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De rekenkamercommissie van de gemeente Enschede heeft ons 
gevraagd om onderzoek te doen. De vraag was of de gemeente 
Enschede voldoet aan de vier richtlijnen van de Nationale Ombudsman 
voor digitale overheidsdiensten.

Voor u ligt het eindrapport van dit onderzoek. Bij dit eindrapport horen 
twee bijlagen. Een rapportage van interviews en een rapportage van 
een vragenlijstonderzoek. De bevindingen uit die twee onderzoeken zijn 
verwerkt in dit eindrapport. De bijlagen zijn als zelfstandige documenten 
leesbaar.

Dit eindrapport start met een managementsamenvatting van het 
onderzoek. Na de managementsamenvatting lichten we het onderzoek 
verder toe. Dat doen we door de achtergrond te schetsen.

Daarna behandelen we de vier richtlijnen. Per richtlijn benoemen we:

1. de belangrijkste bevindingen uit de interviews;  

2. de belangrijkste bevindingen uit het vragenlijstonderzoek; 

3. de belangrijkste bijbehorende beleidsuitgangspunten; 

4. om tot slot ons oordeel te geven over hoe wij vinden dat Enschede 
aan die richtlijn voldoet. (Voor uw leesgemak zijn deze oordelen 
ook in de managementsamenvatting opgenomen.)

Leeswijzer
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De gemeente Enschede wil de digitalisering van de dienstverlening in 
2018 uitbreiden. Zowel het programma I-Burgerzaken als de 
gemeentelijke communicatievisie 2016-2018 zetten in op meer digitale 
dienstverlening met uitgangspunten als ‘digitaal tenzij’, ’klik bel kom’ en 
‘Digitale dienstverlening bevordert zelfredzaamheid’.

De rekenkamercommissie van de gemeente Enschede plaatst een 
kanttekening bij dit beleid. Zij geeft aan dat het “op het eerste gezicht 
vooral gericht lijkt op het bevorderen van de digitale dienstverlening en 
minder op het aansluiten bij de wensen van de inwoners op dit vlak.” 
Deze kanttekening volgt op het kritische rapport van de Nationale 
Ombudsman uit 2017.

In dit rapport stelt de Ombudsman vier kwaliteitsrichtlijnen (maatstaven) 
voor digitale overheidsdiensten voor: 

• Wees toegankelijk;
• Wees oplossingsgericht; 
• Wees gebruiksvriendelijk.
• Neem verantwoordelijkheid;

Dit onderzoek richt zich op inwoners in hun rol van individuele burgers 
en de digitale diensten die zij afnemen bij of via de gemeente 
Enschede. Denk aan zorgvragen, uitkeringen, paspoorten of rijbewijzen.

Managementsamenvatting

1Ombudsman (2017). Zie http://www.nationaleombudsman.nl/dossier/dossier-digitalisering/ 
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De rekenkamercommissie van de gemeente Enschede heeft ons 
gevraagd te onderzoeken of de gemeente Enschede voldoet aan deze 
maatstaven van de Nationale Ombudsman.

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we onder meer met 
ambtenaren en vrijwilligers gesproken en een online enquête onder 
inwoners van Enschede gehouden. In die online enquête hebben we 
ook vragen gesteld over de sociale omgeving. Over of men mensen in 
de stad kent die niet kunnen meekomen met de digitalisering of erdoor 
in de problemen geraken? Op deze manier hebben we een completere 
indruk gekregen over hoe er in de stad gedacht wordt over de 
digitalisering bij de gemeente Enschede.

Voordat we in deze managementsamenvatting ingaan op ons oordeel 
per richtlijn, eerst het volgende:

1. De digitale dienstverlening van de gemeente Enschede scoort met 
een 7,06 een ruime voldoende bij haar inwoners. Ook ambtenaren 
zijn gemiddeld genomen positief over de staat van de huidige 
digitale diensten. Hiermee is sprake van een goede basis!

2. Inwoners en medewerkers van de gemeente zijn tevreden over de 
voortgang van de digitalisering. Het tempo is over het algemeen 
goed. De gemiddelde inwoner kan ontwikkelingen goed bijhouden.

Managementsamenvatting
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3. Daarbij zijn wel enkele punten van zorg. De voornaamste is het 
onduidelijke taalgebruik op de website. De online 
informatievoorziening is volgens veel burgers en ambtenaren te 
complex, informatie is lastig te begrijpen en vaak moeilijk te vinden.

4. Verder is er een kleine groep met schrijnende problematiek voor 
wie digitalisering geen oplossing biedt. Het gaat om ongeveer 
dertig a vijfendertig gevallen per jaar. Daarnaast is de 
oplossingsgerichtheid van de gemeente daar waar het gaat om 
echt complexe gevallen ontoereikend. Ook signaleren we dat er 
een groep burgers is die nagenoeg onzichtbaar blijft, waardoor de 
kans toeneemt dat wensen, behoeften en gedragingen van 
bepaalde (zwakkere) groepen buiten beeld blijven.

Op basis van onze bevindingen adviseren wij in ieder geval:

A. Om inwoners meer te betrekken bij het gehele (ontwerp)proces van 
(nieuwe) online diensten en te werken vanuit hun daadwerkelijke 
behoeften. En daarbij niet alleen te letten op ‘doorsnee’ inwoners.

B. De huidige online informatievoorziening begrijpelijker en informatie 
beter vindbaar te maken.

Tot slot, we voorzien dat de bestuurlijke complexiteit van digitale 
dienstverlening alleen maar zal toenemen. Dit betekent dat problemen 
ingewikkelder worden. Daarvan zijn er al een aantal zichtbaar, 
bijvoorbeeld rond de Berichtenbox van MijnOverheid. Daarom is een 
veel steviger, gemandateerde regiefunctie over de digitale 
dienstverlening nodig.

Dan volgen in deze managementsamenvatting nu onze oordelen 
per richtlijn.

Managementsamenvatting
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Wees toegankelijk

Ons oordeel

7
Wees toegankelijk

Enschede streeft ernaar om een toegankelijke gemeente te zijn. Zowel door digitale diensten 
toegankelijk te willen houden, als door de mogelijkheid aan te bieden om anders dan ‘digitaal’ in 
contact te kunnen treden. Of door te helpen als mensen het niet zelf digitaal kunnen.

Voor een groot deel gaan de inwoners van Enschede mee in dit streven. Zij zijn tevreden over 
de voortgang van de digitalisering. Ze vinden het tempo over het algemeen goed en de 
gemiddelde inwoner kan de ontwikkelingen goed bijhouden. 

Tegelijk zien we dat veel van deze inwoners zich zorgen maken dat anderen in de stad de 
ontwikkelingen niet kunnen bijhouden. Daarnaast vinden zij dat digitalisering teveel als 
bezuinigingsmaatregel wordt ingestoken. 

Dat dat laatste beeld leeft, kunnen we ons goed voorstellen. Want de toegankelijkheid van èn
door het digitale kanaal kan beter. Veel mensen begrijpen de website niet goed of raken de weg 
kwijt. En de aanpak van ‘alleen digitaal’ bij de bijstand leidt tot onrust, ondanks de hulp die wordt 
aangeboden om het samen te doen. Daarbij geldt dat de ‘digitalisering bijstand’ gepaard gaat 
met problemen bij een kleine groep. Het gaat om ongeveer dertig a vijfendertig gevallen per 
jaar.

De wil om een digitale dienstverlener te worden en daarbij toegankelijk te blijven voor iedereen, 
is bij ambtenaren en in het beleid duidelijk waarneembaar. Maar de praktijk is weerbarstiger. De 
gemeente zou strakker moeten vasthouden aan digitale toegankelijkheidseisen. En ze zou 
bijvoorbeeld duidelijker kunnen communiceren over hulpmogelijkheden. Het lijkt er soms op dat 
‘niemand’ weet dat er altijd een helpende hand is, als iemand er zelf niet uit kan komen.



Managementsamenvatting
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Wees oplossingsgericht

De gemeente zet beleidsmatig in op continu verbeteren en leren. In haar dienstverlening wil de 
gemeente oprechte belangstelling en invoelingsvermogen tonen. De gemeente wil meedenken 
met inwoners. Dit beleid lijkt hier zijn vruchten af te werpen. 

Onder de streep is Enschede een oplossingsgerichte gemeente. Als ambtenaren problemen 
waarnemen, gaan ze uit zichzelf vaak op zoek naar oplossingen. Wanneer de inwoner contact 
zoekt met de gemeente over problemen met de digitale dienstverlening, is de 
oplossingsgerichtheid adequaat. Inwoners zijn tevreden over de geboden oplossing.

Hier moeten we wel een kanttekening plaatsen. Als we kijken naar het aantal problemen, dan 
lijkt de oplossingsgerichtheid vooral reactief te zijn. Daar komt bij dat een klacht pas ‘bestaat’, 
als deze formeel is ingediend. De praktijk werkt natuurlijk anders. 

Veel mensen bellen bijvoorbeeld met de gemeente dat zij niet snappen dat ze een aanmaning 
hebben gekregen, omdat ze nooit een aanslag hebben gezien. Dan wordt er uitgelegd dat dat 
komt door het al dan niet bewust activeren van MijnOverheid. Bij die uitleg blijft het. Er is 
niemand die hier echt werkt van maakt. Dat snappen wij. Want het gaat om bestuurlijk complexe 
problemen waarvan niet duidelijk is wie er verantwoordelijkheid draagt. 

Maar de bestuurlijke complexiteit van digitale dienstverlening zal alleen maar toenemen. Als we 
kijken naar de ambities van ambtenaren en het beleidsmatige streven, dan past het om hier 
sterker op te acteren. Daarvoor moet nog wel wat gebeuren. Want het ontbreekt in onze ogen 
nog teveel aan een stevige, gemandateerde regiefunctie bij de digitale dienstverlening.

Wees oplossingsgericht

Ons oordeel
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Wees gebruiksvriendelijk

Ons oordeel
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Wees gebruiksvriendelijk

De gemeente Enschede is duidelijk in haar beleid als het gaat over de gebruiker. Die moet 
centraal staan. Een mooie verwoording hiervan is de beleidsregel “de vraag reist en niet de 
klant”. De gemeente wil pas tevreden zijn als de gebruikers van haar digitale diensten dat zijn. 
Daarbij wil de gemeente het voor de gebruikers zo eenvoudig mogelijk maken.

Als we de inwoners en ambtenaren vragen of dat zo is, dan lopen wens en werkelijkheid nog uit 
elkaar. Want we constateren dat:

1. het aantal door inwoners ervaren problemen met de digitale diensten hoog is. Vooral de 
vindbaarheid, de begrijpelijkheid van informatie en de online navigatie kunnen beter. 

2. bij het ontwerpen van nieuwe diensten, de gebruikers nog te weinig of niet betrokken zijn. 
Maar we zien ook dat ambtenaren de wens hebben om dit te doen.

Dit overziend, zijn we zijn van mening dat de gemeente Enschede de gebruiker veel beter kan 
en moet gaan betrekken bij het ontwikkelen van digitale diensten. Het ontbreekt nog aan 
voldoende kennis over de gebruiker en het gebruik. Maar met de houding van de gemeentelijke 
organisatie en de individuele ambtenaren is niets mis. Deze is in alle gevallen ronduit positief als 
het gaat om het veel eerder betrekken van gebruikers. Het bijspijkeren van ambtenaren in 
‘gebruiker centraal methoden’ zou een laatste zetje in de goede richting kunnen zijn.



10

Neem verantwoordelijkheid

De gemeente Enschede wil de manier waarop zij zich openstelt voor klachten handhaven en 
verder versterken. Daarbij is het de bedoeling dat klachten leerpunten vormen voor de verdere 
organisatieontwikkeling. De gemeente Enschede wijst er in haar beleid op dat medewerkers 
moeten weten wat er in de samenleving speelt. En dat ze zich weten in te leven in de inwoners. 

Als het gaat om digitale dienstverlening waar de gemeente zelf over gaat, dan lukt dat in het 
algemeen goed. Tenminste, als er één of een beperkt aantal afdelingen bij betrokken is. Er is 
dan sprake van korte lijnen. En er zijn regelmatig evaluatiemomenten tussen afdelingen. Wel 
vinden we dat de inrichting en uitvoering van evaluatieprocessen ruimte voor verbetering laat 
zien. Er worden ondanks die processen immers (nog) veel (kleinere) fouten gerapporteerd.

Lastiger wordt het, als er veel verschillende partijen betrokken zijn. Dan wreekt zich dat niet 
altijd duidelijk is, wie binnen en buiten de gemeente waar over gaat inzake digitale diensten. 
Zoals bijvoorbeeld bij de problematiek van het missen van berichten in de 
MijnOverheid/berichtenbox, verzonden via het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

De wil om verantwoordelijkheid te nemen is duidelijk aanwezig. Zowel in beleid als bij betrokken 
ambtenaren. Maar het is niet altijd mogelijk, of het is niet altijd duidelijk wat er kan. Zoals reeds 
gezegd, de bestuurlijke complexiteit van digitale dienstverlening zal alleen maar toenemen. Dus 
ook voor de kwaliteitsrichtlijn ‘Neem verantwoordelijkheid’ geldt wat we eerder al aangaven. Het 
ontbreekt aan een stevige, gemandateerde regiefunctie bij de digitale dienstverlening.

EINDE MANAGEMENTSAMENVATTING

Neem verantwoordelijkheid

Ons oordeel

Managementsamenvatting



Achtergrond

Het hoe en waarom van het onderzoek

1

1



Het project

De gemeente Enschede wil de digitalisering van de dienstverlening in

2018 uitbreiden. Zowel het programma I-Burgerzaken als de

gemeentelijke communicatievisie 2016-2018 zetten in op meer

digitale dienstverlening met uitgangspunten als ‘digitaal tenzij’, ’klik

bel kom’ en ‘Digitale dienstverlening bevordert zelfredzaamheid’.

De rekenkamercommissie van de gemeente Enschede plaatst1 een

kanttekening bij dit beleid. Zij geeft aan dat het “op het eerste gezicht

vooral gericht lijkt op het bevorderen van de digitale dienstverlening

en minder op het aansluiten bij de wensen van de inwoners op dit

vlak.” Deze kanttekening volgt op het kritische rapport van de

Nationale Ombudsman uit 20172.

In dit rapport stelt de Ombudsman vier kwaliteitsrichtlijnen

(maatstaven) voor digitale overheidsdiensten voor: 1) neem

verantwoordelijkheid, 2) wees toegankelijk, 3) wees oplossingsgericht

en 4) wees gebruiksvriendelijk.

12

Achtergrond

Project

1 startnotitie 13 februari 2018; 2 Nationale Ombudsman (2017) ‘Overheid digitaliseren doe je samen’
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Project
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Normenkader en onderzoeksopzet

Gelet op het voorgenomen beleid en de constateringen hierboven, heeft de

rekenkamer om beschrijvend onderzoek gevraagd, hierin staat de volgende

vraag centraal: “Voldoet de gemeente Enschede aan de voorwaarden voor een

digitale overheid waarbij de inwoner centraal staat naar de maatstaven van de

Nationale Ombudsman (2017)?”

Wolfgang Ebbers Research & Consultancy voert in opdracht van de

rekenkamercommissie van de gemeente Enschede dit onderzoek uit. Hierbij

staat de huidige (medio 2018) kwaliteit van de digitale dienstverlening centraal.

Naast een nadere uitwerking van de maatstaven in een normenkader, bestaat

het onderzoek uit een drietal delen: 1) deskresearch, 2) interviews met

stakeholders in de ambtelijke organisatie en 3) een vragenlijst-onderzoek

(enquête) onder inwoners van de gemeente Enschede.

In dit eindrapport doen we verslag van onze bevindingen. Bij dit eindrapport

horen twee bijlagen: de rapportage van de interviews en de rapportage van het

vragenlijst-onderzoek. Het deskresearch kent geen apart verslag. Het is als

input gebruikt voor de vragenlijsten en interviews. Daarbij is ook gekeken naar

drie al dan (nog) niet door de raad vastgestelde beleidsstukken. De relevante

bevindingen hiervan zijn wel meegenomen in dit eindrapport.

1 Visie op dienstverlening 2017-2021, de programmabegroting 2018-2012, communicatievisie 201-
2018 .



Interviews

In totaal zijn 15 interviews afgenomen. Respondenten zijn geselecteerd op

basis van hun functionele betrokkenheid bij de vormgeving en uitvoering van de

digitale dienstverlening.

Van de interviews zijn korte verslagen gemaakt. Deze zijn ter controle op

feitelijke (on)juistheden voorgelegd aan de geïnterviewden. De interviews zijn

anoniem, maar ondanks dat hoogstwaarschijnlijk voor veel

gemeenteambtenaren herleidbaar tot de persoon. Omwille van de

privacybescherming van de geïnterviewden zijn de verslagen daarom buiten

deze rapportage gehouden. Voor de anonieme quotes is toestemming

gevraagd en verkregen.

Er is gesproken met mensen die betrokken zijn bij: de website en de digitale

formulieren die daar op staan, het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC), het

digitaal berichtenverkeer in MijnOverheid, werk en inkomen / digitalisering

bijstand, het klachtencommissariaat, een vrijwilligersorganisatie die

Enschedeërs helpt bij het invullen van digitale formulieren en het GBT.

Voor een uitgebreide rapportage zie de bijlage(n) bij dit eindrapport.

14

Achtergrond

Interviews



Vragenlijstonderzoek

Het vragenlijstonderzoek bestond uit een (online) vragenlijst die is uitgezet onder

deelnemers aan het EnschedePanel. De vragenlijst bestond uit een viertal

onderdelen:

1. Digitaal contact met de gemeente en het oordeel daarover.

2. Houding ten aanzien van digitalisering (waarin we een aantal aspecten ook

vergelijken met de Nederlandse bevolking).

3. Gebruik van digitale diensten door inwoners in de omgeving van de

respondenten om (indirect) te leren over mensen die moeilijk te bereiken zijn

met online onderzoek.

4. Ervaren problemen met digitale diensten en de mate waarin de gemeente

Enschede daar een oplossing voor biedt.

De dataverzameling was in juni/juli 2018. Panel-deelnemers kregen een

uitnodiging en een week later een herinnering. Respons en uitval liggen in lijn met

eerder onderzoek van deze aard en complexiteit. Het uiteindelijke aantal

respondenten (n=918) is ruim voldoende om valide, representatieve uitspraken te

kunnen doen.

Voor een uitgebreide rapportage zie de bijlage(n) bij dit eindrapport.

Achtergrond

Vragenlijstonderzoek (enquête)

15



Achtergrond

Vragenlijstonderzoek

Respons

De antwoorden zijn gewogen1 om representatief te zijn voor de (online)

bevolking van Enschede. Hoewel alle groepen voldoende vertegenwoordigd

zijn, blijft het aantal laagopgeleiden (ondanks weging) achter. Eerder

onderzoek2 laat zien dat lager opgeleiden minder digitale diensten gebruiken en

negatiever zijn. Hierdoor geven de resultaten mogelijk een (ietwat) vertekend

positief beeld. De verdeling over demografie is als volgt:

1wegingsfactor van het EnschedePanel; 2zie bijv. Ebbers & Pieterson (2017); 3(n=918); 4(n=918); 5(n=905)
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Achtergrond
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Bevindingen

Wat leeft er binnen de gemeente en de gemeentelijke

organisatie? 

1

7



Enschede biedt ondersteuning voor mensen die het niet 
kunnen. Het taalgebruik en de vindbaarheid op de 
website zijn een probleem. Enschede biedt alternatieve 
kanalen. Maar enkele mensen met complexe gevallen 
zijn daar niet bij geholpen.

18

1. Ondersteuning. 

• Enschede doet veel aan ondersteuning van inwoners bij ‘digitale problemen’.

• In sommige gevallen komt dat wel wat laat op gang.

2. Moeite met taalgebruik en vindbaarheid op de website. 

• Via telefoon en sociale media komen vaak signalen binnen dat mensen het taalgebruik 
onduidelijk vinden. Dit komt overeen met de enquêteresultaten.

• Ook zijn er signalen dat mensen het lastig vinden om op de website iets te vinden.

3. Enschede biedt alternatieve kanalen, telefoon en balie blijven open.

• Toch is de ‘aanvraag bijstand’ wel volledig digitaal. Daarbij wordt wel hulp geboden via 
andere kanalen (met name bezoek aan kantoor), mocht iemand dat nodig hebben.

• Ondanks alle hulp zijn er enkele gevallen die wellicht meer aandacht kunnen krijgen. Er 
zijn mensen in Enschede die niet met digitale selfservice uit de voeten kunnen. Hun 
situatie is daarvoor te complex. Deze groep is niet goed in beeld bij de gemeente, maar 
bijvoorbeeld wel bij de formulieren adviespunt-vrijwilligers van diaconaal platform 
Enschede.

Wees toegankelijk

Belangrijkste punten uit de interviews



Wees toegankelijk

Belangrijkste punten uit de enquête
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• Burgers vinden de digitale dienstverlening voldoende toegankelijk. Bovendien, het gemiddelde 

rapportcijfer is met een 7,06 een ruime en significante voldoende. Als we kijken naar de verdeling 
van de rapportcijfers zien we dat de meeste inwoners een 8 (37%) of 7 (32%) geven

• Er is een kleine groep die minder positief is. Deze groep vindt informatie bijvoorbeeld meer dan 
eens onduidelijk of moelijk te begrijpen,

• Daarnaast vinden inwoners in brede zin dat digitalisering vooral een bezuinigingsmaatregel is. En 
men is bang dat anderen de ontwikkelingen niet bij kunnen houden. Ook signaleren de 
Enschedeërs dat mensen in hun omgeving geen of beperkt toegang hebben tot het internet en 
problemen hebben gehad door digitalisering. 

• Hoewel de toegankelijkheid van (digitale) dienstverlening voor de gemiddelde burger voldoende 
lijkt te zijn, is er een aanzienlijke groep (vermoedelijk zo'n 15% tot 25%, zie slotconclusies van het 
deelrapport van vragenlijstonderzoek) waar dat minder of niet voor geldt.  
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• De visie op dienstverlening voor de periode 2017 – 20211 geeft aan dat:

• de gemeente gastvrij wil zijn en een drempelloze toegang wil bieden. Alle kanalen moeten 
eenvoudig en duidelijk zijn voor de inwoners.

• waar mogelijk werkt men digitaal en waar nodig werkt men persoonlijk (alle kanalen blijven open). 
Enschede volgt het principe Klik-Bel-Kom.

• niet “alles digitaal” hoeft. Afhankelijk van product of dienst en de doelgroep, wil de gemeente 
bekijken welke kanalen het beste passen.

• Er is een zogenaamd contentbeheerplan dat op 16 januari 2018 in de raad is vastgesteld. 
Daarin wordt onder meer verwezen naar de geldende webrichtlijnen. Ook staat er in het 
beheerplan dat er concreet, compleet en compact geformuleerd moet worden.

• De programmabegroting 2018-2012 zet in op ervaren goede, snelle, betrouwbare, 
toegankelijke en gebruiksvriendelijke dienstverlening. Digitaal waar het kan, maatwerk in 
persoonlijk contact waar gewenst.

• De communicatievisie 2016 – 2018 van de gemeente benadrukt dat het communiceren in 
begrijpelijke taal continu aandacht en onderhoud vraagt. Daarom worden er vanuit de 
afdeling Communicatie schrijftips en acties verzorgt. En er wordt gevraagd aan medewerkers 
en leidinggevenden om er alert op te zijn.

• De gemeente heeft een voorleestool die speciaal bedoeld is voor slechtzienden en 
laaggeletterden. Deze tool wordt via doelgroepgerichte kanalen onder de aandacht gebracht.

Wees toegankelijk

Belangrijkste bijbehorende punten uit de beleidsanalyse

1In mei 2018 ambtelijk vastgesteld door de Concern Directie. 20 november 2018 in het College en 17 december in de Raad



Wees toegankelijk

Ons oordeel
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Enschede streeft ernaar om een toegankelijke gemeente te zijn. Zowel door digitale diensten 
toegankelijk te willen houden, als door altijd de mogelijkheid aan te bieden om anders dan 
digitaal in contact te kunnen treden. Of door te helpen als mensen het niet zelf digitaal kunnen.

Voor een groot deel gaan de inwoners van Enschede mee in dit streven. Zij zijn tevreden over 
de voortgang van de digitalisering. Ze vinden het tempo over het algemeen goed en de 
gemiddelde inwoner kan de ontwikkelingen goed bijhouden. 

Tegelijk zien we dat veel van deze inwoners zich zorgen maken dat anderen in de stad de 
ontwikkelingen niet kunnen bijhouden. Daarnaast vinden zij dat digitalisering teveel als 
bezuinigingsmaatregel wordt ingestoken. 

Dat dat laatste beeld leeft, kunnen we ons goed voorstellen. Want de toegankelijkheid van èn
door het digitale kanaal kan beter. Veel mensen begrijpen de website niet goed of raken de weg 
kwijt. En de aanpak van ‘alleen digitaal’ bij de bijstand leidt tot onrust, ondanks de hulp die wordt 
aangeboden om het samen te doen. Daarbij geldt dat de ‘digitalisering bijstand’ gepaard gaat 
met problemen bij een kleine groep. Het gaat om ongeveer dertig a vijfendertig gevallen per 
jaar.

De wil om een digitale dienstverlener te worden en daarbij toegankelijk te blijven voor iedereen, 
is bij ambtenaren en in het beleid duidelijk waarneembaar. Maar de praktijk is weerbarstiger. De 
gemeente zou strakker moeten vasthouden aan digitale toegankelijkheidseisen. En ze zou 
bijvoorbeeld duidelijker kunnen communiceren over hulpmogelijkheden. Het lijkt er soms op dat 
‘niemand’ weet dat er altijd een helpende hand is als iemand er zelf niet uit kan komen.
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Het volgende thema dat we behandelen is de oplossingsgerichtheid van de gemeente. Is de 
gemeente oplossingsgericht, zorgt de gemeente ervoor dat fouten in het digitale systeem 
opgelost worden?

Als het gaat om ‘Wees oplossingsgericht’ zijn er voor wat betreft de interviews drie belangrijke 
bevindingen.

• Leerlus
Als ambtenaren problemen waarnemen, gaan ze uit zichzelf vaak op zoek naar oplossingen.

• Oplossen problemen
Wat in beeld is wordt opgelost. Maar wat niet als officiële klacht in beeld is, heeft het lastig.

• Houding ten aanzien van verbetering
Er is wel een positieve houding om ook zaken die niet goed in beeld zijn beter op te pakken.

Wees oplossingsgericht

Belangrijkste punten uit de interviews

Leerlus
De route in een organisatie van het voor het eerst signaleren van een probleem tot aan 
het gezamenlijk structureel oplossen van dat probleem.



Wees oplossingsgericht

Belangrijkste punten uit de enquête
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Bij problemen met de digitale
dienstverlening geldt:

• Wanneer de inwoner contact 
zoekt met de gemeente, is de 
oplossingsgerichtheid adequaat. 
Inwoners zijn tevreden over de 
geboden oplossing.

• Kanttekening hierbij is, gegeven 
de problemen die de inwoners
rapporteren, dat de 
oplossingsgerichtheid vooral 
reactief lijkt te zijn.

• Dit geldt vooral daar waar 
problemen serieuze gevolgen 
kunnen hebben, bijvoorbeeld 
wanneer burgers berichten in de 
verschillende berichtenboxen 
missen.
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• In de programmabegroting 2018 – 2021 wordt ingezet op het meer in kaart 
brengen van zogenaamde klantreizen. Hiermee wil men continu verbeteren 
en leren.

• Volgens de communicatievisie 2016 – 2018 van Enschede loopt de gemeente 
voorop in het programma ‘Prettig contact met de overheid’ van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Uitgangspunt is een heldere manier van 
communiceren met de inwoners en organisaties van Enschede. Ambtenaren 
worden getraind in gesprekstechnieken en het goed luisteren.

• De visie op dienstverlening 2017 – 2021 benadrukt:

• dat mensen het verschil maken. Niet de systeemwereld staat centraal, maar de 
leefwereld van mensen, aldus de visie. De visie geeft aan dat de gemeente 
oprechte belangstelling en invoelingsvermogen wil tonen. Men wil meedenken 
met initiatieven of vragen van inwoners 

• Dat Enschede een lerende organisatie is. “We leren van de klantvraag, 
klantreizen, klachten en data-analyses en passen onze processen hierop aan”

• “We vragen actief naar de ervaringen van onze klanten en leren continu van de 
klantvraag.”

Wees oplossingsgericht

Belangrijkste bijbehorende punten uit de beleidsanalyse



Wees oplossingsgericht

Ons oordeel

25
De gemeente zet beleidsmatig in op continu verbeteren en leren. In haar dienstverlening 
wil de gemeente oprechte belangstelling en invoelingsvermogen tonen. De gemeente wil 
meedenken met inwoners. Dit beleid lijkt hier zijn vruchten af te werpen. 

Onder de streep is Enschede een oplossingsgerichte gemeente. Als ambtenaren 
problemen waarnemen, gaan ze uit zichzelf vaak op zoek naar oplossingen. Wanneer de 
inwoner contact zoekt met de gemeente over problemen met de digitale dienstverlening, 
is de oplossingsgerichtheid adequaat. Inwoners zijn tevreden over de geboden oplossing.

Tegelijk lijkt gegeven het aantal problemen de oplossingsgerichtheid vooral reactief te zijn. 
Daar komt bij dat een klacht pas een klacht is als deze formeel is ingediend. Zolang dat 
niet gebeurt, is er formeel gesproken geen probleem. De praktijk werkt natuurlijk anders. 

Veel mensen bellen bijvoorbeeld met de gemeente dat zij niet snappen dat ze een 
aanmaning hebben gekregen, omdat ze nooit een aanslag hebben gezien. Dan wordt er 
uitgelegd dat dat komt door het al dan niet bewust activeren van MijnOverheid. Bij die 
uitleg blijft het. Er is niemand die hier echt werkt van maakt. Dat snappen wij. Want het 
gaat om bestuurlijk complexe problemen waarvan niet duidelijk is wie er 
verantwoordelijkheid draagt. 

Maar de bestuurlijke complexiteit van digitale dienstverlening zal alleen maar toenemen. 
Als we kijken naar de ambities van ambtenaren en het beleidsmatige streven, dan past 
het om hier sterker op te acteren. Daarvoor moet nog wel wat gebeuren. Want het 
ontbreekt in onze ogen nog teveel aan een stevige, gemandateerde regiefunctie bij de 
digitale dienstverlening.



We zien dat de gemeente probeert gebruiksvriendelijk 
te zijn door altijd te kijken naar innovaties, alsmede 
suggesties en klachten serieus te nemen. Tegelijkertijd 
is de rol van de gebruiker bij de ontwikkeling nog erg 
beperkt, zoals blijkt uit de interviews. Ook het 
vragenlijstonderzoek suggereert dat de 
gebruiksvriendelijkheid beter kan.
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Zet de gemeente digitalisering in, in het belang van de gebruikers en niet alleen vanuit het 
gemak voor de overheid?

Als het gaat om ‘Wees gebruiksvriendelijk’ zijn er drie belangrijke bevindingen.

• Omgaan met suggesties en klachten
Het streven is “Wees pas tevreden, als je gebruiker het is. Maak het eenvoudig voor de 
gebruiker.” Maar er zijn signalen dat het beter kan.

• Gebruikers betrekken
Bij het ontwerpen van nieuwe diensten wordt de gebruiker nog te weinig of niet betrokken. 
Ambtenaren hebben de wens dit wel te doen.

• Ruimte voor innovatie
De gemeente Enschede is innovatief in de ogen van de ambtenaren. Ze is altijd op zoek naar 
hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Ook voor mensen die niet met de 
ontwikkelingen kunnen meekomen.

Wees gebruiksvriendelijk

Belangrijkste punten uit de interviews



Wees gebruiksvriendelijk

Belangrijkste punten uit de enquête
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• Hoewel inwoners positief zijn in hun oordeel en de mate waarin de 

gemeente hulp kan bieden (zie ‘Wees oplossingsgericht’), constateren we 
tegelijkertijd dat het aantal ervaren problemen hoog is. 

• Vooral de vindbaarheid en begrijpelijkheid van informatie, alsmede de 
navigatie online kunnen daarbij beter.



28

• In de programmabegroting 2018 – 2021 wordt ingezet op: 
• zelfservice voor de burger vanaf elk gewenst apparaat en elke 

locatie, door de invoering van I-Burgerzaken
• een verdere uitbreiding van directe feedback van inwoners. In 

gesprekken met inwoners wordt bekeken wat er beter kan, om op 
basis hiervan de dienstverlening te verbeteren.

• Het gebruiken van data die voortkomen uit telefonische 
spraakherkenning en uit social media, om verbeteringen door te 
voeren. Doordat de gemeente weten waar mensen vragen over 
hebben, kan zij kijken of en waar ze haar (digitale) informatie moeten 
verbeteren.

• De visie op dienstverlening 2017 - 2021 benadrukt dat:
• de gemeente inwoners en ondernemers centraal moet zetten bij de 

dienstverlening: “de vraag reist en niet de klant”.
• de principes van Gebruiker Centraal gehanteerd worden: denk vanuit 

de behoefte van mensen, niet vanuit techniek of de organisatie. 
“Wees pas tevreden, als je gebruiker het is. Maak het eenvoudig 
voor de gebruiker.”

Wees gebruiksvriendelijk

Belangrijkste bijbehorende punten uit de beleidsanalyse



Wees gebruiksvriendelijk

Ons oordeel
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De gemeente Enschede is duidelijk in haar beleid als het gaat over de gebruiker. Die moet 
centraal staan. Een mooie verwoording hiervan is de beleidsregel “de vraag reist en niet 
de klant”. De gemeente wil pas tevreden zijn als de gebruikers van haar digitale diensten 
dat zijn. Daarbij wil de gemeente het voor de gebruikers zo eenvoudig mogelijk maken.

Als we de inwoners en ambtenaren vragen of dat zo is, dan lopen wens en werkelijkheid 
nog uit elkaar. Want we constateren:

1. Dat het aantal door inwoners ervaren problemen met de digitale diensten hoog is. 
Vooral de vindbaarheid en begrijpelijkheid van informatie, alsmede de navigatie 
online kunnen daarbij beter. 

2. Dat bij het ontwerpen van nieuwe diensten de gebruikers nog te weinig of niet 
betrokken zijn. Maar we zien ook dat ambtenaren de wens hebben om dit te doen.

Dit overziend, zijn we zijn van mening dat de gemeente Enschede de gebruiker veel beter 
kan en moet gaan betrekken bij het ontwikkelen van digitale diensten. Het ontbreekt nog 
aan voldoende kennis over de gebruiker en het gebruik. Maar met de houding van de 
gemeentelijke organisatie en de individuele ambtenaren is echter niets mis. Deze is in alle 
gevallen ronduit positief als het gaat om het veel eerder betrekken van de gebruiker. Het 
bijspijkeren van betrokken ambtenaren in ‘gebruiker centraal methoden’ zou een laatste 
zetje in de goede richting kunnen zijn.



We signaleren dat de gemeente waar mogelijk de 
verantwoordelijkheid neemt voor de inrichting van 
digitale diensten. De samenwerking bij het verbeteren
van processen en oplossen van fouten is goed, maar 
deze samenwerking is af en toe gefragmenteerd. 
Gebrek aan centrale regie staat grote veranderingen en
innovatie op dit moment enigszins in de weg.
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1. De gemeente is aanspreekbaar op problemen en biedt hulp. 
• Er is een klachtencommissaris. En het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) kan benaderd worden 

voor problemen bij digitale diensten. Maar ook via de balie, WhatsApp of Twitter is de gemeente 
aanspreekbaar voor dit soort problemen.

• Enschede draait volop mee in het vinden en bieden van hulp voor mensen die moeite hebben met 
‘digitaal’ (de lopende pilot met andere overheidsinstellingen zoals DUO, SVB, CAK, UWV, 
Belastingdienst en Juridisch Loket benoemen).

2. Ambtenaren ervaren onderling samenwerking en professionaliteit.
• Er zijn regelmatig evaluatiemomenten tussen afdelingen, om fouten te verhelpen en te voorkomen. 

Ambtenaren ervaren korte lijnen en snelle onderlinge reacties.

• De gemeente oogt goed aanspreekbaar op fouten. Maar als er veel verschillende partijen betrokken 
zijn, dan wordt aanspreken lastig. Zie ook volgende punt.

3. Ondanks de samenwerking is er behoefte aan centrale regie met doorzetmacht. Die is 
er nu niet. Eerste tekenen dat dat nodig is, zijn al te zien.
• Het is binnen de organisatie niet altijd duidelijk wie over wat gaat.

• Er zijn inwoners die digitale aanslagen missen. Daardoor snappen ze niet waarom ze aanmaningen 
krijgen. Dit probleem is onvoldoende in beeld bij de gemeente.

• Enschedeërs vinden de gemeente reactief bij problemen (uit enquête). Neem de ‘digitalisering 
mantelzorgcompliment’. Toen inwoners gingen klagen, is het GCC telefonisch ingesprongen met hulp. 
Maar dat was pas na implementatie en na het online gaan.

Neem verantwoordelijkheid

Belangrijkste punten uit de interviews



Neem verantwoordelijkheid

Belangrijkste conclusies uit de enquête
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Het uitgangspunt “Neem verantwoordelijkheid” was geen centraal punt in de
enquête. Toch kunnen we vanuit de enquêteresultaten er wel iets over zeggen,
namelijk dat er veel problemen zijn gerapporteerd.

Het zijn naar onze mening weliswaar geen heftige problemen. Maar op basis van de
reeds vermeldde aantallen denken wij, dat de inrichting en uitvoering van
evaluatieprocessen ruimte voor verbetering laat zien.
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Neem verantwoordelijkheid

Belangrijkste bijbehorende punten uit de beleidsanalyse • In de programmabegroting 2018 – 2021 wordt ingezet op:
• continuering van het klachtencommissies (Programma Goed Bestuur) en wordt verwezen 

naar het besluit om “klachtencommissariaat op peil te houden vanaf 2019”.

• Het bij de verdere organisatieontwikkeling sterker faciliteren van medewerkers om “vanuit 
de bedoeling” te werken en gebruik te maken van leerpunten uit onder andere bezwaar & 
beroep, en de bevindingen van de klachtencommissaris. 

• Volgens de communicatievisie 2016 – 2018 van Enschede loopt de gemeente 
voorop in het programma ‘Prettig contact met de overheid’ van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Uitgangspunt is een heldere manier van communiceren met 
de inwoners en organisaties van Enschede. Ambtenaren worden getraind in 
gesprekstechnieken en het goed luisteren.

• De visie op dienstverlening 2017 – 2021 benadrukt:
• “Medewerkers weten wat er speelt in de samenleving en ze weten zich in te leven in de 

inwoners.’

• “Mensen maken het verschil. Niet de systeemwereld staat centraal, maar de leefwereld van 
mensen” Het gaat daarbij om onder meer oprechte belangstelling tonen en 
invoelingsvermogen.

• Wij zijn een gemeente die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en hen zo goed 
mogelijk wil ondersteunen. Daarbij draait het om het leveren van goede, betrouwbare 
(digitale) dienstverlening. 



Neem verantwoordelijkheid

Ons oordeel
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De gemeente Enschede wil de manier waarop zij zich openstelt voor klachten handhaven en 
verder versterken. Daarbij is het de bedoeling dat klachten leerpunten vormen voor de verdere 
organisatieontwikkeling. De gemeente Enschede wijst er in haar beleid op dat medewerkers 
moeten weten wat er in de samenleving speelt. En dat ze zich weten in te leven in de inwoners. 

Als het gaat om digitale dienstverlening waar de gemeente zelf over gaat, dan lukt dat in het 
algemeen goed. Tenminste, als er één of een beperkt aantal afdelingen bij betrokken is. Er is 
dan sprake van korte lijnen. En er zijn regelmatig evaluatiemomenten tussen afdelingen. Wel 
vinden we dat de inrichting en uitvoering van evaluatieprocessen ruimte voor verbetering laat 
zien. Er worden ondanks die processen immers (nog) veel (kleinere) fouten gerapporteerd.

Lastiger wordt het, als er veel verschillende partijen betrokken zijn. Dan wreekt zich dat niet 
altijd duidelijk is wie binnen en buiten de gemeente waar over gaat inzake digitale diensten. 
Zoals bijvoorbeeld bij de problematiek van het missen van berichten in de 
MijnOverheid/berichtenbox, verzonden via het GBT.

De wil om verantwoordelijkheid te nemen is duidelijk aanwezig. Zowel in beleid als bij betrokken 
ambtenaren. Maar het is niet altijd mogelijk, of het is niet altijd duidelijk wat er kan. Zoals reeds 
gezegd, de bestuurlijke complexiteit van digitale dienstverlening zal alleen maar toenemen. Dus 
ook voor de kwaliteitsrichtlijn ‘Neem verantwoordelijkheid’ geldt wat we eerder al aangaven. Het 
ontbreekt aan een stevige, gemandateerde regiefunctie bij de digitale dienstverlening.



Digitalisering creëert mogelijkheden, maar tegelijkertijd voegt het 
nieuwe complexiteit toe aan de organisatie. Doordat ICT vaak door 
verschillende lagen, geledingen en afdelingen van organisaties 
snijdt en steeds vaker organisatieoverschrijdend werkt is regie 
nodig om dit geheel soepel te laten verlopen.
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Digitalisering zorgt voor grote veranderingen in hoe dienstverlening en 
processen in en tussen organisaties zijn vormgegeven. Bijvoorbeeld:

• Er zijn steeds meer dienstverleningskanalen. En het gebruik daarvan 
is steeds meer gefragmenteerd. Want inwoners gebruiken al die
kanalen namelijk steeds vaker na en door elkaar. Dat maakt dat er 
regie over kanalen nodig is. Zodat de dienstverlening efficiënt blijft en 
de kanalen elkaar bijvoorbeeld niet tegenspreken.

• Door digitalisering moeten burgers steeds vaker zelf vanuit de front-
office direct in de back-office registraties en transacties uitvoeren. 
Om dit soepel te laten verlopen, is regie over de verschillende lagen 
in de dienstverlening nodig. Denk bijvoorbeeld aan de vormgeving 
van digitale formulieren en de informatievoorziening daaromheen.

• Er is vooral regie nodig als bij dienstverlening meerdere afdelingen 
betrokken zijn. Alleen dan lukt het om de klantreis 'aan de voorkant' 
fout- en probleemloos te laten verlopen. Zeker als het niet alleen om 
verschillende afdelingen gaat, maar om verschillende organisaties. 
Denk aan het snel zien en vervolgens ook echt oplossen van 
complexe problemen rond de MijnOverheid/berichtenbox, de 
omgevingsdienstverlening, of bij arbeidsbemiddeling.

Over de regiefunctie

Extra toelichting
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Het voeren van regie kan helpen bij het managen van deze toenemende 
complexiteit in het dienstverleningslandschap. Op korte termijn is regie 
nodig om complexe problemen te kunnen oplossen. 

Regie staat hierbij voor organisatie- en afdelingsgrensoverschrijdend 
signaleren en verbinden. Maar het staat ook voor knopen doorhakken.

Wie problemen wil oplossen, moet vaak knopen doorhakken. Zeker als het 
probleem afdelingsgrensoverschrijdend is. Regelmatig moet de één 
investeren, terwijl anderen de vruchten draagt. Wie regelt middelen voor een 
oplossing? Bij wie ligt dat budget? Wie past zijn begroting aan? Dit soort 
vragen kan lang onbeantwoord blijven. Zeker bij ICT. De vele decennia aan 
discussies over de bekostiging van de Generieke Digitale Infrastructuur van 
de overheid maken dat maar al te duidelijk. Daarom moet de regisseur niet 
alleen verbinden, coördineren en afstemmen. De regisseur moet ook 
knopen kunnen doorhakken als dat nodig is. 

De vraag hoe de gemeente een dergelijke regiefunctie invult, valt niet onder 
dit onderzoek. Zo’n regisseur kan een persoon zijn of een team. De 
regisseur kan de CIO zijn, of de directeur dienstverlening zijn. Het kan een 
nieuwe functionaris zijn die direct verantwoording aflegt aan de 
gemeentesecretaris. Maar dat die functie er moet komen, staat wat ons 
betreft buiten kijf. Niet alleen gaven de ambtenaren die wij spraken deze 
wens uit, ook vraagt de almaar toenemende complexiteit van de 
gemeentelijke (digitale) dienstverlening erom. 

Over de regiefunctie

Extra toelichting, vervolg
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