). Op basis hiervan bepalen bestuurlijke organisaties
vervolgens of zij beleid in zijn geheel kopiëren of slechts elementen van beleid overnemen. In alle gevallen dienen publieke organisaties bij beleidsoverdracht rekening
te houden met drie risico’s (Dolowitz & March, 2002, p.17 – 20):
• Uninformed transfer – onvoldoende informatie over het object dat wordt overgedragen;
• Incomplete transfer– het niet overdragen van beleid of beleidsinstrumenten die
essentieel zijn voor het slagen ervan;
• Inappropriate transfer – onvoldoende inzicht in de context van het land dat
model staat voor overdracht.
Geen of onvoldoende aandacht voor de bovenstaande risico’s, vergroot de kans dat
beleidsoverdracht faalt. Het eerder benoemden professionele en/of internationale
beleidsnetwerk is de plek voor bestuurlijke organisaties om inzicht te krijgen in succesvolle praktijken, de kennis te verzamelen over beleid en te bepalen hoe beleid
succesvol te kopiëren (Rose, 1991).
Normatief isomorf isme
Bij normatief isomorfisme conformeren bestuurlijke organisaties zich bewust en
weloverwogen aan een geformuleerde professionele en/of internationale beleidsnorm (DiMaggio & Powell, 1983). De drijfveer om de heersende norm te volgen
is om in de kopgroep te blijven en niet achter te lopen bij nieuwe (internationale)
beleidsontwikkelingen. Ook wordt de internationale norm door landen gebruikt
om op nationaal niveau de urgentie van beleidsherziening te agenderen. Verschillende intermediaire actoren – zoals OECD, EU en VN - regisseren deze normatieve
conformering door het formuleren van generieke normering. Zoals routines die
effectief blijken om maatschappelijke problemen aan te pakken. De normen worden
kenbaar gemaakt door middel van beleidsonderzoek, benchmarks, of peer-reviews
(zie ook Rose 1991; Dolowitz & March, 1996; Dolowitz & March, 2002, p.14 -16).
De OECD voert bijvoorbeeld benchmarks uit. In deze benchmarks wordt de staat
van e-government ontwikkelingen in een set van landen vergeleken. Hierbij wordt
een onderverdeling gemaakt tussen koplopers, volgers en achterblijvers. De wijze
waarop de koplopers hun digitale overheid organiseren wordt gepresenteerd als een
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internationale standaard (best practice). Dit dient vervolgens als een norm voor de
volgers en achterblijvers.
Het onderscheid tussen een proces van dwingend, nabootsend en normatief isomorfisme biedt de mogelijkheid om te analyseren wat de reden is dat bestuurlijke
organisaties convergeren met normen die worden ontwikkeld in professionele en/of
internationale netwerken. Dit laat echter nog niet zien wat nu exact convergeert. De
volgende subparagraaf gaat in op het object van convergentie.
3.3.2 Het object van convergentie
In de literatuur over beleidsoverdracht wordt naar het ‘wat convergeert’ verwezen
als het object van convergentie of het object van leren (Hood & Jackson, 1991; Bennett & Howlett, 1992, p.283; Pollitt, 2001). Uiteraard speelt in de definiëring van het
object van convergentie de technische vraag of het nu beleid, beleidsinstrumenten,
of beleidsdoelen zijn die convergeren. De gedeelde opvatting in de literatuur is
echter dat het object van convergentie meer is dan het kopiëren van concreet beleid,
beleidsinstrumenten of beleidsdoelen; het is tevens een leerproces dat de kennis
over de principes, ideeën en visies achter beleid vergroot.
Zoals eerder in paragraaf 3.3.1 is aangegeven, organiseren intermediërende actoren het contact tussen bestuurlijke organisatie rondom specifieke beleidsissues
bijvoorbeeld door het presenteren van benchmarks en best practices (Bennett en
Howlett, 1992;). Het beleidsnetwerk dat ontstaat onder invloed van intermediërende actoren, vormt voor bestuurlijke organisaties uiteindelijk de stimulans om
beleidsprogramma’s, ideeën en visies onderling uit te wisselen. Het niveau van
convergentie reflecteert in hoeverre een intermediërende actor er in slaagt om het
object van convergentie op te leggen aan de andere bestuurlijke partijen (zie o.a.
Pollitt, 2001, p.928 e.v.).
Terminologie, beleidsbeslissingen en coördinatieactie
De literatuur onderscheidt drie niveaus van convergentie: convergentie van de terminologie (beleidstaal), convergentie van beleidsbeslissingen (beleidsprogramma’s)
en de convergentie van coördinatieacties (beleidsacties/ uitvoering) (Brunsson,
1989; Pollitt, 2001; Larsson, 2013). Bij de bestudering van de mate waarin beleid
convergeert, dient een weloverwogen analytisch onderscheid te worden gemaakt
tussen deze drie niveaus (Pollitt, 2001 p. 939, zie ook Brunsson, 1989). Convergentie op het niveau van terminologie (beleidstaal of beleidsideeën) verwijst naar het
gebruik van vergelijkbaar vocabulaire voor een bestuurlijk fenomeen of beleidsprobleem in beleidsnota’s en beleidsonderzoek (Pollitt, 2001, p.939; Pollitt, 2007, p.15).
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Bijvoorbeeld in het geval van e-government vergelijkbare termen zoals backoffice
integratie, interactieve overheid, en geïntegreerde dienstverlening. Convergentie op
het niveau van beleidsbeslissingen gaat een stap verder (Brunsson, 1989; Pollitt, 2001,
p.940). De beleidsprogramma’s die worden ingezet zijn vergelijkbaar tussen landen. Landen beslissen bijvoorbeeld om vergelijkbare samenwerkingsvormen op te
zetten, centraal te sturen en informatieverwerking te standaardiseren. Vergelijkbare
beleidsprogramma’s op basis van beleidsbeslissingen zeggen echter nog niets of
het beleidsprogramma daadwerkelijke vergelijkbaar wordt uitgevoerd. Bij de laatste
vorm van convergentie, convergeren actoren op het niveau van coördinatieacties (beleidsacties) (Pollitt, 2001, p.940; Larsson, 2013). Dit niveau betreft de daadwerkelijke
uitvoering (implementatie) van beleidsprogramma’s. Er is bijvoorbeeld sprake van
convergentie van coördinatieacties als vergelijkbare beleidsinstrumenten worden
ingezet om bepaald gedrag te stimuleren. Bij het omzetten ideeën in concrete acties
worden algemene ideeën vertaald en toepasbaar gemaakt in de eigen omgeving (zie
ook Larsson, 2013).
Tabel 2: Niveaus van convergentie
Niveau van convergentie

Typering

Terminologie

Landen gebruiken hetzelfde bestuurlijke vocabulaire en hebben dezelfde
ambities.

Beleidsbeslissingen

Landen maken vergelijkbare beleidsbeslissingen wat onder andere
traceerbaar in beleidsnota’s, wetgeving en strategieën.

Coördinatieacties

De daadwerkelijke uitvoering van beleid tussen landen is vergelijkbaar.
Landen nemen dezelfde maatregelen, handelen volgens dezelfde
routines en zetten vergelijkbare beleidsinstrumenten in.

In deze subparagraaf is aangegeven dat convergentie het resultaat is van institutioneel isomorfisme (DiMaggio & Powell, 1983; Pollitt 2001, pp. 937-938; Dolowitz &
March, 2002). De invloed van een professioneel en/of internationaal beleidsnetwerk
leidt ertoe dat bestuurlijke organisaties onderling beleid kopiëren en/of zich laten
inspireren door ideeën of beleidsinstrumenten uit bestaand beleid. Het object van
convergentie dat het leerproces betekenis geeft, resulteert uiteindelijk in verschillende niveaus van convergentie: convergentie van terminologie, beleidsbeslissingen
en coördinatieacties. Het combineren van beleidsleren en institutioneel isomorfisme resulteert in de contingentieverwachting. Deze verwachting wordt toegelicht
in paragraaf 3.3.3.
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3.3.3 De convergentieverwachting
Als convergentie wordt vertaald naar de coördinatie van e-government betekent dit
dat bestuurlijke organisaties actief zijn in bepaalde netwerken die worden beheerst
door intermediaire actoren (zoals OECD, EU en VN). Het contact tussen bestuurlijke organisaties in deze beleidsnetwerken stimuleert hen zich te conformeren aan
specifieke vormen van coördinatie, de ontwikkelde normen in het netwerk in acht te
nemen, of zich te laten inspireren bij het organiseren van coördinatie. Het concept
convergentie biedt hiermee een mogelijke verklaring voor het optreden van vergelijkbare coördinatieprocessen tussen bestuurlijke organisaties die een afwijkende
bestuurlijke structuur hebben. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende verwachting:
• Door interactie tussen actoren en de aanwezigheid van een intermediërende
actor ontstaat een professioneel en/of internationaal beleidsnetwerk. Door een
proces van dwingend, nabootsend, of normatief isomorfisme ontstaat een gelijksoortige organisatie omtrent de coördinatie van e-government in verschillende
landen, ongeacht de variëteit in de bestuurlijke structuur.
De convergentieverwachting gaat ervan uit dat bestuurlijke organisaties zich bewust of onbewust conformeren aan de eisen die zijn gesteld in een internationaal
beleidsnetwerk. In dit onderzoek is de convergentieverwachting een aanvulling op
de functionalistische en rationele contingentiebenadering.

3.4 Conclusie: De convergentie- en contingentie
verwachtingen
Het doel van dit hoofdstuk is om een antwoord te formuleren op de derde deelvraag:
Op welke wijze kunnen de concepten convergentie en contingentie worden gedefinieerd? Contingentie en convergentie hebben contrasterende theoretische uitgangspunten (Perrow, 1973; Pollitt, 2001; zie ook Brunsson, 1989). Meer recent hebben
auteurs als Brunsson (2002), Larsson (2013), en impliciet Pollitt & Bouckaert (2004)
de begrippen convergentie en contingentie uit respectievelijk het institutionalisme
en de contingentietheorie in samenhang gepresenteerd als onderdelen van een
meer omvattende verklaring voor verschillen en overeenkomsten tussen landen. In
dit onderzoek worden de concepten contingentie en convergentie gebruikt om te
verklaren waarom West-Europese landen e-governmentcoördinatie mogelijkerwijs
aanpassen aan de bestuurlijke structuur of zich daarentegen conformeren aan de
eisen van een internationaal netwerk. Voortbouwend op deze theorieontwikkeling
zijn de begrippen contingentie en convergentie geformuleerd als twee verwach60

Contingentie en convergentie  | Hoofdstuk 3

tingen. Deze verwachtingen zijn het startpunt voor een analyse van verschillen en
overeenkomsten van e-governmentcoördinatie in West-Europese landen.
De contingentieverwachting
In ‘klassieke’ organisatieonderzoek (Thompson, 1967; Mintzberg, 1979) worden
de keuzes die landen makenbij het organiseren van coördinatie verklaard met het
concept contingentie. Het contingentieconcept wordt in dit onderzoek gebruikt
om de samenhang tussen de coördinatie van elektronische dienstverlening en de
bestuurlijke structuur aan te tonen. Op basis van dit concept wordt samenhang
verondersteld tussen bestuurlijke structuur – unitair, decentraal, of federaal – enerzijds en verwachte vormen van e-governmentcoördinatie anderzijds. De bestuurlijke
structuur krijgt vorm langs twee elementen: de verdeling van publieke taken tussen
bestuurlijke niveaus en de autonomie van bestuurlijke niveaus. Publieke taken laten
zien hoe de taken zijn verdeeld tussen bestuurlijke niveaus. Autonomie van deze
bestuurlijke niveaus wordt bepaald door de mate van onafhankelijkheid en de discretionaire ruimte die bestuurlijke partijen hebben om taken zelfstandig uit te voeren
(zie paragraaf 3.2 voor een uitgebreide uitwerking van de bestuurlijke structuur).
In een unitaire bestuurlijke structuur voeren bestuurlijke organisaties centrale
taken uit en bezitten decentrale bestuurlijke organisaties een lage mate van autonomie. Deze hiërarchische relatie tussen bestuurlijke organisaties staat de
centrale overheid toe om e-governmentcoördinatie te organiseren langs patronen
van controle en beheersing. Zodoende is direct en dwingend coördineren binnen
een unitaire bestuurlijke structuureen effectieve wijze om elektronische dienstverlening te ontwikkelen en implementeren. In een decentrale- en federale bestuurlijke
structuur daarentegen hebben de aanwezige decentrale bestuurlijke organisaties
autonomie waardoor zij gelijkwaardiger zijn in hun onderlinge relatie. In deze
structuren met een horizontale relatie tussen centrale- en decentrale partijen als
basis, krijgt e-governmentcoördinatie vaker vorm door sturing op prikkels, input- en
outputparameters, gemeenschappelijke beeldvorming, incentives, en het structuren
van procedures (zie hoofdstuk 2 voor een uitwerking van coördinatie).
De verwachting dat coördinatie van e-government wordt aangepast aan de bestuurlijk structuur helpt bij het opbouwen van een verklaring voor de variëteit in
e-governmentcoördinatie tussen landen met een afwijkende bestuurlijke structuur.
De convergentieverwachting
Het convergentieconcept biedt daarentegen aangrijpingspunten voor een verklaring
van eenvormigheid in de coördinatie van elektronische dienstverlening tussen landen ondanks de variëteit in bestuurlijke structuren. In paragraaf 3.3 is convergentie
gedefinieerd als het resultaat van een proces van institutioneel isomorfisme. Iso61
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Hoofdstuk 4 bespreekt het vergelijkende onderzoeksdesign en de onderzoeksmethoden van dit onderzoek. Het onderzoeken of de concepten contingentie en
convergentie daadwerkelijk een eenduidige of afwijkende coördinatieaanpak in een
aantal West-Europese landen verklaart, vereist een vergelijkend onderzoeksdesign.
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksdesign toegelicht. Het concept coördinatie
besproken in hoofdstuk 2, en de in hoofdstuk 3 toegelichte concepten contingentie
en convergentie , vormen de basis voor het in dit hoofdstuk te bespreken kwalitatief
vergelijkend onderzoeksdesign dat in dit hoofdstuk centraal staat. In paragraaf
4.2 is eerst aandacht voor de methodologische uitdagingen bij het selecteren van
cases. Ook volgt een toelichting op de selectie van West-Europese landen die in
deze dissertatie worden onderzocht. De onderzoeksmethoden wordt geëxpliciteerd
in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 is aandacht voor de interne validiteit, generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid van de resultaten uit dit onderzoek. Tot slot volgt in
paragraaf 4.5 de conclusie.

4.2 Internationaal vergelijkende casestudie
4.2.1 Selecteren van cases: afhankelijke- of onafhankelijk variabele
Het doel van dit onderzoek is om een verklaring op te bouwen omtrent de overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van e-government tussen een aantal
West-Europese landen (zie paragraaf 1.4). Een vergelijkende casestudie biedt een
handreiking om op intensieve wijze, meerdere gevallen gestructureerd en diepgaand te bestuderen, rekening houdend met de context van de casus (Lijphart, 1975;
George & Bennett, 2005, p.19; Gerring, 2007). Bij het selecteren van cases in een
vergelijkend onderzoek is het van belang vooraf te bepalen wat relevante variabelen
zijn en of cases op dezevariabelen overeenkomen of variëren (Gerring, 2007). Dit
maakt het mogelijk om vergelijkbare cases te ontdekken. Het is hierbij mogelijk om
cases te selecteren op basis van de onafhankelijke (verklarende) variabele of juist op
basis van de afhankelijke (uitkomst) variabele (Przeworski & Teune,1970 Van Thiel,
2007).
Tabel 1: Het selecteren op onafhankelijke- of afhankelijke variabele (Swanborn 2002)
Geen variantie

Variantie

Onafhankelijke variabele

(A)Cases komen overeen op de
onafhankelijke variabele

(B)Cases verschillen wat betreft de
onafhankelijke variabele

Afhankelijke variabele

(C)Cases komen overeen op de
afhankelijke variabele

(D)Cases verschillen wat betreft de
afhankelijke variabele
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Het centraal stellen van de onafhankelijke- of afhankelijke variabele resulteert uiteindelijk in twee mogelijke onderzoeksdesigns (Przeworski & Teune, 1970; Lijphart,
1975; Gerring, 2007; Mahoney, 2007; Anckar, 2008): most-similar-systems-design
en most-different-systems-designs. In beide designs worden de onafhankelijke
variabele en andere mogelijke verklarende variabelen vooraf en op deductieve wijze
vastgesteld (Przeworski & Teune,1970; Anckar, 2008).
Most-similar-systems-design
Het uitgangspunt in het most-similar-systems-design is om een causale relatie
tussen onafhankelijke variabele (X) en afhankelijke variabele (Y) in een set van
vergelijkbare gevallen te meten. Cases worden deductief en op een maximaal aantal
vergelijkbare variabelen geselecteerd. Uitzondering is de onafhankelijke variabele
waarop de gevallen verschillen. De hypothese is dat de afwijkende onafhankelijke
variabele het empirisch verschijnsel tussen de verder vergelijkbare cases verklaart
(zie ook Gerring, 2007; zie Ragin, 1987 over intensief case vergelijkend onderzoek,
p.42).
Most-different-systems-design
In het most-different-systems-design is de premisse dat het ontdekken van de
onafhankelijke (verklarende) variabele (X) het effect verklaart op de afhankelijke
variabele (Y). In dit design wordt op een semi-experimentele wijze onderzocht welke
variabele gelijk is in een sample van casussen. Het startpunt is dat er meerdere
vergelijkbare variabelen bestaan in een case. Door een experimentele meting wordt
onderzocht welke verklarende variabele een effect veroorzaakt op de afhankelijke
variabele. De hypothese is dat de overeenkomstige onafhankelijke variabele tussen
cases de overeenkomst in de afhankelijke variabele in verder verschillende cases
verklaart (Przeworski & Teune, 1970, Anckar, 2008).
4.2.2 Intensieve en diepgaande vergelijkende onderzoekstrategie
Intensief vergelijkend onderzoek leidt vanwege het diepgaande karakter van de
casestudie tot een waarneming van veel verschillende samenhangende variabelen
(Ragin, 1987; Gerring, 2007). Het is methodologisch te gecompliceerd om de
invloed van een complexe set verklarende variabelen op een sociaal verschijnsel
tussen meerdere cases te vergelijken (zie ook Lijphart, 1975 over veel variabelen
met kleine N). In deze dissertatie is besloten om vooraf te bepalen wat de onafhankelijke- en afhankelijke variabele zijn om een valide vergelijking op te zetten.
Vervolgens is bepaald dat de cases variëren op de onafhankelijke variabelen (in lijn
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met de most-similar-systems-design) om zo gericht een aantal vergelijkbare cases
te selecteren (Ragin, 1987; George & Bennet, 2005; Gerring, 2007).
In hoofdstuk 3 is op grond van de concepten contingentie en convergentie de
verwachting vervaardigd dat actoren zich enerzijds conformeren aan de bestuurlijke structuur (contingentie) of anderzijds deze structuur juist overstijgen en zich
laten beïnvloeden door een internationaal beleidsnetwerk (convergentie). Door de
contingentie- en convergentieverwachting te combineren met de methodologische
veronderstellingen uit de most-similar-systems-design is de bestuurlijke structuur
gedefinieerd als de onafhankelijke variabele. Deze overweging leidt tot het selecteren van drie West-Europese landen die variëren wat betreft de bestuurlijke structuur:
Denemarken, Oostenrijk en Nederland. Denemarken heeft een decentrale bestuurlijke structuur, Oostenrijk kent een federale bestuurlijke structuur en Nederland
vertoont overwegend kenmerken van een unitaire bestuurlijke structuur (Lijphart,
1999; Pollitt & Bouckaert, 2004, OECD, 2007; zie ook paragraaf 4.3.2).
Het is echter nodig om de invloed van andere mogelijke variabelen – zoals de
most-similar-systems stelt – uit te sluiten (Przeworski & Teune, 1970). Ook om
deze reden is ook gekozen voor Denemarken, Oostenrijk en Nederland. De drie
landen congrueren op andere belangrijke verklarende variabelen: De landen hebben overeenkomstig een consensusdemocratie (Loughlin & Peters, 1999; Lijphart
1999, Pollitt & Bouckaert, 2004), zijn technologische ontwikkeld (Millard, 2004;
OECD 2013; VN 2014, p.14 e.v.), zijn onderdeel van de Europese Unie (Pollitt &
Bouckaert, 2004), participeren actief in OECD onderzoek en Europese benchmarks
(OECD 2005; OECD 2007; OECD 2011) en hebben een ver ontwikkeld elektronische
overheid (zie VN, 2014, p.81-82 over whole of government approach). De selectie
van deze landen heeft plaatsgevonden in 2008 met de toen beschikbare data.
4.2.3 Bestuurlijke structuur in Denemarken, Oostenrijk en Nederland
Hoofdstuk 3 maakt onderscheid tussen een decentrale, een unitaire en een federale
bestuurlijke structuur (zie paragraaf 3.2.2 ). De drie bestuurlijke structuren verschillen van elkaar op twee elementen:
• De mate van de verdeling van publieke taken tussen bestuurlijke organisaties;
• De mate van autonomie die bestuurlijke organisaties bezitten bij het uitvoeren
van hun publieke taak.
Een vergelijking tussen Denemarken Oostenrijk en Nederland op basis van deze
twee elementen laat zien dat de landen verschillen vertonen in de bestuurlijke structuur.
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Denemarken: Decentrale structuur (relatieve decentrale autonomie)
Verdeling van publieke taken tussen centrale overheid, regio’s en gemeenten
In Denemarken is het aanbod van publieke diensten verdeeld tussen centrale
overheid, regio’s en gemeenten. Denemarken kent naast centrale ministeries, 5
regio’s en 98 gemeenten. Een substantieel deel van de totale publieke diensten in
Denemarken wordt aangeboden op decentraal niveau: regio’s en gemeenten bieden
48% van het totaal aan publieke diensten aan (OECD, 2007[a]). Vooral de Deense
gemeenten handelen autonoom van de centrale overheid bij het uitvoeren van hun
taken (The local government reform, 2005).
Relatieve autonomie: f inanciële af hankelijkheid
Regio’s en gemeenten hebben relatieve autonomie. Dit betekent in de eerste
plaats dat ze wettelijk toegewezen taken uitvoeren en handelen binnen een wettelijk bepaalt territorium (The local government reform, 2005). In de tweede plaats
bezitten met name de Deense gemeenten deels fiscale zelfstandigheid. Gemeenten
genereren 35.6% van de totale Deense belastinginkomsten. Van deze gemeentelijke
belastinginkomsten wordt 86% zelfstandig vastgesteld door gemeenten en tevens
zelfstandig geïnvesteerd in gemeentelijk diensten (Lijphart, 1999, Pollitt & Bouckaert 2004; OECD, 2005; OECD, 2007[a]). Voor het overige deel zijn gemeenten
echter afhankelijk van een gemeentebudget dat jaarlijks wordt vastgesteld door het
Ministerie van Financiën.
Oostenrijk: Federale structuur (indirect federal administration)
Verdeling van publieke taken tussen federale overheid, deelstaten en gemeenten
De Oostenrijkse federale bestuurlijke structuur is onderverdeeld in vier bestuurlijke
niveaus: federale overheid, deelstaten (9), gemeenten (2357) en districten (98)6
(Hammerschmid & Meyer, 2005). Deze verschillende niveaus bezitten specifieke
taken en bevoegdheden. Daarbij kent de Grondwet soevereiniteit toe aan deelstaten.
Dit leidt er toe dat vooral gemeenten en deelstaten een relatief groot percentage van
de publieke diensten aanbieden (38.7%) (Federal Chancellery, 2003; van het OECD
2007[a]). Opvallend is dat slechts 18.4% van de belastinginkomsten op decentraal
niveau worden vastgesteld en geïnd. Dit resulteert in een financieel afhankelijke
relatie van deelstaten en gemeenten ten opzichte van de federale overheid (Ham-

6
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merschmid & Meyer, 2005; zie ook Lane, McKay & Newton, 1997; over fiscale autonomie).
Autonomie: verwevenheid van federale overheid en deelstaten
De grondwettelijk soevereiniteit van deelstaten en de fiscale afhankelijkheid leidt
tot een federaal systeem waarin federale overheid en deelstaten sterk met elkaar
verbonden zijn. De federale overheid heeft daarbij een substantiële (financiële)
invloed op deelstaten. De federale overheid is grondwettelijk bevoegd om budgetten
te verdelen over de federale instellingen, deelstaten en gemeenten (Bundesverfassungsgesets artikel 13; ook wel Finanzverfassungsgesetz). De federale overheid
heeft echter de medewerking van deelstaten, die grondwettelijk autonoom zijn,
nodig om federale wet- en regelgeving te implementeren (Hammerschmid & Meyer,
2005, p.716). Bij verregaande wet- en regelgeving is zelfs tweederde goedkeuring
van het federale parlement nodig en ook nog eens akkoord van alle negen deelstaten (Bundeskanzleramt 2003, p.24 – 25; Hammerschmid & Meyer, 2005, p.716).
Deze wederzijds afhankelijke relatie leidt tot ingewikkelde – veelal grondwettelijk
toegestane - samenwerkingsvormen tussen federale overheid en deelstaten. Samenwerking leidt er enerzijds toe dat het formeel wettelijk proces kan worden versneld.
De federale ministers en deelstaten hebben vooraf onderling afstemming en het
wetgevingsproces is een formaliteit. Anderzijds is samenwerking een mogelijkheid
om onderling contractuele afspraken te maken zodat federale weging niet langer
nodig is. Hammerschmid en Meyer (2005) refereren naar deze interbestuurlijke- en
verweven bestuurlijke verhouding tussen federale overheid, deelstaten en gemeenten als een ‘indirect federal administration’.7
Nederland: Unitaire structuur (gedecentraliseerde eenheidstaat)
Verdeling van publiek taken tussen Rijksoverheid, provincies, gemeenten en
Waterschappen
De Nederlandse bestuurlijke structuur bestaat uit vier decentrale niveaus: Rijksoverheid, 12 provincies en 396 gemeenten. Daarnaast kent Nederland 24 Waterschappen die zich specifiek met waterbeheer in Nederland bezighouden. Gemeenten
bieden een groot deel van de publieke diensten aan (36% van de totale Nederlandse
uitgaven; OECD, 2007 [a]). Nederland heeft echter een bepalende centrale overheid
7

De interbestuurlijke relatie tussen federale overheid, deelstaten en gemeente was een onderdeel
van de decentrale bestuurlijk systeem voor 1920. Na de transitie naar een federaal systeem is het
nog steeds gangbaar dat de bestuurlijke lagen met elkaar samenwerken. Partijen zijn van elkaar
afhankelijk als het gaat om de ontwikkeling van federale regelgeving die van toepassing is op
gemeenten en deelstaten.
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die haar taken decentraliseert. Deze taken voert bijvoorbeeld een gemeente uit in
opdracht van de Rijksoverheid. Decentrale partijen handelen binnen de kader van
centrale (soms ook wettelijke) richtlijnen met in meer of mindere mate discretionaire bevoegdheden (zie ook art. 124 jo. bijlage I, Gemeentewet).
Relatieve autonomie: wettelijke kaders en f inanciële af hankelijkheid
Decentrale partijen zoals provincies, gemeente en Waterschappen hebben wettelijk
toegewezen taken en/ of discretionaire ruimte in een territoir. Het is echter ook
zo dat decentrale partijen afhankelijk zijn van Rijksfinanciering. De autonomie van
bijvoorbeeld Nederlandse gemeenten en provincies kan worden afgemeten aan
deze fiscale autonomie (Lijphart, 1999). In Nederland wordt door provincies en
gemeenten 3,6% van de totale belastinginkomsten gegenereerd. Slechts 1% van
deze inkomsten (3,6%) wordt zelfstandig – zonder bepalingen en richtlijnen van
de rijksoverheid – vastgesteld door gemeenten, provincies (OECD, 2005; OECD,
2007[a]). Om de publieke taken correct uit te voeren ontvangen provincies en gemeenten jaarlijks een budget (Financiële-verhoudingswet). Hierdoor ontstaat een
financiële afhankelijke relatie van gemeenten ten opzichte van de Rijksoverheid (art.
3 jo. art. 6 Financiële-verhoudingswet). Vanuit de literatuur gerendeerd betekent de
beperkte belastinginkomsten, de afhankelijkheid van een centraal budget en een
wettelijk kader dat taken bepaalt dat Nederlandse provincies en gemeenten beperkte
autonomie hebben (zie o.a. Lane, McKay & Newton, 1997).
4.2.4 Selecteren van een casus binnen een casus
Het selecteren van landen op de onafhankelijke variabele en daarbij vervolgens
andere variabelen zoveel mogelijk gelijk te houden, heeft vanwege het kwalitatieve
karakter van dit onderzoek tot gevolg dat het aantal vergelijkbare cases laag is (zie
o.a. Ragin, 1987 over small n and many variables). Door inhoudelijk per geselecteerd
land/ casus het aantal onderzochte gevallen te verhogen, is het mogelijk om een
casus op te delen in meerdere subcases (Gerring, 2007). Om deze reden wordt
de coördinatie van e-government in elk van de landen op twee niveaus onderzocht
(zie ook Lijhart, 1975 over comparative case comparison): nationaal – en sectoraal
niveau (sociale zekerheid). Hierdoor vergroot het aantal daadwerkelijk onderzochte
onderzoekseenheden en ontstaat een extra empirische verdieping. De sociale
zekerheid is vooral interessant vanwege de lange traditie van digitale ontwikkelingen, de hierbij telkens terugkerende digitale afstemmingsvraagstukken tussen
organisatieonderdelen en de huidige nadruk op het integreren van digitale diensten
in one-stop-shops (Henman & Adler 2001; Adler & Henman, 2005; Askim et.al,
2011). Bij nationale e-government activiteiten wordt voornamelijk de relatie tussen
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bestuurlijke partijen onderzocht bij de ontwikkeling van overheidsbrede digitale
oplossingen. Op sectoraal niveau wordt gekeken naar de sociale zekerheid.
Nationale e-government activiteiten
Verschillende onderzoeken laten zien dat de ambitie van West-Europese landen
verschuift van eenzijdig aanbieden van informatie naar het integreren van digitale
diensten (Millard, 2004; OECD, 2009; OECD, 2011; Verenigde Naties, 2014). Hierbij
is sprake van een toenemende digitale interactie tussen overheid en burgers. De
integratie van digitale diensten betekent dat backoffices, die eigenaar of beheerder
is van specifieke registraties of digitale informatie, samenwerken en informatie
delen om de gewenste geïntegreerde dienstverlening te realiseren. In dit onderzoek
wordt dan ook in Denemarken, Oostenrijk en Nederland bestudeerd hoe nationale
e-government initiatieven die voor ogen hebben om diensten rijksbreed te integreren worden gecoördineerd. In Denemarken wordt de coördinatie bij de opzet
nationale ICT-infrastructuur onderzocht. Ook de realisatie van een nationale ICTinfrastructuur in Oostenrijk wordt bestudeerd. In Nederland wordt geanalyseerd
hoe het stelsel van basisregistraties wordt gecoördineerd. Hierbij wordt specifiek
onderzocht hoe de relatie tussen de centrale overheid, decentrale partijen en andere
mogelijk relevante actoren is georganiseerd.
Sectorale e-government activiteiten
Bij de analyse van sectorale e-government activiteiten verschuift de aandacht naar
de digitale informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen. De keten van
werk en inkomen is gekozen omdat ICT in dit domein al lange tijd sterk verweven
is met de dagelijkse gang van zaken (Adler & Henman, 2005; Askim et.al, 2011).
Door uiteenlopende integratie initiatieven in zowel Nederland, Denemarken als
Oostenrijk is de digitale samenwerking tussen backoffices in de keten van werk en
inkomen ver ontwikkeld (Henman & Adler, 2001; Adler & Henman, 2005; Askim,
et.al, 2011). In dit proefschrift wordt daarom ook onderzocht hoe de coördinatie
van informatiesystemen in de keten is georganiseerd en wat een verklaring is voor
mogelijke sectorale overeenkomsten en verschillen. Hierbij ligt de nadruk op de
coördinatie vanbestaande backoffice-systemen in de drie landen.

4.3 Onderzoeksmethoden
Bij het verzamelen van data is gekozen voor een mix van een documentanalyse en
interviews. Beide methoden vullen elkaar aan en maken het mogelijk om gestructureerd kwalitatieve data te verzamelen in Denemarken, Oostenrijk en Nederland.
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Deze data zijn vervolgens geanalyseerd door middel van een codering. In kwalitatief
onderzoek is een code een woord of een zinsdeel dat in de essentie een klein deel
van een tekst, interview en/of observatie benadrukt (Saldana, 2012). De codelijst is
ontwikkeld aan de hand van literatuur en in een later stadium verfijnd aan de hand
van empirisch materiaal. In deze paragraaf wordt de werkwijze van de documentanalyse en de systematiek achter het coderen van teksten verduidelijkt (4.3.1). Ook
wordt de wijze waarop de interviews zijn uitgevoerd toegelicht (4.3.2).
4.3.1 Documentanalyse
In de documentanalyse zijn beleidsrapporten, onderzoeksrapporten en evaluatiestudies die zijn gepubliceerd tussen 1995 en 2012 bestudeerd. De documentanalyse
is een eerste verkenning van het coördinatieproces in Denemarken, Oostenrijk en
Nederland. In de drie onderzocht landen hebben na 2012 verschillende relevante
ontwikkelingen plaatsgevonden omtrent e-government. Deze ontwikkelingen zijn
niet meegenomen het empirisch onderzoek, maar zijn wel waargenomen.
Het bestuderen van documenten
Bij de analyse van nationale e-government initiatieven vormden de factsheets over
e-government van de Europese Commissie het startpunt bij het selecteren van
documenten. Deze factsheets zijn gebaseerd op verschillende beleidsdocumenten
en strategienotities. De documenten die op basis van de factsheets zijn geselecteerd, werden geanalyseerd. Daarnaast omvat de documentanalyse zoveel mogelijk
e-government strategieën, wetgeving, onderzoeksrapporten en beleidsnotities over
e-government tussen 1995 en 2012 (zie bijlage B voor een overzicht).
In de sociale zekerheid vormden websites van het Ministerie van Sociale Zaken
en de website van organisatie(s) die verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering van
sociaal beleid het startpunt voor het selecteren van documenten (zie overzicht in
bijlage B). Daarnaast werd gezocht naar beleidsnotities over ICT-beleid in de sociale
zekerheid. Hierbij zijn onder andere de trefwoorden informatisering, geïntegreerde
dienstverlening, ICT en sociale zekerheid gebruikt. Tijdens de selectieprocedure van
documenten werd duidelijk dat de ICT sterk is verweven met de uitvoering van
sociaal beleid. Daarom werd gekozen om beleidsnota’s, wetgeving en onderzoeksrapporten te selecteren die naast sociaal beleid ook ingaan op het gebruikt van ICT
toepassingen. Tijdens de analyse van deze documenten is specifiek de inzet van
digitale oplossingen in de sociale zekerheid geanalyseerd. De bestudeerde documenten zijn opgesteld tussen 1995 en 2012 (zie bijlage B).
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Het uitvoeren van de empirische analyse
De analyse van de verzamelde documenten gebeurde op basis van een codelijst.
Deze lijst bestond in eerste instantie uit deductief ontwikkelde codes en is tijdens
de analyse aangevuld en aangepast op basis van inductieve bevindingen (zie bijlage
4 voor de eerste algemene codelijst). Het coderen van documenten werd uitgevoerd
met het software programma MAX Qualitative Data Analysis (MAXqda). MAXqda
maakt het mogelijk om codes toe te voegen en verwijderen. Het is tevens mogelijk
om per gecodeerd document inzicht te krijgen in de codes die veel terugkomen.
Het software programma helpt om gestructureerd en digitaal te coderen en codes
te categoriseren.
Het uiteindelijke coderingsproces werd opgedeeld in drie rondes. De literatuur
refereert hiernaar als een proces van ‘back and forward coding´ (Saldana, 2012). In
elke ronde werd de eerste conceptuele codelijst op basis van nieuwe empirische
inzichten aangepast met als doel om tot een toepasbare categorisering van codes
te komen die in de verschillende cases bruikbaar was (Yin, 2005; Gerring, 2007;
Saldana, 2012).
In de eerste ronde werden de theoretische concepten coördinatie, convergentie en
contingentie geoperationaliseerd in woorden of zinsdelen (zie bijlage 3) en zijn deze
woorden en zinsdelen samengevoegd in een codelijst. Door de documenten vervolgens op deze woorden te scoren, werd inzichtelijk op welke codes in het document
de nadruk lag. Tijdens deze eerste coderingsronde konden nieuwe codes (woorden
en zinsdelen) worden toegevoegd aan de codelijst, bestaande codes op basis van
empirie aangepast en ongebruikte codes verwijderd.
In de tweede coderingsronde zijn alle geselecteerde documenten nogmaals
gecodeerd met de inductief aangepaste codelijst. Tijdens deze ronde zijn er geen
codes meer toegevoegd of verwijderd. De tweede coderingsronde was tevens de
start van een categorisering van de overgebleven codes. Categorisering houdt in dat
bestaande codes gegroepeerd en gekoppeld worden aan de theorie. De categorieën
die zijn ontstaan, komen overeen met de besproken concepten uit hoofdstuk 2
en hoofdstuk 3. Het object van coördinatie, de aandacht voor standaardisatie, de
interactie tussen actoren, de inzet van specifieke beleidsinstrumenten en de aanwezigheid van internationale beleidsnetwerken (zie tabel 2). De eerste vier elementen
maken inzichtelijk hoe Denemarken, Oostenrijk en Nederland e-government coördineren. Ook is empirisch onderzocht of er ook internationale netwerken bestaan
waarbinnen de onderzochte landen actief zijn ondanks hun specifieke bestuurlijke
structuur. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of er intermediërende actoren zijn
en of er wellicht isomorfisme optreedt, die de bestuurlijke structuur overstijgt.
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Tabel 2: Conceptuele elementen
Elementen

Definiëring

Object van coördinatie

Wat wordt gecoördineerd bij het opzetten van
(geïntegreerde) digitale dienstverlening

Standaarden

Routinematige stappen bij het uitvoeren van een handeling
omtrent digitalisering

Interactie tussen actoren

Hiërarchische interactie
Netwerk interactie

Beleidsinstrumenten

Beleidsinstrumenten die gedrag voorschrijven en controleren
Beleidsinstrumenten die gedrag stimuleren en aanmoedigen

Internationaal beleidsnetwerk

Aanwezigheid van intermediërende actoren
Aanwezigheid en veelvuldig contact tussen publieke
organisaties in een internationaal netwerk
Optreden van dwingend, nabootsend of normatief
isomorfisme

In de derde coderingsronde werden alle documenten nog een keer onderzocht aan
de hand van de vijf categorieën. De geformuleerde categorieën structureren tevens
de presentatie van de empirische bevindingen in hoofdstuk 5, 6 en 7.
4.3.2 Interviews
De resultaten uit de documentanalyse geven een eerste algemene indruk over egovernmentcoördinatie in Denemarken, Oostenrijk en Nederland. Diepte interviews
in elk van de drie landen met sleutel respondenten op nationaal- en sectoraal niveau
dienen om de resultaten van de documentanalyse contextuele waarde te geven en
om de bevindingen uit de documentanalyse te confronteren met de ervaringen uit de
praktijk. De interviews hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2011. Er is gestart met
de interviews in Denemarken, vervolgens zijn respondenten in Oostenrijk geïnterviewd en tot slot is gesproken met respondenten uit Nederland. Bij het selecteren van
respondenten is getracht om van zoveel mogelijk bestuurlijke posities respondent te
selecteren. Tussen de cases (nationaal en sectoraal) is vervolgens getracht om zoveel
mogelijk respondenten te selecteren die werkzaam zijn in dezelfde functie. Dit om
de vergelijkbaarheid te waarborgen. Zoveel mogelijk respondenten zijn benaderd.
Uiteindelijk is getracht om tenminste 8 respondenten per land te spreken die wat
betreft functie zoveel mogelijk overeenkomen (zie bijlage A voor een overzicht).
Tijdens de interviews is een semi-gestructureerde vragenlijst gebruikt. De interviewvragen zijn een operationalisatie van de concepten coördinatie, convergentie en
contingentie. Daarnaast is een interviewhandleiding gebruikt om te zorgen dat bij
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alle interviews in de verschillende landen dezelfde procedure wordt gevolgd. Deze
handleiding bestaat uit een introductie, de vragenlijst en een afsluiting (bijlage
D). De interviews zijn opgenomen (daar waar dit geen probleem was), vervolgens
getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van de definitieve en gecategoriseerde
codelijst die tot stand is gekomen op basis van de derde coderingsronde binnen de
documentanalyse.

4.4 Validiteit en betrouwbaarheid
4.4.1 Interne validiteit en betrouwbaarheid
Interne validiteit verwijst naar de mate waarin is gemeten wat men wilde meten.
Betrouwbaarheid gaat daarentegen in op de consistentie en nauwkeurigheid van
het onderzoek. Bij onderzoek in drie verschillende landen en ook nog eens op twee
niveaus is betrouwbaarheid en interne validiteit een uitdaging. Zoals in paragraaf
4.3 is aangegeven, zijn data verzameld door gebruik te maken van een documentanalyse en interviews. Bij de documentanalyse in de drie landen zijn zoveel mogelijk
documenten van gelijke strekking geselecteerd en met dezelfde codelijst bestudeerd
om een verglijkbare meting te waarborgen. Daarnaast is in Denemarken, Oostenrijk
en Nederland dezelfde semi-gestructureerde vragenlijst gebruikt bij de interviews.
In Denemarken zijn de interviews in het Engels afgenomen. Dit was geen probleem
voor de respondenten. In Oostenrijk is daarentegen gesproken met respondenten
die de Engelse taal niet machtig waren. Er is hier gekozen om meerdere interviews
in het Duits af te nemen met een vertaalde vragenlijst. De semi-gestructureerde
vragenlijst en gestructureerde codelijst maken het empirisch onderzoek inzichtelijk
en vergroten – ondank het kwalitatieve karakter – de repliceerbaarheid van het onderzoek. Ook is getracht om in de drie landen respondenten met een vergelijkbare
functie en positie te selecteren.
4.4.2 Externe validiteit
In dit onderzoek worden een aantal vergelijkbare cases intensief onderzocht met als
doel om kwalitatieve data te genereren. Hierbij is het realiseren statistische generaliseerbaarheid problematisch. Yin (2005) en Flyvbjerg (2006) beargumenteren echter
dat dit niet betekent dat generaliseerbaarheid onmogelijk is. Generaliseerbaarheid
heeft echter een ander uitgangspunt en doel: theoretische generaliseerbaarheid.
Het uitgangspunt van theoretische generaliseerbaarheid is het empirisch versterken van theoretische aannamen die ten grondslag liggen aan het onderzoek. Het
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startpunt bij het bereiken van theoretische generalisatie is het conceptueel model.
Net als in dit onderzoek komen in het conceptueel raamwerk uiteenlopende theoretische noties en deductief geformuleerde verwachtingen samen. Het empirisch
onderzoek helpt om het conceptueel model op inductieve wijze aan te passen en de
theoretische verwachtingen op basis empirie te bundelen.
Dit onderzoek heeft een theoretische generaliseerbare waarde. De resultaten van
dit onderzoek helpen om de coördinatie die centraal staan in de empirie inzichtelijk
te maken. Daarnaast staan dit onderzoek twee op deductieve wijze geformuleerde
verwachtingen omtrent contingentie en convergentie centraal. Het empirisch onderzoek biedt de mogelijk om de concepten convergentie en contingentie te combineren, op inductieve wijze aan te vullen en aan te passen.

4.5 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is besproken op welke wijze de cases zijn geselecteerd en hoe het
empirisch onderzoek in Denemarken, Oostenrijk en Nederland is uitgevoerd. Het
onderzoek vindt plaats op nationaal niveau en sectoraal niveau.
De confrontatie empirische data met de concepten coördinatie, contingentie en
convergentie resulteert in vijf categorieën voor vegelijking: Het object van coördinatie, de aandacht voor standaardisatie, de interactie tussen actoren, de inzet van
specifieke beleidsinstrumenten en de aanwezigheid van internationale beleidsnetwerken. De categorieën maken het mogelijk om de coördinatie van e-government
tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland gestructureerd de onderzoeken, te
vergelijken en om een verklaring op te bouwen voor overeenkomsten en verschillen.
Hoofdstuk 5, 6 en 7 zijn een presentatie van de empirie in de drie landen op basis
van het onderzoeksdesign dat in dithoofdstuk geschetst is..
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5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de casestudie naar de coördinatie van egovernment in Denemarken. Daarbij zijn twee niveaus van coördinatie op het gebied
van e-government onderzocht: coördinatie op nationaal niveau en coördinatie op
sectoraal niveau, in de keten van werk en inkomen. In Denemarken is op nationaal
niveau een ICT-infrastructuur ontworpen om overheidsbreed informatieverwerking
te harmoniseren. In deze casestudie is onderzocht hoe nationale e-government
projecten zoals de ICT-infrastructuur worden gecoördineerd. Daarnaast is gekeken
naar de keten van werk en inkomen als een meer sector gerichte vorm van egovernmentcoördinatie. De Deense keten van werk en inkomen verwerkt informatie
van werkzoekenden in een datawarenhuis. Dit datawarenhuis is onder andere toegankelijk voor arbeidsbureaus, re-integratiebureaus, sociale verzekeringskantoren,
regio’s en het Ministerie van Sociale Zaken. Het datawarenhuis brengt dus gegevens
van verschillende partijen over een specifieke werkzoekende bij elkaar. Zo hoeft de
werkzoekende maar een keer zijn gegevens te verstrekken. Voor het tweede deel van
deze casestudie is onderzocht hoe de coördinatie van informatieverwerking in het
datawarenhuis is geregeld (zie bijlage B voor bestudeerde documenten).
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 5.2 beschrijft e-governmentcoördinatie op nationaal niveau. Paragraaf 5.3 staat in het teken van de e-governmentcoördinatie in de Deense keten van werk en inkomen. In beide paragrafen
wordt coördinatie bestudeerd aan de hand van vijf elementen die in hoofdstuk 4
zijn geïntroduceerd: object van coördinatie, het gebruikt van standaarden, interactie
tussen actoren, beleidsinstrumenten en de aanwezigheid van een internationaal
beleidsnetwerk. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie in paragraaf 5.4.

5.2 Coördinatie op nationaal niveau
Nationale Deense beleidsdocumenten typeren e-government als een mogelijkheid
om de Deense overheid te moderniseren en om kostenbesparingen te realiseren
(Citizen on the Wheel 2002; The local government reform 2005; OECD, 2006, p.60;
OECD, 2007[b], p.6; OECD, 2009, p.27-28;). E-government vormt daarmee een
belangrijke pijler van het hervormingsbeleid dat in 2004 is ingezet (The Ministry
of the Interior and Health, 2004). Dit beleid valt onder de verantwoordelijkheid van
het Ministerie van Financiën. De Deense overheid benoemt twee doelen van deze
hervorming. Enerzijds beoogt zij de bestuurlijke structuur te veranderen: minder regio’s met minder verantwoordelijkheden en grotere gemeenten met meer relatieve
autonome bevoegdheden (meer met minder) (Ministerie van Onderzoek 2000;
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OECD 2006; Europese Commissie 2012; Ministerie van Binnenlandse zaken, 2005).
Anderzijds is het opzetten van een geïntegreerde digitale overheid een doel in de
hervormingsvisie. De Deense overheid wil de overheidsuitgaven reduceren door via
een geïntegreerde backoffice overheidsbrede gestandaardiseerde informatieverwerking te stimuleren (Citizen on the Wheel, 2002; Deense e-government strategie,
2013-2020). Een respondent die werkt op het Ministerie van Financiën onderschrijft
de koppeling van digitalisering en administratieve lastenverlichting:
‘Het doel van het ministerie is om de overheidsuitgaven te stabiliseren. Een
manier omdat te doen is digitalisering van diensten. Door te digitaliseren
wordt het dienstenaanbod het goedkoper en wordt de service ook nog eens
beter. (…) Het Ministerie van Financiën is daardoor steeds meer betrokken
bij ICT ontwikkelingen omdat dit ICT een instrument is die budgetten kan
beïnvloeden’. (respondent 1 Agency for Governmental IT- services)

De invoering van digitale overheidsdiensten dient dus zowel bezuinigingsdoeleinden als een beter, meer gestroomlijnd proces van dienstverlening voor de gebruiker.
In deze paragraaf wordt de coördinatieaanpak besproken die wordt gevolgd het
koppelen van informatiesystemen (5.2.1). Tot slot worden een aantal conclusies
geformuleerd (5.2.2).
5.2.1 De nationale coördinatieaanpak
Een belangrijke vervolgvraag is hoe Deense overheid zorgt dat het e-government
naar wens wordt uitgevoerd? Kortom, hoe de Deense overheid de invoering van
e-government coördineert.
Object van coördinatie: ICT- architectuur
Een belangrijk streven in Denemarken is om in de backoffice een ICT-infrastructuur
op te zetten die overheidsbreed wordt gebruikt. Het doel is vervolgens om op basis
van de ontwikkelde infrastructuur een digitale one-stop-shop voor burgers te realiseren (E-government strategie 2013-2020). Met Borger.dk zijn de eerste contouren
van een geïntegreerde frontoffice die is gebaseerd op de gestandaardiseerde ICTinfrastructuur al zichtbaar.8 De nadruk op het creëren van digitale samenwerking in
de backoffice wordt gevoed vanuit de internationale gemeenschap. Internationaal is
de veronderstelling dat een effectieve, moderne, geïntegreerde overheid een vereiste
is om Borger.dk verder te ontwikkelen (E-government strategie 2013-2020; OECD,
2007[b]; OECD, 2009, p.60).
8
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De eerste stap in de creatie van een volledige interactieve en geïntegreerde overheid is het aanbrengen van orde in de informatieverwerking. Denemarken is een
land met relatief autonome gemeenten en regio’s die veelal zelf bepalen hoe zij
informatie opslaan. Een volledig geïntegreerde en overheidsbrede e-government
structuur betekent echter dat relatief autonome gemeenten en regio’s mee moeten
werken. Zij moeten de ICT-infrastructuur gaan gebruiken en eigen backofficesystemen afstemmen met de centrale standaarden.
In het vervolg van deze subparagraaf is dan ook aandacht voor het coördinatieproces. De gebruikte standaarden worden beschreven, er is aandacht voor de
interactie tussen actoren bij de realisatie van e-government initiatieven en er volgt
een overzicht van beleidsinstrumenten die worden gebruikt bij de implementatie
van nationale e-government projecten.
Standaarden: Harmoniseren van informatieverwerking
Een set van standaarden zijn de basis van de Deense ICT-infrastructuur die voor
ogen heeft om informatieverwerking te overheidsbreed harmoniseren. Naar
standaarden is in hoofdstuk 2 verwezen als het opstellen van eenduidige taken en
handelingen die routinematig zijn uit te voeren. In Denemarken wordt een onderverdeling gemaakt tussen semantische standaarden (taal en begrippen) en technische
standaarden (protocollen en applicaties).
Semantische- en technische standaarden
Semantische standaarden regelen de opzet van formulieren en documenten die
worden gebruikt bij het verzamelen van informatie. De standaarden zorgen voor
eenduidige betekenis aan het gebruik van termen en begrippen die gangbaar zijn
in Deens openbaar bestuur.9 Deze semantische standaarden geven advies over de
opbouw van specifieke formulieren. Bijvoorbeeld, de locatie van de naam van de
persoon op het formulier. Daarnaast zijn er standaarden die helpen om een digitaal
toegangspunten visueel op te zetten. Die geven aan welke logo’s worden gebruikt en
in welk format specifieke informatie kan worden aangeboden.10
Technische standaarden zijn de basis voor digitale communicatie tussen ministeries, regio’s en gemeenten. Met een variant van de technische protocol XML
genaamd OIOXML11 wordt vanuit het ministerie van financiën getracht technische
coherente afstemming te realiseren tussen bestaande backoffice-systemen. Naast
9
10
11

http://digitaliser.dk/resource/444163
zie http://digitaliser.dk/resource/1567587 (Deens) voor een uitgebreid overzicht van
semantische standaarden.
http://www.digst.dk/Servicemenu/English/IT-Architecture-and-Standards/Standardisation/Standardisation-creating-digital-Denmark/About-OIOXML
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standaarden van de informatie-uitwisseling worden ook een aantal aanvullende
technische standaarden gebruikt: Zoals voor document verwerking (FESD), voor
de digitale handtekeningen (OCES) en een standaard die document uitwisseling
versimpelt (ODF/OOXML).
Verder ligt de nadruk op de ontwikkeling van technische standaard voor digitale
identificatie. NemID is een product dat door de Deense overheid is ontwikkeld in
samenwerking met banken. Het authenticatiesysteem bevat een wachtwoord en een
eenmalige identificatiecode die wordt verkregen via een pas en een wachtwoordreader. 12 NemID is overheidsbreed bruikbaar en kan worden gekoppeld aan verschillende digitale projecten die inloggen vereisen.
Het streven van de nationale overheid is om door de semantische- en technische
standaarden de werkprocessen omtrent informatieverzameling overheidsbreed
eenduidig te organiseren (zie ook paragraaf 2.2.2 over standaardisatie). Dit betekent
echter ook dat verschillende relatief autonomie partijen hun bestaande backofficesystemen dienen af te stemmen op de centraal ontwikkelde standaarden.
Interactie tussen actoren: Netwerk interactie met centrale regie
Om harmonisatie te realiseren is het van belang dat onder meer regio’s en gemeenten participeren in de ICT-infrastructuur bij het opzetten van nieuwe e-government
projecten (E-government strategie 2013-2020)13.
Deelname betekent voor gemeenten dat zij gebruikmaken van ICT-infrastructuur
die op centraal niveau is ontwikkeld en dit zelf niet hoeven te creëren. Zij moeten zich daarmee wel meer voegen naar de wensen van de centrale overheid en
het Ministerie van Financiën in het bijzonder. Hoewel gemeenten wellicht kosten
besparen door gebruik van een reeds ontwikkelde (centrale) ICT-infrastructuur en
zo effectiever werken, betekent participatie tevens dat ze minder beleidsvrijheid
hebben bij het ontwikkelen van lokale digitale oplossingen. Hiermee neemt hun
eigenaarschap over informatie af (zie ook OECD, 2010, p.130-131). Dit leidt er toe
dat gemeenten niet altijd positief tegenover deelname staan. Een respondent van
de gemeente Kopenhagen beschrijft de interactie tussen de centrale overheid (het
Ministerie van Financiën) en de gemeenten als volgt:
‘Ze kunnen (ministerie van financiën ed.) gemeenten niet dwingen om projecten zoals borger.dk te gebruiken. Dat is juist een van de problemen die ze
hebben bij het implementeren van e-government (…). Wij gemeenten zijn het
eens met de visie van de centrale die de overheid heeft, maar het is echt een
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vrije keuze van de gemeenten om mee te werken met centrale initiatieven,
helemaal als we het over IT hebben’. (respondent gemeente Kopenhagen)

Het Deense Ministerie van Financiën wil dat zoveel mogelijk gemeenten en regio’s
centraal ontwikkelde ICT oplossingen gebruiken, maar staat daarbij voor een uitdaging, zo beaamt ook een medewerker van het ministerie:
‘Gemeenten zijn autonoom en kunnen altijd bepalen om wel of niet te
participeren in nationaal e-government beleid’. (respondent Ministerie van
Financiën)

Het ministerie heeft daarbij ook nog eens te maken met een bestuurlijke structuur
waarbinnen gemeenten tot op zekere hoogte zelf kunnen beslissen of zij al dan niet
participeren (zie ook hoofdstuk 4 over bestuurlijke structuur).
Netwerken: De Deense decentrale bestuurlijke structuur en de positie van
gemeenten
Gemeenten danken hun relatieve autonomie onder andere aan wettelijk toegewezen
taken en het feit dat zij bevoegd zijn om bepaalde belastingen te innen en dus een
eigen inkomstenbron hebben (hiermee kunnen ze lokale e-government projecten
financieren; zie ook hoofdstuk 4; zie ook Lijphart, 1999 over fiscale autonomie;
OECD, 2007[c], p.20; Local Government, 2009, p15). Toch zijn de gemeenten niet
helemaal autonoom in hun handelen. De relatieve aard van deze autonomie wordt
bepaald door een ander deel van het gemeentelijk budget (Andersen, Henriksen &
Rasmussen, 2007).
Naast eigen gemeentelijke belastinginkomsten krijgen gemeenten een budget
waarvan het Ministerie van Financiën de hoogte bepaalt (OECD, 2010, p.113-114).
Gemeenten zijn dus wel degelijk gedeeltelijk afhankelijk van het ministerie voor financiering.14 De relatie tussen ministerie en gemeenten kent daardoor een zeker mate
van wederzijdse afhankelijkheid (reciprociteit): Het Ministerie van Financiën heeft
gemeenten nodig bij het harmoniseren van informatieverwerking en gemeenten zijn
afhankelijke van een centraal budget (E-government strategie, 2007-2014; OECD,
2006). Deze wederzijdse afhankelijkheid is voor de centrale overheid een reden
geweest om bewust een samenwerkingsstructuur te ontwikkelen met gemeenten
rond de realisatie van e-government projecten (zoals de ICT-infrastructuur.) Deze
samenwerking tussen ministeries en gemeenten is institutioneel ingebed onder
de naam Joint committee of cross-government cooperation’ (JCCC) (OECD 2006; Egovernment strategy 2007-2010; OECD, 2010, p.118-121).
14

http://www.fm.dk/arbejdsomraader/kommuner-og-regioner/aftalesystemet/ voor het
laatst geraadpleegd 2014.
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Het ministerie van f inanciën als centrale regisseur
De ‘Joint committee of cross-government cooperation’ (JCCC) is opgericht om de
participatie van gemeenten te garanderen, maar toch respect te hebben voor het
decentrale karakter. Ministeries, regio’s en gemeenten maken binnen deze commissie afspraken over bijvoorbeeld het al dan niet verplicht gebruik van standaarden (Egovernment strategie 2007-2010). Het Ministerie van Financiën vervult hierbij een
regisseerde rol (zie ook Jaeger en Lofgren 2010 over centralisatie in Denemarken).
Een respondent geeft een toelichting hoe de JCCC werkt:
‘Om de samenwerking te verbeteren om zo een moderne en e-government
georiënteerde overheid te worden, hebben we onze blik verbreed en een
orgaan opgericht met de naam Joint committee of cross government
cooperation (JCCC). In dit orgaan zitten ministeries die verantwoordelijk
zijn voor de grotere overheidsprojecten en worden vertegenwoordigd door
hun permanente Secretaris-Generaal. De hoogste bestuurlijke functie in het
ministerie en adviseur van de minister. De permanente Secretaris-Generaal
is verantwoordelijk voor de strategie van zijn/haar ministerie. Dit geeft
een idee van het zwaarte van het orgaan (JCCC red.). Daarnaast zijn ook
vertegenwoordigers van gemeenten en regio’s onderdeel van het comité.
Wij (Ministerie van Financiën ed.) zijn voorzitter’. (respondent Ministerie
van Financiën)

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën is voorzitter van het JCCC.
Deze Secretaris-Generaal wordt ondersteund door de Agency of Digitisation.15 Dit
is de afdeling binnen het Ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor de
dagelijkse aansturing van nationaal e-government projecten. In de JCCC worden
gemeenten vertegenwoordigd door ‘Local Government Denmark’ en deze partij
is daarbij volledig beslissingsbevoegd (beleidskeuzes en financiën). Daarnaast
participeren in het overlegorgaan de permanente Secretarissen-Generaal van de Ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse zaken, Wetenschap en Innovatie.
De regio’s worden vertegenwoordigd door ‘Region Denmark’ (OECD, 2006, Van
Os & Mulder, 2010; OECD, 2009; Jaeger en Lofgren, 2010). In het JCCC overleggen
ministeries, regio’s en gemeenten over e-government ontwikkelingen. Het doel is
om een gemeenschappelijke visie op ICT beleid te realiseren.
Overeenstemming en afspraken
De uitkomst van het overleg in het JCCC, wordt door respondenten getypeerd als
een ‘political argeement’. Een politieke afspraak verwijst hier naar een informele
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afspraak tussen ministeries, regio’s en gemeenten gebaseerd op vertrouwen tussen
de partijen om bepaalde acties te ondernemen.
Zo hebben de centrale overheid, regio’s en gemeenten ook een politieke afspraak
gemaakt over het verplicht gebruik van dat de ICT-infrastructuur en de daaraan
gekoppelde standaarden door publieke instellingen.16 De ICT-infrastructuur heeft
als doel om informatieverwerking overheidsbreed te harmoniseren.Het besluit om
(open) standaarden rijksbreed te verplichten, is dan ook niet wettelijk vastgelegd,
maar zoals een respondent benadrukt, een politiek afspraak met een dwingende
lading van de afspraak:
‘Het is niet onmogelijk om te beïnvloeden in een decentrale structuur. Dit
is ook waar we binnen het (Ministerie van Financiën red.) nu aan werken,
het versterken van onze governance-structuur. Traditioneel hebben we een
decentrale traditie. Dat betekent in termen van e-government dat we niet
met bindende regels werken. We werken met informele overeenkomsten
en met gezamenlijke richtlijnen. Het is echter mogelijk om incentives te
ontwikkelen die gemeenten dwingt om anders te denken (…) De afspraken
die we maken met gemeenten zijn echter wel politiek bindend. Het ministerie
van financiën is in staat om de afspraken financiële aanpassingen door te
voeren’. (respondent Ministerie van Financiën)

Het comité gaat uit van samenwerking maar is voor het Ministerie van Financiën
tevens een basis om de realisatie van nationale e-government initiatieven vanaf
een centraal punt te controleren. Enerzijds bestaat de controle uit het betrekken
van gemeenten in de JCCC om hen zo te motiveren tot participatie in nationale
e-government projecten. Anderzijds is het comité een startpunt voor het Ministerie
van Financiën om overheidsbreed controle te krijgen over de informatie, kennis
en financiën omtrent e-government initiatieven. Een respondent onderschrijft de
centrale rol van Ministerie van Financiën door te betogen dat het overlegorgaan een
sturingsinstrument is om relatief autonome gemeenten te beheersen:
‘Waar de ontwikkeling van de JCCC eigenlijk op neer komt, is dat het Ministerie
van Financiën een instrument ontwikkelt om beheersing te realiseren om zo
autonome gemeenten te controleren bij e-government beleid’. (respondent
Center for Digital Government)

De ‘Joint committee of cross-government cooperation’ (JCCC) vormt de basis in de
Deense coördinatieaanpak. Het betekent niet direct dat gemeenten zonder slag of
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stoot in lijn handelen met de ‘politieke afspraken’. Er bestaat lokale weerstand tegen
de nationale plannen.
De uitvoering van centrale afspraken en weerstand van relatief autonome
gemeenten
Bij de uitvoering van de afspraken uit het JCCC wordt door het Ministerie van
Financiën een beroep gedaan op het zelfsturend vermogen van onder andere gemeenten. De gemeenten krijgen de vrijheid om zelf te bepalen of ze bijvoorbeeld de
ontwikkelde ICT-infrastructuur gebruiken. Dit loopt niet altijd zoals het Ministerie
van Financiën hoopt. Een aantal gemeenten en de overkoepelende ‘Local Government Denmark’ hebben hun discretionaire ruimte gebruikt om onder leiding van
de gemeente Kopenhagen een lokaal samenwerkingsverband op te zetten met de
naam KOMBIT. Het doel is om een lokale gedeelde infrastructuur te ontwikkelen
en zo voorbij te gaan aan de nationale digitale initiatieven uit de ‘Joint committee
of cross-government cooperation’.. Een respondent werkzaam bij de gemeenten
Kopenhangen ligt dit toe:
‘Voor 2007 hadden Deense gemeenten een eigen IT bedrijf, KUMMUDATA
(KMD). Uiteindelijk kwam er nieuwe wetgeving die voorschreef dat gemeenten geen private organisaties mochten opzetten van belastinggeld. KMD
is verkocht aan private partijen en met de inkomsten van de verkoop is
een samenwerkingsverband tussen gemeenten opgesteld; KOMBIT. Het
doel van KOMBIT is op lokaal niveau gezamenlijk ICT in te kopen en door
de samenwerking de kosten van nieuwe ICT laag te houden’. (respondent
gemeenten Kopenhagen)

Deze lokale ‘ongehoorzaamheid’ tracht het Ministerie van Financiën te ontmoedigen door de afspraken uit de JCCC te koppelen aan een vorm van financiële sturing.
De informele afspraken uit het JCCC zijn dan ook enigszins te relativeren. Er bestaat
wel degelijk een formele basis in vorm van een centraal ontwikkelde business-case
die de inhoudelijke- en financiële eisen vaststelt van het e-government project. De
business-case wordt voorbereid door de Agency of Digitisation (onderdeel van
het Ministerie van Financiën) en is het startpunt van het overleg in de JCCC. De
business-case – voornamelijk de kosten/ baten analyse – biedt mogelijkheden
voor het Ministerie van Financiën om kapitaal te onttrekken aan gemeenten. De
instrumentenmix die wordt gebruikt bestaat uitwet- en regelgeving, business-case
en budgetsturing.
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Beleidsinstrumenten: Financiële sturing
Door het koppelen van business-case en budgetsturing aan het overleg in het JCCC
ontstaat ruimte voor het Ministerie van Financiën (die verantwoordelijk is voor nationale e-government projecten) om gemeenten vanaf centraal niveau dwingender te
sturen (input-sturing). Het sturen op het budget biedt het Ministerie van Financiën
de mogelijk om alsnog druk uit te oefenen op relatief autonome gemeenten bij het
invoeren van centraal e-government beleid. Iets wat niet mogelijk is door wetgeving
(zie hoofdstuk 4). Dit neemt niet weg dat er wel een wettelijk kader bestaat. Denemarken heeft echter geen specifieke e-governmentwet.
Wet- en regelgeving
Bij de ontwikkeling en implementatie van nationale e-government initiatieven dient
rekening te worden gehouden met een wettelijk kader dat is opgebouwd uit een
aantal verschillende wetten (Europese Commissie, 2014 in bijlage B)
Tabel 1 beschrijft de betreffende wetten:
Tabel 1: Relevante wetgeving voor e-government
Wet

E-government project

Wet op privacy

Eisen die worden gesteld aan het beschikbaar
maken van informatie. Staat centraal in alle
e-government projecten die werken met informatie
verwerking

Wet digitale post

Project NemID – digitale handtekening voor
burgers. Hierdoor kunnen burgers digitaal
gepersonaliseerde diensten afnemen.

Telecom wet

Deze wet gaat in op randvoorwaarden waaraan
partijen dienen te voldoen bij het gebruik van
communicatie services en hoe ze moet digitale
informatie om dienen te gaan

Wet hergebruik data§

Project Digitaliser – open toegang voor publieke
instellingen om IT architectuur en open
standaarden te delen

Het generieke wettelijk kader biedt de juridische randvoorwaarden waaraan nationale e-government oplossingen dienen te voldoen. De wetgeving biedt geen
mogelijkheden voor directe sturing door bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën
en schrijft ook niet exact voor hoe gemeenten en deelstaten dienen te handelen bij
het implementeren van nationale e-government projecten.
De ‘Joint committee of cross-government cooperation’ representeert een horizontale relatie tussen centrale overheid, regio’s en gemeenten. Het Ministerie
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van Financiën heeft echter een stevige regierol die verder gaat dan het maken van
informele afspraken. De gemeenten zijn dan wel relatief autonoom, de decentrale
bestuurlijke structuur maakt hen voor een deel financieel afhankelijk van de centrale
overheid. Deze financiële afhankelijkheid wordt aangegrepen bij het coördineren
van e-government. De concreteinstrumenten die worden ingezet – naast wetgeving – zijn de business-case en budgetsturing (OECD, 2010, p.121-131).
Business-case en budgetsturing
De OECD (2006) betoogt in 2006 dat een verbetering van het financieringsstructuur het Ministerie van Financiën meer controle zou geven op de lokale uitgaven van
nationale e-government initiatieven. Daarbij wordt aangegeven dat de business-case
een goed startpunt is voor het aanscherpen van de financiële controle bij de ontwikkeling van e-government projecten (OECD 2010, p.172). Het Ministerie van Financiën besluit op basis van dit advies een koppeling te maken tussen e-government
uitgaven (uit de business-case) en het budget dat gemeenten ontvangen vanuit het
Rijk (OECD 2010, p.26).
Business case
Het contact tussen onder andere gemeenten en ministeries in de JCCC is opgebouwd rondom een business-case. Het doel van een business-case is om tijdens
projectonderhandelingen de kosten tegen de baten af te wegen en zo gemeenten te
overtuigen dat nationale digitale oplossingen hen helpen bij het effectiever organiseren van online dienstverlening (OECD, 2010). In Denemarken ontwikkelt de Agency
of Digitisation (departement binnen het Ministerie van Financiën) de businesscase. De Agency of Digitisation zet de business-case in om overeenstemming te
bereiken over financiering, taken en verantwoordelijken omtrent een e-government
project. Het Ministerie van Financiën bepaalt door het ontwerpen van een businesscase welke onderwerpen op de agenda komen in het JCCC. In de business-case
zijn een aantal onderdelen opgenomen: Het gebruik van specifieke technische- en
semantische standaarden, de doelstellingen van het e-government initiatief, een
stappenplan om vastgestelde doelstellingen te behalen, welke informatie nodig is
(van bijvoorbeeld gemeenten) om het e-government project te realiseren, wat het egovernment project kost, welke investering van gemeenten wordt verwacht, wat het
Ministerie van Financiën investeert, welke financiële besparingen het e-government
project op de lange termijn oplevert voor actoren en in welke mate de kostenbesparing effect heeft op het budget van ministeries, regio’s en gemeenten (OECD 2006).
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Budgetsturing
De business-case legt de inhoud en de financiële kant van een nationaal e-government
project vast. Het kosten/ baten onderdeel in de business-case geeft het Ministerie
van Financiën de ruimte om de financiële hiërarchische positie ten opzichte van
gemeenten te benadrukken. Zoals aangegeven zijn gemeenten voor een deel van
hun financiering afhankelijk van het gemeentebudget (zie ook Local Government
Denmark, 2009, p15 in bijlage B). De financiële afspraken (vooral de mogelijke
baten) uit de business-case worden gekoppeld aan de onderhandeling omtrent dit
budget.17 Op deze manier tracht het Ministerie van Financiën alsnog gemeenten
onder druk te zetten om centraal ontwikkelde digitale diensten te gebruiken. Een
respondent geeft aan hoe de systematiek business-case en budgetsturing werkt:
‘Centraal staat het maken van een budgetanalyse om te zorgen dat er geld
vrij komt om efficiëntie te verhogen. Het is aan de gemeenten om dit te
doen. Dan kan je vervolgens in het budget van gemeenten verlagen (…)
Onze opvatting is (ministerie van financiën ed.) dat ICT projecten door het
Ministerie van Financiën worden gebudgetteerd. We bepalen hoe geld wordt
vrij gemaakt in een bestuurlijke organisatie om het ICT-project te bekostigen
door te kijken hoe deze organisatie efficiënter kan werken. Als we weten
hoeveel geld ze kunnen besparen –bijvoorbeeld door gebruik van nationale
ICT-initiatieven – dan brengen we deze besparing in mindering op het budget
dat ze (gemeenten red.) van het Ministerie van Financiën ontvangen (…)
Daarom gebruiken we een business-case. De business-case is een bewijs
dat we (Ministerie van Financiën en gemeenten) een overeenkomst hadden
over de financiering van het project’. (respondent Ministerie van Financiën)

Het harmoniseren van informatieverwerking is in Denemarken het object van
coördinatie. Het Ministerie van Financiën heeft daarbij een regisserende rol door
het gebruik van de business-case en budgetsturing (zie ook recente e-government
strategie, 2013-2020). De nadruk op vooral standaardisatie is echter een internationale discussie (OECD 2011). Als afsluiting van deze subparagraaf is aandacht voor
de internationale beleidsnetwerken en de mogelijke invloed van deze netwerken op
het organiseren van e-governmentcoördinatie.
Internationale netwerken: De OECD als intermediair
Bij het optuigen van coördinatieaanpak laat Denemarken zich inspireren door een
OECD-richtlijn die stelt dat digitale interoperabiliteit een cruciale factor is bij het
17

Business case: http://www.digst.dk/Servicemenu/English/Policy-and-Strategy/InterministerialProject-Office/Business-Case-model
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ontwikkelingen van een efficiënte, moderne en geïntegreerde overheid (OECD,
2005, p.65; OECD, 2006; OECD, 2010; e-government strategie, 2013-2020). Tijdens
het creëren van een ICT-infrastructuur en de verdere realisatie van e-government
activiteiten heeft de OECD meerdere malen de Deense ontwikkelingen bekeken en
aanbevelingen gedaan omtrent de effectiviteit van de coördinatieaanpak (OECD,
2006; OECD, 2010).
De ontwikkeling van het Joint committee of cross-government cooperation (JCCC)
en de rol die het Ministerie van Financiën heeft in dit comité is dan ook gebaseerd
op een aanbeveling van de OECD. In 2006 adviseert de OECD om de centrale oriëntatie bij de realisatie van e-government projecten te versterken (OECD, 2006, p.21;
OECD, 2010, p. 117-118). Volgens dit advies kan het leiderschap van het Ministerie
van Financiën verbeteren door financiële sturing centraal te stellen. Het ministerie
kan zo dwingenderoptreden (OECD, 2006, p.25; OECD, 2010, p.118). De OECD
benadrukt daarbij dat het Ministerie de financiële controle kan vergroten door de
business-case systematiek toe te passen (OECD, 2006, p.30-31). Vier jaar later, in
2010, concludeert de OECD (2010) dat de huidige aanpak waarin de nadruk ligt
op budgetsturing en de business-case (als reactie op de eerdere aanbevelingen)
een gedegen basis biedt voor het ontwikkelingen van een gemeenschappelijke ICTinfrastructuur en daarmee voldoet aan OECD standaarden (OECD, 2010, p.121-131).
De OECD inspireert de Deense overheid om e-governmentcoördinatie op een
bepaalde wijze in te steken. Denemarken neemt de aanbevelingen niet een-opeen over. In Denemarken ontstaat een coördinatieaanpak die, rekening houdend
met de bestuurlijke structuur, op de lange termijn het meest effectief is. Dit leidt
er toe dat relatief autonome gemeenten worden betrokken bij de ontwikkeling van
e-government projecten. Hoewel het Ministerie van Financiën een stevige regierol
heeft, is het gebruik van nationale digitale oplossingen vrijwillig voor gemeenten.
Het ministerie kan niet via wetgeving de interne organisatie van gemeenten aansturen. Hierbij stuurt het Ministerie van Financiën echter wel op de financiële relatie die
ze heeft met gemeenten door het onttrekken van kapitaal. Het doel van financiele
sturing is om de standaardisatie van informatieverwerking te stimuleren.
5.2.2 Conclusie
Tabel 2 biedt een overzicht van e-governmentcoördinatie van Deens nationaal egovernmentbeleid op basis van de vijf eerder benoemde analytische elementen.
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Tabel 2: E-governmentcoördinatie op nationaal niveau in Denemarken
Elementen

Nationaal

Object van coördinatie

Standaardiseren van informatieverwerking door centrale ICTarchitectuur

Standaarden

• OIOXML standaard voor informatie-uitwisseling tussen
overheidsorganisaties,
• document verwerking (FESD),
• digitale handtekeningen (OCES)
• document uitwisseling (ODF/OOXML)

Interactie tussen actoren

Netwerk interactie met centrale regie:
• Het Ministerie van Financiën als centrale regisseur
• Agency of Digitisation
• Ministeries van Economische Zaken,
• Binnenlandse zaken, Wetenschap en Innovatie.
• Gemeenten
• Regio’s

Beleidsinstrumenten

• Wet- en regelgeving (wettelijk kader dat is opgebouwd uit
verschillende wetten)
• Business case
• Budgetsturing

Internationale beleidsnetwerken

• Europese Unie
• OECD

Op basis van de tabel kunnen aantal specifieke kenmerken van e-governmentcoördinatie worden onderscheiden:
• Object van coördinatie is het standaardiseren van informatieverwerking;
• Samenwerking tussen ministeries, gemeenten en regio’s maar centrale regie
vanuit het Ministerie van Financiën;
• Financiële sturing door business-case en budgetsturing;
• Denemarken wordt internationaal geïnspireerd door de OECD.
Dit leidt tot de volgende conclusies.
Netwerk interactie met centrale regie ( f inanciële sturing)
Vanuit het Deense Ministerie van Financiën gedacht, biedt digitalisering het
instrumentarium om de fragmentatie van ICT systemen die ministeries, regio’s
en gemeenten gebruiken te reduceren, dataopslag centraal te standaardiseren en
digitale diensten gekoppeld toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven (zie
paragraaf 5.2.1). Een gestandaardiseerde en gekoppelde dienstverlening geeft het
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Ministerie van Financiën grip op de decentrale organisatie en biedt mogelijkheden
om e-government ontwikkelingen- en uitgaven te controleren (zie ook OECD 20101; The Danish e-government strategy 2007-2010; e-government strategy 2011-2014;
voor een compleet overzicht zie bijlage B).
De coördinatie van e-government in Denemarken heeft niet direct een dwingend
juridisch uitgangspunt. Er is sprake van netwerk interactie met stevige centrale regie. De realisatie e-government initiatieven wordt gecoördineerd door het betrekken
van decentrale partijen en de inzet van budgetsturing (zie paragraaf 5.2.1; zie tabel
1). Het Ministerie van Financiën verbindt met name de baten uit de business-case
aan het (gemeente)budget. De redenering in het Ministerie van Financiën is dat
het niet gebruiken van nationale e-government oplossingen door gemeenten, wordt
bestraft door een korting op het (gemeente)budget.
Internationale inspiratie maar invloed van de bestuurlijke structuur
De OECD is een invloedrijke internationale actor die normen stelt voor het ontwikkelen van e-government projecten en de daarbij horende coördinatieaanpakken.
Denemarken erkent de rol van de OECD en laat meerder malen peer-reviews
uitvoeren die analyseren of de Deense e-government benadering past binnen de
door de OECD opgestelde normen. Hierbij wordt een specifieke terminologie en
beslissingen overgenomen zoals centrale regie, backoffice samenwerking, de opzet
van een governance-structuur gebaseerd op financiële sturing, en de nadruk op
standaardisatie van informatieverwerking.
Bij het organiseren van coördinatie is echter rekening gehouden met de kenmerken
van de Deense bestuurlijke structuur. Gemeenten bieden een groot aantal publieke
diensten aan via lokaal ontwikkelde digitale oplossingen. Hoewel gemeenten een
eigen inkomstenbron hebben, zijn ze tevens afhankelijk van het gemeentebudget.
Wettelijk ingrijpen wordt verhinderd door de decentrale bestuurlijke structuur,
maar de (beperkte) financiële afhankelijkheid van gemeenten ten opzicht van de
centrale overheid vormt een opening om centraal te sturen. Bij het coördineren
van e-government activiteiten wordt het gedrag van gemeenten beïnvloed door te
sturen op deze financiële afhankelijkheid (zie paragraaf 5.2.2). Het opzetten van een
financiële sturingssystematiek in combinatie met het overleg in de Joint committee of cross-government cooperation past bij de relatieve autonomie van Deense
gemeenten en de Deense decentrale bestuurlijke structuur (ze worden betrokken bij
de realisatie van e-government projecten).
In deze paragraaf is de e-governmentcoördinatie bij nationale initiatieven bestudeerd. In de volgende paragraaf volgt een analyse van de coördinatie van e-government initiatieven in de keten van werk en inkomen.
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5.3 Coördinatie in de keten van werk en inkomen
De Deense keten van werk en inkomen bestond voor 2009 uit twee parallelle ketens;
een lokale en een centrale keten. In de lokale keten zorgden de gemeentelijke sociale
diensten dat werkzoekenden zonder werkverleden of zonder werknemersverzekering
re-integreerden op de arbeidsmarkt. De nationale keten daarentegen bestond uit
centraal aangestuurde arbeidsbureaus die samenwerkten met werkgevers. Werkzoekenden met een werknemersverzekering kwamen in geval van werkloosheid terecht
in de nationale keten (Hendeliowitz & Woolhead, 2004 in bijlage B).
Tijdens de Deense hervorming in 2007 zijn beide ketens samengevoegd en hebben gemeenten meer bevoegdheden gekregen op het vlak van de sociale zekerheid
(Local government Denmark, 2009 (bijlage B); Aiken et.al 2011). De reorganisatie
van gemeentelijke sociale diensten en de centrale aangestuurde arbeidsbureaus in
een lokale arbeidsbureaus betekende ook dat bestaande informatiesystemen in de
backoffice werden gekoppeld. Het resultaat is een centraal datawarenhuis (ØKOAMS) dat informatie in de keten van werk en inkomen verzamelt en ontsluit. In deze
paragraaf wordt de coördinatieaanpak besproken die is gevolgd bij het koppelen
van informatiesystemen (5.3.1). Tot slot worden een aantal conclusies geformuleerd
(5.3.2).
5.3.1 De sectorale coördinatieaanpak
Object van coördinatie: Ontwikkelen van een centraal datawarenhuis
Een eerste poging om informatieverwerking te standaardiseren ontstond in 1994
door de opzet van het AMANDA-programma. AMANDA was een informatiesysteem
(een eerste aanzet tot een datawarenhuis) die als doel had om informatie de gemeentelijke sociale diensten en arbeidsbureaus te koppelen. Het gebruik van AMANDA
kwam echter niet van de grond. De harmonisatie van informatieverwerking in de
sociale zekerheid die AMANDA voor ogen had, liep vast door verzet van gemeenten
en arbeidsbureaus. Informatieverwerking werd gezien als een individuele verantwoordelijkheid voor gemeente en arbeidsbureaus. Vooral gemeenten wilden niet dat
de centrale overheid via de top-down aangestuurd informatiesysteem toegang zou
krijgen tot hun informatie (Danish Board of Technology 2001, p.19-20). Het Ministerie van Sociale Zaken trachtte dit lokale verzet op te vangen door de extra eisen
die arbeidsbureaus en gemeenten stelden te verwerken in AMANDA. Zo ontstonden
bijvoorbeeld specifieke modulen die alleen toegankelijk waren voor gemeenten. Dit
had echter als gevolg dat het systeem technisch te complex en praktisch onbruikbaar
werd (Danish Board of Technology 2001, p.19-20). Het AMANDA-project raakte
steeds meer op de achtergrond en had lange tijd geen prioriteit (Danish Board of
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Technology 2001, p.18-19). Bij de lokale reorganisatie tussen 2007 en 2009 ontstond
wederom de ambitie om de backoffice van de keten te harmoniseren. AMANDA (als
informatie koppeling) bestaat in de kern nog, maar is opgegaan in het recentelijk
gelanceerde datawarenhuis ØKO-AMS.
Het geïntegreerd verzamelen van informatie in het centrale datawarenhuis
betekent dat arbeidsbureaus hun lokale informatiesystemen beschikbaar maken
voor ØKO-AMS. In het vervolg van deze subparagraaf wordt beschreven hoe de
backoffice in de Deense keten van werk en inkomen is georganiseerd . Vervolgens is
aandacht voor de interactiepatronen tussen ketenpartijen en de beleidsinstrumenten die worden ingezet bij het koppelen van backoffice-systemen om zo concrete
coördinatieacties zichtbaar te maken.
Standaarden: Harmoniseren van informatieverwerking
De ambitie van het huidige informatiebeleid in de keten van werk en inkomen is
om het ontwikkelde datawarenhuis, ØKO-AMS, verder uit te bouwen (Arbeidsmarkt
Autoriteit, 2014). Het datawarenhuis is een centrale plek die informatie uit de keten
samenbrengt en ontsluit voor ketenpartners (ministerie, gemeenten, arbeidsbureaus en verzekeringen). Het informatiesysteem dat ten grondslag ligt aan ØKOAMS onttrekt data uit een aantal bestaande systemen – lokale informatiesystemen,
jobinstat en jobnet – en ordent deze data. Nu het technische gedeelte van het
datawarenhuis ontwikkeld is, heeft het Ministerie van Sociale Zaken als doel om
de informatieverwerking in ØKO-AMS de standaard te maken in arbeidsbureaus en
gemeenten. Op die manier wordt informatie die is verzameld in de keten van werk
en inkomen makkelijker toegankelijk. Dit betekent echter ook dat arbeidsbureaus en
gemeenten hun informatie volledig moeten koppelen aan het datawarenhuis door
het gebruik van centraal ontwikkelde standaarden.
De digitale overheid in de Deense keten is opgebouwd uit verschillende informatiesystemen (zie figuur 6.1). Bij het harmoniseren van informatieverwerking in de
Deense keten van werk en inkomen worden de verschillende informatiesystemen
die bestaan in de backoffice op elkaar aangesloten. De onderstaande figuur geeft
de relatie tussen de Deense informatiesystemen weer. Hierbij is een onderverdeling
gemaakt in backoffice-systemen en frontoffice.

98

VAN E-GOVERNMENT IN DENEMARKEN
HoofdstukCOöRDINATIE
5

| hoofDsTuk 5

ØKO-AMS (nationaal datawarenhuis)
Backoffice
Jobinstats.dk
Lokaal systeem

Frontoffice

Jobnet.dk

figuur 5.1: Informatiesystemen Deense keten werk en inkomen

Figuur 5.1: Informatiesystemen Deense keten werk en inkomen
Het online portaal Jobnet.dk is de digitale frontoffice enone-stop-shop voor werkzoekenden: Werkzoekenden kunnen zich hier registreren, een specifieke uitkering
en/of re-integratie traject aanvragen, en zich inschrijven voor cursussen. Jobnet.dk
communiceert vervolgens met drie systemen in de backoffice van de keten van werk
en inkomen.
Backoff ice: ØKO-AMS, Jobinstats en lokale informatiesystemen
Naast ØKO-AMS als centraal backoffice-systeem hebben de lokale arbeidsbureaus
de beleidsvrijheid om hun eigen specifieke informatiesysteem te gebruiken voor informatieverzameling en -opslag. Het Ministerie van Sociale Zaken eist echter wel dat
het lokale informatiesysteem voldoet aan centrale standaarden en dus technisch- en
semantisch kan communiceren met het centrale datawarenhuis (AMS, 2011).
Ook jobinstats.dk is een backoffice-systeem. Jobinstats.dk onttrekt statistische
gegevens over sociale voorzieningen en sociale verzekeringen uit de lokale informatiesystemen en maakt deze gegevens vrij toegankelijk.
Semantische- en technische standaarden
Een aantal centrale semantische- en technische standaarden zijn ontwikkeld om de
verschillende informatiesystemen (ØKO-AMS, Jobinstats en lokale informatiesystemen) te koppelen. De semantische standaarden hebben betrekking op de betekenis
van termen en woorden. Dit speelt onder andere een rol bij het invullen van digitale
formulieren.18 De lokale systemen in alle arbeidsbureaus moeten bijvoorbeeld hetzelfde format voor hun digitale formulieren gebruiken om op een juiste manier te
communiceren met het centrale datawarenhuis. De semantische standaarden van
het Ministerie van Sociale Zaken zijn gebaseerd op de standaardisatie richtlijnen
18

zie http://digitaliser.dk/resource/1567587 (Deens) voor een uitgebreid overzicht van
semantische standaarden.
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van de Agency of Digitisation (onderdeel van het Ministerie van Financiën) (zie ook
paragraaf 5.2.1).
Naast semantische standaarden structureren ook technische standaarden digitale communicatie tussen lokale informatiesystemen, jobinstat en ØKO-AMS. De
technische communicatie werkt volgens de SQL-server die bestaat uit de SQL-92
standaard. De SQL-92 standaard omvat codes die data verzamelen uit beschikbare
bronnen en deze data samenvoegen in een database. Ook is ASP.NET geïmplementeerd in ØKO-AMS. ASP.Net is een door Microsoft ontwikkeld raamwerk dat is
opgebouwd uit HTML-standaarden. ASP.NET maakt het onder andere mogelijk om
de ØKO-AMS toegankelijk te maken via een web interface, en formulieren uit het
lokale informatiesysteem te verwerken. Daarnaast wordt ook informatie onttrokken
uit AMANDA, het in 2004 ontwikkelde backoffice-systeem van de arbeidsbureaus.
Het standaardiseren van informatieverwerking is echter meer dan het technisch
koppelen van systemen. Harmonisatie betekent ook dat arbeidsbureaus de standaarden implementeren op lokaal niveau. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het
interactieproces dat op gang komt bij het realiseren van standaarden hiërarchisch
van aard kan zijn of juist een netwerkstructuur kan aannemen. In het vervolg van
deze paragraaf wordt onderzocht hoe de interactie tussen actoren in de Deense
keten van werk en inkomen is georganiseerd. Ook volgt een beschrijving van de beleidsinstrumenten die worden gebruikt bij het implementeren van sectorale digitale
oplossingen.
Interactie tussen actoren: Hiërarchische interactie
De Deense keten van werk en inkomen maakt onderscheid tussen centrale partijen
(Ministerie van Sociale Zaken) en uitvoeringspartijen (lokale arbeidsbureaus). De
Arbeidsmarkt Autoriteit is een belangrijke centrale partij en heeft als afdeling van
het Ministerie van Sociale Zekerheid een regisserende rol in de keten van werk en inkomen (Danish Employment Policy, 2008 p.14 – 16, zie bijlage B). De Arbeidsmarkt
Autoriteit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onder andere ØKO-AMS en
de realisatie van de eerder genoemde technische- en semantische standaarden.
Respondenten die werkzaam zijn bij het Ministerie van Sociale Zaken en regio
benadrukken de regisserende positie van de Arbeidsmarkt Autoriteit:
‘De Arbeidsmarkt Autoriteit heeft informatie nodig van gemeenten, ze hebben ingewikkelde regels gemaakt hoe gemeenten deze informatie moeten
aanleveren’. (respondent Regio Copenhagen&Zealand)
‘Wij (Ministerie van SZW red.) maken hier inderdaad de standaarden, dus
ook de technische standaarden (…) Arbeidsbureaus verwerken informatie
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volgens de richtlijnen van het ministerie’. (respondent 1 Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid)

Hoewel in het voorgaande steeds werd gesproken over een keten, zijn er echter
structuur eigenschappen die wijzen op een hiërarchische relatie tussen Ministerie
van Sociale Zaken en arbeidsbureaus. De verticale en ondergeschikte relatie komt
empirisch tot uitdrukking in het verplichten van centrale standaarde en hiërarchische interactie tussen ketenpartijen.
Hiërarchische interactie en standaardisatie
De Arbeidsmarkt Autoriteit bepaalt top-down welke informatie lokale arbeidsbureaus onderling dienen te delen en welke informatie beschikbaar dient te zijn voor
het Ministerie van Sociale Zaken via het datawarenhuis. Het Ministerie van Sociale
Zaken (waar de Arbeidsmarkt Autoriteit onderdeel van is) heeft hierdoor een stevig
regisserende positie.Het op centraal niveau vaststellen hoe arbeidsbureaus dienen te
handelen en informatie dienen te verwerken, maakt het mogelijk om grip te houden
op informatieprocessen in de keten van werk en inkomen (zie ook paragraaf 2.2.1).
Het doel hierbij is om de informatie beschikbaar te maken in het datawarenhuis, zo
onderschrijft een respondent die werkzaam is in een arbeidsbureau:
‘Kijk, centraal is vastgelegd wat we moeten doen. Dat doen we dan ook omdat
dit waarschijnlijk de beste manier is om informatie te verwerken (…) Regelgeving vertelt exact hoe we onze lokale systemen moeten koppelen aan het
arbeidsmarktportaal (datawarenhuis ed.) volgens standaarden zoals opgezet
door de arbeidsmarktautoriteit’. (respondent arbeidsbureau Hoje-Taastrup)

De verticale relatie tussen het Ministerie van Sociale Zaken en de arbeidsbureaus
krijgt verder vorm door de systemische centrale controle van arbeidsbureaus. De
Deense regio’s controleren in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken of de
informatiesystemen van arbeidsbureaus op een correcte wijze communiceren met
het centrale datawarenhuis (Danish employment policy, 2008, p.14). Een speciaal
ontwikkelde monitor controleert of de arbeidsbureaus hun backoffice-processen
dusdanig hebben aangepast dat informatie-uitwisseling met ØKO-AMS mogelijk is.
Het Ministerie van Sociale Zaken gebruikt deze monitor bovendien als beleidsinstrument om het functioneren van arbeidsbureaus te controleren. Zo wordt gekeken
of individuele arbeidsbureaus voldoen aan de algemeen gestelde doelstellingen van
het ministerie. Bijvoorbeeld, wat betreft het terugbrengen van werkzoekenden op
de arbeidsmarkt. Deze monitor is een belangrijk beleidsinstrument in de Deense
coördinatiesystematiek en wordt in het verloop van deze paragraaf besproken.
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Beleidsinstrumenten: Centrale standaarden en monitor
In de Deense keten van werk en inkomen gebruikt het Ministerie van Sociale Zaken
als regisserende actor twee beleidsinstrumenten om daadwerkelijk gedrag te beïnvloeden: standaardisatierichtlijnen en de eerder genoemde monitor.
Centrale standaarden
Het Ministerie van Sociale Zaken is door de fusie van centrale arbeidsbureaus en
gemeentelijke sociale diensten bevoegd om informatisering in de keten te sturen
met beleidsregels. Het Ministerie van Sociale Zaken en de Arbeidsmarkt Autoriteit
ontlenen hun bevoegdheid voor aansturing, optimalisering en structurering van de
keten aan de Wet op de sociale zekerheid (Consolidation act on social services, art.
14)19. Een respondent werkzaam bij een van de vijf regio’s geeft aan dat het ministerie deze bevoegdheid tevens aangrijpt om dwingende standaarden te ontwerpen
voor het datawarenhuis:
‘Er is heel specifiek omschreven hoe arbeidsbureaus informatie dienen te
verwerken. In beleid is vastgelegd dat lokale arbeidsbureaus hun systemen
koppelen aan bijvoorbeeld het datawarenhuis (…). Dit betekent dat wij (regio’s
ed.) arbeidsbureaus kunnen verplichten om specifiek standaarden te gebruiken. Dat is wettelijk bepaald. (respondent Regio Copenhagen&Zealand)’

Ook op het niveau van arbeidsbureaus benadrukken respondenten dat het Ministerie van Sociale Zaken standaarden voorschrijft. Het gebruik van semantische- en
technische standaarden wordt afgedongen door het neer te leggen in regels en dat
regio’s het gebruik van standaarden controleert:
‘We (arbeidsbureaus red.) hebben weinig ruimte om ons te bewegen. We
moeten bijna alles (acties per cliënt) in onze database registeren. Dit omdat
je weet dat een deel communiceert met het datawarenhuis en jobinstat. Dat
deze systemen met elkaar dienen te communiceren is allemaal wettelijk
vastgelegd. Het wordt gecontroleerd en je kan als arbeidsbureaus aardig wat
geld mislopen en zelfs taken kwijtraken als je IT-systemen niet gebruikt zoals is
voorgeschreven. We gebruiken bijvoorbeeld standaard registratieformulieren
om aan deze eis te voldoen’. (respondent arbeidsbureau Hoje-Taastrup)

Door de ontwikkeling van het centrale ØKO-AMS en de koppeling van lokale systemen aan dit centrale backoffice-systeem ontstaat centrale controle op de informatieverwerking. De naleving van de opstelde centrale standaarden wordt vanuit de
regio gecontroleerd. De monitoringsstructuur verbindt de data uit jobinstats en het
19
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datawarenhuis met taakstelling van lokale arbeidsbureaus. Deze controlesystematiek illustreert de centrale positie van het Ministerie van Sociale Zaken en de invloed
van het ministerie op lokale informatieprocessen.
Monitor: benadrukken van de verticale relatie
Het ministerie heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd/vastgelegd met de
arbeidsbureaus, zowel qua gebruik van ICT als qua uitvoering (bijv. % werkzoekenden naar arbeidsmarkt geholpen). De monitor koppelt informatieverwerking van
de arbeidsbureaus aan de doelstellingen en beoordeelt: a. Of arbeidsbureaus het
ICT-systeem op de juiste manier gebruiken; en b. of zij voldoen aan de gestelde
prestatiedoelstellingen. Zo niet, dan worden arbeidsbureaus – als sanctie - gekort
op hun budget. De monitoringsystematiek in Denemarken koppelt de informatieverwerking met algemene doelstellingen die zijn gesteld in de keten van werk en
inkomen. Het ministerie controleert op basis van data uit ØKO-AMS en jobinstat
of individuele arbeidsbureaus voldoen aan de gestelde doelstellingen (Danish
employment policy, 2008). Daarnaast meet de monitor ook impliciet of de digitale
registraties in de lokale informatiesystemen correct communiceren met de centrale
backoffice (datawarenhuis). Een respondent uit een arbeidsbureau bespreekt de
monitoringssystematiek en geeft aan dat de jaarlijkse monitor een stimulans is om
lokale informatiesystemen te koppelen aan het datawarenhuis:
‘Het niet goed communiceren van lokale systemen met centrale systemen
kan problemen opleveren als het arbeidsbureau wordt gecontroleerd door
de regio. De data uit centrale systemen worden gebruikt in de beoordeling
van het arbeidsbureaus. Het niet goed functioneren ten opzicht van andere
arbeidsbureau of het niet behalen van de opgestelde doelen kan leiden tot
verregaande sancties. In de eerste plaats kan worden bepaald dat taken
van de arbeidsbureau worden uitbesteed aan private organisaties. In de
tweede plaats is er een financiële sanctie. Het arbeidsbureau krijgt 35% van
de kosten vergoed als ze iemand registeren en ze krijgen de overige 65% als
ze mensen integreren op de arbeidsmarkt. Als nu blijkt uit de cijfers van het
datawarenhuis dat een groot deel nog niet is geïntegreerd op de arbeidsmarkt,
maar dit feitelijk wel zo is, dan lopen de arbeidsbureaus een groot bedrag
mis. Dit is dus een stimulans om te zorgen dat het lokale systeem werken
en op een juist wijze communiceert met de centrale systemen’. (respondent
arbeidsbureau Hoje-Taastrup)

Onvolledige gegevens in het ØKO-AMS kunnen tot vertekende scores van arbeidsbureaus in de monitor leiden. Dit kan resulteren in (financiële) sancties vanwege het
niet naleven van centraal geformuleerde doelstellingen.
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De hiërarchische interactiepatronen tussen Ministerie van Sociale Zaken en arbeidsbureaus komt terug in de coördinatieacties die worden ondernomen. De ondergeschikte relatie van lokale arbeidsbureaus laat het toe dat standaarden top-down worden opgelegd en maakt het mogelijk om door een monitor het gebruik van centraal
ontwikkelde standaarden te controleren (zie ook hoofdstuk 3.2.3 over contingentieverwachting). Dit neemt niet weg dat er internationale beleidsnetwerken zijn die van
invloed zijn op de keten van werk en inkomen. Als afsluiting van deze subparagraaf
is aandacht voor de internationale beleidsnetwerken en op de mogelijke invloed van
deze netwerken op het organiseren van sectorale e-governmentcoördinatie.
Internationale beleidsnetwerken: Bilaterale contacten
Respondenten uit de Deense keten van werk en inkomen geven aan dat er bilateraal
contact is met andere Europese landen omtrent e-government vraagstukken in
deze keten. Tussen 2008 en 2011 hebben partijen uit de Deense keten van werk en
inkomen contact gehad met partijen uit de Nederlandse keten van werk en inkomen
omtrent e-government:
‘Ik heb hier een overzicht van contact tussen Denemarken en Nederland.
Dit zijn seminars, studiereizen, maar ook participatie in onderzoeken die
zijn uitgevoerd door ons (Denemarken red.) en Nederland’. (respondent
Ministerie van Sociale Zaken)

In 2008 vragen Nederlands partijen aan Denemarken om te demonstreren hoe
lokale arbeidsbureaus de informatieverwerking monitoren en dit verwerken in
jobinstats. In 2011 deelt Denemarken op verzoek van Nederland kennis over de
contactprocedure tussen werkzoekenden en arbeidsbureaus. Vertaald naar de literatuur tracht Denemarken hier een standaard te stellen voor haar Europese collega’s
(zie ook DiMaggio & Powell, 1983 over normatief isomorfisme). In 2011 bezoekt
een Deense delegatie Nederland om meer te weten te komen over de verwerking
van elektronische registratie van werkzoekenden. Opvallend is dat de invloed van
internationale beleidsnetwerken die bij de coördinatie op nationaal niveau duidelijk
zichtbaar was, voor de keten van werk en inkomen nauwelijks geldt. Internationale
organisaties, zoals de OECD, Verenigde Naties en Europese Commissie, organiseren voor deze keten geen internationale omgeving voor uitwisseling tussen landen
over digitalisering op dit terrein.
In de Deense keten van werk en inkomen is geen zichtbare directe invloed van de
OECD, Verenigde Naties en Europese Commissie op e-governmentcoördinatie. De
lopende internationale contacten bestaan voornamelijk uit bilaterale contacten tussen landen. Wel is er een Europees beleidsnetwerk de European Employment Strategy
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(EES) (Hendeliowitz & Wollhead, 2004).20 De EES moedigt het delen van informatie
over sociaal beleid tussen EU Lidstaten aan. De EES vraagt echter voornamelijk
data over macro-economische ontwikkelingen in relatie tot uitgaven aan sociaal
beleid (Europese Commissie, 2013), en beïnvloedt dus niet specifiek digitalisering
en informatie-uitwisselingin de keten van werk en inkomen.
Er zijn niet direct valide empirische data die aantonen dat internationale partijen
of coördinatieaanpakken uit andere West-Europese landen van invloed zijn op de
Deense keten van werk en inkomen. De keuze om een combinatie van hiërarchische
interactie, top-down standaarden en een monitor in te zetten bij e-governmentcoördinatie lijkt juist mogelijk te zijn vanwege de ketenstructuur. De ketenstructuur die
hiërarchisch is georiënteerd maakt het mogelijk om routinematige handelingen van
arbeidsbureaus te eisen en deze handelingen direct te controleren..
5.3.2 Conclusie
In de keten van werk en inkomen is de Arbeidsmarkt Autoriteit als onderdeel van
het Ministerie van Sociale Zaken een regisseur bij e-government beleid. De Arbeidsmarkt Autoriteit heeft bijvoorbeeld het backoffice-systeem ØKO-AMS ontwikkeld.
Dit informatiesysteem maakt informatie-uitwisseling mogelijk, maar is tevens een
instrument om informatieverwerking en de prestaties van lokale arbeidsbureaus
centraal te controleren. Tabel 3 biedt een overzicht e-governmentcoördinatie in
de Deense keten van werk en inkomen op basis van de vijf besproken analytische
elementen.

20

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
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Tabel 3: E-governmentcoördinatie op sectoraal niveau in Denemarken
Elementen

Sectoraal

Object van coördinatie

Standaardiseren van informatieverwerking door datawarenhuis in de keten
van werk en inkomen.

Standaarden

• Semantische standaarden (betekenis woorden en termen.
• Technische standaarden onder andere de SQL-92 ASP.NET

Interactie tussen actoren

Hiërarchische interactie:
• Arbeidsmarkt Autoriteit (Ministerie van Sociale Zaken) controleert en
beheerst de implementatie van standaarden
• Lokale arbeidsbureaus

Beleidsinstrumenten

• Wet- en regelgeving (Wet sociale zekerheid die Ministerie van Sociale
Zakken bevoegdheid toekent om beleidsregels op te stellen in de keten
van werk en inkomen)
• Standaardisatierichtlijnen
• Monitor die gebruik van systeem en behalen van algemene
doelstellingen controleert.

Internationaal contact

• Bilaterale overleggen
• European Employment Strategy

Op basis van de bovenstaande tabel zijn een aantal specifieke kenmerken omtrent egovernmentcoördinatie in de Deense keten van werk en inkomen te onderscheiden:
• Het object van coördinatie is standaardisatie van informatieverwerking;
• Hiërarchische interactie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken;
• Verplichte centrale standaarden, naleving wordt gecontroleerd door een monitor.
Op basis van deze kenmerken is een aantal conclusies te formuleren.
Hiërarchische interactie (centrale standaarden en monitor)
Na 2009 is de uitvoering in de sociale zekerheid gedecentraliseerd, maar de centrale sturingspatronen zijn overeind gebleven (zie paragraaf 5.2.1). Hierdoor heeft
de sector een specifieke structuur met daarbij passende e-governmentcoördinatie.
Arbeidsbureaus staan onder directe controle van het Ministerie van Sociale Zaken.
Dit ministerie bepaalt welke informatie arbeidsbureaus verwerken en hoe dit moet
worden verwerkt. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor de ontwikkeling
en het onderhoud van ICT-applicaties die worden gebruikt in de keten van werk
en inkomen. Om fragmentatie tegen te gaan is er een centraal datawarenhuis
ontwikkeld dat informatie van arbeidsbureaus toegankelijk maakt voor andere
ketenpartijen. Door harmonisatie van informatieverwerking kan het ministerie informatieprocessen in lokale arbeidsbureaus centraal controleren en optimaliseren.
Daarbij maakt het ministerie gebruik van een monitor die onderzoekt of lokale cor106
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rect communiceren met het datawarenhuis. De monitor analyseert hiervoor data uit
het datawarenhuis (besproken in paragraaf 5.2.2). Het functioneren van de keten
is op die manier nauw verweven met de informatiesystemen die worden gebruikt.
Invloed van de ketenstructuur
Het ontwikkelen van een coördinatieaanpak waarbij het monitoren van standaarden
centraal staat, sluit aan bij de verticale relaties tussen actoren in de Deense keten
van werk en inkomen. Het Ministerie van Sociale Zaken controleert het informatieverwerking door een monitor omdat dit de meest effectieve weg is naar de optimalisatie van het datawarenhuis (zie hoofdstuk 3 over contingentie). Deze aanpak
lijkt niet ingegeven door internationale contacten, maar wordt gedreven door de
mogelijkheden die de ketenstructuur biedt: Direct controleren of informatie wordt
verwerkt volgens centrale standaarden en sancties opleggen als dit niet het geval
is. Hierbij is het datawarenhuis niet slechts een backoffice-systeem dat informatieuitwisseling aanmoedigt, maar ook een controlemechanisme om informatieverwerking te beheersen (zie ook Danish Employment Policy, p.13-19).

5.4 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is de coördinatie van e-government in Denemarken op nationaalen sectoraal niveau onderzocht. Deze laatste paragraaf vergelijkt bevindingen uit de
twee cases en formuleert op basis van deze vergelijking een aantal conclusies. Tabel
4 laat nog eensvanuit vergelijkend perspectief zien hoe e-governmentcoördinatie op
nationaal en sectoraal niveau is georganiseerd.
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Tabel 4: Vergelijking coördinatie tussen niveaus in Denemarken
Elementen

Nationaal

Sectoraal

Object van coördinatie Standaardisatie van
informatieverwerking door centrale
ICT-architectuur

Standaardiseren van
informatieverwerking door
datawarenhuis in de keten van werk en
inkomen.

Standaarden

OIOXML standaard voor
informatie-uitwisseling tussen
overheidsorganisaties, document
verwerking (FESD), digitale
handtekeningen (OCES) en document
uitwisseling (ODF/OOXML).

Semantische standaarden (betekenis
woorden en termen. Technische
standaarden onder andere de SQL-92
ASP.NET

Interactie tussen
actoren

Netwerk interactie met centrale regie:

Hiërarchische interactie:

• Het Ministerie van Financiën als
centrale regisseur

• Arbeidsmarkt Autoriteit (Ministerie
van Sociale Zaken) controleert en
beheerst de implementatie van
standaarden

• Agency of Digitisation

•

Lokale arbeidsbureaus

• Ministeries van Economische Zaken,
• Binnenlandse zaken, Wetenschap en
Innovatie.
• Gemeenten
• Regio’s
Beleidsinstrumenten

Internationale
beleidsnetwerken

• Wettelijk kader opgebouwd uit
verschillende wetten.

• De wet op de sociale zekerheid

• Business-case

• Standaarden

• Budgetsturing

• Monitor

• Europese Unie

• Bilaterale overleggen

• OECD

• European Employment Strategy

Op basis de bovenstaande vergelijkende tabel zijn een aantal conclusie te formuleren.
Netwerk interactie met de nadruk op centrale regie en hiërarchische interactie
Het object van coördinatie op nationaal- en sectoraal niveaus is het top-down
realiseren van eenduidige standaarden. Op nationaal niveau komt dit tot uiting in
het ontwikkelen van een overheidsbrede ICT-infrastructuur en op sectoraal niveau
door de realisatie van een nationaal datawarenhuis dat (verplicht) communiceert
met lokale systemen (zie paragraaf 5.2 en 5.3). In beide gevallen is echter sprake
centrale regie. Op nationaal niveau beïnvloed het Ministerie van Financiën de lokale
implementatie door de budgetsturing en het controleren van de onderhandelingen
in de Joint committee of cross-government cooperation’ door de business-case. Hier is
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sprake van netwerk interactie met centrale regie. In de sociale zekerheid controleert
het Ministerie van Sociale Zekerheid de informatieverwerking in het datawarenhuis
door het opstellen van centrale standaarden. Daarnaast gebruikt het Ministerie
van Sociale Zaken monitorstructuur om te controleren of arbeidsbureaus handelen
volgens de centrale eisen. Standaarden worden door hiërarchische interactie lokaal
geïmplementeerd.
Internationale inspiratie en invloed van bestuurlijke structuur en keten
Op nationaal- en sectoraal niveau wordt e-governmentcoördinatie verschillend
georganiseerd. In de organisatie laat nationaal niveau zich leiden door internationale partijen en de decentrale bestuurlijke structuur. Op sectoraal niveau is de
internationale omgeving minder van invloed, maar is de ketenstructuur veel meer
bepalend voor e-governmentcoördinatie (zie paragraaf 5.3).
Nationaal: Decentrale structuur en internationale invloed
Denemarken beweegt zich in een internationaal beleidsnetwerk waar de heersende
opvatting is dat standaardisatie van informatieverwerking een vereiste is voor een
transformatie naar een interactieve en moderne overheid (zie ook paragraaf 5.2). De
Deense overheid ontwikkelt vervolgens een coördinatieaanpak die voldoet aande
normen van de OECD om haar status van interactieve overheid waar te maken. De
OECD heeft twee peer reviews uitgevoerd naar de status van e-government in Denemarken (zie paragraaf 5.2.1). Op basis van OECD aanbevelingen is een meer centrale
financieringsstructuur opgezet die het Ministerie van Financiën controle geeft op
lokale uitgaven in het kader van nationaal e-governmentbeleid. De invloed van de
OECD is voornamelijk gericht op het organiseren van een governance-structuur met
een centrale oriëntatie. Mede omdat dit een door de OECD gepropageerde moderne
en geïntegreerde overheid mogelijk maakt.
Hoewel e-governmentcoördinatie wat betreft terminologie en beslissingen aansluit bij een bepaalde adviezen van de OECD, worden concrete coördinatieacties bij
het organiseren van coördinatie aangepast aan de decentrale bestuurlijke structuur.
De uitdaging voor het Ministerie van Financiën is om gemeenten te stimuleren om
te participeren in nationale e-government projecten. Het ministerie van Financiën
is niet in staat om dwingend en direct in te grijpen in de digitale huishouding van
gemeenten (zie paragraaf 5.2.1). De ontwikkelde coördinatieaanpak houdt echter
rekening met de decentrale structuur en de actoren die daarin centraal staan.
Het Ministerie van Financiën erkent dat ze afhankelijk is van gemeenten en niet
direct kan voorschrijven hoe gemeenten hun informatie verwerken. Om deze reden
worden gemeenten betrokken bij het ontwikkelen van e-government activiteiten en
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wordt bij het implementeren van e-government door budgetsturing gestuurd op het
gemeentebudget (zie paragraaf 5.2.1).
Sectoraal: invloed van de ketenstructuur
In de keten van werk en inkomen heeft het Ministerie van Sociale Zaken een prominente rol in de coördinatie van e-governmentbeleid. Lokale arbeidsbureaus vallen
hiërarchisch onder het ministerie (zie paragraaf 5.2.3). Hoewel arbeidsbureaus
decentraal zijn georganiseerd , is het Ministerie van Sociale Zaken verantwoordelijk
voor de ICT-ontwikkeling in de keten van werk en inkomen. Op centraal niveau is
een backoffice-systeem ontwikkeld – ØKO-AMS– dat als doel heeft om informatieuitwisseling tussen actoren in de keten van werk en inkomen te optimaliseren. Lokale arbeidsbureau hebben de beleidsvrijheid om hun eigen informatiesystemen te
gebruiken. De formele eis is echter wel dat de lokale systemen communiceren met
de centraal ontwikkelde backoffice-systemen door het gebruik van centraal ontwikkelde standaarden. Het ministerie controleert met de monitor jaarlijks op naleving
van deze eis (zie paragraaf 5.2.3).
In het volgende hoofdstuk is aandacht voor de coördinatie van e-government initiatieven in Oostenrijk.
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6.1 Inleiding
Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de casestudie in Oostenrijk. Daarbij
zijn twee niveaus van coördinatie op het gebied van e-government onderzocht:
Coördinatie op nationaal niveau en coördinatie op sectoraal niveau, in de keten
van werk en inkomen. Op nationaal niveau is in Oostenrijk een overheidsbrede
ICT-infrastructuur gecreëerd die het toelaat dat federale ministeries, deelstaten en
gemeenten informatie vergelijkbaar verwerken (Digital Austria, 2006; zie bijlage
B voor bestudeerde documenten). In de Oostenrijkse keten van werk en inkomen
wordt een centrale digitale oplossing gebruikt om informatie van werkzoekenden te
verzamelen en vervolgens uit te wisselen tussen ketenpartners. Het internetportaal
eAMS fungeert hierbij als frontoffice voor werkzoekenden. In de backoffice wordt
informatie van werkzoekenden opgeslagen in een centraal datawarenhuis.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: Paragraaf 6.2 beschrijft e-governmentcoördinatie op nationaal niveau. Paragraaf 6.3 staat in het teken van de e-governmentcoördinatie in de Oostenrijkse keten van werk en inkomen. In beide paragrafen wordt
de coördinatie van e-government bestudeerd aan hand van de vijf elementen uit
hoofdstuk 4: Het object van coördinatie, het gebruik van standaarden, interactie
tussen actoren, beleidsinstrumenten en de aanwezigheid van een internationaal
beleidsnetwerk. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie in paragraaf 6.4.

6.2 Coördinatie op nationaal niveau
Oostenrijk is in 2006 begonnen met de ontwikkeling van een nationale e-government aanpak. De aanleiding hiervoor was het programma i2010 van de Europese
Commissie. Dit programma had tot doel de digitale dienstverlening in Europese
lidstaten te verbeteren en toegankelijker te maken voor burgers en bedrijven (Europese Commissie, 2005; Digital Austria, 2008). De eerste Oostenrijkse e-government
strategie in 2006 is gericht op het verbeteren van digitale aanwezigheid van de
federale overheid, deelstaten en gemeenten. Dit is een belangrijke voorwaarde om
te voldoen aan de Europese i2010-richtlijnen. De Oostenrijkse overheid ontwikkelt
verschillende websites die burgers toegang geven tot digitale informatie (Digitales
Österreich, 2006). In meer recente beleidsnotities is echter een verschuiving in
ambities zichtbaar van online-aanwezigheid naar een geïntegreerde en interactieve
overheid (Europese Commissie, 2011; Digital Austria, 2014). Het overheidsbreed
koppelen van de backoffices is hierbij het startpunt (Europese Commissie, 2005;
Digital Austria, 2008, voor een compleet overzicht zie bijlage B). Om de eindgebruiker via een digitale one-stop-shop toegang te geven tot de dienstverlening,
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moeten federale partijen, deelstaten en gemeenten wel hun informatie vergelijkbaar
verwerken, met elkaar delen, en ook nog eens beschikbaar maken via een frontoffice. In deze paragraaf wordt de coördinatieaanpak besproken die wordt gevolgd bij
het koppelen van informatiesystemen (6.2.1). Tot slot worden een aantal conclusies
geformuleerd (6.2.2).
6.2.1 De nationale coördinatieaanpak
Het doel in Oostenrijk is om een interactieve en geïntegreerde overheid te realiseren. In de praktijk betekent dit dat federale ministeries, deelstaten en gemeenten
gebruik moeten maken van een gedeelde ICT-infrastructuur.
Object van coördinatie: Ontwikkeling van een ICT- infrastructuur
Het object van coördinatie is het overheidsbreed standaardiseren van de informatieverwerking. Dit heeft naast het stroomlijnen van de dienstverlening voor de eindgebruiker, ook voordelen voor de Oostenrijkse bestuurlijke organisatie. Uniforme
backoffice-systemen bevorderen en versimpelen de (digitale) samenwerking tussen
federale overheid, deelstaten en gemeenten. Daarnaast maakt een digitaal coöperatieve overheid het mogelijk om effectief informatie te delen om zo de administratieve
lasten te verlichten (E-government werkgroep, 1997, p. 8-9); Europese Commissie,
2005; Federaal Ministerie van Financiën, 2010). In het vervolg van deze paragraaf
volgt een beschrijving van de stappen die zijn gezet om een gestandaardiseerde en
overheidsbrede backoffice te ontwikkelen. Hierbij is aandacht voor de ontwikkeling
van standaarden, de interactie tussen actoren en de beleidsinstrumenten die zijn
ingezet om de backoffice te uniformeren.
Standaarden: Harmoniseren van informatieverwerking
Het startpunt in het creëren van een gestandaardiseerde backoffice is een federaal
opgezette ICT-infrastructuur. De technische componenten binnen deze infrastructuur vormen de basis voor een overheidsbrede en eenduidige e-government aanpak.21 Deze ICT- infrastructuur is opgebouwd uit een stelsel van semantische- en
technische standaarden (Arbeidsgruppe e-government-architektur, 2009).
Semantische- en technische standaarden
De ontwikkelde semantische standaarden beschrijven uniforme termen, begrippen
en woorden. Een stijlgids voor digitale formulieren verschaft een overzicht van
bestaande semantische standaarden en geeft publieke instellingen een mogelijk21

116

http://reference.e-government.gv.at voor compleet overzicht e-government in Oostenrijk

Coördinatie van e-government in Oostenrijk  | Hoofdstuk 6

heid om een vergelijkbare opmaak te gebruiken bij het ontwikkelen van digitale
formulieren (E-government styleguide, 2012; Digital Austria 2008, p.90; Handbuch
diakritisch Zeigen (no. 1.2.0)).
De technische standaarden hebben daarnaast als doel om protocollen en applicaties te creëren die digitale communicatie tussen bestuurlijke partijen mogelijk maakt
(Arbeidsgruppe Cloud computing, 2011; Digital Austria, 2014, p.160-205). Zo heeft
de overheid een digitale ID-kaart ontwikkeld die een digitale handtekening en digitale
identificatie realiseert (Arbeidsgruppe Stammzhal, 2014; Digital Austria, 2014, p.36).
Burgers en bedrijven kunnen met deze digitale ID-kaart veilig verschillende digitale
diensten afnemen. Naast de ID-kaart zijn er ook verschillende standaard applicaties
en protocollen ontwikkeld, die de ontwikkeling van uniforme e-government projecten
faciliteren (Digital Austria 2008, p.88 -101; Europese Commissie 2011, p.11).
Door deze protocollen kunnen overheidsorganisatie formulieren en documenten
onderling digitaal delen en informatie online beschikbaar maken voor burgers (Arbeidsgruppe XML, 2008).
Tabel 1: Technische protocollen in Oostenrijk (zie ook Digital Austria 2014)
Protocollen

Doel

XML Data Input Protocol

Standaard voor data input. Dit raamwerk wordt verwerkt
in het informatiesysteem

XML-g

Standaard voor digitale communicatie tussen
overheidsorganisaties

XML structure Personal Data (PersonData)

Standaard maakt het mogelijk unieke gebruikers te
herkennen.

Electronic Data Interchange Format

EDIF zijn meta-data die een proces beschrijven

Electronic Delivery

ED zorgt dat wordt gecontroleerd of diensten en
informatie op de juiste manier zijn afgeleverd en bij de
juiste persoon terecht zijn gekomen.

SOAP

SOAP (XML-sf) checkt of communicatie tussen
overheidsdiensten juist verloopt en stuurt foutmeldingen
als dit niet het geval is.

Het samenvoegen en koppelen van de protocollen leidt tot vier kernapplicaties:
ELAK, Portal Group, Directory services en Application modules (Digital Austria,
2008):
ELAK
ELAK is een de kernapplicatie in de infrastructuur en maakt het mogelijk voor overheidsorganisaties om web formulieren te maken, online betaling te regelen en veilig
digitaal informatie uit te wisselen.
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Portal Group
Het portal group system is een digitale applicatie die publieke organisaties in
Oostenrijk e-government projecten kunnen implementeren zodat ze uiteindelijk
onderlinge informatie kunnen delen.
Directory services
De directory service is de basis informatie-uitwisseling. De website-extensie die is
gebouwd op centrale directory LDAP.gv.at. Dit betekent dat alle publieke organisaties in Oostenrijk een website gebruiken met help.gv.aut. Daarnaast is het een
vereiste om een help.gv.aut directory te bezitten om op een later moment onderling
informatie te delen (portal group service).
Application modules
Application modules zijn een set van modules die het mogelijk maken om applicaties te ontwikkelen. Dit zorgt voor standaardisatie tussen applicaties. De volgende
modules zijn beschikbaar: MOAD ID (identificatie), MOA SP (handtekening verificatie), MOA SS (server veiligheid) en MOA ZS (delen van informatie).
De ambitie van de federale overheid is dat zoveel mogelijk deelstaten en gemeenten
de federale standaarden gaan gebruiken. In de federaal bestuurlijke structuur in
Oostenrijk hebben deelstaten en gemeenten echter de autonomie om zelfstandig
te overwegen of zij de federale ICT-infrastructuur wel of niet willen gebruiken. De
volgende subparagraaf beschrijft daarom welke coördinatieaanpak de Oostenrijkse overheid inzet om te zorgen dat deelstaten en gemeenten de federale ICTinfrastructuur gaan gebruiken. Hierbij is aandacht voor de interactie tussen actoren
en de beleidsinstrumenten die worden ingezet bij de implementatie van federale
semantische- en technische standaarden.
Interactie tussen actoren: Netwerk interactie met centrale regie
De federale bestuurlijke structuur heeft als kenmerk dat deelstaten soevereiniteit
hebben en onafhankelijk handelen van de federale overheid (zie paragraaf 4.3.2; zie
ook Lijphart, 1999). Een specifiek karakteristiek van het Oostenrijkse federale systeem is echter dat federale overheid en deelstaten daarbij sterk met elkaar verbonden
zijn. Enerzijds heeft de federale overheid een substantiële (financiële) invloed op
deelstaten (Naschold, 1996, p,40-45). De federale overheid is bijvoorbeeld grondwettelijk bevoegd om budget te verdelen over de federale instellingen, deelstaten en
gemeenten (Bundesverfassungsgesets artikel 13; ook wel Finanzverfassungsgesetz).
Anderzijds zijn de deelstaten, die grondwettelijk autonoom zijn, nodig om federale
wet- en regelgeving te implementeren (Hammerschmid & Meyer, 2005, p.716). Bij
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verregaande wet- en regelgeving is zelfs twee derde goedkeuring van het federale
parlement en tevens akkoord van alle negen deelstaten nodig (Bundeskanzleramt
2003, p.24 – 25; ; Hammerschmid & Meyer, 2005, p.716). De wederkerigheid tussen
federale overheid en deelstaten resulteert in ingewikkelde – grondwettelijk toegestane - samenwerkingsvormen tussen federale overheid en deelstaten (Zie paragraaf
4.3.2; zie ook Verwaltungsreform, 2005 Bundes-Verfassungsgesetz: gesetzliche
Regelung 15a). Afspraken die onderling worden gemaakt versnellen het wetgevingsproces (vaststellen wettelijke bepaling is formaliteit). De onderhandelingen kunnen
tevens leiden tot contracten zodat het niet langer noodzakelijk is om een wettelijke
bepaling op te stellen (zie ook paragraaf 4.3.2).
Netwerken omtrent e-government: Indirect federal administration
De wederzijds afhankelijke relatie tussen federale partijen en deelstaten is ook
zichtbaar bij het realiseren van federale digitale oplossingen. Een respondent die
werkzaam is bij de federale overheid beschrijft dit als volgt:
‘Wettelijk gezien, hebben we consensus nodig bij het ontwerpen van ICTprojecten. Maar deelstaten hebben autonomie, dat is in de grondwet vastgelegd. Daarom hebben een mechanisme van onderhandeling ontwikkeld om
in ieder geval te proberen om consensus te bereiken’. (respondent Federale
Chief Information Officer)

Een andere respondent die werkzaam is bij de gemeente Wenen geeft ook aan dat er
een onderhandelingsproces ontstaat omtrent digitale initiatieven:
‘Onze stad heeft een unieke positie. We zijn een grote stad met veel inwoners
en zijn een grote speler in de samenwerking met de Federale overheid omtrent
ICT-ontwikkelingen. Een situatie dat ze (federale overheid red.) ons gaan
dwingen om informatie te koppelen, zal niet snel voorkomen” (…) We doen
mee aan de onderhandelingen omdat we als stad Wenen een ontwikkelde
digitale huishouding hebben die door burgers veel wordt gebruikt. We willen de standaarden hoog houden zodat onze service niet slechter wordt’.
(respondent Gemeente Wenen)

Het Platform Digitaal Oostenrijk (PDO) is een uiting van de samenwerking tussen
federale overheid, deelstaten en gemeenten (Arbeidsgruppe E-government konvention, 2007; Digital Austria, 2014). In het PDO overleggen vertegenwoordigers
van federale departementen, deelstaten, gemeenten, kamer van koophandel en
het handelshuis over digitaliseringsvraagstukken (Digital Austria, 2006). Het PDO
wordt later uitgebreider besproken.
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Overleg is dus nodig vanwege de autonomie van onder andere deelstaten. In de
praktijk bekent samenwerking echter dat overeenstemming moet worden bereikt
tussen de negen deelstaten en twaalf federale ministeries. Een respondent die
werkzaam is op federale Ministerie van Financiën ligt de ingewikkelde uitdaging toe:
‘Tijdens de onderhandelingen over het gebruik van elementen van de infrastructuur zijn er negen deelstaten, een vertegenwoordiging van gemeenten
en ook nog eens twaalf federale ministeries. Dan is het formuleren van een
contract echt geen technische kwestie of organisatorische uitdaging. Het is
een politieke kwestie. Technisch kan het allemaal wel, maar alle partijen moeten het met elkaar eens zijn”. (respondent Federaal Ministerie van Financiën)

Het bereiken van consensus over het gebruik van specifieke federale semantischeen technische standaarden is door de aanwezigheid van verschillende autonome
partijen een ingewikkeld proces. Om sneller overeenstemming te bereiken is de
functie van Chief Information Officer (CIO) in het leven geroepen. De CIO is voorzitter van het eerder kort benoemde Platform Digitaal Oostenrijk. Zijn taak is om
overeenstemming te bereiken tussen onder meer deelstaten en gemeenten over
nationale e-government initiatieven.
De Chief Information Off icer als centrale regisseur
De CIO is formeel bevoegd om de onderhandelingsmomenten in het Platform Digitaal Oostenrijk te bepalen, het onderwerp te selecteren, en werkgroepen te formeren
die bijeenkomsten van bijvoorbeeld het Platform Digitaal Oostenrijk voorbereiden.
De Federale Chief Information Officer bespreekt zijn eigen werkwijze:
‘We zoeken naar een strategische overeenkomst. Dit gaat over hoe een project
technisch aanpakken en hoe we het financieren. Voordat we dit in het platform
bespreken wordt een werkgroep opgesteld, in samenspraak met de partners
in het Platform Digitaal Oostenrijk bepaal ik het doel van de werkgroep.
Vervolgens gaat de werkgroep aan de slag en de voortgang en uiteindelijke
resultaten worden wederom in het Platform besproken. Op basis van de
resultaten van de werkgroep gaan we op zoek naar overeenstemming over
de implementatie van het project’. (respondent Federale Chief Information
Officer)

De CIO stelt werkgroepen in om specifieke e-government projecten verder uit te
werken. De CIO is zelf onderdeel van de werkgroep die verder wordt aangevuld
met medewerkers uit departementen, deelstaten en gemeenten. De samenstelling
van een werkgroep verschilt per e-government project. De CIO, die de werkgroep
formeert, heeft daarbij ook de ruimte om - vanuit een politieke overweging - partijen
te selecteren in het voordeel van het project. Hiermee is de CIO erg bepalend.
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Een werkgroep bepaalt namelijk de doelstellingen van het project, ontwikkelt een
taakomschrijving voor het project, bepaalt welke standaarden (protocollen en applicaties uit de ICT-infrastructuur) voor het project gelden, en doet ook een voorstel
voor een financieringsmodel.22
De voorstellen van de werkgroep zijn veelal gebaseerd op de vier federaal ontwikkelde kernapplicaties en de technische standaardisatie protocollen (zie bijvoorbeeld
Handbuch diakritisch Zeigen (no. 1.2.0) voorbereiding discussie over XMLO voor
deze werkwijze). Een respondenten die werkzaam is bij de federale overheid gaat
tevens in op de werkwijze van het Platform en de werkwijze van de werkgroepen:
‘Eerst wordt gekeken of het e-government project technisch mogelijk is.
Dan wordt onderzocht of het wettelijk kan. Als het technische en juridisch
mogelijk is, wordt onderhandelt over wie het e-government project gaat
financieren. Als goed onderzoek is gedaan, wordt duidelijk wie baat heeft bij
het project – gemeenten, deelstaten en/of federale overheid. Vervolgens is er
een contract nodig tussen de partijen om het e-government project van de
grond te krijgen’. (respondent Federaal Ministerie van Financiën)

Het platform Digitaal Oostenrijk
Het Platform Digitaal Oostenrijk (PDO) is een samenwerkingsverband tussen
federale ministeries, deelstaten en gemeenten. De Chief Information Officer (CIO)
is voorzitter. Het PDO bespreekt de voortgang van projecten als een werkgroep
progressie boekt. Als het project klaar is voor uitvoering, maken de federale partijen,
deelstaten en gemeenten in het platform afspraken over de implementatie van het
e-government project. Zo benadrukt een respondent die deelneemt aan de onderhandelingen voor de gemeente Wenen:
‘De afspraken tussen partijen (federaal, deelstaten, gemeenten red.) krijgen
vorm in een overeenkomst of contract. Er is dan een breed gedeeld idee om
e-government services verder te ontwikkelen’. (respondent gemeente Wenen)

Deelstaten en gemeenten zijn grotendeels zelfsturend. Het PDO geeft, met de CIO
als regisserende autoriteit, de federale overheid het vermogen de lokale implementatie van de federale ICT-infrastructuur top-down te stimuleren. Het platform met
daaraan gekoppeld de CIO en de werkgroepen zijn een belangrijk startpunt in de
Oostenrijkse coördinatieaanpak. In het vervolg van deze subparagraaf is aandacht
voor de coördinatieacties die worden ondernomen bij het implementeren van nati-

22

http://reference.e-government.gv.at/WEITERE-Arbeitsgruppen.407.0.html over de
taken en een overzicht van specifieke werkgroepen
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onale e-government projecten die tot stand komen in de PDO. Daarbij staan twee
beleidsinstrumenten centraal: wet- en regelgeving en contracten.
Beleidsinstrumenten: Overleg, e-governmentwet en contracten
De Oostenrijkse federale structuur heeft naast de nadruk op de verweven relatie tussen de federale overheid en deelstaten een juridische oriëntatie (zie ook hoofdstuk
4; zie ook Hammerschmid & Meyer, 2005). Deze wettelijke basis is onmiskenbaar
zichtbaar in de coördinatieacties die worden genomen om federale e-government
initiatieven decentraal te implementeren. Niet alleen is het wettelijk kader belangrijk.
Ook het Platform Digitaal Oostenrijk (PDO) staat in het teken van een juridische
route. Het ultieme doel is om afspraken tussen federale overheid, deelstaten en
gemeenten contractueel vast te leggen.
Wet- en regelgeving: De e-governmentwet
Oostenrijk heeft een uitgebreid juridisch raamwerk als het gaat om e-government
(Digital Austria, 2014, p.136-153). De wettelijk basis komt terug in uitgebreide juridische paragrafen in beleidsstukken over nationale e-government projecten (Europese
Commissie 2010, p.14-17; Digitaal Oostenrijk, 2014, p.130-160; Digital Oostenrijk
2010, p72-8). Dit wettelijk kader bestaat uit verschillende wetten en regelingen met
aan de basis een federale e-governmenwet (E-Government-Gesetz; Digital Austria,
2014, p.36-38).23 De wet regelt onder andere privacy, de toedeling van de bevoegdheden aan de bestuurlijke partijen die gebruik maken van de federale ICT-infrastructuur
en de semantische- en technische standaarden waar een e-government project aan
moet voldoen (Europese Commissie 2010, p14; Digital Austria 2008, p.74). De
onderdelen van de e-governmenwet zijn vervolgens geregeld in meerdere specifieke
wetten (Digital Austria, 2014, p.136).
De e-governmentwet draagt een maakbaarheidsidee in zich. De federale overheid
veronderstelt dat zij top-down algemene regels kan opstellen om zo tot een geïntegreerde digitale overheid te komen (zie ook hoofdstuk 2 over standaardisatie; zie
ook Hammerschmid & Meyer, 2005 over Rechtstaat in Oostenrijk).
Eerder is echter aangegeven dat bij de implementatie van initiatieven gebaseerd
op federale wetten een meerderheid in het federale parlement en het akkoord van
negen deelstaten nodig is. Digitale initiatieven vallen onder de federale e-governmentwet en moeten dus aan dezelfde eisen voldoen. Dit proces duurt over het
algemeen lang. Het Platform Digitaal Oostenrijk (PDO) is dan ook ingesteld om
de invoering van digitale initiatieven te versnellen. De onderhandeling in het PDO
23
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tussen onder meer de federale partijen, deelstaten en gemeenten openen de deur
om contractuele afspraken te maken. Als er een contract wordt gesloten, betekent
dit dat een lange parlementaire afstemming niet nodig is (zie paragraaf 4.3.2; Hammerschmid & Meyer, 2005; Bundes-Verfassungsgesetz: gesetzliche Regelung 15a).
Het vaststellen van afspraken in het PDO is gebaseerd op een passage uit de
Grondwet (zie ook Bundes-Verfassungsgesetz: gesetzliche Regelung 15a):
‘Volgens de Grondwet kunnen de Federale overheid en deelstaten contractuele
afspraken maken. Net zoals in de private sector. Dat betekent dat er eerst
onderhandelingen zijn, consensus en dan moeten de partijen het contract
tekenen. Dat is de mogelijkheid die de grondwet de Federale overheid biedt
om ICT-beleid te implementeren op decentraal niveau. (respondent Federaal
Ministerie van Financiën)

In het Platform Digitaal Oostenrijk wordt dan ook gericht toegewerkt naar een contractuele afspraak tussen de aanwezige bestuurlijke partijen.
Contracten
De werkgroepen, die door de Chief Information Officer (CIO) zijn ingesteld, ontwerpen de eerste contouren van het contract tussen federale overheid, deelstaten
en gemeenten. Het contract bestaat onder andere uit de doelstellingen die centraal
staan in het e-government project, formele taakomschrijvingen voor partijen, welke
informatie is nodig, welke elementen van de federale ICT-infrastructuur worden
gebruikt, wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, hoe monitoren partijen
voortgang, wie monitort de voortgang, wat zijn sancties bij niet naleven en de financieringsmodellen (wat zijn de kosten van het project, wie betaalt wat, wat levert
het gebruik van de e-government dienst financieel op) (zie o.a. Konvention 2.0.2,
overeenkomst over reference server voor deze contractuele aanpak (bijlage B))24.
Een respondent benadrukt dat het formuleren van een contract een lang proces is,
maar geeft ook aan wat het belang van een contract is:
‘Laat ik dit zeggen, zonder contract geen project (…) Als we (federale overheid,
deelstaten en gemeenten red.) het onderling eens zijn, dan is de afspraak
pas bindend’. (respondent Federaal Ministerie van Financiën)

De Oostenrijkse coördinatieaanpak rust op onderhandeling enerzijds en een juridische uitgangspunt anderzijds. Het sturen op samenwerking (in het PDO) tussen
federale overheid, deelstaten en gemeenten met als doel het realiseren van contracten past bij het door Hammerschmid en Meyer (2005) beschreven ‘indirect federal
24

http://reference.e-government.gv.at/uploads/media/e-gov-koop_2-0-2_20070913_02.pdf
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administration’ (zie ook hoofdstuk 4). Door wederzijdse afhankelijkheid (omtrent
financiën en wetgevingsprocedure) ontstaan verschillende samenwerkingsvormen.
Deze samenwerkingsvormen kennen een juridische basis en beogen tevens om wettelijke afspraken te maken (Hammerschmid en Meyer, 2005).
De ambitie in Oostenrijk is om overheidsbrede standaardisatie van informatieverwerking te realiseren. De nadruk op het koppelen van backoffices is naast
een Oostenrijkse aspiratie ook een internationale discussie (OECD 2011). De
e-governmentwet en contracten zijn een specifieke invulling van coördinatie van egovernment in Oostenrijk. Als afsluiting van deze subparagraaf is aandacht voor de
internationale beleidsnetwerken en voor de mogelijke invloed van deze netwerken
op het organiseren van coördinatie.
Internationale beleidsnetwerken: Europese Unie als intermediair
Het i2010 programma (met onder andere benchmarks en de Digitale Agenda) van
de Europese Commissie vormt een inspiratiebron bij het opzetten van Oostenrijkse
e-government projecten (Europese Commissie 2005; Digitales Österreich 2006;
Digital Austria 2008; Europese Commissie 2010; Digital Austria, 2014). Het Europese
i2010 programma zorgt in 2006 voor bewustwording in Oostenrijk dat e-government
belangrijk is voor het openbaar bestuur. Dit blijkt onder andere uit het volgende tekstfragment uit de eerste Oostenrijkse e-government strategie:
‘Als Nachfolgeprogramm von „eEurope“ ist „i2010“ als umfassende Strategie
zur Modernisierung der Gemeinschaftsinstrumente angelegt, mit der Zielsetzung, den Ausbau der digitalen Wirtschaft in Europa voranzutreiben (…). Die
Ergebnisse der Expertenkonferenz „e-Government for all Europeans“ flossen
in die weiteren Aktivitäten der Kommission ein, die am 25.4.2006 in einer
Mitteilung den E-Government-Aktionsplan vorstellte. Dieser Aktionsplan ist
stark von den österreichischen Aktivitäten geprägt, insbesondere der Bereich
„Sicherer Zugang zu Diensten in der ganzen EU“ (eID) ist auf österreichische
Initiativen zurückzuführen’. (Digitales Österreich 2006, p.12)

Oostenrijk grijpt de Europese nota aan om de ontwikkeling van federale digitale
oplossingen in werking te zetten en spreek de ambitie uit om de ‘beste’ te worden
in Europa (Digital Austria, 2014, p.9-10). Door een koploperspositie wil Oostenrijk
een Europese norm stellen voor een transparante overheid en digitale integratie.25
Een hoge score op de jaarlijkse Europese benchmarks is van belang om zichtbaar te
maken dat Oostenrijk voldoet aan de Europese normen. De informele druk die uitgaat van de benchmarks wordt onderschreven in onder andere een beleidsnota van
het Federaal Ministerie van Algemene zaken (2006). De volgende passages gaat in
25
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op de leidende Europese positie die Oostenrijk wil innemen omtrent e-government
activiteiten:
‘In the last few years, Austria has become the showcase for electronic offerings
for many other countries. The management and information technology
consulting company, Capgemini, was commissioned for the seventh time
by the European Commission to investigate eGovernment offerings in 25
EU Member States as well as Iceland, Norway and Switzerland. During the
eGovernment Conference of Ministers in Lisbon on 20 September 2007,
Austria was declared the European champion in eGovernment for the second
time in a row” (Digital Austria 2006, p.I)

Het bestaande internationale beleidsnetwerk benadrukt voornamelijk het ontwerpen
van digitale integratie als voorwaarde voor een moderne en interactieve overheid
(Europese Commissie, 2005, p. 5; Digital Austria, 2008, p 6-7). De veronderstelling
achter de ontwikkeling van Europese standaarden is dat digitale dienstverlening
effectiever en toegankelijker is als er een algemene Europese standaard ontstaat
(Europese Commissie, 2003, p.9; Digital Austria, 2008, p.8-9; Europese Commissie,
2010). De ambitie van volledige harmonisatie van informatieverwerking volgt de
internationale thematiek over de ontwikkeling van one-stop-shops en de realisatie
van een moderne overheid. De Europese gemeenschap bepaalt echter niet hoe en of
decentrale partijen in Oostenrijk gebruik maken van bepaalde standaarden. Beleidsdocumenten benadrukken dan ook expliciet dat Oostenrijkse wetgeving bepalend
is bij de harmonisatie van informatieverwerking (Digital Austria, 2014, p.21-29). Dit
blijkt onder andere uit een recente ontwikkeling omtrent open data:
In 2011, the Open Government Data Austria government was established in
Austria with the goal of creating standards in the area of Open Government
Data and promoting Open Government Data (…) At the present time in
Austria, public organisations decide themselves whether their data records
are published as Open Government data records. If the public organisation
decides to publish according to the Open Government Data principles,
the standards of the Open Government Data Austria cooperation must be
complied with. (Digital Austria, 2014, p.213)

Oostenrijk onderneemt concrete coördinatieacties die zijn afgestemd op de eisen
van de bestuurlijke structuur. Op deze manier wordt getracht om de ambitie van een
geïntegreerde en moderne overheid te realiseren die de internationale beleidsgemeenschap promoot. De federale bestuurlijke structuur die deelstaten en gemeenten autonomie toekent, vereist de ontwikkeling van coördinatieacties die rekening
houden met de differentiatie van taken en bevoegdheden in het land. Daarnaast is
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het juridische karakter die bepalend is in de Oostenrijkse federale bestuurlijk structuur belangrijk. In Oostenrijk heerst een opvatting dat afspraken tussen publieke
organisaties wettelijk worden vastgelegd. Dit leidt tot een coördinatieproces die
voor ogen heeft om (top-down) wettelijke routinematige handelingen op te zetten
om zo een geïntegreerde overheid te ontwikkelen. Daarbij is door onderhandeling
aandacht voor de autonomie van deelstaten. Concreet betekent dit een combinatie
van overleg in het Platform Digitaal Oostenrijk tussen autonome partijen en contracten die de gemaakte afspraken wettelijk inkaderen.
6.2.2 Conclusie
In deze paragraaf is e-governmentcoördinatie op nationaal niveau in Oostenrijk
onderzocht op basis van de vijf eerder besproken analytische elementen.
Tabel 2: E-governmentcoördinatie op nationaal niveau in Oostenrijk
Elementen

Nationaal

Object van coördinatie

Standaardiseren van informatieverwerking door federale ICT-infrastructuur

Standaarden

Protocollen:
XML Data Input Protocol, XML-g, XML structure Personal Data (PersonData),
Electronic Data Interchange Format, Electronic Delivery, SOAP
Applicaties:
ELAK, portal group

Interactie tussen actoren

Netwerk interactie met centrale regie:
• Chief Information Officer als regisserende actoren.
• Deelstaten
• Gemeenten

Beleidsinstrumenten

• E-governmentwet
• Contracten

Internationale
beleidsnetwerken

Europese Unie

Op basis van de empirische analyse in deze paragraaf is het mogelijk om een aantal
specifiek kenmerken van e-governmentcoördinatie op nationaal niveau in Oostenrijk
te onderscheiden (zie ook tabel 2):
•
•
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•
•

Contractuele afspraken zijn bepalend bij het implementeren van federale egovernment initiatieven;
Invloed van de Europese Commissie op ideeën omtrent e-government.

Het is mogelijk om een aantal conclusies te formuleren.
Netwerk interactie met de nadruk op centrale regie (contracten)
Door de wederzijds afhankelijke relatie tussen federale overheid, deelstaten en
gemeenten ontstaat er netwerk interactie bij het realiseren van overheidsbrede geïntegreerde backoffice. De Oostenrijkse e-government visie benadrukt het doel om
een elektronische overheid te ontwikkelen en technologische voortgang te realiseren
met het oog op de verdere modernisering van het openbaar bestuur (Bundeskanzleramt 2003; Digital Austria 2008). De federale Chief Information Officer (CIO) is
de centrale regisseur, neemt het initiatief en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe
e-government projecten op basis van de federale ICT-infrastructuur. Om decentrale
implementatie van federale semantische- en technische standaarden te realiseren
is een samenwerkingsverband ingericht met de naam Platform Digitaal Oostenrijk (PDO). Dit platform valt onder het Ministerie van Algemene Zaken en wordt
voorgezeten door een Federale Chief Information Officer (Ministerratsvortrag,
e-Government-Strategie für Österreich, 2003; Digitales Österreich 2006, p.9). Deelnemers binnen dit platform zijn federale departementen, deelstaten, gemeenten,
kamer van koophandel en het handelshuis over digitaliseringsvraagstukken (Digital
Austria, 2006)
De CIO stelt binnen dit overleg werkgroepen aan om een e-government project
verder te ontwikkelen. Deze uitwerking moet uiteindelijk leiden tot implementatie
van nationale projecten in deelstaten en gemeenten. Daarbij zijn contracten een
belangrijk onderdeel om het federale wetgevingsproces te versnellen. Een doel van
het PDO is overleggen en uitwerken van digitale oplossingen. Vervolgens is de
opgave om de afspraken vast te leggen in een contract tussen federale ministeries,
deelstaten en andere relevante partijen over implementatie. Om tot implementatie
te komen volgt een set van formele afspraken die worden vastgelegd in het contract
(Bundeskanzleramt 2003, p.16). Bijvoorbeeld door formele eisen te stellen aan bestuurlijke partijen bij het gebruik van digitale ondertekening van online formulieren
in het kader van de E-government wet (Datenschutzgesetz 2000; DSG 2000, Federal Law Gazette I No. 165/1999; Signaturgesetz; E-Government-Gesetz; Europese
Commissie 2011, p.14)). De contracten zijn gebaseerd op wettelijke eisen uit de
e-governmentwet.
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Internationale inspiratie maar invloed van de bestuurlijke structuur
De huidige Oostenrijkse e-government strategie vindt zijn grondslag in het programma i2010 van de Europese Commissie. De doelstellingen uit dit programma
worden vertaald naar de Oostenrijkse e-government praktijk. Op die manier wil de
federale overheid in Oostenrijk projecten ontwikkelen die voldoen aan Europese
normen over de moderne en interactieve overheid. De internationale discussie dient
voornamelijk als input voor de concrete ontwikkeling van e-government initiatieven,
maar is niet direct bepalend voor de organisatie van e-government coördinatie in
het land (zie paragraaf 6.2.1)
De wederzijds afhankelijke relatie tussen federale overheid en deelstaten leidt tot
een unieke coördinatieaanpak waarin de nadruk ligt op het standaardiseren van informatieverwerking, overleg tussen de federale en decentrale partijen en het opstellen
van wettelijke regelingen (zie paragraaf 6.2.1). De federale bestuurlijke structuur die
deelstaten en gemeenten autonomie toekent, eist dat de coördinatieacties worden
ontwikkeld die enerzijds rekening houden met de verdeling van autonome bevoegdheden. Anderzijds draagt het juridische karakter van de bestuurlijk structuur bij aan
het opzetten van een procedureel en wettelijk georiënteerde coördinatieaanpak om
geïntegreerde digitaleoverheid te ontwikkelen.
In deze paragraaf is de e-governmentcoördinatie bij nationale initiatieven bestudeerd. In de volgende paragraaf volgt een analyse van de coördinatie van e-government initiatieven in de keten van werk en inkomen.

6.3 Coördinatie in de keten van werk en inkomen
De uitvoering in de keten van werk en inkomen is in Oostenrijk in handen van de
Arbeitsmarktservice (AMS). De AMS is sinds 1994 een zelfstandig bestuursorgaan
met een raad van bestuur die toezicht houdt. In de raad van bestuur zitten vertegenwoordigers van de Federale Ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken
en Financiën. Daarnaast bestaat de raad van bestuur uit vertegenwoordigers van
sociale partners, de Kamer van Koophandel en de Kamer van Industrie. Deze raad
benoemt de directeur van de AMS en houdt toezicht of doelstellingen die de Wet
op de sociale zekerheid worden nageleefd (Bundesministerium für wirtschaft und
arbeid, 2007).
De Oostenrijkse keten van werk en inkomen heeft in de backoffice een datawarenhuis dat informatie uit de keten samenbrengt. Door deze gekoppelde backoffice heeft
elke casemanager bij een Oostenrijks arbeidsbureau direct toegang tot bijvoorbeeld
het werkverleden en de opleiding van een werkzoekende, ongeacht de deelstaat of
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gemeente waarbinnen dit arbeidsbureau zich bevindt. Dit betekent dat een werkzoekende uit Wenen ook in Salzburg kan worden geholpen. De geïntegreerde backoffice
die informatie-uitwisseling tussen arbeidsbureaus mogelijk maakt, is daarnaast de
basis voor de ontwikkelingen van een one-stop-shop in de sociale zekerheid. Het
datawarenhuis levert de data voor het frontoffice-systeem eAMS. Werkzoekenden
kunnen via eAMS online vacatures bekijken, zich inschrijven voor cursussen en
uitkeringen aanvragen. Zij kunnen via eAMS ook digitaal contact hebben met een
casemanager (Austrian Institute of Economic Research 2004; Bundesministerium
fur Wirtschaft und Arbeit 2004, p.19).
De aanwezigheid van een centraal datawarenhuis vraagt ook van arbeidsbureaus
dat ze hun informatie gestandaardiseerd verwerken. In deze paragraaf wordt de coördinatieaanpak besproken die wordt gevolgd bij het koppelen van de Oostenrijkse
informatiesystemen (6.3.1). Tot slot worden een aantal conclusies geformuleerd
(6.3.2).
6.3.1 De sectorale coördinatieaanpak
Object van coördinatie: Stroomlijnen van het datawarenhuis
In de Oostenrijkse keten van werk en inkomen bestaat de backoffice uit een geïntegreerd datawarenhuis. Dit datawarenhuis is toegankelijk voor verschillende
ketenpartijen waaronder een federaal arbeidsbureau, regionale arbeidsbureaus,
en lokale arbeidsbureaus (Austrian Institute of Economic Research, 2004). Het
datawarenhuis is ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen lokale- en
regionale arbeidsbureaus te stimuleren en zo informatieverwerking in de keten te
harmoniseren (Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit, 2004, p.13; AMSGeschaftsbericht, 2009, p.18). Het digitaliseren en integreren van informatieprocessen in de backoffice van de keten van werk en inkomen biedt mogelijkheden voor de
federale overheid om de dienstverlening te verbeteren en meer grip te krijgen op het
functioneren van de interne organisatie van de keten. Het leidt er echter ook toe dat
een grote hoeveelheid informatie samenkomt op een plek waardoor een informatieoverload ontstaat. Verschillende respondenten benoemen deze grote hoeveelheid
aan opgeslagen informatie en de problemen die dit met zich meebrengt:
‘Toen ik hier net kwam werken, verbaasde het me hoeveel informatie er
beschikbaar is. Uitdaging is echter dat er zo veel informatie is, dat je niet
altijd weet waar je de informatie kan vinden. Het doel is om het makkelijker
te maken meer met standaard formuleren voor informatie verwerking te gaan
werken (…) Ik kan alle informatie krijgen om arbeidsbureaus te beoordelen.
Informatie over werkzoekenden, management informatie over prestaties
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van medewerkers van de AMS. Het is wel erg veel allemaal’. (respondent
regionaal arbeidsbureau Wenen)
‘Het data warenhuis is zo uitgebreid. Je kan nu onmogelijk alles vinden. We
spreken over hoe we dit kunnen verbeteren, want alle data die bekend is binnen de sociale zekerheid staat er in. Het is ook nog eens vervelend als ik snel
cijfer moet opzoeken. Het duurt nu te lang en moet sneller (…)De ambitie is
om geheel over te stappen naar online dienstverlening. De werkzoekende kan
via het internet op zoek naar werk (…). Het is een instrument om efficiënter te
werken en om tijd te besparen (…). We kunnen ons richten op de mensen die
de hulp echt nodig hebben, en de mensen die het zelf kunnen weten de weg te
vinden naar de digitale omgeving”. (respondent lokaal arbeidsbureau Wenen)

Inmiddels is het datawarenhuis uitgegroeid tot een complex systeem en het is
daardoor voor partijen soms ingewikkeld om de correcte informatie uit het systeem
te halen. Een doel in het huidige informatiebeleid is dan ook om de informatieopslag in het datawarenhuis te structureren. Om de informatieverwerking in het
datawarenhuis effectiever te organiseren is een coördinatieaanpak opgezet waarin
centraal aangestuurde controllers een belangrijke positie innemen. Controllers zijn
informatie-experts en weten exact hoe het datawarenhuis technisch functioneert.
Hieronder is eerst aandacht voor de backoffice-systeem en aanverwante standaarden. Daarna wordt ingegaan op de rol van controllers als wordt gesproken over de
interactie tussen actoren.
Standaarden: Harmonisatie van digitale informatieverwerking
Het datawarenhuis in de backoffice van de keten verzamelt informatie die door
arbeidsbureaus is geregistreerd en maakt deze data toegankelijk voor alle partijen
binnen de organisatie van de AMS (Austrian Institute of Economic Research, 2004).
Het doel is om informatieverwerking te harmoniseren. Het datawarenhuis functioneert als een centrale database waarin informatie wordt verwerkt door de registratie
van informatie op gestandaardiseerde digitale formulieren. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van bepaalde semantische- en technische standaarden.
Semantische- en technische standaarden
De semantische standaarden zijn vastgesteld in centraal ontwikkelde registratieformulieren. Deze formulieren zijn onderverdeeld in drie thema’s (persoonlijke informatie werkzoekende, mogelijke werkgevers, carrière werkzoekende). Aan elk thema
zijn indicatoren verbonden om naast de registratie van informatie ook kerngetallen
te onttrekken. Voorbeelden van indicatoren zijn datum dat werkzoekende zich heeft
ingeschreven en heeft uitgeschreven als werkzoekende, veranderingen in status van
werkzoekende terwijl deze was ingeschreven (Bundesministerium fur Wirtschaft und
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Arbeit & Arbeitsmarktservice, 2004; p. 3 e.v.). Op de formulieren wordt informatie
van een werkzoekende ingevuld zoals onder andere leeftijd, woonplaats, opleiding,
gevolgde cursussen, sector waar werkzoekende werkzaam was, de banen die een
werkzoekende heeft gehad (Mahringer, 2004, p. 5). De geregistreerde informatie
wordt vervolgens direct opgeslagen in het datawarenhuis. Een respondent die werkzaam is bij een lokaal arbeidsbureau ligt zijn werkwijze toe:
‘We gebruiken gedigitaliseerde standaardformulieren voor werkzoekenden.
Daarop staat bijvoorbeeld het burgernummer, naam, enzovoort. Deze formulieren zijn bepalend en daar kan je niet van afwijken (…) Het is nodig om
strikt de geformaliseerde formulieren te gebruiken. Zo kunnen we met een
grote hoeveelheid data werken’. (respondent lokaal arbeidsbureau Wenen)

Door de strikte standaarden weten medewerkers van de lokale arbeidsbureaus hoe
ze informatie moeten verwerken. Deze centraal opgelegde standaarden hebben
echter als keerzijde dat casemanagers weinig discretionaire ruimte hebben (Digital
Austria, 2014, p. 96-97).
Naast semantische standaarden zijn er ook technische standaarden ontwikkeld.
Oostenrijk maakt van een IBM Business Intelligence systeem (IBM Solutions,
2010). Dit systeem omvat onder andere protocollen over authenticatie, databases
en web-services. Een deel van deze protocollen komt overeen met wat is ontwikkeld op federaal niveau en is vastgelegd in de e-governmentwet (zie paragraaf 6.2.1
(XML-Data Input Protocol, XML-g, XML-structure Personal Data en SOAP).
Belangrijker is echter dat het standaardiseren van informatieverwerking meer is
dan enkel het ontwikkelen van eenduidige begrippen en het technisch koppelen
van systemen. Het uniformeren van de backoffice betekent ook dat arbeidsbureaus
de ontwikkelde standaarden moeten gebruiken. In het vervolg van deze paragraaf
wordt bekeken hoe de interactie tussen actoren rond digitale projecten verloopt
binnen de AMS en welke beleidsinstrumenten worden ingezet om te zorgen dat
arbeidsbureaus de ontwikkelde standaarden daadwerkelijk gebruiken.
Interactie tussen actoren: Hiërarchische interactie
De interne organisatiestructuur van AMS kent een hiërarchische opbouw. Aan de
top staat een federaal arbeidsbureau met daaronder negen regionale en 99 lokale
arbeidsbureaus (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 2004, p.8). Het federale arbeidsbureau werkt de beleidsdoelen uit in beleidsprogramma’s en formuleert
regels over het digitaal uitwisselen van informatie van werkzoekenden. Tevens verdeelt de federale laag binnen AMS het budget over de negen regionale AMS kantoren
en onderhoudt ze de ICT-toepassingen in de keten van werk en inkomen. De negen
regionale kantoren formuleren lokale doelstellingen op basis van federaal beleid
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en verdelen het federaal toegekende budget over de lokale kantoren binnen hun
regio. Het lokale arbeidsbureau is de uitvoeringsinstelling van het sociale beleid in
Oostenrijk. Burgers kunnen zich bij een lokaal kantoor inschrijven als werkzoekende
en cursussen volgen. Ook zijn de lokale arbeidsbureaus verantwoordelijk voor het
uitbetalen van uitkeringen (Arbeitsmarktservicegesetz § 1-28).
Bij het ontwerpen en onderhouden van informatiesystemen in de keten van werk
en inkomen heeft het federale arbeidsbureau binnen de AMS een regisserende
positie (Arbeitsmarktservicegesetz art. 29). De federale AMS functioneert als een
centrale autoriteit die controle houdt over de informatieverwerking door middel van
centraal ontwikkelde standaarden en het opzetten van hiërarchische interactiepatronen (zie ook paragraaf 2.2.2).
Hiërarchische interactie: controllers als centrale toezichthouders
Het federale niveau binnen de AMS heeft eAMS en het datawarenhuis ontwikkeld.
Deze systemen worden door alle arbeidsbureaus in Oostenrijk – federaal, regionaal en lokaal – gebruikt. Het datawarenhuis is technisch gezien een ingewikkeld
backoffice-systeem. Om deze reden zijn vanaf federaal niveau controllers aangesteld
om toezicht te houden op het gebruik van het datawarenhuis. Deze controllers zijn
informatie-experts die de gebruikers van het systeem dagelijks controleren: Elk van
de negen regionale en 99 lokale arbeidsbureaus heeft een controller. De controller
kan informatie inzien die in lokale bureaus wordt verwerkt. Het is mogelijk om in
kaart te brengen of informatie juist wordt verwerkt, hoe het arbeidsbureau functioneert en prestaties tussen lokale arbeidsbureaus te vergelijken. Controllers hebben
de kennis en expertise om informatie uit het datawarenhuis te begrijpen en betekenis
te geven. De aanwezigheid van controllers benadrukt de federale directe supervisie
op informatieprocessen en informatieverwerking. De koppeling van technologische
ontwikkelingen en centraal aangestuurde controllers biedt de federale laag binnen
de AMS een mogelijkheid om volledige invloed te krijgen over informatiestromen
en om deze stromen centraal te coördineren (zie ook Askim, et.al 2011 over het
coördineren van one-stop-shops). Een controller legt uit wat hij doet:
‘Ja, ik kan informatie en data opzoeken en dit ook gebruiken. Als we informatie
willen uitwisselen kunnen we het datawarenhuis gebruiken. Dat is natuurlijk
goed, maar gebruiken het niet elke dag om informatie te delen. Het datawarenhuis is een instrument om het functioneren van arbeidsbureaus te beoordelen.
Maar het datawarenhuis is erg uitgebreid en we moeten echt op zoek hoe
we het systeem kunnen managen. Alles staat in het systeem en als je snel
data wil zoeken, is dat erg lastig’. (controller in een lokaal arbeidsbureaus)

Het datawarenhuis is hierbij niet alleen opslag voor data, maar is tevens een
managementinstrument (Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit & Arbeits132
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marktservice, 2006). Het federale bureau kan controleren of regionale-en lokale
arbeidsbureaus volgens centrale standaarden werken en kan daarnaast prestaties
van deze bureaus monitoren. De standaarden en de monitor zijn hierbij twee belangrijke beleidsinstrumenten in de coördinatieaanpak. Beide instrumenten worden
in het vervolg van toegelicht.
Beleidsinstrumenten: Centrale standaarden en monitor
In de Oostenrijkse keten van werk en inkomen stuurt het federale kantoor binnen
AMS als centrale autoriteit het implementatieproces van digitale projecten aan.
Wet- en regelgeving en monitor maken het mogelijk om de informatieprocessen
in regionale en lokale arbeidsbureaus top-down en direct te sturen (Hood (2000)
verwijst hiernaar als effectors, zie ook paragraaf 2.3.3).
Centrale standaarden
Federaal ontwikkelde standaardisatierichtlijnen bepalen welke informatie wordt
verzameld en hoe de informatie wordt verwerkt. Respondenten uit lokale arbeidsbureaus onderschrijven dit:
‘De federale AMS bepaalt de doelen. Daarop ontwikkelingen ze richtlijnen.
Natuurlijk volgen we dat. (…)Hoe we informatie moeten verwerken is bepaald
op federaal niveau. Zij zijn verantwoordelijk voor dat beleid. Wij (lokaal
arbeidsbureau ed.) voeren dat beleid uit (…) Het standaardformulier vult
elke medewerker binnen de AMS in die met werkzoekenden werkt. Dit formulier wordt direct geregistreerd in het datawarenhuis’. (respondent lokaal
arbeidsbureau Wenen)

Lokale arbeidsbureaus worden dus geacht standaardformulieren te gebruiken bij
het invoeren van informatie over werkzoekenden. De gestandaardiseerde formulieren gelden ook als verzamelmechanisme van prestatie indicatoren. Voorbeelden
van indicatoren zijn de datum dat werkzoekende zich heeft in- en uitgeschreven
en veranderingen in status van werkzoekende terwijl deze was ingeschreven (Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit & Arbeitsmarktservice, 2004; p. 3 e.v.).
Deze indicatoren worden op een later moment gebruikt bij het monitoren van de
informatieprocessen.
Monitoren
Een ander beleidsinstrument in de organisatie van de coördinatieaanpak in de keten
van werk en komen is een monitor (zie o.a. Bundesministerium fur Wirtschaft und
Arbeit 2004). De prestaties van lokale arbeidsbureaus en individuele case managers
wordt onderzocht door de eerder benoemde controllers. Het datawarenhuis is hierbij
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de bron voor informatie om te toetsen of informatieverwerking correct verloopten
om kerngetallen te verzamelen die de prestatie van arbeidsbureaus toetsen. Een
controller reflecteert op zijn handelingen:
‘We hebben in elk lokaal arbeidsbureau een controller. Daarnaast zit er ook in
elke regio een controller. Zij werken met het data warenhuis en verzamelen
informatie. Ze controleren of aan federaal ontwikkelde doelstellingen wordt
voldaan en of de juiste informatie wordt verwerkt’. (respondent lokaal
arbeidsbureaus)

Deze monitoring kent geen vaste cyclus, maar loopt constant door. Controllers verzamelen dagelijks data en communiceren hun resultaten met deelstaat en federaal
niveau. De belangrijkste uitgangspunten van de monitor zijn overzicht bewaren
op de presentatie van individuele lokale arbeidsbureaus en controleren op correct
gebruik van het datawarenhuis.
De monitor en de aanwezigheid van controllers als informatie-experts onderschrijft hiërarchische en top-down karakter van de Oostenrijkse keten van werk
en inkomen. De controllers zijn ingebed op federaal, regionaal en lokaal niveau
en staan met elkaar in contact in een hiërarchische relatie. Een lokale controller
kijkt – op basis beschikbaar in het datawarenhuis – of het arbeidsbureaus waar hij
actief is de informatie over bijvoorbeeld besteding aan cursussen, contactmomenten met werkzoekenden, en de uitstroom van werkzoekenden naar een baan correct
registreert. De lokale controller legt verantwoordelijkheid af aan een controller
op regionaal niveau die wederom onder toezicht staat van een federale controller. Als wordt geconstateerd dat informatie mist, of als structureel informatie op
een verkeerde wijze wordt geregistreerd, wordt het lokale arbeidsbureau om een
reactie gevraagd. Het niet verwerken van informatie kan bijvoorbeeld leiden tot een
financiële sanctie. De top van de AMS kan dan besluiten het budget van een lokaal
arbeidsbureau in te trekken, te verlagen of meer vanaf centraal niveau de dagelijkse
gang van zaken te sturen.
De hiërarchische structuur van de keten resulteert in een stabiele omgeving die zijn
weerslag heeft op de coördinatieacties die worden ondernomen. De ondergeschikte
relatie van lokale arbeidsbureaus faciliteert de inzet van beleidsinstrumenten zoals
de monitor. Het is mogelijk om centraal ontwikkelde standaarden te verplichten en
te controleren of de verplichting wordt nageleefd (zie ook hoofdstuk 3.2.3 over contingentieverwachting). Dit neemt niet weg dat er internationale beleidsnetwerken
zijn die de organisatie van e-governmentcoördinatie beïnvloeden. Als afsluiting van
deze subparagraaf is aandacht voor de internationale beleidsnetwerken en op de
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mogelijke invloed van deze netwerken op het organiseren van e-governmentcoördinatie.
Internationale beleidsnetwerken: Ketenstructuur is bepalend
Verschillende internationale beleidsnetwerken zijn van invloed op het sociaal beleid
in Oostenrijk (zie o.a. Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit 2004, p.28-29).
Het Europese netwerk EURES is indirect relevant voor de digitale informatieprocessen. EURES is een digitaal portaal dat is ontwikkeld door de Europese Commissie. Het
doel is om informatie omtrent werkgelegenheid in Europese Lidstaten te ontsluiten.
Oostenrijk stelt zijn vacatures en contactinformatie beschikbaar aan EURES. Het
informatiesysteem dat EURES gebruikt, is geen geïntegreerde oplossing maar een
portaal dat geregistreerde vacatures uit het Oostenrijkse datawarenhuis zichtbaar
maakt. Om te reageren op de vacatures is het noodzakelijk om de website van de
AMS te bezoeken en vervolgens eAMS te gebruiken zoals in Oostenrijk gebruikelijk
is.
Naast dit Europese netwerk is er ook een scala van Europese richtlijnen die voorstellen doen om digitale informatie in verschillende Europese lidstaten te ontsluiten
(voor een overzicht zie Digital Austria, 2014, p.206-229). De dienstenrichtlijn
schrijft bijvoorbeeld voor dat lidstaten one-stop-shops ontwikkelen waar Europese
bedrijven toegang hebben tot informatie die van belang is om zaken te doen in een
lidstaat (directive 2006/123/EC). Het streven van deze richtlijnen is om invulling te
geven aan de ambitie van de Europese Unie om een transparante en geïntegreerd
Europa te worden (Europese Commissie, 2005). Het inhoudelijk implementeren
van de dienstenrichtlijnen en andere Europese richtlijnen is echter de taak van de
Federale overheid (zie ook paragraaf 5.2.1). De richtlijnen (zoals gangbaar) worden
ingepast in bestaande regelingen en projecten. Daarbij maakt Oostenrijk gebruik van
hun autonomie om de richtlijn dusdanig uit te leggen zodat die past bij bestaande
e-government projecten of digitale regelingen (Digital, Austria, 2014, p.148-149).
De internationale beleidsnetwerken en Europese richtlijnen sturen niet direct een
aanpassing en ontwikkeling van e-government projecten en doen geen voorstellen
over hoe e-governmentcoördinatie kan worden georganiseerd. Er zijn niet direct
valide empirische data die aantonen dat internationale partijen of coördinatieaanpakken uit de EU en EURES direct de coördinatie van e-government beïnvloeden.
De combinatie van hiërarchische interactie, top-down standaarden en een monitor
bij e-governmentcoördinatie lijkt dan ook aangepat te worden aan de ketenstructuur. De ketenstructuur die hiërarchisch is georiënteerd, maakt het mogelijk om
top-down routinematige handelingen op te stellen en van arbeidsbureaus te eisen
dat ze handelen via deze routines.
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6.3.2 Conclusie
De Oostenrijkse keten van werk en inkomen kent een vrij hiërarchische structuur
met een federaal, negen regionale en 99 lokale arbeidsbureaus. Alle arbeidsbureaus
gebruiken de centraal ontwikkelde backoffice. De onderstaande tabel biedt een
overzicht e-governmentcoördinatie in de Oostenrijkse keten van werk en inkomen
op basis van de vijf eerder besproken analytische elementen.
Tabel 3: E-governmentcoördinatie op sectoraal niveau in Oostenrijk
Elementen

Sectoraal

Object van coördinatie

Geïntegreerde van informatieverwerking door datawarenhuis

Standaarden

• XML Data Input Protocol,
• XML-g,
• XML structure Personal Data
• SOAP
• IBM Business Intelligence system (IBM Solutions 2010).

Interactie tussen actoren

Hiërarchische interactie:
• Federale AMS als centrale autoriteit,
• lokale arbeidsbureaus (uitvoering),
• Regionale arbeidsbureaus
• Controllers die naleving standaarden controleren

Beleidsinstrumenten

• E-government wet
• Arbeitsmarktservicegesetz
• Standaardisatie regels
• monitor

Internationale beleidsnetwerken

• Europese Unie
• EURES

Op basis van de bovenstaande tabel zijn een aantal specifieke kenmerken van
e- governmentcoördinatie in de Oostenrijkse keten van werk en inkomen te onderscheiden:
• Het object van coördinatie is integratie van informatieverwerking;
• Monitoren naleving van standaarden door controllers;
• E-governmentcoördinatie aangepast op de ketenstructuur.
Op basis van deze kenmerken is een aantal conclusies te formuleren.

136

Coördinatie van e-government in Oostenrijk  | Hoofdstuk 6

Hiërarchische interactie (centrale standaarden en monitor)
De coördinatieaanpak in de Oostenrijkse keten van werk en inkomen is te typeren
als hiërarchische interactie. Standaarden worden vanaf centraal niveau opgelegd.
Ook wordt gecontroleerd of deze standaarden correct worden gebruikt. Op dit
moment komt veel lokale informatie samen in het datawarenhuis. Met de komst
van controllers heeft de Oostenrijkse keten van werk en inkomen een groep professionals met kennis en expertise om informatie uit het datawarenhuis te interpreteren. Het federale niveau kan met informatie uit het datawarenhuis regionale -en
lokale arbeidsbureaus, en zelfs individuele medewerker, nauwlettend controleren
wat betreft gebruik van het systeem en het behalen van gestelde doelen. Zo kan het
federale niveau binnen de AMS ingrijpen als controllers constateren dat gebruikers
op een incorrecte manier informatie verwerken en delen.
De aanwezigheid van controllers wijst op direct sturend vermogen door de top
van de AMS. De federale laag binnen de AMS boogt zo interne informatieprocessen
te beheersen en heeft daarbij een maakbaarheidsgedachte (Rogers & Whetten 1982;
Bekkers 2007; zie ook Fountain 2001). Het datawarenhuis wordt niet alleen ingezet
om informatieprocessen te optimaliseren, maar ook als managementinstrument.
De monitoring richt zich op het correct registeren van informatie in het systeem,
maar wordt ook ingezet in het kader van performance metingen en het behalen van
gestelde doelen.
Invloed van de ketenstructuur
Voordat de AMS in 1994 een zelfstandig bestuursorgaan werd, was de uitvoering
van werk en inkomen geïncorporeerd in de het Federale Ministerie van Economische
Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsbureaus fungeerden als lokale uitvoeringsorganisaties die hiërarchisch ondergeschikt waren aan het Ministerie. Hoewel de invloed
van de Federale overheid is teruggedrongen, wordt de AMS nog steeds gekenmerkt
door een hiërarchische organisatiestructuur. De AMS bestaat uit een Federaal
bureau, negen regionale arbeidsbureaus (georganiseerd op het niveau van de deelstaat) en 99 lokale arbeidsbureaus. Het federale niveau binnen de AMS is wettelijk
bevoegd om in te grijpen in de interne organisatie van lokale arbeidsbureaus als
het gaat om informatieverwerking (zie paragraaf 6.3.1 over wetgeving). Dit uit zich
vooral in het bindende, dwingende, en top-down karakter van de standaarden in de
backoffice (Con_sens 2002, p.6).
De regio’s en lokale arbeidsbureaus zijn uitvoeringsorganisaties van het op
federaal ontwikkeld beleid. Medewerkers van lokale arbeidsbureaus verwerken
informatie van werkzoekenden aan de hand van gestandaardiseerde digitale formulieren. ICT-specialisten binnen individuele regionale arbeidsbureaus (controllers)
analyseren informatie en produceren kerngetallen. De technische complexiteit van
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het datawarenhuis vereis specialistische controllers om data volledig te kunnen
benutten. De deelstaten beoordelen in samenwerking met het federaal bureau de
informatie en communiceren over eventuele sancties naar de regionale kantoren
(Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit & Arbeitsmarktservice 2004 p.7 e.v.).

6.4 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is de coördinatie van Oostenrijks nationaal e-government projecten
en de digitale informatie-uitwisseling in de Oostenrijkse keten van werk en inkomen
onderzocht. Deze laatste paragraaf vergelijkt bevindingen uit de twee cases en formuleert op basis van deze vergelijking een aantal conclusies. Tabel 4 laat nog eens
zien hoe e-governmentcoördinatie op nationaal en sectoraal niveau is georganiseerd.
Tabel 4: Vergelijking coördinatie tussen niveaus in Oostenrijk
Elementen

Nationaal

Sectoraal

Object van coördinatie

Standaardiseren van
informatieverwerking door federale
ICT-infrastructuur

Standaardiseren van
informatieverwerking door
datawarenhuis

Standaarden

• XML Data Input Protocol

• XML Data Input Protocol,

• XML-g

• XML-g,

• XML structure Personal Data
(PersonData)

• XML structure Personal,

• Electronic Dat

• SOAP

• Interchange Format, Electronic
Delivery

• IBM Business Intelligence system

• SOAP
Interactie tussen
actoren

Netwerk interactie met centrale regie:

Hiërarchische interactie:

• Chief Information Officer als
regisserende actoren.

• Federale AMS als centrale autoriteit,

• Deelstaten

• lokale arbeidsbureaus (uitvoering),

• Gemeenten

• Regionale arbeidsbureaus
• Controllers die naleving standaarden
controleren

Beleidsinstrumenten

• E-governmentwet

• E-governmentwet

• Contracten

• Arbeitsmarktservicegesetz
• Standaardisatie richtlijnen
• Monitor

Internationale
beleidsnetwerken
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Op basis van de bovenstaande tabel kunnen aantal conclusies worden getrokken.
Netwerk interactie met centrale regie en hiërarchische interactie
Een eerste conclusie is dat in Oostenrijk op nationaal- en sectoraal niveau de standaardisatie van informatieverwerking het object van coördinatie is. De ambitie van
de federale overheid rond een geïntegreerde en interactieve overheid is in lijn met
internationale ideeën over de moderne en interactieve overheid. De federale overheid neemt beleidsbeslissingen om de backoffice van federale overheid, gemeenten,
deelstaten maar ook arbeidsbureaus te uniformeren (zie de ontwikkeling van een
ICT-infrastructuur). Om de gewenste transformatie naar een geïntegreerde overheid te realiseren, is het nodig om informatieverwering en informatie-uitwisselingen
te harmoniseren. Op beide niveaus ligt bij het creëren van de uniforme digitale
overheid de nadruk op centrale regie, wetgeving, richtlijnen en contracten. Deze
coördinatieaanpak sluit zowel aan bij de juridische uitgangspunten van de federale
overheid als op de hiërarchische structuur van de Oostenrijkse sociale zekerheid.
Op nationaal niveau is de onderhandeling tussen federale overheid, deelstaten
en gemeenten het startpunt. Het uiteindelijke doel van dit overleg is het ontwerpen
van een juridisch bindende overeenkomst over het gebruik van onderdelen uit de
ICT-infrastructuur om zo te voldoen aan de e-governmentwet (zie paragraaf 6.2.1).
Standaardisatie door netwerk interactie met de nadruk op centrale regie staat centraal. De Chief Information Officer (CIO) is hierbij de regisseur.Op sectoraal niveau
zijn onderdelen van de ICT-infrastructuur onderdeel van centraal ontwikkelde
informatiesystemen. Bijvoorbeeld de digitale handtekening en protocollen voor
informatie-uitwisseling (zie paragraaf 6.3.1). Maar ook het datawarenhuis is een
belangrijk informatieysteem wat betreft gestandaardiseerde informatieverwerking.
Partijen in de keten zijn verplicht om deze systemen te gebruiken. Er is dan ook
sprake van hiërarchische interactie.
Internationale inspiratie en invloed van bestuurlijke structuur en keten
Op nationaal- en sectoraal niveau wordt e-governmentcoördinatie anders georganiseerd. Nationale e-governmentcoördinatie laat zich leiden door een internationaal
beleidsnetwerk en de federale bestuurlijke structuur. Op sectoraal niveau is de
internationale omgeving minder van invloed op de organisatie van e-governmentcoördinatie, maar worden coördinatieacties genomen die voldoen aan de eisen van
de ketenstructuur (zie paragraaf 6.2 en 6.3).
Nationaal: Federale structuur en internationale invloed
Bij nationaal e-government beleid ligt de nadruk op geïnstitutionaliseerd overleg
tussen federale overheid, deelstaten en gemeenten over de ontwikkeling en im139

De coördinatieopgave van e-government

plementatie van e-government beleid. Dit overleg is een uiting van indirect federal
administration’. De federale overheid en deelstaten zijn nauw met elkaar verbonden
en er bestaat een wederzijds afhankelijke relatie bij de ontwikkeling en implementatie van beleid. In dit overleg neemt de federale overheid – in vorm van de Chief
Information Officer – een regisserende rol in. Het doel van het overleg is om tot contractuele afspraken te komen over de ontwikkeling en implementatie van nationaal
e-government beleid op regionaal en lokaal niveau. Hoewel Europees beleid een
aanjager is voor e-government coördinatie is de wijze van coördineren aangepast
aan de kenmerken van de federale structuur.
Bij de coördinatie van nationaal e-government beleid is oog voor de kenmerken
van de federale structuur en de actoren die onderdeel zijn van deze structuur. In
een ideaaltypische federale structuur handelen deelstaten soeverein van de federale
overheid (zie onder andere Lijphart 1999). In paragraaf 6.2.1 is aangegeven dat de
Oostenrijksefederale overheid afhankelijk is van de deelstaten. Deelstaten voeren
taken uit die zijn gedelegeerd vanuit de federale overheid en de federale overheid
heeft de steun van deelstaten nodig bij het formuleren van beleid. Bij nationaal
e-government beleid zijn zichtbare patronen van coördinatieacties in lijn met de
federale bestuurlijke structuur en de afhankelijke relatie tussen federale overheid
en deelstaten. De federale CIO heeft een regisserende rol met als doel de ontwikkelde ICT-infrastructuur breed te implementeren. Deze verhouding tussen federale
staat, deelstaten en gemeenten heeft daarom geleid tot het instellen van een overleg
specifiek gericht op e-government oplossingen (PDO) waarin al deze niveaus vertegenwoordigd zijn. De federale CIO gebruikt dit overleg om deelstaten en gemeenten
mee te nemen in de ontwikkeling van projecten (bijvoorbeeld als deelnemer van een
werkgroep), draagvlak te creëren, en uiteindelijk contractuele afspraken te maken
over verdere rijksbrede ontwikkeling en implementatie van nationaal e-government
beleid. Het doel is om de afspraken uit het PDO wettelijk te verankeren.
Sectoraal: Invloed van de ketenstructuur
In de keten van werk en inkomen is de aanpak van coördinatie minder eenduidig
in lijn met de federale structuur waarin federale overheid en deelstaten (regio’s)
afhankelijk zijn van elkaar. E-governmentcoördinatie in de Oostenrijkse keten van
werk en inkomen is ingebed in een hiërarchische structuur die uniek is voor deze
keten. De Oostenrijkse keten van werk en inkomen is ondergebracht in een zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat het federale departement van sociale zaken
niet direct kan ingrijpen in de keten. Binnen de hiërarchische structuur in de keten
staan beheersing en controle van informatieprocessen centraal. De beheersing van
het federale bureau in de keten is zichtbaar in de controle op de informatieverwerking van individuele lokale arbeidsbureaus in het datawarenhuis (zie paragraaf
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6.3.1). In alle lokale arbeidsbureaus en ook op de regionale kantoren zijn controllers
(fysiek) aanwezig die controleren hoe het betreffende arbeidsbureaus en individuele medewerkers binnen dit arbeidsbureau functioneren. Zij doen dit op basis van
ingevoerde informatie in het datawarenhuis. De acties die e-government coördinatie
inhoud geven bestaan uit de implementatie en monitoring van federale (wettelijke)
standaardisatierichtlijnen. Het federaal niveau is daarbij de coördinerende actor en
regio’s en lokale arbeidsbureaus zijn uitvoerende partijen.
In de keten van werk en inkomen is ook de verwevenheid tussen ICT en de coördinatie van e-government beleid zichtbaar. Het datawarenhuis is een essentieel
onderdeel van de ICT-omgeving in de keten van werk en inkomen. Alle ketenpartners
verwerken informatie van werkzoekenden in dit warenhuis en hebben ook toegang
tot de informatie van andere partners. Het datawarenhuis is dus een hub voor
partijen die onderdeel zijn van de keten. Het datawarenhuis is een technologische
oplossing voor informatieverwerking, maar is tevens een controle- en monitoringsinstrument. Lokale arbeidsbureaus zijn verplicht om informatie te verwerken
volgens de standaarden die de federale AMS zijn opgesteld. Het federale bureau
controleert via aangestelde controllers lokale arbeidsbureaus dit inderdaad doen en
kan tevens nagaan hoe deze arbeidsbureaus op verschillende indicatoren presteren
(zie paragraaf 6.3.1).
In het volgende hoofdstuk is aandacht voor de coördinatie van e-government initiatieven in Nederland.
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7.1 Inleiding
Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de casestudie naar de coördinatie van
e-government in Nederland. Daarbij zijn twee niveaus van coördinatie op het gebied
van e-government onderzocht: Coördinatieop nationaal niveau en coördinatie op
sectoraal niveau, in de keten van werk en inkomen. In Nederland komen verschillende nationale e-government initiatieven tot ontwikkeling. Een voorbeeld is het
e-government project mijnoverheid. Mijnoverheid is een gekoppelde frontoffice die
informatie en diensten van verschillende bestuurlijke organisaties voor burgers en
bedrijven online toegankelijk maakt. Om de nodige informatie-uitwisseling tussen
de verschillende bestuurlijke partijen te realiseren is in de backoffice een stelsel van
standaarden (basisregistraties) ontwikkeld. In het eerste deel van deze casestudie is
onderzocht hoe de realisatie van basisregistraties wordt gecoördineerd. Het tweede
deel van de casestudie richt zich op de keten van werk en inkomen om een beeld
te krijgen van sectorale e-governmentcoördinatie. In de Nederlandse keten van
werk en inkomen werken verschillende ketenpartijen samen om werkzoekenden te
helpen bij het zoeken naar een baan. Werkzoekenden kunnen terecht bij fysieke
arbeidsregio’s – de werkpleinen. Daarnaast kunnen zij zich aanmelden bij werk.
nl en mijnoverheid om een uitkering aan te vragen en vacatures te bekijken. De
backoffice van de keten van werk en inkomen maakt gebruik van de eerder genoemde
basisregistraties en keten-specifieke standaarden om informatie-uitwisseling tussen
ketenpartners tot stand te brengen. In de analyse wordt specifieke gekeken naar de
invulling van basisregistraties in de keten van werk en inkomen (zie bijlage B voor
een compleet overzicht van bestudeerde documenten.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 7.2 beschrijft e-governmentcoördinatie op nationaal niveau. Paragraaf 7.3 staat in het teken van de e-governmentcoördinatie in de Nederlandse keten van werk en inkomen. In beide paragrafen wordt
e-government bestudeerd aan de hand van de in hoofdstuk 4 benoemde categorieën, namelijk: Object van coördinatie, het gebruikt van standaarden, interactie
tussen actoren, beleidsinstrumenten en de aanwezigheid van een internationaal
beleidsnetwerk. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie in paragraaf 7.4.

7.2 Coördinatie op nationaal niveau
De coördinatie van e-government in Nederland is behoorlijk in beweging. Dit concludeert ook de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid in een studie naar
de Nederlandse e-overheid (WRR, 2001, zie bijlage B):
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‘De WRR constateert dat de inzet van technologie op zowel nationaal, lokaal
als Europees niveau als welhaast vanzelfsprekend wordt gezien. Technologie
wordt ‘uitgerold’, praktijken worden ‘gestroomlijnd’ en diensten ‘geüpdatet’.
Het ‘technovertrouwen’ van politiek en beleid vertaalt zich in grote ambities
met ICT, niet alleen in technische, maar zeker ook in beleidsinhoudelijke
zin’. (WRR, 2011, p.11)

Recente ontwikkelingen illustreren de worsteling van de Nederlandse overheid met
verschillende coördinatieopgaven die voortkomen uit eerder gekozen coördinatiestrategieën. De belangrijkste coördinatieopgave was in 2007 de versnippering in het
Nederlandse e-government landschap en dat is het nog steeds. Rond 2007 heeft de
overheid gekozen om met een projectmatige aanpak informatieverwerking binnen
de overheid te optimaliseren en een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening
tot stand te brengen. Dit wordt benadrukt in de ICT agenda 2011-2014 (ICT Agenda
2011-2014; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2010):
‘Binnen en buiten de overheid bestaat de behoefte om een harmonisering
van het overleg, de samenwerking en het onderzoek dat op het gebied van
ICT ondernomen wordt. Hieraan komt de overheid graag tegemoet, het is
namelijk een complex geheel aan gremia en procedures die niet altijd meer
even goed op elkaar aansluiten en met elkaar communiceren. Tegelijkertijd
is er het besef dat die overlegstructuur een onmisbare functie vervult en die
niet zomaar rigoureus herordend kan worden: dat zou bestaande besluitvormingsprocessen, die met de tijd gegroeid tot wat ze zijn, ernstig verstoren’.
(ICT Agenda 2011-2014, p61 e.v.)

De overheidsbrede implementatieagenda Dienstverlening E-overheid (iNUP) vormt
in 2007/2008 de kapstok voor een aantal projecten om zo versnippering tegen
te gaan. Zo beoogt de centrale overheid met verschillende projecten een gepersonaliseerde frontoffice en een uniforme backoffice te realiseren. Voorbeelden van
een frontoffice projecten zijn ‘mijnoverheid.nl’ waar burgers toegang hebben tot
gegevens maar ook via het portaal de website van bijvoorbeeld de belastingdienst
voor lopende zaken kunnen bezoeken.26 En ‘antwoord voor bedrijven’, een vergelijkbaar portaal voor bedrijven. De ambitie om diensten en informatie geïntegreerd
toegankelijk te maken voor burgers betekent echter ook dat overheidsorganisaties
in de backoffice moeten samenwerken.
De standaardisatie van overheidsbrede informatieverwerking in de backoffice
krijgt mede vorm door de invoering van een stelsel van basisregistraties. Een basisregistratie is een bij wet officiële aangemerkte registratie van vitale of veelvuldige
26
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gegevens. Het gebruik van deze registraties is verplicht voor organisaties met een
publieke taak (Stelselarchitectuur van het heden, 2014, p.5; Kamerstuk 2014-318776).
In augustus 2014 heeft de overheid besloten een nieuw programma in te stellen,
wederom om versnippering tegen te gaan. Met het zogenoemde Digiprogramma
hoopt de overheid meer zicht te krijgen op de veelheid aan e-government projecten
en zo op politiek-bestuurlijk niveau financieel en organisatorisch invloed terug te
winnen. De basisregistraties blijven met hun wettelijke grondslag bestaan. De recente aard van de ontwikkelingen zijn deze niet meer meegenomen in de interviews
die in de periode 2008-2011 plaatsvonden. In hoofdstuk 9 is nog wel aandacht voor
recente ontwikkelingen in Nederland. De analyse in dit onderzoek stelt het iNupprogramma en het opzetten van basisregistraties centraal.
Het doel van de digitale overheidsdiensten blijft ondanks alle ontwikkelingen
onveranderd. De invoering van digitale overheidsdiensten beoogt zowel een meer
gestroomlijnd proces van dienstverlening voor de gebruiker (frontoffice), als een
efficiëntere organisatie in de backoffice van de overheid. Deze paragraaf bespreekt
de coördinatieaanpak bij het realiseren van nationale informatiesystemen in de
backoffice (7.2.1). Hierbij ligt de nadruk op de basisregistraties. Tot slot volgt een
aantal conclusies (7.2.2).
7.2.1 De nationale coördinatieaanpak
De doelen van de Nederlandse e-government aanpak in de backoffice zijn duidelijk;
een betere stroomlijning van informatieverwerking door basisregistraties. Een belangrijke vervolgvraag is hoe de Nederlandse overheid zorgt dat het e-government
naar wens wordt uitgevoerd? Kortom, hoe Nederland de implementatie van centrale
basisregistraties coördineert.
Object van coördinatie: Realisatie van stelsel basisregistraties
In Nederland is het overheidsbreed harmoniseren door een stelsel van basisregistraties dan ook het object van coördinatie. Het basis doel van de basisregistratie is
om de digitale samenwerking overheidsbreed te stimuleren (De digitale Agenda,
2001-2014). Dit heeft als gevolg dat de overheid toegankelijker wordt voor burgers
en bedrijven. Door kort het beleid rond deze basisregistraties te bespreken, wordt
duidelijk hoe de Nederlandse overheid uniforme informatieverwerking definieert.
Vervolgens wordt verder ingegaan op standaarden, interactie tussen actoren en de
beleidsinstrumenten die worden gebruik bij het coördineren van basisregistraties.
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Tabel 1: Overzicht basisregistratiesa
Basisregistratie

Doel

Basisregistratie
Personen (BRP)

Het BPR is voor persoonsgegevens. De BPR registreert ieders administratieve
levensloop. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk of echtscheiding, adreswijziging en
overlijden

Handelsregister

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en
rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan
het economisch verkeer staan ook in dit register.

BAG is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en
De Basisregistraties
Adressen en Gebouwen adressen in Nederland zijn verzameld.
(BAG)
Basisregistratie
Topografie (BRT)

De BRT met gegevens uit digitale topografische bestanden op verschillende
schalen.

Basisregistratie
Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de
kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging
van de kadastrale percelen.

Basisregistratie
Voertuigen (BRV)

In de BRV worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren
daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie
aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor
overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst.

BLAU is de beoogde basisregistratie voor registratie van Lonen,
Basisregistratie
Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen en bestaat uit een deel van de
lonen, arbeids- en
uitkeringsverhoudingen gegevens van de huidige polis administratie van UWV.
(BLAU)
Basisregistratie
Inkomen (BRI)

In de BRI staat van ongeveer 13 miljoen burgers het verzamelinkomen of het
belastbaar jaarloon. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen,
subsidies of uitkeringen te bepalen.

Basisregistratie Waarde De WOZ bevat gegevens van de onroerende zaak, waarvan op grond van
de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgelegd. Momenteel
Onroerende Zaken
wordt de landelijke voorziening WOZ ingericht. Deze omvat niet alleen
(WOZ)
de Basisregistratie WOZ, maar ook de aanvullende gegevens die de
Belastingdienst, de waterschappen en het CBS nodig hebben.

a

Basisregistratie
Grootschalige
Topografie (BGT)

De BGT wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van
heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke
objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen
is geregistreerd. Een aantal bestaande initiatieven, zoals de Grootschalige
Basiskaart Nederland (GBKN) gaat op in de BGT.

Basisregistratie
Ondergrond (BRO)

De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw, de
ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. De BRO bevat geen informatie
over kabels en leidingen. In de BRO komt ook de registratie Data en Informatie
van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO en het Bodem Informatie
Systeem (BIS) van Alterra. In een later stadium mogelijk gegevens over
archeologie en milieukwaliteit toegevoegd.

http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties
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iNUP: stroomlijnen van frontoff ice en backoff ice in de uitvoering
De Nederlandse overheid gebruikt sinds 2007/2008 een overheidsbrede implementatieagenda Dienstverlening E-overheid (iNUP) om technologische fragmentatie in
de backoffice terug te dringen.27 Deze agenda bundelt 23 nationale e-government
projecten. Dit zijn enerzijds projecten die de overheid voor burgers en bedrijven
online toegankelijk maken (zoals het eerder genoemde ‘mijnoverheid’). Anderzijds
betreft het projecten gericht op het ontwikkelen van uniforme informatieverwerking door de realisatie van een stelsel van basisregistraties. De nadruk op het
stroomlijnen van informatieverwerking wordt tevens benadrukt in de Nederlandse
e-government visie:
‘Digitalisering van informatiestromen levert de grootste vermindering op
regeldruk als tegelijkertijd ook gekeken wordt naar vereenvoudiging van gegevensuitwisseling (…) Om bij te dragen aan productiviteit zullen ICT standaarden
beschikbaar moeten zijn en grootschalig moeten worden (her)gebruikt. Om
fragmentatie te voorkomen gaan overheid en bedrijfsleven meer elkaars ICT
standaarden hergebruiken en wordt aansluiting gezocht bij internationale
standaarden. Verder is het van belang dat er naast technische open ICT
standaarden ook voldoende semantische en organisatorische standaarden
beschikbaar komen’. (ICT Agenda 2011-2014)

Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-Overheid om verkokering tegen te gaan
Het stroomlijnen van bestaande e-government projecten door basisregistraties
betekent ook een specifieke taakverdeling tussen ministeries. Er zijn vijf ministeries
verantwoordelijk voor het onderhoud van basisregistraties: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van
Financiën (zie ook tabel 2). Door de scheiding van werkprocessen tussen ministeries – elk ministerie is verantwoordelijk voor een specifieke basisregistratie – vormt
verkokering een reëel gevaar. Daarom is in 2008 de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-Overheid (BRG) ingesteld. De BRG is een coördinerend orgaan
samengesteld uit vertegenwoordigers van ministeries, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies (ICT Agenda 2011-2014; Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, 2010). Hiermee wordt getracht om de afstemming tussen
ministeries te waarborgen, maar ook om decentrale partijen een stem te geven bij
de (verdere) ontwikkeling van basisregistraties.

27

i-NUP http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/over-de-e-overheid/over-i-nup
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De basisregistraties in de backoff ice
Door het opstellen van een basisregistratie ontstaat een systematiek die het overheidsbreed uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties in de backoffice
makkelijker maakt (Programmaraad Stelsel Basisregistraties, 2013). Het systeem
van basisregistraties bestaat uit in totaal 11 basisregistraties (Stelselarchitectuur
van het heden, 2014, p. 78- 132).
Standaarden: Harmonisatie van informatieverwerking
De basisregistraties zijn opgebouwd uit semantische standaarden (taal en begrippen) en technische standaarden (protocollen en applicaties). Naar standaarden is
in hoofdstuk 2 verwezen als eenduidige taken en handelingen die routinematig zijn
uit te voeren. Hieronder worden de standaarden die in Nederland gelden toegelicht.
Ook in Nederland is een onderscheid te maken tussen semantische- en technische
standaarden (Instellingsbesluit 6022730: Instelling van het College Standaardisatie
en het Forum Standaardisatie).
Semantische- en technische standaarden
Semantische standaarden creëren eenduidige begrippen, termen en taal om zo
bijvoorbeeld digitale formulieren overheidsbreed te harmoniseren. Nederland heeft
verschillende begrippenlijsten met overzichten van betekenissen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen authentieke en niet-authentieke gegevens.28 Authentieke
gegevens worden verplicht volgens centrale ontwikkelde standaarden verwerkt en
moeten worden opgenomen in een basisregistratie (zie onder andere Wet basisregistratie personen; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen art. 32e
en art. 33). Een voorbeeld van authentieke gegevens zijn geboortedatum, burgerservicenummer, geslacht en voornamen. Bij niet- authentieke gegevens is digitale
verwerking niet verplicht, maar heeft dit wel de voorkeur boven eigen registraties of
papieren dossiers. Het gebruik van semantische standaarden wordt onderschreven
in de Nederlandse stelselcatalogus:
‘Basisregistraties bevatten authentieke en niet authentieke gegevens. Authentieke gegevens moeten worden gebruikt door alle organisaties met een
publiekrechtelijke taak. Voor niet-authentieke gegevens is gebruik wenselijk. In
de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens van de basisregistratie
authentiek zijn. Ook kan een gegeven authentiek zijn doordat het via een
algemene maatregel van bestuur (AMvB) als zodanig wordt aangemerkt’.
(fragment uit stelselcatalogus; zie bijlage 2)
28
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Ook de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) doet voorstellen hoe
een semantische standaard wordt opgesteld.29 Een voorbeeld van een semantische
standaard die NORA voorschrijft is de Web Metadata Standaard (OWMS 4.0, 2011).
Deze standaard bepaalt de eigenschap van een begrip (bijvoorbeeld geslacht) en
welke waarden een begrip kan hebben (bijvoorbeeld man/ vrouw).
Naast semantische standaarden zijn er ook technische standaarden nodig
om digitale communicatie tussen overheidsorganisaties mogelijk te maken. Bij
het opzetten van digitale interactie zijn in Nederland naast basisregistraties ook
stelselvoorzieningen ontwikkeld. De stelselvoorzieningen bestaan uit technische
protocollen, applicaties en concrete afspraken over digitale communicatie. Er zijn
vier stelselvoorzieningen: Digikoppeling (standaarden voor digitaal verkeer tussen overheidsorganisaties), Digimelding (standaard voor melden onjuistheden
in basisregistratie), Digilevering (Abonnement op gebeurtenisberichten uit de
basisregistratie) en de Stelselcatalogus (overzicht van semantische standaarden
stelsel basisregistraties) (Stelselarchitectuur van het heden, 2014, p. 59, e.v. zie ook
standaarden van Forum Standaardisatie).
Ook worden de technische protocollen uit de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur (NORA) gebruikt.30 Het onderhoud van NORA is in handen van de
organisatie ICT-Uitvoering (ICTU). ICTU is in 2001 opgezet door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Ministeries maar ook gemeenten kunnen ICTU een opdracht
geven met betrekking tot ICT-projecten. NORA bestaat uit vijf referentie architecturen om zo de verschillende niveaus binnen de Nederlandse overheid te bedienen:
NORA (principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerpt van
de elektronische overheid), GEMMA (De gemeentelijke modelarchitectuur), PETRA
(Provinciale enterprise referentie architectuur), WILMA (Waterschap informatie en
logische model architectuur) en MARIJ (Model architectuur rijksdienst).31
Met de ontwikkeling van de basisregistraties, stelselvoorzieningen en NORA heeft
de Nederlandse overheid duidelijk de ambitie om werkprocessen omtrent informatieverzameling overheidsbreed uniform te organiseren. Dit betekent echter ook
dat verschillende bestuurlijke partijen hun bestaande backoffice-systemen moeten
afstemmen op de centrale standaarden en deze systemen te organiseren volgens
bijvoorbeeld de basisregistraties. Hier wordt verder op ingegaan bij de interactie
tussen actoren.

29
30
31

http://www.noraonline.nl/wiki/Semantiek
http://www.noraonline.nl/wiki/Categorie:Standaarden
http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen
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Interactie tussen actoren: Netwerk interactie in schaduw van hiërarchie
In hoofdstuk 4 is Nederland getypeerd als een gedecentraliseerde eenheidstaat die
kenmerken vertoont van een unitaire bestuurlijke structuur. Decentrale partijen,
zoals gemeenten, voeren in opdracht van de centrale overheid specifieke publieke
taken uit. In meer of mindere mate hebben gemeenten discretionaire ruimte om
hun eigen beleidskeuzes te maken bij het uitvoeren van deze taken (zie paragraaf
4.2.3). Ook bij e-government hebben ministeries een belangrijke positie, aldus een
respondent die werkzaam is bij een uitvoeringsorganisatie:
‘Wij voeren beleid uit dat op ministerieel niveau is vastgesteld. Dat betekent
dat we handelen binnen de gegeven randvoorwaarden (…) Soms zit daar
ook een wettelijke verplichting bij. Dan moeten bijvoorbeeld gemeenten op
(backoffice red.) systeemniveau meewerken. Maar dat kan ook nog betekenen
dat gemeenten denken; dat doe ik niet. Maar goed, naleving afdwingen
is ook lastig (…). De meest verregaande ingreep is dat het Ministerie van
Binnenlandse Zaken over gaat op bestuursdwang’. (respondent uitvoeringsorganisatie)

Als specifieke wordt gekeken naar gemeenten in relatie tot de basisregistraties, wordt
van gemeenten geacht dat ze handelen volgens centrale richtlijnen (zie ook paragraaf 4.2.2 voor Nederlandse bestuurlijke structuur). In het geval van bijvoorbeeld
de basisregistratie personen kan de minister per ministerieel besluit een gemeente
voorschrijven om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het gebruik van
de basisregistratie (zie o.a. art. 4.3 wet basisregistratie personen); Het college van
Burgemeesters en Wethouders controleert onder andere of de basisregistratie personen in de gemeente voldoet aan de eisen van privacy. Als dit niet zo is of als de
controle incorrect wordt uitgevoerd, kan de minister ingrijpen. Desondanks deze
controlerende positie van de centrale overheid, is er ook ruimte voor samenwerking
en overleg tussen ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties. In dit overleg
eist de Nederlandse centrale overheid echter wel een regisserende positie op.
Hiërarchische interactiepatronen met ruimte voor netwerkoverleg
Op centraal niveau zijn specifieke ministeries verantwoordelijk voor het opzetten en
onderhouden van bepaalde basisregistraties (zie tabel 2). Tevens heeft elke basisregistratie een toezichthouder die in opdracht van het verantwoordelijk ministerie
controleert op correcte uitwisseling van informatie en juist gebruik van semantische- en technische standaarden. Tabel 2 geeft de verantwoordelijke ministeries en
toezichthouders schematisch weer.
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Tabel 2: Basisregistratie, verantwoordelijke minister en toezichthouderb
Basisregistratie

Verantwoordelijke minister

Toezichthouder

Basisregistratie Personen (BRP)

Ministerie van Binnenlandse
zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap basisregistraties
persoonsgegevens en
reisdocumenten

Handelsregister (NHR)

Ministerie van Economische
Zaken

Kamer van Koophandel

De Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG)

Ministerie van Infrastructuur
en Milieu

Kadaster

Basisregistratie Topografie (BRT)

Ministerie van Infrastructuur
en Milieu

Kadaster

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Ministerie van Infrastructuur
en Milieu

Kadaster

Basisregistratie Voertuigen (BRV)

Ministerie van Infrastructuur
en Milieu

Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

Basisregistratie lonen, arbeids- en
uitkeringsverhoudingen (BLAU)

Ministerie van Sociale Zaken en UWV
Werkgelegenheid

Basisregistratie Inkomen (BRI)

Ministerie van Financiën

Belastingdienst

Basisregistratie Waarde Onroerende
Zaken (WOZ)

Ministerie van Financiën

Kadaster/ Waarderingskamer

Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT)

Ministerie van Infrastructuur
en Milieu

Publieke Dienstverlening op de
Kaart (PDOK)/ Kadaster

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Ministerie van Infrastructuur
en Milieu

TNO

b

http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties

Bij elke basisregistratie is een taakverdeling zichtbaar tussen de verantwoordelijk
ministerie en een uitvoerende beheerder die werkt in opdracht van het ministerie
(zie tabel 2). Het optuigen van basisregistraties, een wettelijk kader en verantwoordelijke ministeries betekent niet zondermeer dat bijvoorbeeld gemeenten en
uitvoeringsinstanties hun informatiehuishouden zonder slag of stoot aanpassen
aan de basisregistraties. Bestaande wetgeving biedt dan wel de controlemechanismen aan centrale partijen om centraal te sturen, maar gemeenten kennen toch een
zekere discretionaire ruimte: Decentrale partijen hebben onder meer de ruimte om
zelfstandig te kiezen welke informatiesystemen ze gebruiken. De opvatting is dat
centrale regelgeving beter aansluit op de lokale praktijk als decentrale ruimte krijgen
om deels zelf invulling te geven aan ICT beleid. Zo legt een respondent uit:
‘Gemeenten kunnen in feite hun eigen systemen gebruiken, maar deze
systemen moeten in een aantal gevallen ook wel eens gebruik maken centrale
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eisen (…) Gemeenten moeten bijvoorbeeld in een aantal gevallen verplicht
verzamelde informatie uitwisselen’. (respondent KING)

Vanwege de ruimte die gemeenten krijgen bij het ontwikkelen van informatiesystemen, heerst in Nederland de opvatting dat het nodig is dat decentrale partijen
een rol hebben gedurende het implementatieproces van de basisregistraties. Als
partijen participeren in de ontwikkeling van standaarden is het makkelijker om de
verplichte basisregistraties lokaal te implementeren. Een respondent geeft aan dat
het zoeken van samenwerking – binnen de centrale kaders – de kans dat digitale
initiatieven van de grond komen, vergroot:
‘Je hebt elkaar toch nodig. We kunnen natuurlijk veel willen en dat zou misschien ook wel wettelijk kunnen, maar je maakt het eens stuk makkelijk om
ook andere partijen (gemeenten, uitvoeringsorganisaties ed.) te betrekken’.
(respondent van een uitvoeringsorganisatie)

Om deze reden is dan ook een netwerk opgezet waarin decentrale partijen meepraten
over de ontwikkeling van basisregistraties. De bottom-up inbreng bij e-government
projecten komt naar voren in de Bestuurlijke Regiegroep.
Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-Overheid (BRG)
Het doel van de Bestuurlijke Regiegroep (BRG) is om samenhang te creëren tussen
de basisregistraties en om de doelstellingen die in iNUP centraal staan te realiseren.
Het dagelijks bestuur van de BRG is in handen van de Programmaraad Stelsel van
Basisregistraties (PSB). Deze raad is opdrachtgever voor het de ontwikkeling van de
basisregistraties, de koppeling van basisregistraties en beheer. De raad bestaat uit
vertegenwoordigers van de vier belanghebbende ministeries (Financiën, Infrastructuur, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken) VNG, IPO en uitvoeringsinstellingen (Instellingsbesluit BRG; Memo 31/01/2012: Governance voor beheer en
doorontwikkeling van NORA)
De Bestuurlijke Regiegroep (BRG) staat daar als regisseur naast. De BRG heeft als
taak om de afstemming tussen basisregistraties te waarborgen en zorgt ervoor dat
er geen verkokering ontstaat. Door het instellen van de BRG krijgen ook gemeenten
via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een stem bij de opzet van elektronische diensten. Dit geeft hen de mogelijkheid om ervaringen uit de lokale praktijk
hoorbaar te maken.
Zoals eerder aangegeven zijn de basisregistraties centraal vormgegeven. Het is
echter de bedoeling dat onder meer gemeenten hun lokale informatiesystemen
aanpassen aan de centrale standaarden. Dit betekent dat geen centraal informatiesysteem wordt opgedrongen aan decentrale partijen. Van gemeenten wordt zelfstu-
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rend vermogen verwacht bij het implementeren van centrale basisregistraties. Een
respondent geeft aan dat dit een uitdaging is:
‘Die basisregistraties zijn dik in orde en ook best uitvoerbaar. Het is vervolgens ook belangrijk dat gemeenten het gaan gebruiken. In deze technische
implementatie mengen de ministeries zich niet. Daar is zeg maar geen
coördinatie’. (respondent uitvoeringsorganisatie)

Om bijvoorbeeld gemeenten te helpen om te voldoen aan de centrale eisen, zijn
verschillende ondersteunende organisaties ontstaan. Een voorbeeld van zo’n organisaties is Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten (KING) (brief VNG). KING is in
2009 opgezet door de VNG en helpt gemeenten onder andere om te voldoen aan
de centrale digitaliseringseisen en het harmoniseren van hun backoffice-processen.
KING heeft, in opdracht van VNG, contact met ICT leveranciers over de implementatie van de centrale basisregistraties in bestaande informatiesystemen (KING,
2012). Dit betekent dat aan onder andere gemeenten hulp wordt geboden om lokale
informatie systemen gereed te maken voor de centraal ontwikkelde basisregistraties.
Het uitgangspunt is dat gemeenten de zelfstandig beslissen om hulp te vragen van
KING. Dit zelfsturend proces vindt echter plaats binnen een uitgewerkt juridisch kader. Dit kader bestaat uit wetgeving over de basisregistraties. De wetgeving geeft de
verantwoordelijke ministeries – bij problemen gedurende decentrale implementatie
- de mogelijk om dwingend bepaalde e-government ontwikkelingen op decentraal
niveau te controleren (zie basisregistratie personen). De rol van ondersteunde organisaties en BRG creëert dan ook netwerk interactie binnen een hiërarchisch kader.
Verschillende ondersteunden partijen helpen uiteenlopende decentrale partijen om
de centrale (en wettelijke) eisen lokaal te implementeren. In het vervolg van deze
paragraaf worden twee beleidsinstrumenten besproken die een uiting zijn van deze
ogenschijnlijke meer hiërarchische georiënteerde interactie: wetgeving en monitor.
Beleidsinstrumenten: Wetgeving en monitoren
In Nederland worden een aantal (met elkaar samenhangende) beleidsinstrumenten
gebruikt bij het daadwerkelijk implementeren van de ontwikkelde basisregistraties:
Wetgeving en monitor.
Wet- en regelgeving
De nadruk op de standaardisatie van informatieprocessen door basisregistraties
heeft als doel om overheidsbreed de werkprocessen in de backoffice van bestuurlijke
organisaties te stroomlijnen (zie ook paragraaf 2.2). De bestaande wettelijke basis
(en verplichting) van het gebruik van basisregistraties reflecteert een ambitie om
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informatieverwerking vanaf centraal niveau te controleren. Wettelijk bepalingen
verplichten bijvoorbeeld gemeenten en uitvoeringsorganisaties om de basisregistratie te implementeren in hun lokale systemen. Zo bevat de Wet Basisregistratie
Personen bijlagen die aangeven welke informatie gemeenten dienen te verwerken
en hoe gemeenten deze informatie moeten verwerken (zie o.a. art. 2.3 jo. 2.7 Wet
basisregistratie personen). Iedere basisregistratie heeft in Nederland dus zijn eigen
wettelijke grondslag (zie tabel 3).
Tabel 3: Basisregistratie en wettelijke basis
Basisregistratie

Wet

Basisregistratie Personen (BRP)

Wet basisregistratie personen

Handelsregister (NHR)

Handelsregisterwet

De Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG)

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Basisregistratie Topografie (BRT)

Wet basisregistraties kadaster en topografie

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Kadasterwet

Basisregistratie Voertuigen (BRV)

Wegenverkeerswet, regeling voertuigen

Basisregistratie lonen, arbeids- en
uitkeringsverhoudingen (BLAU)

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Basisregistratie Inkomen (BRI)

Wet werk en bijstand, wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Basisregistratie Waarde Onroerende Wet waardering onroerende zaken
Zaken (WOZ)
Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT)

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Wet basisregistratie ondergrond

Nederlandse decentrale overheden hebben dan wel de discretionaire ruimte om
de basisregistratie in hun eigen informatiesystemen te verwerken. Ze zijn hoe dan
ook verplicht om de door wetgeving voorgeschreven standaarden te volgen en hebben beperkte ruimte om basisregistraties naar eigen inzicht vorm te geven. Niet
alleen zijn standaarden vastgelegd en verplicht. Tevens benoemen de wetten over
basisregistraties expliciet de controlerende en monitorende positie van de verantwoordelijke ministeries (specifieke taakverdeling).
Monitoring per basisregistratie
De betreffende wetten omtrent basisregistraties geven aan welke semantische
standaarden de basisregistratie dient te voldoen en welke partijen verantwoordelijk
zijn voor implementatie, onderhoud en het controleren van naleving van deze standaarden. Ook geven de wetten aan hoe naleving van de wet is geregeld. Het gebruik
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van wetgeving impliceert centrale sturing (sturing waarin decentrale uitvoerende
partijen ondergeschikt zijn aan de centrale overheid zie paragraaf 2.3).
De wijze waarop monitoring op de basisregistraties plaatsvindt is geregeld in de
verschillende basisregistratiewetten. Zo regelt artikel 42 uit de Wet Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) dat het College van Burgemeester en Wethouders eens
per drie jaar de naleving van de BAG laat controleren door een door de wet aangewezen
bedrijf. Artikel 4.3 van de Wet Basisregistraties Personen bepaalt dat het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onderzoekt en controleert of de inrichting
van de basisregistraties voldoet aan de ministeriele richtlijnen. Als dit niet het geval
is kan het ministerie in het meest extreme geval de gemeenten onder toezicht stellen.
De nadruk op standaardisatie in Nederland is ook een internationale discussie
(OECD 2011). Als afsluiting van deze subparagraaf is aandacht voor de internationale
beleidsnetwerken en de mogelijke invloed van deze netwerken op het organiseren van
e-governmentcoördinatie.
Internationale beleidsnetwerken: OECD als intermediair
De OECD heeft in 2007 een peer-review uitgevoerd in Nederland om zo pijnpunten in
de Nederlandse e-government aanpak bloot te leggen. Deze peer-review leidt in 2007 tot
een uitgebreide reeks aanbevelingen aan Nederland om e-governmentcoördinatie te optimaliseren (OECD 2007[b], p.185 – 194). Bij de realisatie van een geïntegreerde digitale
aanpak laat Nederland zich in ieder geval inspireren door de OECD (OECD, 2007[b]).
Tegen gaan van fragmentatie e-governmentcoördinatie
De Nederlandse overheid wil met het iNUP programma sinds 2008 bestaande egovernment initiatieven beter organiseren en op elkaar afstemmen door middel van
basisregistraties. Daarbij handelt de overheid bij de ontwikkeling van basisregistraties in lijn met de opvatting van de OECD dat interoperabiliteit een fundamenteel
element is bij de realisatie van een interactieve overheid (OECD, 2010). In 2007
concludeert de OECD bijvoorbeeld dat coördinatie in Nederland gefragmenteerd
is omdat teveel verschillende gedecentraliseerde overheidsorganisaties specifiek
bevoegdheden hebben (OECD 2007 [b], p.188). Door deze fragmentatie van coördinatie is het onder andere een uitdaging om de doelen die centraal staan in nationale
e-government projecten te realiseren. Doelen zijn versnipperd over verschillende
projecten die ook nog eens een eigen coördinatieaanpak kennen. Het opzetten van
het iNUP programma is een stap om de coördinatie van nationale e-government
initiatieven te structuren. Het opzetten van de BRG heeft eveneens tot doel om samenhang creëren tussen verschillende projecten. Door het instellen van de huidige
Nationale Commissaris Digitale Overheid (NCDO) wordt ook gehoor gegeven aan
de aanbeveling van de OECD om centrale regie op te zetten.
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Governance: Het betrekken van gemeenten
Een andere aanbeveling van de OECD heeft betrekking op de rol van gemeenten. De
OECD (2007[b]) geeft aan dat centrale e-government doelstellingen slechts door gemeenten worden opgepakt als deze ook lokale prioriteit hebben (OECD 2005, p.189).
Gemeenten benutten hun discretionaire ruimte omdat nationale e-government projecten niet dwingend zijn. Lokale prioriteit ontbreekt, mede door een gebrek aan richtlijnen
voor gemeenten. Door centrale richtlijnen kunnen gemeenten worden gestimuleerd om
onderdeel te worden van nationale e-government projecten (OECD 2005, p. 93 e.v.). De
OECD adviseert een governance-structuur te creëren die gemeenten betrekt bij de realisatie van nationale e-government initiatieven, maar waar tevens sprake is van centrale
regie (OECD 2007[b], p.189). In het iNUP programma hebben de VNG (Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten) en KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) een
prominente rol in de coördinatie (voornamelijk bij het implementeren) van basisregistraties. Beide organisaties hebben de taak aangenomen om gemeenten te informeren over
digitale ontwikkelingen en om daar waar nodig gemeenten te ondersteunen bij de reorganisaties van de digitale huishouding. De VNG zit tevens in het dagelijks bestuur van de
BRG en is vertegenwoordigd in de programmaraad die de uitvoering en implementatie
van het i-NUP programma aanstuurt. KING is juist de partij die gemeenten ondersteunt
bij de implementatie van centrale standaarden op lokaal niveau. Nederland heeft dus ook
hier deels geluisterd naar de aanbevelingen van de OECD.
7.2.2 Conclusie
Op basis van deze paragraaf is het mogelijk om een overzicht van e-governmentcoördinatie te geven in Nederland op basis van de vijf eerder besproken analytische elementen.
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Tabel 4: E-governmentcoördinatie op nationaal niveau in Nederland
Elementen

Nationaal

Object van coördinatie

Standaardisatie door stelsel van basisregistraties

Standaarden

• Stelsel van Basisregistraties
• NORA (principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor
het ontwerpt van de elektronische overheid),
• GEMMA (De gemeentelijke modelarchitectuur),
• PETRA (Provinciale Enterprise referentie architectuur),
• WILMA (Waterschap informatie en logische model architectuur
• MARIJ
• Web Metadata Standaard

Interactie tussen actoren

Hiërarchische- en netwerk interactie:
• Ministeries als eindverantwoordelijke
• Bestuurlijke Regie Groep (samenwerkend orgaan)
• ICTU
• KING
• VNG
• Forum Standaardisatie

Beleidsinstrumenten

Wetgeving per basisregistratie
Monitor

Internationale beleidsnetwerken

OECD

Op basis van de empirische analyse in deze paragraaf is het mogelijk om een aantal
specifiek kenmerken van e-governmentcoördinatie op nationaal niveau in Nederland
te onderscheiden (zie ook tabel 4):
• Het object van coördinatie is de standaardisatie van informatieverwerking door
basisregistraties;
• Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor specifieke basisregistraties;
• Een coördinerend orgaan (BRG) dat fungeert als verbinder tussen ministeries;
• Standaardisatie (de basisregistraties) is vastgelegd in wetgeving;
• Internationale inspiratie omtrent e-governmentcoördinatie door de OECD.
Dit leidt tot de volgende conclusies.
Netwerk interactie in de schaduw van een hiërarchie (wetgeving en overleg)
Bij de coördinatie van nationale e-government initiatieven ligt de nadruk op standaardisatie door hiërarchische interactie met ruimte voor netwerkoverleg. Top-down
standaardisatie beoogt namelijk om handelingen van actoren onder controle te
krijgen en te structureren (zie o.a. zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf
2.2). De hiërarchische oriëntatie op coördinatie komt tot uitdrukking in de regis159
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serende positie van ministeries op basis van een wettelijk kader over basisregistraties. Door de semantische en technische standaarden formeel vast te leggen in
wetgeving en regelingen, ontstaan handvatten voor centrale beheersing. Het doel is
dat informatie op dezelfde wijze wordt geregistreerd zodat het daadwerkelijk uitwisselbaar is. In het Nederlands e-governmentbeleid uit zich dit bijvoorbeeld in de
projecten Webrichtlijnen (websites zijn vergelijkbaar ingedeeld), Burgerservicenummer (numerieke gegevens die gekoppeld zijn aan een persoon) en Basisregistratie
Personen (BRP) (registeren van persoonlijke gegevens in een standaardformulier).
Deze semantische standaarden zijn wettelijk vastgelegd. Daarnaast vindt ook
standaardisatie plaats op het niveau van technische standaardisatie. Naast het
vergelijkbaar verwerken van gegevens, dienen verglijkbare digitale protocollen te
worden ontwikkeld om informatie digitaal te delen. Als gemeenten persoonlijke
gegevens vergelijkbaar registreren (GBA) dient er vervolgens een techniek worden
ontwikkeld om deze gegevens uit te wisselen tussen gemeenten. Bijvoorbeeld, een
DHCP (gebruikt voor het configureren van hosts) en een DNS (URL’s omzetten naar
IP adressen). Binnen dit wettelijk kader – als uiting van hiërarchische interactie – is
echter wel ruimte voor netwerk interactie. In de Bestuurlijke Regiegroep krijgen
verschillende decentrale partijen de ruimte om mee te praten over de realisatie van
basisregistraties (zie paragraaf 7.2.1). Gemeenten hebben ook de ruimte om hun
eigen informatiesystemen te ontwikkelen. Hierbij kunnen ze hulp krijgen van onder
andere KING. De opvatting is dat mogelijke invoering van centrale basisregistraties
makkelijk verloopt, als decentrale partijen een positie hebben bij het realiseren van
het stelsel van basisregistraties.
Internationale inspiratie maar invloed van de bestuurlijke structuur
De OECD is een internationale actor die normen stelt voor het ontwikkelen van egovernment projecten en de daarbij horende coördinatieaanpakken. Nederland houdt
rekening met de aanbevelingen die voortkomen uit onder meer een peer-review over
de mate waarin de Nederlandse e-government benadering past binnen de OECDnormen. Hierbij wordt specifieke terminologie en beslissingen overgenomen zoals
centrale regie, backoffice samenwerking en het opzetten van een governance-structuur
met centrale regie als focus bij de standaardisatie van informatieverwerking.
Bij het opzetten van e-governmentcoördinatie is desalniettemin rekening gehouden met de kenmerken van de Nederlandse bestuurlijke structuur. Nederland is
een gedecentraliseerde eenheidstaat (met unitaire kenmerken). Dit betekent dat
gemeenten een groot aantal publieke diensten aanbieden via lokaal ontwikkelde
digitale oplossingen. Zij moeten hierbij wel handelen binnen centrale richtlijnen
(op digitaal vlak en wat betreft autonomie) en zijn tevens financieel afhankelijk van
het gemeentefonds. De unitaire structuur in Nederland laat het vervolgens toe om
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een routinematige coördinatiestructuur te ontwikkelen om zo doelgericht decentrale partijen aan te sturen bij het overheidsbreed standaardiseren van informatieuitwisseling (zie ook paragraaf 3.2 over contingentie). Centrale invloed van de Rijksoverheid door wettelijke bepalingen bij het aansturen van het standaardisatieproces
draagt bij aan het uniformeren van backoffice-systemen. Bij het coördineren van
e-government activiteiten wordt het gedrag van gemeenten beïnvloed door wetgeving en monitoren (zie paragraaf 7.2.1).
In deze paragraaf is de e-governmentcoördinatie bij nationale initiatieven bestudeerd. In de volgende paragraaf volgt een analyse van de coördinatie van e-government initiatieven in de keten van werk en inkomen.

7.3 Coördinatie in de keten van werk en inkomen
Sinds 2012 heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van een lokale oriëntatie van
arbeidsbureaus naar meer regionaal georganiseerde arbeidsregio’s (Eindrapportage
AKO-pilots, 2010). Nederland heeft inmiddels 35 arbeidsregio’s die elk een fysiek
loket hebben in vorm van een werkplein. Het Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en gemeenten organiseren hun dienstverlening gezamenlijk. Tegelijkertijd met terugbrengen en samenvoegen van het aantal fysieke arbeidsbureaus is
digitale dienstverlening een wettelijke eis geworden (art. 10 jo. art. 54 Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling SUWI art 6.1). Werkzoekenden
verstrekken slechts eenmalig hun gegevens aan een partij binnen de keten van werk
en inkomen. Daarna moeten onder meer UWV en gemeenten deze informatie in de
backoffice delen (regeling Suwi art 6.1). Een respondent onderschrijft dit:
‘Het UWV heeft samen met gemeenten werkpleinen ingericht. We handelen
naar het regeerakkoord door wet werkbedrijf in mankracht te halveren en
minder fysiek vestigingen. De alomvattende compensatie van minder kantoren is digitalisatie’. (respondent UWV)

Om informatie-uitwisseling in de backoffice van de Nederlandse keten van werk en
inkomen mogelijk te maken, bestaat onder meer een stelsel van systemen onder
de naam services structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (suwinet-services;).
In deze paragraaf wordt de coördinatieaanpak besproken die wordt gevolgd bij het
ontwikkelingen van informatiesystemen zoals de suwinet-services (7.3.1). Tot slot
worden een aantal conclusies geformuleerd (7.3.2).
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7.3.1 De sectorale coördinatieaanpak
Object van coördinatie: Het samenvoegen van backoff ice-systemen
De ambitie in de keten van werk en inkomen is om de backoffice te optimaliseren
door onder meer het gebruik van suwinet-services binnen de keten te vergroten.
De ambitie om informatieverwerking te optimaliseren, wordt gedreven door de
aspiratie dat burgers slechts eenmalig hun gegevens aan de keten verstrekken. Het
object van coördinatie is hierbij het realiseren van een geïntegreerde werkwijze bij
het verzamelen en verwerken van informatie. Dit heeft mede vorm gekregen in het
programma/ project digitaal klant dossier (dkd). Het dkd is geen nieuw technisch
instrument maar is een frontoffice die de verschillende suwinet-services gekoppeld
toegankelijk maakt voor werkzoekenden. Het dkd maakt informatie via eenduidig
toegankelijk voor burgers en stimuleert het hergebruik van informatie tussen ketenpartners (Inspectie van Werk en Inkomen, 2010). Een respondent ligt dit toe.
‘Door het verplicht hergebruik van gegevens, worden systemen die in de
keten worden gebruik afhankelijk van elkaar. Er zijn daarom standaarden
afgesproken voor data-uitwisseling. Dit betekent dat organisaties niet zomaar
hun informatiesystemen intern kunnen organiseren. Ze moeten ook naar
buiten kijken’. (respondent KING)

Het koppelen van informatieverwerking met als doel een gepersonaliseerd digitaal
klant dossier (dkd) past ook binnen de nationale e-government visie die de standaardisatie van informatieverwerking bevordert door de invoering van een stelsel
van wettelijk verplichte basisregistraties. Binnen de keten van werk en inkomen zijn
dan ook een aantal centraal ontwikkelde basisregistraties van toepassing, namelijk:
Basisregistratie personen, handelsregister, basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen en de basisregistratie inkomen. Ook kent de keten specifieke
basisregistraties (dit wordt later in deze paragraaf toegelicht).
Het invoeren van centrale basisregistraties betekent dat verschillende partijen in
de keten hun gegevensopslag moeten afstemmen. In het vervolg van deze subparagraaf is aandacht voor een aantal standaarden in de backoffice van de Nederlandse
keten van werk en inkomen. Daarna wordt gekeken naar de interactie tussen actoren
en de beleidsinstrumenten die worden gebruikt om informatie-uitwisseling te realiseren.
Standaarden: Harmonisatie van digitale informatieverwerking
Verschillende systemen in de frontoffices bieden burgers digitaal toegang tot de
keten van werk en inkomen. Burgers kunnen zich via werk.nl (als frontoffice) inschrijven als werkzoekende en hebben vervolgens via mijnoverheid.nl toegang tot
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een gepersonaliseerde digitaal klantdossier (dkd). Dit dkd biedt werkzoekenden een
overzicht van persoonsgegevens, uitkeringsgegevens, arbeidsverleden en lopende
of afgeronde re-integratie trajecten. Een respondent benadrukt de rol van samenwerking in de backoffice:
‘Je kan wel voor werkzoekenden een online toegangspunt willen, maar dat
betekent ook dat we intern digitaal moeten samenwerken op verschillenden
niveaus’. (respondent UWV)

Hieronder volgt een overzicht van de backoffice-systemen en de daarbij behorende
semantiek.
Backoff ice: Suwinet-services versus basisregistraties
De backoffice in de keten van werk en inkomen is onder andere opgebouwd uit
suwinet-services. Suwinet-services bieden applicaties om informatie te verwerken
en te delen. Aan de hand van de suwinet-services kunnen ketenpartijen (UWV,
gemeenten, SVB) de gegevens van werkzoekenden verzamelen en met elkaar delen.
Om een eenduidige informatieverwerking tot stand te brengen, wordt in de keten
ook gebruik gemaakt van bestaande centrale basisregistraties (zie ook paragraaf
7.2.1) en keten specifieke registraties. De centrale basisregistratie die worden gebruikt zijn: Basisregistratie Personen (BRP) verplicht bijvoorbeeld aan ketenpartijen
om het burgerservicenummer te gebruiken), Basisregistratie Inkomen (BRI) en de
Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen ((BLAU) stelt onder
andere regels aan de wijze waarop loongegevens worden verwerkt door ketenpartners). Deze nationale basisregistraties worden aangevuld met specifieke standaarden en ketenregistraties (BKWI, 2011, p. 58-59). In de keten van werk en inkomen
wordt onder andere Keten Architectuur Werk en Inkomen (KARWEI) gebruikt als
ketenspecifieke standaard. KARWEI is gebaseerd en onderdeel van de Nederlandse
Overheid Referentie Architectuur (NORA; zie ook paragraaf 7.2.1).32 Dit blijkt onder
andere uit een fragment uit een nota:
‘In de Suwi-keten achten we het ook zinvol om ons aan de principes uit de
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA, versie 2.0) te houden’.
(SuwiML, p. 9 e.v.)

32

http://www.noraonline.nl/wiki/KarWeI_(Ketenarchitectuur_Werk_en_Inkomen)
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Tabel 5: Overzicht basisregistraties en ketenregistraties
Basisregistratie/ Ketenregistratie
Basisregistratie Personen
Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen(BLAU)
Basisregistratie Inkomen (BRI)
Arbeidsmarktkwalificaties
Arbeidstoedeling
Vreemdelingendocumenten
Arbeid
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
Uitvoering WWB
Leefvorm
Huisvesting
Uitvoering AOW, Kinderbijslag. Remigratie, ANW
Uitvoering ZVW, WIA, WW, ZW

Een ketenregistraties voldoet aan dezelfde eisen als de nationale basisregistraties
(KARWEI, 2010). Dit betekent dat authentieke gegevens verplicht volgens centrale
gestelde regels worden verwerkt en moeten worden opgenomen in een basisregistratie (zie onder andere Wet basisregistratie personen; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen art. 32e en art. 33).33 Een voorbeeld van authentieke
gegevens zijn geboortedatum, burgerservicenummer, geslacht en voornamen. Bij
niet- authentieke gegevens is digitale verwerking niet verplicht, maar heeft dit wel
de voorkeur boven eigen registraties of papieren dossiers.
Ook de backoffice-systemen in de keten zijn ook opgebouwd uit specifieke semantische- en technische standaarden. Deze worden hieronder beknopt toegelicht.
Semantische- en technische standaarden
KARWEI is bijvoorbeeld een samenstelling van afspraken over de wijze waarop in de
keten informatie wordt verwerkt (semantiek) en hoe informatie vervolgens digitaal
wordt gedeeld (techniek) (KARWEI, 2010). Het doel van semantische standaarden
is het formuleren van eenduidige definities. Zo worden werkzoekenden op een

33
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zelfde wijze geregistreerd, hebben bemiddelingsrapporten een verglijkbare opbouw,
en zijn de aanvragen voor een uitkering gelijk.34
Doel van de technische standaarden is om protocollen en applicaties te ontwikkelen die digitaal communicatie mogelijk maakt. De basisstandaarden die in de Nederlandse keten van werk en inkomen worden gebruikt, zijn onder andere gebaseerd
op de Web Service Description Language (WSDL) voor webservices en een dialect
van XML, suwiML, voor digitale communicatie (Werkgroep XML, 2009; BKWI, 2011;
SuwiML, 2013). Deze twee standaarden zijn opgebouwd uit verschillende protocollen (zie SuwiML, 2013, p.12 e.v. voor een uitgebreide en technische toelichting):
SOAP (dit protocol bepaalt hoe gegeven tussen ketenpartijen wordt gedeeld), http
(dit protocol zorgt dat digitale berichten daadwerkelijke worden bezorgd), SSL (het
versleutelen van gedeelde informatie). In het vervolg van deze paragraaf is aandacht
voor de interactie tussen actoren bij de realisatie van backoffice-systemen (en daarbij de afstemming omtrent semantische- en technische standaarden).
Interactie tussen actoren: Netwerk interactie in schaduw van hiërarchie
In Nederland is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor sociaal beleid en de uitvoering in de keten van werk en inkomen. In
de keten van werk en inkomen zijn verschillende partijen actief. Drie belangrijke
uitvoeringsorganisaties zijn Uitvoering Werknemers Verzekering (UWV), gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het UWV is in 2002 ontstaan door een
fusie van bedrijfsverenigingen. Bedrijfsvereniging waren binnen hun eigen sector
verantwoordelijk voor het verstrekken van werknemersverzekeringen (De Graaf-Zeil
et.al: 2010). De activiteiten van het UWV zijn ondergebracht in 5 divisies – de divisie
Werkbedrijf als het klassieke arbeidsbureau (re-integratie en arbeidsmiddeling),
de divisie Sociaal Medische Zaken (verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen),
de divisie Uitkeren, de divisie Klant & Service, en tot slot de divisie Gegevensdiensten (beheert gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van
alle verzekerden in Nederland). Naast het UWV zijn ook gemeenten actief in de
keten als uitvoeringsorganisatie (Wet werk en bijstand). Inwoners die geen werk
hebben en geen recht (meer) hebben op een werkloosheidsuitkering krijgen een
bijstandsuitkering. De derde partij die een rol speelt binnen de sociale zekerheid is
de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is verantwoordelijk voor uitbetaling van
volksverzekeringen, waaronder kinderbijslag en AOW-pensioenen.
De keten van werk en inkomen werkt binnen een strik wettelijk kader als het gaat
om informatieverwerking en informatie-uitwisseling (Wet Structuur Uitvoeringsor34

http://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-standaarden/suwi-gegevensregister-sgr/downloads/sgr-tabellen/
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ganisaties Werk en Inkomen (Wet SUWI) en de Wet eenmalige gegevensuitvraag
werk en inkomen (WEU)). Dit kader verplicht het UWV, gemeenten en SVB om in de
backoffice informatie te delen. Dit wettelijk kader bepaalt daarbij zeer strikt hoe en
welke gegevens UWV, gemeenten, en SVB digitaal moeten verwerken (zie regeling
SUWI en besluit SUWI). Een respondent benadrukt dit:
‘Er zijn erg strikte en erg gedetailleerde gegevenselementen (basisregistraties ed.) die wettelijk of via regelingen zijn voorgeschreven. Die moeten
ketenpartijen gewoon gebruiken. Hoe ze dit technisch oplossen, staat echter
vrij. Dat betekent dat we onderling (ketenpartijen ed.) kunnen bekijken of
het technische gezamenlijk kunnen oplossen’. (respondent Bureau Keten
Informatisering Sociale Zekerheid)

Binnen dit wettelijk raamwerk hebben ketenpartijen echter wel de beleidsvrijheid om
ketenregistraties (zoals suwinet-services) te ontwikkelen die digitale uitwisseling
van de voorgeschreven informatie mogelijk maakt. De eis hierbij is dat de wettelijke
standaarden worden gebruikt (Wet suwi; BRP; BLAU). De keten heeft daarnaast de
bevoegdheid om in een aantal gevallen ketenspecifieke basisregistraties te ontwerpen (vertaling van nationale basisregistraties). Ook een respondent beschrijft dit:
‘Er is de Weu. Dit wet schrijft voor dat partijen in de keten de informatie ze
verzamelen onderling uitwisselen. Er wordt niet technisch vastgelegd hoe dat
moet, maar wel wat moet worden uitgewisseld’. (respondent KING)

Om ketenpartijen te ondersteunen bij het opzetten van geschikte en bruikbare
backoffice-systemen en het ontwerpen van ketenregistraties (keten standaarden)
is in 2002 Bureau Keten Informatisering Sociale Zekerheid (BKWI) opgericht. Een
respondent benadrukt de rol van het BKWI:
‘Je kan het BKWI zien als een gegevensmakelaar. Als het gaat over informatieuitwisseling spelen we een rol. Maar BKWI bemoeit zich niet met digitale
systemen binnen de organisatie van onze ketenpartners’. (respondent Bureau
Keten Informatisering Sociale Zekerheid)

Het BKWI is onderdeel van het UWV en heeft de taak om gegevensuitwisseling in
de keten te coördineren (zie ook Integrale rapportage handhaving, 2002; KST83936;
Wet SUWI). Onder leiding van het Bureau keteninformatiesering werk en inkomen
(BKWI) is vanaf 2002 toegewerkt naar samenwerking bij de ontwikkeling van ICT in
de keten. Eerst in de stuurgroep keteninformatisering. Nu in de Werkgroep Informatisering en Shared Services. De wederzijdse afhankelijkheid die bestaat – partijen
in de Nederlandse keten zijn afhankelijk van elkaars informatie – maakt de partijen
bewust van het nut om in de backoffice een gekoppeld systeem (suwinet-services)
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te ontwikkelingen (Expertcommissie informatievoorziening en elektronische
dienstverlening SUWI). De samenwerking tussen ketenpartijen en de mogelijk om
zelfstandig ketenregistraties te ontwikkelen, neemt niet weg dat de discretionaire
ruimte van de keten zeer beperkt is. Het bestaande wettelijk kader bepaald exact
welke basisregistraties ketenpartijen dienen te gebruiken en schrijft zeer gericht
specifieke standaarden en nationale basisregistraties voor (zie tabel 6).
Netwerk interactie in de schaduw van een hiërarchie
De keten maakt gebruik van centraal ontwikkelde basisregistraties, maar heeft,
zoals eerder aangegeven, ook de ruimte om keten specifieke registraties te ontwerpen (Wet SUWI en de regeling SUWI). Ketenpartijen hebben bijvoorbeeld
gezamenlijk protocollen ontwikkeld om aan de wettelijk eis van basisregistraties
te voldoen (SuwiML, 2013). De samenwerking tussen ketenpartijen krijgt vorm in
verschillende netwerken (zie paragraaf 2.2. over netwerken). De huidige samenwerkingsvorm tussen ketenpartijen is de Programmaraad Werk en Inkomen (PWI). In
de programmaraad werken het Uitvoeringsinstituut Werknemer Verzekering (UWV),
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Gemeentelijke managers Participatie, Werk en Inkomen (DIVOSA) en Vereniging voor
SW bedrijven (Cedris) samen. Vanuit de Programmaraad zijn verschillende werkgroepen ontwikkeld die als doel hebben om een efficiënte keten te ontwikkelen.35 De
Werkgroep Informatisering en Shared Services is het samenwerkingsverband die de
gegevensuitwisseling stimuleert. Tot 2010 was echter de stuurgroep keteninformatisering verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een geïntegreerde backoffice. In
de analyse van dit onderzoek is de stuurgroep keteninformatiesering nader bekeken.
De stuurgroep keteninformatisering had bijvoorbeeld een eigen organisatorischeen netwerk dynamiek (Oosterbaan, 2012). Enerzijds was deze dynamiek informeel
en hield verband met naming en shaming. Ketenpartijen wilden niet onderdoen
voor partners, de partners niet tekort doen en trachten daardoor afspraken die zijn
gemaakt in het overleg na te komen. Het overleg werd dan ook vooral gedreven
door ambitie, vertrouwen en informele druk. Toch kent het overleg ook een meer
juridische kant. Afspraken omtrent digitalisering die zijn gemaakt in het de stuurgroep keteninformatisering werden formeel vastgelegd in een overeenkomst. De
overeenkomst biedt handreiking om partijen bij niet naleving aan te spreken. Een
respondent die actief was in de stuurgroep keteninformatisering legt dit uit:

35

http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws/ondersteuning-vanuit-programmaraad
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‘Als ketenpartners niet doen wat is afgesproken, dan werd het in de stuurgroep
besproken. Maar dat is ook informeel en daar zit geen dwingend element
in. Het is gewoon zaak om het vertrouwen in de stuurgroep te bewaken.
Maar sancties zijn er niet. Er is gewoon niemand de baas. Dan gaat het wel
niet zo snel, maar als keten lopen we wel voorop (…) De formele kracht van
de stuurgroep is niet groot, maar de informele kracht wel. Niemand van de
stuurgroep wil het op zijn geweten hebben dat die zijn taak niet goed uitvoert’.
(respondent BKWI)

De keuze die worden gemaakt bij de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem in
de keten van werk en inkomen is echter ingebed in een uitgebreid en dwingend wettelijk raamwerk. In het vervolg van deze paragraaf worden de beleidsinstrumenten
die centraal staan, besproken: wetgeving en overeenkomsten.
Beleidsinstrumenten: Wetgeving en ketenafspraken
In de Nederlandse keten van werk en inkomen krijgt e-governmentcoördinatie concreet vorm door twee beleidsinstrumenten: wet- en regelgeving en netwerkafspraken
(zie ook paragraaf 2.3.3).
Wet- en regelgeving
De Nederlandse keten van werk en inkomen kent een dwingend wettelijk kader met
een eis tot informatie-uitwisseling. Dit juridisch raamwerk doet tevens vergaande
voorstellen voor specifieke standaarden (zie tabel 6).
Tabel 6: Wettelijke grondslag basisregistratie
Wet

Standaarden

Wet basisregistratie personen

Basisregistratie Personen (BRP)

Handelsregisterwet

Handelsregister

Nog in ontwikkeling, streefdatum eind
2014

Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen
(BLAU)

Wet Eenmalige gegevensuitvraag werk
en inkomen (WEU)

Is aan vulling op de Wet SUWI en schrijft standaard registraties
voor

Basisregistratie Inkomen (BRI)
Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers

Dit wettelijk kader verplicht enerzijds het gebruik van nationaal vastgelegde basisregistraties in de keten van werk en inkomen en dan met name het basisregistratie
personen Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen( BLAU) en
Basisregistratie Inkomen (BRI). Anderzijds dwingen de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU), de regeling SUWI en Wet SUWI (zie o.a. bijlage
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II en bijlage III SUWI; Bijlage I., bedoeld in artikel 6.3 van de regeling SUWI, zie ook
paragraaf 7.3.1) ketenpartners om informatie van werkzoekenden digitaal volgens
specifieke standaarden te registreren en onderling te delen (Memorie van toelichting
WEU § 1.2). De bewegingsruimte voor ketenpartijen zit in de wijze waarop ze specifiek aangegeven ketenregistraties organiseren en hoe ze hun backoffice-systeem
organiseren (met als startpunt dat het systeem voldoet aan centrale standaarden).
Netwerkafspraken en de service levelagreement
Ketenpartners binnen de keten van werk en inkomen opereren binnen centraal vastgesteld wettelijk kader als het gaat om informatieverwerking. Eerder is aangeven dat
er echter wel ruimte is voor de ontwikkeling van keten specifieke technische- en semantische standaarden. In dit proces van afstemming omtrent digitalisering speelt
het Bureau Keten Informatisering Sociale Zekerheid (BKWI) een regisserende rol in
het contact tussen ketenpartners bij de realisatie van een digitale keten. Het BKWI
heeft de (wettelijke) taak om integratie van digitale dienstverlening in de sociale
zekerheid verder te ontwikkelen en te verbeteren. Afspraken die worden gemaakt
in de sessies van stuurgroep worden zoveel als mogelijk vastgelegd in een ‘service
level agreement’. Dit is een codificatie van afspraken tussen VNG, DIVOSA, SVB,
UWV en BKWI. De service level agreements benoemen afgesproken doelstellingen
en koppelen deze aan de vereiste inzet van ketenpartijen om deze doelstelling
daadwerkelijk te behalen (Service Level Agreement, 2010). Bijvoorbeeld over het
koppelen van suwinet-services op basis van het digitaal klant dossier.
Het niet nakomen van afspraken uit de service level agreement heeft gevolgen
voor participanten. Bij het niet nakomen van afspraken moeten partijen in een
concreet actieplan aan het BKWI aangeven waarom zij afspraken niet nakomen
en hoe zij voor de toekomst beter willen presteren (Gezamenlijk elektronisch
Voorziening Suwi Service Level Agreement, 2009). De service level agreement
biedt echter weinig basis om sancties te verbinden aan wangedrag (Ledenbrief december, 2010). Het achterliggende idee is dat ketenpartners die de
agreement hebben ondertekend elkaar aanspreken of wangedrag.In de Nederlandse keten van werk en inkomen is een wettelijk kader die digitale informatieverwerking stuurt. Dit neemt niet weg dat er internationale beleidsnetwerken
zijn die de organisatie van e-governmentcoördinatie beïnvloeden. Als afsluiting van
deze subparagraaf is aandacht voor de internationale beleidsnetwerken en op de
mogelijke invloed van deze netwerken op het organiseren van e-governmentcoördinatie.
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Internationale beleidsnetwerken: Bepalende ketenstructuur
Het terugbrengen van lokale arbeidsbureaus naar 35 regionale kantoren stelt hoge
eisen aan de online omgeving waar werkzoekende. Bij het opzetten van dit project
hebben partijen in de keten (UWV en Sociale Zaken) gekeken hoe andere Europese
landen dit doen:
‘Het digitaliseren van de keten is een enorme operatie. We hebben dan ook
gekeken hoe andere landen dat doen’. Maar dat was meer insererend dan dat
we ook echt dingen hebben overgenomen. Ik denk dat het toch belangrijk is
om naar je eigen keten te kijken te bepalen hoe we passende ICT oplossingen
kunnen uitrollen’. (respondent UWV)

In 2008 vragen Nederlands partijen aan Denemarken om te demonstreren hoe
lokale arbeidsbureaus de informatieverwerking monitoren en dit verwerken in
jobinstats. In 2011 deelt Denemarken op verzoek van Nederland kennis over de
contactprocedure tussen werkzoekenden en arbeidsbureaus. In 2011 bezoekt een
Deense delegatie Nederland om meer te weten te komen over de verwerking van
elektronische registratie van werkzoekenden. Opvallend is dat de invloed van internationale beleidsnetwerken die bij de coördinatie op nationaal niveau duidelijk
zichtbaar was, voor de keten van werk en inkomen nauwelijks geldt. Internationale
organisaties, zoals de OECD, Verenigde Naties en Europese Commissie, organiseren voor deze keten geen internationale om geving voor uitwisseling tussen landen
over digitalisering op dit terrein.
7.3.2 Conclusie
Bij de informatisering van de Nederlandse keten van werk en inkomen is ruimte
voor zelfsturing van ketenpartijen. Dit betekent echter niet dat de overheid terugtreedt en geen invloed uitoefent. De ketenpartners handelen binnen strikte wettelijk
kaders die zijn gesteld rond basisregistraties en de Weteenmalige gegevensuitvraag.
E-governmentcoördinatie in de Nederlandse keten van werken en inkomen is nog
eens weergegeven in de onderstaande tabel.
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Tabel 7: E-governmentcoördinatie op sectoraal niveau in Nederland
Elementen

Sectoraal

Object van coördinatie

Standaardiseren van informatieverwerking suwinet-service,
ketenregistraties en basisregistraties

Standaarden

• Basisregistratie Personen
• Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen
• KARWEI
• SuwiML
• SOAP
• SSL
• HTTP-

Interactie tussen actoren

Hiërarchische- en netwerk interactie:
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• UWV
• BKWI (als regisseur in stuurgroep keteninformatisering
• DIVOSA
• VNG
• KING

Beleidsinstrumenten

• Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
• Wet structuur werk en inkomen
• Wet Gemeentelijke Basisregistratie Personen
• Service level agreement

Internationale beleidsnetwerken

Bilateraal contact lidstaten

Op basis van de bovenstaande tabel zijn een aantal specifieke kenmerken omtrent
e- governmentcoördinatie in de Nederlandse keten van te onderscheiden:
• Het object van coördinatie is standaardisatie van informatieverwerking;
• Centrale regie door ontwikkeling van standaarden;
• Wetgeving als belangrijk beleidsinstrument;
• E-governmentcoördinatie aangepast op de ketenstructuur.
Op basis van deze kenmerken is een aantal conclusies te formuleren.
Netwerk interactie in de schaduw van de hiërarchie (wetgeving en overleg)
In de Nederlandse keten is sprake van standaardisatie door hiërarchische interactie.
Voor de keten bestaat een wettelijke eis dat ketenpartijen informatie delen. Daarbij
is voorgeschreven dat ze hiervoor een aantal centraal ontwikkelde basisregistraties
moeten gebruiken. Naast dat ketenpartijen nationale basisregistraties implementeren in de keten, is er ook beleidsvrijheid om keten specifieke registraties te ont171

De coördinatieopgave van e-government

werpen (zie regeling Weu). Ketenpartijen werken binnen decentraal gestelde kaders
samen om deze keten standaarden te ontwikkelen (zie bijlage I en II in regeling
SUWI). Onder de regie van het BKWI zijn op deze manier bijvoorbeeld de suwinetservices ontwikkeld. In de schaduw van de hiërarchie ontstaat netwerk interactie
tussen keten partijen om doormiddel van horizontale communicatie voor de keten
relevante standaarden op te zetten.
Invloed van de ketenstructuur
De geanalyseerde beleidsstukken tonen geen zichtbare invloed van de OECD, Verenigde Naties of Europese commissie op de ontwikkelde coördinatieaanpak in de
keten van werk en inkomen. Respondenten geven aan dat er wel aandacht is voor de
Deense en Oostenrijkse praktijk, maar valide empirisch bewijs om aan te nemen dat
elementen uit de coördinatieaanpak uit deze landen zijn geïmplementeerd in Nederland ontbreekt. De invloed van de ketenstructuur op e-governmentcoördinatie in
de keten van werk en inkomen is wel zichtbaar. De ontwikkelde coördinatieaanpak
past bij de specifieke structuur bestaande uit uiteenlopende partijen die handelen
volgens dwingende en centrale richtlijnen.
Door de nadruk op centrale basisregistraties hebben ook rijkspartijen invloed op
de digitalisering in de keten. Het zijn de individuele ministeries die deze ontwikkeling regisseren. Dit betekent dat naast het Bureau Keten Informatiesering Sociale
Zekerheid (BKWI) die met de suwinet-services invulling geeft aan centrale visie, ook
ministeries technologische ontwikkelingen in de keten van werk en inkomen kunnen controleren. Dit geldt echter ook andersom. De Vereniging voor Nederlandse
gemeenten (VNG) is bestuurlijk vertegenwoordigde in iNUP programma (en de
huidige Programmaraad werk en inkomen) die de realisatie van basisregistraties
beheerd. De VNG is een voorname partner in het Algemeen Keten Overleg en
heeft daarbij als ketenpartij toegang tot de bestuurlijk omgeving van nationaal egovernment beleid.

7.4 Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is de coördinatie van Nederlands nationaal e-government projecten
en de digitale informatie-uitwisseling in de Nederlandse keten van werk en inkomen
onderzocht. Deze laatste paragraaf vergelijkt bevindingen uit de twee cases en
formuleert op basis van deze vergelijking een aantal conclusies.
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Tabel 8: Vergelijking coördinatie tussen niveaus in Nederland
Elementen

Nationaal

Sectoraal

Object van coördinatie

Standaardisatie door stelsel van
basisregistraties (vanaf 2014
digiprogramma)

Standaardiseren van
informatieverwerking suwinet-services,
ketenregistraties en basisregistraties

Standaarden

• Stelsel van basisregistraties

• Basisregistratie Personen

• NORA (principes, beschrijvingen,
modellen en standaarden voor
het ontwerpt van de elektronische
overheid)

• Basisregistratie Lonen, Arbeids- en
Uitkeringsverhoudingen

• GEMMA (De gemeentelijke
modelarchitectuur)

• KARWEI

• PETRA (Provinciale Enterprise
referentie architectuur),

• SuwiML

• WILMA (Waterschap informatie en
logische model architectuur

• SOAP

• MARIJ (Model Architectuur
Rijksdienst)

• SSL

• Web Metadata Standaard

• HTTP

Hiërarchische- en netwerk interactie:

Hiërarchische- en netwerk interactie:

• Ministeries als
eindverantwoordelijke

• Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

• Bestuurlijke Regie Groep
(samenwerkend orgaan)

• UWV

• ICTU

• BKWI (als regisseur in stuurgroep
keteninformatisering

• KING

• DIVOSA

• VNG

• VNG

• Forum Standaardisatie

• KING

• Wetgeving per basisregistratie

• Wet eenmalige gegevensuitvraag
werk en inkomen

• Monitor

• Wet structuur werk en inkomen

Interactie tussen
actoren

Beleidsinstrumenten

• Wet Gemeentelijke Basisregistratie
Personen
• Service level agreement
Internationale
beleidsnetwerken

OECD

Bilateraal contact lidstaten

Op basis van de tabel kunnen aantal conclusie worden getrokken.
Netwerk interactie in de schaduw van een hiërarchie
In Nederland is inmiddels een wettelijk kader ontwikkeld om de backoffice te standaardiseren door een stelsel van basisregistraties. Door de inzet van wetgeving is
het mogelijk dit standaardisatieproces door middel van hiërarchische interactie cen173
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traal te controleren en te beheersen. Dit wijst op een maakbaarheidsprincipe; Het
maakbaarheidsdenken gaat uit van het beheersen van decentrale processen door
centraal ontwikkelde standaarden, het stellen van centrale doelen, en periodieke
monitoring om naleving van de taakverdeling en werkprocessen te controleren.
De standaardisatie door hiërarchische interactie (door dwingende en bindende
wetgeving en monitoring op naleving door decentrale partijen) is effectief omdat de
unitaire Nederlandse structuur deze vorm van coördinatie accepteert. De unitaire
structuur geeft de centrale overheid een stevige en controlerende positie om ook
daadwerkelijk dwingend op te treden (zie paragraaf 3.2). Dit geldt voor e-governmentbeleid op nationaal niveau, maar ook voor e-governmentbeleid in de keten van
werk en inkomen Dit leidt er toe dat Nederlandse ministeries door wetgeving de
backoffice van gemeenten bij nationale e-government initiatieven maar ook de keten
van werk en inkomen kan beïnvloeden.
Dit neemt echter niet weg dat zowel op nationaal niveaus als sectoraal niveau
binnen de hiërarchische kaders netwerk interactie ontstaat. Op nationaal niveau
worden decentrale partijen betrokken bij de realisatie van e-government met het
doel om implementatie van standaarden soepeler te organiseren. Op sectoraal
niveau – de keten van werk en inkomen – hebben ketenpartijen binnen de het
juridisch raamwerk de ruimte om keten specifieke standaarden te realiseren. Dit
geeft decentrale partijen de ruimte om in zeer beperkte mate mee te denken over
ICT ontwikkelingen. Het biedt ook ruimte om onderling samenwerking op te zetten
om te kunnen voldoen aan centrale eisen. De basisregistraties zijn dan wel wettelijk
verplicht, de wijze hoe de standaarden worden geïmplementeerd op lokaal niveau
ligt in handen van de decentrale partijen zelf.
Internationale inspiratie en invloed van bestuurlijke structuur en keten
Nationale e-governmentcoördinatie laat zich leiden door een internationaal beleidsnetwerk en de unitaire bestuurlijke structuur. Op sectoraal niveau is de internationale
omgeving minder van invloed op de organisatie van e-governmentcoördinatie, maar
worden coördinatieacties genomen die voldoen aan de eisen van de ketenstructuur
(zie paragraaf 7.2 en 7.3).
Nationaal: Internationale invloed en de unitaire structuur
Nederland is onderdeel van een internationaal beleidsnetwerk waar de heersende
opvatting is dat standaardisatie van informatieverwerking een vereiste is voor een
transformatie naar een interactieve en moderne overheid (zie ook paragraaf 7.2).
Bij de ontwikkeling van een coördinatieaanpak en e-government in het algemeen
laat Nederland zicht inspireren door de internationale omgeving (zie ook paragraaf
7.2.1). Nederland volgt normen van de OECD om haar status van interactieve over174
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heid te realiseren. De OECD heeft in Nederland een peer-review uitgevoerd naar de
status van e-government (OECD 2007[b]). Een eerste aanbeveling van de OECD is
om centrale regie te creëren. Deze aanbevelingen is in de huidige coördinatieaanpak
omgezet in een structuur met enerzijds verplichte centrale standaarden en anderzijds de een Bestuurlijke Regiegroep (BRG) als centrale regisseur. De invloed van de
OECD is voornamelijk gericht op het organiseren van een governance-structuur met
een centrale oriëntatie. Mede omdat dit een door de OECD gepropageerde moderne
en geïntegreerde overheid mogelijk maakt.
Nederland kent echter een bestuurlijke structuur centrale overheidsorganisaties
een controlerend positie toekent. De Nederlandse unitaire bestuurlijke structuur
maakt het mogelijk om directecoördinatieacties te ondernemen om zo decentrale
partijen te sturen door dwingende centrale richtlijnen. Door een wettelijke kader
wordt door hiërarchische interactie routinematige coördinatieprocessen opgezet
om informatieverwerking gestructureerd te standaardiseren.
Sectoraal: Invloed van de ketenstructuur en unitaire bestuurlijke structuur
In de keten van werk en inkomen handelen de ketenpartners binnen centrale kaders
als het gaat om informatieverwerking (zie paragraaf 7.2 voor een toelichting op alle
registraties in Nederland). Het gebruik van basisregistraties door de keten is geregeld in de regeling SUWI en Wet SUWI (zie o.a. bijlage II en bijlage III SUWI). De
centrale invloed door dit wettelijk kader beperkt de zelfsturing van ketenpartners.
Binnen dit wettelijk kader hebben ketenpartners echter wel de beperkte beleidsvrijheid om de nationale basisregistraties daar waar nodig te vertalen naar de praktijk
in de keten.
Dit leidt er toe dat binnen de hiërarchische- wettelijke oriëntatie netwerk interactie
ontstaat tussen ketenpartners bij de ontwikkeling van keten-specifieke standaarden
(zie paragraaf 2 netwerken en regie). In dit onderhandelingsproces heeft het Bureau
Keten Informatisering Werk en Inkomen (BKWI) heeft een regisserende positie
(BKWI, 2011). Het BKWI stuurt niet door het opleggen van beleid, maar probeert
afspraken over het gebruik van een keten-infrastructuur te realiseren. Zo ontstaan
afspraken over hoe ketenregistraties er uit zien, het gebruik van de registraties, controle op de naleving, en sancties voor niet naleving. De keten is zelf verantwoordelijk
voor de controle op naleving van ketenafspraken.
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8.1 Inleiding
Hoofdstuk 5, 6 en 7 beschreven de coördinatie van e-government in Denemarken,
Oostenrijk en Nederland op nationaal niveau en op sectoraal niveau. In dit hoofdstuk volgt een vergelijking op basis van de empirische bevindingen in de drie landen.
Daarbij wordt onderzocht of de concepten convergentie (coördinatie voldoet aan de
eisen van een internationaal beleidsnetwerken) en contingentie (coördinatie voldoet
aan de eisen van de bestuurlijke structuur) een verklaring bieden voor mogelijke
overeenkomsten en verschillen. In dit hoofdstuk staat dus de volgende deelvraag
centraal: In welke mate dragen de concepten convergentie en contingentie bij aan een
verklaring van overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van e-government
in een aantal geselecteerde West-Europese landen en hoe verhouden de concepten
convergentie en contingentie zich tot elkaar in een uiteindelijke verklaring?
Het beantwoorden van deze deelvraag vereist allereerst inzicht in overeenkomsten
en verschillen in de coördinatie van e-government tussen Denemarken, Oostenrijk
en Nederland. De tabellen 1 en 2 zijn een weergave van een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen. In beide tabellen worden de landen vergeleken op de
in hoofdstuk 4 besproken elementen: het object van coördinatie, standaarden, de
interactie tussen actoren, beleidsinstrumenten en internationale netwerken. Daarbij
wordt gekeken of het gebruik van de contingentie- en convergentieverwachting uit
hoofdstuk 3 de eventuele verschillen en overeenkomsten verklaart.
In dit hoofdstuk worden de tabellen nader toegelicht. Paragraaf 8.2 bestudeert de
overeenkomsten tussen de drie landen vanuit het convergentieconcept (op basis
van tabel 1). In paragraaf 8.3 volgt een analyse van de verschillen aan de hand van
de contingentieverwachting (op basis van tabel 2). Tot slot volgt in paragraaf 8.4 de
conclusie.

8.2 Convergentie: Terminologie en beleidsbeslissingen
Deze paragraaf formuleert per niveau - nationaal (8.2.2) en sectoraal (8.2.3) – een
verklaring voor de overeenkomsten in coördinatie van e-government tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland door gebruik te maken van het convergentieconcept (zie paragraaf 3.2). Convergentie stelt dat de beleidspraktijken van landen
of sectoren naar elkaar toegroeien en op elkaar gaan lijken, ongeacht functionele
overwegingen van doelgerichtheid in specifieke omgevingscondities. Bestuurlijke
organisaties handelen conform normen die gebruikelijk (maar niet noodzakelijkerwijs functioneel) zijn in een internationaal en/of professioneel beleidsnetwerk,
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Ja, unieke variant van
XML standaard

Protocollen (technische
standaarden)

Nee

Ja, netwerk interactie
in Joint steering
committee for
cross government
cooperation

Overheidsbrede Chief
information officer (CIO)

Gestructureerde
samenwerking

Ja, netwerk interactie
in het Platform Digitaal
Oostenrijk.

Ja, Federale Chief
Information Officer

Nee, CIO als regisseur
Ja, kenmerken van
hiërarchisch interactie en legt verantwoording
af aan Bondskanselier.
met ministerie
van Financiën als
regisseur

Ja, unieke XML
standaard en specifieke
protocollen

Ja, semantische
standaarden aangepast
aan de specifieke
context

Ja, standaardisatie door
informatieverwerking
door federale ICinfrastructuur

Oostenrijk

Een ministerie als regisseur

Interactie tussen Actoren

Ja, semantische
standaarden
aangepast aan de
specifieke context

Ja, implementeren
van standaarden en
samenwerking tussen
ministeries, regio’s en
gemeenten

Denemarken

Begrippenlijst

Standaarden

E-government strategie

Object van Coördinatie

Categorieën

Tabel 1: Vergelijking coördinatie e-government op nationaal niveau

Ja, netwerk interactie in
Bestuurlijke Regiegroep
rond basisregistraties
(vanaf 2014 een
Ministeriele Commissie
Digitale Overheid)

Nee, (wel CIO voor
rijksdiensten)

Ja, hiërarchische
interactie, meerdere
ministeries hebben
regie over specifieke
basisregistraties

Ja, NORA, GEMMA,
PETRA,WILMA, MARIJ
Web Metadata
Standaard

Ja, semantische
standaarden aangepast
aan de specifieke
context

Ja, standaardisatie van
informatieverwerking
door implementeren
basisregistraties

Nederland

De beleidsbeslissing op een vorm van centrale regie op te
zetten en daarnaast samenwerking te organiseren convergeert
tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland en is in lijn met
voorstellen van de OECD
De coördinatieacties om deze centrale regie en samenwerking
te organiseren is echter contingent met de bestuurlijke
structuur.

De beleidsbeslissing om semantische- en technische
standaarden overheidsbreed te implementeren convergeert
tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland.
De coördinatieacties zijn echter contingent met de structuur.
Denemarken, Oostenrijk en Nederland gebruiken specifieke
standaarden. De drie landen gebruiken onder andere specifieke
varianten op de XML (technische) standaard. Daarnaast
worden de semantische standaarden aangepast aan de
context, betekenis en taal van het land (zie paragraaf 5.2.2;
6.2.2 en 7.2.2 voor de specifieke semantische standaarden en
technische standaarden).

Het object van coördinatie convergeert tussen Denemarken,
Oostenrijk en Nederland. De nadruk ligt in de drie landen
op het standaardiseren van informatieverwerking. De nadruk
ligt op een terminologie die ingaat op backoffice integratie,
interactieve overheid, en de moderne digitale overheid.

Toelichting

De coördinatieopgave van e-government

Ja, stelsel van
generieke wetten
die leidend zijn bij
e-government beleid

Nee

Nee

Ja

Wetten die bepalend zijn bij
ontwikkeling e-government
beleid

Monitor

Contracten tussen
bestuurlijke organisaties

Budgetsturing

Ja, OECD en EU

Ja

Nee

Invloed internationale
partijen

Internationale normen als
inspiratie

Kopiëren van internationale
normen

Internationale beleidsnetwerk

Nee

Nee, politieke
afspraken tussen
ministeries, regio’s
en gemeenten. Wel
generieke wetten

E-governmentwet

Denemarken

Standaarden vastgelegd in
wet- en regelgeving

Beleidsinstrumenten

Categorieën

Nee

Ja

Ja, EU

Nee

Ja

Nee

Ja, telecomwetten en
privacy wetgeving,
e-governmentwet

Ja, e-governmentwet

Ja

Oostenrijk

Tabel 1: Vergelijking coördinatie e-government op nationaal niveau (vervolg)

Nee

Ja

Ja, OECD

Nee (maar in de maak)

Nee

Ja, wetten die monitor
basisregistratie
voorschrijven

Ja, wetten voor
basisregistraties

Ja, wetten voor
basisregistraties

Nee

Nederland

Denemarken, Oostenrijk en Nederland laten zich inspireren
door de OECD en EU en convergeren in terminologie en
beleidsbeslissingen
Standaarden en coördinatieacties zijn echter contingent met de
specifieke bestuurlijke structuur

De coördinatieacties – het inzetten van beleidsinstrumenten
- is contingent met de bestuurlijke structuur. Denemarken
gebruikt generieke wetten, informele afspraken en stuurt op
budget. Dit maakt het mogelijk om decentrale gemeenten te
beïnvloeden. Oostenrijk heeft een specifieke e-governmentwet
en er worden contracten gesloten tussen de Federale
overheid en Deelstaten over het gebruik van federale digitale
oplossingen in deelstaten en gemeenten. De federale structuur
laat het niet toe om direct en dwingend te sturen. Nederland
kent specifieke wetten die het gebruik van basisregistratie
voorschrijven. Naleving van de wetten wordt gemonitord (dit is
per basisregistratie geregeld). Dit past bij de unitaire structuur
waarin centrale sturing centraal staat

Toelichting
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Ja, SQL-92 en HTML

Ja, ministerie van
Sociale Zaken
bepalend

Nee

Nee, hiërarchische
interactie

Een ministerie als
regisseur

Overheidsbrede Chief
Information Officer
(CIO)

Gestructureerde
samenwerking

Interactie tussen actoren

Ja

Protocollen (technische
standaarden)

Ja, standaardisatie
door ontwikkelen
datawarenhuis

Denemarken

Begrippenlijsten

Standaarden

E-government strategie
in de sociale zekerheid

Object van coördinatie

Categorieën

Ja

Ja, standaardisatie
door invoeren van
basisregistraties
(nationaal en
sectoraal)

Nederland

Nee, hiërarchische
interactie

Ja, maar geen directe
invloed in de keten

Nee, federale niveau
van de AMS is
bepalend. Federale
ministerie van Sociale
Zaken op achtergrond
bevoegd

Ja, netwerk interactie
binnen hiërarchie

Nee, maar wel vanaf
eind 2014

Ja, ministerie van
Sociale Zaken en
BKWI als regisseur bij
keteninformatisering

Ja, KARWEI, SuwiML,
Ja, XML-Data Input
Protocol, XML-g, XML SOAP, SSL, HTTP
structure Personal
Data, Electronic Data
Interchange Format,
Electronic Delivery,
SOAP

Ja

Ja, standaardisatie
door optimaliseren
van datawarenhuis

Oostenrijk

Tabel 2: Vergelijking coördinatie e-government op sectoraal niveau

De beleidsbeslissing om digitale informatieverwerking in de
keten van werk en inkomen centraal te regisseren convergeert in
Denemarken, Oostenrijk en Nederland
De coördinatieacties die centrale regie invulling geeft is echter
contingent met de ketenstructuur in Denemarken, Oostenrijk en
Nederland

De beleidsbeslissing om semantische- en technische standaarden
overheidsbreed te implementeren convergeert tussen Denemarken,
Oostenrijk en Nederland.
De concrete coördinatieacties zijn echter contingent met de
ketenstructuur. Denemarken, Oostenrijk en Nederland gebruiken
allen specifieke standaarden.

Het object van coördinatie convergeert tussen Denemarken,
Oostenrijk en Nederland. De nadruk ligt in de drie landen op het
standaardiseren van informatieverwerking. De nadruk ligt op een
terminologie die ingaat op backoffice integratie, one-stop-shop in de
sociale zekerheid, de klant centraal, digitale informatie-uitwisseling,
en digitale controle van informatieregistratie

Toelichting
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Nee

Contracten

Ja, Nederland

Nee, wel bilaterale
contacten als
inspiratie

Nee

Invloed internationale
partijen

Internationale normen
als inspiratie

Kopiëren van
internationale normen

Internationale beleidsnetwerk

Ja, naleving
standaarden
gecontroleerd door
regio’s

Monitor

Nee

Nee

Ja, EURES, EU

Nee

Ja, naleving
standaarden gecheckt
door controllers in
opdracht van federale
niveau

Ja

Ja

Wetten die bepalend
zijn bij ontwikkeling
e-government

Ja

Oostenrijk

Ja, AMS (zelfstandig
bestuursorgaan)
schrijft
standaardisatie voor

Nee

Denemarken

Standaarden vastgelegd Ja, Ministerie van
in wet- en regelgeving
Sociale Zaken schrijft
standaardisatie voor

E-government wet

Beleidsinstrumenten

Categorieën

Nee

Nee, wel bilaterale
contacten als
inspiratie

Ja, Oostenrijk en
Denemarken

Ja, service level
agreement

Ja, naleving
standaarden
door wetten
basisregistraties,
controle door UWV

Ja

Ja, wetten die de
basisregistraties
regelen

Nee

Nederland

Tabel 2: Vergelijking coördinatie e-government op sectoraal niveau (vervolg)

Verschillende internationale partijen (EURES, EU, EES) brengen
landen met elkaar in contact over vraagstukken in de sociale
zekerheid. Dit heeft niet direct invloed op de coördinatie van
e-government
Er bestaan bilaterale contacten tussen West-Europese landen
over de ontwikkeling digitale oplossingen en aansturing van deze
oplossingen.

De beslissingen om informatieverwerking te monitoren convergeert
tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland
De concrete coördinatieacties – de organisatie van de monitor – is
in Denemarken, Oostenrijk en Nederland contingent met de
ketenstructuur

Toelichting
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omdat deze organisaties met elkaar in contact staan, naar elkaar kijken en vervolgens beleid of onderdelen van beleid kopiëren (zie paragraaf 3.3 over convergentie).
Nadat overeenkomsten tussen de landen zijn besproken, wordt onderzocht of er
een professioneel en/of internationaal beleidsnetwerk is dat het contact tussen de
onderzochte landen stimuleert. Het identificeren van dergelijke netwerken is nodig
om te onderzoeken of isomorfisme optreedt, ofwel of landen door deze netwerken
naar elkaar toegroeien in hun beleidspraktijken. In deze paragraaf wordt onderzocht
of in de drie landen sprake is van convergentie in de terminologie die wordt gebruikt
om e-government te omschrijven, de beleidsbeslissingen die worden genomen bij
het organiseren van e-governmentcoördinatie en de concrete coördinatieacties (zie
ook paragraaf 3.3 over niveaus van convergentie).
8.2.1 Nationale coördinatie: Overeenkomsten en convergentie
Uit de empirische analyse blijkt dat voornamelijk de terminologie en de beleidsbeslissingen die e-governmentcoördinatie typeren en omschrijven, overeenkomen in
Denemarken, Oostenrijk en Nederland (zie ook tabel 1 bij object van coördinatie en
standaardisatie). Deze bevinding wordt in deze subparagraaf toegelicht door het
bespreken van een aantal concrete overeenkomsten om deze vervolgens te confronteren met het convergentieconcept.
Opvallende overeenkomsten: Terminologie en beleidsbeslissingen
Denemarken, Oostenrijk en Nederland gebruiken overeenkomende definities en
begrippen in beleidsstukken bij de typering van een e-government vraagstuk. In elk
van de drie de landen wordt e-government omschreven als de realisatie van digitale
one-stop-shop door backoffice integratie om zo een toegankelijke en moderne overheid te creëren. De digitale overheid is hierbij een instrument om een effectieve en
transparante overheid te creëren. Bij de ontwikkeling van een open- en toegankelijke
overheid is centrale regie het sturingsuitgangspunt. Het vergelijkbare taalgebruik
in beleidsstukken aangaande het object van e-government in de drie landen (zie
tabel 1 over object van coördinatie) heeft gevolgen voor de beleidsbeslissingen rond
de organisatie van coördinatie. De drie landen nemen dan ook vergelijkbare beleidsbeslissingen bij het opzetten van een coördinatieaanpak voor digitale integratie
van overheidsdiensten: zij kiezen allen voor het standaardiseren van informatieverwerking, overheidsbrede samenwerking bij de ontwikkeling van geïntegreerde
digitale oplossingen en centrale regie bij de implementatie van ICT-projecten. Deze
overeenkomsten worden hieronder verder uitgewerkt.
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Standaardisatie van informatieverwerking als object van coördinatie
Het standaardiseren van informatieverwerking heeft als doel om een uniforme en
overheidsbrede ICT-infrastructuur te ontwikkelen. De semantisch- en technische
standaarden vormen de basis van een ICT-infrastructuur (zie vergelijking standaarden in tabel 1). Semantische standaarden regelen dat gegevens van burgers of bedrijven op eenduidige wijze digitaal worden geregistreerd. Deze standaarden gaan
over gebruikte termen en begrippen, maar leggen ook de volgorde van formulieren
vast. Een voorbeeld daarvan is het in een vooraf vastgelegde volgorde registreren van
achternaam, voornaam, sofinummer en adres (zoals in de Nederlandse basisregistratie personen). Technische standaarden zijn een set van protocollen en applicaties
die ervoor zorgen dat systemen daadwerkelijk met elkaar communiceren. Protocollen bevatten een set van regels over de manier waarop digitale communicatie wordt
georganiseerd. Applicaties zijn de technische toepassingen die wordt gebruikt om
digitaal te communiceren.
De drie landen kiezen allen voor centrale ontwikkeling van semantische en technische standaarden. Denemarken is de gedeelde ICT-architectuur (interoperabiliteitsraamwerk) opgebouwd uit onder andere de XML en OIOXML protocollen. Hierdoor
kunnen ministeries, regio’s en gemeenten vergelijkbare applicaties gebruiken voor
de informatieverwerking (zie paragraaf 5.2.1). Ook in Oostenrijk is standaardisatie
onderdeel van coördinatie. Het doel is om federaal ontwikkelde ICT-infrastructuur,
die is opgebouwd uit applicaties zoals ELAK, Portal group, Directory services en
Application Modules, overheidsbreed te implementeren (zie ook paragraaf 6.2.1).
Aanvullend op de applicaties worden technische protocollen opgesteld die digitale
communicatie tussen federale ministeries en tussen federale overheid en deelstaten
verbeteren (bijvoorbeeld XML en SOAP). Nederland werkt aan eenduidige registraties (in het kader van het iNUP-programma). Mede gebaseerd op de standaarden
opgezet door Forum Standaardisatie en de NORA-architectuur ontstaat een stelsel
van centrale basisregistraties die informatieverwerkingen tussen het rijk, provincies,
gemeenten en uitvoeringsorganisaties moeten uniformeren. Een voorbeeld is de
Basisregistratie Personen waarin persoonsgegevens van burgers, zoals geboorte,
huwelijk of echtscheiding, adreswijzigingen en overlijden, worden geregistreerd. Het
systeem registreert zo ieders administratieve levensloop (zie ook paragraaf 7.2.1).
Netwerk interactie: Aandacht voor overheidsbrede samenwerking
De integratie van diensten door standaardisatie is in Deense, Oostenrijkse en
Nederlandse beleidsstukken een belangrijk speerpunt. De onderzochte landen
erkennen daarbij dat samenwerking tussen bestuurlijke actoren nodig is om geïntegreerde en een interactieve overheid te realiseren (zie ook tabel 1). De aandacht
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voor samenwerking resulteert in beleidsbeslissingen om netwerk interactie tussen
relevante bestuurlijke actoren te organiseren.
Denemarken creëert in de joint committee of cross-government cooperation ( JCCC)
interactie over specifieke e-government vraagstukken tussen ministeries, regio’s en
gemeenten. De oprichting van dit netwerk is een initiatief van het Ministerie van
Financiën. Het ministerie beoogt centraal geïntegreerde digitale projecten te realiseren, maar heeft daarvoor informatie, expertise en kennis van relatief autonome
gemeenten nodig. Het platform biedt voor het ministerie zodoende een startpunt
om e-government projecten bij gemeenten te introduceren, overeenstemming te
bereiken over gemeenschappelijke digitale oplossingen en op een later moment bij
de realisatie van e-government initiatieven tot een verdeling of ruil van hulpbronnen
(kapitaal, kennis en expertise) te komen.
In Oostenrijk is sprake van ingesleten interbestuurlijke verhoudingen en een
wederzijds afhankelijke relatie tussen de federale overheid en de deelstaten (zie
ook hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6.2.1). De deelstaten zijn financieel afhankelijk van
de federale overheid en de federale overheid is op haar beurt afhankelijk van de
deelstaten bij het implementeren van de federale ICT-infrastructuur (zie hoofdstuk
6.2.1 over grondwettelijk soevereiniteit en wetgevingsproces). De afhankelijke relatie tussen federale overheid en deelstaten heeft de federale overheid in Oostenrijk
ertoe aangezet een formele netwerkstructuur op te zetten ,via het Platform Digitaal
Oostenrijk.Dit netwerk heeft tot doel de interactie tussen federale ministeries,
deelstaten en gemeenten rond overheidsbrede invoering van federaal ontwikkelde
ICT-infrastructuur te stimuleren (zie paragraaf 6.2 voor een uitgebreide toelichting).
Nederland heeft het iNUP-programma opgestart om de bestaande versnippering
in het Nederlandse e-government landschap te reduceren. Dit programma bundelt
een aantal e-government projecten en standaardiseert de informatieverwerking van
deze projecten (zie hoofdstuk 7.2.1). Het Nederlandse uitgangspunt bij coördinatie
van e-government is dat overheidsbrede implementatie van standaarden soepeler
verloopt als decentrale partijen een rol hebben in het implementatieproces. Vanuit
deze gedachte is binnen het iNUP-programma de Bestuurlijke Regiegroep (BRG)
in het leven geroepen als coördinatieorgaan (zie hoofdstuk 7.2.1). In de BRG zijn
ministeries, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisatie vertegenwoordigd. De
regiegroep ontwikkelt geen e-government projecten, maar verbindt verschillende
ministeries die verantwoordelijk zijn voor het stelsel van basisregistraties.
Centrale regie bij e-government: Elementen van hiërarchische interactie
De Deense, Oostenrijkse en Nederlandse centrale overheden erkennen allen dat
de informatie, kennis en expertise van decentrale partijen nodig is bij het ontwikkelen van e-government projecten. Alle drie de landen kiezen daarbij echter wel
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voor centrale regie binnen de ontwikkelende meer duurzame netwerken. De landen
structuren het overleg rond e-government door in beleidsprogramma’s een bestuurlijk orgaan te benoemen als netwerkregisseur (zie ook Klijn et.al, 1995, over regie
van de overheid in netwerk; zie ook tabel 1 bij interactie tussen actoren).
In Denemarken vervult het Ministerie van Financiën (als voorzitter van de joint
committee of cross-government cooperation ( JCCC)) deze regierol. In een uitgewerkte business-cases bepaalt het ministerie of en hoe (semantisch en technisch)
standaarden onderdeel worden van e-government projecten en wat de kosten en
baten zijn van de betreffende e-government initiatieven. De business-case vormt de
opmaat voor een dialoog onder leiding van het ministerie tussen centrale overheid,
regio’s en gemeenten. Het doel is om afspraken te maken over de implementatie
van standaarden en de financiering van het betreffende e-government project (zie
ook paragraaf 5.2.1).
In Oostenrijk regisseert de Chief Information Officer (CIO) de realisatie van nationale e-government projecten in opdracht van de Federale overheid. De CIO ontwikkelt (in samenwerking met opgerichte werkgroepen) e-government voorstellen op
basis van de federale ICT-infrastructuur en de eisen uit de federale e-governmentwet
(zie hoofdstuk 6.2.1 voor de werking van het overleg). De voorstellen van de CIO
worden in het Platform Digitaal Oostenrijk (PDO) met deelstaten, gemeenten en
andere relevante partijen besproken. Vanuit zijn regisserende rol probeert de CIO
een overeenkomst te forceren tussen federale overheid, deelstaten en gemeenten
over gebruik van elementen uit de Federale ICT-infrastructuur op regionaal en lokaal
niveau.
In Nederland zijn verschillende ministeries verantwoordelijk voor de realisatie
van basisregistraties die in het iNup-programma centraal staan. De Bestuurlijke
Regiegroep (BRG) treedt op als regisseur wat betreft het afstemmen bij het gebruik
van de basisregistraties (zie paragraaf 7.2.1). Via het BRG is het is het mogelijk om
vanaf een centrale positie overzicht te houden op de decentrale ontwikkelingen in
het kader van het iNUP-programma.
De overeenkomsten tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland zijn zichtbaar op
het niveau van terminologie en beleidsbeslissingen. Deze overeenkomsten worden
in het vervolg van deze subparagraaf geanalyseerd aan de hand van de convergentieverwachting. Het convergentieconcept verklaart de eenduidige coördinatieaanpak als een gevolg van systematisch contact tussen landen in professionele en/
of internationale beleidsnetwerken. Structurele invloed van beleidsnetwerken kan
leiden tot isomorfisme (zie paragraaf 3.2) ,waarbij landen naar elkaar kijken en van
elkaar leren.
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Convergentie als mogelijke verklaring voor overeenkomsten
Verschillende intermediërende actoren – in het geval van e-government de OECD,
VN en EU – beogen het contact en leervermogen tussen landen te stimuleren (zie
paragraaf 3.3). Uit het empirisch onderzoek in hoofdstuk 5, 6 en 7 blijkt dat de
OECD en de Europese Commissie de opzet van een bepaalde coördinatieaanpak
in Denemarken, Oostenrijk en Nederland stimuleert. De OECD en de Europese
Commissie benadrukken onder andere de realisatie van een gestandaardiseerde
ICT-infrastructuur en centrale regie bij de implementatie van e-government projecten, en propageren dat de burger centraal dient te staan bij de ontwikkeling van
e-government projecten (OECD, 2005, 2010). In het verloop van deze subparagraaf
wordt vanuit het convergentieconcept onderzocht of de internationale discussie van
invloed is op nationale coördinatie van e-government.
Professionele en/of internationale beleidsgemeenschap: OECD en EU
De OECD is een bepalende actor in zowel Denemarken als Nederland als het gaat
om e-governmentcoördinatie. De OECD maakt daarbij onder meer gebruik van
peer-reviews waarbij e-government ontwikkelingen in landen word beoordeeld.
Denemarken kreeg in 2006 en 2010 een OECD peer-review, Nederland in 2007.
Uit de laatste peer-review in Denemarken in 2010 blijkt dat de Deense overheid
zich laat inspireren door de review uit 2006 (zie paragraaf 6.2.1). Genoemde verbeterpunten uit 2006 met betrekking tot coördinatie zijn bij de peer-review in 2010
doorgevoerd in de Deense e-government aanpak (uiteraard zijn er in 2010 tevens
aanbevelingen voor verbeteringen). Deze verbeterpunten gaan over het opzetten
van een financiële sturingssysteem (OECD, 2006) en het opzetten van de governance-structuur bij e-government die oog heeft voor verschillende overheidspartijen
(OECD, 2010, p.16-20). De OECD-studie van 2010 concludeert dat het gebruik van
business-cases bij de ontwikkeling van e-government projecten en de aansturing
door budgetsturing voldoet aan de internationale standaarden. Het vergroot de
financiële controle van het Ministerie van Financiën (OECD, 2010, p.26). Ook is de
governance-structuur aangepast door het instellen van het Ministerie van Financiën
als regisseur in de joint committee of cross-government cooperation (JCCC) (OECD,
2006; OECD, 2010).
De OECD peer-review in 2007 levert ook voor Nederland verschillende aanbevelingen op (OECD, 2007). Zo stelt het OECD-rapport voor om ICT-bouwstenen (zoals
standaarden en ICT-architectuur) te ontwikkelen en het gebruik van deze bouwstenen door provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties te verplichten (OECD,
2007, p. 11-12). Daarnaast geeft de OECD aan dat ook de governance-structuur in
Nederland voor verbetering vatbaar is (OECD, 2007, 14-17). Het rapport adviseert
om de sturing te centraliseren door ontwikkeling van centraal leiderschap en het
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opzetten van een monitoringsstructuur (OECD 2007, p15). Hoewel de OECD geen
vervolgonderzoek heeft gedaan, is in de huidige Nederlandse coördinatieaanpak een
verschuiving zichtbaar naar meer centrale regie. Enerzijds ontstaat meer controle
op de informatieverwerking in gemeenten door wetgeving over verplicht gebruik
van centraal ontwikkelde basisregistratie (zie paragraaf 7.2.1 voor ontwikkelde standaarden en bijbehorende wetgeving in Nederland). Anderzijds is er meer aandacht
voor de sturing van nationale e-government projecten door het opzetten van het
iNUP-programma (bundeling van projecten) en de oprichting van de Bestuurlijke
Regie Groep (zie paragraaf 7.2.1).
Ook de Oostenrijkse federale overheid ervaart de OECD en de Europese Commissie als normerende actor (zie paragraaf 6.2.1). Oostenrijk ontwikkelt haar
e-governmentcoördinatie in lijn met de doelstellingen die zijn omschreven in het
i2010 EU-programma (zie paragraaf 6.2). De Europese normen zijn een motivatie
om e-government dusdanig te organiseren dat het voldoet aan Europese standaarden. De stimulans om de Europese norm aan te houden, blijkt onder andere uit
de waarde die Oostenrijk toekent aan Europese benchmarkscores. De benchmarks
laten zien in hoeverre Europese lidstaten handelen in lijn met programma’s zoals
i2010 (Digitales Osterreich 2006, p.1- 12; zie ook paragraaf 6.2.1). Oostenrijk wil
graag hoog scoren op de benchmarks en daarmee een norm stellen voor andere
Europese landen. Daarmee voldoet ze impliciet en expliciet aan de normen die de
Europese Commissie stelt aan e-government.
Normatief isomorf isme
Denemarken, Oostenrijk en Nederland laten zich bij de opzet van e-governmentcoördinatie inspireren door de aanbevelingen uit de peer-reviews van de OECD
en door normen die de Europese Commissie stelt. Op nationaal niveau wordt de
internationale urgentie van e-government benadrukt. E-government ontwikkelingen
zijn noodzakelijk vanwege het onvermijdelijke karakter van ICT maar ook de kostenbesparing die hierbij volgens internationale partijente behalen valt. Het integreren
van diensten in een digitaal punt maakt de overheid toegankelijker, interactiever en
transparanter wat past bij een modern en effectief bestuur. Het conformeren van de
terminologie en beslissingen in Denemarken, Oostenrijk en Nederland (zie tabel 1)
aan een internationaal discussie is vanuit de literatuur over isomorfisme te typeren
als normatief isomorfisme (DiMaggio & Powell, 1983; Pollitt, 2001). Normatief
isomorfisme stelt dat landen een vrijwillige en weloverwogen keuze maken om in
lijn te handelen met professionele en/ of internationale eisen.
Het accepteren van internationale aanbevelingen en het willen voldoen aan internationale normen in de onderzochte landen wordt gedreven door twee uit de
literatuur afkomstige veronderstellingen (zie ook paragraaf 3.4). Ten eerste de ver189
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onderstelling dat het volgen van internationale normen resulteert in een koppositie
van een land binnen een specifieke beleidsveld. Hierdoor kan een land vervolgens
specifieke beleidsontwikkeling in het land kan legitimeren (zie o.a. Askim, 2004
over window-dressing in het beleidsproces). Deze veronderstelling wordt gevoed
door het uitvoeren van benchmarks. De Europese Commissie (maar ook de OECD)
voert een benchmark uit en rangschikt lidstaten op basis van de eisen uit onder
andere de i2010 EU-notitie. Resultaten uit de benchmarks worden gepresenteerd
langs een systematiek van koplopers, volgers en achterblijvers. De internationale
naming and shaming wordt ingezet door beleidsmakers in een land om te betogen
dat beleidsveranderingen noodzakelijk zijn om koploper te worden en te voldoen
aan internationale eisen (zie paragraaf 3.3). Ten tweede associëren landen internationale normen met succesvol beleid. De verwachting is dat aanbevelingen van
organisaties zoals OECD en de Europese commissie, zijn gebaseerd op succesvolle
internationale ervaringen en best practices. Door dit retorisch in te zetten, betogen
beleidsmakers bij het creëren van nationale e-government projecten dat het gebruik
van ICT en het volgen van internationale normen resulteert in succesvol beleid.
Nu een de overeenkomsten van e-governmentcoördinatie op nationaal niveau zijn
besproken, volgt in de volgende subparagraaf een analyse van de overeenkomsten
van e-governmentcoördinatie op sectoraal niveau.
8.2.2 Sectorale coördinatie: Overeenkomsten en convergentie
Ook op sectoraal niveau zijn de terminologie en beleidsbeslissingen in het kader
van e-governmentcoördinatie eenduidig in Denemarken, Oostenrijk en Nederland
(zie tabel 2). Deze subparagraaf is een bespreking van een aantal opvallende overeenkomsten. Vervolgens worden deze overeenkomsten geconfronteerd met het
convergentieconcept.
Opvallende overeenkomsten: Terminologie en beslissingen
Bij het definiëren van e-government is in Denemarken, Oostenrijk en Nederland
eenduidig aandacht voor thema’s zoals het creëren van een digitale one-stop-shop
voor toegang tot de sociale zekerheid, de burger centraal door gepersonaliseerde
dienstverlening, harmonisatie door de integratie van backoffice-systemen, standaardisatie richtlijnen en centrale controle. De drie landen hebben het standaardiseren
van informatieverwerking als object van coördinatie en nemen daarbij een aantal
vergelijkbare beleidsbeslissingen: de standaardisatie van informatieverwerking en
de centrale regie bij e-government projecten. Deze overeenkomsten worden hieronder toegelicht.
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Standaardisatie van informatieverwerking
In de Deense, Oostenrijkse en Nederlandse keten van werk en inkomen is het doel
om een geïntegreerde backoffice te realiseren. Hierbij is het nodig om eenduidige
begrippen bij informatieverwerking (semantische standaardisatie) en de technische
onderlinge afstemming van protocollen en applicaties (technische standaardisatie)
op te stellen.
In Denemarken en Oostenrijk is de beslissing genomen om in de backoffice van
de keten van werk en inkomen een geïntegreerd datawarenhuis in gebruik te nemen. Het datawarenhuis verzamelt informatie van werkzoekenden en ontsluit deze
informatie voor de gehele keten. Zowel in Denemarken als Oostenrijk is het datawarenhuis toegankelijk voor het Ministerie van Sociale zaken, regionale kantoren,
lokale arbeidsbureaus en gemeenten. Door het koppelen van informatie ontstaat
er een compleet dossier van een werkzoekenden: wat het werkverleden is van een
werkzoekende, welk type uitkeringen de werkzoekende ontvangt en in het verleden
heeft gehad, en welke opleidingen de werkzoekende heeft gevolgd.
Ook in de Nederlandse keten van werk en inkomen is het doel om eenduidige informatieverwerking door ketenpartners tot stand te brengen. Door het implementeren van keten-specifieke en nationale basisregistraties wordt informatie-uitwisseling
tussen arbeidsbureaus, gemeenten, sociale verzekeringsbank makkelijker (onder
andere gemeentelijke basisregistratie, basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen; zie paragraaf 7.3.1 voor een uitgebreider overzicht). Een concrete
technische ontwikkeling waardoor deze informatie-uitwisseling vorm krijgt, zijn de
suwinet-services.
Hiërarchische interactie: Centrale regie in de keten
In Denemarken, Oostenrijk en Nederland zijn patronen van een hiërarchische
gezagsrelaties zichtbaar (zie tabel 2 over interactie tussen actoren). Een verticale
aanpak maakt het mogelijk om informatieverwerking top-down en dwingend te
harmoniseren. Zowel Denemarken, Oostenrijk als Nederland hebben besloten een
centrale autoriteit (ministerie of coördinerend orgaan) aan te wijzen. Deze centrale
autoriteit beoogt de overheidsbrede implementatie van gestandaardiseerde ICT
infrastructuur door de inzet van directe en dwingende beleidsinstrumenten.
In Denemarken is wettelijk bepaald dat het Ministerie van Sociale Zaken de informatievoorziening in keten van werk en inkomen optimaliseert (zie paragraaf 5.3.1).
De Arbeidsmarkt autoriteit ontwikkelt als onderdeel van het Ministerie van Sociale
Zaken standaarden die arbeidsbureaus verplichten om informatie over werkzoekenden volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen te verwerken in hun lokale informatiesystemen. De lokale systemen communiceren met het centrale datawarenhuis.
Ook het datawarenhuis is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Arbeidsmarkt
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autoriteit. Naleving van de standaardisatieregels wordt gecontroleerd door de regio
(aan de hand van een monitor) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.
De uitvoering van sociaal beleid is in Oostenrijkse keten van werk en inkomen in
handen van de Arbeidsmarktstelle (AMS). De AMS is een zelfstandig bestuursorgaan
en is hiërarchisch onderverdeeld in een federaal kantoor, negen regionale bureaus
en 99 lokale arbeidsbureaus. De federale laag binnen de AMS is verantwoordelijk
voor ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het eerder benoemde datawarenhuis. Lokale arbeidsbureaus verwerken informatie van werkzoekende volgens
centraal geformuleerde formulieren in het datawarenhuis. Controllers - die specifiek
voor deze taak zijn aangesteld en fysiek aanwezig in de lokale arbeidsbureaus controleren of de informatie correct wordt opgeslagen. De nadruk ligt op het
controleren van de algemene informatieverwerkingen per arbeidsbureaus maar het
is tevens mogelijk om op het niveau van casemanager controleren of de standaardisatierichtlijnen zijn gevolgd (zie paragraaf 6.3.1).
In de Nederlandse keten van werk en inkomen stelt een wettelijk kader dat werkzoekenden bij de keten van werk en inkomen slechts eenmalig hun gegevens hoeven
in te voeren. Voorkomen dat werkzoekenden dus vaker gegevens moeten afstaan,
vereist van ketenpartners binnen deze keten dat zij informatie op een juiste manier
verwerken. Ketenpartners zoals UWV en gemeenten zijn vervolgens verplicht om de
informatie te delen.
De regeling eenmalig uitgave persoonsgegevens werk en inkomen (WEU; zie ook
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) verplicht daarbij het gebruik
van nationaal ontwikkelde basisregistraties (Basisregistratie lonen, arbeids- en
uitkeringsverhoudingen (BLAU), Basisregistratie Inkomen (BRI), Basisregistratie
personen (BPR), zie hoofdstuk 7.3.1). De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Binnenlandse Zaken zijn verantwoordelijk voor de verschillende nationale basisregistraties die gelden in de keten van werken en inkomen, en
controleren naleving van deze registraties (zie hoofdstuk 7.2.1 voor een uitgebreide
toelichting op wetgeving). Het centraal wettelijk raamwerk biedt ketenpartijen wel
ruimte om keten-specifieke standaarden en eigen informatiesystemen te ontwikkelen. De enige eis is dat deze standaarden en systemen voldoen aan de centraal
ontwikkelde standaarden.
De besproken overeenkomsten tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland worden in het vervolg van deze subparagraaf geanalyseerd aan de hand van het convergentieconcept. Het convergentieconcept verklaart de eenduidige coördinatieaanpak
in de onderzochte landen als een gevolg van systematisch contact tussen landen in
professionele en/of internationale beleidsnetwerken. Een vergelijkbare aanpak die
ontstaat door dit contact wijst op isomorfisme.
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Convergentie als mogelijke verklaring voor overeenkomsten
In Denemarken, Oostenrijk en Nederland is het object van coördinatie het standaardiseren van informatieverwerking. Hieronder wordt onderzocht of convergentie een
verklaring biedt voor de beschreven overeenkomsten.
Ontbreken geïnstitutionaliseerd professionele en/of internationale netwerk en
institutioneel isomorf isme
Een eerste stap in het bestuderen van convergentie is het in kaart brengen van een
professioneel en/of internationale netwerk. Wat opvalt is dat er geen stelselmatig internationale onderzoeken, benchmarks en peer-reviews worden uitgevoerd naar de
staat van digitalisering in de sociale zekerheid. Bestaande vergelijkende studies op
het vlak van de sociale zekerheid zijn veelal algemener van aard en leggen niet per
se nadruk op de organisatie van e-governmentcoördinatie. De Europese Commissie
oefent mogelijk invloed uit vanuit het EU social security coordination-programma,
maar dit programma gaat vooral in op algemene uitgangspunt waaraan sociaal
beleid in de aangesloten lidstaten dient te voldoen. Lidstaten hebben vervolgens de
beleidsvrijheid om daar zelf invulling aan te geven (zie http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=en&catId=850).
De landen hebben onderling wel bilaterale overleggen, bijvoorbeeld tussen Denemarken en Nederland en tussen Nederland en Oostenrijk. Deze overleggen vinden
veelal plaats in de vorm van werkbezoeken waarbij ideeën over ICT-oplossingen
worden uitgewisseld. Dit mondt echter niet uit in geïnstitutionaliseerde internationale samenwerking (zie paragrafen 5.3.1 en 7.3.1). Ook zijn er geen empirische
aanwijzingen voor de overdracht en het kopiëren van elementen uit de coördinatieaanpak tussen de landen. Valide empirische bewijs voor het bestaan van structurele
en verregaande contacten tussen landen in een netwerk ontbreekt.
Het ontbreken van een professioneel en/of internationaal beleidsnetwerk dat egovernmentcoördinatie in de Deense, Oostenrijkse en Nederlandse keten van werk
en inkomen beïnvloedt, leidt er toe dat het convergentieconcept niet direct een verklaring biedt voor de algemene overeenkomsten op het gebied van terminologie en
beleidsbeslissingen. In de empirische hoofdstukken over de drie landen komt echter
naar voren dat de structuur in de keten van werk en inkomen in de drie landen vergelijkbaar is. De overeenkomstige ketenstructuur biedt wellicht aangrijpingspunten
voor een verklaring van de overeenkomsten tussen de drie landen.
Overeenkomst in de terminologie en beleidsbeslissingen: Invloed van de
ketenstructuur
De ketens in Denemarken, Oostenrijk en Nederland kennen een verticale organisatie
waarbij binnen de organisatie een strikte scheiding is tussen beleid en uitvoering.
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Deze hiërarchische interactie leidt tot een verticale coördinatie: uitvoeringsorganisaties zoals arbeidsbureaus handelen volgens richtlijnen die zijn opgesteld door een
ministerie(s) of een centrale autoriteit. De eenduidige ketenstructuur motiveert de
Deense, Oostenrijkse en Nederlandse overheden om, ondanks het ontbreken van
een helder en valide convergentiepatroon, informatieverwerking te uniformeren door
standaardisatie met een centrale controle. Het functioneel inzetten van een verticale
coördinatieaanpak die past bij de hiërarchische eisen, resulteert op de lange termijn
in de meest effectieve organisatieprocessen en minimale transactiekosten bij het implementeren van een gestandaardiseerde ICT infrastructuur (zie ook paragraaf 3.2)
De opvatting dat de structuur van de keten van werk en inkomen leidt tot eenduidige beslissingen omtrent een coördinatieaanpak in de onderzochte landen gaat
uit van de in hoofdstuk 3 beschreven contingentielogica; bestuurlijke organisaties
ontwikkelen vanuit het rationele perspectief doelgerichte interne handelingen om
te voorzien in de vereisten vanuit de geldende structuren en omgeving (Burns &
Stalker, 1961; Perrow, 1973; Mintzberg, 1979). De relatie tussen coördinatie en de
ketenstructuur wordt in paragraaf 8.3 besproken.
8.2.3 Conclusie
In deze paragraaf is op basis van tabel 1 en tabel 2 vanuit het convergentieconcept
een verklaring geformuleerd voor de overeenkomsten in e-governmentcoördinatie
tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland. De conclusie is dat op nationaal- en
sectoraal niveau de terminologie en de beleidsbeslissingen omtrent e-governmentcoördinatie overeenkomen. Deze overeenkomsten zijn op nationaal niveau te
verklaren door het optreden van convergentie. Opvallend is dat op sectoraal niveau
convergentie geen verklaring biedt voor de overeenkomsten. Deze conclusie wordt
hieronder toegelicht.
Nationaal niveau: Convergentie van terminologie en beleidsbeslissingen
Europese richtlijnen en onderzoek van de OECD leidt tot de ontwikkeling van een
eenduidige internationaal vocabulaire. De nadruk ligt op de realisatie van digitale
one-stop-shop door backoffice integratie. De digitale overheid wordt gedefinieerd
als een instrument om een effectieve, moderne, en transparante overheid te creëren. Bij de ontwikkeling van een open en toegankelijk overheid is –aangemoedigd
door de internationale gemeenschap – centrale regie het sturingsuitgangspunt.
Denemarken, Oostenrijk en Nederland gebruiken internationaal geformuleerde
definities als inspiratie maar ook als argument om de ontwikkeling van nationale
e-government projecten te legitimeren (zie o.a. Pollitt, 2001, p.939; Pollitt, 2006,
p.15 over convergentie van terminologie). De onderzochte landen zoeken bewust de
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internationale organisaties op om hen te vragen het nationale e-governmentcoördinatie te beoordelen langs internationale maatstaven (peer-reviews door de OECD).
Internationaal onderzoek wordt ingezet om te bewijzen dat e-government prioriteit
heeft. In eigen land wordt door de internationale normering de urgentie benadrukt
om te digitaliseren en te voldoen aan internationale eisen.
Sectoraal niveau: Geen convergentie van terminologie en beleidsbeslissingen
In de keten van werk inkomen ontbreken structurele internationale invloeden op
specifiek e-governmentcoördinatie. In de ketenstructuur van de drie landen bestaan
echter opvallende gelijkenissen. Vanuit de contingentielogica kan worden geredeneerd dat de ketenstructuur van invloed is op e-governmentcoördinatie. De onderzochte landen benadrukken bij de typering van e-government in beleidsstukken allen vergelijkbare thema’s. Het creëren van een digitale one-stop-shop voor toegang
tot de sociale zekerheid, de burger centraal bij de realisatie van gepersonaliseerde
dienstverlening, harmonisatie door backoffice integratie, standaardisatie richtlijnen,
en centrale controle. Vervolgens worden formele- en centrale gezagsrelaties ingezet
om de harmonisatie van informatieverwerking top-down, direct en dwingend te
sturen. Deze verticale aanpak voldoet aan de eisen van de hiërarchische oriëntatie
die centraal staat in de ketenstructuur en resulteert op de lange termijn in de meeste
effectieve organisatieprocessen bij het implementeren van een gestandaardiseerde
ICT infrastructuur. De invloed van de ketenstructuur wordt in paragraaf 8.3 uitgebreider toegelicht.
In Denemarken, Oostenrijk en Nederland komen terminologie en beleidsbeslissingen over e-governmentcoördinatie op nationaal niveau en sectoraal niveau
overeen. Dit leidt tot een aantal algemene en interessante verschillen. Wat opvalt is
dat overeenkomsten tussen concrete coördinatieacties ontbreken: Hoe coördineren
de onderzochte landen nu exact e-government ontwikkelingen? In de volgende
paragraaf worden de verschillen tussen de drie landen onderzocht.

8.3 Contingentie: Van beleid naar praktijk
Bij de vergelijking in paragraaf 8.2 laten de drie landen overeenkomsten zien in
beleidstaal en beleidsbeslissingen, zowel op nationaal als op sectoraal niveau. Dit
lijkt echter niet te leiden tot vergelijkbare beleidsacties. De landen tonen niet directe
overeenkomsten in de daadwerkelijke implementatieprocessen die worden ingezet
om gestandaardiseerde informatieverwerking te realiseren. Deze paragraaf formuleert per niveau - nationaal (8.3.2) en sectoraal (8.3.3) – een verklaring voor ver195
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schillen in e-governmentcoördinatie tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland
door gebruik te maken van het contingentieconcept. De contingentieverwachting
stelt dat rationele en doelgerichte organisaties e-governmentcoördinatie dusdanig
ontwikkelen of toepassen dat er samenhang ontstaat tussen (kenmerken van) de
bestuurlijke structuur enerzijds en de wijze van coördinatie anderzijds.
8.3.1 Nationale coördinatie: Verschillen en contingentie
Deze subparagraaf start met een beschrijving van de meest opvallende verschillen
bij e-governmentcoördinatie op nationaal niveau. Vervolgens worden de verschillen
geconfronteerd met contingentieconcept.
Opvallende verschillen: Coördinatieacties
In de empirische analyse komt naar voren dat Denemarken, Oostenrijk en Nederland specifieke coördinatieacties ondernemen bij de organisatie van e-government
(zie tabel 1 bij beleidsinstrumenten). De coördinatieacties verschillen op een aantal
elementen: Het gebruik van specifieke semantische- en technische standaarden verschilt per land, de landen gebruiken verschillende beleidsinstrumenten bij realisatie
van informatieverwerking en ‘centrale regie’ krijgt in de onderzochte landen een
andere invulling. Hieronder worden deze verschillen verder toegelicht.
Unieke semantische- en technische standaarden
Zoals in paragraaf 8.2.1 is aangegeven hebben alle onderzochte landen als doel om
een uniforme en overheidsbrede ICT-infrastructuur te realiseren. De basis van zo’n
ICT-infrastructuur zijn semantische en technische standaarden (zie vergelijking
standaarden in tabel 1). De onderzochte landen gebruiken algemene (open) standaarden maar ontwikkelen alle drie hun eigen unieke semantische- en technische
standaarden zodat deze standaarden passen bij de context.
Denemarken heeft gekozen voor de ontwikkeling van een interoperabiliteitsraamwerk op basis van OIOXML protocol (paragraaf 5.2.1). In Oostenrijk worden
daarentegen verschillende applicaties ontwikkeld en wordt onder andere gebruik
gemaakt van de XML-g protocol om de digitaal communicatie te verbeteren. In Oostenrijk ontwikkelt de federale overheid tevens specifieke technische standaarden die
de bouwstenen vormen voor nationale e-government projecten (applicaties (ELAK
en Portal Group) en protocollen (XML-g en SOAP) zie ook paragraaf 6.2.1 voor een
uitgebreide toelichting). In Nederland wordt gebruik gemaakt van onder andere de
ebXML standaard in Web Metadata Standaard. Deze architectuur is een onderdeel is
van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) (zie paragraaf 7.2.1).

196

Casevergelijking en analyse  | Hoofdstuk 8

De centrale regisseur: Variatie in regie en beleidsinstrumenten
Denemarken, Oostenrijk en Nederland beogen min of meer duurzame interactiepatronen op te zetten als onderdeel van de nationale coördinatieaanpak. Een ministerie of centrale autoriteit treedt op als regisseur. De wijze hoe de regie vorm krijgt
in het kader van concrete coördinatieacties – het uitoefenen van daadwerkelijke
regie – verschilt echter in de onderzochte landen.
In Denemarken bereidt het Ministerie van Financiën het contact tussen ministeries, regio’s en gemeenten voor in de joint committee of cross-government cooperation
aan de hand van een business-case. De business-case regelt de inhoudelijke (semantiek en techniek) eisen en de financiering (kosten/ baten berekening) van een
e-government project. Bij het afdwingen van het daadwerkelijk gebruik van nationale
e-government initiatieven door gemeenten, stuurt het Ministerie van Financiën op
budget. Dit wil zeggen dat het financieel kader uit de business-case wordt vertaald
naar het gemeentebudget. Het ministerie brengt de besparingen die gemeenten
kunnen realiseren bij het gebruik van nationale e-government projecten in mindering op het gemeentebudget. Door het onttrekken van financiële middelen tracht het
Ministerie van Financiën gemeenten te motiveren (indirecte sturing) om te participeren in nationale e-government activiteiten (zie tabel 1 over beleidsinstrumenten;
zie ook paragraaf 5.2.1 ).
In Oostenrijk is de Chief Information Officer (CIO) voorzitter van het Platform
Digitaal Oostenrijk (PDO). De CIO valt direct onder de verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Algemene Zaken en is bevoegd om de onderhandelingsmomenten
van het PDO te bepalen. Ook formeert de CIO de werkgroepen bijeenkomsten in
het platform voorbereiden (zie paragraaf 6.2.1). Het doel van het structureel contact
tussen deelstaten, gemeenten en federale overheid is om federaal ontwikkelde applicaties en protocollen (die tot stand gekomen aan de hand van de e-governmentwet)
te implementeren in de deelstaten en gemeenten. De afspraken tussen deze niveaus
komen tot stand door onderhandeling en overleg. Als er afspraken ontstaan, is het
doel om dit contractueel vast te leggen (zoals de grondwet toelaat; zie ook hoofdstuk
6.2.1). Het contract is een beleidsinstrument dat de CIO vervolgens een juridische
basis geeft om naleving van de ICT-infrastructuur af te dwingen.
In Nederland bestaat de bestuurlijke regiegroep (BRG) (en vanaf 2014 de Nationale Commissaris Digitale Overheid (NCDO)). De BRG wordt voorgezeten door
de staatssecretaris van het Ministeries van Binnenlandse Zaken. De regiegroep is
echter niet de ontwikkelaar van e-government projecten maar dient als verbinder
van de verschillende ministeries die verantwoordelijk zijn voor implementatie en
onderhoud van specifieke basisregistraties. Het gebruik van de basisregistraties is
wettelijke vastgelegd en daarmee ook juridisch afdwingbaar.
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Contingentie als mogelijke verklaring voor verschillen
Contingentie veronderstelt dat landen de coördinatie van e-government aanpassen
op de bestuurlijke structuur van het land. In het vervolg van deze subparagraaf
wordt onderzocht of de verschillen in coördinatieacties worden verklaard door het
optreden van contingentie. Daarbij wordt bestudeerd of kenmerken van de decentrale structuur in Denemarken, de federale structuur in Oostenrijk, of de unitaire
structuur in Nederland van invloed is op de coördinatieaanpak (zie ook paragraaf
3.2.3). Hierbij is aandacht voor de taken van decentrale partijen en de (relatieve)
autonomie van decentrale partijen ten opzicht van de centrale overheid.
Denemarken: Budgetsturing in een decentrale bestuurlijke structuur
Denemarken heeft een decentrale bestuurlijke structuur. Kenmerkend voor deze
structuur is dat Deense gemeenten relatieve autonomie hebben, zelfsturend zijn en
binnen een centraal raamwerk specifieke taken uitvoeren (zie ook paragraaf 4.3.2).
De relatieve autonomie van gemeenten is toe te schrijven aan de inkomsten die ze
genereren (belasting) zonder dat de centrale overheid daar invloed op heeft (zie
paragraaf 3.2.2 over fiscale autonomie). Deze autonomie leidt er toe dat gemeenten
binnen centrale kaders de beleidsvrijheid hebben om naar eigen inzicht keuzes te
maken in hoe zij hun publieke taken uitvoeren (zie hoofdstuk 4; hoofdstuk 5.2.1).
Gemeenten bezitten bovendien specifieke kennis en informatie die nodig is bij het
ontwikkelen van beleid omdat zij veel publieke diensten aanbieden. De beleidsvrijheid van gemeenten is echter relatief. Deense gemeenten genereren weliswaar
zelfstandig inkomsten om hun dienstverlening te bekostigen, maar voor een deel
van de inkomsten zijn ze afhankelijk van het gemeentebudget. Dit budget wordt
verstrekt door de centrale overheid.
De nadruk ligt in het decentrale Denemarken – in lijn met de contingentieverwachting – op netwerk interactie in het JCCC en het stimuleren van gedrag door
budgetsturing (zie paragraaf 3.2.3). Gemeenten hebben veel informatie over burgers
en kennis over het aanbieden van diensten. Het ministerie van Financiën heeft deze
informatie en kennis van gemeenten nodig om daadwerkelijke een geïntegreerde
one-stop-shop te realiseren. De decentrale bestuurlijke structuur geeft gemeenten
echter de vrijheid om te kiezen of zij participeren in (de ontwikkeling) van nationale e-government projecten, of dat ze liever zelfstandig lokale e-government
oplossingen realiseren (zie paragraaf 5.2.1). De centrale overheid kan participatie
niet afdwingen door middel van wetgeving vanwege deze relatieve autonomie. De
Deense decentrale bestuurlijke structuur met als kenmerk de relatieve autonomie
van gemeenten enerzijds en de financiële afhankelijke relatie met de centrale overheid anderzijds is van invloed op de coördinatieacties.
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Business-case als basis van onderhandelingen
Om relatieve gemeenten te beïnvloeden om mee te werken aan nationale e-government oplossingen, probeert het ministerie in het joint committee of cross-government
cooperation (JCCC) duurzame (netwerk) interactie met gemeenten op te bouwen.
Het Ministerie van Financiën is voorzitter en regisseert de onderhandelingen in het
netwerk aan de hand van een business-case (zie paragraaf 5.3.1 voor uitgebreide
uitwerking). Gemeenten krijgen vervolgens in het JCCC de ruimte om mede te
bepalen hoe e-government – op basis van deze business-cases – vorm krijgt. Het
opzetten van een horizontale samenwerkingsvorm (bewust betrekken van bijvoorbeeld gemeenten) en het inbrengen van een business-case is een eerste fase in de
coördinatieaanpak.
Door het overleg in de JCCC behoudt het Ministerie van Financiën de controle
over de ontwikkelingen van technische- en semantische standaarden en geeft ze
de gemeenten de ruimte om mee te denken. Het netwerkoverleg creëert voor het
ministerie bovendien een mogelijkheid om toegang te krijgen tot hulpbronnen van
gemeenten (kennis, informatie).
Budgetsturing
De volgende fase in de coördinatieaanpak richt zich op de implementatie van
nationale e-government projecten in bijvoorbeeld gemeenten. Het Ministerie van
Financiën gebruikt onderdelen van de business-case om gemeenten financieel te
prikkelen om nationale e-government projecten te implementeren. Dit doet het
ministerie door de kosten/baten-berekening uit business-case te koppelen aan het
gemeentebudget. Er wordt gesteld dat de implementatie van nationale e-government initiatieven financiële voordelen opleveren voor gemeenten. De mogelijke
baten worden vervolgens onttrokken aan de inkomsten van gemeenten (korting
op het gemeentebudget) om hen zo – zonder direct digitale handelingen voor te
schrijven - te motiveren conform nationale e-government activiteiten te handelen
(zie paragraaf 5.2.1).
Oostenrijk: Noodzakelijk contractuele afspraken in een federale bestuurlijke
structuur
De Oostenrijkse federale bestuurlijke structuur heeft twee belangrijke kenmerken:
Deelstaten handelen soeverein en een juridische oriëntatie staat centraal (zie
hoofdstuk 4). De soevereiniteit die deelstaten bezitten, maakt de implementatie
van federale ICT-infrastructuur lastig. Federaal beleid is slechts van toepassing in
deelstaten als het federale parlement en alle negen deelstaten wettelijk akkoord zijn
(zie hoofdstuk 6.2.1). Dit is een ingewikkeld en tijdrovend wetgevingsproces (Hammerschmid & Meyer, 2005). Een grondwettelijke bepaling laat het echter toe om de
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formele wetgevingsprocedure te versnellen door vooraf (contractuele) afspraken te
maken met deelstaten (zie ook hoofdstuk 4 en paragraaf 6.2.1 voor een uitgebreide
toelichting over afhankelijke relatie tot financieringsmodellen). Dit kan er toe leiden
dat het opstellen van wetgeving een formaliteit is of dat er een contract wordt gesloten zodat wetgeving in niet langer noodzakelijk is.
In lijn met de contingentieverwachting is in het federale Oostenrijk sprake van
netwerk interactie in het Platform Digitaal Oostenrijk (zie paragraaf 3.2.3). Door onderhandeling worden deelstaten gestimuleerd om te participeren in federaal ontwikkelde e-government projecten. Het doel van het overleg is om contractuele afspraken
te maken over het decentrale implementatie van de federale ICT-infrastructuur. De
kenmerken van de federale structuur (overleg en de juridische oriëntatie) leidt tot
een coördinatieaanpak met een e-governmentwet als basis, een overlegstructuur als
startpunt bij het realiseren van digitale oplossingen en het wettelijk vastleggen van
de afspraken uit het overleg (centrale regie).
Interorganisatorische samenwerking: Platform Digitaal Oostenrijk
Om soevereine deelstaten te overtuigen om federale applicaties en protocollen
gebaseerd op de federale e-governmentwet te implementeren, is een interorganisatorische samenwerkingsstructuur ontwikkeld: Platform Digitaal Oostenrijk (PDO).
In het PDO vindt overleg plaats tussen federale partijen, deelstaten en gemeenten
over de lokale implementatie van federaal ontwikkelde digitale oplossingen. De
regisseur bij de onderhandelingen is de federale Chief Information Officer (CIO)
(zie paragraaf 6.2.1 bij interactie tussen actoren).
De CIO is bevoegdheid om de onderhandelingsmomenten in het Platform Digitaal
Oostenrijk te bepalen en werkgroepen te formeren die bijeenkomsten in het platform
voorbereiden. De werkgroepen ontstaan rondom specifieke e-government projecten
en stellen projectdoelstellingen, taakomschrijvingen, standaarden (protocollen en
applicaties) en financieringsmodellen voor. De werkgroep doet voorstellen met de
e-governmentwet als basis en met als doel om de vier kernapplicaties en technische
standaardisatie protocollen te implementeren (zie paragraaf 6.2 voor een toelichting
op ICT infrastructuur; zie paragraaf 6.2.1 voor uitwerking van werkgroep aanpak).
Contracten: het sturen van soevereine partijen
De regisserende positie van de CIO en de ontwikkeling van het PDO is een uiting
van geïnstitutionaliseerde coöperatie tussen deelstaten en federale overheid. Het
doel van het overleg is echter om contractuele afspraken te maken met deelstaten
over het gebruik van federaal ontwikkelde e-government elementen (zie hoofdstuk
6.2.1; zie ook Hammerschimd & Meyer 2005; zie ook hoofdstuk 6). Het opstellen
van contracten biedt de federale overheid een mogelijkheid om implementatie van
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de federale e-government projecten soevereine deelstaten te realiseren. De keuze
voor contractuele onderhandelingen betekent dat de federale overheid met deelstaten afspraken kan maken en zo de formele wetgevingsprocedure – die tijdrovend en
ingewikkeld is (zie paragraaf 6.2) – te versnellen (formaliteit) of te vermijden (door
het contract is wetgeving niet nodig).
Nederland: Centrale regulering van decentrale actoren in een unitaire structuur
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat met kenmerken van een unitaire
bestuurlijk structuur. De Nederland bestuurlijke organisatie is onderverdeeld in
meerder decentrale niveaus (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Op
decentraal niveau voeren partijen specifiek publiek taken uit in opdracht van de
Rijksoverheid. Gemeenten zijn bij het uitvoeren van publieke taken voor een groot
deel afhankelijk van het budget dat vanuit de Rijksoverheid ter beschikking wordt
gesteld (zie paragraaf 7.2.1). Dit geeft hen beperkte handelingsruimte om hun taken
zelfstandig uit te voeren. Het vergroot de afhankelijk relatie met de centrale overheid (zie ook hoofdstuk 3 over fiscale autonomie)
In lijn met de contingentieverwachting heeft de centrale overheid in het unitaire
Nederland een sterke rol en is sprake van hiërarchische interactie (zie paragraaf
3.2.3). De bestuurlijke structuur waarin de Rijksoverheid bepalend is, is ook
zichtbaar bij de coördinatie van e-government. Het doel is om top-down centrale
basisregistraties te implementeren door middel van wetgeving (zie o.a. paragraaf
7.2.1 omtrent wetgeving en basisregistraties).
Centrale regulering op ministerieel niveau
In Nederland is sprake van sturing op basis van wetgeving, maar de centrale
verantwoordelijkheden zijn verdeeld over uiteenlopende ministeries. Door iNUPprogramma en de introductie van de Bestuurlijke Regiegroep (BRG) is een start
gemaakt om de sturing te structureren. De BRG heeft als doel om samenhang
te creëren tussen de basisregistraties. Het dagelijks bestuur is in handen van de
Programmaraad Stelsel van Basisregistraties. Deze raad is opdrachtgever voor het
de ontwikkeling van de basisregistraties, de koppeling van basisregistraties, en het
beheer. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de belanghebbende ministeries,
VNG, IPO en uitvoeringsinstellingen.
Een verschuiving naar wetgeving
Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uiteenlopende basisregistraties (zie hoofdstuk 7.2.1). De bevoegdheden (financiering, monitoring, onderhoud,
ontwikkeling) die gelden bij een specifieke basisregistraties zijn wettelijk vastgelegd.
Een uitwerking van dit centrale systeem is zichtbaar in de Wet Basisregistraties
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Personen. De wet stelt dat gemeenten (college van B&W) jaarlijks verslag doen
aan het Ministier van Binnenlandse Zaken over de werking van de registratie en de
veiligheid van het systeem. Als dit niet goed loopt, kan de minister door middel van
een Algemene Maatregel van Bestuur optreden. Bijvoorbeeld door het onderhoud
van het systeem over te dragen aan een externe partij (zie ook paragraaf 7.2.1; art.
4.3 Wet BRP). De nadruk op wetgeving onderschrijft het maakberheidsidee en de
focus op hiërarchische interactie.
8.3.2 Sectorale coördinatie: Verschillen en contingentie
Zoals eerder in paragraaf 8.2.4 is aangegeven, hebben Denemarken, Oostenrijk
en Nederland ketenstructuur met een hiërarchische oriëntatie. Deze eenduidige
ketenstructuur leidt er in ieder geval toe dat de onderzochte landen e-government
in het verglijkbaar definiëren. Harmoniseren van informatieverwerking is hierbij het
object van coördinatie. In deze subparagraaf wordt onderzocht wat de verschillen
zijn tussen de drie landen in de coördinatie van e-government op sectoraal niveau.
Deze verschillen worden vervolgens geconfronteerd met het contingentieconcept.
Opvallende verschillen in coördinatieacties
Bij het integreren van informatieverwerking worden de beleidsbeslissingen over
centrale regie en de inzet van standaarden omgezet in coördinatieacties. Het vertalen van de beleidsideeën in een concrete coördinatieaanpak resulteert in een aantal
verschillen tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland: Het gebruik van semantisch- en technische standaarden en een variatie in de uitwerking van hiërarchische
interactie.
Verschillenden in gebruik semantisch- en technische standaarden
Door een verschil in taal (Deens, Duits en Nederlands) en de verschillen in het
sociaal beleid (wat is een uitkering, wat is een werkzoekende en welke uitkeringen
zijn er) worden in Denemarken, Oostenrijk en Nederland unieke keuzes gemaakt
omtrent het formuleren van semantische standaarden (zie tabel 2 voor vergelijking
van standaarden). Ook bij de realisatie technische standaarden die zorgen dat digitale communicatie mogelijk wordt, is een verschil zichtbaar tussen Denemarken,
Oostenrijk en Nederland.
Denemarken heeft een datawarenhuis waarin digitale informatie samenkomt
(OKO-AMS) OKO-AMS werkt onder volgens de SQL server die bestaat uit de
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SQL-92 standaard36. De SQL-92 standaard bestaat uit codes die data verzamelen
uit beschikbare bronnen en dit samenvoegen in een database. Ook is ASP.NET
geïmplementeerd in OKO-AMS. ASP.Net is een raamwerk ontwikkeld door Microsoft dat is opgebouwd uit HTML standaarden. ASP.NET maakt het mogelijk om de
OKO-AMS toegankelijk te maken via een web-interface en formulieren uit andere
bronnen te verwerken.
Ook in Oostenrijk wordt een datawarenhuis gebruikt om informatie-uitwisseling
te stimuleren. Oostenrijk maakt gebruik van een IBM Business Intelligence systeem
(IBM Solutions 2010). Dit systeem bestaat uit onder andere technische standaarden
over authenticatie, databases en webservices. Een deel van de standaarden komt
overeen met federale standaarden en is vastgelegd in de e-governmentwet. Dit
betekent dat gebruik wordt gemaakt van XML-Data Input Protocol, XML-g, XML
structure Personal Data (PersonData), Electronic Data Interchange Format, Electronic Delivery, SOAP (zie paragraaf 6.2.1)
In de backoffice van de Nederlandse keten van werk en inkomen worden nationale basisregistraties en ketenspecifieke registraties gebruikt (BKWI 2011, p. 58-59).
De registraties komen samen in onder meer de suwinet-services. Hierbij worden
technische protocollen gebruikt: KARWEI, Web service description language, en
SuwiML. Deze technische standaarden zijn gebaseerd op de Nederlandse Overheid
Referentie Architectuur (NORA). (zie paragraaf 7.3 voor een uitgebreide toelichting;
zie ook tabel 2 voor een vergelijking van specifieke technische standaarden).
Verschillende invulling hiërarchische interactie
De Deense overheid heeft een jaarlijks terugkerende monitoringsstructuur opgetuigd om naleving van correcte informatieverwerking in lokale arbeidsbureaus te
controleren. De regio controleert deze informatieverwerking in opdracht van het
Ministerie van Sociale Zaken op basis van rationele en strikt meetbare doelen.
Arbeidsbureaus en gemeenten hebben echter de beleidsvrijheid om hun eigen
lokale informatiesystemen te ontwikkelen. Deze systemen moeten wel voldoen aan
centraal voorgeschreven standaarden.
In Oostenrijk bekijkt een controller dagelijks de informatieprocessen en de informatieverwerking van de lokale arbeidsbureaus. Arbeidsbureaus worden controleerd
bij het uitvoeren van centrale taken . De werkprocessen en takenzijn op federaal
niveau bepaald.
In Nederland is de Wet eenmalig gegevensuitvraag werk en inkomen een aanjager bij integreren van informatieverwerking (WEU; regeling SUWI). Ketenpartners
zijn wettelijk verplicht om onderling informatie van werkzoekende te delen. Een
36
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werkzoekende kan slechts eenmaal om zijn of haar gegevens worden gevraagd.
(zie hoofdstuk 7.3.1, maar ook de WEU en regeling SUWI). Binnen het kader van
basisregistratie hebben ketenpartners zelfsturend vermogen om de nationale basisregistraties aan te vullen met een keten-specifieke standaarden. Deze bevoegdheid
is wettelijk vastgelegd in de regeling SUWI (regeling SUWI, paragraaf 5.2 jo. art 6.1
jo. bijlage III en Bijlage I, bedoeld in artikel 6.3 van de Regeling SUWI).
Contingentie als verklaring voor verschillen
De contingentieverwachting stelt, zoals gezegd, dat de coördinatie van e-government
aansluit op de specifieke structuur in een land. In het verloop van deze paragraaf
wordt vanuit de contingentielogica onderzocht of de structuur de verschillen tussen
de drie landen verklaart.
Denemarken: Verticale relatie ministerie en de uitvoering
Een verticale gezagsrelatie tussen het Ministerie van Sociale Zekerheid en arbeidsbureaus in de keten leidt – in lijn met de contingentieverwachting – tot hiërarchische
interactie en coördinatieacties die op een top-down en dwingende wijze gedrag afstemmen tussen ketenpartijen. In Denemarken wordt onderscheid gemaakt tussen
centrale partijen en uitvoeringspartijen. In de keten van werk en inkomen heeft de
Arbeidsmarkt Autoriteit – een afdeling in het Ministerie van Sociale Zekerheid – een
controlerende rol omtrent e-government activiteiten (Hendeliowitz 2008, p.14 - 16).
Monitoren gebruik centrale standaarden
De uitvoering in de Deense keten van werk en inkomen is decentraal georganiseerd.
Door de ontwikkeling van een centraal datawarenhuis bepaalt het Ministerie van
Sociale Zaken echter hoe lokale arbeidsbureaus informatie verwerken (passend bij
de verticale structuur). De minister heeft de bevoegdheid om het gebruik van deze
informatiesystemen te verplichten aan arbeidsbureaus. De controle van de naleving
van gestandaardiseerde informatieprocessen door arbeidsbureaus is in handen van
de regio’s (in opdracht van het Ministerie). De regio voert een monitor uit waarbij
het data onttrekt aan het datawarenhuis en jobinstats om te controleren of informatie correct is verwerkt
Oostenrijk: Hiërarchie en maakbaarheid
In lijn met de contingentieverwachting ontstaan door de verticale organisatie van de
keten hiërarchische interactie en coördinatieacties om via top-down en dwingende
manier gedrag afstemt tussen ketenpartijen (zie paragraaf 3.2.3). De uitvoering van
werk en inkomen is in handen van de Arbeitsmarktservice (Arbeidsmarktservice
(verder AMS)). De AMS is onderverdeeld in een federaal niveau, negen regio’s en
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99 lokale arbeidsbureaus. De informatiesystemen (eAMS en het datawarenhuis) die
op federaal niveau zijn ontwikkeld worden door de gehele AMS gebruikt. Lokale
arbeidsbureaus verzamelen informatie verzamelen en verwerken dit direct in het
centrale datawarenhuis. Het datawarenhuis is echter technisch een ingewikkeld
systeem. Een controller kan het datawarenhuis technisch doorgronden.
Monitor door controllers
In Oostenrijk komt de hiërarchische ketenstructuur terug in de monitoring van de
informatieverwerking. Het federale kantoor binnen AMS heeft het datawarenhuis
ontwikkeld. Dagelijks wordt door controllers gecontroleerd of de arbeidsbureaus
handelen volgens de centrale standaarden. Er klinkt een maakbaarheidsgedachte
door in de realisatie van het datawarenhuis en het aanwijzen van regionale- en lokale
controllers in de AMS. Vanaf een centraal punt wordt de inforamtie huishouding
beheerst. Het datawarenhuis wordt dan ook niet alleen ingezet om informatieprocessen te optimaliseren, maar is tevens een managementinstrument. Het centrale
datawarenhuis en de monitor maken het mogelijk om ook de prestaties van lokale
arbeidsbureau en individuele medewerkers van deze bureaus te controleren (Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit 2004; zie ook paragraaf 6.3.1).
Nederland: Netwerk in de schaduw van een hiërarchie
In Nederland bestaat de keten van werken inkomen uit uiteenlopende partijen
(zie paragraaf 7.3.1). In de eerste plaats is er de Uitvoeringsinstituut Werknemers
Verzekering (UWV). In de tweede plaats zijn gemeenten actief in de keten als uitvoeringsorganisatie. In de derde plaats is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) actief.
De SVB is verantwoordelijk voor de uitbetaling van volksverzekeringen zoals onder
andere kinderbijslag en AOW pensioenen (zie paragraaf 7.3 voor een uitgebreide
toelichting op de werken van de Nederlandse keten van werk en inkomen).
In de keten van werk en inkomen is het gebruik van nationale basisregistraties
verplicht (WEU; Wet SUWI). De digitale oplossing die bestaan in de keten (zoals
de suwinet-services) moeten worden aangepast aan de basisregistraties. Ketenpartijen hebben echter wel de ruimte om de basisregistraties aan te vullen met
keten-specifieke registraties. Bij het ontwikkelen van keten-specifieke standaarden,
is de stuurgroep keteninformatisering opgezet (als onderdeel van het algemeen
ketenoverleg). In de stuurgroep onderhandelen ketenpartners over de realisatie
van keten-specifieke registraties. Het Bureau Keten Informatisering Werk en Inkomen (BKWI) is de regisseur bij dit overleg. Het BKWI is onderdeel van het eerder
genoemde UWV. Net als op nationaal niveaus is de regisserende rol bij nationale
basisregistraties is in handen van verschillende ministeries.
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Centrale invloed door wetgeving, maar discretionaire ruimte voor ketenpartners
Als het gaat om informatieverwerking handelen de ketenpartners in de Nederlandse
keten van werk en inkomen binnen centrale kaders (Wet Eenmalig Uitgegeven gegevens werk en inkomen (WEU), de regeling SUWI en Wet SUWI; zie o.a. bijlage II
en bijlage III in de SUWI). De centrale invloed door dit wettelijk kader beperkt de
zelfsturing van ketenpartners, maar er is echter nog beleidsvrijheid om de nationale
basisregistraties daar waar dat nodig te vertalen naar de praktijk die geldt in de
keten.
Binnen de hiërarchisch structuur ontstaat een wederzijds afhankelijke relatie
tussen ketenpartners bij de ontwikkeling van in ieder geval keten-specifieke standaarden (die noemt Scharpf, 1997 een netwerk in de schaduw van een hiërarchie).
De stuurgroep keteninformatisering is een netwerk dat UWV, gemeenten en SVB
samenbrengt. Zo ontstaat een ruilproces waarin informatie en expertise worden gedeeld om uiteindelijk ketenstandaarden te realiseren. In dit onderhandelingsproces
heeft het Bureau Keten Informatisering Social Zekerheid (BKWI) een regisserende
positie (BKWI, 2011). Het BKWI stuurt niet op het opleggen van beleid, maar stuurt
op het realiseren van afspraken die in een convenant worden vastgelegd. In de
overeenkomst wordt afgesproken hoe ketenregistraties er uit zien, dat de registraties worden gebruikt, dat naleving wordt gecontroleerd, en dat niet naleving wordt
bestraft (Expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening
SUWI). Voor de controle van de ketenafspraken in de stuurgroep keteninformatisering is de keten zelf verantwoordelijk. Het UWV blijft echter eindverantwoordelijk
voor algehele informatieverwerking in de keten en heeft de bevoegdheid om te
controleren of de informatieverwerking correct verloopt (artikel 30b jo. 32e Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). De nationale basisregistraties
wordt gecontroleerd door de verantwoordelijke ministers.
8.3.3 Conclusie
In deze paragraaf is het contingentieconcept gebruikt bij het opbouwen van een
verklaring voor de verschillen in de coördinatie van e-government activiteiten tussen
Denemarken, Oostenrijk en Nederland. De conclusie is dat de coördinatieacties
vanuit een rationele- en functionele overweging worden aangepast aan de structuur. Op de lange termijn resulteert dit voor meer zekerheid en een meer effectieve
coördinatieaanpak (zie ook paragraaf 3.2 over contingentie). Deze conclusie wordt
hieronder toegelicht.
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Nationaal niveau: Contingentie van coördinatieacties
In de vertaling van de terminologie en beleidsbeslissingen naar beleidsacties maken
Denemarken, Oostenrijk en Nederland context-specifieke keuzes. De landen gebruiken verschillende semantische en technische standaarden en ook de wijze waarop
e-government activiteiten worden gestuurd verschilt tussen de landen. Er worden
functionele keuzes gemaakt die voldoen aan de eisen van de bestuurlijke structuur
van de landen.
Sectoraal niveau: Contingentie van coördinatieacties
De centrale organisatie van de ketenstructuur in Denemarken, Oostenrijk en
Nederland leidt er toe dat de terminologie en beleidsbeslissingen in e-governmentcoördinatie eenduidig zijn. De ketenstructuur kent echter land-specifieke
kenmerken – betreffende de aanwezige ketenpartners en de invloed van een centrale
partij - waardoor een variatie ontstaat in de wijze waarop de landen standaardisatie
organiseren en naleving van standaarden controleren.

8.4 Samenvatting en conclusie
Het doel van dit hoofdstuk was om op een verklaring te formuleren voor de overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van e-government tussen Denemarken,
Oostenrijk en Nederland. De deductief ontwikkelde convergentie- en de contingentieverwachting waren richtinggevend bij het opbouwen van deze verklaring (zie ook
hoofdstuk 3). Hierbij stond de volgende deelvraag centraal: In welke mate dragen de
concepten convergentie en contingentie bij aan een verklaring van overeenkomsten
en verschillen in de coördinatie van e-government in een aantal geselecteerde WestEuropese landen en hoe verhouden de concepten convergentie en contingentie zich
tot elkaar in een uiteindelijke verklaring?
8.4.1 Convergentie en contingentie als verklaring
De convergentieverwachting refereert naar de invloed van door exogene (internationale en professionele) invloeden die bestuurlijke organisaties er bewust en/of
onbewust toe aansporen om hun handelingen te conformeren aan een bestaande
traditie, gewoonte of werkwijze (Powell & DiMaggio 1982; Pollitt 2001). Ongeacht
de functionele overwegingen van doelgerichtheid in specifieke omgevingscondities.
Beleidsmakers, politici en bestuurders in West-Europese landen komen samen in
een beleidsnetwerk, en leren via conferenties, opleidingen, accreditaties, kwaliteitszorgsystemen van elkaar.
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De contingentieverwachting stelt daarentegen dat bestuurlijke organisaties rationeel en functioneel handelen en hun acties afstemmen op de bestuurlijke structuur
in het betreffende land. De cohesie die ontstaat tussen de bestuurlijke structuur
en de coördinatie van e-government leidt op de lange termijn tot effectieve coördinatieprocessen om tegen minimale frictie e-government te realiseren. Het biedt
een mogelijke verklaring voor verschillen in e-government coördinatie tussen WestEuropese landen.
Eerder is aangeven dat convergentie of contingentie optreedt op drie mogelijke
niveaus:
• Terminologie in het kader van e-government – gebruikte vocabulaire/retoriek om
e-government te typeren in beleidsstukken;
• Beleidsbeslissingen betreffende e-government – programma dat vaststelt wat
e-government is, wat het object van coördinatie is en wat het doel is van egovernment;
• Coördinatieacties – het daadwerkelijke implementatieproces van beleidsprogramma’s; de concrete coördinatieaanpak die wordt gebruikt om de doelstellingen van e-government te realiseren (gedragsbeïnvloeding).
In deze vergelijkende analyse is onderzocht of en in welke mate de coördinatieaanpakken van Denemarken, Oostenrijk en Nederland convergeren op deze niveaus
dan wel contingent zijn met de heersende bestuurlijke structuur in het betreffende
land. Tabel 3 geeft bondig de bevinding weer.
Tabel 3: Convergentie of contingentie van e-governmentcoördinatie op nationaal- en sectoraal
niveau in Denemarken, Oostenrijk en Nederland
Niveau

Conclusie convergentie /
contingentie nationaal niveau

Conclusie convergentie /contingentie
sectoraal niveau (sociale zekerheid)

Terminologie

Convergentie

Contingentie

Beleidsbeslissingen

Convergentie

Contingentie

Coördinatieacties

Contingentie

Contingentie

De confrontatie tussen de concepten convergentie en contingentie, en de empirischedata leiden tot een aantal verklaringen met betrekking tot het optreden van
verschillen en overeenkomsten in de coördinatie van e-government. De verklaringen zijn een nuancering van, en een aanvulling op de contingentieverwachting
en convergentieverwachting zoals eerder in deze paragraaf geformuleerd (zie ook
paragraaf 3.2.3 en paragraaf 3.3.3):
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Convergentie van terminologie en beleidsbeslissingen op nationaal niveau
Voor nationaal e-governmentbeleid geldt dat beleidstaal en beleidsbeslissingen van
e-governmentcoördinatie convergeren tussen landen door een proces van normatief isomorfisme, ongeacht de specifieke bestuurlijke structuur van een land. Op
nationaal niveau is door de aanwezigheid van een internationaal beleidsnetwerk en
een proces van normatief isomorfisme sprake van convergentie in terminologie en
beleidsbeslissingen tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland. De onderzochte
landen definiëren e-government als een digitale, interactieve en geïntegreerde overheid. Ook nemen de landen vergelijkbare beleidsbeslissingen bij het opzetten van
een coördinatieaanpak bij het realiseren van digitale integratie.
Contingentie van terminologie, beleidsbeslissingen op sectoraal niveau
Voor sectoraal e-governmentbeleid op het terrein van sociale zekerheid geldt dat beleidstaal en beleidsbeslissingen van e-governmentcoördinatie contingent zijn met
de unieke kenmerken van de keten in een land; in een keten met unitaire kenmerken
is sprake van verticale coördinatie en standaardisatie door hiërarchische interactie.
In een keten met decentrale kenmerken is sprake van horizontale coördinatie en
standaardisatie via netwerk interactie.
Contingentie van coördinatieacties op nationaal- en sectoraal niveau
Voor nationaal en sectoraal e-governmentbeleid op het terrein van sociale zekerheid geldt dat coördinatieacties contingent zijn met de bestuurlijke structuur
van een land en kenmerken van de keten. In landen met een unitaire bestuurlijke
structuur of een keten met unitaire kenmerken is sprake van verticale coördinatie
en standaardisatie door hiërarchische interactie. In landen met een decentrale en
federale bestuurlijke structuur of een keten met decentrale kenmerken is sprake van
horizontale coördinatie en standaardisatie via netwerk interactie.
Deze verklaringen worden als afsluiting van dit hoofdstuk hieronder uitgebreider
toegelicht.
8.4.2 Nationaal niveau en sectoraal niveau
Nationaal niveau: Convergentie van terminologie en beleidsbeslissingen maar
contingentie van coördinatieacties
Richtlijnen van de Europese Commissie en onderzoek van de OECD worden in
Denemarken, Oostenrijk en Nederland gebruikt als argument om de ontwikkeling
van nationale e-government projecten te legitimeren (zie o.a. Pollitt, 2001, p.939;
Pollitt, 2006, p.15 over convergentie van terminologie; Bekkers & Homburg 2007).
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De onderzochte landen zoeken bewust internationale organisaties op om hen te
vragen het nationale e-government te beoordelen langs internationale maatstaven
(peer-reviews door de OECD). Vervolgens wordt in eigen land aan de hand van
internationaal onderzoek bewezen dat het noodzakelijk is om te digitaliseren en te
voldoen aan de eisen van internationale innovaties. Dit resulteert in convergentie
van terminologie en beleidsbeslissingen in de drie landen (zie paragraaf 8.2.2).
Bij het vertalen van (internationale) beleidsideeën naar concrete coördinatieacties
wordt een functionalistische en rationele overwegingen gemaakt over de organisatie van een coördinatieaanpak. Zo ontstaan verschillen tussen de drie landen
wat betreft de keuze voor semantische- en technische standaarden, de beleidsinstrumenten die worden ingezet om informatieverwerking te realiseren, en de wijze
waarop ‘centrale regie’ invulling krijgt. Coördinatie wordt (vanuit doelmatigheid en
effectiviteitsoverweging) georganiseerd naar de eisen die de bestuurlijke structuur
(contingentie) hieraan stelt. Dit verklaart de verschillen tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland.
Sectoraal niveau: Contingentie van terminologie, beleidsbeslissingen en
coördinatieacties met de ketenstructuur
De gelijkenissen in terminologie en beleidsbeslissingen in de keten van werk en
komen zijn toe te schrijven aan de invloed van de ketenstructuur. De ketens in
Denemarken, Oostenrijk en Nederland worden allen gekenmerkt door formele- en
centrale gezagsrelaties tussen ministerie of centrale autoriteit en regionale of lokale
arbeidsbureaus. Deze verticale relatie wordt ingezet om de harmonisatie van informatieverwerking direct en dwingend te sturen (zie paragraaf 8.3.3).
De drie landen land kennen dus een ketenstructuur met een vergelijkbare verticale
oriëntatie die de nadruk legt op harmonisatie aan de hand van klassieke sturingsvormen. De wijze waarop de hiërarchie in de keten is georganiseerd en wat de exacte
discretionaire ruimte is van ketenpartners verschilt echter per land. Dit resulteert in
coördinatieacties die voldoen aan de eisen van de specifieke hiërarchische oriëntatie. Weloverwogen wordt besloten – onder invloed van de ketenstructuur – wat op de
lange termijn de meest effectieve coördinatievorm is bij het implementeren van een
gestandaardiseerde ICT infrastructuur (zie ook hoofdstuk 5 t/m 7).
In het volgende en laatste hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord
aan de hand van de in hoofdstuk 1 geformuleerde deelvragen. Tevens volgen een
aantal wetenschappelijke- en praktische aanbevelingen.
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9.1 Inleiding
Wereldwijd zijn overheden bezig met het digitaliseren en integraal aanbieden van
overheidsdiensten. Door alle ICT-ontwikkelingen kunnen overheden hier niet langer
omheen. Veel Europese landen bieden burgers in verschillende gradaties toegang
tot digitale (soms geïntegreerde) overheidsdiensten. Deze relatief nieuwe ontwikkeling confronteert overheden ook met uitdagingen waar zij eerder niet mee te
maken hadden. Het aanbieden van verschillende, vaak samenhangende diensten
via een geïntegreerd digitaal loket of website wordt ook wel de frontoffice genoemd.
Een frontoffice is afhankelijk van informatie uit een backoffice. De backoffice van
de dienstverlening omvat alle processen die betrokken organisaties inzetten om
digitale diensten via een digitaal loket te kunnen aanbieden. Het digitaal en integraal aanbieden van diensten via een digitaal portaal betekent dat partijen die
misschien eerder niet met elkaar te maken hadden nu moeten samenwerken, informatie moeten delen en hun backoffices moeten afstemmen om digitale integratie te
realiseren.
Het afstemmen van de verschillende backoffice-processen is een coördinatieopgave waar veel overheden mee worstelen (zie paragraaf 1.1). Een coördinatieopgave
betekent niet alleen een technologische standaardisatie. Het is vaak ook een wijziging in de beleidsvrijheid en eigenaarschap van de informatieverwerking voor de
organisaties die samenwerken bij het aanbieden van deze digitale overheidsdiensten. Denemarken, Oostenrijk en Nederland ontwikkelen een coördinatieaanpak
om de herijking van onder andere samenwerking, taken, verantwoordelijkheden en
eigenaarschap van informatie tussen verschillende publieke organisaties in goede
banen te leiden. In dit onderzoek is geanalyseerd in welke mate er variatie bestaat in
de coördinatie van e-government tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland, en
hoe deze mate van variatie kan worden verklaard. Daarbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kunnen overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van
e-government in een aantal West-Europese landen worden verklaard?
In dit afsluitende hoofdstuk wordt deze centrale onderzoeksvraag beantwoord door
de in hoofdstuk 1 geformuleerde deelvragen te behandelen. Paragraaf 9.2 start met
de beantwoording van de eerste drie deelvragen en gaat daarbij achtereenvolgens in
op de definitie van coördinatie, de concepten convergentie en contingentie. Tot slot
de vraag in welk mate convergentie of contingentie een verklaring bieden voor de
overeenkomsten en verschillen van e-governmentcoördinatie in Denemarken, Oostenrijk en Nederland? De vierde deelvraag heeft betrekking op wetenschappelijkeen praktische aanbevelingen en wordt beantwoord in de laatste twee paragrafen. In
paragraaf 9.3 volgt een reflectie op het uitgevoerde onderzoek in deze dissertatie en
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worden een aantal wetenschappelijke aanbevelingen gepresenteerd. Paragraaf 9.4
bevat tot slot aanbevelingen voor de beleidspraktijk.

9.2 Beantwoording onderzoeksvragen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de eerste drie deelvragen die centraal
stonden in dit proefschrift. Het verklaren van overeenkomsten en verschillen in egovernmentcoördinatie kan niet zonder eerst zichtbaar te maken hoe coördinatie in
deze drie landen vorm krijgt. Dit vereist een duidelijk vergelijkingskader waarvoor de
beantwoording van deelvraag 1 de basis vormt.
9.2.1 Beantwoording deelvraag 1
In deze subparagraaf volg een beantwoording van de eerste deelvraag: Hoe kan
coördinatie worden gedefinieerd?
Coördinatie is in hoofdstuk 2 gedefinieerd als het vermogen van een centrale autoriteit of een set van actoren in beleidsnetwerk om beleidsacties die bestuurlijke
organisaties verrichten in hun taakuitvoering op elkaar af te stemmen. Het doel van
coördinatie is om effectieve bestuurlijke- en organisatieprocessen te realiseren. Bij
het ontwerpen van een coördinatieaanpak maken een centrale autoriteit of actoren
in een netwerk een aantal impliciete en/of expliciete overweging over de vermeende
doelmatigheid, doelgerichtheid en legitimiteit van coördinatie (zie paragraaf 2.3).
Deze overwegingen hebben betrekking op:
• Het bepalen van het object van coördinatie;
• Het direct of indirect beïnvloeden van gedrag;
• Selecteren van beleidsinstrumenten die zorgen dat actoren gedrag op elkaar
afstemmen.
De gehanteerde definitie van coördinatie in dit onderzoek benadrukt het afstemmen
van handelingen door gedragsbeïnvloeding als onderdeel van coördinatie. Daarmee
draagt coördinatie een sturingsopgave in zich (zie paragraaf 2.3.1). Literatuur over
sturing biedt de mogelijkheid om nader te bepalen hoe het beïnvloeden van gedrag in
het kader van coördinatie exact vorm krijgt. De combinatie van de coördinatieliteratuur, het concept sturing en opvattingen over beleidsinstrumenten resulteert in twee
ideaaltypische coördinatie vormen: verticale coördinatie en horizontale coördinatie.
Deze twee analytische uitersten laten daarbij echter wel ruimte voor eventuele denkbare empirische mengvormen. De twee ideaaltypen zijn dan ook geen vaststaande en
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onveranderlijke variabelen en komen niet een-op-een terug in de empirie. Het heuristisch en contrasterende karakter van de coördinatievormen laat het juist toe om aan de
hand van empirisch onderzoek het concept coördinatie te verfijnen, te verbijzonderen
door op aan de hand van empirie op inductieve wijze mogelijke mengvormen van
coördinatie constateren (zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 2).
Verticale coördinatie en horizontale coördinatie
Tabel 1 beschrijft de sturingsconceptie en beleidsinstrumenten die kenmerkend zijn
voor deze twee coördinatievormen: verticale coördinatie en horizontale coördinatie
(zie ook paragraaf 2.4).
Verticale coördinatie: De klassieke opvatting van maakbaarheid
Verticale coördinatie redeneert vanuit een klassieke opvatting over maakbaarheid en
directe controle. De nadruk ligt op centrale sturing, het standaardiseren van taken
en het beheersen van interne digitaliseringsprocessen door hiërarchisch georganiseerde- en formele gezagsrelaties. Bij verticale coördinatie heeft een (centrale)
autoriteit dus het vermogen om de acties en de taakuitvoering van bestuurlijke organisaties direct te beïnvloeden (zie paragraaf 2.2.1 over standaardisatie en interactie).
Dit directe en verticale karakter uit zich onder andere in het opstellen van centrale
doelstellingen, een gestandaardiseerde taakverdeling, en werkprocessen die vervolgens in wet- en regelgeving worden voorgeschreven. De naleving van deze formeel
opgestelde doelen, taken, en werkprocessen wordt gemonitord en waar nodig vanaf
centraal niveau afgedwongen. Het doel is om gedrag te beheersen en te beïnvloeden
met de verwachting dat interne digitale processen van een centraal punt maakbaar
en controleerbaar zijn (zie ook paragraaf 2.2).
Horizontale coördinatie: Zelfsturing en gemeenschappelijke beeldvorming
Horizontale coördinatie kenmerkt zich daarentegen door sturing op basis van netwerkrelaties en de waarde die wordt toegekend aan het zelfsturend vermogen van
bestuurlijke actoren. Het accent ligt op het aangaan van interactie tussen actoren
met als streven gemeenschappelijke beeldvorming (zie paragraaf 2.2.1). Een netwerk
vormt zich rondom een maatschappelijk vraagstuk doordat belanghebbende actoren
elk unieke hulpbronnen bezitten die nodig zijn om het vraagstuk aan te pakken.
Netwerken kennen geen centrale controlerende partij maar er is veelal een regisseur
die bij het realiseren van beleid afhankelijk is van hulpmiddelen (kennis, expertise,
informatie) van andere actoren (paragraaf 2.2.1). Door het onttrekken of verstrekken
van hulpbronnen met behulp van beleidsinstrumenten, zoals het verstrekken van
kapitaal in de vorm van subsidie, het verstrekken van informatie door voorlichting of
het onttrekken van kapitaal uit een budget, worden bestuurlijke actoren gemotiveerd
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om bepaald gedrag te vertonen of juist na te laten. De wederzijdse afhankelijke relatie
tussen actoren zorgt uiteindelijk voor een ruilrelatie (in de literatuur ook wel ‘complexe spelen’ genoemd) waarbij hulpmiddelen worden gedeeld met de verwachting
daarvoor in ruil iets terug te krijgen (zie paragraaf 2.2.1 over netwerk interactie ).
Tabel 1: Twee coördinatievormen
Sturingsconceptie

Beleidsinstrumenten

Verticale
coördinatie

Maakbaarheid
Directe controle
Beheersen en structureren van interne
organisatieprocessen

Gedrag voorschrijven en
controleren: wetgeving,
beleidsregels, monitoring

Horizontale
coördinatie

Zelfsturing
Wederzijds afhankelijke relaties
Stimuleren/ motiveren van relatief autonome
actoren (sturen op grenzen van de organisatie)

Gedrag stimuleren en
aanmoedigen: subsidies,
budget, voorlichting, training

Het onderscheid tussen verticale- en horizontale coördinatie is in dit proefschrift
gebruikt om te onderzoeken hoe in Denemarken, Oostenrijk en Nederland de coördinatie van e-government is georganiseerd. De volgende subparagraaf gaat in op
de tweede deelvraag. Deze deelvraag behandelt een tweede onderdeel uit het analysekader: de concepten contingentie en convergentie. De beide concepten bieden
de basis voor het opbouwen van een verklaring voor overeenkomsten en verschillen
in de coördinatie van e-government tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland.
9.2.2 Beantwoording deelvraag 2
De tweede deelvraag wordt beantwoord in deze subparagraaf: Hoe kunnen de concepten contingentie en convergentie worden gedefinieerd?
De tweede deelvraag richt zich op de vraag waarom landen al dan niet verschillen
wat betreft de organisaties van coördinatie. De concepten contingentie en convergentie zijn het startpunt voor een theorieconstructie om de overeenkomsten en
verschillen in de coördinatie van e-government te verklaren. De uit de institutioneleen contingentietheorie afkomstige ideeën zijn in recent onderzoek omtrent New
Publiek Management gepresenteerd als analytisch samenhangende concepten die
gezamenlijk een mogelijke verklaring bieden voor het optreden van verschillen en
overeenkomsten tussen landen bij het opzetten van overheidsdienstverlening (voor
een toelichting zie hoofdstuk 3). In lijn met en aanvullend op bestaand onderzoek,
worden beide concepten, de mogelijke samenhang en de verklarende kracht van de
concepten empirisch onderzocht in relatie tot de coördinatie van e-government. Bij
het formuleren van een verklaring op basis van de empirische resultaten uit Dene218
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marken, Oostenrijk en Nederland is onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen
in het coördinatieproces waar mogelijkerwijs contingentie en/of convergentie kan
optreden, namelijk:
• Terminologie in het kader van e-government – gebruikte vocabulaire/ retoriek
om e-government te typeren in beleidsstukken;
• Beleidsbeslissingen betreffende e-government – programma dat vaststelt wat
e-government is, wat het object van coördinatie is en wat het doel is van egovernment;
• Coördinatieacties – het daadwerkelijke implementatieproces van beleidsprogramma’s; de concrete coördinatieaanpak die wordt gebruikt om de doelstellingen van e-government te realiseren (gedragsbeïnvloeding).
Het verbinden van contingentie en convergentie resulteert in een aantal ogenschijnlijke tegenstrijdige verwachtingen. De concepten in relatie tot de contingentie- en
convergentie verwachting wordt in het verloop van deze subparagraaf toegelicht.
Contingentie: Een verklaring voor verschillen
Contingentie is in hoofdstuk 3 omschreven als een situatie waarin (bestuurlijke)
organisaties zich aanpassen aan veeleisende en veranderlijke context (zie paragraaf
3.2). Vanuit rationeel perspectief proberen organisaties aan de eisen te voldoen van
de bestuurlijke structuur waarin zij zich bevinden. Zij doen dit door een terminologie te hanteren, beleidsbeslissingen te nemen en coördinatieacties te ondernemen
die bij de structuur passen (zie paragraaf 3.2).
In hoofdstuk 3 zijn drie verschillende bestuurlijke structuren geïdentificeerd die
vanuit contingentie verschillen tussen landen zouden kunnen verklaren: de unitaire,
decentrale en federale bestuurlijke structuur. Deze verschillen op twee elementen:
ten eerste op de verdeling van publieke taken tussen centrale en decentrale bestuurlijke organisaties, en ten tweede op de mate van formeel toegekende autonomie
(paragraaf 3.2.1; zie paragraaf 3.2 voor uitgebreide toelichting).
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Tabel 2: Bestuurlijke structuren (zie ook paragraaf 3.2 voor een toelichting)
Unitaire
bestuurlijke
structuur

Decentrale bestuurlijke
structuur

Federale bestuurlijke
structuur

Verdeling
Sterke centrale overheid
publieke taken en decentrale bestuurlijke
niveaus die in opdracht
van de centrale overheid
publieke taken uitvoeren.

Centrale overheid heeft
taken gedecentraliseerd
en decentrale
overheidsorganisaties
bieden (binnen centrale
kaders) het overgrote deel
van de publieke diensten
aan.

Decentrale bestuurlijke
organisaties bieden
een groot deel van de
publieke diensten aan in
samenwerking met de
federale overheid.

Autonomie

Decentrale partijen innen
deels eigen inkomsten via
lokale belastingen, maar
zijn tevens deels afhankelijk
van de middelen die aan
hen door de centrale
overheid ter beschikking
worden gesteld.

Decentrale bestuurlijke
organisaties handelen
soeverein door
grondwettelijk vastgelegde
territoriale autonomie en
zijn niet afhankelijk van een
centrale overheid.

Centrale overheid int
een belangrijk deel
van de belastingen die
door burgers worden
opgebracht. Decentrale
bestuurlijke organisaties
zijn financieel afhankelijk
van de centrale overheid.

Op basis van de contingentieopvatting is de verwachting dat variatie in bestuurlijke
structuur het verschil in e-governmentcoördinatie tussen Denemarken, Oostenrijk
en Nederland verklaart (in hoofdstuk 3 benoemd als de contingentieverwachting).
Het is mogelijk om de contingentieverwachtingen verder uit te werken aan de hand
van de bestuurlijke structuren.
Unitaire bestuurlijke structuur: Verticale coördinatie en directe controle
In een unitaire bestuurlijke structuur implementeren decentrale partijen in opdracht
van een centrale autoriteit e-government projecten. In het kader van e-government
handelen decentrale bestuurlijke organisaties binnen de kaders van formele en
centraal toebedeelde taakomschrijvingen, vooraf geformuleerde doelstellingen en
wordt e-government gefinancierd vanuit een centraal budget. Vanwege de centraal
toebedeelde taken en budgetten hebben decentrale partijen beperkte discretionaire
ruimte. De decentrale actoren zijn bijvoorbeeld niet (volledig) in staat om een eigen
inkomstenbron op te bouwen en in te zetten (financiële autonomie) om vervolgens
zelfstandig e-government activiteiten te ontplooien. De (financiële) afhankelijkheid
van decentrale partijen verkleint hun autonomie en vergroot de invloed van het
centrale gezag bij e-governmentcoördinatie (paragraaf 3.2.2).
Het maakbaarheidsidee is, zoals eerder ook beschreven bij verticale coördinatie,
kenmerkend voor de hiërarchische interactie en daardoor passend bij de unitaire
structuur. Coördinatie beoogtvanuit dit maakbaarheidsidee het controleren en beheersen van de handelingen van decentrale partijen om zo de centrale doelen te
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behalen. Om dit te bereiken worden dwingende beleidsinstrumenten gebruikt.
Bestaande hiërarchische gezagsrelaties laten het toe om bijvoorbeeld e-government
doelstellingen en de voorgeschreven taken wettelijk af te dwingen. Er vindt vervolgens controle plaats op de naleving (zie ook hoofdstuk 2).
Decentrale- en federale bestuurlijke structuur: Horizontale coördinatie en
stimuleren van gedrag
In een decentrale- en federale bestuurlijke structuur worden decentrale actoren betrokken bij de realisatie van e-government. De activiteiten van decentrale organisatie
zijn echter minder ingekaderd dan in een unitaire structuur het geval is. Decentrale
actoren en partijen, zoals regio’s, gemeenten en uitvoeringsinstellingen, bezitten
specifieke kennis en informatie die nodig zijn bij de realisatie van e-government.
De centrale of federale overheid kan dus niet anders dan deze actoren betrekken
bij de ontwikkeling van e-government initiatieven. Daarnaast zijn deze decentrale
partijen in mindere mate financieel afhankelijk van decentrale overheid. Dit geeft
hen de ruimte om zelfstandig te investeren in e-government activiteiten binnen hun
eigen (grondwettelijk) toegewezen grondgebied (paragraaf 3.2.2). De discretionaire
ruimte die bestuurlijke actoren bezitten, impliceert een meer gelijkwaardiger en
wederzijds afhankelijke relatie tussen decentrale partijen en een centrale autoriteit
bij de ontwikkeling van e-government.
Door de horizontale relatie tussen centrale- en decentrale partijen ontstaan er
netwerken om hulpbronnen uit te wisselen (zie paragraaf 2.2.1). Coördinatie krijgt
in deze netwerken vorm door het verstrekken of onttrekken van hulbronnen. Bijvoorbeeld het verdelen van kapitaal (sturing op financiële prikkels) en het verstrekken
van informatie en kennis (gemeenschappelijke beeldvorming) (zie hoofdstuk 2 voor
een uitwerking van coördinatie). Concrete beleidsinstrumenten die bijvoorbeeld
worden ingezet, zijn subsidies, budgetten en voorlichting.
Het contingentieconcept biedt een conceptuele basis voor het formuleren van een
verklaring voor verschillen in de coördinatie van e-government. Dit concept heeft
echter voornamelijk oog voor het functioneel en rationeel handelen van bestuurlijke
partijen; coördinatie wordt doelgericht aangepast aan de structuur. Dit doelgerichte
gezichtspunt van bestuurlijke organisaties wordt in de convergentieliteratuur geproblematiseerd. Het is mogelijk dat landen een coördinatieaanpak adopteren die gezien de bestuurlijke structuur van het land minder functioneel is, maar desondanks
wel voldoet aan de internationale norm.
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Convergentie: Een verklaring voor overeenkomsten
Het convergentieconcept veronderstelt dat landen of sectoren naar elkaar toegroeien
en in het kader van e-government en de coördinatie daarvan. Landen ontwikkelen een
vergelijkbare terminologie, nemen eenduidige beleidsbeslissingen en ondernemen
overeenkomstige coördinatieacties (paragraaf 3.3), ongeacht doelgerichte overwegingen die voortkomen uit de specifieke structuur. Bij het coördineren van e-government
handelen bestuurlijke organisaties conform normen die gebruikelijk (maar niet altijd
functioneel) zijn in een internationaal en/of professioneel beleidsnetwerk (DiMaggio
en Powell, 1983). Het normerend kader ontwikkelt zich in een netwerk aan de hand
van interactie tussen verschillende publieke organisaties. In dit netwerk heeft een
(intermediërende) actor de controle en brengt overige partijen bij elkaar met het doel
om beleidsoverdracht te realiseren. Partijen in een internationaal beleidsnetwerk ontwerpen een normerend kader voor door het uitvoeren van onderzoek, best practices
en benchmarks. Door de internationale druk maken landen vervolgens een afweging
om de coördinatie van e-government te organiseren volgens deze eisen. Het proces
waarin bestuurlijke actoren een overweging maken om zich te verbinden aan deze
exogene normen is te typeren als institutioneel isomorfisme. Er bestaan drie typen
isomorfisme (zie uitgebreide uitwerking paragraaf 3.3.1):
• Dwingend isomorfisme stelt dat een internationale organisatie de politieke
macht heeft om landen iets te laten doen;
• Nabootsend isomorfisme gaat in op noodzaak van landen om zich te conformeren aan normen uit het professioneel en/of internationaal beleidsnetwerk.
Er ontstaat de interne en informele druk (er is geen andere keus meer) om succesvol beleid (of elementen van dat beleid) te kopiëren om uit een beleidscrisis
te komen;
• Normatief isomorfisme stelt dat handelen volgens professionele en/ of internationale eisen een de vrijwillige en weloverwogen actie is van landen. Het is mogelijk dat landen verschillen in hun bestuurlijke structuur, maar toch eenzelfde
vorm van e-governmentcoördinatie laten zien (in hoofdstuk 3 de convergentie
verwachting genoemd). Het denken over convergentie in relatie coördinatie
biedt een mogelijke verklaring voor de eenduidige coördinatieaanpak in landen
met verschillende bestuurlijke structuren.
Dit leidt tot de volgende verwachting (in hoofdstuk 3 benoemt als de convergentieverwachting):
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Professioneel en/of internationaal beleidsnetwerken en institutioneel isomorf isme:
Eenduidige e-governmentcoördinatie
De professionele en/of internationale netwerken die onder regie van actoren, zoals
de OECD, EU en VN, ontstaan, stimuleren Denemarken, Oostenrijk en Nederland
om e-governmentcoördinatie op een bepaalde wijze te organiseren. De beleidsnetwerken brengen de landen met elkaar in contact en creëren een omgeving waarin
internationale normerende standaarden tot stand komen. Best practices bepalen
wat succesvolle coördinatieaanpakken zijn bij het realiseren van e-government.
Benchmarks stimuleren landen om te handelen volgens het ontwikkelde internationale norm. De mate waarin de landen de internationale normen meenemen in hun
overwegingen bij het ontwikkelen van een coördinatieaanpak en zich vervolgens
conformeren naar deze internationale voorwaarden is het resultaat van een proces
van institutioneel isomorfisme (zie paragraaf 3.3.3).
De concepten contingentie en convergentie zijn afzonderlijk gepresenteerd, maar
worden in dit onderzoek in samenhang gebruikt. Op basis van de contingentie- en
convergentieverwachting is vervolgens in Denemarken, Oostenrijk en Nederland
onderzocht hoe e-governmentcoördinatie is georganiseerd en wat overeenkomsten
en verschillen tussen de onderzochte landen verklaart. De resultaten van de analyse
wordt in paragraaf 9.2.3 toegelicht.
9.2.3 Beantwoording deelvraag 3:
In deze subparagraaf wordt de derde deelvraag beantwoord: In welke mate dragen de
concepten convergentie en contingentie bij aan een verklaring van overeenkomsten
en verschillen in de coördinatie van e-government in een aantal geselecteerde WestEuropese landen en hoe verhouden de concepten convergentie en contingentie zich
tot elkaar in een uiteindelijke verklaring?
Bij het beantwoorden van de derde deelvraag is door een confrontatie tussen
theorie en empirie uiteindelijk op inductieve wijze een verklaring geformuleerd
voor de overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van e-government tussen
Denemarken, Oostenrijk en Nederland. De analyse in de onderzochte landen heeft
plaatsgevonden op twee niveaus, enerzijds nationaal niveau en anderzijds de coördinatie van e-government in de sociale zekerheidssector. Op deze twee (beleids)
niveaus is de empirie geanalyseerd met het oog om overeenkomsten en verschillen
in terminologie, beleidsbeslissingen en coördinatieacties te verklaren (zie hoofdstuk
4 voor toelichting op deze onderverdeling).
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Tabel 3: Convergentie of contingentie van e-governmentcoördinatie op nationaal- en sectoraal
niveau in Denemarken, Oostenrijk en Nederland
Niveau

Conclusie convergentie /contingentie
nationaal niveau

Conclusie convergentie /contingentie
sectoraal niveau (sociale zekerheid)

(Beleids)taal

Convergentie

Contingentie

Beleidsbeslissingen

Convergentie

Contingentie

Coördinatieacties

Contingentie

Contingentie

Voor het optreden van overeenkomsten en verschillen in e-governmentcoördinatie
tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland zijn drie verklaringen te formuleren
(zie paragraaf 8.4.1):
• Voor nationaal e-governmentbeleid geldt dat beleidstaal en beleidsbeslissingen
van e-governmentcoördinatie convergeren tussen Denemarken, Oostenrijk en
Nederland door een proces van normatief isomorfisme, ongeacht de specifieke
bestuurlijke structuur van een land;
• Voor sectoraal e-governmentbeleid op het terrein van sociale zekerheid geldt dat
beleidstaal en beleidsbeslissingen van e-governmentcoördinatie contingent zijn
met de unieke kenmerken van de keten in een land; in keten met unitaire kenmerken is sprake van verticale coördinatie (standaardisatie door hiërarchische
interactie). In een keten met decentrale kenmerken is sprake van horizontale
coördinatie (standaardisatie door netwerk interactie);
• Voor nationaal en sectoraal e-governmentbeleid op het terrein van sociale zekerheid geldt dat coördinatieacties contingent zijn met de bestuurlijke structuur
van een land en kenmerken van de keten. In landen met een unitaire bestuurlijke
structuur of een keten met unitaire kenmerken sprake is van verticale coördinatie
(standaardisatie door hiërarchische interactie). In landen met een decentrale en
federale bestuurlijke structuur of een keten met decentrale kenmerken is sprake
van horizontale coördinatie (standaardisatie via netwerk interactie).
De aangetoonde samenhang tussen convergentie en contingentie leidt tot een
gelaagdheid die zich uit in verschillen en overeenkomsten in beleidstaal, beleidsbeslissingen en coördinatieacties. Dit resulteert empirisch in een botsing van met
name de retoriek over digitaal beleid in bestaande internationale netwerken en
uiteindelijke coördinatieacties bij de technologische ontwikkelingen op nationaalen sectoraal niveau. Binnen de internationale netwerken ontstaat een taallogica
omtrent de uitwerking van e-government, hoe e-government wordt gecoördineerd
en hoe coördinatie vorm krijgt. Op nationaal- en sectoraal niveau zijn de internationale beleidsideeën niet altijd eenduidig en/of eenvoudig te implementeren. De
technologische beperkingen en dynamiek van de bestuurlijke structuur vereisen een
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verstaalslag naar de nationale en/of sectorale structurele eigenschappen (zie ook
hoofdstuk 3 en eerder besproken Ann, 2004). Door het botsen van internationale
retoriek en lokale coördinatieacties ontstaan twee verschillende podia waar de coördinatie van e-government vorm krijgt: de frontstage en de backstage.
Frontstage spelen ‘talige’ constructen en retoriek een grote rol. Uit het empirisch
onderzoek is af te leiden dat taal en retoriek zich relatief makkelijk lenen voor isomorfisme. Convergentie biedt derhalve een goede verklaring voor de wijze waarop
wordt gesproken over coördinatie in de frontstage. De veranderingen die te maken
hebben met beleidsbeslissingen en implementatie van technologie onttrekken zich
in de regel meer aan het oog van onderzoekers en spelen zich af in de backstage
van e-government. Hier is af te leiden dat de werkelijkheid bij de implementatie van
technologieën zich minder lenen voor kopieergedrag (c.q. minder flexibel zijn) dan
de talige werkelijkheid in de frontstage. De conclusie is dan ook dat coördinatieacties
sterker varieert tussen landen vanwege vereisten uit de backoffice en dat derhalve de
contingentietheorie de wijze van e-governmentcoördinatie in de backstage verklaart.
De frontstage van e-governmentcoördinatie
Denemarken, Oostenrijk en Nederland zijn onder invloed van de OECD en de Europese Commissie onderdeel van een internationaal beleidsnetwerk dat dient als
frontstage van e-government ontwikkelingen. Doordat landen onderdeel zijn van
een internationaal beleidsnetwerk treedt op nationaal niveau convergentie op in
terminologie en beleidsbeslissingen tussen landen door een proces van normatief
isomorfisme.
Internationale netwerken benadrukken de urgentie van e-government door te wijzen op het onvermijdelijke transformerende karakter van ICT, maar ook op de kostenbesparing die hierbij voor overheidsorganisaties te behalen zijn. Het integreren
van diensten in een digitaal punt maakt de overheid toegankelijker, interactiever en
transparanter, passend bij een modern en effectief bestuur (zie hoofdstuk 5 t/m 7).
De effectieve manier van werken zorgt bovendien voor een beperking in de kosten
(niet langer dubbele werkzaamheden en makkelijk informatie delen).
De internationale beleidsnetwerken functioneren als een podium voor Denemarken, Oostenrijk en Nederland om een eenduidige argumentatie op te bouwen over
nut en noodzaak van digitalisering om vervolgens in eigen land e-government ontwikkelingen te kunnen verantwoorden (zie ook Askim, 2011 over window-dressing
in het beleidsproces). Enerzijds zoeken de onderzochte landen bewust de internationale organisaties op om hen te vragen het nationale e-government te beoordelen
langs internationale maatstaven (peer reviews door de OECD). Door internationale
aandacht voor e-government kan een land onderbouwen dat technologische ontwikkeling een prioriteit moet zijn. Binnen het eigen land wordt door internationale
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onderzoeksresultaten bewezen dat verdere digitalisering noodzakelijk is om aan
de internationale normen voor innovatie (zoals digitale integratie) te voldoen.
Anderzijds ontwikkelt de internationale gemeenschap best practices en benchmarks
die dienen om landen onderling te vergelijken en zo een internationale normering
te ontwikkelen. Dit leidt er toe dat door naming en shaming impliciete druk ontstaat
om te voldoen aan internationale eisen en om niet achter te lopen op ander landen
(zie ook paragraaf 8.2.1).
De aangedragen terminologie en de beslissingen in beleidsstukken, visies en strategieën benadrukken vooral dat Denemarken, Oostenrijk en Nederland ‘laten zien’
dat integratie en modernisering als onderdeel van e-government een onvermijdelijke
verandering is. Landen vertalen deze ideeën vervolgens naar nationale en sectorale
beleidsprogramma’s om geïntegreerde en interactieve overheid te implementeren.
Dit betekent tevens dat er uiteindelijk coördinatieacties opgezet worden om daadwerkelijke implementatie mogelijk te maken. Coördinatieacties ontwikkelen zich
onder de invloed van structuur van een land of sector buiten het gezichtsveld van
de internationale arena (zie paragraaf 3.3.2 over botsen centraal beleid met lokale
dynamiek). De verschillen tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland treden op
bij de vertaling van ideeën en beslissingen naar concrete acties die passen binnen
de heersende structuur in een land of sector.
De backstage van e-governmentcoördinatie
Bij de concrete coördinatie van e-government initiatieven vindt een verschuiving
plaats van een internationale frontstage naar een unieke door een bestuurlijke structuur vormgegeven backstage. Tijdens het daadwerkelijke coördinatieproces - de vertaling van terminologie en beleidsbeslissingen naar concrete verrichtingen en acties
om doelstellingen omtrent harmonisatie te realiseren – treden verschillen op tussen
de landen (zie paragraaf 8.3). Buiten de schijnwerpers van internationale netwerken
worden binnen de institutionele karakteristieken, zoals de bestuurlijke- en sectorale
structuren van Denemarken, Oostenrijk en Nederland, op nationaal- en sectoraal
niveau de uitgangspunten van de interactieve, moderne en geïntegreerde overheid
geïmplementeerd volgens een uitvoerbare coördinatieaanpak.
Bij het organiseren van een coördinatieaanpak worden volgens de eisen van de
structuur op nationaal- en sectoraal niveau functionalistische en rationele overwegingen gemaakt over het beïnvloeden van bestuurlijke actoren (direct of indirect)
en de inzet van beleidsinstrumenten om het gedrag van decentrale bestuurlijke
actoren te sturen en op elkaar af te stemmen (zie paragraaf 3.3). De terminologie en
beslissingen omtrent e-government worden onder invloed van de bestuurlijke structuur vertaald in concrete en unieke coördinatieacties. Hierbij wordt weloverwogen
bepaald of een centrale autoriteit in staat is om direct en dwingend standaardisatie
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richtlijnen te implementeren of juist om een conditie te creëren die decentrale
bestuurlijke partijen meer zelfsturing toekent.
In landen met een unitaire structuur en een bepalende centrale overheid is op
nationaal niveau sprake een directe en dwingende coördinatieacties. Landen met
een decentrale of federale structuur gebruiken op nationaal niveau coördinatieacties waarin onderhandeling en overleg centraal staat. Er treedt echter ook een
inconsistentie op tussen nationale uitgangspunten en sectorale ideeën omtrent
e-government. Dit versterkt de kracht van de backstage
Sectoraal niveau kent een eigen dynamiek die niet altijd in lijn is met de internationale discussie en nationale e-government ontwikkelingen. In de onderzochte
cases (sociale zekerheid) resulteert een unitaire (hiërarchische) ketenstructuur in
terminologie, beleidsbeslissingen en coördinatieacties waarin een dwingende en
directe coördinatieaanpak centraal staat. Een decentrale aanpak heeft terminologie,
beleidsbeslissingen en coördinatieacties als gevolg die overleg en onderhandeling
benadrukken.
Na het beantwoorden van de eerste drie deelvragen is in de volgende paragraaf
aandacht voor de de laatste deelvraag. Deze deelvraag heeft als doel om een aantal
wetenschappelijke- en praktische aanbevelingen te formuleren.
9.3 Discussie en aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek
One-size-f its-all aanpak is problematisch vanwege formele structuur
E-government is niet een een-op-een uitwerking van internationaal of nationaal
gedreven retorische discussies en e-government programma’s. Door invloed van
de bestuurlijke- of sectorale structuur ontstaan nationaal- of sector specifieke coördinatieacties om de integratie van digitale dienstverlening in goede banen te leiden
(zie ook paragraaf 1.1; paragraaf 3.2 over contingentie). Deze conclusie is in lijn met
eerder verkennend onderzoek: One of the clearest conclusions emerging from the present study is that state structures, and institutional, legal, regulatory and cultural factors,
can be extremely important in determining the nature, cost and success of eGovernment.
(…) Different countries across Europe need to develop their own paths as each has unique
identities, cultures, legal systems and institutional structures” (Millard et. al 2004, p. 61;
zie ook paragraaf 1.1).
Denemarken, Oostenrijk en Nederland maken vanwege structurele kenmerken
unieke keuzes bij het optuigen van coördinatieacties in het kader van de elektronische overheid op zowel nationaal- en sectoraal niveau. Het opzetten van een algemene one-size-fits-all aanpak (zoals de OECD (2009) voorstelt) bij het organiseren
van gekoppelde informatie-uitwisseling en het afstemmen van backoffice-processen
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is daarbij problematisch. Dit zou namelijk betekenen dat in alle situaties de partijen
gelijk zijn en de formele structuur minimaal van invloed is op de acties van partijen. De focus op de structuur zoals in dit onderzoek, staat het toe om een valide
vergelijkende analyse op te zetten en te onderzoeken of Denemarken, Oostenrijk
en Nederland overeenkomen en/of verschillen. Het is lastiger om te bepalen wie
bepalende internationale actoren zijn en of er wellicht via informele relaties- en
processen invloed wordt uitgeoefend op de realisatie van e-government projecten.
Het onderzoeken en vergelijken van informele processen bij kennisoverdracht is
dan ook geen onderdeel van de analyse.
Vervolgonderzoek kan nader bestuderen hoe het contact tussen bestuurlijke partijen tot stand komen en hoe actoren e-government ontwikkelingen via informele
processen beïnvloeden. Hierbij kan de nadruk liggen op de relatie tussen partijen
in een land of op de (informele) invloed van internationale partijen op nataionaal
e-governmentbeleid. Literatuur over netwerkprocessen, de body of knowledge over
de onderhandelingsdynamiek in politiek- bestuurlijke arena’s, en implementatie
onderzoek zijn noties om deze bestaande informele regels die bij kennisoverdracht
ontstaan, nader te onderzoeken (zie hoofdstuk 2 over netwerk interactie). Het doorgronden van arena’s met hun eigen netwerklogica en al hun unieke eigenschappen,
cultuur, gebruiken, taal en informele- en formele spelregels laat het toe om dit te
onderzoeken. Ook is het mogelijk om te onderzoeken welke partijen de machtspositie hebben bij het implementeren van e-government en in hoeverre deze partijen de
implementatie en uitvoering van e-government beïnvloeden. In dit onderzoek werd
met name uitgegaan van bestuurlijke partijen, maar het is mogelijk dat ook andere
actoren van invloed zijn, bijvoorbeeld technologiebedrijven.
Combineer convergentie en contingentie
De combinatie van convergentie en contingentie maakt een diepgaande vergelijkende analyse omtrent overeenkomsten en verschillen mogelijk. In dit vergelijkend
onderzoek over e-governmentcoördinatie tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland bieden contingentie en convergentie gezamenlijk een verklaring voor de
waargenomen overeenkomsten en verschillen (zie paragraaf 8.4.1). In hoofdstuk 1
zijn beide concepten afzonderlijk gepresenteerd. Gedurende het onderzoek is echter
gebleken dat convergentie en contingentie elkaar aanvullen. Door beide concepten
gezamenlijk te gebruiken, is het mogelijk om een verklaring op te bouwen voor
overeenkomsten en verschillen tussen coördinatieaanpakken. Hoewel contingentietheorie niet langer veelvuldig wordt gebruikt in empirisch onderzoek, is het een
relevante aanvulling bij het bestuderen van convergentie. Door de aannamen uit de
contingentieliteratuur is het mogelijk om de gelaagdheid omtrent convergentie te
verklaren en te duiden.
228

Conclusie en aanbevelingen  | Hoofdstuk 9

Hiermee is dit onderzoek een aanvulling op bestaande literatuur over onder
andere ‘organizational hypocrisy’ (Brunsson, 1989; Larsson, 2013; zie ook Pollitt,
2001). Organizational hypocrisy onderzoekers veronderstellen dat beleidsvorming
is opgedeeld in beleidstaal/beleidsideeën, beleidsbeslissingen en beleidsacties
(Brunsson, 1989). Uiteindelijke beleidsacties hoeven niet per se aan te sluiten op de
eerdere beleidsideeën door de aanwezigheid van een dominante uitvoeringsstructuur (Hood & Jackson, 1991; Sahlin-Andersson, 2001; Pollitt, 2001; Larsson, 2013).
Bij het vertalen van algemene beleidsideeën zijn verschillende lokale contingenties
van invloed op de concrete acties die worden ondernomen (Brunsson, 2002; zie
hoofdstuk 8).
9.4 Aanbevelingen voor de beleidspraktijk
Tot slot volgt in deze paragraaf een aantal aanbevelingen voor de beleidspraktijk.
Er is aandacht voor het gebruik van best practices bij het organiseren van e-governmentcoördinatie. Ook is oog voor de positie van een sectorale structuur bij het
implementeren van e-government projecten.
Gebruik internationale best practices als inspiratie
Gebruik best practices als inspiratie en houd rekening met de unieke structuur van
landen en sectoren. Decentrale- en federale bestuurlijke eigenschappen vragen bij
het opzetten van e-government om overleg, onderhandeling en inhoudelijke inbreng van autonome decentrale partijen. Deze decentrale partijen bezitten relevante
informatie, expertise en kennis en kunnen niet zondermeer worden gedwongen om
hun backoffice-processen te koppelen. De centrale overheid is in deze structuren
minder sturend, maar heeft de relatief autonome partijen nodig bij het opzetten van
e-government. Een unitaire structuur geeft de centrale overheid meer mogelijkheden om e-government ontwikkelingen centraal aan te sturen. Door de aanwezigheid
van een sturende overheid ontwikkelingen decentrale partijen meer afhankelijk van
centraal gerealiseerde informatie, kennis en expertise. Dit betekent centrale regie
effectiever is bij het opzetten van e-government initiatieven in een structuur waarbij
decentrale partijen volledig ondergeschikt zijn en bereid zijn om zich afhankelijk op
te stellen van een centrale autoriteit.
Door te kijken naar andere landen is het mogelijk om te leren van elkaar en te
onderzoeken wat mogelijke interessante e-government oplossingen zijn. De daadwerkelijke aansturing van e-government projecten in een land en het opzetten van
een coördinatieaanpak om digitale integratie waar te maken, vindt echter plaats
binnen een specifieke nationale bestuurlijke- of sectorale structuur. Vanwege de
unieke structuur die landen hebben, is een best practices geen blauwdruk. Bij de
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internationale standaardaard om onder meer digitale diensten te integreren, is het
belangrijk om te bepalen of en hoe geïntegreerde diensten binnen de unieke structuur van een land of sector te implementeren zijn.
Accepteer sectorale dynamiek: Centrale richtlijn en decentrale invulling
Accepteer de sectorale dynamiek en bied sectoren meer beleidsvrijheid in het
beleidsproces. Door het maakbaarheidsidee van centrale controle meer los te
laten en een sector beleidsvrijheid te geven om e-government mede in te vullen,
vermindert de kans dat e-government projecten overmatig complex worden en
dat e-government initiatieven mislopen. Het uitgevoerde onderzoek in dit proefschrift laat zien dat sectoren in de onderzochte landen een dominante structuur
hebben. Dit leidt tot verschillen tussen nationaal e-government projecten en sectorale e-government initiatieven. De discrepantie tussen de ambitie in nationale
e-government programma’s en sectorale eisen maakt het centraal implementeren
van e-government initiatieven ingewikkeld. Een sector stelt vanwege haar unieke
structuur specifieke eisen aan e-government. Dit maakt het problematisch om
nationale coördinatieacties te ontwerpen die de handelingen van partijen omtrent
e-government in specifieke sectoren sturen. Dit wordt nog eens uitdagender als
op sectoraal niveau relatief autonome partijen bepalend zijn. Hierdoor onstaat de
kans dat grote gecompliceerde projecten ontstaan die vragen om complexe coördinatieaanpakken. Uiteindelijk moet worden voldoen aan de eisen uit sectoren. Dit
vraagt om aanpassing en wellicht complexe lokale verzoeken.Het is effectiever om
coördinatie aan te passen aan de specifieke sector.
In een decentrale- of federale structuur is het goed om sectoren te betrekken bij
de realisatie van e-government door het opzetten van netwerk interactie. Decentrale
partijen hebben autonomie en hulpmiddelen (kennis, informatie) die van belang
zijn voor de realisatie van e-government. Netwerk interactie kan worden gerealiseerd door het opzetten van samenwerkingsorgaan. In een unitaire structuur kunnen hiërarchische interactiepatronen worden opgezet. Decentrale partijen hebben
in deze structuur minder discretionaire ruimte en zijn bovendien meer afhankelijk
van hulpbronnen (kapitaal, kennis) die door de centrale overheid worden verstrekt.
Het is echter in beide gevallen aan te raden dat een autoriteit een aantal richtinggevende uitgangspunten/standaarden opstelt om zo bestaande decentrale partijen
te sturen. Richtinggevend betekent geen verregaande standaardisatie eisen vanaf
centraal niveau, maar centrale regie op hoofdlijnen en meer beleidsvrijheid voor
decentrale partijen. Zo kunnen decentrale partijen zelf bepalen hoe ze technisch
en semantisch invulling geven aan een aantal standaarden (zie ook hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 3). Het is wel van belang om het implementatieproces goed te begeleiden
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en rekening te houden met de hulpbronnen die noodzakelijk zijn voor een succesvolle implementatie.
Tot slot
ICT-projecten zijn in Nederland voer voor discussie: Er wordt onnodig veel geld in
gestoken en het is niet duidelijk wat de maatschappelijke opbrengsten zijn. Ook is
onduidelijk – vanwege technische- en organisatorische complexiteit - hoe digitale
initiatieven nu moeten worden aangestuurd. Dit vormde de aanleiding voor een
parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid naar de effectiviteit van Nederlandse e-government projecten.
Het falen van een aantal projecten resulteert in een begrijpelijke reactie om de
aansturing van ICT-projecten verder te centraliseren. Enerzijds gebeurt dat met het
Digiprogramma dat eind 2014 van start is gegaan. Het Digiprogramma introduceert
de functie van Nationale Commissaris Digitale Overheid (NCDO) en de Ministeriële Commissie Digitale Overheid (MCDO). Het doel is om politiek-bestuurlijke
niveau financieel en organisatorisch grip te krijgen op overheidsbrede e-government
projecten. Anderzijds stelt de parlementaire commissie voor om een Bureau ICT
Toetsing (BIT) te creëren. Dit orgaan zal alle ICT-projecten boven 5 miljoen euro
vooraf toetsen. E-government projecten kunnen slechts starten met goedkeuring
van het BIT.
Het creëren en verstevigen van centrale controle is een logische en begrijpelijke
reactie. Het waarmaken van het onderliggende ideaal van maakbaarheid vraagt
echter om het opstellen van extra regels en controlesystemen. Dit resulteert in
meer standaarden, specialisaties en verdere bureaucratisering. De vraag die dan
naar voren komt; is het verticaal coördineren van organisaties die vanuit een eigen
(sectorale) dynamiek handelen wel mogelijk? Wellicht is het effectiever om sectoren
en beleidsdomeinen meer beleidsvrijheid te geven door te coördineren op een set
van hoofdlijnen/standaarden. Geef decentrale partijen de ruimte om naar eigen
inzicht te handelen binnen deze centrale hooflijnen/ standaarden en begeleid dit
proces grondig daar waar nodig. Vermijd hierbij de centrale controle mechanismen
die maakbaarheid ambiëren. Kortom, geen centrale coördinatie maar coördinatie
gedreven vanuit bottom-up (technische) ontwikkeling door netwerk interactie, begeleiding in het proces van ontwikkeling tot implementatie en meer vertrouwen in
het zelfsturend vermogen van sectoren en beleidsdomeinen.
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Bijlage A
Respondenten overzicht
Tabel 1: Respondenten Denemarken
organisatie

functie

Datum

National Agency of Employment
(Ministry of Employment)

ICT medewerker

18-02-2010

National Agency of Employment
(Ministry of Employment)

Directeur

18-02-2010

Digital Taskforce
(Ministery of Finance)

Adjunct directeur

16-02-2010

Agency for Governmental IT- services (Ministery
of Finance)

ICT beleidsadviseur

17-02-2010

Agency for Governmental IT- services Ministery of
Finance)

ICT beleidsadviseur

17-02-2010

Employment Region Copenhagen & Zealand

Regionale consulent

14-02-2010

Department of Employment IT office Copenhagen

Beleidsmedewerker ICT office

17-02-2010

Jobcentre Hoje-Taastrop

Casemanager

16-02-2010

Centre for Digital government

Adviseur

19-02-2010

Roskilde University

Onderzoeker

15-02-2010

FTF-A Unemployment Insurance

Casemanager verzekeringen

19-02-2010

functie

Datum

Tabel 2: Respondenten Oostenrijk
organisatie
Bundesministerium für Finanzen

Directeur

07-06-2010

Bundesministerium für Finanzen

Adviseur IT

07-06-2010

Bundes Kanslerambt

Chief Information Officer

01-06-2010

Vienna

Chief Information Officer

21-10-2010

Vienna

Beleidsmedewerker IT office

21-10-2010

Arbeidsmarktservice Vienna (deelstaat)

Regionale consulent

02-06-2010

Arbeidsmarktservice Vienna (lokaal)

Controller

22-10-2010

Arbeidsmarktservice Vienna (lokaal)

Casemanager

22-10-2010
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Bijlage A

Tabel 3: Respondenten Nederland
Organisatie

Functie

Datum

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid Chief Information Officer

28-02-2011

ICTU (uitvoeringsorganisatie)

Programmaleider

01-11-2011

ICTU (uitvoeringsorganisatie)

Programmaleider

20-03-2008

ICTU (uitvoeringsorganisatie)

Beleidsmedewerker

01-11-2011

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Voormalig projectleider

30-03-2011

Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI)

Leidinggevende

26-10-2010

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Chief Information Officer

29-08-2011

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Medewerker/ casemanager

01-12-2011
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Bijlage B
Documentanalyse
Bestudeerde documenten Denemarken:
Wetgeving
•
•
•
•

Consolidation act on social services.
Danish Act on the Civil Registration System.
Deense Wet op de digitale post nr. L 160.
Law on electronic communications networks.

Beleidsstukken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Conversion to the network society: The Ministry of
Research and Information Technology.
Danish Employment Policy (2008): National Target Setting,
Regional Performance Management and Local Delivery.
E-government strategy 2007 – 2010.
E-government strategy 2011-2015: Good basic data for everyone.
E-government strategy 2013-2020: Strategy for Digital welfare.
Finansministeriet: Citizens on the wheel (2002).
Local government Denmark (2009). The Danish local government system.
Memo 2010-0004005: Wijziging in de digitale
communicatie in- en tussen arbeidsbureaus.
Ministry of the Interior and Health (2005). The
local government reform in a glance.
Ministry of the Interior and Health (2004). Agreement on structural reform.
Onderzoeksrapporten:
AMS: Datawarehouse at the centre of succeful decentralization
at the Danish national labour market authority.
European Commission (2009). eGovernment in Denmark:
eGovernment factsheets. Brussels, European Commission.
Hendeliowitz, J. & Woollhead C.B (2004). Employment Policy in
Denmark - High Levels of Employment, Flexibility and Welfare Security.
OECD (2005[2]). OECD peer review of e-government in Denmark. Paris, OECD.

Bijlage B

•
•

OECD (2010). Denmark: Efficient e-government for
smarter public service delivery. Paris: OECD.
The Danish Board of Technology: Experiences from national
IT-projects – How can it be done in a better way?

Internet
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Agency of Digitisation: http://www.digst.dk
Business case: http://www.digst.dk/Servicemenu/English/Policy-andStrategy/Interministerial-Project-Office/Business-Case-model
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BijlagE C

Bijlage C
Eerste verkennende codelijst
a. Type beleidsinstrument
1. Communicatief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainingen
Promotie campagnes
(ICT) werkgroepen
(coördinatie) platform
(best-practices) delen van Praktijkervaringen
Cursus
Folders
Gebruik van onderzoeksrapporten en onderzoeksresultaten
Denktank
Kenniscentra
Onderzoekscommissie
Gateway review
Benchmarks
Chief Information Oﬃcer
(ICT) beheer- en uitvoeringsorganisaties
Inter- en intra organisationeel comité
Adviesrapporten
Interdepartementaal comité
ICT prijs als kwaliteitskeurmerk

2. Economisch
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICT budget
Investeringsplan
Project financiering
Subsidie
Business case analyse
Financiering/lening
Performance pay
Externe audit
Voortgangsrapportage
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3. Juridisch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetgeving
Beleid / regels
Voorwaarden/randvoorwaarden
Contracten
(ICT) strategie
(ICT) actieplan
Convenant
(ICT) agenda
Planning
Monitor
(ICT) programma
Roadmaps
Standaarden
EU richtlijnen
EU verordeningen
EU programma's
Raamwerk
Hervormingsprogramma
Richtlijnen

B. Mate van regulatie (direct of indirecte beïnvloeding)
4. Direct (hoge mate van regulatie)
• Nadruk op snelle organisatie veranderingen
• Beïnvloeding van het interne organisatie proces van ministeries, afdelingen
binnen ministeries, uitvoeringsinstellingen, regionale- en lokale overheid
• Opleggen van sancties algemeen
• geldboete bij niet naleving beleidsinstrumenten
• Gekort op budget bij niet naleving van beleidsinstrumenten
• Initiatief inzetten van een beleidsinstrument bij nationale overheid
• Verantwoordelijkheid bij controleren van naleving van het
beleidsinstrument ligt bij de nationale overheid
• Aanwezigheid van (meetbare) doelstellingen waarin
bestuurlijke organisaties dienen te voldoen
• Systematische controle van doelstellingen door
nationale overheid of nationaal toezichtorgaan
• Strikte en vastgelegde taakverdeling tussen nationale- sub nationale overheid
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5. Indirect (lage mate van regulatie)
• Nadruk op organisatie veranderingen op de lange termijn
• Een zichtbare samenwerking tussen overheid en markt
• Aanwezigheid en gebruik van werkgroepen bij
ontwikkeling van e-government beleid
• Stimuleren van gedrag bestuurlijke organisaties door het
in het vooruitzicht stellen van financiële voordelen
• Stimuleren van gedrag van bestuurlijke organisaties
door het gevaar van naming en shaming
• Aanwezigheid van een platform voor interactie tussen nationale- en
sub nationale overheid bij de ontwikkeling van e-government beleid
• Gespreide verantwoordelijkheid bij het controleren van naleving van
beleidsinstrumenten tussen nationale- en sub nationale overheid
• Nationale- en sub nationale overheid hebben informatie van elkaar nodig
• Controle op veredeling van hulpmiddelen zoals kapitaal, expertise, mankracht
C. Mate van normativiteit (dwingende of vrijblijvende beïnvloeding)
6. Dwingend (hoge mate van normativiteit)
• Beleidsinstrument schrijft voor hoe bestuurlijke organisaties dienen te handelen
• Verplichte reactie van organisaties op het beleidsinstrument vereist
• Geen ruimte voor sub nationaal niveau om naar eigen inzicht te handelen
7. Vrijblijvendheid t (lage mate van normativiteit)
• Beleidsinstrument geeft aan hoe bestuurlijke organisaties kunnen handelen
• Vrijwillige reactie van bestuurlijke organisaties op het beleidsinstrument
• Vrijblijvende reactie van bestuurlijke organisaties op het beleidsinstrument
D. Isomorf isme/ beleidsleren
Normatief
• Internationale samenwerking
• Congressen
• Internationale overlegfora
• Sectorale overlegvormen
• Departementale overlegvormen
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Mimetis
• Best-practices
• Advies
• Onderzoek
Dwingend
• Dwingende en directe richtlijnen vanuit de EU
• Directe en dwingende richtlijnen
• Afhankelijke relatie tussen landen
• Druk van benchmarks
E. Beleidsoverdracht
•
•
•
•
•
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Kopiëren van beleid
Aanpassen van beleid
Hybridisatie van beleid
Beleid als inspiratiebron
Geen overdracht

BijlagE D

Bijlage D
Interviewvragen
vragEnlijsT CoörDinaTiE naTionaal nivEau
•

Achtergrond en inzicht in de organisatie waarin de respondent werkzaam is.
1. Welke e-government activiteiten/projecten zijn op dit
moment in ontwikkeling en hoe is uw organisatie betrokken
bij deze e-government activiteiten/projecten?
2. Welke bestuurlijke organisaties (ministeries, nationale
agentschappen, afdelingen binnen ministeries, regionale- en
lokale overheid bij e-government activiteiten) zijn er verder
betrokken bij deze e-government activiteit/ project?

•

Typen beleidsinstrumenten
3. Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat andere bestuurlijke
organisaties participeren in e-government activiteiten?
4. Hoe beïnvloedt uw organisatie andere bestuurlijke organisaties te
beïnvloeden om te participeren in e-government activiteiten/ project?
5. Wie bepaalt welke beleidsinstrumenten worden ingezet?
6. Wie zou u typeren als eindverantwoordelijke voor het
realiseren van e-government activiteiten/projecten?

•

Directe of indirecte beleidsinstrumenten
7. Op welke wijze verloopt het contact tussen uw organisaties en ministeries,
nationale agentschappen, afdelingen binnen ministeries, regionale- en lokale
overheid die tevens zijn betrokken bij e-government activiteiten/project?
8. Op welke manier wordt een taakverdeling tussen deze
partijen opgesteld en doelstellingen vastgesteld?
9. Hoe wordt (stelselmatig) gekeken of doelstellingen zijn behaald en of taken
op de afgesproken wijze worden uitgevoerd? Wie voert deze controle uit?
10. Welke sancties zijn kan uw organisatie verwachten als u bepaalde
doelstellingen niet haalt of taken onjuist uitvoert?
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11. Welke sancties kan uw organisatie aanwenden als andere
bestuurlijke organisaties verzuimen om zich aan afgesproken
taken houden of doelstellingen niet waarmaken?
•

Dwingende of vrijblijvende beleidsinstrumenten
12. In hoeverre heeft uw organisatie de ruimte om
naar eigen inzicht te handelen?
13. In hoeverre schrijft uw organisatie aan andere bestuurlijke
organisaties voor hoe ze dienen te handdelen?
14. Op welke wijze wordt er met andere bestuurlijke
organisaties gecommuniceerd?

•

De effectiviteit van coördinatie
15. In welke mate vindt u dat coördinatie zorgt voor het gewenste
eindresultaat of gewenste e-government beleid?
16. Uit welke factoren blijkt dit volgens u?

•

Het leren, overdragen en verspieden van coördinatiemechanismen
17. Op welke wijze presenteert uw organisaties
ervaringen naar buitenlandse collega’s?
18. Op welke wijze onderhoudt uw organisatie
contact met buitenlandse partners?
19. Heeft u contact met de Europese Commissie of andere Europese
organisaties betreffende de realisatie van e-government beleid?

Vragenlijst coördinatie werk en inkomen
•

Achtergrond en inzicht in de organisatie waarin de respondent werkzaam is.
1. Welke ICT applicaties zijn er die zorgen dat informatie
uitwisseling digitaal plaatsvindt?
2. Met welke organisaties wisselt u gegevens uit?

•

Typen beleidsinstrumenten
3. Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat bestuurlijke
organisaties informatie uitwisselen?
4. Hoe beïnvloedt uw organisatie andere bestuurlijke organisaties
te beïnvloeden om informatie uit te wisselen?
5. Op welke wijze wordt uw organisatie beïnvloed
om informatie uit te wisselen?
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6. Wie zou u typeren als eindverantwoordelijke voor het realiseren van
geïntegreerde dienstverlening in het beleidsdomein werk en inkomen?
•

Directe of indirecte beleidsinstrumenten
7. Op welke wijze verloopt het contact tussen uw organisaties
en ministeries, nationale agentschappen, afdelingen binnen
ministeries, regionale- en lokale overheid en uitvoerinstellingen
waartussen informatie-uitwisseling plaatsvindt?
8. Wat zijn de richtlijnen/ randvoorwaarden voor informatie-uitwisseling?
9. Hoe wordt (stelselmatig) gekeken of informatie-uitwisseling op
de gewenste manier plaatsvindt? Wie voert deze controle uit?
10. Welke sancties zijn kan uw organisatie verwachten als
ze niet samenwerkt (informatie- uitwisselt?
11. Welke sancties kan uw organisatie aanwenden als andere bestuurlijke
organisaties verzuimen om informatie uit te wisselen?

•

Dwingende of vrijblijvende beleidsinstrumenten
12. In hoeverre heeft u de ruimte om zelf te bepalen op welke manier uw
organisatie informatie uitwisselt en met wie u informatie uitwisselt?
13. Hoe wordt aan uw organisatie wordt gecommuniceerd
hoe informatie-uitwisseling dient plaats te vinden?
14. In hoeverre schrijft uw organisatie voor hoe informatie
uitwisseling dient plaats te vinden?
15. Wie is in uw ogen verantwoordelijk voor het
organiseren van informatie-uitwisseling?
• De effectiviteit van coördinatie
16. In welke mate vindt u dat coördinatie zorgt voor het gewenste
eindresultaat of gewenste e-government beleid?
17. Uit welke factoren blijkt dit volgens u?

•

Het leren, overdragen en verspieden van coördinatiemechanismen
18. Op welke wijze onderhoudt uw organisatie
contact met buitenlandse partners?
19. Op welke wijze presenteert uw organisaties ervaringen
omtrent coördinatie bij de ontwikkeling van geïntegreerde
digitale dienstverlening naar buitenlandse collega’s?
20. Heeft u contact met de Europese Commissie of andere
Europese organisaties betreffende de realisatie van
geïntegreerde digitale dienstverlening?
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Summary
European countries offer a wide range of digital government services to their
citizens. These digital services, that are accessible through a website or portal, are
referred to as one-stop-shops or frontoffice. In order to function correctly, a frontoffice needs the information from different backoffices. The backoffice consists of
the processes that government organizations use to create a joint digital offering.
Setting-up cooperation between different backoffices results in a coordination challenge. A coordination challenge is not only about technological standardisation.
It is also a challenge because of a decrease or a change of ownership: Backoffices
need to reorganize their information-systems and change the way they process
digital information. This dissertation defines the phenomenon of digital services as
electronic government (e-government), and will study the coordination challenge of
e-government.
Western-European countries are developing different actions to cope with the coordination challenge of e-government. However, a shift to integrated digital servers
has also increased the ambition for international cooperation on how to organize
e-government coordination.
The aim of this dissertation is to compare e-government coordination between
Denmark, Austria and the Netherlands, and explain similarities and difference between these countries. Within the three countries e-government coordination was
analysed at a national level (initiative from the central government with the ambition to create a unified information infrastructure to the whole of government) and
a policy domain- digital initiatives in the social security (the ambition to integrate
information systems). The most important conclusions in this research are:
•

•

An international policy network has an effect on the discussion and decisions on
how to create a coordination approach for national e-government initiatives. As
a result Demark, Austria and the Netherlands develop similar ideas on how to
organise e-government coordination;
Coordination actions (the process of creating cooperation) of national e-government initiatives are subject to the characteristics of the administrative structure.
Because of this, Denmark, Austria, and the Netherlands use different ways to
organise coordinate process during the implementation of e-government;
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•

Coordination of e-government initiatives in the policy area of social security is
similar between Denmark, Austria and the Netherland. This is due to comparable
organizational structures of the social security within the countries;
Within a country there is a discrepancy between coordination of national e-government initiatives and the coordination of e-government initiatives in the social
security. This is due to effect of the administrative structure on the coordination of
national initiatives and the effect of the structure of the social security polity on the
coordination of e-government initiative.
The main research question in this research was:
How can similarities and differences in the coordination of e-government in some Western European countries be explained?

Chapter 2 defines the concept of coordination. Coordination is the ability of social, political and administrative authorities to control or encourage organizations
through hierarchical interaction or network interaction to perform certain tasks.
Organizations make an implicit and / or explicit consideration of the degree of
influence, the object of coordination, the use of certain policy instruments, the alleged efficiency, purpose and legitimacy of coordination. This conceptualization of
coordination results in two ideal-typical forms of coordination: vertical coordination
and horizontal coordination.
Characteristics of Vertical coordination are a subordinate relationship and hierarchical interaction between social, political and administrative organizations.
Hierarchical interaction and formal authority helps to keep control of a complex
policy situation. The aim is to centrally govern the behaviour of organisations. For
example, mandatory legislation and policies that prescribes to organizations how
perform in specific operations. The top-down standardization of activities also
increases central control; it is easier to check whether tasks are properly performed.
Horizontal coordination emphasises self-reliance and cooperation. Mutual dependencies lead to network interaction. More or less permanent interaction patterns
and ingrained social relationships between interdependent actors develop; a network arises around a social issue, a policy issue and / or a cluster of resources.
Interdependent actors start to negotiate because they need to exchange recourse
(money, knowledge, information) in order to cope with social issues. Cooperation,
consultation and negotiation between individual parties are typical characteristics
of horizontal coordination. Policy instruments, including grants, education and
training are used to motivate organizations to perform certain tasks.

256

Summary

After coordination was defined, it was of interest to the main research question to
determine how similarities and differences can be explained. Chapter 3 introduces
the concepts of contingency and convergence as important elements in the analytical framework. Before discussing both concepts, it is important to note that there
are three stages during coordination in which it is possible that there may be patterns of contingency and / or convergence, namely:
• Terminology – vocabulary / rhetoric that is used to characterize e-government
coordination in policy papers and white papers;
• Policy decisions – programs that determine how to organize e-government
coordination, define what the object of coordination is, and outline the aim is of
e-government coordination;
• Coordination actions – the actual implementation process of policy programs;
the coordination approach used to achieve the objectives of e-government programs.
Contingency assumes that administrative organizations act rationally and adjust
how they coordinate to a specific environment. Environmental factors determine
whether a task is differentiated and decentralized; or tasks are managed from a
centralized and hierarchical position. In a complex (variable, differentiated and / or
hostile) environment, organizations will look for ways to deal with these complex
circumstances. A stable and consistent environment will result in stable, more topdown and compulsory, structure. In this research the environment was defined as
the administrative structure
The administrative structure on the one hand refers to the division of tasks
between public organizations and formally granted autonomy of administrative
organizations. On the other hand, the administrative structure offers an insight into
the political system and the associated conventions regarding the responsiveness
and prevailing formal power relations of public organizations. The administrative
structure can be differentiated into three distinctive structures: a unitary structure,
a decentralized structure and a federal structure.
An unitary structure has at the top a strong and controlling central government.
Decentralized public organizations, conduct specific tasks on behalf of this central
authority. Central guidelines determine how decentralized organizations function.
In a decentralized structure, decentralized organizations are responsible for the
implementation of public tasks. They have autonomy in a particular territory or they
have the ability to perform specific tasks without central interference. Organizations
act independently (sovereign) within a framework of legally and centrally assigned
tasks. In a federal structure the central government is responsible for a number of
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general national policies (security and international policy), and regions or states
are sovereign – often enshrined in the Constitution – in a legally defined territory.
The contingency theory and the subdivision of the different administrative structures results in the contingency proposition. The contingency proposition assumes
that a variation in administrative structure will explain a difference in e-government
coordination between Denmark, Austria and the Netherlands:
•

•

In countries with a unitary structure and thus a strong role for central government
there is an emphasis during coordination on hierarchical interaction (command
and control). The focus is top-down standardization through central controlled
coercive and restrictive policy instruments. There is a central coordinating body
and public organizations act subservient to this dominant body. Common coordination approach is vertical coordination;
In countries with a decentralized or federal administrative structure, the emphasis during coordination is network interaction (negotiation and consultation).
The focus is to encourage behaviour through the use of voluntary policy instruments. Decentralized organizations act autonomously and have the ability to
decide whether or not to participate in national e-government initiatives. Common coordination approach is horizontal coordination.

The assumption of convergence is that public organizations are consciously and/ or
unconsciously driven by exogenous factors to conform their actions (even if these
action are not always effective) to administrative traditions or custom practices
that exist in a network. In this sense convergence occurs as a result of institutional
isomorphism. Isomorphism is a process in which professional and/ or international
authorities determine how public organizations should function. The process of
isomorphism can be divided into a mandatory process, mimicking process, or normative process. Coercive isomorphism suggests that an international organization
has the political power; Mimetic isomorphism discusses the need for countries to
conform to standards of a professional and / or international policy network. There
is internal and informal pressure (there is no other choice) to copy successful policy
(or elements of that policy) to reduce a policy crisis; Normative isomorphism states
that voluntary and deliberate action of countries to act in line with professional
and / or international requirements.
The concept of convergence in relation to institutional isomorphism leads to the
convergence proposition. Similar coordination processes occur between Denmark,
Austria and the Netherlands even when the countries have a different administrative
structure, because op isomorphism:
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•

Through interaction between countries and the presence of a mediating organization a professional and / or international policy network arises. Through
mandatory, mimetic or normative isomorphism e-government coordination will
be similar in Denmark, Austria, and the Netherlands.

Chapter 4 presents a research design and discusses the selection of countries.
Denmark, Austria and the Netherlands were selected on a distinction in the administrative structure (independent variable). Denmark has a decentralized administrative structure, Austria has a federal structure, and the Netherlands predominantly
exhibits characteristics of a unitary administrative structure. The selection of these
countries took place in 2008. An empirical study was conducted in each of the
selected country to gather in-depth empirical data. E-government coordination has
been studied in each of the countries at two levels: national level and at the level of
a policy domain (social security). Within these two levels data was collected using
two research methods: document analysis and interviews.
During the document analysis in Denmark, Austria, and the Netherlands legislation, policy reports, research and Internet sources published between 1995 and 2012
were studied. This analysis was a first exploration of the coordination process in
Denmark, Austria and the Netherlands. Interviews in each of the three countries
with key respondents at national and policy domain level gave the results of the
document analysis contextual value. Findings from the document analysis were confronted with the experiences of respondents during the interviews. The interviews
took place between 2010 and 2011.
Chapters 5, 6 and 7, are a presentation of the empirical findings from Denmark,
Austria and the Netherlands. The coordination of national e-government projects
as well as e-government coordination in the policy domain of social security were
explained. In chapter 8 the focus was to compare the empirical findings. The confrontation of the contingency and convergence proposition with the empirical data
from Denmark, Austria and the Netherlands, results in three explanations:
Convergence of terminology and policy decisions at the national level
Policy language and policy decisions of e-government coordination converge between countries through a process of normative isomorphism, regardless of the
specific administrative structure of a country. At the national level the presence of
an international policy network result in a similar cross-country ambition to create
a digital interactive and integrated government. Coordination programs incorporate
this ambition. Policy emphasises central control and the development of a dominant
coordination body.
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Contingency of terminology, policy decisions at the level of policy domain
Policy language and policy decisions of e-government coordination in the field of
social security are contingent with the unique characteristics of that domain. In a
structure with unitary features vertical coordination and top-down standardization
is the focus. In a structure with decentralized characteristics; the aim is horizontal
coordination and standardization through network interaction.
Contingency coordination actions on a national and at the level of policy domain
Coordination actions are contingent with the administrative structure of a country
and characteristics of a policy domain. In countries with unitary features the focus is
vertical coordination and top-down standardization. In countries with decentralized
and federal characteristics, the aim is horizontal coordination and standardization
through network interaction.
Chapter 9 answers the central question. A number of scientific and practical recommendations are formulated as well. The main question of this study was: How
can similarities and differences in the coordination of e-government in some Western
European countries be explained?
Frontstage of e-government coordination
An international e-government network functions as a platform for Denmark, Austria
and the Netherlands to build a clear argument about the usefulness and necessity
of digitization. It justifies domestic e-government developments at the national
level. On the one hand, the countries are aware of the international network and
ask them to assess existing national e –government projects by the international
standards (peer reviews by the OECD). The results proved by international research
are used to argue (within an country) that further digitization is necessary to meet
the international standards for innovation (such as digital integration). On the other
hand, the international community is developing best practices and benchmarks
that are used to compare countries in order to develop an international standard.
The international argument that arises between countries has a shared terminology
and unambiguous policy decisions as a result.
Backstage of e-government coordination
During the coordination of e-government initiatives, the international front stage
makes room for a unique coordination approach designed at the back stage. During
the actual coordination process terminology and policy decisions are translated into
practical operations and actions to achieve objectives regarding harmonization and
modernization. Outside the spotlight of international networks specific coordination
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choices will be made within the institutional characteristics of Denmark, Austria and
the Netherlands. The principles of interactive, modern and integrated government
will be coordinated by an appropriate approach that fits the administrative structure.
The following recommendations for further research are formulated:
•

•

One-size-fits-all approach is problematic due to structure and power relations. Within
the structure there are different power relations between public organizations. This
is partly due to the characteristics of the administrative structure. However, it may
also be that informal power patterns exist that has an influence on the interaction
between public associations. These power relations are separate from the formal
rules and the formal authority of government organizations. In this study the informal power outside the formal administrative landscape is not part of the analysis.
In addition to the formal structure there should be further research on the coordination and development of e-government, which also pays attention to the power
and informal networks. Future research could examine how informal authority and
relationships are established, how the interaction affect the influence of patterns of
power e-government developments and what parties are part of informal networks;
Combine convergence and contingency. The research in this thesis shows that
it is valid to combine the contingency theory and the convergence concept. The
combination offers the possibility to systematically examine, compare, and explain
the different stages in the coordination process, namely language, decisions and
actions.

The following recommendations for pubic practice are formulated
•

•

Use international best practices as inspiration. Because of the administrative
structure it is impossible to copy best practices. Top down and central control
is problematic in a federal structure, but tolerable in a unitary structure. In a
decentralized and federal structure network interaction is an important element
during coordination. In a unitary structure the aim on hierarchical interaction.
Accept local dynamics: Central directives and decentralized implementation.
Reducing central control and increasing autonomy of local public organizations,
decreases the possibility that e-government projects become overly complex.
It is possible that a central authority prepares a number of guiding principles /
standards to provide direction to decentralized public organizations. Directing
means not extensive standardization requirement from the central level, but
guidance. Thus decentralized organizations decide what their interpretation is
of the framework of technical and semantic standards.
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Samenvatting
Het aanbieden van geïntegreerde en gepersonaliseerde overheidsdiensten via het
internet is wereldwijd volop in ontwikkeling. Veel landen bieden burgers in verschillende gradaties toegang tot digitale overheidsdiensten. Het aanbieden van verschillende, vaak samenhangende diensten via een geïntegreerd digitaal loket of website
wordt ook wel de frontoffice genoemd. Een frontoffice is afhankelijk van informatie
uit een backoffice. De backoffice van de dienstverlening omvat alle processen die
betrokken organisaties inzetten om digitale diensten via een digitaal loket te kunnen
aanbieden. Het afstemmen van deze verschillende backoffice-processen is een coordinatieopgave waar veel overheden mee worstelen. Een coördinatieopgave betreft
niet louter een technologische standaardisatie. Het betekent vaak ook een beperking
of wijziging in de beleidsvrijheid en eigenaarschap van de informatieverwerking voor
de organisaties die samenwerken bij het aanbieden van digitale overheidsdiensten.
In dit proefschrift wordt het verschijnsel elektronische dienstverlening inclusief de
vereiste samenwerking tussen verschillende backoffices aangeduid met de term
electronic government, afgekort als ‘e-government’.
Verschillende West-Europese landen werken zelfstandig aan het oplossen van de
coördinatieopgave waarmee zij zich geconfronteerd zien. De verschuiving van het
eenzijdige aanbod van digitale diensten naar geïntegreerde e-government oplossingen, vergroot de roep om een internationale samenwerking bij digitale vraagstukken. Tegelijkertijd bevinden West-Europese landen zich in een specifieke structuur
en laten zich bij het organiseren van coördinatie in de backoffice van elektronische
dienstverlening leiden door land- of sectorspecifieke kenmerken.
Het doel in dit proefschrift is om de coördinatie van e-government tussen West-Europese landen te vergelijken en te bestuderen in welke mate mogelijke overeenkomsten
of verschillen worden verklaard. Om de organisatie van e-governmentcoördinatie te
onderzoeken zijn in Denemarken, Oostenrijk en Nederland e-government initiatieven op twee niveaus bestudeerd. In de eerste plaats zijn nationale e-government
projecten bestudeerd die als doel hebben om overheidsbreed digitale informatie
te koppelen. Ook is in Denemarken, Oostenrijk en Nederland geanalyseerd hoe op
sectoraal niveau – de keten van werk en inkomen - de coördinatie van e-government
is georganiseerd. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:
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•

•

•

•

Een internationaal beleidsnetwerk beïnvloedt de discussie over hoe de coördinatie van nationale e-government initiatieven wordt georganiseerd. Dit leidt er
toe dat in Denemarken, Oostenrijk en Nederland vergelijkbare ideeën ontstaan
omtrent e-governmentcoördinatie op nationaal niveau;
De concrete coördinatieaanpak van nationale e-government projecten in Denemarken, Oostenrijk en Nederland wordt beïnvloed door de kenmerken van de
bestuurlijke structuur. Dit heeft als gevolg dat coördinatieacties tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland verschillen op nationaal niveau;
De organisatie van coördinatie van e-government op sectoraal niveau (de keten
van werk en inkomen) wordt in Denemarken, Oostenrijk en Nederland beïnvloed
door de structuurkenmerken van de keten. Hierdoor verschilt e-governmentcoördinatie tussen de ketens in Denemarken, Oostenrijk en Nederland.
Door de invloed van de bestuurlijke structuur op nationale e-governmentcoördinatie
en de invloed van de kenmerken van keten op sectorale e-governmentcoördinatie
treden verschillen op tussen nationaal- en sectoraal niveau in een land.

De centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift was:
Hoe kunnen overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van e-government in een
aantal West-Europese landen worden verklaard?
Om deze vraag te beantwoorden, is in hoofdstuk 2 eerst het concept coördinatie
gedefinieerd. Coördinatie is het vermogen van sociale, politieke en bestuurlijke autoriteiten om de taken die door een organisatie wordt uitgevoerd via hiërarchische
interactie of netwerk interactie te controleren en te stimuleren. Actoren maken een
impliciete en/of expliciete overweging over de mate van beïnvloeding, het object
van coördinatie, het toepassen van bepaalde beleidsinstrumenten, en de vermeende
doelmatigheid, doelgerichtheid en legitimiteit van coördinatie. Deze conceptualisering van coördinatie resulteert in twee ideaaltypische coördinatievormen: verticale
coördinatie en horizontale coördinatie. Deze twee typen coördinatie zijn sterk analytisch van aard komen niet een-op-een terug in de empirie. De twee geformuleerde
ideaaltypen zijn ook geen vaststaande en onveranderlijke variabelen. Door het heuristisch karakter van het onderzoek is het mogelijk om aan de hand van empirisch
onderzoek de coördinatievormen te verfijnen en te verbijzonderen.
Verticale coördinatie heeft een ondergeschikte relatie en hiërarchische interactie
tussen sociale, politieke- en bestuurlijke actoren als kenmerk. Hiërarchische interactie en het opzetten van formeel gezag helpt om grip te houden op een complexe
beleidssituatie. Het top-down standaardiseren van activiteiten vergroot daarbij
tevens de centrale beheersing; het is makkelijker om te controleren of taken correct
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worden uitgevoerd. Door top-down beïnvloeding ontstaan centrale doelstellingen,
formele taakverdeling en formele werkprocessen. Hierbij zetten centrale actoren
beleidsinstrumenten in om het gedrag van andere actoren dwingend en direct te
sturen. Bijvoorbeeld, wetgeving en beleidsregels die dwingend voorschrijven om
specifieke handelingen te verrichten. Een voorbeeld is het functioneren van justitiële
inrichtingen. Het is wettelijk exact vastgelegd en gestandaardiseerd hoe bewaarders
dienen te handelen. Dit maakt controle mogelijk en verkleint het risico op fouten. De
handelingen van onder ander bewaarders wordt gecontroleerd door voorgeschreven
taken te monitoren. Door monitoren wordt getracht het beleidsresultaten te meten
en consequenties te verbinden aan het niet behalen van beleidsresultaten.
Bij horizontale coördinatie ligt de nadruk op de zelfredzaamheid en zelfsturing van
bestuurlijke actoren. Wederzijds afhankelijkheden resulteren in netwerk interactie.
Door min of meer duurzaam interactiepatronen en ingesleten sociale relaties tussen
wederzijds afhankelijke actoren vormt zich een netwerk rond een maatschappelijk
vraagstuk of rondom een beleidsprobleem en/of cluster van middelen. Wederzijds
afhankelijke actoren onderhouden vervolgens contact omdat ze hulpmiddelen
bezitten en op hun beurt hulpmiddelen van andere nodig hebben (geld, kennis,
informatie). Samenwerking, overleg en onderhandeling tussen individuele partijen
zijn kenmerkend voor horizontale coördinatie. Beleidsinstrumenten, waaronder
subsidies, voorlichting en training, worden ingezet om actoren te motiveren bepaalde handelingen te vertonen of juist na te laten.
Nadat coördinatie is gedefinieerd, is het voor de hoofdvraag van belang om te
bepalen hoe overeenkomen en verschillen kunnen worden verklaard. Hoofdstuk 3
introduceert de concepten contingentie en convergentie in het analytisch kader. De
uit de institutionele- en contingentie theorie afkomstige ideeën zijn in recent onderzoek gepresenteerd als analytisch samenhangende concepten die gezamenlijk een
mogelijke verklaring bieden voor het optreden van verschillen en overeenkomsten
in beleid tussen landen. In lijn met en aanvullend op eerder onderzoek worden de
concepten, de mogelijke samenhang en de verklarende kracht van beide concepten
empirisch onderzocht.
Bij het formuleren van een verklaring op basis van contingentie en convergentie,
en de empirische resultaten uit Denemarken, Oostenrijk en Nederland is een onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen in het coördinatieproces waar mogelijkerwijs
contingentie en/of convergentie kan optreden, namelijk:
• Terminologie in het kader van e-government – vocabulaire/ retoriek die wordt
gebruikt om e-government te typeren in beleidsstukken;
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Beleidsbeslissingen betreffende e-government – programma dat vaststelt wat
e-government is, wat het object van coördinatie is en wat het doel is van egovernment;
Coördinatieacties – het daadwerkelijke implementatieproces van beleidsprogramma’s; de concrete coördinatieaanpak die wordt gebruikt om de doelstellingen van e-government te realiseren (gedragsbeïnvloeding).

Het contingentieconcept veronderstelt dat bestuurlijke organisaties rationeel en
functioneel handelen. Aan de hand van omgevingsfactoren bepaalt een organisatie
of handelingen worden gedifferentieerd en gedecentraliseerd; Of dat taken juist
worden gecentraliseerd en vanuit een hiërarchische aanpak worden aangestuurd.
In een complexe (d.w.z. veranderlijke, gedifferentieerde en/of vijandelijke) omgeving zullen organisaties zoeken naar manieren om met deze omstandigheden om
te gaan. Over het algemeen kiezen organisaties in een complexe omgeving voor
differentiatie van taken, zodat actoren in organisaties zelfsturend vermogen ontwikkelen en zich snel kunnen aanpassen aan de complexe omgeving. Een stabiele en
consistente omgeving daarentegen zal, volgens contingentietheoretici, actoren in
organisaties ertoe aanzetten om routinematige patronen en– structuren te ontwikkelen, en te implementeren. Zo kunnen deze organisaties optimaal gebruik maken
van schaalvoordelen.
Een gangbare benaming van een invloedrijke omgevingsfactor is die van bestuurlijke structuur. De bestuurlijke structuur verwijst enerzijds naar de verdeling van
publieke taken tussen bestuurlijke organisaties en de formeel toegekende autonomie die bestuurlijke organisaties hebben. Anderzijds geeft de bestuurlijke structuur
inzicht in het politieke systeem en de daarbij behorende conventies omtrent de
responsiviteit van bestuurlijke organisaties en de heersende formele machtsrelaties
tussen bestuurlijke partijen. Daarbij is onder andere aandacht voor verantwoording,
ethische standaarden en gelijkheid in het politieke proces. De bestuurlijke structuur
kan verder worden gedifferentieerd in een unitaire structuur, een decentrale structuur en een federale structuur.
In een unitaire structuur is de centrale overheid bepalend. Decentrale bestuurlijke
partijen, voeren in opdracht van een centrale overheid gedifferentieerde publieke
taken uit. Centrale richtlijnen (met weinig discretionaire ruimte) zijn bepalend en
ook zijn decentrale partijen financieel afhankelijk van een centrale uitgegeven financieringsbronnen. In een decentrale structuur zijn decentrale bestuurlijke organisaties
verantwoordelijk voor de uitvoering van publieke taken en hebben daarbij relatieve
autonomie in een specifiek grondgebied of taak. In dit grondgebied handelen decentrale partijen zelfstandig omtrent een stelsel van wettelijk toegewezen opdrachten.
Toch zijn ze voor een deel van de inkomsten afhankelijk van de centrale overheid.
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Bij een federale structuur is een centrale overheid verantwoordelijk voor een aantal
algemene nationale beleidspunten (bijvoorbeeld veiligheid en internationaal beleid)
en regio’s of deelstaten zijn soeverein – veelal vastgelegd in de grondwet – in wettelijk vastgelegd territorium. Decentrale bestuurlijke organisaties, hebben wettelijk
toegewezen autonome taken, kunnen hierbij een eigen inkomstenbron hebben en
zo ook nog eens financieel onafhankelijk opereren van de federale overheid.
De contingentietheorie en de onderverdeling van verschillende bestuurlijke
structuren als omgevingsfactor resulteert in een contingentieverwachting. De contingentieverwachting veronderstelt dat variatie in bestuurlijke structuur het verschil in
e-governmentcoördinatie tussen Denemarken, Oostenrijk en Nederland verklaart:
• In landen met een unitaire structuur en dus een sterke rol voor de centrale overheid ligt de nadruk bij coördinatie op hiërarchische interactie (beheersing en
controle). De focus is top-down standaardisatie door centrale sturing met de
inzet van dwingende en beperkende beleidsinstrumenten. Deze landen hebben
een centraal coördinerend orgaan en publieke organisaties handelen ondergeschikt aan dit orgaan. Er is sprake van verticale coördinatie;
• In landen met een decentrale bestuurlijke structuur of federale bestuurlijke
structuur ligt de nadruk bij coördinatie op netwerk interactie (onderhandeling en
overleg). De focus is om gedrag te stimuleren door inzet van indirecte beleidsinstrumenten. Decentrale bestuurlijke organisaties handelen relatief autonoom en
hebben de beleidsvrijheid om al dan niet te participeren in nationale initiatieven.
Er is sprake van horizontale coördinatie.
De aanname bij convergentie daarentegenis dat bestuurlijke organisaties door
exogene (internationale en professionele) invloeden er bewust en/of onbewust
toe worden gedreven om hun handelingen te conformeren (ook als deze niet altijd
effectief zijn) aan een in een netwerk bestaande traditie, gewoonte of werkwijze.
Convergentie treedt op als een resultaat van institutioneel isomorfisme. Isomorfisme is een proces waarin professionele en/of internationale invloeden bepalend
zijn voor het uiteindelijk handelen van bestuurlijke organisaties. Het proces van
isomorfisme is onder te verdelen in een dwingend proces, nabootsend proces, of
normatief proces. Dwingend isomorfisme stelt dat een internationale organisatie de
politieke macht heeft om landen iets te laten doen; Nabootsend isomorfisme gaat in
op noodzaak van landen om zich te conformeren aan normen uit het professioneel
en/of internationaal beleidsnetwerk. Er ontstaat interne en informele druk (er is geen
andere keus meer) om succesvol beleid (of elementen van dat beleid) te kopiëren
om uit een beleidscrisis te komen; Normatief isomorfisme stelt dat een de vrijwillige
en weloverwogen actie is van landen om in lijn te handelen met professionele en/ of
internationale eisen. Het concept convergentie in relatie tot institutioneel isomor267

De coördinatieopgave van e-government

fisme mondt uit in een convergentieverwachting. De convergentieverwachting stelt
dat vergelijkbare coördinatieprocessen ontstaan tussen Denemarken, Oostenrijk
en Nederland – van wegen isomorfisme - die een afwijkende bestuurlijke structuur
hebben:
• Door interactie tussen actoren en de aanwezigheid van een intermediërende
actor ontstaat een professioneel en/of internationaal beleidsnetwerk. Door een
proces van dwingend, nabootsend, of normatief isomorfisme ontstaat een gelijksoortige organisatie omtrent de coördinatie van e-government in verschillende
West-Europese landen. Ongeacht de verschillen in de bestuurlijke structuur.
Het onderscheid tussen contingentie en convergentie biedt de mogelijk om een verklarend kader te ontwikkelingen voor de overeenkomsten en verschillen in e-governmentcoördinatie. In hoofdstuk 4 – het onderzoeksdesign – hebben beide concepten
tevens een prominente rol bij het selecteren van landen. Denemarken, Oostenrijk
en Nederland zijn geselecteerd op basis van een onderscheid in de bestuurlijke
structuur (onafhankelijke variabele). Denemarken heeft een decentrale bestuurlijke
structuur, Oostenrijk kent een federale bestuurlijke structuur en Nederland vertoont
overwegend kenmerken van een unitaire bestuurlijke structuur. Op andere mogelijke variabelen zijn Denemarken, Oostenrijk en Nederland zoveel mogelijk gelijk
gehouden. De drie landen hebben overeenkomstig een consensusdemocratie, zijn
technologische ontwikkeld, zijn onderdeel van de Europese Unie, participeren actief
in OECD onderzoek en Europese benchmarks en e-government ontwikkelingen. De
selectie van deze landen heeft plaatsgevonden in 2008 met toen beschikbare data.
Om vervolgens per geselecteerde land diepgaand empirische data te verzamelen, is
de coördinatie van e-government in elk van de landen op twee niveaus onderzocht:
nationaal niveau en sectoraal niveau. Binnen deze twee niveaus is data verzameld
aan de hand van twee onderzoeksmethoden: documentanalyse en interviews.
In de documentanalyse zijn in Nederland, Denemarken en Oostenrijk beleidsrapporten, onderzoeksrapporten en evaluatiestudies die zijn gepubliceerd tussen
1995 en 2012 bestudeerd. De resultaten uit de documentanalyse geven een eerste
algemene indruk over hoe e-governmentcoördinatie in Denemarken, Oostenrijk
en Nederland is georganiseerd. Diepte interviews in elk van de drie landen met
sleutel respondenten op nationaal- en sectoraal niveau geven de resultaten van
de documentanalyse contextuele waarde. De bevindingen uit de documentanalyse
worden geconfronteerd met de ervaringen van respondenten. De interviews hebben
plaatsgevonden tussen 2010 en 2011.
De hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn een presentatie van de empirische bevindingen uit
Denemarken, Oostenrijk en Nederland. De coördinatie van nationale e-government
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projecten als ook e-governmentcoördinatie in de keten van werk inkomen worden
per land toegelicht. In hoofdstuk 8 volgt de vergelijking op basis van de empirische
bevindingen. De confrontatie van de contingentie- en convergentieverwachting met
de empirische data uit Denemarken, Oostenrijk en Nederland resulteert in drie
verklaringen:
Convergentie van terminologie en beleidsbeslissingen op nationaal niveau
Voor nationaal e-governmentbeleid geldt dat beleidstaal en beleidsbeslissingen van
e-governmentcoördinatie convergeren tussen landen door een proces van normatief isomorfisme, ongeacht de specifieke bestuurlijke structuur van een land. Op
nationaal niveau is door de aanwezigheid van een internationaal beleidsnetwerk
en een proces van normatief isomorfisme sprake convergentie in terminologie en
beleidsbeslissingen tussen West-Europese landen. De onderzochte landen definiëren e-government als digitaal interactieve en geïntegreerde overheid. Ook nemen
de landen tevens vergelijkbare beleidsbeslissingen bij het realiseren van digitale
integratie.
Contingentie van terminologie, beleidsbeslissingen op sectoraal niveau
Voor sectoraal e-governmentbeleid op het terrein van sociale zekerheid geldt dat
beleidstaal en beleidsbeslissingen van e-governmentcoördinatie contingent zijn
met de unieke kenmerken van de keten in een land; in keten met unitaire kenmerken
is sprake van verticale coördinatie en top-down standaardisatie, in een keten met
decentrale kenmerken is sprake van horizontale coördinatie en standaardisatie via
netwerk interactie.
Contingentie van coördinatieacties op nationaal- en sectoraal niveau
Voor nationaal en sectoraal e-governmentbeleid op het terrein van sociale zekerheid
geldt dat coördinatieacties contingent zijn met de bestuurlijke structuur van een
land en kenmerken van de keten. In landen met een unitaire bestuurlijke structuur
of een keten met unitaire kenmerken is sprake van verticale coördinatie en top-down
standaardisatie. In landen met een decentrale en federale bestuurlijke structuur
of een keten met decentrale kenmerken is sprake van horizontale coördinatie en
standaardisatie via netwerkt interactie.
In hoofdstuk 9 is de centrale onderzoeksvraag beantwoord. Ook is een aantal
wetenschappelijke- en praktische aanbevelingen geformuleerd. De hoofdvraag van
dit onderzoek was: Hoe kunnen overeenkomsten en verschillen in de coördinatie van
e-government in een aantal West-Europese landen worden verklaard?
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De aangetoonde samenhang tussen convergentie en contingentie leidt tot een gelaagdheid die zich uit in verschillen en overeenkomsten in beleidstaal, beleidsbeslissingen en coördinatieacties. Dit resulteert empirisch in een botsing van vooral de
retoriek over digitaal beleid in bestaande internationale netwerken en uiteindelijke
coördinatieacties omtrent technologische ontwikkelingen op nationaal- en sectoraal niveau. Binnen de internationale netwerken ontstaat een taallogica omtrent
de uitwerking van e-government, hoe e-government wordt gecoördineerd en hoe
coördinatie vorm krijgt. Op nationaal- en sectoraal niveau zijn de internationale
beleidsideeën niet altijd toepasbaar. Door technologische beperkingen en de dynamiek van de bestuurlijke structuur ontstaat een verstaalslaag naar de nationale en/
of sectorale structuur. Op basis van de bovenstaande bevindingen en het botsen van
retoriek en coördinatieacties is de conclusie dat onder invloed van de bestuurlijke
structuur en internationale beleidsnetwerken twee verschillende podia bestaan waar
de coördinatie van e-government vorm krijgt: de frontstage en de backstage.
Frontstage van e-governmentcoördinatie
Een internationaal beleidsnetwerk functioneert als een podium voor Denemarken,
Oostenrijk en Nederland om een eenduidige argumentatie op te bouwen over nut
en noodzaak van digitalisering om vervolgens in eigen land e-government ontwikkelingen te kunnen verantwoorden. Enerzijds zoeken de onderzochte landen bewust
de internationale organisaties op om hen te vragen het nationale e-governmentbeleid te beoordelen langs internationale maatstaven (peer reviews door de OECD).
Door internationale aandacht voor e-government kan een land onderbouwen dat
e-government een prioriteit moet zijn. Binnen het eigen land wordt door internationale onderzoeksresultaten bewezen dat verdere digitalisering noodzakelijk is om
aan de internationale normen voor innovatie (zoals digitale integratie) te voldoen.
Anderzijds ontwikkelt de internationale gemeenschap best practices en benchmarks
die dienen om landen onderling te vergelijken en zo een internationale normering te
ontwikkelen. Het internationale betoog dat ontstaat, heeft een gedeelde terminologie en eenduidige beleidsbeslissingen tot gevolg.
Bij de concrete coördinatie van e-government initiatieven, vindt een verschuiving plaats van een internationale frontstage naar een unieke door een structuur
vormgegeven backstage. Tijdens het daadwerkelijke coördinatieproces - de vertaling
van terminologie en beleidsbeslissingen naar concrete verrichtingen en acties om
doelstellingen omtrent harmonisatie te realiseren – treden verschillen op tussen
de landen. Buiten de schijnwerpers van internationale netwerken worden binnen
de institutionele karakteristieken, zoals de bestuurlijke- en sectorale structuren
van Denemarken, Oostenrijk en Nederland, op nationaal- en sectoraal niveau de
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uitgangspunten van de interactieve, moderne en geïntegreerde overheid geïmplementeerd volgens een uitvoerbare en bij de structuur passende coördinatieaanpak.
Backstage van e-governmentcoördinatie
E-government is niet een een-op-een uitwerking van internationaal gedreven discussies en e-government programma’s. Door invloed van de bestuurlijke- of sectorale
structuur ontstaan nationaal- of sector specifieke coördinatieacties om de integratie
van digitale dienstverlening in goede banen te leiden. Denemarken, Oostenrijk en
Nederland maken vanwege structurele kenmerken unieke keuzes bij het optuigen
van coördinatieacties op zowel nationaal- en sectoraal niveau. Het opzetten van
een algemene one-size-fits-all aanpak bij het organiseren van gekoppelde informatieuitwisseling en het afstemmen van backoffice-processen is daarbij problematisch.
Dit zou namelijk betekenen dat in alle situaties de partijen gelijk zijn, de structuur
minimaal van invloed is op de acties van partijen en de machtsrelaties die spelen in
en specifiek structuur eenduidig zijn. Dit onderzoek laat juist zien dat een specifieke
structuur de keuzes van partijen om e-government op een bepaalde manier te organiseren en te coördineren beïnvloedt.
Op basis hiervan zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek:
•

•

One-size-fits-all aanpak is problematisch door formele structuur. Denemarken,
Oostenrijk en Nederland maken vanwege structurele kenmerken unieke keuzes
bij het optuigen van coördinatieacties in het kader van de elektronische overheid
op zowel nationaal- en sectoraal niveau. Vervolgonderzoek kan nader bestuderen hoe informeel contact tussen bestuurlijke partijen tot stand komen en hoe.
Literatuur over netwerkprocessen, de body of knowledge over de onderhandelingsdynamiek in politiek- bestuurlijke arena’s, en implementatie onderzoek zijn
noties om deze bestaande informele regels die bij kennisoverdracht ontstaan,
nader te onderzoeken.
Combineer conceptuele ideeën uit de contingentietheorie en convergentietheorie. Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat het valide is om het contingentie- als het convergentieconcept te combineren zodat het mogelijk is om
de verschillende fases in het coördinatieproces, namelijk taal, beslissingen en
acties, systematisch te vergelijken en verklaren.

Ook zijn een aantal aanbevelingen voor de praktijk van het openbaar bestuur geformuleerd:
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•

•
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Gebruik internationale best practices als inspiratie: Door de invloed van de bestuurlijke structuur is het onmogelijk om best practices een-op-een te kopiëren.
Top- down en centrale controle is problematisch in een federale structuur, maar
haalbaar in een unitaire structuur. Decentrale- en federale bestuurlijke eigenschappen vragen bij het opzetten van e-government om overleg, onderhandeling
en inbreng van autonome decentrale partijen. Deze decentrale partijen bezitten
relevantie informatie, expertise en kennis en kunnen niet zondermeer worden
gedwongen om hun backoffice-processen te koppelen. De centrale overheid is
in deze structuren minder sturend, maar heeft de relatief autonome partijen
nodig bij het opzetten van e-government. Een unitaire structuur geeft de centrale
overheid meer mogelijkheden om e-government ontwikkelingen centraal aan te
sturen. Door de aanwezigheid van een sturende overheid ontwikkelingen decentrale partijen meer afhankelijk van centraal gerealiseerde informatie, kennis en
expertise. Vanwege de unieke structuur die landen hebben, is een best practice
geen blauwdruk. Het is belangrijk om te kijken of en hoe best practices kunnen
worden gebruikt in de unieke structuur van een land of sector.
Accepteer sectorale dynamiek: Kies voor centrale richtlijn en decentrale invulling.
Accepteer de sectorale dynamiek en geef sectoren meer beleidsvrijheid. Door de
maakbaarheidsidee te verminderen en een sector de beleidsvrijheid te geven om
e-government mede in te vullen, verkleint de kans dat e-government projecten
overmatig complex worden en dat e-government initiatieven mislopen. In een
decentrale- of federale structuur kunnen sectoren betrokken worden betrokken
bij de realisatie van e-government. In een unitaire structuur is het mogelijk dat
een centrale autoriteit een aantal richtinggevende uitgangspunten/ standaarden
opstelt om zo bestaande decentrale partijen richting te geven. Richtinggevend
betekent geen vergaande standaardisatie eisen, maar de regie op hoofdlijnen. Zo
kunnen decentrale partijen zelf bepalen hoe ze technisch en semantisch invulling geven aan een aantal centrale richtlijnen. Daarbij dient wel de noodzakelijke
begeleiding worden geboden aan decentrale organisaties.

DankwoorD

Dankwoord
Een strakke blauwe lucht, heerlijke berglucht en een zon waarbij je al weet dat het een
warme dag wordt. Ik kijk nog maar eens op mijn Garmin en dan toch wat ongerust
omhoog. Nog 10 kilometer met in ieder geval nog een bijna onmogelijk maximale
stijgingspercentage van 15% te overbruggen. Dat moet vast lukken, toch hebben
mijn bovenbenen na 3 kilometer al besloten dat ze er geen zin in hebben. Enige
wat ik kan doen: Klein verzet, verstand op nul en blijven draaien! Ik denk terug aan
een uitspraak van Bram Tankink; ‘Je moet een berg respecteren. Als je een vriend bent
van de berg, dan wordt de berg ook een vriend van jou. Aan de voet van een berg zeg ik
ook altijd: `Goh, wat ben jij een verschrikkelijk mooie berg’. Het laatste stuk is ronduit
verschrikkelijk – hoe mooi de berg en het uitzicht ook is – en dwingt me om op de
pedalen te staan. Uit mijn linkerooghoek zie ik een fotograaf. Mooi, even poseren en
doen of het met me makkelijk af gaat. Leuk voor Facebook! Nog een paar meter en
dan ben ik na 13 kilometer afzien boven. Klaar om te dalen en me op te maken voor
de volgende klim, laat maar komen!
Het schrijven van een proefschrift lijkt in veel aspecten op het beklimmen van de
Passo Valparola. Het is een uitdagend proces waarbij je stap voor stap naar een
eindpunt toewerkt. Soms afzien, soms dansen op de pedalen, maar ook genieten
van de mooie stappen (het uitzicht) die je hebt gezet. Het proefschrift is nu toch
echt af. Een tocht en klim die ik zelf heb afgelegd, maar niet zonder de uitzonderlijke
hulp van verschillende mensen. Een aantal wil ik in het bijzonder bedanken.
Mijn begeleiders Victor Bekkers en Vincent Homburg verdienen het als eerste om
bedankt te worden. Beiden hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd bij het
schrijven van dit proefschrift. Victor en Vincent, jullie begeleiding en de inhoudelijke
discussies hebben me geholpen om van het begin tot het einde de juiste keuzes te
maken. Er was altijd ruimte en tijd om onderdelen van dit proefschrift grondig te
bespreken. Door jullie expertise en gedrevenheid werd ik telkens weer gemotiveerd
om de volgende stap te zetten in het onderzoek. Mijn dank is zeer groot.
In het bijzonder wil ik Leo Smits bedanken. PBLQ heeft mij mede de mogelijkheid
geboden om dit onderzoek te doen. De inhoudelijke kennis en de onderlinge discussies waren van veel waarde voor het uiteindelijk afronden van het proefschrift. Ook
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bedank ik mijn ex-collega’s van PBLQ, Evert-Jan Mulder, Ingrid van Wifferen, Nathan
Ducastel, Jaap Romme.
Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar alle medewerkers van de vakgroep Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Bijzondere dank verdienen mijn kamergenoten
door de jaren heen, Andres Dijkshoorn (De Dijk), Lars Tummers (King L) en Wenting Jiao (谢谢). De inhoudelijk gesprekken, goede grappen en de bakkies waren erg
belangrijk.
Ook mag ik mijn collega’s aan de Hogeschool van Amsterdam niet vergeten. Het
schrijven van een proefschrift vraagt tijd en aandacht. Ik beloof dat ik in het vervolg
vaker aansluit bij borrels. Ik wil Marco Hofman in het bijzonder bedanken voor het
doorlezen van mijn theoretische hoofdstukken, dit heeft me veel geholpen.
Uiteraard wil ik ook mijn paranimfen bedanken. Teun, als collega’s aan de Erasmus
Universiteit hadden we inhoudelijk discussies maar ook tijd voor humor. Fons, ik
ken je al 20 jaar! In die tijd hebben we veel meegemaakt. Ik vind het erg bijzonder
dat je me bijstaat tijdens de promotie.
In bijzonder bedank ik mijn ouders en schoonouders. Ik heb heerlijk kunnen werken
aan de Utrechtse Wittevrouwensingel. Wat ik zal missen, is het zwaaien naar de
rondvaartboten. Pa en ma, jullie steunde me altijd ook al was zo’n onderzoek toch
wel iets ongrijpbaars. En ja pa, mijn scriptie is nu echt af.
Tenslotte natuurlijk Renske die me van het begin tot het einde steunde. Relativerende gesprekken, morele ondersteuning, onze mooie (maar ook spannende) verre
reizen en natuurlijk het fietsen. Het lijkt niets, maar deze ontspanning en steun was
en is van onschatbare waarde. Het is moeilijk in woorden te vatten, maar onwijs
bedankt voor je geduld, je support en vertrouwen.
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Guido van Os studeerde Rechten en Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.
Vervolgens volgde hij het Research Master programma; Research Master Public
Administration and Organizational Science, een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg. In
2007 startte hij als promovendus bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Daarnaast werkte Guido een aantal jaren voor Het Expertise
Centrum (later PBLQ), een adviesbureau voor digitale vraagstukken in het Nederlandse openbaar bestuur.
Tussen 2007 en 2012 werkte Guido aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar
vervulde tevens verschillende nevenfuncties. Zo was hij van 2010 tot 2012 lid van
de adviesraad van de Netherlands Institute of Government. Van 2010 tot 2015 was
Guido secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde. Ook is hij panelvoorzitter
geweest van een panel over ICT in de publieke sector (NIG) en was hij voorzitter van
het AIO- platform bij Bestuurskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Op dit moment is hij als Hogeschool Hoofddocent verbonden aan Hogeschool van
Amsterdam bij de opleiding Bestuurskunde (arrangement Urban Management).
Daar doceert hij onder andere beleidskunde, staatrecht, e-governance en onderzoeksvaardigheden.
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