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Managementsamenvatting
Inleiding en achtergrond
In opdracht van de Directie Informatiesamenleving & Overheid (DI&O) van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tussen april en augustus 2019 onderzoek
uitgevoerd naar het oordeel over dienstverlening van de overheid door burgers en
ondernemers in Nederland. Dit onderzoek bestaat uit een drietal deelonderzoeken. De
eerste twee daarvan (literatuurstudie en kwalitatief onderzoek) dienden daarbij als input
voor een grootschalig vragenlijstonderzoek. In dat kwantitatieve derde deel van het
onderzoek zijn 3702 respondenten, waarvan 3120 burgers en 582 bedrijven, bevraagd over
vier thema’s:

1. Evaluatie van het laatste contact
Allereerst zijn respondenten bevraagd over hun contact met de overheid in de laatste 12
maanden naar aanleiding van één van in totaal 25 life events. Men is bevraagd over de
organisaties waar men contact mee had en de frequentie en wijze waarop dat plaatsvond.

2. Oordeel dienstverlening in het algemeen en modeltoets
Vervolgens zijn vragen gesteld over het oordeel van de respondenten ten aanzien van de
dienstverlening van de Nederlandse overheid als geheel. Dit is gedaan aan de hand van een
nieuw ontwikkeld kwaliteitsmodel (zie onder).

3. Delen en uitwisselen van gegevens
Speciale aandacht is gegeven aan het delen en uitwisselen van gegevens. Hierbij zijn
respondenten bevraagd over hun houding ten aanzien van het delen van gegevens binnen
en buiten de overheid en de manier waarop ze daar controle over willen hebben.

4. Digitalisering en de toekomst
Ten slotte zijn vragen gesteld over de houding van respondenten ten aanzien van
digitalisering, integratie van dienstverlening, mediagebruik en innovaties.

à Op basis van de resultaten van het vragenlijstonderzoek heeft Kantar Public een rapportage gepubliceerd met een
overzicht van de meer beschrijvende resultaten van het onderzoek. In het rapport waarvan dit de samenvatting is ligt
de nadruk op de toetsende resultaten en duiding.

Kwaliteitsmodel
Op basis van de literatuurstudie en het kwalitatieve onderzoek is met Kantar en DI&O een
model ontwikkeld dat het eindoordeel van Nederlandse burgers en ondernemers over
dienstverlening koppelt aan vier kwaliteitsdimensies (zie onder) en de persoonskenmerken
van de burger of het bedrijf.

Figuur 1. Het getoetste kwaliteitsmodel.



Dat eindoordeel bestaat in dit onderzoek uit de evaluatie van:
� De ervaren kwaliteit van dienstverlening. Daarbij gaat het om de inhoud van de

dienstverlening, zoals de juistheid van informatie.
� De tevredenheid met de dienstverlening. Dit gaat over de vorm van dienstverlening, zoals de

bejegening.

De vier kwaliteitsdimensies worden gevormd door een 18-tal verschillende
kwaliteitskenmerken (zie figuur 2 hieronder).

Figuur 2. De kwaliteitsdimensies en kwaliteitskenmerken.

Belangrijkste uitkomsten
Per thema zijn dit de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen:

1. Evaluatie van het laatste contact
Over het laatste contact naar aanleiding van een life event (levensgebeurtenis) is een
meerderheid (ongeveer 65%) van de respondenten positief. Daarbij is het oordeel
positiever over tevredenheid dan over kwaliteit. Ongeveer 20-25% van de respondenten is
negatief over hun contact. Verder blijkt dat:
ü De gemiddelde scores wijzen op een ‘gematigd positieve houding’.
ü Het aantal contacten varieert per levensgebeurtenis en men heeft gemiddeld met bijna

2 organisaties contact.
ü Er zijn daarbij verschillen in de resultaten tussen de organisaties en, in meerdere mate,

life events. Vooral het indienen van een klacht of bezwaar is een punt van aandacht.
ü Telefoon en website zijn de meest gebruikte kanalen voor het contact met de overheid.

Online contactmogelijkheden worden in totaal het meest gebruikt. De meerderheid
(58%) gebruikt één kanaal voor het contact (waarbij dat kanaal varieert).

ü Het oordeel over een aantal aspecten van het contact is, in lijn met de algemene
waardering, positief. Dat geldt vooral voor de kennis over wat men moet doen en de
toepasbaarheid van informatie.

Conclusies en aanbevelingen
Het oordeel over het meest recente contact met een overheidsorganisatie is positief, maar
de waardering varieert per organisatie en life event. Daarnaast lijkt het contact over life
events complexer dan wellicht nodig is. Dit gegeven de frequentie van het contact, het
aantal organisaties dat daarbij betrokken is en de gebruikte kanalen voor veel life events.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
v Ga door, en versterk, het lopende werk op het gebied van life events met de focus op

vereenvoudiging van front- en back-offices.



v Onderzoek, als quick win, hoe het indienen van klachten en/of bezwaren overheidsbreed
eenvoudiger gemaakt kan worden.

2. Oordeel dienstverlening in het algemeen
De dienstverlening in het algemeen wordt gemiddeld genomen (gematigd) positief
beoordeeld. Verder geldt dat het volgende:
ü Hoewel ruim 60% van alle respondenten een positief oordeel geeft over kwaliteit en

tevredenheid is ongeveer 25% negatief.
ü Het oordeel over kwaliteit is daarbij licht positiever dan de tevredenheid met de wijze

waarop de dienst is verleend.
ü Burgers zijn iets positiever dan ondernemers en de verschillen tussen demografische

groepen zijn klein.
ü In vergelijking met het meest recente contact is het oordeel over contacten in het

algemeen iets minder positief.

De 18 kenmerken uit het model zijn door de respondenten beoordeeld wat betreft hun
belang en waardering. Daaruit volgt dat:
Ø Eenvoudige en persoonlijke dienstverlening worden belangrijk gevonden maar

negatief beoordeelt. Dit zijn verbeterkansen.
Ø Transparantie en snelheid worden niet belangrijk gevonden en daarnaast niet positief

beoordeeld. Hierin hoeft niet geïnvesteerd te worden.
Ø Keuzevrijheid, privacy, veiligheid, gemak, verantwoordelijkheid en regie op gegevens

worden niet belangrijk gevonden maar wel positief beoordeeld.
Ø Toegankelijkheid, vindbaarheid, pro-activiteit, vertrouwen, hulpvaardigheid,

oplossingsgerichtheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid worden positief
beoordeeld én zijn belangrijk. Deze kenmerken zijn op orde.

Figuur 3. Belang en waardering van de 18 kwaliteitskenmerken

belang



De onderverdeling van de 18 kenmerken in de vier kwaliteitsdimensies blijkt betrouwbaar te
zijn. Daarnaast laat het statistische model zien dat de dimensies, samen met de
persoonskenmerken, het eindoordeel over de dienstverlening goed voorspellen. Het
uiteindelijke model voorspeelt het oordeel van respondenten over dienstverlening met
ongeveer 63% zekerheid. Hoewel kwaliteit en tevredenheid sterk met elkaar samenhangen,
worden ze op verschillende manieren beïnvloed door de kwaliteitsdimensies.
ü Kwaliteit van dienstverlening wordt vooral bepaald door aspecten die te maken

hebben met veiligheid en vertrouwen, gevolgd door vormgeving van dienstverlening,
hulp en ondersteuning en toegankelijkheid.

ü Tevredenheid wordt bepaald door de vormgeving van dienstverlening, gevolgd door
toegankelijkheid, hulp en ondersteuning en veiligheid en vertrouwen.

Conclusies en aanbevelingen
De meerderheid van de respondenten is positief over kwaliteit van dienstverlening en veel
kwaliteitsaspecten zijn goed op orde. Wel is er ruimte voor verbetering. Het investeren in
persoonlijke (zoals reeds onderdeel van NL DIGIbeter) en meer eenvoudige dienstverlening
biedt daarmee op dit moment de meeste verbeterpotentie. Daarnaast blijkt dat kwaliteit én
tevredenheid samen het eindoordeel over dienstverlening bepalen. Verder worden deze
door verschillende factoren bepaald. Dit biedt kansen, in het beleid, om bijvoorbeeld meer
gericht te sturen op verbetering van kwaliteit van dienstverlening of tevredenheid daarmee.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
v Investeer verder in eenvoudige en persoonlijke dienstverlening.
v Breng negatieve groepen verder in kaart en identificeer verbeterkansen.
v Specificeer nadrukkelijk, in termen van beleidsdoelstellingen, welke typen uitkomsten

geambieerd worden en koppel daar de juiste interventies aan om de succeskans van dat beleid
te vergroten.

v Gebruik ook in de toekomst meer gedifferentieerde uitkomstvariabelen en maak daarbij de
splitsing tussen vorm en inhoud, bijvoorbeeld door dit kwaliteitsmodel te gebruiken.

3. Delen en uitwisselen van gegevens
Respondenten staan positief tegenover de mogelijkheid om te kunnen inzien welke
gegevens de overheid over hen heeft, welke organisaties toegang hebben tot die gegevens
en om deze gegevens te kunnen bijwerken. Tegelijkertijd is het voeren van regie op de eigen
gegevens geen belangrijk onderwerp voor de respondenten en wordt het inzien van
gegevens in de praktijk niet vaak gedaan.

Over het delen van gegevens door overheidsorganisaties, binnen de overheid, is men
positief. De meerderheid van de respondenten geeft aan het liefst te zien dat overheden
zoveel mogelijk met elkaar delen om daarmee ook te voorkomen dat dezelfde gegevens
opnieuw moeten worden doorgegeven. Wel wil men graag kunnen zien wat gedeeld wordt
en daar controle over hebben als het gebeurd (maar dat heeft, gegeven bovenstaande, een
relatief lage prioriteit). Over het delen van gegevens die de overheid heeft buiten deze
overheid is men aanmerkelijk minder enthousiast en dat geldt voor de meeste typen
organisaties.

Conclusies en aanbevelingen
Respondenten staan positief tegenover het delen van gegevens door en tussen
overheidsorganisaties, maar niet daarbuiten. Hoewel men graag controle wil, heeft dit
(relatief) gezien weinig prioriteit. Daarmee lijkt het zinniger te investeren in
gegevensuitwisseling tussen overheden om daarmee diensten te vereenvoudigen, dan in
mogelijkheden om burgers en bedrijven zelf hun gegevens te kunnen laten delen.



Dit leidt tot de volgende aanbeveling:
v Versterk het delen en hergebruiken van gegevens vooral daar waar het delen kan leiden tot

een vereenvoudiging van processen en diensten. Hierbij passen ook de (reeds lopende)
activiteiten op het gebied van het oplossen van (knellende) probleemgevallen.

4. Digitalisering en de toekomst
Er is een positieve grondhouding ten aanzien van digitalisering. Men is positief over
digitalisering bij de overheid (en in het algemeen) en dit wordt gestaafd door de brede en
voorspoedige adoptie en het gebruik van digitale tools en media in brede zin.

Wel geldt dat de digitale ontwikkelingen niet onverdeeld positief ervaren worden. Men
maakt zich zorgen over alternatieve kanalen en de beschikbaarheid van persoonlijk contact
via balie en/of telefoon. Dat geldt in sterkere mate voor bepaalde groepen in de
samenleving en hangt samen met opleiding en (deels) leeftijd. Lager opgeleiden en
ouderen zijn het minst positief en gebruiken daarnaast technologie het minst.

Ten aanzien van de toekomst geldt dat er een positieve grondhouding is ten aanzien van de
integratie van online dienstverlening. Respondenten zien graag één plek waar ze alles
kunnen regelen en waar ze al hun informatie bij elkaar kunnen zien. Eén landelijke website
is tevens de enige innovatie waar een meerderheid (59%) van de respondenten positief
tegenover staat.

Conclusies en aanbevelingen
Respondenten staan positief tegenover digitalisering maar tegelijkertijd maakt men zich
zorgen over het verdwijnen van persoonlijk contact via balie en/of telefoon, ook kan niet
iedereen even goed meekomen. Inclusie blijft daarmee een belangrijk thema, ook voor de
(nabije) toekomst. Wat betreft nieuwe innovaties is er enthousiasme voor één centrale
website en is men positief over het op één plek kunnen regelen van zaken met de overheid.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
v Ga door met geleidelijke digitalisering van de dienstverlening, maar schenk daarbij meer

aandacht aan de rol van traditionele kanalen en blijf focussen op inclusie.
v Onderzoek de mogelijkheden om te komen tot één online informatie- en regelplatform

waar alle diensten van de overheid afgenomen kunnen worden.


