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EXECUTIVE SUMMARY 

Het denken over ICT gebeurt vaak binnen de bestaande denkkaders en paradigmata omtrent het 

openbaar bestuur. In de huidige bestuurlijke organisatie ligt de klemtoon op het verdelen van taken 

en bevoegdheden en op organisationele structuren in plaats van op processen en de output en 

outcome van het beleid. Om een grondige verbetering te verkrijgen op het vlak van beleid en 

dienstverlening zal de klemtoon moeten verschuiven van het automatiseren van taken binnen een 

administratie of een bestuursniveau naar het innoveren van volledige processen die over de 

grenzen van bestuursniveau’s heen lopen. ICT moet hierbij worden opgevat als een instrument, 

een enabler, dat ons toelaat om bestaande assumpties omtrent het openbaar bestuur los te laten 

of te herzien. 

 

De inzet van ICT in bestuursgrensoverschrijdende projecten blijkt in de praktijk echter gepaard te 

gaan met een aantal problemen. Naarmate de doelstellingen van administraties divergeren en zij 

zich bedreigd voelen in hun autonomie en onafhankelijkheid zal de samenwerking tussen deze 

administraties moeilijker worden. In een concreet project is het dan ook van belang voldoende 

aandacht te besteden aan gemeenschappelijke doelstellingen en de manier waarop, gegeven de 

vaak complexe onderlinge interdependenties, de samenwerking wordt geïnstitutionaliseerd. 

Vertrouwen is in interbestuurlijke eGovernment-projecten een belangrijk concept. Administraties 

zullen hun grenzen pas openstellen voor anderen en instemmen met een toegenomen 

interdependentie  indien ze de verschillende partners in het proces ten volle vertrouwen.  

 

De bestuurlijke organisatie zoals we die nu kennen kan door de inzet van ICT grondige wijzigingen 

ondergaan. Het debat omtrent de invloed van ICT op de interbestuurlijke relaties wordt best niet 

beperkt tot het zoeken naar (de)centraliserende tendenzen. De klassieke noties waarop de 

bestuurlijke organisatie is gestoeld, met name specialisatie, coördinatie en toezicht zullen op een 

andere manier worden ingevuld. Klassieke hiërarchische patronen van taakverdeling, aansturing 

en controle worden, onder invloed van ICT, vervangen door meer complexe netwerkachtige 

vormen taakverdeling, aansturing en controle waarbij een grotere samenwerking tussen de 

verschillende partners vereist is. 
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 1 INLEIDING 

De overheid is geen monolitisch blok maar een complex geweven web van allerhande 

administraties op verschillende bestuursniveau’s. In dit rapport wordt nagegaan hoe eGovernment 

in deze interbestuurlijke context vorm krijgt.1 De relatie tussen ICT en interbestuurlijke 

verhoudingen is een complex gegeven. Enerzijds wordt de implementatie van ICT beïnvloed door 

de bestaande interbestuurlijke verhoudingen, anderzijds beïnvloedt ICT op zijn beurt weer deze 

interbestuurlijke verhoudingen. In hoofdstuk 2 staat deze complexe relatie centraal. Hierbij worden 

een aantal theorieën onder de loep genomen omtrent het causale karakter van technologische en 

organisationele invloeden. De modellen die worden gepresenteerd gaan ervan uit dat de concrete 

vorm die eGovernment krijgt ontstaat uit een wisselwerking tussen ICT en organisationele 

structuren. In deze redenering staan dus drie elementen centraal: (1) ICT en zijn mogelijkheden tot 

procesinnovatie, (2) de bestaande interbestuurlijke verhoudingen en hun invloed op het gebruik 

van ICT en (3) de nieuwe interbestuurlijke verhoudingen die ontstaan uit de wisselwerking van de 

eerste twee elementen. In de opeenvolgende hoofdstukken zullen vervolgens elk van de 

genoemde elementen verder worden uitgewerkt: de manier waarop ICT kan worden ingezet ter 

innovatie van bestuursgrensoverschrijdende processen (hoofdstuk 3),  mogelijkheden en 

problemen die interbestuurlijke verhoudingen scheppen voor de samenwerking op het vlak van ICT 

(hoofdstuk 4) en de invloed van ICT op de interbestuurlijke verhoudingen (hoofdstuk 5). 

 

Het derde hoofdstuk start met een analyse van de huidige problemen op het vlak van beleid en 

publieke dienstverlening die worden veroorzaakt door de versplintering van taken en 

bevoegdheden over verschillende administraties en verschillende bestuursniveau’s. De centrale 

stelling in dit hoofdstuk is dat er een verschuiving nodig is van de aandacht voor de verdeling van 

taken en bevoegdheden en organisatorische structuren naar een procesgerichte aanpak. ICT 

wordt hier als een instrument gezien voor de verbetering en innovatie van processen die over 

verschillende bestuursniveau’s heen lopen. Om het hoofdstuk af te sluiten wordt kort ingegaan op 

de federale case ‘tax-on-web’. Aan de hand van dit voorbeeld wordt het verschil aangeduid tussen 

het gebruik van ICT om bestaande processen te bestendigen of incrementeel te verbeteren en het 

gebruik van ICT om bestuursgrensoverschrijdende processen te innoveren.  

 

In het vierde hoofdstuk wordt de samenwerking tussen verschillende administraties in een 

interbestuurlijk eGovernment-project geproblematiseerd. In het derde hoofdstuk werd de klemtoon 

gelegd op processen, waarbij abstractie werd gemaakt van de belangen van de verschillende 

administraties die aan een proces bijdragen. In de realiteit blijkt de samenwerking tussen 

verschillende administraties in een proces echter vaak moeilijk te verlopen. In het vierde hoofdstuk 

wordt de samenwerking tussen verschillende administraties bekeken vanuit een 

interorganisationeel en netwerkperspectief. Hierbij zullen drie dimensies die worden onderscheiden 

                                                     
1 Wij danken Prof. Dr. A. Hondeghem en Dr. E. Wayenberg van het Instituut voor de Overheid voor hun 
commentaar bij een eerdere versie van dit rapport. 
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aan een netwerk (strategische dimensie, machtsdimensie en institutionele dimensie) toegepast en 

uitgewerkt worden voor een interbestuurlijk eGovernment-project. Tot slot van dit hoofdstuk worden 

drie korte buitenlandse cases uitgewerkt van concrete projecten waarbij er tussen verschillende 

bestuursniveau’s werd samengewerkt. Hierbij gaat de aandacht vooral naar de manier waarop aan 

de samenwerking werd vorm gegeven om eventuele problemen te ondervangen. 

 

Het vijfde hoofdstuk staat in het teken van de invloed van ICT op de bestaande interbestuurlijke 

verhoudingen. Hierbij wordt vertrokken van een analyse van de bestaande interbestuurlijke 

verhoudingen. Centraal in deze analyse staan de begrippen specialisatie, coördinatie en toezicht. 

Vervolgens nemen we mogelijke wijzigingen aan de bestuurlijke organisatie onder de loep. Naast 

klassieke theorieën omtrent de mogelijke (de)centraliserende werking van ICT wordt ook ingegaan 

op fundamentele wijzigingen die we kunnen ondervinden bij de invulling van de begrippen 

specialisatie, coördinatie en toezicht. 
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 2 ICT EN INTERBESTUURLIJKE VERHOUDINGEN 

2.1 ICT, openbaar bestuur en innovatie 

De grote hype die zich aan het eind van vorige eeuw voordeed rondom het internet lijkt 

langzamerhand te zijn weggeëbd. In zowel de publieke (eGovernment) als de private sector 

(eBusiness) werden er allerhande initiatieven genomen met betrekking tot het internet. Meestal 

werden deze initiatieven gedreven vanuit een technologisch gedetermineerde visie. Allerhande 

nieuwe technologische ontwikkelingen werden zonder meer ingepast in de bestaande processen 

en activiteiten, vanuit de overweging dat ze zouden leiden tot meer efficiënte processen en 

kostenbesparingen. 

 

Het internet werd in deze eerste fase vooral beschouwd als een toegangskanaal tot de overheid. 

eGovernment betekende in deze context de aanwezigheid van de overheid op het internet 

(Steyaert, 1999). De aandacht ging uit naar het ontwikkelen van websites waarbij in eerste 

instantie zoveel mogelijk informatie werd ontsloten. Meer volwassen websites boden tevens de 

mogelijkheid tot interactie en transactie tussen de burger en de overheid. Deze visie op 

eGovernment werd in stand gehouden door (internationale) benchmarks die de nadruk leggen op 

de on-line aanwezigheid van overheden (Janssen, Rotthier, en Snijkers, 2003). Veel van deze 

benchmarks gaan op basis van een web-based survey op zoek naar de diensten die de 

verschillende overheden via het internet ontsluiten. Hoe groter het aantal diensten dat wordt 

ontsloten, hoe hoger de overheid in de rangschikking scoort. Een aantal benchmarks gaan in deze 

werkwijze zo ver dat overheden hoger scoren wanneer ze allerhande technische snufjes inbouwen 

in hun website zoals een film- of geluidsfragment.  

 

Deze werkwijze, waarbij nieuwe technieken zonder meer worden ingepast in de bestaande 

processen, bleek niet tot grote verbeteringen in het openbaar bestuur te leiden. De klassieke 

procedures, die werden gekenmerkt door verkokering, fragmentatie en een aanbodgerichte 

dienstverlening, werden gewoonweg behouden en op het internet voortgezet. In plaats van unieke 

loketten met een geïntegreerde dienstverlening startte ieder bestuur zijn eigen loket. Recent 

onderzoek wees uit dat 32% van de internetgebruikers wel een vraag hebben naar on-line publieke 

dienstverlening, maar dat de ingewikkelde overheidsstructuur op het internet voor hen een drempel 

is om deze diensten effectief te gebruiken (Vergult, 2004). Volgens Castells is de reden van deze 

suboptimale situatie niet het falen van het internet, maar de manier waarop ICT werd ingezet. 

Castells stelt dat eBusiness niet betekent dat er zaken op het internet worden gedaan (vb. on-line 

verkopen), maar dat zaken door middel van het internet worden gedaan (Castells, 2004). ICT kan 

pas zijn ware kracht tonen wanneer de bestaande procedures worden hervormd, en door middel 

van ICT nieuwe, klantvriendelijke en innovatieve, procedures worden ontworpen. 
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Deze nood aan innovatie van procedures laat zich ook voelen op het interbestuurlijke vlak. In 

plaats van het informatiseren van bestaande bestuursgrensoverschrijdende processen moet er 

aandacht worden geschonken aan de manier waarop door middel van ICT nieuwe vormen van 

interbestuurlijke processen kunnen worden vormgegeven. De vragen die in dit rapport centraal 

staan zijn de volgende: Welke invloed hebben bestaande interbestuurlijke verhoudingen op het 

gebruik van ICT? Welke invloed heeft het gebruik van ICT op de interbestuurlijke verhoudingen? 

2.2 Interbestuurlijke relaties: van ‘government’ naar ‘governance’ 

Interbestuurlijke relaties spelen in het openbaar bestuur een belangrijke rol. Hierbij gaat het zowel 

om de relatie tussen verschillende departementen van éénzelfde bestuursniveau als tussen 

verschillende bestuursniveau’s onderling. Onderzoek naar de ontwikkeling van ICT in een 

interbestuurlijke context vertrekt vaak vanuit een technologisch deterministische visie. Hierbij wordt 

ervan uitgegaan dat het toenemende gebruik van ICT een rechtstreeks causaal verband vertoont 

met verbeteringen of wijzigingen aan de interbestuurlijke relaties. De interbestuurlijke relaties 

worden hierbij als een objectief gegeven beschouwd waarop de implementatie van ICT een 

eigenstandige invloed uitoefent. Deze visie is moeilijk houdbaar. In de realiteit doen er zich immers 

ook tal van ontwikkelingen voor in het denken rond interbestuurlijke verhouden die hun weerslag 

zullen hebben op de manier waarop we met ICT omgaan.   

 

In het denken rond interbestuurlijke verhoudingen hebben zich gedurende de afgelopen decennia 

een aantal opmerkelijke evoluties voorgedaan. Klassieke bestuurlijke constellaties, gebaseerd op 

hiërarchie, taakverdeling, controle en toezicht blijken steeds minder in staat te zijn om op nieuwe 

en complexe beleidsproblemen een antwoord te formuleren. Allerhande alternatieve constellaties 

zoals vormen van marktwerking en netwerken treden op het voorplan. Flexibele, horizontale, 

partnerschappen verdringen de top-down hiërarchie. Governance komt in de plaats van 

government. 

 

Leach en Percy-Smith vatten de verschuiving van hiërarchische interbestuurlijke relaties naar 

nieuwe interactievormen als volgt samen (Leach en Percy-Smith, 2001): 
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Tabel 1: Klassieke versus nieuwe vormen van bestuurlijke organisatie (naar Leach en Percy-Smith, 
2001) 

Klassieke bestuurlijke organisatie Nieuwe vormen van bestuurlijke organisatie 

 De staat 

 De publieke sector 

 Instituties 

 Organisationele structuren 

 Bepalen, eisen 

 Commanderen, controleren, dirigeren 

 Hiërarchie en autoriteit 

 De staat en het middenveld 

 Publieke, private en ‘derde’ sector 

 Processen 

 Beleid, productie, resultaat 

 Sturen, ondersteunen 

 Leiden, faciliteren, samenwerken, 

onderhandelen 

 Netwerken en partnerschappen 

 

In de klassieke bestuurlijke organisatie ligt de nadruk op de hiërarchie als coördinerend 

mechanisme. De hiërarchische organisatie,  met zijn gelaagde structuur, taakverdeling, controle en 

toezicht staat centraal. In de bestuurlijke organisatie heeft elke organisatie of elk bestuursniveau 

zijn eigen takenpakket. Dit takenpakket wordt al dan niet volledig omschreven en vastgelegd in een 

zogenaamde ‘open’ of ‘gesloten’ taakstelling (vb. in België hebben de gemeenten een ‘open’ 

taakstelling, ze kunnen, binnen bepaalde grenzen, activiteiten ondernemen met het oog op het 

‘gemeentelijk belang’). De hogere lagen uit de hiërarchie oefenen toezicht uit op de lagere niveaus. 

In deze klassieke benadering speelt de overheid een belangrijke rol. Er wordt weinig 

samengewerkt met partners uit de private of not-for-profit sector. 

 

Alternatieve vormen van bestuurlijke organisatie leggen minder nadruk op de organisationele 

aspecten. De productie en het resultaat van het beleid staan centraal. Het resultaat dat van het 

beleid wordt verwacht is richtinggevend voor de structuren en niet omgekeerd. Naast de overheid 

zelf maken ook nog een heel aantal andere actoren deel uit van het volledige plaatje: allerhande 

private en ‘derde sector’ partijen worden bij het beleid betrokken. De overheid heeft ten opzichte 

van deze actoren geen hiërarchische positie, waardoor er niet meer gewerkt kan worden met 

taakverdelingen, controle en toezicht. De verschillende actoren worden bijeengebracht in een 

netwerk, waarbij de overheid het netwerk enigszins kan aansturen en de samenwerking faciliteren 

om het gewenste resultaat te bereiken. Volgens Klijn wordt de kwaliteit van het beleid hier niet 

meer bepaald door de performantie van één enkele organisatie, maar door de kwaliteit van de 

keten tussen de verschillende deelnemende organisaties (Klijn, 2003). 

2.3 ICT en interbestuurlijke relaties: theoretische benaderingen 

De initiële onderzoeksvragen van dit rapport (Wat is de invloed van het gebruik van ICT op 

interbestuurlijke verhoudingen? Wat is de invloed van interbestuurlijke verhoudingen op het gebruik 

van ICT?) stellen echter een probleem aangezien er geen duidelijke afhankelijke en onafhankelijke 

variabele is. De onderzoeksvragen zelf reeds suggereren een complexe relatie tussen ICT en 

interbestuurlijke verhoudingen. In de theoretische litereratuur rond de relatie tussen ICT en 

organisatorische veranderingen zijn een aantal modellen beschikbaar waarin wordt getracht een 
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denkkader aan te rijken om de complexiteit van de interactie tussen ICT en organisatorische 

verandering te kunnen vatten. We geven hieronder drie modellen weer. 

 

Van de Donk en Snellen menen dat ook in de toepassing van ICT in de publieke sector het van 

belang is een onderscheid te maken tussen causale en functionele oorzakelijke verbanden tussen 

ontwikkelingen op het vlak van technologie en ontwikkelingen op het vlak van het publiek 

management (van de Donk en Snellen, 1998). In de eerste plaats is ICT een oorzakelijke factor 

van een aantal ontwikkelingen. ICT kan bijvoorbeeld zorgen voor een verhoging van de efficiëntie 

van een bepaalde activiteit. Het feit dat ICT een hogere efficiëntie veroorzaakt (causale relatie) wil 

echter nog niet zeggen dat ICT daadwerkelijk zal worden gebruikt. De nieuwe mogelijkheden die 

door toedoen van ICT worden geboden kunnen echter een attractor vormen om ICT in processen 

in te schakelen (functionele relatie). Enerzijds biedt ICT dus nieuwe mogelijkheden, anderzijds 

moeten deze mogelijkheden ook daadwerkelijk worden gebruikt en ingepast in de eigen processen. 

Deze denkwijze toont echter aan dat nieuwe technologieën niet op zichzelf een determinerende 

invloed hebben op de manier waarop het openbaar bestuur vorm krijgt. Nieuwe technologieën 

bieden wel mogelijkheden die vervolgens in functie van bepaalde bestuurskundige ideeën en 

hervormingen in de publieke sector worden toegepast. 

 

In de discussie omtrent de invloed van ICT op organisaties in het algemeen halen Bouwman e.a. 

de adaptieve structuratietheorie van Giddens aan (Bouwman et al., 2002). De auteurs halen de 

tegenstelling aan tussen het technologisch determinisme en het sociaal-organisatorisch 

determinisme. Het technologisch determinisme gaat ervan uit dat de technologie bepalend is voor 

de manier waarop ICT in een organisatie vorm krijgt. Het sociaal-organisatorisch determinisme 

daarentegen gaat ervan uit dat het de organisatie zelf is die volledig bepaalt op welke manier ICT 

wordt ingezet. De adaptieve structuratietheorie vertrekt van een wisselwerking tussen technologie 

en organisatie. Zowel de technologie als de organisatie scheppen mogelijkheden en zijn 

mogelijkheden bepalend. De adaptieve structuratietheorie stelt in dit verband dat organisaties en 

technologie zich wederzijds zullen aanpassen.  

 

Een recent model in het debat rond de relatie tussen ICT en organisationele structen is het 

‘technology enactment framework’ van Fountain (Fountain, 2001). Net zoals de eerder 

aangehaalde auteurs zet Fountain zich af tegen een visie waarbij wordt vertrokken van een 

enkelvoudige causale relatie tussen ICT en organisationele verandering (technologisch 

determinisme). De realiteit is volgens deze auteur meer complex. Om deze complexiteit in kaart te 

brengen wordt een model gehanteerd waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘objective 

technology’ en ‘enacted technology’. Onder ‘objective technology’ verstaat Fountain elementen 

zoals het internet of hardware. De manier waarop deze technologie wordt ingezet is echter 

afhankelijk van de bestaande instituties. De ‘objective technology’ wordt niet zomaar ingezet in de 

bestaande organisaties, waarna deze organisationale veranderingen veroorzaakt. Fountain stelt 

dat de ‘objective technology’ wordt aangepast in functie van de bestaande instituties. Wanneer de 
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technologie is aangepast aan de bestaande institutionele setting spreken we over ‘enacted 

technology’. Belangrijk is hierbij op te merken dat de bestaande instellingen de technologie niet 

volledig naar eigen wens zullen aanpassen (dit zou een visie zijn in de lijn van het sociaal-

organisatorisch determinisme). De centrale stelling in het technology enactment framework is dat 

er een complexe interactie plaatsvindt tussen technologie aan de ene kant en institutionele 

structuren aan de andere kant. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Uit de interactie tussen beiden 

ontstaat de ‘enacted technology’ die uiteindelijk kan leiden tot nieuwe organisationele structuren. 

 

De drie theoretische modellen inzake het verband tussen technologie (ICT) en organisatorische 

veranderingen die hierboven worden aangehaald hebben een aantal elementen 

gemeenschappelijk. Alledrie verwerpen ze zowel het technologisch determinisme als het 

organisatorisch determinisme. De manier waarop ICT in de bestuurlijke praktijk vorm krijgt moeten 

we beschouwen als een complexe interactie tussen ICT en organisationele structuren. Wanneer 

we het gebruik van ICT in een interbestuurlijke context willen schetsen betekent dit dat we 

aandacht moeten hebben voor drie elementen. Ten eerste is er de ‘objectieve’ technologie die 

nieuwe mogelijkheden biedt om bestuursgrensoverschrijdende processen vorm te geven. Ten 

tweede zijn er de bestaande interbestuurlijke verhoudingen die mee zullen bepalen hoe ICT in de 

praktijk vorm krijgt. Ten derde kunnen we kijken naar de uiteindelijke invloed van de ‘enacted 

technology’ op de interbestuurlijke verhoudingen. Welke wijzigingen hebben zich nu aan het einde 

van de rit voorgedaan? 
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 3 ICT ALS ENABLER VAN BESTUURSGRENSOVERSCHRIJDENDE PROCESSEN 

Samenwerking tussen verschillende organisaties wordt noodzakelijk om een aantal klassieke 

problemen van publieke dienstverlening en beleid aan te kunnen pakken. Publieke dienstverlening 

wordt veelal georganiseerd vanuit de noden en logica van de administratie zelf. Hierdoor ontstaat 

er een aanbodgerichte dienstverlening, waarbij niet een bepaalde beleidsproblematiek of 

probleemsituatie van een burger of bedrijf richtinggevend is, maar het eigen, interne functioneren 

van de administratie. Deze aanbodgerichtheid gaat zeer ver: denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde 

formulieren die door burgers of bedrijven moeten worden vervolledigd in het kader van een 

belastingaangifte. De documenten, die zijn opgesteld vanuit het oogpunt van een vlotte verwerking 

door de administratie, zijn zodanig ingewikkeld dat er een uitvoerige handleiding wordt bijgeleverd 

die de gebruiker wegwijs maakt bij zijn aangifte. 

 

Door de taak- en bevoegdheidsverdelingen tussen verschillende bestuursniveaus en tussen 

verschillende departementen of diensten van éénzelfde bestuursniveau ontstaat er een 

versplintering, fragmentatie en verkokering van het beleid en de dienstverlening. Iedere dienst 

biedt een dienst aan waarvoor hij zelf bevoegd is, zonder afstemming van de eigen diensten met 

deze van andere besturen. Veelal heeft één enkele administratie echter slechts een stukje van de 

oplossing voor een probleemsituatie in handen. Burgers of bedrijven kijken tegen een groot aantal 

administraties aan die elk een deel van hun probleem kunnen oplossen. In de praktijk zullen ze 

echter zelf hun weg moeten zoeken tussen de verschillende administraties en niveaus.  

 

Deze vormen van fragmentatie en verkokering leidt tot een minder efficiënte en effectieve 

dienstverlening. Op het vlak van efficiëntie moeten burgers en bedrijven bijvoorbeeld telkens 

dezelfde informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstellingen. Enerzijds brengt dit 

administratieve lasten met zich mee voor de burgers en bedrijven, anderzijds zorgt dit ook voor 

dubbel werk voor de overheid. Een aantal gegevens worden immers telkens opnieuw manueel 

ingevoerd terwijl ze reeds bij een andere overheidsdienst beschikbaar waren. Door het slechte 

beheer van gegevens krijgen eveneens allerhande vormen van fraude de vrije hand. De burger is 

niet enkel een klant van de overheid: sommige burgers kunnen ook als fraudeur optreden indien zij 

meer rechten wenst te gebruiken dan hen eigenlijk toekomen.  

 

Het begrip effectiviteit slaat op het bereiken van de doelstellingen van het overheidsbeleid. De 

overheid probeert door middel van een aantal beleidsinstrumenten de maatschappij te sturen (vb. 

door het economische instrument van subsidies of belastingen). Door de intransparantie en 

fragmentatie van het beleid kennen veel burgers of bedrijven echter niet meer hun weg doorheen 

allerhande overheidsmaatregelen. Hierdoor maken zijn van een aantal maatregelen geen gebruik, 

waardoor deze maatregelen hun doel missen. Als gevolg van deze al te grote fragmentatie en 

intransparantie ontstaan er in de private sector allerhande intermediairen (vb. subsidieadviseurs) 
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die burgers en bedrijven (tegen betaling) helpen hun weg te vinden door de wildgroei aan 

overheidsinitiatieven. 

 

De overheid heeft op dit gebied een belangrijke rol te vervullen. Onnodige administratieve 

formaliteiten blijken een zware last te zijn op de schouders van burgers en bedrijven. Volgens een 

benchmark van de Wereldbank kan België op dit vlak nog een aantal stappen vooruit zetten (World 

Bank, 2003). De Wereldbank vergeleek 133 landen op het vlak van administratieve lasten 

verbonden aan de oprichting van een nieuwe onderneming (vóór de inwerkingtreding van de 

Kruispuntbank voor Ondernemingen). In België waren er zeven verschillende procedures 

noodzakelijk (bij zeven verschillende instellingen) om een onderneming op te richten (storten 

maatschappelijk kapitaal, neerlegging financieel plan bij het notariaat, registratie bij de Rechtbank 

van Koophandel, controle vestigingsvoorwaarden bij de Kamers voor Ambachten en Neringen, 

registratie handelsregister, aanvraag BTW-nummer en aanvraag sociaal-zekerheidsnummer). Wat 

aantal verschillende procedures betreft stond België hiermee op plaats nr. 17. Het grootste 

probleem bleek de tijdsduur te zijn die nodig is om een onderneming op te richten. De procedure 

kent in België een duurtijd van 57 werkdagen, goed voor plaats nr. 77 in de rangschikking. In 

Australië, Canada, de VS en Denemarken werd deze tijdsduur door middel van informatisering 

ingekort tot 2 à 4 werkdagen. Een jaar na de inwerkingtreding van de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen is dit aantal dagen volgens de regering gedaald tot 34 dagen (Van Quickenborne, 

2004). Het uiteindelijke streefdoel van de federale regering is drie dagen. 

 

Door middel van de inzet van ICT zouden overheidsorganisaties dus kunnen werken aan zowel de 

efficiëntie (vb. tijdsbesparingen) als de effectiviteit (doelbereiking van het beleid). Het klassieke 

aanbodgerichte denken moet worden vervangen door een vraaggerichte benadering. Fragmentatie 

en verkokering moeten worden vervangen door integratie van dienstverlening. Onder integratie van 

dienstverlening wordt het afstemmen verstaan van processen over bestuursgrenzen heen in 

functie van de probleemsituatie waarin de burger of het bedrijf zich bevindt. 

3.1 Naar een vraaggerichte dienstverlening 

Een vraaggerichte dienstverlening vertrekt vanuit de probleemsituatie waarin een burger of bedrijf 

zich bevindt. Een burger die een vraag aan de overheid stelt bevindt zich immers in een situatie die 

breder is dan de specifieke vraag die hij stelt. Dit betekent dat een burger naast de expliciete vraag 

die hij stelt nog een hele reeks impliciete vragen heeft. Dit fenomeen wordt de latente vraag 

genoemd, aangezien het goed mogelijk is dat een burger deze vragen niet stelt omdat hij niet weet 

dat de overheid een antwoord op deze vragen heeft (OL 2000, 1997). Een voorbeeld hiervan is 

een burger die een bouwvergunning aanvraagt. De expliciete vraag in dit geval is de vraag naar 

een vergunning. De probleemsituatie waarin deze burger zich bevindt is ‘(ver)bouwen’. De 

overheid heeft deze burger waarschijnlijk nog heel wat andere zaken aan te bieden dan enkel een 

bouwvergunning (vb. een subsidie voor isolatie van de woning of de openingsuren en kostprijs van 

een containerpark voor het vervoer van grof vuil). Wanneer de burger geen weet heeft van 
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eventuele subsidies zal hij hier echter niet naar vragen. De kans dat de burger niet op de hoogte is 

van een reeks van diensten of mogelijkheden wordt groter naarmate deze diensten verspreid zijn 

over meerdere besturen of administraties. Hoe gefragmenteerder de dienstverlening, hoe groter de 

kans op latente vraag. 

3.1.1 Reactieve, responsieve en pro-actieve dienstverlening 

De overheid kan in haar publieke dienstverlening op verschillende manieren handelen (Leenes, 

2001). Een eerste manier van handelen wordt ‘reactief’ genoemd. De overheid werkt hier volgens 

het eenvoudige principe actie-reactie. De burger stelt een specifieke vraag (actie) en de overheid 

antwoordt op deze specifieke vraag (reactie). In het geval van een aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning door een burger zal de overheid deze vraag in overweging nemen 

en de vergunning al dan niet toekennen.  

 

Een tweede mogelijke manier van handelen is de ‘responsieve’ manier. De overheid gaat hier een 

stap verder en reageert niet enkel op de specifieke vraag van de burger, maar gaat uit van de 

probleemsituatie waarin hij zich bevindt. De overheid gaat niet enkel reageren op de specifieke 

vraag van de burger, maar probeert ook een aantal oplossingen aan te reiken voor de (eventueel) 

aanwezige latente vragen. In het voorbeeld van de stedenbouwkundige vergunning zou de 

administratie waartoe de burger zich wendt (gemeentelijke loket) hem kunnen wijzen op een reeks 

andere interessante diensten of informatie. Hierbij hoeft de betreffende administratie zich uiteraard 

niet te beperken tot diensten die door het eigen bestuursniveau worden aangeboden. De kwaliteit 

van de dienstverlening verbetert naarmate er eveneens aandacht wordt geschonken aan diensten 

van andere niveaus. 

 

Een derde handelingswijze verlaat de ‘klassieke’ denkpiste van de geïntegreerde loketten. Bij 

vormen van pro-actieve dienstverlening is er geen loket meer noodzakelijk. De overheid wacht hier 

immers niet op een vraag van de burger om te reageren, maar treedt pro-actief op. Wanneer de 

overheid weet in wat voor situatie een burger zich bevindt kunnen bepaalde diensten of informatie 

automatisch aan de burger worden aangeboden, zonder dat deze hier nog om hoeft te vragen of 

zich naar een loket moet wenden. Deze vorm van dienstverlening heeft als groot voordeel dat ze 

de effectiviteit van een reeks diensten zal doen toenemen. Eerder werd aangehaald dat het halen 

van beleidsdoelstellingen vaak wordt belemmerd door de fragmentatie en intransparantie van de 

overheid. Een subsidie om een bepaald gedrag te stimuleren zal zijn doel niet bereiken indien 

niemand weet dat er een subsidie bestaat en waar deze aangevraagd kan worden. Het knelpunt 

hierbij is echter dat de drempel van een gefragmenteerde dienstverlening niet voor iedereen even 

hoog is. Bepaalde groepen burgers (vb. hooggeschoolden) of bedrijven (vb. grotere of 

kapitaalkrachtige bedrijven) hebben meer mogelijkheden om doorheen de gefragmenteerde 

overheid hun weg te vinden, op eigen houtje of met behulp van hiervoor betaalde intermediairen. 

Dit fenomeen wordt algemeen bestempeld als het Mattheus-effect, naar de bijbelse passage ‘Aan 

wie heeft zal gegeven worden’. Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld in het welzijnsbeleid een 

aantal maatregelen worden genomen ter ondersteuning van sociaal zwakkeren die in de praktijk 
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echter nooit hun doelstelling bereiken. Enerzijds omdat de doelgroep eenvoudigweg het bestaan 

niet kent van de maatregelen, anderzijds omdat het stigmatiserend kan zijn om zich aan een loket 

te moeten melden voor het verkrijgen van een bepaalde steun. Pro-actieve dienstverlening kan hier 

aan verhelpen door een aantal rechten automatisch toe te kennen aan de rechthebbenden: 

iedereen die ergens recht op heeft wordt bereikt zonder een noodzakelijke aanvraag aan een loket. 

Deze vorm van dienstverlening vereist wel een sterke integratie in de back-office van de overheid. 

De administratie die de dienst verstrekt moet immers precies weten wie waarop recht heeft. 

Hiervoor zal informatie, die verspreidt is over meerdere besturen, moeten worden gecombineerd of 

uitgewisseld, hetgeen tot een aantal vraagstukken leidt op het vlak van privacy. De bescherming 

van de privacy en het verbeteren van de publieke dienstverlening staan hier op gespannen voet 

met elkaar. Frissen spreekt in dit verband over ‘een incestueuze relatie tussen big brother en soft 

sister’ (Frissen, 1992).  

3.1.2 Fragmentatie, concentratie en integratie 

Er zijn verschillende mogelijkheden om in plaats van een reactieve naar een meer responsieve of 

pro-actieve dienstverlening over te gaan. Indien de dienstverlening op een gefragmenteerde 

manier wordt aangeboden is het mogelijk dat een bestuur burgers doorverwijst naar diensten van 

een ander bestuur. Hierbij treedt de administratie responsief op: naast de expliciete vraag van de 

burger verwijst ze eveneens door naar een aantal gerelateerde diensten. Om dit mogelijk te maken 

moet er echter een goede informatievoorziening zijn tussen verschillende besturen onderling: de 

besturen moeten van elkaar weten welke diensten ze aanbieden en over deze diensten een zekere 

mate van detailkennis opbouwen. In de praktijk zal het moeilijk realiseerbaar zijn om zo’n grote 

informatiecapaciteit bij het eigen personeel op te bouwen en up-to-date te houden. Bovendien, al 

zou de burger goed worden ingelicht, moet hij zich nadien nog wenden naar de diensten van het 

bestuur dat de dienst effectief aanbiedt. Hij wordt enkel doorverwezen, er is nog geen sprake van 

een geïntegreerde behandeling van zijn probleem.  

 

Concentratie van dienstverlening is een tweede mogelijke stap om de klantvriendelijkheid te 

verbeteren. Verschillende besturen kunnen hun diensten concentreren door ze fysiek op dezelfde 

plek samen te brengen (Leenes, 2001). Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld alle diensten rond 

‘bouwen’ op één locatie worden ondergebracht. Op deze manier moeten burgers nog worden 

doorverwezen naar eventueel interessante diensten bij een ander bestuur, maar bevindt deze 

dienst zich fysiek op dezelfde plaats hetgeen de klantvriendelijkheid verhoogt. Door het fysiek 

samenbrengen van de diensten krijg je als het ware een soort supermarkt van alle diensten met 

betrekking tot een bepaald probleem (OL 2000, 1997). Dit heeft eveneens tot gevolg dat een aantal 

latente vragen van de burger tot een expliciete vraag kunnen worden omgevormd omdat de burger 

een bepaalde dienst ‘ziet’. Hij komt bijvoorbeeld met een vraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning, maar merkt plots op dat een ander bestuursniveau ook diensten heeft op het vlak van 

‘bouwen’.  
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Naast fragmentatie en concentratie is integratie van dienstverlening de meest verregaande en 

klantvriendelijke oplossing. Het geïntegreerd aanbieden van diensten betekent het bundelen van 

diensten in functie van de probleemsituatie waarin een burger zich bevindt. Dit betekent dat de 

burger zich niet meer moet wenden tot verschillende loketten, maar dat hij op één plek een aantal 

diensten, relevant voor zijn probleemsituatie, vindt. Deze integratie van diensten moet plaatsvinden 

over bestuursgrenzen heen: de diensten van verschillende besturen (en eventueel private actoren) 

zouden op een geïntegreerde manier toegankelijk moeten worden. Het denken in termen van 

geïntegreerde unieke loketten heeft gedurende de afgelopen jaren echter veel besturen aangezet 

tot het ontwikkelingen van een eigen uniek loket, al dan niet toegankelijk via het internet. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de groei van ‘bedrijvenloketten’. Op deze manier is er echter geen 

integratie van dienstverlening ontstaan, maar een veelvoud aan ‘unieke’ loketten. Deze beweging 

valt te verklaren vanuit de vaststelling dat zichtbaarheid ten opzichte van de burgers voor een 

bestuur belangrijk is. Samenwerking met andere besturen, of het aanbieden van de eigen diensten 

via een loket van een ander bestuur, blijft moeilijk liggen omdat de identiteit van het eigen bestuur 

onvoldoende kan worden benadrukt. 

3.2 Innovatie van processen 

In nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking gebaseerd op concepten als netwerken en 

governance ligt de klemtoon niet op taken en activiteiten, maar op processen. Een proces wordt 

door Davenport en Short gedefinieerd als ‘a set of logically related tasks performed to achieve a 

defined business outcome’ (Davenport en Short, 1990). Hammer en Champy spreken over ‘a 

collection of activities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to 

the customer’ (Hammer en Champy, 1993). Het gemeenschappelijke in deze twee definities is de 

vaststelling dat een proces een aaneenschakeling, een keten, is van taken en activiteiten gericht 

op een bepaalde waardevolle output. Een proces kan dus worden beschouwd als een waardeketen 

waarin verschillende actoren specifieke taken en activiteiten vervullen. Davenport en Short menen 

dat processen doorheen bestaande organisatie- of bestuursgrenzen heen lopen (Davenport en 

Short, 1990). Een proces staat los van organisatiestructuren. Op het vlak van interbestuurlijke 

relaties heeft dit tot gevolg dat ook binnen de publieke sector processen aanwezig zijn die 

doorheen verschillende bestuurslagen heen lopen. 

 

Het herdenken van processen staat centraal in procesinnovatie, ook wel ‘business process 

reengineering’ of ‘business process redesign’ genoemd. Business process reengineering wordt 

door Hammer en Champy gedefinieerd als ‘the fundamental rethinking and radical redesign of 

business processes to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of 

performance, such as cost, quality, service and speed’ (Hammer en Champy, 1993). De ideeën en 

principes die achter procesinnovatie schuilgaan kunnen een goede leidraad bieden bij het 

herdenken van processen over bestuursgrenzen heen. In de literatuur rond procesinnovatie keren 

telkens een aantal belangrijke principes terug. Deze worden in de volgende paragrafen besproken. 
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3.2.1 Aandacht voor processen in plaats van taken en activiteiten 

De aandacht voor het proces als geheel wijkt af van klassieke benaderingen van interbestuurlijke 

samenwerking en informatisering. Op het vlak van interbestuurlijke verhoudingen lag de klemtoon 

traditioneel op het verdelen van taken en bevoegdheden. Een voorbeeld hiervan is het in 2001 

gevoerde ‘kerntakendebat’ tussen de verschillende Vlaamse bestuursniveaus (Vlaamse overheid, 

provincies en gemeenten). In dit debat werd getracht aan de hand van een aantal argumenten te 

komen tot een optimale bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende besturen. De aandacht lag 

hierbij vooral op de vraag welk niveau het meest geschikt was om een bepaalde taak de verrichten 

en niet op een geheel proces. 

 

De aandacht voor taken, activiteiten en taakverdeling komt voort uit het ‘scientific management’ 

van F.W. Taylor (Van Hooland, 1996). De kern van de ideeën van Taylor bestaat uit taakverdeling 

en specialisatie. Voor alle taken moest de optimale manier worden gevonden om ze te realiseren. 

Taken en activiteiten moesten worden bestudeerd om ze te kunnen verbeteren. De opkomst van 

nieuwe technologieën leidde in de aanvangsfase tot het automatiseren van taken. De aandacht 

bleef gevestigd op specifieke taken en technologie bood de mogelijkheid om de taken zo efficiënt 

mogelijk te laten gebeuren. Het gebrek aan aandacht voor het proces als geheel leidt er in deze 

situatie toe dat de efficiëntie van individuele taken wel toeneemt, maar dat de effectiviteit van het 

volledige proces niet toeneemt. De focus op het verbeteren van de efficiëntie van afzonderlijke 

taken leidt volgens enkele auteurs enkel tot incrementele verbeteringen. Neem bijvoorbeeld een 

proces van drie achtereenvolgende taken. Wanneer in zo’n proces de efficiëntie van de taken 

wordt verbeterd kunnen er toch problemen blijven op bijvoorbeeld het vlak van wachttijden tussen 

de opeenvolgende taken. Door de focus op het proces als geheel te leggen zouden bijvoorbeeld 

mogelijkheden kunnen worden nagegaan om de taken in plaats van serieel, parallel te laten 

verlopen. Op deze manier worden er niet op een incrementele manier verbeteringen aan een 

proces aangebracht, maar wordt het proces volledig herbekeken. Hammer vat dit samen als ‘don’t 

automate, obliterate’ (Hammer, 1990). 

 

Het verschil tussen automatiseren en het volledig herdenken van processen is ook van toepassing 

op het vlak van interbestuurlijke verhoudingen. Hierbij kan automatisering plaatsvinden binnen een 

bepaalde administratie. De taken die deze administratie uitvoert kunnen hierdoor efficiënter gaan 

verlopen. Wanneer een bepaalde dienst echter bestaat uit een aaneenschakeling van taken 

doorheen verschillende bestuursniveaus zal het automatiseren van de afzonderlijke administraties 

geen grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van het gehele proces. Een extreem voorbeeld 

hiervan is het geval waarbij de verschillende betrokken administraties hun interne werking 

automatiseren (vb. door interne digitalisering van dossiers), maar waarbij de uitwisseling van 

dossiers nog op papier gebeurt waardoor gegevens telkens opnieuw moeten worden ingegeven. 

3.2.2 Output en waardecreatie als uitgangspunt 

Het uitgangspunt van procesinnovatie is niet meer de verdeling van taken tussen verschillende 

actoren, maar de output van het proces. Elk proces heeft een output (een product of dienst) die 
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door de aaneenschakeling van taken en activiteiten tot stand is gekomen. Deze output heeft voor 

de afnemer ervan een bepaalde waarde (vb. de oplossing van een probleem). De interesse van de 

afnemer van de output gaat enkel uit naar deze waarde, niet naar de manier waarop ze tot stand is 

gekomen. Het herdenken van processen dient te gebeuren in functie van de output en zijn waarde. 

Hierbij staat de vraag centraal op welke manier de output een zo hoog mogelijke waarde voor de 

afnemer kan bereiken. 

 

Procesinnovatie kan de waarde van de output op verschillende manieren doen verhogen. 

Verhoging van de waardecreatie van het proces kan bijvoorbeeld bestaan uit de verbetering van de 

kwaliteit van de dienstverlening (vb. integratie) of een daling van de kosten of tijdsduur om de 

dienstverlening te produceren. Bij het herdenken van processen worden deze mogelijkheden tot 

waardecreatie of waardeverhoging als uitgangspunt genomen. Zij vormen de doelstelling van een 

hervormingstraject.  

 

Om de waardecreatie van een proces te kunnen verbeteren moet het geheel van taken en 

activiteiten in kaart worden gebracht. Hierbij moet er over de verschillende taken een denkoefening 

gebeuren waarbij de vraag wordt gesteld welke waarde de betreffende taak bijbrengt aan het 

proces. Een proces is immers niet op een volledig rationele manier opgebouwd. Een aantal taken 

of activiteiten kunnen omwille van allerhande redenen (vb. historische) deel uitmaken van een 

proces, maar eigenlijk geen echte meerwaarde meer bieden aan het proces. Zo zullen er in vele 

processen taken zijn die vroeger om een of andere reden hun nut hadden, maar waarvan de 

noodzaak nu is weggevallen. Een kritische analyse van alle taken is dus nodig: welke waarde 

brengt deze taak bij tot de output? Indien er taken zijn die geen toegevoegde waarde creëren moet 

worden nagegaan of ze niet verwijderd kunnen worden. 

 

In vele processen bevinden zich een aantal nutteloze, onnodige of overtollige taken. Een voorbeeld 

hiervan is het invoeren van dezelfde gegevens door verschillende instellingen. Eerder werd reeds 

het nadeel beschreven van automatisatie van verschillende instellingen. Hierbij worden 

organisaties afzonderlijk geïnformatiseerd, maar is er geen aandacht voor hun onderlinge 

wisselwerking. Dit leidt ertoe dat organisaties gegevens invoeren in de eigen informatiesystemen, 

die vervolgens door een andere organisatie opnieuw moeten worden ingevoerd in hun 

informatiesystemen. Door middel van elektronische gegevensuitwisseling worden deze vormen van 

onnodig dubbelwerk vermeden: de digitale gegevens kunnen onmiddellijk in de informatiesystemen 

van andere organisaties worden gebruikt.  

 

Het meermaals opvragen van dezelfde gegevens bij burgers en bedrijven is een voorbeeld van 

overtollig werk dat eveneens voortvloeit uit het gebrek aan onderling uitwisseling van gegevens. 

Indien elke publieke instelling verantwoordelijk is voor zijn eigen informatievoorziening zal elke 

instelling afzonderlijk gegevens bij burgers en bedrijven moeten opvragen. Dit zorgt voor onnodige 

kosten bij zowel de overheid als bij de private actoren die de informatie moet voorzien. Hammer 
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stelt als principe voor: ‘capture information once at the source’ (Hammer, 1990). In plaats van een 

gefragmenteerde informatievoorziening door ieder geïnteresseerd bestuur wordt er volgens 

Hammer beter gewerkt met een centrale opslag van de gegevens in een databank waarna ze voor 

iedereen toegankelijk zijn. Het elektronisch uitwisselen van gegevens voorkomt op deze manier 

een hele reeks van onnodige en overtollige taken. Een bijkomend voordeel van deze manier van 

werken is niet enkel het verhogen van de efficiëntie van de informatieverzameling en  -uitwisseling. 

Indien de data éénmalig, dichtbij de bron worden verzameld wordt het risico op foutieve informatie 

immers kleiner. De informatie zal kwalitatief beter zijn, enerzijds door het feit dat ze bij de 

betrokkene zelf wordt ingewonnen door een instelling die er dichtbij staat, anderzijds omdat er over 

eenzelfde burger of bedrijf geen verschillende informatie meer kan circuleren bij verschillende 

instellingen. De voordelen van een éénmalige registratie van gegevens worden eveneens duidelijk 

op het vlak van het up-to-date houden van informatie doorheen de tijd. Indien bijvoorbeeld een 

adres van een onderneming zich in meerdere databanken bevindt, maar bij een verhuis slechts in 

een aantal databanken wordt aangepast stelt zich een probleem op het vlak van de juistheid van 

de informatie. Bij een éénmalige registratie stelt dit probleem zich niet: het nieuwe adres wordt in 

de betrokken databank ingevoerd waarna het toegankelijk wordt voor belanghebbenden. 

 

Controles zijn taken in een proces die als dusdanig geen waarde toevoegen aan de output. 

Hammer en Champy stellen dat controles in een proces worden ingebouwd om misbruiken van het 

proces te vermijden (Hammer en Champy, 1993). Deze taken zorgen voor een toenemende kost 

van het proces (vb. een langere doorlooptijd van het proces). Het inbouwen van controles is dan 

ook enkel nuttig indien de kosten van de controle de baten ervan niet overschrijden. Bij het 

herorganiseren van processen is het van belang om het nut van alle controles na te gaan en ze tot 

een minimum te beperken. Het herbekijken van controles moet in samenhang worden gezien met 

het principe ‘capture information once at the source’. Wanneer informatie door verschillende 

instellingen wordt verzameld, moet ze ook door al deze instellingen worden geverifieerd en 

gecontroleerd. Door middel van een éénmalige informatie-inzameling hoeft de controle ook slechts 

éénmaal te gebeuren alvorens de informatie wordt verspreidt bij andere instellingen.  

3.2.3 ICT als enabler 

ICT is volgens Davenport en Short een belangrijk instrument in de innovatie van processen 

(Davenport en Short, 1990). De mogelijkheden van ICT worden meestal echter onderbenut. 

Traditioneel wordt ICT vaak ingezet om bestaande processen te informatiseren, hetgeen op het 

vlak van innovatie meestal slechts incrementele verbeteringen tot gevolg heeft. Indien de 

processen toch worden hervormd gebeurt het dat de processen worden uitgetekend en ICT pas 

aan het einde te pas komt om het hervormde proces te implementeren. Wanneer ICT op deze 

manier wordt gebruikt blijken de resultaten in de praktijk vaak tegen te vallen (Davenport, 1993). 

De inzet van ICT als dusdanig zorgt niet voor een grote verbetering van de effectiviteit of de 

efficiëntie van een proces. Hammer en Champy stellen zelfs dat ICT op deze manier kunnen 

worden misbruikt door bestaande, slechte, processen door middel van ICT te institutionaliseren 

(Hammer en Champy, 1993). 
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Davenport stelt er geen oorzakelijk verband is vast te stellen tussen de implementatie van ICT en 

de verbetering van de output van processen omdat er nog een tussenliggende variabele is. ICT 

veroorzaakt geen verbetering van de output, maar het innoveren en hervormen van processen kan 

dit wel. De hervorming van een proces is als het ware een intermediaire variabele tussen de inzet 

van ICT en het verbeteren van de output. Dit heeft tot gevolg dat ICT niet enkel tijdens de 

implementatie van een proces aan bod moet komen, maar veel vroeger. ICT biedt immers een 

aantal nieuwe mogelijkheden in het hervormen van processen. Door van bij de start de 

mogelijkheden van ICT in rekening te brengen kunnen processen op een meer verregaande 

manier worden hervormd.  

 

Hammer en Champy menen dat de klassieke deductieve manier om slecht werkende processen 

aan te pakken moet worden vervangen door een inductieve manier (Hammer en Champy, 1993). 

Meestal worden een aantal problemen van bestaande processen aangekaart en wordt er voor 

deze problemen een oplossing gezocht (deductie). Een inductieve manier van werken doet het 

omgekeerde: eerst wordt nagegaan welke mogelijke oplossingen en nieuwe mogelijkheden ICT 

biedt, om vervolgens op zoek te gaan naar problemen die door middel van de nieuwe innovatieve 

processen kunnen worden aangepakt. Het probleem met vormen van inductie is het feit dat 

mensen wel bestaande problemen in bestaande processen kennen en er oplossingen voor zoeken, 

maar het veel moeilijker is om van nul af aan geheel nieuwe processen te bedenken. Hierin ligt nu 

echter net de kern van procesinnovatie. Procesinnovatie houdt een soort van paradigmawisseling 

in. Men moet trachten te denken buiten de bestaande kaders en expliciete of impliciete regels. Het 

gaat om een ‘radical redesign’ waarbij gestart wordt vanaf een wit blad. Bestaande processen 

moeten worden ‘vergeten’ omdat zij vaak berusten op opvattingen of vooronderstellingen die op 

een bepaald ogenblik mogelijkerwijs achterhaald zijn. ICT zorgt ervoor dat een aantal voor de hand 

liggende assumpties moeten worden herbekeken. Davenport haalt in onderstaande tabel een 

aantal elementen aan waarop ICT invloed heeft en die een impuls kunnen geven aan 

procesinnovatie. 
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Tabel 2: Impact van ICT op procesinnovatie (naar Davenport, 1993) 

Impact Verklaring 

Automatiseren Elimineren van menselijke arbeid uit processen 

Informationeel Beter verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot 

het verloop van het proces 

Sequens Veranderen van de sequens van het proces en mogelijkheden tot 

parallel werken 

Opvolging Verbetering van de mogelijkheden tot het opvolgen en monitoren 

van een proces 

Analytisch Verbetering van het vermogen tot informatie-analyse en 

besluitvorming 

Geografisch Processen kunnen worden gecoördineerd ongeacht geografische 

afstand 

Integratie Afgescheiden processen, taken of activiteiten kunnen beter 

worden gecoördineerd 

Kennis Kennis kan beter worden verzameld en verspreid 

Intermediaire functies Elimineren van intermediaire functies uit een proces 

 

In de eerste plaats kan ICT een instrument zijn voor de automatisatie van bestaande 

werkprocessen. Zoals echter in de volgende paragraaf zal worden weergegeven is automatisatie 

slechts een eerste stap in het gebruik van ICT. Door toedoen van automatisatie kunnen er zich 

slechts incrementele verbeteringen in een proces voordoen. Naast automatisatie biedt ICT dan ook 

nog een hele reeks andere mogelijkheden die een meer diepgaande invloed op een proces kunnen 

hebben. 

 

Een belangrijke impact op processen zijn de mogelijke wijzingen op het vlak van de sequens van 

een proces. De traditionele manier om een dossier te behandelen bestaat eruit het dossier van de 

ene actor aan de andere door te geven in een soort van estafettevorm. Het nadeel van deze 

manier van werken is dat de duurtijd van het gehele proces afhankelijk is van de bewerkingstijden 

en de wachttijden. Indien een dossier niet meer op papier hoeft te worden doorgegeven, maar op 

hetzelfde moment toegankelijk is voor verschillende actoren, ontstaat de mogelijkheid dat er 

gelijktijdig aan een dossier wordt gewerkt. Een sequentieel proces wordt vervangen door een 

parallel proces. Hierdoor vallen een aantal bewerkingstijden samen en worden wachttijden zoveel 

mogelijk geëlimineerd. Indien er door verschillende actoren gelijktijdig aan een dossier wordt 

gewerkt is het wel noodzakelijk dat er een voortdurende afstemming is tussen de verschillende 

partners, om ervoor te zorgen dat de verschillende werkzaamheden goed op elkaar aansluiten 

(Hammer, 1990). Het parallel laten verlopen van activiteiten is uiteraard niet steeds mogelijk, in een 

aantal gevallen zullen de taken van één actor afhankelijk zijn van de taken of beslissingen van een 

voorgaande. 

 

Op geografisch vlak zorgt ICT ervoor dat informatie die vroeger verspreid was over meerdere 

organisaties nu kan worden beschouwd als zijnde gecentraliseerd. Informatie hoeft zich niet meer 
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fysiek op een bepaalde plaats te bevinden om toegankelijk te zijn. Zoals verder in dit rapport nog 

zal worden uitgeklaard werpt de geografische impact van ICT een heel ander licht op noties zoals 

centralisatie, decentralisatie en schaal (Hammer, 1990).  

 

De informationele en analytische impact en de nieuwe mogelijkheden tot ‘tracking’ laat toe de 

werkprocessen beter op te volgen, te analyseren en te verbeteren. Dit leidt tot een grotere 

capaciteit om de kwaliteit van de processen na te gaan en lessen te trekken ter verbetering van de 

processen en het beleid. Dit zal ook gevolgen hebben voor de controle en aansturing van de 

processen. 

 

De impact op het vlak van integratie van taken en processen is voor de publieke sector belangrijk. 

Eerder werd reeds aangegeven dat de noodzaak voor het gebruik van ICT te vinden is in de grote 

fragmentatie en versplintering van publieke dienstverlenining en beleid. Davenport haalt in dit 

verband dan ook de integratieve functie van ICT aan: door middel van ICT kunnen 

gefragmenteerde processen toch op een integrale manier worden aangepakt. In de lijn hiervan ligt 

de ‘intellectual’ impact. ICT zijn een instrument op het vlak van kennismanagement. Data die liggen 

verspreid over meerdere administraties kunnen nu worden verzameld. De combinatie van deze 

data kan leiden tot nieuwe kennis over de processen of het gevoerde beleid. Daarnaast laat ICT 

toe deze kennis ook weer gemakkelijker te delen met andere administraties. 

 

Een laatste impact is de desintermediatie. Alhoewel Davenport hier stelt dat ICT leidt tot het 

vervagen van intermediaire actoren valt hier heel wat tegen in te brengen. In het laatste hoofdstuk 

van dit rapport wordt dit effect en zijn gevolgen voor de bestuurlijke organisatie verder onderzocht. 

3.3 Automatisering versus procesinnovatie: case ‘Tax-on-web’ 

Het verschil tussen de automatisering van bestaande processen en de innovatie van processen 

door middel van ICT kan worden geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld: Tax-on-web. 

In de lijn van een aantal buitenlandse voorbeelden (onder meer Canada) startte de federale 

overheid met een initiatief om de aangifte van de personenbelasting op een elektronische manier 

te laten plaatsvinden. De eerste stap die hiertoe werd gezet was de mogelijkheid om het 

aangifteformulier van het internet te downloaden. Dit aangifteformulier moest ingevuld en samen 

met het originele, per post toegestuurde, formulier worden terugbezorgd aan de fiscus. De 

mogelijkheid om formulieren van het internet te downloaden is meestal de eerste stap die op het 

vlak van eGovernment wordt gezet, maar brengt als dusdanig nog weinig meerwaarde mee: het 

formulier moet worden afgedrukt en per post worden teruggestuurd. Gelet op het feit dat het 

originele formulier toch naar alle belastingplichtigen werd gestuurd is het zelf afdrukken van een 

formulier een vorm van dubbel werk. Het enige voordeel van het on-line formulier zijn de controles 

die in het formulier werden ingebouwd: het gaat om zogenaamde ‘intelligente’ formulieren die er 

bijvoorbeeld voor waarschuwen indien niet alle vereiste vakjes werden ingevuld. 
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De tweede fase van de on-line aangifte startte in 2003 met het project ‘Tax-on-web’ voor wat 

betreft Deel 1 van de aangifte (loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en 

vervangingsinkomens). In de tweede fase was een volledige transactie mogelijk: het formulier kon 

on-line worden ingevuld en teruggestuurd naar de fiscus. Het originele papieren formulier werd wel 

nog naar alle belastingplichtigen toegestuurd, maar personen die gebruik maakten van Tax-on-web 

hoefden dit niet terug te sturen aangezien in de wetgeving een elektronische aangifte gelijk werd 

gesteld met een papieren aangifte. Een knelpunt in on-line transactionele toepassingen is de 

identificatie van de gebruikers. De belastingadministratie moet immers zeker zijn dat de persoon 

die de brief invult effectief diegene is die hij beweert te zijn. Om de identiteit van een persoon vast 

te kunnen stellen moet iedereen die gebruik wil maken van Tax-on-web zich eerst registreren aan 

de hand van zijn SIS-nummer, zijn rijksregisternummer en zijn identiteitskaartnummer. Vervolgens 

krijgt de persoon een ‘token’ toegestuurd, een persoonlijke reeks van codes, waarmee hij kan 

inloggen. Tax-on-web werd in 2004 verder uitgebreid: ook Deel 2 van de aangifte (voor 

bedrijfsleiders en zelfstandigen) kon on-line worden afgehandeld. Een bijkomende nieuwigheid was 

het feit de aangifte niet meer noodzakelijk moest worden ingediend door de belastingplichtige zelf, 

maar ook kon worden ingediend door intermediairen (vb. boekhouders) die als volmachthouder 

optreden. 

 

Alhoewel met het project Tax-on-web een aantal belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een 

verbetering van de openbare administratie en lastenverlichting voor burgers en bedrijven valt het 

toch nog eerder te categoriseren als een automatisering van een bestaande procedure. Er hebben 

zich een aantal (incrementele) verbeteringen voorgedaan in het bestaande proces, maar van een 

echte procesinnovatie is nog maar weinig sprake. Waaruit bestaan de voordelen van het gebruik 

van Tax-on-web? Voor de burger blijven de voordelen vrij miniem. In de eerste plaats was er een 

bijkomend nadeel: de gebruiker moest een vrij omslachtige procedure volgen om de transactonele 

dienst te kunnen gebruiken, namelijk de aanvraag van het token. Hierbij moet wel worden gemeld 

dat dit nadeel slechts éénmalig is en in de toekomst, door de veralgemening van het gebruik van 

de digitale identiteitskaart, volledig zal verdwijnen. Het enige voordeel voor de burger is de 

mogelijkheid om zijn belastingen te berekenen: er wordt na het invullen aangegeven hoeveel nog 

bijbetaald moet worden (of wordt teruggestort). Aangezien het klassieke papieren formulier on-line 

wordt overgenomen verandert er voor de burger niets op het vlak van toegankelijkheid of 

gebruiksgemak. 

 

De administratie haalt wel een aantal duidelijke voordelen uit de elektronische procedure: het 

aantal fouten in de aangiftes daalt sterk door een aantal automatische validaties in het 

aangifteformulier, de intekening van de ontvangst van de aangifte gebeurt automatisch en er is 

geen tussenkomst van de lokale administratie meer nodig om de belasting in te kohieren voor 

aangiften die geen abnormaliteiten vertonen (deze worden automatisch gedetecteerd) (FOD 

Financiën, 2003). Door de automatisering van de bestaande procedures wordt de administratie op 

deze manier een aantal repetitieve en kostelijke taken bespaard. 
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Een procesinnovatie zou echter tot een veel grotere verbetering kunnen leiden dan bovenstaande 

automatisering. Procesinnovatie moet leiden tot een geïntegreerde en, indien mogelijk, pro-actieve 

dienstverlening. Bovenstaande manier van werken leidt er echter toe dat het klassieke 

aanbodgerichte karakter van de aangifte on-line wordt verdergezet. Een aantal belangrijke 

principes van procesinnovatie werden eerder reeds aangegeven: vermijden van onnodige taken, 

éénmalige verzamelen van informatie en het inbouwen van controles op juiste plaatsen in het 

proces. Wanneer we deze principes toepassen op Tax-on-web blijkt al snel dat de huidige 

werkwijze suboptimaal is. De gegevens die een burger invult op het on-line formulier (vb. 

inkomsten uit wedden en lonen) neemt hij over van zijn fiscale fiche. Deze fiscale fiche werd door 

de werkgever zowel naar de werknemer als naar de fiscus gestuurd. Alhoewel de fiche slechts ter 

informatie is heeft de fiscus de gegevens die hij vraagt aan de belastingplichtige eigenlijk al in 

handen. Bovendien is er nog een betrouwbare bron waarin alle loon- en arbeidstijdgegevens zijn 

opgeslagen: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Werkgevers zijn immers verplicht om op 

geregelde tijdstippen hun loon- en arbeidstijdgegevens aan de RSZ over te maken. Naast de 

wedden en lonen zijn er nog andere inkomsten (vb. pensioenen of vervangingsinkomens) die door 

overheidsinstellingen worden uitbetaald en waarvan de overheid in principe over de gegevens 

beschikt.  

 

Indien de fiscale administratie gebruik zou maken van informatie waarover andere 

overheidsinstellingen reeds beschikken zouden er op een aantal terreinen winst kunnen worden 

geboekt. Ten eerste zou de burger niet meer aan verschillende instellingen dezelfde informatie 

hoeven doorgeven, hetgeen leidt tot een administratieve lastenverlichting voor de 

belastingplichtigen. Ten tweede zou er een vooraf ingevuld ‘belastingvoorstel’ kunnen worden 

gepresenteerd aan de burger, waardoor de burger zich niet meer door een doolhof van rubrieken 

hoeft te worstelen. Een derde voordeel bestaat uit een betere fraudebestrijding en efficiëntere 

controle: gegevens worden slechts éénmaal opgevraagd en gecontroleerd, waardoor burgers geen 

verschillende gegevens bij verschillende instellingen kunnen indienen.  

 

Voor het Tax-on-web project liggen er op het vlak van innovatie verschillende voorstellen op tafel. 

Zo stelt Robben voor de mogelijkheid na te gaan om gebruik te maken van de gegevens uit de 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor wedden en lonen, pensioenen en vervangingsinkomens 

(Robben, 2002). Voor de gegevens omtrent hypothecaire leningen zou kunnen worden 

samengewerkt met financiële instellingen (FOD Financiën, 2003).  

 

Het Tax-on-web project toont duidelijk het onderscheid tussen automatisering en innovatie aan. 

Automatisering binnen één bestuur of administratie kan leiden tot een aantal incrementele 

verbeteringen, maar indien we echt willen streven naar een grote sprongen voorwaarts op het 

gebied van transparantie en klantgerichtheid moet de nadruk sterker komen te liggen op processen 

die dwars door verschillende instellingen, uit zowel de publieke als de private sector, heen lopen. 
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 4 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING: HINDERNIS VOOR HET GEBRUIK 

VAN ICT? 

In het voorgaande hoofdstuk lag de nadruk op de inzet van ICT in bestuursgrensoverschrijdende 

processen. Hierbij werden processen en hun outcome in het middelpunt van de belangstelling 

gezet, maar werd abstractie gemaakt van de bestuursgrenzen waar ze doorheen lopen. Deze 

grenzen bakenen (onafhankelijke) administraties af. De samenwerking tussen deze administraties 

in een concreet proces, die in het vorige hoofdstuk als evident werd beschouwd, wordt in dit 

hoofdstuk geproblematiseerd.  

 

Het netwerk biedt een interessant perspectief om eGovernment in een interbestuurlijke context te 

analyseren. eGovernment is immers een samenwerking tussen verschillende administraties (van 

hetzelfde of verschillende bestuursniveaus) gericht op een bepaalde beleidsdoelstelling en 

ondersteund door middel van ICT. Wanneer we eGovernment vanuit een bestuurskundige 

invalshoek wensen te benaderen kan de netwerktheorie een aantal interessante inzichten 

opleveren. In dit hoofdstuk gaan we dan ook dieper in op het concept netwerk. Welke verschillende 

dimensies kunnen we aan een netwerk onderscheiden? Wat betekenen deze dimensies voor de 

interbestuurlijke samenwerking op het vlak van eGovernment?  

4.1 Netwerken: macht, strategieën en instituties 

Algemeen kan een netwerk worden gedefinieerd als de samenwerking tussen verschillende 

actoren, gericht op een gemeenschappelijk beleidsprobleem, waarbij de actoren wederzijds van 

elkaar afhankelijk zijn omwille van de voor het beleidsprobleem noodzakelijke hulpbronnen. 

Volgens Snellen vertoont een netwerk aan aantal verschillende dimensies (Snellen, 2003) (Zie 

Figuur 1).  

 

onafhankelijkheid

afhankelijkheid

divergentie

convergentie

conflict

samenwerking

machtsdimensie

strategische dimensieinstitutionele dimensie

 

Figuur 1: Dimensies van een netwerk (naar Snellen, 2003) 
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Een eerste dimensie is de machtsdimensie. Alhoewel in een netwerk geen sprake is van een 

formele hiërarchische organisatie wil dit niet zeggen dat de verschillende actoren in het netwerk 

volledig op voet van gelijkheid met elkaar omgaan. De actoren zijn meer of minder afhankelijk van 

elkaar naargelang de belangrijkheid van de hulpbronnen waarover ze beschikken. Mandell stelt dat 

de macht van een actor in een netwerk niet meer afhankelijk is van de hiërarchische positie die hij 

in de organisatie inneemt, maar van de acties die hij onderneemt en zijn expertise (Mandell, 2000). 

De Nederlandse auteur Lagas duidt dit aan met de term ‘heterarchie’ (Lagas, 1993). In een 

heterarchie, in tegenstelling tot een hiërarchie, heeft niemand het absolute gezag gebaseerd op 

zijn plaats in de hiërarchie, maar verschuift het gezag naargelang de concrete situatie. De 

afhankelijkheid van de verschillende actoren in het netwerk staat in relatie met de belangrijkheid 

van de verschillende hulpbronnen voor het bereiken van de gezamenlijke doelstelling.  

 

De strategische dimensie verwijst naar de mate waarin de doelstellingen van de verschillende 

leden van het netwerk con- of divergeren. Een netwerk bestaat immers uit een aantal organisaties 

die elk op hun beurt zijn georganiseerd met het oog op een bepaalde problematiek. De 

verschillende actoren in het netwerk hebben dus niet per definitie dezelfde doelstellingen die ze 

trachten na te streven. Mandell en Steelman maken een onderscheid tussen een 

gemeenschappelijke probleemoriëntatie tussen de verschillende actoren en een verbintenis tot de 

gemeenschappelijke doelstellingen (Mandell en Steelman, 2003). In de eerste plaats dienen de 

actoren het beleidsprobleem vanuit een gemeenschappelijk perspectief te bekijken. Dit is vaak 

moeilijk aangezien de verschillende organisaties elk hun eigen achtergrond hebben. Mandell 

onderstreept het belang van een zo groot mogelijke convergentie van de perspectieven van 

waaruit de verschillende partners bestuurlijke problemen bekijken. De verbondenheid met de 

gemeenschappelijke doelstellingen heeft te maken met de vraag of de verschillende actoren hun 

eigen belangen en doelstellingen kunnen overstijgen en de doelstellingen van het netwerk laten 

primeren. 

 

De institutionele dimensie heeft betrekking op de mate waarin de omgang tussen de verschillende 

actoren is geïnstitutionaliseerd. In de samenwerking tussen de actoren moet er bijvoorbeeld 

worden voorzien in regels of overeenkomsten omtrent de manier waarop de interacties gebeuren 

en conflicten worden opgelost. De mate waarin de verschillende actoren kunnen samenwerken, in 

afwezigheid van conflict, zal voor een groot deel de uitkomst van het netwerk bepalen. 

 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de manier waarop eGovernment-projecten 

kunnen worden bekeken vanuit de machtsdimensie, de strategische dimensie en de institutionele 

dimensie. Op het vlak van de machtsdimensie zullen we nagaan hoe de onderlinge 

afhankelijkheden van besturen een invloed kunnen hebben op de samenwerking. Hebben besturen 

schrik om hun onafhankelijkheid op te geven? Om welke redenen kunnen besturen overtuigd 

worden om een stuk onafhankelijkheid op te geven en tot samenwerking over te gaan? Welke 
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verschuivingen in de onderlinge afhankelijkheden kunnen optreden door samenwerking op het vlak 

van eGovernment? Wat de strategische dimensie betreft is het belangrijk om een gedeelde visie tot 

stand te laten komen tussen de deelnemers aan het project. Hoe kan dit worden aangepakt? 

Welke invloed heeft dit op de andere dimensies? De institutionele dimensie tenslotte heeft 

betrekking op de manier waarop de samenwerking in een eGovernment project in afspraken en 

regels kan worden gegoten. Samenwerking op het vlak van eGovernment kan verschillende 

vormen aannemen. Deze verschillende samenwerkingsvormen hebben elk nood aan eigen vormen 

van coördinatie en kunnen aanleiding geven tot conflicten. Welke instituties kunnen voor de nodige 

coördinatie zorgen en conflicten vermijden of oplossen? 

4.2 Machtsdimensie op het vlak van eGovernment 

Organisaties zijn in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar. Deze mate van afhankelijkheid 

zal een grote invloed hebben op het feit of organisaties al dan niet zullen samenwerken in een 

concreet project. Organisaties zullen immers vaak hun onafhankelijk trachten te bewaren. De Wit 

e.a. halen in dit verband het onderscheid aan tussen een ‘verweven organisatie’ en een 

‘zelfstandige organisatie’ (de Wit, Rademakers, en Brouwer, 2000). Een verweven organisatie gaat 

uit van samenwerking met andere organisatie, waarbij rivaliseren zoveel mogelijk wordt vermeden. 

Door toedoen van de samenwerking zou het mogelijk moeten zijn om een meerwaarde te creëren. 

Een zelfstandige organisatie daarentegen heeft een volledig ander uitgangspunt. Samenwerking 

met andere organisaties wordt gezien als een zwakte van de eigen organisatie. De eigen 

autonomie en onafhankelijkheid van de organisatie zijn de voornaamste sterkte van de organisatie 

die moet behouden blijven. In tegenstelling tot een verweven organisatie streeft een zelfstandige 

organisatie geen samenwerking na, maar rivaliteit. 

 

Schermerhorn stelt dat organisaties niet zomaar zullen samenwerken, maar hiervoor gegronde 

redenen voor moeten hebben (Schermerhorn, 1975). In zijn model maakt hij een onderscheid 

tussen redenen die de noodzaak tot samenwerking aantonen, redenen die invloed hebben op de 

effectieve vraag tot samenwerking en redenen die van invloed zijn op de concrete implementatie 

van de samenwerking. 
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aanwezige hulpbronnen bij de organisatie

 

Figuur 2: Determinanten van interorganisationele samenwerking (naar Schermerhorn, 1975) 

 

Bij een organisatie kan de nood tot samenwerking duidelijk worden indien ze bepaalde 

hulpbronnen (vb. informatie) ontbeert en hiervoor afhankelijk is van een andere organisatie. Een 

tweede mogelijkheid is de verwachting dat samenwerking een grotere toegevoegde waarde zal 

opleveren. Een verwachting of ideologie dat samenwerking leidt tot een grotere waardecreatie ligt 

hier aan de grondslag voor de samenwerking. Een derde mogelijkheid is druk van buitenaf. Een 

organisatie kan immers worden gedwongen om samen te werken. 

 

De uiteindelijke vraag tot samenwerking wordt eveneens beïnvloed door een aantal factoren. De 

samenwerking kan immers gevolgen hebben voor de organisatie: de samenwerking kan ertoe 

leiden dat een organisatie aan beslissingsbevoegdheden en autonomie moet inboeten, of kan de 

strategische positie van een organisatie verzwakken. Een eventuele samenwerking vraagt tevens 

nieuwe investeringen (vb. aanpassen eigen apparatuur of nieuwe aanwervingen). Een organisatie 

moet dus over voldoende extra middelen beschikken om tot een samenwerking over te gaan. De 

doelstellingen die door de verschillende organisaties worden nagestreefd zijn ook een belangrijk 

element. Indien deze sterk van elkaar verschillen wordt een samenwerking sterk bemoeilijkt. 

 

Op het vlak van de uiteindelijke samenwerking zijn de hulpbronnen van de verschillende 

deelnemende organisaties van belang: kunnen er voldoende middelen worden vrijgemaakt om de 

samenwerking te doen slagen? 

 

Hart en Saunders stellen dat de mate waarin organisaties onderling afhankelijk zijn een belangrijke 

factor is in het al of niet samenwerken op het vlak van ICT (Hart en Saunders, 1997). Hierbij kijken 

ze vooral naar de manier waarop machtige organisaties van hen afhankelijke organisaties kunnen 
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overtuigen om aan een samenwerking op het vlak van ICT deel te nemen. Organisaties kunnen 

hun macht op verschillende manieren hiertoe aanwenden. Hart en Saunders maken het verschil 

tussen ‘potentiële macht’ en ‘uitgeoefende macht’. Er is sprake van potentiële macht indien een 

afhankelijke organisatie zichzelf aanpast aan de organisatie waarvan ze afhankelijk is (in casu op 

een elektronische manier gaat communiceren met deze organisatie) zonder dat deze laatste hier 

expliciet om heeft gevraagd. De afhankelijke organisatie doet dit pro-actief om zijn eigen positie 

veilig te stellen. Indien ze niet deelneemt aan een gemeenschappelijk elektronische project vreest 

ze immers voor haar eigen toekomstige positie. 

 

Een machtige organisatie kan haar macht ‘uitoefenen’ op twee verschillende manieren: overtuiging 

en dwang. Een organisatie kan andere organisaties overtuigen om samen te werken aan een 

eGovernment project door te wijzen op de voordelen die door de samenwerking zullen ontstaan 

(vb. kwaliteit van de dienstverlening of de verhoging van de interne efficiëntie). Om een organisatie 

te kunnen overtuigen om in een project samen te werken moet worden aangetoond dat de 

samenwerking voor de organisatie zelf ook voordelen heeft. Barrett en Konsynski halen drie 

verschillende mogelijke incentieven aan voor organisaties om samen te werken in een ICT-project: 

daling van kosten, verbetering van de productiviteit (vb. door vermindering van fouten en 

vermindering van manuele herinvoer van gegevens) en een verbetering van de eigen competitieve 

en strategische voordelen (Barrett en Konsynski, 1982). In het geval van dwang daarentegen wordt 

er niet gewezen op de voordelen van een samenwerking, maar komen er negatieve straffen in de 

plaats. Een machtige organisatie gaat in dit geval afhankelijke organisaties straffen (vb. weigeren 

nog verder samen te werken of het doorrekenen van kosten).  

 

De keuze tussen overtuiging en dwang heeft volgens Hart en Saunders belangrijke gevolgen voor 

het verdere verloop van de samenwerking. Indien er een samenwerking op lange termijn wordt 

nagestreefd zou het best door middel van overtuiging kunnen worden gewerkt. Indien men een 

andere organisatie door middel van dwang laat samenwerken kan dit op korte termijn wel werken, 

maar heeft dit op de lange termijn nadelige gevolgen. Wel erkennen de auteurs de noodzaak van 

dwang in een situatie waarin het onmogelijk blijkt te zijn om de verschillende organisaties door 

middel van overtuiging te laten samenwerken om een lange termijn doelstelling te bereiken.  

4.2.1 Databanken als hulpbron 

Databanken vormen één van de belangrijkste hulpbronnen op het vlak van eGovernment. Ze zijn 

een belangrijk instrument in het bereiken van een verbeterd informatiemanagement en een 

verhoogde klantvriendelijkheid. Een van de fundamentele problemen met de huidige publieke 

dienstverlening is het feit dat data verspreid zijn doorheen het volledige overheidsapparaat. 

Verschillende administraties hebben allen (stukjes) informatie opgeslagen in hun eigen databanken 

met betrekking tot hetzelfde object (vb. persoon, onderneming of gebouw). Deze administraties 

vullen deze databanken aan door informatie op te vragen aan hun cliënteel. Op deze manier 

worden burgers en ondernemingen vanuit verschillende administraties gevraagd om, 

mogelijkerwijs dezelfde, informatie. Een verbetering van de dienstverlening wordt mogelijk door 
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een integratie van verschillende databanken tot één centrale databank waardoor burgers nog 

slechts éénmaal om dezelfde informatie worden benaderd. 

 

Het centraliseren van databanken veroorzaakt verschuivingen in bestaande machtsverhoudingen. 

Enerzijds zullen er administraties zijn die hun eigen databank zullen moeten afstaan, waardoor ze 

een stuk autonomie verliezen. Anderzijds zullen organisaties hun eigen databanken moeten 

openstellen voor gebruik door anderen. Het afstaan of stopzetten van een eigen databank heeft 

enkele niet onbelangrijke gevolgen. Een organisatie die een eigen databank verliest had voorheen 

immers een zekere beslissingsvrijheid om de databank samen te stellen op de door haar gewenste 

manier. De administratie beschikte zelf over de mogelijkheid om de burgers en ondernemingen te 

bevragen. Deze bevraging gebeurde vanuit het eigen perspectief van de organisatie. Elke 

organisatie heeft haar eigen doelstelling en gaat vanuit deze doelstelling op zoek naar informatie 

aan de hand waarvan ze deze doelstelling tracht te bereiken. De informatie wordt verzameld, 

verwerkt en opgeslagen op de manier die het best de eigen doelstelling ondersteunt. Indien een 

administratie afhankelijk wordt van een databank die door een andere administratie, of 

gemeenschappelijk met andere administraties, wordt beheerd, dient de wijze van 

informatieverzameling, -bewerking en -opslag op zijn minst in samenspraak met andere 

administraties te gebeuren. In zo’n geval wordt het noodzakelijk om concrete afspraken in een 

overeenkomst tussen de betrokken administraties vast te leggen omtrent de kwaliteit van de 

gegevens in de centrale databank. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de wijze 

waarop de data worden opgeslagen en aangeleverd (vb. identificatiesleutels). 

 

Deze problematiek in verband met gemeenschappelijke databanken toont duidelijk aan dat de 

verschillende dimensies die Snellen op het vlak van interbestuurlijke samenwerking in een netwerk 

aanhaalt niet los van elkaar staan maar in zekere mate met elkaar interfereren. Door het afstaan 

van een databank verliest een organisatie macht en autonomie en wordt ze meer afhankelijk van 

een gemeenschappelijke databank (machtsdimensie). Deze grotere afhankelijkheid wordt 

moeilijker naarmate de doelstellingen en perspectieven op een beleidsproblematiek van de 

verschillende partners in het project sterker van elkaar verschillen (strategische dimensie).  Hoe 

sterker de afhankelijkheid en hoe groter de verschillen op het vlak van doelstellingen, hoe sterker 

de nood is aan afspraken omtrent het uitwisselen van informatie om conflicten te vermijden 

(institutionele dimensie). De verschillende dimensies blijken elkaar, althans in theorie, te kunnen 

versterken. Een goede analyse van de verdeling van hulpbronnen en doelstellingen van de 

verschillende actoren die betrokken zijn bij eenzelfde project blijkt dus een absolute voorwaarde te 

zijn.  

 

Ook het openstellen van een databank voor gebruik door andere administraties kan voor een 

aantal problemen zorgen. In de eerste plaats kunnen er juridische problemen optreden wanneer 

wetgeving (vb. omwille van privacyredenen) het gebruik van een databank door een aantal 

administraties uitsluit. Hoewel privacywetgeving een bescherming van de burgers kan betekenen, 
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staat ze een verbetering van de dienstverlening vaak in de weg. Het evenwicht tussen een 

verbetering van dienstverlening en het schenden van de privacy is precair en schept de nood aan 

nieuwe, alternatieve, oplossingen.  

 

Op financieel vlak rijst de vraag bij het openstellen van een databank in welke mate gebruikers van 

de databank tegemoet kunnen/moeten komen in de kosten voor het oprichten en onderhoud van 

een databank. Bij het bepalen van de prijs voor het gebruik van de databank zijn er verschillende 

mogelijke methoden gaande van een volledig variabele prijs (vb. per transactie) tot een vaste prijs 

(vb. een forfaitair bedrag op jaarbasis). Deze keuze is niet louter een financieringsvraagstuk, maar 

heeft tevens gevolgen voor het effectieve gebruik van de databank. De prijs kan worden 

gehanteerd als een sturingsinstrument om gebruik van de databank de stimuleren, dan wel af te 

remmen. Een forfaitaire bijdrage in de kosten stimuleert tot een groot gebruik van de databank. Het 

aanrekenen van een kost per transactie remt het gebruik van de databank af. 

 

Bij de invoering van een eGovernment project dient er rekening te worden gehouden met enerzijds 

de bestaande machtsverhoudingen en taakverdeling en, anderzijds, met de mogelijke wijzigingen 

die de implementatie van ICT met zich mee zal brengen. Zoals eerder reeds werd aangehaald 

hebben machtsverhoudingen niet enkel te maken met de hiërarchische positie van de actoren, 

maar zijn deze eveneens gebaseerd op de aanwezigheid van bepaalde hulpbronnen. Deze 

hulpbronnen kunnen bestaan uit een bepaalde expertise die van belang is voor de oplossing van 

het beleidsprobleem, het beschikken over databanken of het contact met de burger/cliënt van de 

dienstverlening of het beleid. Verder zijn er ook financiële middelen en het beschikken over 

personeel broodnoodzakelijke hulpbronnen.  

4.2.2 Front-office: toegang tot de burger 

Naast databanken vormt het contact in de front-office met de burger of ondernemingen ook een 

belangrijke bron van macht. De administratie die met de burger in contact treedt is het meest 

zichtbaar en haalt uit de zichtbaarheid van zijn activiteiten voor een stuk zijn legitimiteit. Zuurmond 

meent dat het loket, als contactpunt met de burger, een strijdpunt is (Zuurmond, 1998). In de 

praktijk kan bijvoorbeeld een inflatie van ‘unieke loketten’ worden vastgesteld. Verschillende 

overheden en administraties openen elk hun eigen virtuele geïntegreerde loket op het internet. Op 

deze manier wordt de gefragmenteerde situatie die in de back-office bestaat echter gewoonweg 

verder gezet in de front-office. De eigenlijke doelstelling van het inschakelen van ICT in de publieke 

dienstverlening, met name het overstijgen van de gefragmenteerde en aanbodgerichte 

dienstverlening, wordt dan niet bereikt.  

 

Samenwerking in de front-office tussen meerdere administraties doet een aantal vragen rijzen rond 

de machts-, strategische, en institutionele dimensie. Net als in de back-office spelen immers ook 

hier machtsverhoudingen. Indien de rechtstreekse toegang tot de burger en de visibiliteit van de 

administratie voor de burger belangrijke aandachtspunten zijn voor een administratie zal deze 

waarschijnlijk minder geneigd zijn om op dit punt afhankelijk te worden van een andere 
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overheidsloket of van een gezamenlijk overheidsloket waarover de betreffende administratie een 

sterk verminderd zeggenschap heeft. De front-office is eveneens vanuit strategisch oogpunt van 

belang. De doelstellingen van een organisatie bepalen voor een groot deel de wijze waarop de 

front-office van de dienstverlening of het beleid eruit zullen zien. Welke doelgroep tracht de 

administratie te bereiken met de dienstverlening en via welke kanalen? Zal er worden gewerkt met 

geïntegreerde loketten en hoe zullen de diensten dan worden geclusterd? Is er nood aan pro-

actieve dienstverlening? Indien de doelstellingen van de verschillende administraties sterk van 

elkaar verschillen wordt samenwerking op het vlak van de front-office moeilijk en zullen de 

administraties trachten zo weinig mogelijk afhankelijk te worden van anderen. Net als bij back-

office samenwerking zijn er ook voor activiteiten in de front-office goede kaders nodig die de 

samenwerking structureren.  De verschillende dimensies blijken ook op het vlak van de front-office 

een samenhang te vertonen die in concrete projecten goed moet worden in kaart gebracht. 

4.2.3 Toename van transparantie 

De macht en autonomie van administraties kunnen worden bedreigd door de verhoging van de 

transparantie die door middel van ICT teweeg wordt gebracht. Het vergroten van transparantie is 

één van de belangrijkste kenmerken van ICT (Zouridis en Bekkers, 1998). De invoering van ICT 

kan leiden tot een beter zicht op hetgeen in een bepaalde sector of organisatie gebeurt. Hierdoor 

worden een groot aantal processen, die vroeger onzichtbaar bleven, blootgelegd. Dit heeft in 

interbestuurlijke verhoudingen tot gevolg dat de controle en toezicht verscherpt wordt.  

 

Lips haalt het voorbeeld aan van de installatie van een gemeenschappelijke GIS-databank in de 

regio Amsterdam (Lips, Boogers, en Weterings, 2000). In Amsterdam werd de nood ervaren voor 

een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende lokale besturen onderling, meer 

specifiek op het vlak van onroerend goed. Naast een aantal knelpunten op het vlak van 

financiering, wetgeving en personeelsbeleid bleken de deelnemende lokale besturen nogal 

huiverachtig te staan tegenover de invoering van een gemeenschappelijk geografisch 

informatiesysteem omdat op deze manier de werkwijzen en besluitvorming van de gemeenten zeer 

doorzichtig zouden worden. Ook zou het mogelijk worden om de verschillende gemeenten met 

elkaar te vergelijken. Door de intransparantie van het systeem vóór de invoering van een GIS 

beschikten de gemeenten over een stuk ‘beleidsvrijheid’ die ze nu dreigden te verliezen.  

 

De transparantie die ICT teweegbrengt biedt dus nieuwe mogelijkheden tot toezicht en controle. De 

vergroting van de mogelijkheden tot het verzamelen en verwerken van informatie kan door 

toezichthoudende overheden worden aangewend om het toezicht en de controle te versterken, 

waardoor de klassieke hiërarchie niet wordt afgebroken, maar nog wordt versterkt. Vooral voor 

besturen die op een of andere manier gedecentraliseerd zijn heeft dit grote gevolgen. Bij de 

informatisering van interbestuurlijke procedures moet goed worden aangegeven op welke manier 

met ICT zal worden omgegaan om terughoudende reacties van besturen te vermijden. 
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4.2.4 Verschuiven van administratieve grenzen 

Naast een verhoging van de transparantie kan de autonomie van een administratie ook worden 

aangetast door het feit dat organisationele grenzen door toedoen van ICT gaan verschuiven 

(Bekkers, 1997). Bekkers ziet deze verschuivingen optreden als gevolg van het feit dat door middel 

van ICT de (on)afhankelijkheidsrelaties tussen organisaties gaan wijzigen. Organisaties 

beschermen hun onafhankelijkheid door het optrekken van grenzen waarbinnen geen andere 

organisaties worden toegelaten. Wanneer verschillende administraties gaan samenwerken aan 

een bepaald project gaan ze hulpbronnen met elkaar uitwisselen. Een van de belangrijkste 

hulpbronnen binnen de publieke sector is informatie. ICT speelt net op het vlak van informatie een 

belangrijke rol. Naarmate organisaties meer informatie met elkaar uitwisselen worden ze meer en 

meer van elkaar afhankelijk. Zij zullen hier trachten te reageren om toch een zo groot mogelijke 

onafhankelijkheid te bewaren. Vooral informatie die van belang is voor de eigen strategische 

doelen zal extra worden afgeschermd. 

 

Bekkers onderscheidt een aantal verschillende wijzigingen van grenzen door toedoen van ICT: 

enerzijds kunnen organisatiegrenzen in een bepaalde richting verschuiven, anderzijds kan de aard 

van de grenzen veranderen. Naar de richting van organisatiegrenzen zijn er drie mogelijke 

verschuivingen. Een eerste mogelijkheid is een kolonisatie van de ene organisatie door de andere. 

Dit kan gebeuren door het opleggen van regels over de wijze waarop bepaalde informatie moet 

worden aangeleverd. Een tweede vorm van grensverschuiving is de penetratie van een organisatie 

door zijn omgeving. Vooral door toedoen van het internet treedt deze vorm van grensverschuiving 

op: het internet dringt doorheen de volledige organisatie, zonder dat men hierop een sterke 

controle kan uitoefenen. De integratie van organisaties is een laatste vorm van grensverschuiving. 

Hierbij gaan verschillende organisaties hun informatiesystemen met elkaar integreren. Op deze 

manier wordt hun werking voor elkaar meer transparant, hetgeen tot een grotere afhankelijkheid 

leidt.  

 

Organisatiegrenzen kunnen ook naar aard veranderen. Wanneer organisaties hun 

informatiesystemen gaan integreren zullen de grenzen tussen de verschillende organisaties 

vervagen. Anderzijds kunnen organisaties hun onafhankelijkheid trachten te beschermen door de 

organisatiegrenzen te fixeren. In het kader van de beveiliging van de eigen netwerken en systemen 

blijken in de praktijk vele organisaties voor deze laatste oplossing te kiezen: allerhande vormen van 

firewalls en intranetten duiken de kop op. Op deze manier trachten organisaties zich te 

beschermen tegen de buitenwereld en proberen ze hun ‘klassieke’ manier van werken te 

behouden.  

 

De neiging tot het fixeren van grenzen heeft natuurlijk grote gevolgen voor interbestuurlijke 

samenwerking op het vlak van eGovernment. Hierdoor vallen de verschillende organisaties immers 

terug op hun eigen autonomie, onafhankelijkheid en doelstellingen waardoor een 

gemeenschappelijk project moeilijker wordt. Schermerhorn stelt dat naarmate organisationele 
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grenzen meer open en doordringbaar zijn voor hun omgeving interorganisatorische samenwerking 

meer waarschijnlijk wordt (Schermerhorn, 1975). De bereidheid om de eigen organisationele 

grenzen open te stellen voor andere organisaties is dus een belangrijke voorwaarde om tot 

samenwerking te komen. Het openstellen van de eigen grenzen houdt echter ook gevaren in. Hart 

en Saunders menen dat door het vervagen van grenzen de kwetsbaarheid van een organisatie ten 

opzichte van zijn omgeving zal verhogen: organisaties uit de omgeving kunnen hiervan misbruik 

maken (Hart en Saunders, 1997). Dit zal in de praktijk betekenen dat organisaties slechts bereid 

zullen zijn om hun grenzen open te stellen indien ze over voldoende zekerheid beschikken dat de 

samenwerking niet zal leiden tot misbruik of uitbuiting vanwege de partners. 

4.3 Strategische dimensie op het vlak van eGovernment 

De verschillende organisaties die participeren aan een interbestuurlijk eGovernment project 

bekijken een bepaald beleidsprobleem elk vanuit een eigen perspectief. Het perspectief van 

waaruit een probleem wordt bekeken is bepalend voor de wijze waarop een organisatie op het 

probleem reageert: welke doelen ze vooropstelt en op welke manier ze zich intern organiseert. Dit 

heeft onder meer gevolgen voor de manier waarop de organisatie informatie verzamelt en de 

mogelijkheid om deze informatie uit te wisselen met andere organisaties (die eventueel andere 

doelstellingen nastreven).  

4.3.1 Gemeenschappelijke visie 

Om tot een goede samenwerking te komen is het echter noodzakelijk dat er een visie is en 

doelstellingen die door de verschillende organisaties worden gedeeld. Hoe verder de visie en 

doelstellingen van de afzonderlijke organisaties van elkaar af liggen, hoe moeilijker de 

samenwerking zal verlopen (c.q. hoe minder men geneigd zal zijn van andere organisaties 

afhankelijk te worden en ermee samen te werken). Een bijkomend probleem hierbij is dat 

organisaties vaak, bijvoorbeeld in het kader van beheersovereenkomsten, bepaalde doelstellingen 

dienen te halen. Indien dit het geval is zal een organisatie alles inzetten om de eigen, 

gedefinieerde, doelstellingen te halen, maar zullen er minder middelen worden vrijgemaakt om de 

overkoepelende of gedeelde doelstellingen met andere organisaties te halen. De toegenomen 

aandacht voor prestatiemanagement heeft vanuit dit perspectief dan ook een averechts effect. Om 

samenwerking tussen organisaties te stimuleren moet er voldoende aandacht zijn voor meetbare 

organisatieoverschrijdende of geïntegreerde doelstellingen. 

 

De visie van een interbestuurlijke samenwerking zal op het vlak van dienstverlening moeten 

uitgaan van de burger of de samenleving. De samenwerking moet leiden tot het creëren van een 

toegevoegde waarde voor de burgers of samenleving. Deze waardecreatie moet worden bezien 

vanuit het oogpunt van de burger. Welk probleem heeft hij? Waarom wil hij gebruik maken van de 

publieke dienstverlening? Waarin zit precies de waarde van de dienstverlening voor de burger en 

hoe kunnen we deze vergroten? Vaak is de burger geen vrijwillige klant van de publieke 

dienstverlening, bijvoorbeeld in het geval van de belastingadministratie. In zo’n geval kan er toch 

worden getracht eventuele lasten van de ‘dienstverlening’ tot een minimum te beperken.  
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Door de burger centraal te stellen in de visie op de interbestuurlijke eGovernment samenwerking 

kunnen de particuliere belangen van de verschillende deelnemende organisaties worden 

overstegen. De visies van verschillende organisaties kunnen het makkelijkst op elkaar worden 

afgestemd door het leggen van de focus op hetgeen gemeenschappelijk is: de gerichtheid op de 

burger. 

4.3.2 Doelprofiel van een interbestuurlijk eGovernment project 

Om de doelstellingen, middelen en partners van een project in kaart te kunnen brengen stelt 

Grijpink een doelprofiel voor (Grijpink, 1999;Grijpink, 2000). 

 

Tabel 3: Doelprofiel (naar Grijpink, 1999) 

Aandachtspunten Verklaring 

Missie Wat is de beoogde outcome van deze keten? 

Ketenopgave Wat is het dominante probleem in deze keten? 

Product Wat zijn de concrete outputs in deze keten? 

Doelgroep Wie is de doelgroep? 

Partijen Welke partijen hebben hulpbronnen die de output van de 

keten mee kunnen realiseren? 

Belangrijkste loket(ten) Waar situeert zich het contactpunt van de overheid met de 

doelgroep? 

Criterium voor keten Wanneer behoort iets tot de keten en wanneer niet? 

 

In dit doelprofiel komen een hele reeks elementen naar voren die betrekking hebben op de 

strategische dimensie. Het doelprofiel is als het ware een checklist die bij de aanvang van een 

project moet worden overlopen om de belangrijkste elementen van de strategische dimensie in 

kaart te brengen. Een eerste aandachtspunt in het doelprofiel is de missie van de samenwerking. 

Welke output moet er door de samenwerking worden geleverd? Een voorbeeld van een missie is 

‘Het voorzien van financiële steun aan studenten’. Onder de ketenopgave worden de verschillende 

problemen verstaan die zich stellen om de missie te bereiken. Voor het voorbeeld van de financiële 

steun aan studenten kan dit onder meer zijn ‘Wie is student?’, ‘Wat zijn de financiële 

mogelijkheden van de student of zijn ouders?’, ‘Is de student effectief ingeschreven?’. De 

samenwerking leidt uiteindelijk tot een concrete output of product, in dit geval een studiebeurs. 

Onder de doelgroep kan in ons voorbeeld de student zelf of diens ouders worden verstaan: 

diegene voor wie het beleid wordt gevoerd. De keuze van de verschillende partijen die bij de 

samenwerking zullen worden betrokken zijn afhankelijk van de ketenopgave. Hierbij moet de vraag 

worden gesteld welke partner een antwoord kan bieden op een bepaalde ketenopgave. Zo is het 

mogelijk dat een fiscale administratie gegevens bezit over het vermogen van de ouders, in principe 

is dit dus een partner die een antwoord kan geven op de vraag of de student al dan niet voldoende 

vermogend is om zelf zijn studie te financieren. Het voorlaatste element is het loket: waar komt de 
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administratie in contact met de afnemer van de output? Als laatste element moet een criterium 

worden vastgesteld voor wat al dan niet tot de keten behoort. In het geval van een studiebeurs 

zullen dit enkel studenten die zelf onvermogend zijn om hun studie te financieren. 

4.4 Institutionele dimensie op het vlak van eGovernment 

De institutionele dimensie verwijst naar de manier waarop vorm wordt gegeven aan de 

samenwerking tussen de verschillende besturen. De samenwerking tussen verschillende besturen 

kan op een aantal verschillende manieren vorm krijgen, afhankelijk van de wederzijdse 

(on)afhankelijkheid van de besturen. De wijze waarop de samenwerking wordt geïnstitutionaliseerd 

heeft gevolgen voor de concrete samenwerking, de nodige coördinatie-instrumenten en de 

mogelijkheid om conflicten tussen de verschillende besturen te vermijden of op te lossen. 

 

Kumar en van Dissel werkten een typologie uit van drie vormen van interorganisationele 

informatiesystemen (Kumar en van Dissel, 1996). Deze informatiesystemen verschillen naargelang 

de vorm van afhankelijkheid die er aanwezig is tussen de verschillende deelnemende organisaties. 

Een eerste vorm van afhankelijkheid is de gemeenschappelijke hulpbron. In deze vorm van 

afhankelijkheid delen verschillende organisaties eenzelfde hulpbron, maar zijn ze voor de rest 

compleet onafhankelijk van elkaar. De tweede vorm van afhankelijkheid is de serie-afhankelijkheid. 

Hierbij is de ene organisatie afhankelijk van de output van een andere organisatie. Er is als het 

ware sprake van een value chain of productieketen waarbij de output van de ene organisatie de 

input van de andere vormt. De derde mogelijke vorm van afhankelijkheid is de wederzijdse 

afhankelijkheid. In dit geval zijn er complexe afhankelijkheidspatronen tussen de verschillende 

organisaties: voor een concrete dienst kan er een complexe samenwerking vereist zijn tussen 

verschillende organisaties. Iedere vorm van afhankelijk vertoont eigen noden op het vlak van 

structuur, coördinatie en mogelijkheden tot conflict. 
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Tabel 4: Interdependentie, coördinatiemechanismen en mogelijkheid tot conflict (naar Kumar & van 
Dissel, 1996) 

Type van 

afhankelijkheid 

Gemeenschappelijke 

hulpbron 

Serie-afhankelijkheid of 

waardeketen 

Wederzijdse 

afhankelijkheid 

Visuele voorstelling 

 

Coördinatie-

mechanismen 

Standaarden en regels Standaarden, regels, schema’s 

en plannen 

Standaarden, regels, 

schema’s, plannen en 

wederzijdse 

aanpassingen 

Risico voor conflicten Laag Gemiddeld Hoog 

Voorbeelden Gedeelde databank Geïnformatiseerde 

dossierstromen 

Kruispuntbank  

 

4.4.1 Gemeenschappelijke hulpbron 

Een mogelijk interbestuurlijk eGovernment-project in het geval van een gemeenschappelijke 

hulpbron is het opzetten van een gemeenschappelijke databank waaruit meerdere besturen data 

kunnen putten. Redenen hiervoor zijn het bereiken van schaalvoordelen en het delen van kosten 

en risico’s. Het samenbrengen van voorheen verspreide data kan ook zorgen voor een 

meerwaarde aan alle deelnemers. Grijpink geeft een voorbeeld van een databank waarin alle 

vergunningen die iemand bezit zitten opgeslagen (Grijpink, 1999). Deze gegevens kunnen dan 

door de verschillende administraties die betrokken zijn bij het vergunningenbeleid worden 

geconsulteerd om misbruiken te vermijden. 

 

databank

wapenvergunning

loterijvergunning

naamswijziging  

Figuur 3: Gemeenschappelijke hulpbron (naar Grijpink, 1999) 
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Op het vlak van coördinatie dienen er tussen de verschillende deelnemende besturen van een 

pooled resource afspraken gemaakt te worden rond standaarden en regels met betrekking tot de 

gedeelde bron. Eens de standaarden bepaald zijn hoeven de verschillende besturen zich niet aan 

elkaar aan te passen: ieder bestuur hoeft zich immers slechts aan te passen aan de standaarden 

van de gedeelde bron. De afhankelijkheid tussen de verschillende partners is vrij minimaal. Indien 

één partner zich niet aan de regels houdt heeft dit niet noodzakelijk gevolgen voor de andere 

gebruikers van de databank. 

 

Het werken met een gemeenschappelijke hulpbron houdt een aantal risico’s in. Kumar en van 

Dissel menen dat vanuit een economisch standpunt een gemeenschappelijke hulpbron kan worden 

bedreigd door ‘the tragedy of the commons’ (Kumar en van Dissel, 1996). Hiermee wordt verwezen 

naar de ‘common grounds’, een gebruik in het Verenigd Koninkrijk waarbij in een dorp 

gemeenschappelijke gronden aanwezig waren die door de dorpelingen konden worden gebruikt 

voor het hoeden van de schapen. Het gemeenschappelijke karakter van deze commons bleek 

aanleiding te geven tot een aantal misbruiken zoals overbegrazing van de weide, vervuilen, 

stropen en stelen. Deze problemen kunnen zich, in theorie, ook voordoen bij een 

gemeenschappelijke databank.  

 

Het overgebruik van een databank is vooral op technisch vlak een probleem: indien een databank 

slechts een beperkte capaciteit heeft (vb. naar aantal bevragingen) is het mogelijk dat één actor de 

databank overgebruikt. Dit probleem kan door middel van technische oplossingen worden 

aangepakt.  

 

Het vervuilen van de databank kan gebeuren op verschillende manieren. Zo is het mogelijk om 

inhoudelijk slechte informatie aan te leveren in de databank (vb. verouderde informatie). Daarnaast 

zijn er eveneens mogelijkheden, op een meer technisch niveau, om de databank of het netwerk te 

vervuilen met bijvoorbeeld virussen. Om deze zaken te voorkomen dient er een duidelijke verdeling 

te zijn van verantwoordelijkheden voor het aanvullen van de databank en de kwaliteit van de 

informatie. De verschillende partners in het project moeten ook voldoende betrouwbaar zijn op het 

technisch vlak, om risico’s te vermijden. 

 

Onder het stropen en stelen van informatie uit de databank kan het ongeoorloofd verzamelen van 

informatie worden verstaan voor het eigen gebruik. Partners kunnen door middel van de databank 

informatie verzamelen over de andere organisaties met het oog op het bepalen en verbeteren van 

de eigen strategie, ten nadele van de andere partners. Naast het eigen gebruik van de data 

kunnen data ook worden verkocht door één partner in het netwerk, zonder medeweten van de 

anderen. Een goed toegangsbeheer en het monitoren van de query’s in de databank moeten deze 

misbruiken vermijden. 
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Tot slot is het beheer van een gemeenschappelijke hulpbron een belangrijk aandachtspunt. Indien 

de hulpbron wordt beheerd door één van de partners kunnen er zich problemen voordoen indien 

de controlerende partner de hulpbron voor eigen doeleinden tracht in te zetten en op deze manier 

de andere gebruikers benadeelt. De oplossing voor dit probleem kan bestaan uit een 

gemeenschappelijke vorm van beheer, of het laten beheren van de hulpbron door een (nieuw op te 

richten) neutrale derde partij.  

4.4.2 Serie-afhankelijkheid 

In het geval van serie-afhankelijkheid kunnen er voordelen worden bereikt door het informatiseren 

van de waardeketen. Door het informatiseren van een waardeketen kan onzekerheid worden 

gereduceerd tussen de verschillende deelnemers in de keten. Eveneens kunnen de snelheid en 

kwaliteit van de processen worden verhoogd. Grijpink stelt een aantal verschillende vormen van 

waardeketens voor (Grijpink, 1999). Een eerste variant is de meest eenvoudige: de enkelvoudige 

lijnstructuur (zie Figuur 4). Hierbij is er sprake van een aaneenschakeling van processen van 

verschillende partners waarbij de output van de ene de input voor de andere is.  

 

A B C
 

Figuur 4: Enkelvoudige lijnstructuur 

 

Een tweede variant is de divergente keten (zie Figuur 5). Zulk een keten vertoont een wat 

ingewikkelder procesverloop aangezien hier op een bepaald ogenblik een aantal parallelle 

processen ontstaan. Grijpink geeft als voorbeeld de immigratie- en naturalisatieketen. Hierbij wordt 

er in geval van een toelating tot tijdelijk verblijf (keten A-B-F) ook gezorgd voor opvang (keten A-C-

G) en huisvesting (keten A-B-D-E). 

 

A B F

C G

ED

 

Figuur 5: Divergente keten 

 

Een derde variant is de convergente keten (zie Figuur 6). In een convergente keten wordt een 

product of dienst in verschillende delen geproduceerd die in een later stadium worden 

bijeengevoegd. Een voorbeeld uit de Belgische justitiële keten zou een uitspraak kunnen zijn van 
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een rechter waarbij de rechter eerst een maatschappelijke enquête over de betrokken delinquent 

laat opstellen door een Justitiehuis. 

 

A B C

D

EF

 

Figuur 6: Convergente keten 

 

Waardeketens waarin sprake is van serie-afhankelijkheid vereisen een sterkere mate van 

coördinatie dan gevallen van een gemeenschappelijke hulpbron. Naast de nood aan 

standaardisatie en regels zijn hier eveneens schema’s en plannen nodig om de verschillende 

actoren in het proces goed op elkaar af te stemmen. Er moeten immers duidelijke afspraken 

gemaakt worden wie, waar, wanneer en welke output levert. De afhankelijkheid in deze vormen 

van samenwerking is veel groter dan in het geval van een gemeenschappelijke hulpbron: indien 

een bepaalde output door één partner niet wordt geleverd dreigt de hele keten verder 

‘stroomafwaarts’ stil te vallen. In deze vormen van samenwerking is de keten net zo sterk als zijn 

zwakste schakel. 

 

De risico’s binnen een waardeketen kunnen worden benaderd vanuit het perspectief van de 

transactiekostentheorie (Kumar en van Dissel, 1996). Deze theorie stelt dat indien verschillende 

partijen samenwerken aan deze samenwerking transactiekosten verbonden zijn. De samenwerking 

tussen de verschillende partijen moet worden gecoördineerd: zo moet er een contract worden 

afgesloten waarin de voorwaarden van de samenwerking worden overeengekomen en moet 

worden opgevolgd of dit contract wel wordt nagekomen. Hier wringt nu net het schoentje. Zoals 

eerder reeds werd aangehaald streven organisaties niet steeds dezelfde doelstellingen na, maar 

zullen ze trachten om zoveel mogelijk hun eigen doelen te behalen. Dit betekent dat, wanneer ze 

samenwerken met andere organisaties, ze er niet altijd baat bij hebben om tijdens de 

contractonderhandelingen en –opvolging volledig open te zijn. Een organisatie kan bijvoorbeeld de 

kostprijs van een bepaalde activiteit of informatie hoger voorstellen dan deze feitelijk is. De 

samenwerking als dusdanig dient ook gecoördineerd te worden: de activiteiten van de 

verschillende organisaties moeten op elkaar worden afgestemd. Hiermee gaan er 

coördinatiekosten gepaard.  

 

De transactiekostentheorie stelt nu dat organisaties bereid zijn deze transactiekosten- en risico’s te 

aanvaarden zolang ze de kosten niet overstijgen om de activiteit zelf uit te voeren in de eigen 
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organisatie (Coase-theorema) (Tijdink, 1996). Indien een organisatie zelf een activiteit uitvoert 

vergt deze immers eveneens coördinatie door middel van de hiërarchie. Interne hiërarchische 

coördinatie gaat echter ook gepaard met bepaalde kosten. Een organisatie zou dus voor iedere 

activiteit de afweging moeten maken tussen de kosten van coördinatie door middel van hiërarchie 

(zelf de activiteit uitvoeren), of de coördinatiekosten die gepaard gaan met samenwerking met 

andere organisatie (activiteit uitbesteden).  

 

De balans tussen deze twee vormen van coördinatie kan door de inzet van ICT doorslaan in het 

voordeel van meer samenwerking met andere organisaties in waardeketens.  Informatie- en 

communicatietechnologie bieden, door de grotere beschikbaarheid aan informatie, de mogelijkheid 

om transactiekosten te laten dalen. In het licht van de stelling van Coase zou dit betekenen dat het 

toenemende gebruik van ICT door organisaties zal leiden tot een grotere mate van ‘uitbesteden’ 

aan andere organisaties. ICT zorgt op deze manier voor de afbraak van grote hiërarchische 

organisaties, aangezien coördinatie door middel van hiërarchie duurder wordt dan coördinatie door 

middel van de ‘marktwerking’ en onderlinge afstemming tussen organisaties. De nieuwe 

informatiesamenleving zal bestaan uit kleine flexibele organisaties die voortdurend op elkaar 

worden afgestemd.  

 

Clemons en Row stellen dat transactiekosten best kunnen worden ingedeeld in coördinatiekosten 

en transactierisico’s (Clemons en Row, 1992).  Onder coördinatiekosten worden de kosten 

verstaan om de beslissingen van de verschillende partners in de waardeketen op elkaar af te 

stemmen. Hierboven werd reeds aangehaald dat een waardeketen vormen van coördinatie vereist 

zoals schema’s en plannen. ICT kan deze vormen van coördinatie vergemakkelijken en 

ondersteunen, waardoor de kost van deze vormen van coördinatie zal dalen. Transactierisico’s zijn 

de risico’s die gepaard gaan met de samenwerking met andere organisaties: meer bepaald het 

risico dat één van de partijen misbruik maakt van de samenwerking.  Clemons en Row halen drie 

verschillende vormen van transactierisico aan: transactiespecifiek kapitaal, informatieasymmetrie 

en het verlies van controle over hulpbronnen.  

 

Onder transactiespecifiek kapitaal wordt een investering verstaan die specifiek is voor een 

bepaalde transactie met een bepaalde organisatie. Indien er niet meer met deze organisatie zou 

worden samengewerkt zou de investering verloren zijn. Een voorbeeld hiervan is een investering in 

bepaalde software, die enkel nuttig is voor samenwerking met één specifieke organisatie. Wanneer 

de samenwerking wordt opgezegd verliest de investering zijn waarde. In dit geval wordt ook 

gesproken van ‘sunk capital’. Transactiespecifiek kapitaal blijft een belangrijk risico in de 

samenwerking met andere organisaties op het vlak van ICT, maar indien er rekening wordt 

gehouden met een aantal elementen kan het risico wel worden beperkt. Clemons en Row halen de 

modulaire opbouw van informatiesystemen, het gebruik van open standaarden en de mogelijkheid 

tot vertaling en conversie van protocollen aan als factoren die het risico kunnen beperken 

(Clemons en Row, 1992). Om tot een goede interbestuurlijke samenwerking te komen is het 
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inderdaad zo dat grote transactiespecifieke investeringen moeten worden vermeden (vb. het 

opleggen van een bepaalde gesloten standaard). 

 

Informatieasymmetrie tussen organisaties heeft betrekking op het feit dat organisaties geen zicht 

hebben op elkaars interne werking en prestaties. Zo kunnen organisaties wel overeenkomen om 

een bepaalde taak uit te voeren, maar is de ene organisatie voor informatie omtrent de uitvoering 

van de taak afhankelijk van de andere organisatie. Een malafide organisatie zou hiervan gebruik 

kunnen maken door foutieve of onvolledige informatie te verschaffen over haar eigen prestaties. 

Het risico hiervan wordt grotere naarmate de doelstellingen die de verschillende organisaties 

nastreven sterker van elkaar verschillen. Door middel van ICT kunnen situaties van 

informatieasymmetrie voor een stuk worden rechtgetrokken. In het verleden ontstonden situaties 

van informatieasymmetrie vaak omdat het te kostelijk, tijdrovend of ingewikkeld bleek om 

informatie omtrent de werking van een samenwerkende organisatie te verzamelen, bewerken en 

analyseren. Door de inzet van ICT kan deze informatie nu echter automatisch worden gegenereerd 

tijdens de ‘normale’ activiteiten. Een voorbeeld hiervan is een dossierstroom doorheen meerdere 

organisaties. Indien een dossierstroom elektronisch zou worden afgehandeld kan er gelijktijdig met 

de inhoudelijke verwerking van de dossiers ook informatie worden verzameld over de stroom van 

de dossiers doorheen de volledige waardeketen. Op deze manier komen eventuele deficiënties bij 

bepaalde organisaties sneller aan het licht. 

 

Het verlies van controle over hulpbronnen wordt in de informatiesamenleving steeds groter. 

Informatie wordt beschouwd als één van de belangrijkste hulpbronnen waarover organisaties, 

zeker in de publieke sector, beschikken. Door interbestuurlijke samenwerking stroomt informatie 

echter doorheen verschillende organisaties en dreigt het risico dat de eigendomsrechten niet meer 

duidelijk zijn. Het eigenaarschap van een specifieke informatie is meestal nog wel duidelijk, maar 

wat wanneer de informatie doorheen de waardeketen een toegevoegde waarde krijgt? Wat doen 

organisaties verder in de waardeketen met de informatie? Zullen deze de informatie niet gaan 

gebruiken voor eigen private doeleinden? Mogen zij deze informatie verkopen aan derden? Dit 

risico valt volgens Clemons en Row het moeilijkst in te perken (Clemons en Row, 1992). Informatie 

kan in interbestuurlijke relaties een eigen leven gaan leiden dat niet meer te controleren valt. Als 

oplossing kan ICT hier wel worden ingezet om het volledige traject van de samenwerking goed te 

monitoren. Deze mogelijkheid werd reeds aangehaald bij de bespreking van risico’s van een 

gemeenschappelijke hulpbron. Door het monitoren kunnen de deelnemende organisaties een 

beeld krijgen van wie over welke informatie beschikt en er gebruik van maakt. ICT biedt eveneens 

mogelijkheden om de toegang tot informatie te beperken tot bepaalde organisaties en andere 

organisaties uit te sluiten van de informatie. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat dit niet enkel 

nodig is om de eigen belangen van één of meerdere organisaties veilig te stellen, maar eveneens 

om bijvoorbeeld de privacy van burgers of bedrijven te waarborgen. Privacy van burgers wordt 

immers vaak pas bedreigd wanneer informatie uit meerdere bronnen wordt gecombineerd.  
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Net zoals het geval van een gemeenschappelijke hulpbron is ook bij een geïnformatiseerde 

waardeketen de vraag van belang wie de volledige keten coördineert. Indien één organisatie de 

coördinatie op zich neemt dreigt het gevaar dat deze organisatie de keten zal domineren, ten 

nadele van andere organisaties. Deze dominantie kan bijvoorbeeld bestaan uit het opleggen van 

vreemde standaarden aan de andere deelnemende organisaties (zie hiervoor ook het probleem 

van het transactiespecifiek kapitaal). De coördinatie zou op een gezamenlijke manier of door een 

neutrale derde partij moeten kunnen gebeuren om misbruiken op dit vlak te vermijden. 

4.4.3 Wederzijdse afhankelijkheid 

In tegenstelling tot vormen van waardeketens is een organisatie in het geval van wederzijdse 

afhankelijkheid niet afhankelijk van een specifieke output van een andere organisatie om zijn eigen 

output te kunnen produceren, maar zijn de verschillende organisaties op een meer complexe 

manier van elkaar afhankelijk. Iedere organisatie heeft een bepaalde hulpbron tot zijn beschikking 

die tot elkaar gecombineerd moeten worden om de dienst of het product te produceren. 

 

Grijpink onderscheidt twee verschillende soorten van wederzijdse afhankelijkheid: de sterstructuur 

en de knoopstructuur (Grijpink, 1999). In een sterstructuur (zie Figuur 7) is er sprake van een 

organisatie die samenwerkt met allerhande andere organisaties voor het bereiken van zijn 

doelstellingen (vb. politie die samenwerkt met brandweer, hulpdiensten, gemeentelijke diensten). 
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Figuur 7: Sterstructuur 

 

In een knoopstructuur (zie Figuur 8) bevinden alle organisaties zich in een zeer interdependente 

situatie. Hierbij zijn de verschillende organisaties op een complexe manier van elkaar afhankelijk. 
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Figuur 8: Knoopstructuur 

 

De afhankelijkheid tussen de verschillende organisaties is het grootst in een situatie van 

wederzijdse afhankelijkheid. Indien hier een organisatie bepaalde taken niet kan vervullen heeft dit 

immers gevolgen voor alle andere organisaties in het netwerk. In het geval van een waardeketen 

(serie-afhankelijkheid) zullen enkel de organisaties verderop in de keten benadeeld worden indien 

een organisatie niet zijn afgesproken output levert. In een situatie van wederzijdse afhankelijkheid 

daarentegen zullen de gevolgen veel groter zijn, aangezien in het geval van het niet leveren van 

een output, alle overige organisaties getroffen worden. Deze grote onderlinge afhankelijkheid stelt 

de noodzaak tot een sterke coördinatie. Naast standaarden, regels, schema’s en plannen die in de 

vorige interorganisationele vormen al naar voor kwamen is in het geval van wederzijdse 

afhankelijkheid eveneens nood aan wederzijdse afstemming tussen de verschillende organisaties. 

 

De risico’s verbonden aan samenwerking in wederzijdse afhankelijkheid zijn nog groter dan in het 

geval van een gemeenschappelijke hulpbron of een waardeketen. De complexe onderlinge 

afhankelijkheden leiden tot grotere mogelijke problemen op het vlak van transactiespecifiek 

kapitaal, informatieasymmetrie en verlies van controle over hulpbronnen. Het aspect cultuur speelt 

in deze vorm van samenwerking ook een grotere rol: cultuurverschillen tussen de verschillende 

samenwerkende organisaties kunnen leiden tot misverstanden en onbegrip. Een eventuele 

divergentie in doelstellingen tussen de organisaties vergroten de problematiek. 

4.5 Vertrouwen als facilitator van samenwerking 

Vertrouwen is in een interbestuurlijke samenwerking op het vlak van ICT van groot belang. 

Organisaties die wensen samen te werken moeten zich open kunnen stellen ten opzichte van 

elkaar. Uit het voorgaande werd echter duidelijk dat deze samenwerking ook risico’s inhoudt: het 

vervagen van de grenzen tussen organisaties kan leiden tot misbruiken door andere organisaties. 

Interbestuurlijke samenwerking kan dan wel leiden tot een betere oplossing van een 

beleidsprobleem, het brengt echter ook nieuwe risico’s met zich mee. Een mechanisme om met 
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deze risico’s om te gaan kan worden gevonden in het concept vertrouwen. Sidow verwoordt dit als 

volgt: 

 

“In the face of the willingness to take such a risk and to accept vulnerability, 

interorganizational trust, therefore, is the confidence of an organization in the reliability of 

other organizations, regarding a given set of outcomes or events. (Sydow, 2000)” 

 

Interbestuurlijke samenwerking leidt tot een toegenomen kwetsbaarheid. Organisaties zijn slechts 

bereid deze kwetsbaarheid te aanvaarden indien het vertrouwen in de samenwerkende 

organisaties voldoende groot is. Vertrouwen is met andere woorden een belangrijk instrument om 

interbestuurlijke vormen van samenwerking te laten slagen. Hiermee komt onmiddellijk de vraag 

naar voren of we aan interorganisationeel vertrouwen kunnen werken. Waaruit bestaat nu het 

concept vertrouwen? Kan er op vertrouwen worden gestuurd? Hoe kunnen we het vergroten, om 

op deze manier de slaagkansen van een project te vergroten? 

 

Hart en Saunders geven vier dimensies van vertrouwen aan: bekwaamheid, openheid, zorg en 

betrouwbaarheid. Vertrouwen tussen organisaties kan worden versterkt door aan elk van deze vier 

dimensies te werken. Bekwaamheid verwijst naar de capaciteit van een organisatie om informatie 

efficiënt en op een veilige manier te beheren. Dit wordt steeds belangrijker naarmate organisaties 

zich meer en meer openstellen voor elkaar en elkaar toegang geven tot bepaalde 

informatiebronnen. Door de groeiende samenwerking worden organisaties (of hun 

informatiesystemen) immers kwetsbaarder: de veiligheid van de informatie hangt niet meer enkel af 

van het eigen beleid, maar eveneens van het beleid van andere organisaties. Vooraleer 

organisaties gaan samenwerken dienen zij dan ook zeker te zijn dat de partners voldoende 

bekwaam zijn om informatie veilig te beheren. Onder informatieveiligheid worden onder meer de 

vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de informatie verstaan. 

Informatieveiligheid gaat dus verder dan louter technische aspecten. De bekwaamheid van 

organisaties om informatie te beheren slaat dus niet enkel op technische aspecten (vb. veiligheid 

voor virussen) maar ook op de manier waarop binnen de organisatie met de informatie wordt 

omgesprongen (vb. toegangsbevoegdheden van het personeel tot bepaalde databanken). 

Organisaties moeten hun bekwaamheden op dit vlak kunnen aantonen door bijvoorbeeld het 

nemen van organisationele maatregelen of het uitwerken van een veiligheidsbeleid.  

 

Openheid werd reeds eerder aangehaald als een belangrijke factor in interorganisationele 

samenwerking.Traditioneel trekken organisaties grenzen om zich heen om eventuele 

kwetsbaarheid te verminderen. Grenzen staan interorganisationele samenwerking in de weg. 

Organisaties moeten bereidheid tonen tot openheid ten opzichte van de partners in een project. 

Deze openheid bestaat volgens Hart en Saunders in de eerste plaats uit het luisteren naar nieuwe 

ideeën van de partners (Hart en Saunders, 1997). Ten tweede moeten de organisaties bereid zijn 

informatie aan elkaar uit te wisselen in plaats van deze achter te houden. Openheid tussen 
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organisaties, het luisteren naar nieuwe ideeën en de bereidheid onderling informatie uit te wisselen 

zouden moeten leiden tot een groeiend vertrouwen in de onderlinge samenwerking en betere 

mogelijkheden tot innovatie. Door het stijgende vertrouwen kunnen organisaties immers nieuwe 

mogelijkheden tot samenwerking ontdekken en uitwerken. 

 

Een derde factor om vertrouwen te bevorderen is volgens Hart en Saunders het dragen van zorg 

voor elkaars belangen en doelstellingen. Zoals eerder reeds werd beschreven heeft iedere 

organisatie zijn eigen doelstellingen en belangen. Hoe sterker de doelstellingen en belangen van 

de organisaties van elkaar afwijken, hoe moeilijker het wordt om met elkaar samen te werken. 

Organisaties zullen zeer wantrouwig staan tegenover samenwerking met een organisatie die 

doelstellingen nastreeft die onverenigbaar zijn met de eigen doelstellingen. Om het vertrouwen in 

de samenwerking te vergroten moet er voldoende aandacht aan dit probleem worden geschonken. 

Dit kan gebeuren door het uitwerken van gemeenschappelijke doelstellingen of door rekening te 

houden met de doelstellingen en belangen van de partners. Een voorbeeld hiervan is het bepalen 

van de standaarden via dewelke verschillende organisaties informatie met elkaar zullen 

uitwisselen. Het is mogelijk dat een hiërarchisch hoger geplaatst bestuur een bepaalde standaard 

oplegt aan een ‘lagere’ overheid, maar dat deze opgelegde standaard niet zonder verdere 

investeringen door de partner kan worden gebruikt. Het opleggen van deze standaard duidt op 

onvoldoende aandacht voor de belangen van de partner. Zorg voor de belangen en doelstellingen 

van de andere partners kan ook blijken uit de manier waarop andere organisaties worden overtuigd 

om in een samenwerking te stappen. Het overhalen van andere organisaties kan immers best 

gebeuren door te wijzen op de voordelen die de organisatie uit de samenwerking zal halen. 

Hiervoor is echter een goed zich op de werking, doelstellingen en belangen van de partner 

noodzakelijk. Door begrip en inzicht in de belangen van de partners kan er worden geanticipeerd 

op elkaars verwachtingen. Het begrijpen van elkaars doelstellingen en belangen is een eerste 

belangrijke stap naar samenwerking en het ontwikkelen van gemeenschappelijke doelstellingen. 

 

Betrouwbaarheid wordt door Hart en Saunders als een laatste dimensie van vertrouwen naar voren 

geschoven (Hart en Saunders, 1997). Betrouwbaarheid slaat op de verhouding tussen hetgeen 

een organisatie zegt en wat ze doet. Afspraken die tussen de partners worden gemaakt moeten 

door iedereen worden gehouden. Indien een partner zijn afspraken niet nakomt zal dit een 

negatieve invloed hebben op het vertrouwen tussen de partners en toekomstige samenwerking 

bemoeilijken. Betrouwbaarheid wordt van groot belang indien de onderlinge afhankelijkheid stijgt. 

Naarmate organisaties steeds minder zelf allerhande databanken gaan uitbouwen, maar gebruik 

zullen maken van databanken van andere organisaties moeten de gegevens van deze organisaties 

betrouwbaar zijn. Van Duivenboden en Veldhuizen halen het Nederlandse voorbeeld van de RDW 

(Rijksdienst voor het Wegverkeer) aan (Van Duivenboden en Veldhuizen, 2001). De RDW heeft 

gegevens over nummerplaten, rijbewijzen en autoverzekeringen. De politie gebruikt de databanken 

van de RDW om na te gaan of een auto al dan niet verzekerd is, justitie voor het opsporen van 

autodieven en de belastingdienst voor het heffen van belastingen. Op deze manier zijn drie 



eGovernment in een interbestuurlijke context: een exploratie 

Kris Snijkers                                                                                   53 

verschillende instanties afhankelijk van de kwaliteit van de data van één instelling. Bovendien gaat 

het om zaken waarbij de juistheid van de data zeer belangrijk is (vb. het heffen van belastingen). 

4.6 Praktische kaders voor interbestuurlijke samenwerking 

4.6.1 National Association of Chief Information Officers (USA): Government Without Boundaries 

In 2000 werd op initiatief van de National Association of Chief Information Officers (NASCIO) het 

project ‘Government Without Boundaries’ opgestart (Clark, 2002). De centrale doelstelling van dit 

initiatief is de verbetering van de samenwerking tussen verschillende bestuursniveau’s met het oog 

op een klantgerichte dienstverlening. Onder klantgerichte dienstverlening wordt hier een 

dienstverlening verstaan waarbij burgers informatie en diensten kunnen verkrijgen ongeacht aan 

welk bestuursniveau ze hun vraag stelden en dat de overheid op een geïntegreerde manier 

informatie en diensten kan aanbieden. Om samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen 

op het vlak van dienstverlening te stimuleren werd een raamwerk ontwikkeld: het ‘collaborative 

framework’. Dit raamwerk steunt op vijf grote principes: 

 

 De samenwerking moet op een georganiseerde en efficiënte manier gebeuren. Gelet op de 

heterogene samenstelling van de deelnemers (vb. verschil in managementcultuur, 

geografische afstand) moet de samenwerking op een zo efficiënt mogelijke manier gebeuren 

(vb. op het vlak van tijdsbesteding). 

 

 De deelname aan de samenwerking moet voldoende flexibel zijn. Er moeten verschillende 

niveau’s van deelname aan een samenwerking mogelijk zijn gaande van het geïnformeerd 

worden over het project, een observerende deelname of het uittesten van bepaalde 

applicaties tot een volledig engagement. Ook op het vlak van de eigen bijdrage aan het 

project moeten verschillende mogelijkheden, aangepast aan de deelnemer, open staan.  

 

 Ieder bestuursniveau (ongeacht zijn grootte) moet op gelijke voet met de anderen kunnen 

deelnemen. Ieder bestuursniveau heeft zijn eigen rol en mogelijkheden te spelen in de 

samenwerking en moet ook als zodanig worden erkend. 

 

 In de samenwerking moet rekening worden gehouden met verschillen in technische 

capaciteiten en niveau van de bestuursniveau’s. De verschillende deelnemende 

bestuursniveau’s hebben elk een eigen ontwikkeling doorgemaakt op technologisch niveau. 

Deze niveau’s kunnen verschillen. Door de samenwerking wordt het wel mogelijk om 

technische innovaties uit te wisselen. 

 

 De samenwerking doet geen afbreuk aan de autonomie van de deelnemende 

bestuursniveau’s. Alhoewel besturen vaak vrezen aan autonomie in te boeten indien ze 

starten met interbestuurlijke samenwerking wordt als laatste principe naar voren geschoven 

dat de besturen autonoom blijven en kunnen blijven beslissen over hun eigen organisatie. 
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Toch zal het wel eens nodig zijn dat een bestuur aanpassingen doorvoert aan de eigen 

organisatie, met het oog op de samenwerking. Deze aanpassingen zullen moeten gebeuren 

binnen de eigen visie en autonomie van het bestuursniveau. 

 

Een centraal element in het ‘collaborative framework’ is het begrip ‘community of interest’. Een 

community of interest wordt hier beschouwd als een ‘concept of idee waarrond web-content en 

diensten zullen worden georganiseerd en ter beschikking gesteld’. Overheidsbreed beschouwd 

zullen er vele verschillende communities of interest kunnen worden opgericht rond specifieke 

thema’s. Deze communities of interest worden ondersteund door een ‘facilitation layer’. Dit is een 

coördinerend orgaan dat zorgt voor coördinatie en kennisoverdracht tussen de verschillende 

communities of interest. Naast de facilitation layer is er dan nog een ‘technical layer’ voorzien die 

instaat voor de specifiek technologische problemen van de communities of interest (vb. afspraken 

omtrent technische standaarden). 

 

Cyclus Stappenplan Business Technisch Facilitatie

Perspectieven

Definitie

Organisatie

Formalisatie

Implementatie

Evaluatie

1. Bepaal
    cluster
2. Verzamel
    Stakeholders
3. Bepaal

grenzen,
kansen en
bedreigingen

4. Stel
    charter op
5. Creëer

dienstverlening
6. Beoordeel
    cluster

 

Figuur 9: Collaborative framework (Clark, 2002) 

 

De concrete uitwerking van communities of interest gebeurt op een cyclische manier. 

Overeenkomstig met de klassieke beleidscyclus kent deze cyclus een aantal stappen gaande van 

de definitie en organisatie van de community of interest over de formalisatie en uitvoering tot de 

evaluatie van de tot stand gebrachte dienstverlening. Naast de cyclus werd er eveneens een 

concreet stappenplan uitgewerkt. De eerste stap uit de cyclus komt overeen met de eerste stap uit 

het stappenplan: de cluster dient te worden gedefinieerd. Hierbij wordt nagegaan op welke 

behoeften de community of interest inspeelt en hoe breed de cluster moet worden gedefinieerd (de 

‘scope’ van de community of interest). De tweede fase van de cyclus begint met het bijeenbrengen 

van de nodige actoren: welke organisaties, uit zowel de publieke als private sector, kunnen een 

nuttige (of nodige) bijdrage leveren aan de gewenste dienst? De tweede belangrijke stap hier is het 
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vaststellen van mogelijke kansen, barrières en bedreigingen van de samenwerking tussen de 

verschillende partners en een manier om hier mee om te gaan. De derde fase in de cyclus en het 

stappenplan is de formalisatie: de verschillende actoren ondertekenen een charter om hun 

samenwerking te bezegelen. In dit charter worden duidelijk de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden van de partners vastgelegd. Ook moet in dit charter de nodige aandacht 

worden gegeven voor de gewenste outputs en de achterliggende business cases. De vierde fase is 

de concrete implementatie van het project. In de vijfde fase wordt de implementatie geëvalueerd. 

Komt de output tegemoet aan de concrete verwachtingen. Op basis van deze evaluatie kan de 

samenwerking worden afgerekend en eventueel worden bijgestuurd. 

 

Naast de cyclus en het stappenplan bevat het raamwerk een aantal perspectieven van waaruit 

iedere stap wordt bekeken en geëvalueerd. Vanuit het business perspectief wordt vooral gekeken 

naar de mate waarin in iedere stap tegemoet wordt gekomen aan een speciefieke nood. Het mag 

niet de technologie zijn die de samenwerking in een bepaalde richting stuurt, maar het zijn de 

concrete noden en gewenste outputs die richtinggevend zouden moeten zijn voor de 

samenwerking. Het technologische perspectief kijkt vooral naar de technische en praktische 

haalbaarheid. Het facilitatie-perspectief, ten slotte, kijkt naar de mate waarin elementen uit één 

community of interest kunnen worden overgenomen door andere communities of interest. 

4.6.2 Health and Human Services Portal (USA) 

De ‘Health and Human Services Portal (HHSP)’ is een samenwerkingsproject tussen de 

Amerikaanse staat Georgia en enkele lokale besturen. De globale visie in dit project wordt 

omschreven als:  

 

“To define collaboration among agencies and between state and local partners in order to 

create a timely, personalized and integrated service experience for residents, staff and 

providers by linking information systems, accessing and sharing information through a 

shared “front-end” (Morgan, 2000). 

 

In het licht van de visie moeten er vervolgens een aantal duidelijke objectieven worden 

geformuleerd. Deze objectieven moeten duidelijk, meetbaar, bereikbaar, realistisch en 

tijdsgebonden zijn. De meetbaarheid van de objectieven moet ervoor zorgen dat de samenwerking 

kan worden geëvalueerd en afgerekend. De gestelde objectieven moeten ook bereikbaar en 

realistisch zijn in het licht van de resources die de verschillende partners in het project 

binnenbrengen. Het stellen van bepaalde doelstellingen betekent dat de partners een verbintenis 

aangaan om te investeren in het bereiken van deze doelstellingen. De tijdsdimensie mag eveneens 

niet worden vergeten. Er dient een duidelijke periode te worden afgebakend waarbinnen de 

doelstellingen moeten zijn bereikt. Dawes e.a. duiden voorgaande elementen aan met de term 

‘project scope’. Met project scope verwijzen zij naar het balanceren van de gewilde doelstellingen 

ten opzichte van de beschikbare hulpbronnen en tijd (Dawes et al., 1997).  
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Het tijdsaspect kan bovendien van belang zijn voor de motivatie van de verschillende deelnemers 

aan het project. In een interbestuurlijk project zouden idealiter zowel korte termijn (quick wins) als 

lange termijn resultaten te vinden moeten zijn. De deelnemers moeten op een redelijke termijn 

positieve resultaten van het project zien wil men ze nog verder voor het project motiveren. 

Anderzijds mogen lange termijn-perspectieven ook niet uit het oog worden verloren.  

 

In het HHSP-project werd er een project charter opgesteld door de verschillende deelnemende 

partijen waarin naast de visie en de objectieven eveneens ingegaan werd op de reikwijdte van het 

project, veronderstellingen op het vlak van informatietechnologie en financiën, knelpunten, 

belangrijke mijlpalen van het project, risico’s en de organisatiestructuur van het project. Het 

opstellen van zulk een project-charter aan het begin van een project kan de samenwerking 

aanzienlijk beter doen verlopen aangezien op deze manier de verwachtingen en mogelijkheden 

van de verschillende deelnemende partijen duidelijk worden geëxpliciteerd. Wanneer deze stap 

wordt overgeslagen bestaat het gevaar dat de partijen een hele reeks van impliciete 

veronderstellingen over elkaars doelstellingen hebben die in de loop van het project niet blijken te 

kloppen.  

 

Voor het bepalen van de strategie en de concrete invulling van het project-charter werd er in het 

HHSP-project gewerkt met een community of interest. Een community of interest wordt beschouwd 

als: 

 

‘COI’s will be composed of agencies and organizations which deliver related services to 

common constituents. COI’s will become collaborative policy delivery units which design 

mechanisms, gather constituency and synthesize the business rules for rollout of fully 

integrated, intention-based services.’ (Morgan, 2000) 

 

Algemeen beschouwd kan worden gesteld dat een community of interest bestaat uit verschillende 

organisaties die als gemeenschappelijke doelstelling een verbetering van het beleid en de 

dienstverlening ten opzichte van de burger hebben door middel van onderlinge samenwerking. In 

een community of interest staan niet de particuliere belangen van de organisaties centraal, maar 

wordt samengewerkt met het oog op een gemeenschappelijke visie. 

 

Er dient voldoende aandacht uit te gaan naar de samenstelling van een community of interest. In 

het licht van de visie moeten alle mogelijke partners worden gezocht die op een of andere manier 

kunnen bijdragen in het bereiken van de doelstellingen van de samenwerking. Zo is het mogelijk 

dat bepaalde organisaties, die wel een belang hebben bij een eventuele samenwerking, in eerste 

instantie niet kunnen, durven of willen deelnemen aan het project. Voor deze organisaties is het 

toch belangrijk dat ze bijvoorbeeld verder worden geïnformeerd over de voortgang van het project, 

zodanig dat men eventueel op een later stadium tot de samenwerking kan toetreden.  
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4.6.3 Australian Government Information Management Office: Collaboration Principles 

De Information Management Office (AGIMO) is de opvolger van de National Office for the 

Information Economy (NOIE). De taken van de AGIMO situeren zich op het ondersteunen van de 

Australische overheid op het vlak van informatiemanagement. Binnen deze algemene opdracht 

neemt de toepassing van ICT ter verbetering van informatievoorziening en dienstverlening door de 

overheid een belangrijke plaats in. De verbetering van de publieke dienstverlening gebeurt vanuit 

een ‘multi-agency’ en ‘whole-of-government’ perspectief. De verkokering van dienstverlening moet 

worden tegengegaan door diensten door toedoen van de integratie van ICT over besturen 

(verschillende agentschappen, staten of lokale overheden) heen. Volgens de AGIMO biedt het 

uitwisselen van informatie tussen verschillende besturen verschillende voordelen: een betere 

capaciteitsopbouw, een verbeterd beleid en dienstverlening, vermindering van dubbelwerk en 

besparing van resources en minder fragmentatie vanuit het oogpunt van de burger (Grant, 2003).  

 

De integratie van diensten over bestuursgrenzen heen stuit volgens de AGIMO echter op een 

aantal problemen (NOIE, 2003). Ten eerste vergroten interbestuurlijke projecten de complexiteit op 

het vlak van management en administratieve arrangementen. Ten tweede moeten de verschillende 

noden, prioriteiten en verplichtingen van de afzonderlijke besturen worden afgewogen ten opzichte 

van de gemeenschappelijke doelen. Ten derde verliezen de samenwerkende besturen een stukje 

autonomie en controle. 

 

Om deze mogelijke problemen bij een integratie van dienstverlening te voorkomen werd een 

raamwerk voor samenwerking ontwikkeld (NOIE, 2003). De bedoeling van dit raamwerk bestaat er 

in een omgeving te creëren die gunstig is voor de samenwerking tussen verschillende actoren. Het 

raamwerk bestaat uit een aantal verschillende, opeenvolgende, lagen. Een eerste laag start met de 

explicitering van de ‘algemene principes’ van samenwerking. Deze algemene principes worden in 

de onderliggende lagen verder uitgewerkt per project. Naast de gelaagdheid van het model kent 

het raamwerk nog twee andere belangrijke karakteristieken. Ten eerste vertrekt het raamwerk 

vanuit een klantgericht perspectief als motor achter samenwerking tussen verschillende besturen. 

Ten tweede besteedt het raamwerk niet enkel aandacht aan technische aspecten, maar wordt het 

hele spectrum van aspecten verbonden met samenwerking in ogenschouw genomen (vb. 

juridische en financiële). 
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Laag 1

Laag 2

Laag 3

Laag 4

Algemene samenwerkings-
principes

Akkoord tot samenwerking

Project-specifieke akkoorden

Integratie-kit

Governance Juridisch Financieel

Vijf domeinen

Business rules Technisch

 

Figuur 10: ISD Framework (NOIE, 2003) 

 

In de eerste laag van het raamwerk, de algemene principes van samenwerking, werden negen 

principes gespecifieerd die aan de grondslag van samenwerking zouden moeten liggen. 

 

 Geïntegreerde dienstverlening dient klantgericht zijn, dit vereist een tijdige consultatie van de 

klantengroep omtrent hun visie op de dienstverlening. De primaire motivatie voor de 

integratie van diensten tussen verschillende besturen dient het verbeteren van de 

klantvriendelijkheid te zijn. Hierbij is het van belang om na te gaan waar er zich eventuele 

problemen met de klantgerichtheid voordoen. Dit principe stelt dat de afnemers van diensten 

vroeg genoeg bij de hervormingen van de dienstverlening moeten worden betrokken om aan 

te geven waar zij precies verbeteringen wensen. Dit principe kan worden gekoppeld aan het 

eerder besproken onderscheid tussen expliciete en latente vragen van burgers. Vaak 

hebben overheden immers een zicht op de bestaande expliciete vragen van burgers, en 

mogelijkheden om de dienstverlening hierop beter te doen aansluiten, maar blijven de 

latente vragen van burgers onderbelicht. Het verbeteren van de dienstverlening moet 

worden ondersteund door ‘customer outcome based performance management’. Het is dus 

niet enkel nodig om bestaande diensten on-line te brengen, maar om duidelijk na te gaan 

wat nu de uiteindelijke winst in de outcome van de dienstverlening is.  



eGovernment in een interbestuurlijke context: een exploratie 

Kris Snijkers                                                                                   59 

 

 Partners in de samenwerking moeten door hun daden aantonen dat ze bereid zijn de 

samenwerking succesvol te laten verlopen. Het raamwerk stelt dat partners in een 

samenwerkingsverband vooral op zoek moeten naar redenen waarom de samenwerking 

lukt, in plaats van naar redenen waarom ze zou kunnen mislukken. De verschillende partijen 

moeten vanuit een pragmatisch standpunt proberen om de samenwerking te bevorderen. Dit 

principe kan worden gelinkt aan de nood tot het opbouwen van vertrouwen tussen de 

verschillende partners in een samenwerking. Eerder werd reeds gesteld dat vertrouwen in 

verschillende dimensies uiteen valt. Een belangrijke dimensie van vertrouwen is ‘reliability’ of 

‘betrouwbaarheid’. Dit duidt op het samenvallen van hetgeen een partner zegt en wat hij 

doet. Door actief op zoek te gaan naar oplossingen voor eventuele problemen kunnen 

partners goodwill in een samenwerking creëren. 

 

 Samenwerkingsovereenkomsten dienen voldoende flexibel te zijn om deelneming aan de 

samenwerking te bevorderen, ongeacht het bestuursniveau en zijn grootte. Het is mogelijk 

om te werken met verschillende ‘niveaus’ van toetreding. Toetreding tot een 

samenwerkingsverband schrikt besturen vaak af. De redenen hiervoor kunnen zeer divers 

zijn en werden eerder in dit rapport besproken (vb. verlies aan macht of autonomie, grotere 

transparantie). Om de angst tot toetreding te beperken is het mogelijk om verschillende 

niveaus van toetreding te organiseren. Op deze manier is het mogelijk dat bepaalde partners 

die een interessante bijdrage aan het project kunnen leveren toch bij het project worden 

betrokken (vb. als waarnemer) zonder dat hier onmiddellijk veel verantwoordelijkheid aan 

vast hangt. Dit principe lijkt echter wel op gespannen voet te staan met het voorgaande. 

Indien er met verschillende niveaus van betrokkenheid bij een project wordt gewerkt dient er 

wel duidelijk te worden uitgeklaard welke de verschillende engagementen zijn. 

 

 De samenwerking dient gebaseerd te zijn op open standaarden, deze standaarden moeten 

voldoende vroeg in de samenwerking worden overeengekomen. Het werken met open 

standaarden is een belangrijk principe in de ontwikkeling van samenwerking tussen partners. 

Het werken met open standaarden biedt een aantal voordelen. Op deze manier is de 

samenwerking toegankelijker voor eventuele nieuwe partners. Eveneens kan vermeden 

worden dat de eigen bestaande systemen van partners onbruikbaar blijken te zijn. 

 

 De samenwerking moet worden gebaseerd op een volledige analyse van alle kosten en 

baten van de geïntegreerde dienstverlening. De kosten en baten van een project moeten 

grondig in kaart worden gebracht. In de praktijk kan dit gebeuren in een business case 

waarin de verschillende ‘tangible’ en ‘intangible’ kosten en baten worden beschreven. Naast 

het opstellen van de business case van het project is echter eveneens de opvolging van het 

project van belang. Op regelmatige, vooraf afgesproken, tijdstippen moet het project worden 
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opgevolgd om te zien of het budget gerespecteerd wordt en of de doelstellingen van het 

project worden bereikt. 

 

 De aansturingsarrangementen in de samenwerking moeten worden geëxpliciteerd, evenals 

een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. In een project waarin meerdere 

partners betrokken zijn wordt de aansturing vaak een moeilijke zaak. Aan het begin van het 

project moet de manier van aansturing duidelijk tussen de verschillende partners worden 

afgesproken. Anders dreigt het gevaar dat bijvoorbeeld één bepaalde partner de overhand in 

het project krijgt waardoor de doelstellingen en objectieven van de overige partners bedreigd 

worden. De verdeling van verantwoordelijkheid en accountability is een bijkomend probleem. 

Op het vlak van geïntegreerde dienstverlening is immers niet slechts één actor 

verantwoordelijk voor het leveren van de dienst, maar liggen de verantwoordelijkheden 

gespreid over het hele samenwerkingsverband. Dit betekent dat de klassieke vormen voor 

het afleggen van verantwoording moeilijk houdbaar zijn in deze nieuwe 

dienstverleningsarrangementen. Indien iedere partner voor een bepaald stukje 

verantwoordelijk wordt, wie is dan verantwoordelijk voor het geheel? Hierover moet 

duidelijkheid bestaan. 

 

 Alle partijen dienen een gemeenschappelijke visie te hebben en eenzelfde begrip 

aangaande de scope van de samenwerking. Het belang van een gedeelde visie werd eerder 

reeds voldoende uitgeklaard. Verschillende besturen hebben immers allen eigen 

doelstellingen. Naarmate deze doelstellingen divergeren wordt de samenwerking hoe langer 

hoe moeilijker. Vandaar dat er voldoende aandacht besteed dient te worden aan het bepalen 

van de gemeenschappelijke, overkoepelende, visie (gericht op de klant) en op de scope van 

het project. Wat hoort er bij het project en wat niet? Welke doelstelling heeft het project en 

hoever wordt de samenwerking, in functie van deze doelstelling, uitgebreid? 

 

 De samenwerking dient te gebeuren in een veilige omgeving met een voldoende 

bescherming van privacy en vertrouwelijkheid. Elementen zoals privacy en vertrouwelijkheid 

van informatie zijn het kader waarbinnen de samenwerking dient te werken. Alhoewel 

privacybescherming vaak als argument wordt ingeroepen tegen 

bestuursgrensoverschrijdende samenwerking biedt ICT een heel aantal mogelijkheden om 

de privacybescherming zelfs te verbeteren door middel van interbestuurlijke samenwerking 

ondersteund door ICT. 

 

 De samenwerking moet worden gebaseerd op een formeel ondertekend akkoord. Deze 

maatregel kan worden gekaderd in de creatie van vertrouwen tussen de partners. Een 

formeel ondertekend akkoord zou in dit licht dan ook de zekerheid moeten bieden dat de 

verschillende partners zich zullen engageren in het project. 
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Naast de negen algemene principes die hierboven werden weergegeven wijst het raamwerk op de 

noodzaak om rekening te houden met een aantal elementen uit verschillende domeinen: de 

governance of aansturing van het project (vb. verdeling van taken en verantwoordelijkheden), het 

juridische kader waarbinnen het project zich begeeft (vb. wetgeving of privacy), financiële aspecten 

(vb. manier van financieren en begroten), ‘business rules’ (vb. audit, risk management) en techniek 

(vb. data-uitwisseling, interconnectie of veiligheid). Deze verschillende aspecten vormen 

belangrijke dimensies waaraan in een concreet project aandacht moet worden besteed. 
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 5 NAAR NIEUWE INTERBESTUURLIJKE VERHOUDINGEN? 

Uit voorgaande hoofstukken blijkt duidelijk dat de implementatie van ICT in een interbestuurlijke 

context een samenspel is tussen nieuwe mogelijkheden die door de technologie worden geboden 

aan de ene, en bestaande interbestuurlijke verhoudingen aan de andere kant. Doorheen de 

concrete ontwikkeling en implementatie van een project kan het project echter een impact hebben 

op de klassieke organisatiebeginselen van de bestuurlijke organisatie of de manier waarop deze 

beginselen worden ingevuld. In dit hoofdstuk worden een aantal mogelijke trends en hypothesen 

omtrent de verdere ontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen onder invloed van ICT 

weergegeven. 

5.1 Beginselen van interbestuurlijke verhoudingen 

Net zoals de verhoudingen binnen één organisatie kunnen worden getypeerd als een Weberiaans 

model gelden er ook voor de verhoudingen tussen verschillende organisaties en, meer bepaald, de 

verschillende bestuurlijke niveau’s, in de bestuurlijke organisatie een aantal principes. Algemeen 

handelen deze principes over de mate van specialisatie (hoe worden taken en 

verantwoordelijkheden verdeeld?), coördinatie (hoe worden de afgesplitste taken aangestuurd?) en 

toezicht (hoe wordt controle uitgeoefend op de uitvoering van taken?). 

 

De klassieke structuur van de bestuurlijke organisatie in Vlaanderen bestaat uit drie niveau’s: de 

gemeenten, de provincies en het centrale Vlaamse niveau. Alhoewel in de praktijk naast deze drie 

niveau’s nog talrijke andere publieke organisaties kunnen worden waargenomen (vb. 

intercommunales, vzw’s) worden de drie bestuursniveau’s beschouwd als de kern van de 

bestuurlijke organisatie (College van secretarissen-generaal, 1997). Tussen de verschillende 

niveau’s is er sprake van een allocatie van taken. Deze allocatie van taken is echter niet voor elk 

niveau strikt omschreven, maar wordt gedefinieerd als een ‘open taakstelling’. Dit betekent dat elk 

niveau alle handelingen kan verrichten die vallen onder zijn ‘belang’ en de taak niet expliciet (vb. in 

een decreet) aan een ander bestuursniveau werd toegewezen. Naast de allocatie van taken is er 

nog een tweede element van belang in de Vlaamse bestuurlijke organisatie: het toezicht. De 

handelingen van de verschillende bestuursniveau’s worden gecontroleerd door een ‘hoger’ 

bestuursniveau. Dit toezicht houdt in dat de beslissingen van een overheid (respectievelijk de 

provincies en gemeenten) dienen te worden goedgekeurd (bijzonder toezicht) of worden 

gecontroleerd (algemeen toezicht) door de toezichthoudende overheid (respectievelijk het Vlaamse 

niveau of de provincies). 

 

Een belangrijk element in een bestuurlijke organisatie is de spanning centralisatie/decentralisatie. 

Decentralisatie kan kort worden gedefinieerd als de afsplitsing van gezag ten aanzien van de 

centrale overheid (Maes, 1985). De mate van (de)centralisatie heeft invloed op de taakallocatie, 

coördinatie en controle in een bestuurlijke organisatie. Een sterk gecentraliseerd systeem zal de 

klemtoon leggen op centrale taken en bevoegdheden. Taken of bevoegdheden kunnen wel worden 
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toegewezen aan een lager niveau, maar dan zullen deze worden onderworpen aan een strenge 

controle en toezicht. Een gedecentraliseerd systeem daarentegen legt de klemtoon op de 

uitoefening van taken en bevoegdheden op de lagere niveau’s met een lage mate van controle en 

toezicht door het centrale niveau.  

 

De mate van (de)centralisatie hangt af van de visie die wordt aangehouden met betrekking tot de 

bestuurlijke organisatie. Rhodes stelt op dit vlak dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het 

‘agent-model’ en het ‘partnerschapsmodel’ (Rhodes, 1999). In het agent-model worden de lokale 

besturen beschouwd als uitvoerders van het op centraal niveau uitgedachte beleid. In dit model 

wordt er veel aandacht gehecht aan de controle en het toezicht op de lokale besturen. Het 

partnerschapsmodel daarentegen worden de lokale en centrale besturen beschouwd als 

gelijkwaardige partners. Dit model is minder hiërarchisch en legt dan ook minder de nadruk op 

toezicht en controle. Page duidt in deze context op het onderscheid tussen het lokale bestuur als 

een ‘subordinate institution’ en het lokaal bestuur als representatieve democratie (Page, 1991). 

Enerzijds is het lokale bestuur onderworpen aan de macht van het centrale niveau, anderzijds 

heeft het lokale bestuur ook een eigenstandige positie als rechtstreeks verkozen niveau.  

 

De spanning tussen centralisatie en decentralisatie lijkt de afgelopen decennia om te slaan in het 

voordeel van centralisatie. Hiervoor worden verschillende redenen gegeven zoals de financiële 

afhankelijkheid van lokale besturen van de centrale besturen en de toenemende en meer 

gedetailleerde regelgeving vanuit de centrale overheden (Rhodes, 1999). Deze evolutie heeft zich 

ook voorgedaan binnen de Vlaamse bestuurlijke organisatie (Bouckaert et al., 2002). Sinds de 

jaren ’80 kant de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) zich tegen een al te 

sterke centralisatie op het niveau van het Vlaamse Gewest. Deze centralisatie zou zich uiten in een 

te strakke centrale regelgeving, te stringent toezicht en een onduidelijke taakverdeling. De VVSG 

pleit voor een versterking van het ‘partnerschapsmodel’. Dit partnerschapsmodel zou in de praktijk 

vorm moeten krijgen door een toenemend overleg tussen de bestuursniveau’s, minder 

gedetailleerde regelgeving en minder strak toezicht vanwege de centrale overheid, grotere 

financiële autonomie voor de lokale besturen en een duidelijkere taakverdeling. 

 

De spanning decentralisatie/centralisatie, evenals het beeld van de bestuurlijke organisatie kan 

zich doorheen de tijd wijzigen. Toonen stelt dat naar het Nederlandse systeem (hetgeen 

gelijkaardig is aan het Vlaamse) vaak wordt verwezen als een ‘gedecentraliseerde eenheidsstaat’ 

(Toonen, 1990). In dit systeem wordt getracht elementen van centralisatie zoals eenheid, 

hiërarchie en uniformiteit te verenigen met elementen van decentralisatie zoals pluraliteit, diversiteit 

en autonomie. Het trachten verenigen van deze tegengestelde elementen zorgt voor spanningen 

zoals die eerder hier werden beschreven. De stelling van Toonen is nu echter dat het label 

‘gedecentraliseerde eenheidsstaat’ pas achteraf is gekleefd op een bestuurlijke organisatie die 

door zijn ‘oprichters’ niet als zodanig vorm is gegeven. De Nederlandse bestuurlijke organisatie 

werd uitgetekend door Thorbecke, die een aanhanger was van de ‘organische staatstheorie’. In 
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deze theorie wordt niet vertrokken van een hiërarchisch, centralistisch, systeem, maar als een 

geheel van relatief onafhankelijke overheden met een bepaalde mate van interdependentie. De 

noodzakelijke samenhang van de verschillende bestuursniveau’s zorgde voor de eenheid in het 

bestuur. Elementen zoals toezicht werden in deze bestuurlijke organisatie dan ook gezien als een 

instrument om ervoor te zorgen dat de beslissingen van de ene overheid (vb. een gemeente) geen 

negatieve effecten zou hebben op een andere overheid (of het ‘bestuur’ als geheel). Toezicht werd 

niet opgevat als een instrument in de handen van de toezichthoudende overheid om te garanderen 

dat het op centraal nvieau uitgetekende beleid ook effectief werd uitgevoerd door de lagere 

overheden. Dit systeem kan echter ook moeilijk als ‘gedecentraliseerd’ worden beschouwd omdat 

de macht van de lokale besturen niet werd afgepslitst van of toegekend door het centrale bestuur. 

De lokale besturen waren eigenstandige eenheden. 

5.2 Invloed van ICT op interbestuurlijke verhoudingen 

Door de opkomst en het gebruik van ICT in het openbaar bestuur kunnen er zich nieuwe 

ontwikkelingen voordoen op het vlak van interbestuurlijke verhoudingen. Verderbouwend op het 

discours rond de spanning centralisatie/decentralisatie spitste het onderzoek zich hier in eerste 

instantie toe op de vraag of een voortschrijdende informatisering zou leiden tot een sterkere 

centralisatie dan wel decentralisatie. In de eerstvolgende paragraaf worden enkele van deze 

theorieën weergegeven. Echter, zoals Toonen reeds stelde, opvattingen omtrent een bestuurlijke 

organisatie kunnen wijzigen. Dit uitgangspunt is ook belangrijk om mee te nemen wanneer het gaat 

over de invloed van ICT op de bestuurlijke organisatie. Het is immers mogelijk dat ICT niet 

eenvoudigweg een (de)centraliserende tendens heeft, maar zorgt voor een geheel nieuwe invulling 

van de basisbeginselen van de bestuurlijke organisatie. Op deze manier krijgen we geen meer 

gecentraliseerde of gedecentraliseerde bestuurlijke organisatie, maar wijzigt het volledige karakter 

van de bestuurlijke organisatie. In deze lijn wordt in de laatste drie paragrafen van dit hoofdstuk 

ingegaan op de manier waarop ICT kan ingrijpen op de concepten specialisatie, sturing en 

toezicht. 

5.2.1 Invloed van ICT op (de)centralisatie 

Hoetink stelt dat de invloed van ICT op interbestuurlijke relaties vanuit een drietal theorieën kan 

worden verklaard: de functionalistische, de anticentralistische en de pluralistische theorie (Hoetink, 

1998). 

 

De functionalistische theorie gaat ervan uit dat alle actoren in een bestuurlijke organisatie zich 

richten op het algemeen belang in plaats van op hun eigen belang. Informatie wordt niet als 

machtsbron gebruikt om de eigen positie te versterken. Alle besturen organiseren hun 

informatierelaties op die manier dat het algemeen belang het best wordt gediend. Het grote 

probleem in het verleden was volgens de functionalisten het gebrek aan informatie. Hierdoor kon 

de overheidsorganisatie niet op een adequate manier inspelen op de vragen en behoeften die 

vanuit de omgeving aan de overheid werden gesteld. Door middel van ICT wordt het echter 

mogelijk om hoe langer hoe meer informatie tussen de verschillende actoren te laten circuleren. Dit 
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zal waarschijnlijk effecten hebben op hun onderlinge verhoudingen, maar aangezien de 

verschillende actoren enkel oog hebben voor het algemeen belang beschouwen ze dit niet als een 

probleem. Door middel van ICT wordt volgens het functionalisme eindelijk een goed geïntegreerde 

overheid mogelijk. De functionalistische theorie heeft een neutrale houding ten opzichte van het 

centralisatie/decentralisatie debat. De nadruk ligt er op de functionaliteit op het vlak van het 

algemeen belang. Welke bestuurlijke organisatie echter het meest het algemeen belang dient 

wordt echter niet ter sprake gebracht. 

 

De anticentralistische theorie vertrekt van een geheel ander uitgangspunt. Informatie wordt hier 

gezien als een belangrijke machtsbron in de onderlinge verhoudingen van de verschillende 

bestuursniveaus. De gemeenten beschikken over grote hoeveelheden informatie. Dit stelde hen in 

een machtige positie ten opzichte van de centrale overheid. Door de opkomst van ICT wordt echter 

gevreesd dat de centrale overheden hoe langer hoe meer deze informatie naar zich toe zullen 

trekken. De centrale overheden leggen eenzijdig bepaalde ICT-structuren op die in het nadeel 

spelen van de lokale besturen. Zuurmond haalt in dit verband de “automation of bias”-these van 

Dutton aan (Zuurmond, 1998). Volgens deze stelling wordt ICT door de centrale overheid 

gehanteerd om bestaande machtsverhoudingen te bestendigen. Daarbuiten ziet Zuurmond nog 

een aantal andere strijdpunten in het eGovernment beleid. Welke overheid mag het unieke loket 

uitbaten? Deze overheid heeft immers directe toegang tot de burger. Op dit ogenblik zien we 

bijvoorbeeld dat vele departementen en overheden hun eigen “unieke loket” uit de grond stampen. 

Ook de basisregistraties vormen een machtsbron: welke overheid krijgt het eigendomsrecht van de 

basisinformatie van de burgers? Deze overheid bepaalt de voorwaarden en mogelijkheden van 

andere overheden om deze informatie te gebruiken. In zijn proefschrift argumenteert Zuurmond dat 

ICT wel kan leiden tot een schijnbare afbraak van de klassieke hiërarchie, maar dat deze 

hiërarchie wordt vervangen door een nog veel sterkere, virtuele, hiërarchie: de bureaucratie wordt 

vervangen door de ‘infocratie’ (Zuurmond, 1994). Wanneer we de gevolgen van ICT op de 

bestuurlijke organisatie wensen na te gaan zal er dus goed moeten worden gekeken naar de 

feitelijke relaties tussen verschillende bestuursniveaus. 

 

In tegenstelling tot het functionalisme en het anticentralisme wordt door het pluralisme minder 

gevolgen verwacht van ICT op de interbestuurlijke verhoudingen. Informatie wordt beschouwd als 

een machtsbron die over meerdere actoren ligt verspreid. Ook de gemeenten beschikken over 

deze machtsbron. Bij de invoering van allerhande ICT-systemen staan dus ook de lokale besturen 

in een machtige onderhandelingspositie. Er wordt verwacht dat de verschillende actoren in de 

bestuurlijke organisatie elkaar in evenwicht houden waardoor er niet zoveel in de bestuurlijke 

organisatie zal wijzigen. Op het vlak van centralisatie/decentralisatie stelt deze theorie dus dat er 

zich weinig wijzigingen zullen voordoen. 

5.2.2 Invloed van ICT op specialisatie 

Specialisatie in de context van interbestuurlijke relaties verwijst naar de manier waarop taken en 

bevoegdheden tussen de verschillende bestuursniveau’s worden verdeeld. Eerder werd reeds 
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gesteld dat in Vlaanderen de verschillende rechtstreeks verkozen niveau’s een ‘open taakstelling’ 

hebben. Deze open taakstelling wil echter niet zeggen dat elk niveau om het even welke taak kan 

opnemen. Ieder bestuursniveau heeft bepaalde competenties of eigenschappen die ervoor zorgen 

dat het betreffende niveau meer geschikt is voor bepaalde taken en minder voor andere (Bouckaert 

et al., 2002). Deze compenties hebben bijvoorbeeld te maken met de schaal van het 

bestuursniveau. Zo hebben gemeenten een kleine schaal. Dit heeft als voordeel dat het lokale 

bestuur dichter bij de burger staat en op deze manier flexibeler, meer klantvriendelijk en meer open 

voor inspraak is. Het lokale bestuur wordt omwille van deze competenties beschouwd als het 

aanspreekpunt en het loket van de overheid voor de burger (Vlaamse regering, 2003). Anderzijds 

heeft de grote schaal van het centrale Vlaamse niveau ook een aantal voordelen op het vlak van 

schaalvoordelen en uniformiteit. De taken van het centrale niveau liggen voornamelijk op het vlak 

van sturing en beleidsbepaling (Vlaamse regering, 2003). De provincie wordt beschouwd als het 

intermediaire niveau. Dit niveau staat in voor beleidsvraagstukken die het niveau van een 

gemeente overstijgen. Tevens oefenen de provincies een ondersteunende functie uit naar de 

lokale besturen. 

 

ICT grijpt in op de invulling van het begrip schaal. Aangezien de allocatie van taken tussen de 

verschillende bestuursniveau’s is gebaseerd op de schaal van een bepaald bestuursniveau, zal 

ICT dus ook een invloed hebben op deze taakallocatie. Een eerste reeks van wijzigingen kunnen 

zich voordoen op het gemeentelijke niveau. Zoals hierboven werd aangegeven is de schaal van 

het gemeentelijke niveau interessant omdat de afstand tussen de burger en de overheid wordt 

verkleind. Door de inzet van ICT kunnen deze voordelen van een kleine schaal echter ook op een 

grotere schaal worden verkregen (Leenes en Svensson, 2001). Door middel van ICT kunnen tijd en 

ruimte immers worden overbrugd. Bovendien stellen Leenes en Svensson dat een groot aantal 

taken in verschillende gemeenten op eenzelfde manier wordt ingevuld. Dit is ook in Vlaanderen het 

geval voor taken in het kader van het medebewind (waar het lokale bestuur als agent optreedt voor 

het centrale niveau). Door toedoen van ICT is het denkbaar dat de afhandeling van deze taken op 

een centraal niveau plaatsvindt en de toegang tot de dienstverlening door middel van ICT toch 

wordt gewaarborgd. Op deze manier worden de voordelen van centralisatie (schaalvoordelen) met 

deze van decentralisatie (dichtbij de burger) gecombineerd. Het voordeel van decentralisatie zit in 

de mogelijkheid om dicht bij de gebruikers te staan en op deze manier bijvoorbeeld dienstverlening 

beter aan te passen aan de noden van de gebruiker. Centralisatie biedt daarentegen de 

mogelijkheid om schaalvoordelen te creëren. De traditionele assumptie op het vlak van 

(de)centralisatie stelde dat er een afweging moest worden gemaakt tussen de voordelen van 

decentralisatie en de voordelen van centralisatie. De twee sloten elkaar uit: kiezen voor 

centralisatie betekende inboeten op het vlak van klantgerichtheid terwijl decentralisatie leidde tot 

een vermindering van de efficiëntie. De impact van ICT leidt ertoe dat deze afweging nu niet meer 

zo scherp hoeft te worden gesteld: de voordelen van beiden kunnen worden gecombineerd. 
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De Nederlandse ‘Eenmalige Adviescommissie ICT en overheid’ nuanceert de visie van Leenes en 

Svensson (Eenmalige Adviescommissie ICT en Overheid, 2001). Zij maakt een onderscheid 

tussen transactionele en ordenende relaties tussen de burger en de overheid. Voor transactionele 

relaties die niet territoriumgebonden zijn (vb. verlenen van een studiebeurs) is het mogelijk om de 

dienstverlening in de back-office op centraal niveau af te handelen. ICT biedt immers 

mogelijkheden om toch de toegankelijkheid van de dienstverlening te waarborgen (vb. de aanvraag 

zelf kan gebeuren via een elektronisch loket of de gemeente die als fysiek loket optreedt). Een 

praktisch voorbeeld hiervan is het user management of gebruikersbeheer van Fedict. Door middel 

van dit systeem kunnen ook lokale besturen gebruikers van hun diensten identificeren zonder dat 

zij hiervoor eigen gedecentraliseerde systemen moeten opbouwen. Door het centrale systeem te 

gebruiken in hun eigen toepassingen kunnen de voordelen van centralisatie en decentralisatie 

worden gecombineerd. Voor ordenende relaties geldt er echter een heel ander verhaal: hierbij 

voelen de burgers zich meer betrokken bij het lokale niveau. Hier zou volgens de commissie dan 

ook ten volle het subsidiariteitsbeginsel moeten gelden.  

 

Frissen meent dat de klassieke notie van schaalvoordelen, de ‘economies of scale’ vervangen 

dient te worden door ‘economies of scope’ (Frissen, 1996). ICT zorgt ervoor dat kleinschaligheid 

een reëel alternatief wordt. Deze kleinschaligheid is noodzakelijk om in te spelen op de flexibiliteit 

die vanuit de omgeving aan de overheid wordt gevraagd. Economies of scope verwijst dan naar de 

mogelijkheid om zich te richten op de specifieke en gevarieerde diensten/beleidsmaatregelen die 

op een bepaald ogenblik noodzakelijk zijn. 

 

De klassieke rol van het provinciale niveau komt door de invoering van ICT eveneens onder druk te 

staan. Het provinciale niveau wordt traditioneel beschouwd als een ‘intermediair’ niveau dat zich 

situeert in de ruimte tussen de lokale en de centrale overheid. De Nederlandse Eenmalige 

adviescommissie ICT en overheid stelt in deze context dat intermediaire structuren in de 

bestuurlijke organisatie kunnen verdampen (Eenmalige Adviescommissie ICT en Overheid, 2001). 

Deze intermediaire structuren dienden in het verleden voor het bundelen en verwerken van grote 

pakketten informatie. De opkomst van ICT heeft deze functie echter overbodig gemaakt. 

Traditioneel bestaat de rol van intermediairen er grofweg uit vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen. Hiervan zijn in de praktijk talrijke voorbeelden te vinden: beursmakelaars (vraag en 

aanbod van aandelen), vastgoedmakelaars (vraag en aanbod van vastgoed) of 

verzekeringsagenten (vraag en aanbod van verzekeringen). Binnen de publieke sector is de rol van 

intermediair ook veelvuldig terug te vinden. Denken we hierbij in de sociale zekerheid aan de 

mutualiteiten en vakbonden of in de bestuurlijke organisatie aan de provincies. Al deze 

intermediairen hebben met elkaar gemeen dat ze als tussenpersoon tussen twee andere actoren 

optreden. Ze halen hun bestaansrecht uit het feit dat de actoren zelf moeilijk of geen zicht hebben 

op wat ze voor elkaar hebben te bieden. De rol van de intermediair bestaat er dan uit de 

informatiestroom tussen actoren te kanaliseren. ICT stelt de rol en toegevoegde waarde van deze 

intermediairen nu echter in vraag. Door middel van ICT zijn de mogelijkheden van actoren sterk 
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toegenomen om zelf informatie te verwerken of om informatie gerichter te verspreiden. Op de 

vastgoedmarkt hebben kopers van vastgoed nu door middel van websites toegang tot databanken 

waarin ze allerhande zoekcriteria kunnen ingeven waaraan het door hun gezochte vastgoed moet 

voldoen. Op deze manier kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd zonder de 

tussenkomst van intermediairen. Vele intermediaire functies verdwijnen dan ook of worden 

afgeslankt omdat ze geen toegevoegde waarde meer bieden in een proces. Volgens de commissie 

worden deze functies in de private sector al volop afgestoten, maar is dit wat moeilijker in de 

publieke sector. Toch geeft de commissie eveneens aan dat er wel sprake is van een ‘re-

intermediation’. Met dit begrip wordt verwezen naar de evolutie die aanbodondersteunende 

organisaties doormaken in de richting van een vraagondersteunende organisatie. 

 

Het begrip ‘re-intermediation’ duidt in ieder geval op een belangrijke trend. Het gebruik van ICT 

heeft, alhoewel dit eerst werd gedacht, niet zozeer geleid tot het volledig verdwijnen van de 

noodzaak van intermediatie, maar tot een nieuwe noodzaak en invulling van deze functie. Griffin en 

Halpin stellen dat door het gebruik van ICT in zowel de publieke als de private sector heeft geleid 

tot een hernieuwd belang van intermediairen (Griffin en Halpin, 2002). Zij vertrekken vanuit het 

begrip value chain. Deze value chain is een keten waarin zich verschillende actoren bevinden die 

waarde aan het product of een dienst toevoegen. Een intermediair kan volgens de auteurs in een 

value chain vier taken uitoefenen: facilitatie, matching, stimuleren van vertrouwen en aggregatie. 

Onder facilitatie wordt het ondersteunen van de vraagzijde verstaan met informatie over producten 

of diensten die worden aangeboden. Vaak hebben afnemers van diensten onvoldoende informatie 

over de betreffende dienst om een goede beslissing te kunnen nemen. Een intermediair kan 

omwille van zijn positie hierin een belangrijke rol spelen. Matching is gericht op het afstemmen van 

vraag en aanbod van diensten. Een intermediair kent zowel de afnemers van diensten als de 

producenten ervan. Op deze manier kan hij niet enkel een rol spelen bij het ondersteunen van de 

afnemers van diensten, maar eveneens bij het adviseren van de producenten rond de vraag welke 

diensten moeten worden aangeboden of hoe ze kunnen worden aangepast. Het creëren van 

vertrouwen is een derde taak. De creatie van vertrouwen tussen afnemer en aanbieder van een 

dienst is vooral van belang indien er slechts een beperkte (vb. eenmalige) interactie is tussen 

aanbieder en afnemer. Een laatste taak is het aggregeren van diensten. Aggregatie van diensten is 

het bijeenbrengen van diensten van verschillende producenten. Het bundelen van diensten kan 

leiden tot een toegevoegde waarde. Griffin en Halpin menen dat het lokale bestuursniveau, 

aangezien dit niveau het dichtst bij de afnemers van de diensten staat, het meest geschikte niveau 

is om als intermediair op te treden. Allerhande elektronische diensten, van zowel publieke als 

private aanbieders, kunnen via het lokale bestuur worden ontsloten (vb. via een lokale webpagina 

of een fysiek loket). Uit onderzoek naar het gebruik van overheidsdiensten via het internet blijkt 

overigens dat de websites van het lokale bestuur vaker door burgers worden bezocht dan deze van 

de andere overheidsniveau’s (Vergult, 2004). Dit toont aan dat het lokale niveau ook via de 

elektronische weg een belangrijke loketfunctie voor de overheid uitoefent. 
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Het centrale niveau wordt vaak beschouwd als het beleidsbepalende niveau. Deze stelling 

impliceert een onderscheid tussen beleidsvoorbereiding en -bepaling en beleidsuitvoering. Hierbij 

wordt door het centrale niveau het beleid voorbereid en uitgetekend terwijl het beleid door andere 

niveau’s, bijvoorbeeld het lokale niveau, wordt uitgevoerd (volgens de visie van het 

agentschapsmodel). De scheiding tussen beleidsvoorbereiding en –bepaling en beleidsuitvoering 

wordt door ICT echter grondig aangetast (Zouridis, 1998;Frissen, 1996). In de klassieke visie 

omtrent het onderscheid tussen beleidsvoorbereiding en -uitvoering wordt verondersteld dat het 

beleid op basis van rationele overwegingen wordt voorbereid (verschillende alternatieven worden 

tegen elkaar afgewogen). Het beleid wordt vervolgens in algemene regelgeving gegoten die tijdens 

de beleidsuitvoering op specifieke gevallen wordt toegepast. Hierbij wordt verondersteld dat de 

regelgeving zo wordt toegepast zoals hij door de beleidsvoorbereiders werd voorzien. Dit blijkt in 

de praktijk echter niet altijd het geval te zijn: ‘street-level bureaucrats’, diegenen die het beleid in de 

praktijk uitvoeren, blijken over behoorlijk grote discretionaire bevoegdheden te beschikken.  

 

Wanneer in de interbestuurlijke verhoudingen het lokale bestuursniveau wordt beschouwd als de 

beleidsuitvoerder kan dit niveau optreden als een ‘street-level bureaucracy’ (Snellen, 2004). Het 

feit dat lokale overheden, als street-level bureaucracy, over discretionaire bevoegdheden 

beschikken verhoogt hun machtspositie zowel ten opzichte van de beleidsvoorbereidende, 

centrale, overheid als ten opzichte van de burger. Naar de centrale overheid toe stelt zich de vraag 

in welke mate de lokale overheden het beleid uitvoeren zoals dit op het centrale niveau is 

vastgesteld. Vaak worden regels niet toegepast op de manier waarop ze werden voorzien, maar 

hanteren uitvoerende overheden informele praktijkregels, worden eigen regels aan de formele 

regels toegevoegd of wordt er een onderscheid gemaakt tussen essentiële en minder belangrijke 

regels (de ‘minder belangrijke’ worden dan ook niet toegepast) (De Roo, 2001). Er zijn 

verschillende redenen waarom een overheid op een eigen manier met regelgeving omgaat. De 

Roo vat deze redenen samen als ‘kennen, willen en kunnen’ (De Roo, 2001). In de eerste plaats 

moet een uitvoerende overheid de regelgeving, zoals deze door de centrale overheid werd 

uitgevaardigd, kennen. Vervolgens is ook de bereidheid van belang om de regelgeving naar de 

geest toe te passen. De street-level bureaucracy moet met andere woorden hetzelfde 

beleidsprobleem zien als de centrale beleidsbepalende overheid en de noodzaak om het 

beleidsprobleem op te lossen op de manier waarvoor de centrale overheid heeft gekozen. Indien er 

een discrepantie is tussen de manier waarop beleidsvoorbereider en beleidsuitvoerder het 

beleidsprobleem en zijn oplossing zien is het mogelijk dat de uitvoerder in de praktijk anders te 

werk zal gaan dan voorzien. Tot slot moet de uitvoerder over de nodige capaciteiten beschikken 

om het beleid effectief uit te voeren. Deze mogelijke discrepantie tussen beleidsvoorbereiding en –

uitvoering heeft ook gevolgen voor de burger (Snellen, 2004). Door het optreden van de street-

level bureaucracy kan de burger immers worden bevoor- of benadeeld. Door de uitvoering van het 

beleid op het lokale niveau is het niet gegarandeerd dat alle individuele gevallen op dezelfde 

manier worden behandeld.  
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ICT grijpt in op de manier waarop het beleid door de street-level bureaucracy wordt uitgevoerd. De 

centrale, beleidsvoorbereidende en –bepalende overheid, stelt immers algemeen geldende regels 

op die door de uitvoerende overheden moeten worden toegepast. Vroeger kregen deze regels de 

vorm van neergeschreven of gedrukte wetten, ministeriële besluiten, omzendbrieven etc… 

Afhankelijk van het kennen, willen en kunnen van het lokale bestuursniveau werden deze regels 

toegepast. De Mulder stelt dat door het gebruik van ICT er sprake is van een ‘vierde generatie van 

regelgeving’ (De Mulder, 1998). Naast de gesproken, geschreven en gedrukte regelgeving is er nu 

ook digitale regelgeving die vervat zit in geïnformatiseerde systemen zoals 

beslissingsondersteunende software of een volledig geïnformatiseerd transactiesysteem. In deze 

ICT-systemen die de street-level bureaucracy ondersteunen zit de regelgeving omtrent een 

bepaalde problematiek vervat in de vorm van beslissingsbomen of -algoritmen. Op deze manier 

beschikt de street-level bureaucracy echter over heel wat minder vrijheidsgraden: het kennen, 

willen en kunnen wordt minder, of zelfs niet meer, van belang omdat het volledige proces van 

beleidsuitvoering zit gebetonneerd in het systeem. De street-level bureaucracy wordt op deze 

manier vervangen door een screen-level bureaucracy (Bovens en Zouridis, 2002;Snellen, 1998). 

De overheid die het beleid uitvoert kan dit enkel doen op de manier die het geïnformatiseerde 

systeem toelaat en heeft geen discretionaire bevoegdheid meer. Bovens en Zouridis 

onderscheiden naast de screen-level bureaucracy tevens de system-level bureaucracy als het 

niveau waarop de beslissingen worden genomen over de ICT-systemen en de manier waarop de 

regelgeving in deze systemen wordt omgezet. De system-level bureaucracy is verantwoordelijk 

voor het uitdenken van de nieuwe geïnformatiseerde processen. Indien het centrale niveau deze 

rol van system-level bureaucracy op zich neemt kan dit wel een mogelijke centralisering met zich 

teweeg brengen. 

 

Frissen stelt dat de toegenomen informatisering echter ook voordelen kan opleveren voor de 

uitvoerende overheden (Frissen, 1996). Hij ziet het onderscheid tussen beleidsvoorbereiding en –

uitvoering minder relevant worden en meent dat er een koppeling kan ontstaan tusssen 

voorbereiding en uitvoering in kleinschalige organisaties. Deze organisaties zijn zelf steeds meer in 

staat om informatie over de beleidsuitvoering te verzamelen. Deze informatie kan worden gebruikt 

in de terugkoppelingsfase van de beleidscyclus om het beleid aan te passen. Volgens Zouridis 

zorgt deze informatie er tevens voor dat uitvoerende overheden een sterkere positie verkrijgen ten 

opzichte van de beleidsvoorbereidende overheid (Zouridis, 1998). 

5.2.3 Invloed van ICT op controle en toezicht 

Wijzigingen in de interbestuurlijke verhoudingen en, meer bepaald, op het vlak van specialisatie, 

zullen gevolgen hebben voor de manier waarop het toezicht en de controle in een bestuurlijke 

organisatie wordt georganiseerd. In de traditionele verdeling van taken wordt voor een groot deel 

van de taken vertrokken van een visie waarbij het centrale niveau het beleid voorbereidt en 

bepaalt, terwijl andere niveau’s dit beleid uitvoeren. Eerder werd reeds gewezen op de mogelijke 

problematiek die hiermee gepaard gaat: de uitvoerende overheden (street-level bureaucracies) 

blijken in de praktijk immers over een aantal vrijheidsgraden te beschikken die het risico inhouden 
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dat het beleid niet wordt uitgevoerd zoals dit door de centrale overheid was voorgenomen. Deze 

onzekerheid leidt voor de beleidsbepalende overheid tot de noodzaak om de beleidsuitvoerders te 

controleren en toezicht op hen uit te oefenen. Naarmate de verhouding tussen 

beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering wijzigt, zal echter ook de manier waarop de controle en 

het toezicht wordt georganiseerd veranderingen ondergaan. 

 

Bekkers en Homburg stellen dat het toezicht kan wijzigen in functie van de context waarin het 

toezicht wordt uitgeoefend (Bekkers en Homburg, 2002). Zij maken een onderscheid tussen 

klassiek toezicht, modern toezicht en een netwerk-vorm van toezicht. Het klassiek toezicht is het 

toezicht zoals zich dat in de klassieke bestuurlijke organisatie in Vlaanderen het meest 

manifesteert. De toezichthoudende overheid heeft hier vooral aandacht voor de manier waarop de 

beleidsuitvoerder de algemene regelgeving toepast. Indien de toezichthoudende overheid 

afwijkingen vaststelt worden deze gecorrigeerd. ICT kan op verschillende manieren ingrijpen op 

deze vorm van toezicht. Ten eerste wordt de regelgeving meer en meer ingebakken in de ICT-

systemen waarmee de uitvoerende overheden moeten werken. Hierdoor wordt hun discretionaire 

macht ingeperkt en kunnen ze haast niet meer afwijken van de bedoelingen van de 

beleidsvoorbereidende overheid. Ten tweede leidt ICT tot een grotere transparantie van de 

processen van een overheidsniveau (Zouridis en Bekkers, 1998). Door middel van ICT kan de 

toezichthoudende overheid veel informatie verzamelen over inputs, processen en outputs van de 

uitvoerder van het beleid. Op deze manier versterkt de toezichthoudende overheid zijn positie en 

krijgt ze meer grip op de uitvoering van het beleid. 

 

Op het vlak van specialisatie in de bestuurlijke organisatie werd de strikte afscheiding tussen 

beleidsvoorbereiding en –uitvoering echter in vraag gesteld. Voorbereiding en uitvoering bleken 

door toedoen van ICT sterker te gaan samenhangen. Dit heeft voor het toezicht een aantal 

gevolgen: de toezichthoudende overheid en de uitvoerende overheid gaan immers meer en meer 

samenwerken om het beleid gestalte te geven. De beleidsvoorbereiding en –bepaling wordt 

gevoed met informatie die door de uitvoerende overheden tijdens de uitvoering wordt gewonnen. 

Bekkers en Homburg situeren in deze context het ‘modern toezicht’ (Bekkers en Homburg, 2002). 

Het modern toezicht heeft een volledig ander uitgangspunt dan het klassiek toezicht. In 

tegenstelling tot het klassiek toezicht vertrekt het modern toezicht immers niet vanuit een 

wantrouwen ten opzichte van de uitvoerende overheid, maar vanuit vertrouwen en samenwerking. 

De toezichthoudende overheid neemt de rol op van ‘coach’ van de uitvoerende overheden. Hierbij 

wordt niet gekeken of de uitvoering wel strikt volgens de regelgeving gebeurt, maar worden de 

uitvoerders ondersteund in hun zoektocht naar de manier waarop ze de regels best uitvoeren. 

Bovendien zijn de algemeen geldende regels in deze vorm van toezicht geen vaststaand feit, maar 

kunnen ze flexibel worden aangepast aan hand van de kennis die door de uitvoerders tijdens de 

uitvoering wordt opgedaan. Op deze manier vindt er een interactie plaats tussen 

beleidsvoorbereiding en –uitvoering waardoor de grens tussen beide nog verder vervaagt. 
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De laatste vorm van toezicht die door Bekkers en Homburg wordt onderscheiden is het toezicht in 

de vorm van een netwerk (Bekkers en Homburg, 2002). Hierbij wordt het klassieke patroon van 

toezicht volledig verlaten en wordt het begrip in een context van governance geplaatst. Het toezicht 

wordt niet meer uitgeoefend door één enkele toezichthoudende overheid, maar door een geheel 

van actoren die vanuit verschillende perspectieven een belang hebben bij een specifiek beleid (vb. 

klanten van een overheidsdienst of belangengroeperingen). Informatie met betrekking tot de 

uitvoering van het beleid kan door middel van ICT door verschillende actoren worden verzameld en 

publiek worden gemaakt. Hierdoor ontstaat er een complex patroon van accountability-relaties 

tussen de uitvoerende overheid en de verschillende stakeholders van het beleid. 

5.2.4 Invloed van ICT op coördinatie en sturing 

Wijzigingen onder invloed van ICT op het vlak van specialisatie, controle en toezicht heeft ook 

gevolgen voor de manier waarop de coördinatie en aansturing plaatsvindt. Bekkers maakt een 

onderscheid tussen klassieke vormen van sturing en nieuwe vormen van sturing (Bekkers, 

1993;Bekkers, 1994;Bekkers, 1998). De klassieke vorm van sturing vindt plaats in een context van 

hiërarchie, waarbij de hiërarchische overheid op basis van rationele overwegingen de lagere 

overheden aanstuurt. Deze aansturing gebeurt op basis van rationele plannen en regelgeving. 

Deze vorm van aansturing gaat gepaard met een strikte scheiding van taken en bevoegdheden en 

klassieke vormen van toezicht. 

 

Evoluties in de richting van meer samenwerking en coöperatie tussen verschillende besturen en 

nieuwe vormen van toezicht en controle gaan ook gepaard met nieuwe vormen van sturing. 

Hiërarchische modellen van sturing worden verlaten voor meer horizontale modellen van sturing. 

De verschillende bestuursniveau’s staan immers niet meer in een boven- of ondergeschikte 

verhouding tot elkaar maar werken in partnerschap met elkaar samen. De hiërarchische overheid 

gaat de uitvoering niet meer volledig vastleggen in regelgeving, maar de uitvoerende overheid zelf 

verantwoordelijkheid laten nemen voor wat betreft de eigen werkprocessen. Bekkers onderkent in 

deze context twee nieuwe sturingsmogelijkheden die worden beïnvloed door de invoering van ICT. 

Enerzijds kan er gestuurd worden op de grenzen van de uitvoerende overheden (vb. de input of de 

output), anderzijds kan er op de onderlinge afhankelijkheden van de verschillende overheden 

worden gestuurd. Op het vlak van sturing op de grenzen van een organisatie zijn vooral de 

toegenomen mogelijkheden op het vlak van controle en calculatie door toedoen van ICT van 

belang. Alhoewel bij deze vorm van sturing wordt vertrokken van de capaciteit tot zelfsturing van 

uitvoerende organisaties wordt toch verwacht dat de sturende overheid in een sterkere positie komt 

te staan. Wat betreft het sturen op de onderlinge afhankelijkheden zijn vooral de mogelijkheden op 

het vlak van communicatie en transparantie van belang. In deze vorm van sturing wordt de nadruk 

gelegd op de wederzijdse afhankelijkheid van verschillende overheden en op de nood om op een 

gemeenschappelijke manier beleidsproblemen op te lossen. ICT biedt voor deze vorm van sturing 

toegenomen mogelijkheden op het vlak van ontwikkeling van gemeenschappelijke 

informatiesystemen.
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 6 BESLUIT 

Het gebruik van ICT in een interbestuurlijke context is een complexe materie. Zowel ICT als de 

interbestuurlijke verhoudingen zijn aan evoluties onderhevig en beïnvloeden elkaar wederzijds. De 

onderlinge relatie tussen beide elementen kan dus niet als een eenvoudige causale relatie worden 

gezien. Het technologisch determinisme noch het organisatorisch determinisme bieden afdoende 

antwoorden op de vragen hoe het gebruik van ICT in een interbestuurlijke context vorm krijgt en 

welke problemen interbestuurlijke verhoudingen stellen aan het gebruik van ICT. ICT en de 

interbestuurlijke verhoudingen moeten in hun wisselwerking worden gezien. De samenwerking 

tussen beide elementen leidt tot nieuwe vormen van interbestuurlijke verhoudingen. 

 

Het feit dat ‘de overheid’ bestaat uit verschillende bestuursniveau’s met elk een eigen veelvoud 

aan administraties zorgt voor een gefragmenteerd beleid en publieke dienstverlening. De 

fragmentatie wordt nog versterkt door de nadruk op individuele taken en activiteiten. ICT wordt 

traditioneel nog al te vaak op dit niveau ingezet: overheden gaan hun eigen taken informatiseren, 

maar kijken hierbij te weinig naar de samenhang van hun eigen activiteiten met deze van andere 

overheden. Op deze manier wordt de traditionele verkokering en fragmentatie gewoonweg op een 

elektronische manier verdergezet. Om de problemen op het vlak van verkokering en fragmentatie 

te overstijgen is het nodig te denken in termen van processen. Deze processen kunnen worden 

beschouwd als een aaneenschakeling van taken en activiteiten. Processen zijn niet beperkt tot één 

enkel bestuursniveau of administratie, maar lopen door bestuurlijke grenzen heen. ICT biedt 

nieuwe mogelijkheden om processen te innoveren. Klassieke assumpties betreffende de 

organisatie van processen verliezen onder invloed van ICT hun betekenis. 

 

De nieuwe mogelijkheden die ICT biedt op het vlak van het hervormen en innoveren van 

processen worden in de praktijk echter vaak ingeperkt door bestaande interbestuurlijke 

verhoudingen. Interbestuurlijke samenwerking op het vlak van ICT blijkt vaak een hindernis te 

kunnen zijn voor het innoveren van processen. Ten eerste voelen besturen zich vaak bedreigd in 

hun onafhankelijkheid. Het delen van informatie met anderen, het openstellen van databanken, een 

grotere transparantie van de interne werking en het vervagen van bestuurlijke grenzen blijken de 

slaagkansen van interbestuurlijke samenwerking te kunnen verminderen. Ten tweede kunnen de 

doelstellingen of het perspectief van waaruit beleidsproblemen worden aangepakt van 

verschillende besturen van elkaar verschillen. Hoe groter de divergentie van deze doelstellingen, 

hoe moeilijker de samenwerking wordt. Ten derde wordt de coördinatie van de samenwerking 

moeilijker naarmate de onderlinge afhankelijkheden complexer zijn. Vertrouwen is een cruciaal 

element in de samenwerking. Besturen zijn pas bereid hun onafhankelijkheid op te geven en een 

grotere interdependentie (en kwetsbaarheid) te aanvaarden indien ze de verschillende partners 

waarmee ze in een interbestuurlijk proces samenwerken vertrouwen. Vertrouwen bestaat uit 

verschillende dimensies. Ten eerste moeten besturen zekerheid hebben over de bekwaamheid van 

de partners om op technologisch en organisatorisch vlak op een veilige manier met het 
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geïnformatiseerde proces om te gaan. Ten tweede moeten de besturen open voor elkaar zijn en 

bereid zijn informatie met elkaar uit te wisselen. Ten terde dienen ze zorg te dragen en begrip te 

hebben voor elkaars doelstellingen. Ten vierde is het aspect betrouwbaarheid van belang. 

Naarmate besturen meer en meer afhankelijk worden van informatie van andere besturen moeten 

zij zeker zijn dat deze informatie correct is. Indien de kwaliteit van deze gegevens niet voldoende is 

bestaat immers het risico dat een bestuur terug wenst te starten met een volledig eigen, autonome, 

informatieverzameling. 

 

De interactie tussen ICT en de interbestuurlijke verhoudingen leidt tot nieuwe vormen van 

interbestuurlijke verhoudingen. Een bestuurlijke organisatie wordt georganiseerd volgens de 

principes specialisatie, coördinatie en toezicht. Specialisatie verwijst naar de manier waarop taken 

en activiteiten worden afgesplitst en toegewezen aan verschillende actoren. Een aantal klassieke 

assumpties omtrent de manier waarop specialisatie moet plaatsvinden worden door ICT in vraag 

gesteld: schaal als basis voor specialisatie wordt steeds minder relevant, het strakke onderscheid 

tussen beleidsvoorbereiding en -uitvoering vervaagt en intermediaire structuren krijgen een nieuwe 

invulling. Deze evoluties hebben belangrijke gevolgen voor de manier waarop coördinatie en 

sturing plaatsvindt. Nieuwe mogelijkheden op het vlak van calculatie, transparantie en 

communicatie leiden ertoe dat klassieke vormen van sturing, gebaseerd op rigide regelgeving die 

moet worden uitgevoerd door de uitvoerende overheden, wordt vervangen door het sturen op de 

grenzen van organisaties en op gemeenschappelijke beeldvorming. Deze evoluties hebben 

eveneens gevolgen voor de manier waarop toezicht en controle worden uitgeoefend. De 

toezichthoudende overheid gaat meer en meer als coach optreden en trachten om samen met 

uitvoerende overheden het beleid vorm te geven. Traditionele hiërarchische patronen van toezicht 

worden vervangen door meer complexe, netwerk-achtige, vormen van toezicht waarbij overheden 

niet enkel verantwoording afleggen aan de 'hogere' overheden, maar aan alle stakeholders van het 

beleid. 
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