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Samenvatting



Samenvatting

De Nederlandse overheid dreigt in een sluipende crisis
terecht te komen als zij niet spoedig maatregelen neemt ter
ondersteuning van nieuwe democratische processen. Dan dreigt
legitimiteitsverlies. De commissie ICT en overheid komt daarom
met een aantal aanbevelingen die er toe zullen leiden dat de rol
van de overheid in de informatiesamenleving wordt versterkt en
nieuwe relaties ontstaan tussen burgers en overheid. Het voor-
liggende rapport bestaat uit twee delen. Deel I bevat een analyse
van de transformatie naar een informatiesamenleving en deel II
bevat het advies. Eerst komt de relatie tussen burgers en overheid
aan de orde. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de
interbestuurlijke betrekkingen.

In deel I wordt aan de hand van de technologische en maatschap-
pelijke trends, in het bijzonder horizontalisering en deterritoriali-
sering, bezien wat de impact is voor de overheid en met welke
strategische vragen zij wordt geconfronteerd. Zowel burgers als
overheden functioneren in horizontale netwerken, de informatie-
posities van burgers en overheden variëren en de toenemende
horizontalisering van de samenleving leidt tot afnemende over-
koepelende transparantie. Aan de hand van onderstaand schema
wordt aangegeven welke verschuivingen, ‘omkeringen’, er plaats-
vinden in de transactionele en ordenende relaties tussen burgers
en overheid. Zo is er sprake van een verschuiving van materiële
naar procesinterventies en van aanbod naar vraag.
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Op de transactionele as worden transacties tussen burgers,
maatschappelijke verbanden en bedrijven steeds belangrijker. De
overheid speelt dan een rol bij het bewaken, bevorderen en garan-
deren van de publieke gevolgen daarvan.
Op de ordenende as ligt het primaat voor discussie, onderhande-
ling en besluitvorming steeds meer in de samenleving, waardoor
het publiek domein een sterk zelfregulerend, zelfordenend en
zelfsturend vermogen krijgt. De overheid ziet dan toe op de
publieke en democratische kwaliteit van deze maatschappelijk
voortgebrachte ordeningen en vervult vooral een rol als proces-
architect.

Deel II bevat het advies. Eerst worden de gevolgen geschetst van
de omkeringstendensen voor de transactionele en ordenende
relaties tussen burgers en overheid. De noodzakelijke institutio-
nele innovatie moet leiden tot een nieuwe overheid die in ieder
geval garandeert:
• toegang en toegankelijkheid tot de elektronische overheid

en/of haar diensten;
• preventie van negatieve externe effecten en afwenteling;
• de bevordering van de gelijkwaardige positie van relatief

zwakke belangen;
• de democratische kwaliteit van de afwegingen die tot een

bepaald besluit hebben geleid.

De commissie doet een aantal aanbevelingen die tot nieuwe 
relaties tussen burgers en overheid moeten leiden en tot een
nieuwe overheidsorganisatie. Zo moet de fysieke, intellectuele en
financiële toegang van burgers tot de informatiemaatschappij
worden gegarandeerd, zodat zij hun rol daarin kunnen vervullen

(aanbeveling 1). De rol van de burger als toezichthouder moet
actief worden gestimuleerd (aanbeveling 9). Bij een te realiseren
recht op informationele zelfbeschikking (aanbeveling 15) kan de
burger onder meer zelf de doelbinding bepalen bij het gebruik van
zijn gegevens (aanbeveling 2). De commissie is ook van mening
dat burgers een recht op weten moeten hebben, zoals inzage in
proces- en productinformatie (aanbeveling 3).

Om de relatie tussen burger en overheid optimaal te faciliteren
komt de commissie eveneens met een aantal operationele aan-
bevelingen. Zo moet, met betrekking tot wetgeving en beleids-
nota’s, via het internet worden vermeld welke afspraken worden
of reeds zijn gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tus-
sen overheden en over de verlangde prestaties (aanbeveling 16).
Overheden moeten geen investeringen doen in gesloten infra-
structuren, maar kiezen voor het gebruik van een open netwerk
met voldoende bandbreedte, waarlangs haar elektronische dien-
sten worden getransporteerd (aanbeveling 13). De overheid moet
de aansluiting van elk huishouden op dit netwerk garanderen en
concurrentie introduceren op het terrein van elektronische over-
heidsdienstverlening door ook private organisaties bepaalde
loketfuncties te laten vervullen. Alle overheidsinformatie dient
te worden gepubliceerd op het internet, ondersteund door een
veelheid aan publieke zoekmachines en helpdesks met dezelfde
functionaliteit (aanbeveling 14).

De aard en omvang van de ICT-investeringen van de overheid
moeten worden aangepast (aanbeveling 4). Zij moet vooral in
zichzelf investeren om toegerust te zijn voor de rol die de infor-
matiesamenleving van haar vraagt. Overheidsinformatie is van
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alle overheden. Alleen in gevallen bij de wet bepaald, kan er sprake
zijn van gesloten informatiehuishoudingen (aanbeveling 8). De
overheid zou meer projectmatig moeten werken dan nu het geval
is (aanbeveling 7). In de netwerksamenleving werken overheden
meer autonoom. Dit moet echter niet leiden tot onduidelijke ver-
antwoordelijkheden. Daarom doet de commissie de aanbeveling
om met een proceswet Interbestuurlijke Samenwerking te komen
(aanbeveling 6). Deze proceswet moet garanderen dat overheden,
ongeacht hun deelname aan horizontale netwerken, verant-
woording over hun handelen afleggen. In de proceswet kan 
ook worden geregeld dat noodzakelijke (inter)nationale samen-
werkingsverbanden, die niet vanzelf tot stand komen, van
bovenaf kunnen worden opgelegd. Als de proceswet in werking 
is getreden moet het medebewind worden afgeschaft (aanbeve-
ling 5). De overheid moet zorgen voor de totstandkoming van een
toezichthouder op het interbestuurlijk verkeer tussen overheden
(aanbeveling 10).

Het kabinet moet een regeringscommissaris aanstellen om de
kwaliteit van de elektronische relaties tussen burgers en overheid
te bevorderen (aanbeveling 11). Daarnaast is zijn aanstelling nood-
zakelijk om voortdurend aandacht te kunnen besteden aan de
institutionele innovatie van de overheid ten behoeve van die 
relatie. Een belangrijke taak van de regeringscommissaris zou het
vormgeven van de proceswet Interbestuurlijke Samenwerking
kunnen zijn en het in kaart brengen van de gevolgen van het
afschaffen van het medebewind. Een Platform voor de Elektroni-
sche Samenleving (PES), samengesteld uit vertegenwoordigers
van de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en consumen-
tenorganisaties, zou de regeringscommissaris kunnen onder-
steunen (aanbeveling 12).
Als deze aanbevelingen worden overgenomen kan de sluipende
crisis worden gestopt en wordt de noodzakelijke basis gelegd voor
een gezonde samenwerking tussen burgers en overheid in de
informatiemaatschappij.
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Inleiding

Er wordt veel gebruik gemaakt van ICT in de contacten 
tussen burgers en overheid. Bestaande processen, zoals het
zoeken naar informatie of het doen van belastingaangifte, ver-
lopen daardoor efficiënter en klantvriendelijker. Maar alleen het
verbeteren van bestaande werkprocessen doet geen recht aan het
feit dat de informatiemaatschappij fundamenteel anders is dan
de industriële samenleving, zoals die lange tijd heeft gefunctio-
neerd. ICT biedt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar keert
bestaande mogelijkheden en relaties om. Het is geen elektrische
koets, maar het biedt een totaal nieuw concept voor samen-
werking, verantwoordelijkheidstoedeling en toezicht.

Wat betekent dit voor een overheidsorganisatie die ruim honderd-
vijftig jaar geleden vorm kreeg? Een organisatie die niet in de 
eerste plaats gekenmerkt wordt door dynamiek, maar door 
degelijkheid, controleerbaarheid en die alleen kan functioneren
als de burger daar vertrouwen in heeft? Is zo’n organisatie nog wel
toegerust voor deze samenleving of komt zij in een sluipende 
crisis terecht doordat zij zich niet aanpast en te weinig oog heeft
voor haar veranderende omgeving?

Verbetering van de bestaande overheidsorganisatie en van de
relaties tussen burgers en overheid alléén is daarom, hoe belang-
rijk ook, geen optie. Als de overheid zich daartoe beperkt, komt
zij in een echte crisis terecht en kan ze geen rol vervullen in de 
huidige dynamische samenleving. Ze zal alert moeten zijn en zich
steeds moeten afvragen wat nieuwe ontwikkelingen betekenen
voor haar functioneren en haar organisatie. Dat kan alleen als zij

buitengewoon flexibel is en in staat met veranderingen om te
gaan.

De commissie ICT en Overheid realiseert zich dat de maatschappij
zich in een voortdurend transformatieproces bevindt. Daarom wil
de commissie in dit advies ook geen lange-termijn voorspellingen
doen. Het is realistischer om bij de beantwoording van de vraag
wat de huidige en de komende ICT-ontwikkelingen betekenen
voor de rol, de positie en de institutionele structuur van de Neder-
landse overheid maximaal vier tot vijf jaar vooruit te kijken.
Nu iedereen kan communiceren met iedereen schept dit verwach-
tingen voor de relaties tussen de burger en de overheid. Die ver-
anderende verwachtingspatronen hebben gevolgen voor het
functioneren van de overheid. Dat geldt eveneens voor trends als
internationalisering en deterriorialisering, die mede veroorzaakt
worden door ICT.

De commissie gebruikt in dit advies de term overheid eveneens als
overheden of overheidsorganisaties worden bedoeld. Bij de term
burger of burgers denkt zij aan de maatschappelijke identiteit in
staatkundige zin. Het gaat dan dus om de burger en de verbanden
waarbinnen hij functioneert.

De commissie ICT en Overheid heeft, in opdracht van de minister
voor Grote Steden- en Integratiebeleid en de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties1 van 13 februari tot 6 septem-
ber 2001 advies uitgebracht over de vraag wat de invloed is van
ICT-ontwikkelingen in combinatie met internationalisering op de
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positie, rol en institutionele structuur van de Nederlandse over-
heidsorganisatie. Deze opdracht is aangekondigd in verkenning 10
van de nota ‘Contract met de Toekomst’ waarin, op grond van een
visie op de elektronische relatie tussen burger en overheid, een
aantal verkenningen en acties zijn geformuleerd2. Hierbij gaat het
vooral om de bredere maatschappelijke veranderingen, die al of
niet versterkt worden onder invloed van ICT.

De commissie heeft, na consultatie met haar opdrachtgevers, haar
opdracht zodanig opgevat dat zij vooral gekeken heeft naar de
gevolgen van ICT zoals die zich manifesteren in de informatie-
samenleving. De commissie is van mening dat ICT niet alleen een
op zichzelf staande technologie is, maar dat de inzet van ICT leidt
tot radicalisering van bestaande maatschappelijke trends zoals
horizontalisering en deterritorialisering.

In vele beleidsnota’s, zoals het Actieprogramma Elektronische
Overheid3, De Digitale Delta4 en in de adviezen van de commissies
Cerfontaine5 en Snellen6 komen de veranderende relaties tussen
burgers en overheid aan de orde en zijn maatregelen aanbevolen
die van invloed zijn op het functioneren van de overheids-
organisatie. De fundamentele gevolgen voor de institutionele
vormgeving van het openbaar bestuur zijn tot nu toe echter nog
geen onderwerp van discussie geweest en de echte omslag moet
nog komen. De commissie is dan ook van mening dat de opdracht,
zoals die aan haar is toevertrouwd, moet leiden tot aanbevelingen
die betrekking hebben op serieuze vernieuwing.

Het advies van de commissie is er op gericht de Nederlandse over-
heidsorganisatie in staat te stellen de internationale bestuurs-
concurrentie aan te gaan en tegelijkertijd haar legitimiteit en het
vertrouwen van de samenleving te behouden. De commissie doet
een aantal aanbevelingen die als een samenhangend pakket de
overheidsorganisatie moeten toerusten voor de komende vier tot
vijf jaar.

Het verleden leert dat veranderingen in de overheidsorganisatie
niet gemakkelijk worden gerealiseerd. Van de vele adviezen 
van eerdere commissies over staatkundige vernieuwing en de her-
inrichting van het openbaar bestuur is weinig gerealiseerd7. De
commissie ICT en Overheid vindt het buitengewoon belangrijk om
in een snel veranderende omgeving het adaptief vermogen van de
overheid te vergroten. Daarom zijn er eveneens aanbevelingen
opgenomen die een bijdrage hieraan kunnen leveren.

Deel I geeft een analyse van de veranderende relaties tussen 
burgers en overheid in de informatiesamenleving. Deel II vormt
het advies. Hierin wordt de betekenis van deze veranderende 
relaties voor de overheidsorganisatie uitgewerkt en bezien welke
politieke en bestuurlijke stappen moeten worden genomen om
tot de creatie van een overheidsorganisatie te komen die toe-
gesneden is op de informatiemaatschappij. Hierbij komt ook de
vraag aan de orde hoe ICT als sturingsinstrument kan worden in-
gezet om de aanbevelingen, die de commissie doet, te realiseren.
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Leeswijzer
Deel I bevat twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt
een analyse gegeven van de technologische en maatschappelijke
veranderingen waarmee de overheid wordt geconfronteerd. Deze
leiden tot een aantal strategische vragen, die vanuit verschillende
perspectieven kunnen worden benaderd.
Het tweede hoofdstuk geeft een analyse van de veranderende
transactionele en ordenende relaties tussen burgers en overheid.
Aan de hand van een schema wordt duidelijk welke verschuivingen
plaatsvinden in deze relaties.

deel i

Burger en overheid in de
informatiesamenleving

Analyse



H o o f d s t u k  I  
De overheid in de informatiesamenleving

1.1 Een transformatie

De industriële revolutie betekende de overgang van een
feodale naar een industriële samenleving. Nu voltrekt zich een
andere revolutie, namelijk van een industriële naar een informa-
tie- of een netwerksamenleving. Beide revoluties zijn ingrijpend,
maar er zijn wel belangrijke verschillen. De industriële revolutie
duurde enkele eeuwen, maar als het om de ICT-revolutie gaat,
wordt in decennia gerekend. Bovendien gaat het in de industriële
revolutie om een technologie waarin de fysieke mogelijkheden
toenemen, zoals kracht en energie, terwijl de ICT-revolutie leidt
tot versterking van intellectuele capaciteiten, zoals informatie,
communicatie en kennis.

De industriële revolutie heeft grote gevolgen gehad voor de toen
bestaande instituties. Sommige zijn verdwenen, terwijl er andere,
volledig nieuwe, zijn ontstaan, zoals de nationale staat, de parle-
mentaire democratie en het kapitalisme. Mogelijk zal ook het
huidige transformatieproces tot grote veranderingen leiden. In de
economie is de oude rol van landbouw en industrie als belangrijk-
ste trekkers overgenomen door een zeer diverse informatie- en
communicatiesector. De ondernemingen op dit terrein hebben
gemeen dat ze allemaal bezig zijn met het ontwerpen en produce-
ren van technieken, apparaten en diensten die zich richten op het
overbrengen van gedachten, begrippen en gevoelens. Steeds meer
mensen vinden werk in het construeren, verzamelen, bewerken 

en doorgeven van informatie in de breedste zin van het woord.
Symboolarbeiders worden belangrijker dan producenten van
fysieke producten8.

Ook de overheid ontkomt niet aan dit transformatieproces, omdat
informatievoorziening en communicatie kernprocessen zijn in het
functioneren van de overheid. ICT is geen ondersteunende tech-
nologie, maar valt samen met het primaire proces en raakt de
overheid in het hart. En waar in het bedrijfsleven ICT niet alleen
heeft geleid tot het doelmatiger verwezenlijken van bestaande
doelstellingen, maar ook en vooral tot volledig nieuwe doel-
stellingen en strategieën, zal dat voor de overheid in even of nog
sterkere mate (moeten) gelden.

De overheid, die wij kennen, is bij uitstek een product van 
het industriële tijdperk. Dat betreft zowel het organisatie- en 
handelingspatroon van moderne overheden als het besluit-
vormings- en legitimatiemechanisme van de parlementaire
democratie. Daarom zal de overheid in al haar facetten beïnvloed
worden door ICT-ontwikkelingen. De overheid is zich weliswaar
steeds meer bewust is van de urgentie en relevantie van ICT-
ontwikkelingen, maar er is nog geen sprake van een omvangrijke
veranderingsagenda. Evenmin is voorzien in een gericht en
samenhangend investeringsprogramma. Tot nu toe werd in poli-
tiek- bestuurlijke kringen nog weinig nagedacht over de gevolgen
voor de rol en institutionele inrichting van de overheid. Het feit
dat advies gevraagd is aan de commissie duidt op een eerste stap.

In de maatschappij zijn ontwikkelingen gaande naar zowel groot-
als kleinschaligheid, terwijl er ook nog een kanteling plaatsvindt
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van verticaal naar horizontaal. Het functioneren van de traditio-
nele Thorbeckiaanse bestuursinrichting op grond van schaal 
en verticale gelaagdheid zou daardoor problematisch kunnen
worden. Dat zou kunnen leiden tot een sluipende crisis in de vorm
van legitimiteits- en gezagsverlies en tot een marginale rol in de
publieke discussie. Eén van de gevolgen daarvan is dat politieke
problemen zich versmallen tot die van controle en macht over de
bureaucratie, terwijl er juist behoefte is aan een institutionele
innovatie, zoals dit advies aangeeft.

1.2 Karakteristieken van ICT

De ontwikkelingen zijn in belangrijke mate het gevolg van
de karakteristieken van ICT9.
In de eerste plaats is dat de kwantitatieve en kwalitatieve capaci-
teitstoename, die volgens deskundigen exponentieel is. Over vijf
jaar kunnen systemen tweeëndertig maal meer dan nu. Ons voor-
spellend, plannend en verbeeldend vermogen kan daar moeilijk
een voorstelling van maken. Door die capaciteitsontwikkeling is
kleinschaligheid of ‘ontschaling’ technisch mogelijk geworden en
dat is, historisch gezien, uniek. Daardoor kan massaal maatwerk
worden geleverd en kunnen individuen wereldwijd opereren.
Alleen het bereik telt; de schaal is niet meer belangrijk, omdat
ruimtelijke belemmeringen en vaak ook belemmeringen van tijd
zijn opgeheven in de wereldwijde netwerksamenleving. Dat heeft
ongetwijfeld gevolgen voor een organisatie als de overheid, die
gebaseerd is op een regionale en functionele indeling.

In de tweede plaats onderscheidt ICT zich door het netwerkkarak-
ter. We spreken sinds een aantal jaren niet meer over IT, maar over
ICT, omdat de communicatie-dimensie minstens zo belangrijk
geworden is als de informatie-dimensie. Het internet is de belang-
rijkste uiting hiervan en vooral door de combinatie van e-mail en
world wide web is de verspreiding geëxplodeerd. Het internet
kent geen hiërarchische structuur en de vitaliteit ervan wordt
verklaard door het ontbreken van centrale sturing en planning.
Dat is opmerkelijk omdat altijd gedacht is dat centrale sturing en
coördinatie een noodzakelijke voedingsbodem zijn voor vitaliteit.
Toch is er standaardisatie op grote schaal en bestaan binnen virtu-
ele gemeenschappen verschillende regelsystemen. De ordening
wordt echter niet vanuit een centraal punt opgelegd, maar komt
interactief tot stand. Informatievoorziening en communicatie 
verlopen niet meer langs de geijkte kanalen. Het is daarom de
vraag of de piramidale ordening van de overheidsorganisatie niet
aangepast zou moeten worden aan het archipel-karakter van net-
werken.

In de derde plaats kenmerkt ICT zich door een toenemende mobi-
lisering. Steeds meer vormen van communicatie verlopen draad-
loos waardoor personen en processen niet meer aan plaats zijn
gebonden. Ook dat heeft gevolgen voor de regionale indeling van
het openbaar bestuur.

Een laatste kenmerk is de trend naar convergentie en integratie.
Veel informatiediensten maken gebruik van elkaars infrastructuur
of zijn onderling gekoppeld. Tele-, data- en massacommunicatie
vloeien in elkaar over, waardoor communicatiepatronen ontstaan
die zowel ‘one to one’, ‘one to many’, ‘many to one’ als ‘many to
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many’ zijn. De klassieke aanbod-oriëntatie wordt daardoor steeds
meer vervangen door een oriëntatie op de vraag. De kijker en
luisteraar worden zelf omroep. Ook dat heeft gevolgen voor een
organisatie als de overheid die van oudsher aanbodgericht is.

1.3 Maatschappelijke trends

In samenhang met andere maatschappelijke ontwikke-
lingen leiden de hierboven genoemde karakteristieken van ICT tot
een aantal trends, die gevolgen hebben voor het functioneren van
organisaties in het algemeen en van de overheid in het bijzonder.
Die trends zijn:

Horizontalisering
De toegenomen capaciteit van ICT maakt dat overal in een organi-
satie informatievoorziening en communicatiemogelijkheden aan-
wezig zijn. Daarnaast is het aantal netwerkverbindingen explosief
toegenomen zodat er een aanmerkelijke horizontalisering plaats-
vindt van communicatie- en informatierelaties binnen en vooral
tussen organisaties. Dit wordt nog versterkt door de maatschap-
pelijke trend van horizontalisering die de overgang van een
bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding ken-
merkt. Elektronische netwerken en sociale en organisatorische
netwerken lijken elkaar te versterken, ook binnen de context van
bestuur en beleid. Daardoor ontstaat een institutionele ordening
die vooral is gebaseerd op meer horizontale principes van ‘checks
and balances’. Dat betekent aan de ene kant een toegenomen
autonomie van afzonderlijke organisaties en aan de andere kant
een toegenomen horizontale koppeling door gedeelde verant-

woordelijkheid. Omdat door ICT de transparantie vergroot wordt
en daardoor een beter inzicht verkregen wordt in activiteiten van
het openbaar bestuur, neemt de noodzaak van verantwoording
toe. Bestuurders zijn steeds minder in staat om, als zij dat al zou-
den willen, burgers en organisaties bewust onwetend te houden.

Deterritorialisering
In ‘Staat zonder land’ van de WRR10 wordt ‘deterritorialisering’ al
als één van de belangrijkste trends in de informatiesamenleving
aangegeven. Door ICT, en vooral door de vele netwerkverbindin-
gen, raken burgers, bedrijven en organisaties ‘footloose’. Vanaf
willekeurig welke plek kunnen activiteiten worden ondernomen
op het gebied van informatievoorziening en communicatie, die op
willekeurig welke andere plek tot effecten leiden. Plaats en effect
van handeling zijn ruimtelijk gescheiden, terwijl ze online verbon-
den zijn. De logica en de belemmeringen van tijd en ruimte spelen
in de informatiesamenleving nog nauwelijks een rol. De tijd lijkt
door de snelheidsexplosie ‘tijdloos’ te worden en de ruimte wordt
tegelijkertijd lokaal en globaal.

Virtualisering
Door ICT ontstaan processen, activiteiten en producten die volle-
dig immaterieel zijn. Het internet is niet alleen een transactie-
kanaal voor het bestellen en betalen voor fysieke goederen, maar
kent ook allerlei ‘goederen’ die niet meer fysiek zijn, zoals informa-
tie- en communicatiediensten. De wereld van het ‘flitskapitaal’
laat zien dat die virtuele activiteiten toch ingrijpende gevolgen
kunnen hebben voor de fysieke wereld. Virtuele werkelijkheden
worden tegelijk steeds meer levensecht en worden ook als zo-
danig ervaren. Maar aan elke betekenis kan worden getwijfeld,
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omdat met identiteiten kan worden gemanipuleerd en niets hoeft
te zijn wat het lijkt. Betrouwbaarheid en eenduidigheid zijn
daardoor problematisch geworden. De problemen op archief-
gebied illustreren dit.

Versnelling
ICT-ontwikkelingen hebben niet alleen een hoog tempo, maar ook
de aard en richting van de ontwikkelingen zijn turbulent.
Daardoor nemen voorspelbaarheid en beheersbaarheid af. Maat-
schappelijk kan dat tot verstoringen leiden, omdat het tempo van
aanpassing en verwerking meestal lager is. Zo rekent de socio-
logie eerder in eeuwen dan in decennia als het gaat om processen
van institutionalisering.

1.4 Overheid en trends

Bovenstaande trends hangen niet alleen rechtstreeks samen
met ICT, maar ICT versterkt deze trends en heeft daardoor een radica-
liserende werking. Als deze trends tegen een aantal karakteristieken
van de bestaande overheid worden gehouden, dan worden de 
volgende tegenstellingen, spanningen en dilemma’s duidelijk.

Horizontalisering en verticale orde
De trend naar horizontalisering verhoudt zich niet goed met de
verticale ordening in het openbaar bestuur. Het primaat van de
politiek is hiërarchisch bepaald. Het politiek-bestuurlijk systeem
kent drie, eventueel vier, lagen. Deze verticale ordening wordt
duidelijk door een begrip als ‘medebewind’. Het democratisch 
proces van verantwoording door de uitvoerende macht aan de

volksvertegenwoordiging is de kroon op deze orde en de mini-
steriële of bestuurlijke verantwoordelijkheid is de symbolische
bezegeling ervan.

De verticale gerichtheid versus de ontwikkeling naar horizontale
netwerken leidt tot één van de belangrijke spanningen voor de
overheid in de informatiesamenleving. Horizontalisering versterkt
de rol van de burger als ‘klant’ van overheidsdienstverlening,
als deelnemer in het beleids- en besluitvormingsproces en als
maatschappijlid. De positie van de burger wordt bovendien auto-
nomer, omdat zijn traditionele informatie-achterstand afneemt.
Daardoor wordt het steeds vaker mogelijk een toezichthoudende
rol te spelen ten aanzien van de taakuitvoering door de overheid.

Die ontwikkelingen vragen om horizontale vormen van ordening,
toezicht en verantwoording die samenhangen met een begrip 
als ‘checks and balances’11. Maatschappelijke democratisering 
kan een passend antwoord betekenen op de tekorten in verant-
woording, controle en toezicht die de informatiesamenleving nu
nog kenmerken.

Deterritorialisering en statelijk grondgebied
De betekenis van het grondgebied neemt in de informatiesamen-
leving af als het gaat om informatievoorziening en communicatie.
Er zijn geen belemmeringen meer van tijd en ruimte, terwijl 
de politiek-bestuurlijke inrichting daar juist op gegrondvest is.
Deterritorialisering betekent dus eigenlijk een ondermijning van
de grondslagen van de overheid zoals we die kennen. Internatio-
nale samenwerking lost dit probleem niet voldoende op, maar
vergroot het in een aantal gevallen.
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De gebondenheid aan het territorium die kenmerkend is voor de
natiestaat kan in de informatiesamenleving hinderlijk zijn. Wie
heft bijvoorbeeld BTW over virtuele activiteiten, die geografisch
niet traceerbaar zijn? Welke jurisdicties gelden in een wereld 
zonder grenzen? Hoe wordt solidariteit georganiseerd als deze
niet afdwingbaar is binnen een bepaald gebied? Vaak overheerst
een defensieve reactie, waarbij automatisch wordt gereageerd
met verboden en regels. Het ligt echter meer voor de hand om aan
de ene kant te kiezen voor vergroting van het gezag en aan de
andere kant voor het bouwen van coalities en partnerships. Gezag
is niet vanzelfsprekend in de virtuele wereld, maar moet worden
verworven. Het openbaar bestuur is niet de enige partij die
publieke verantwoordelijkheden draagt. Daarom ligt het voor de
hand om partnerships en coalities te sluiten.

Virtualisering en betrouwbaarheid 
Informatie, beelden en betekenissen zijn in de virtuele wereld 
zelden eenduidig en hebben bovendien niet altijd een relatie 
met de fysieke wereld. Daardoor nemen de mogelijkheden van
manipulatie sterk toe. Fotografische bewijsvoering in een straf-
proces bijvoorbeeld is lastig omdat digitale foto’s kunnen worden
gemanipuleerd. Elke overheid heeft belang bij eenduidigheid en
betrouwbaarheid van informatie, hoewel zijzelf ook altijd al een
belangrijke verstrekker van virtuele betekenissen was, zoals 
bijvoorbeeld de identiteit. Zo gebruikt de overheid ICT om haar 
virtuele beeld van de burger voor ‘waar’ te verklaren. Wat in de
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat is binnenkort ook
wettelijk ‘waar’. De transparantie die mogelijk wordt gemaakt
door ICT heeft per saldo nog niet geleid tot een meer transparante

overheidsorganisatie. De burger daarentegen is voor de overheid
wel transparanter geworden.

Het stellen van normatieve grenzen is moeilijker in de virtuele
werkelijkheid. In een computergame kan de speler moorden naar
hartelust in een levensechte omgeving en virtuele kinderporno
schaadt geen kind rechtstreeks, maar is ongewenst. Wat betekent
dat voor een overheid die aan een territoriale jurisdictie is gebon-
den en die gedrag moet weten te verbinden met levensechte 
burgers? De verbinding van de bestaande overheidsorganisatie
met het territorium en met de fysieke wereld is zo fundamenteel
dat de aanwezigheid en legitimiteit van diezelfde organisatie in
de virtuele werkelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. Toch is het
belang van de aanwezigheid van de overheid duidelijk omdat
virtueel handelen ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
fysieke wereld. ‘Flitskapitaal’ bijvoorbeeld kan vliegensvlug overal
ter wereld worden ingezet. Dit kan echter leiden tot verstoring
van nationale economieën en tot het faillisement van bedrijven.

Versnelling en stroperigheid
De ontwikkelingssnelheid van ICT is niet alleen hoog, maar ook
onvoorspelbaar. Wireless Application Protocol (WAP) is mislukt,
maar het Short Message System (SMS) is een succes. Dat is lastig
voor een overheid die aan de ene kant gericht is op inhoudelijke
sturing en aan de andere kant op zorgvuldigheid en het creëren
van draagvlak. Veranderingen in het politiek-bestuurlijk systeem
hebben een lager tempo dan ICT-ontwikkelingen. Wetgeving in
materiële zin is onmogelijk als het object van regulering sterk in
ontwikkeling is.
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De sterke gerichtheid in Nederland op consultatie en het ver-
krijgen van consensus is in de informatiesamenleving niet altijd
gemakkelijk. Omdat deze bestuursstijl gericht is op het bereiken
van inhoudelijke resultaten, die op zorgvuldige afweging berusten
en kunnen rekenen op een breed draagvlak, kunnen er spannin-
gen ontstaan met het onvoorspelbare en onbeheersbare karakter
van ICT-ontwikkelingen. Maar deze bestuursstijl kan ook een 
voordeel opleveren door de sterke oriëntatie op het proces.
Dat zou de Nederlandse politiek-bestuurlijke cultuur voordelen
kunnen bieden in de internationale bestuursconcurrentie.

1.5 Strategische vragen

De ontwikkelingen, trends en karakteristieken die in de
voorgaande paragrafen zijn beschreven, hebben als input gediend
voor de gedachtenvorming binnen de commissie. Op basis 
daarvan is een aantal strategische vragen geformuleerd en is het
terrein afgebakend waarover de commissie advies wil uitbrengen.
Duidelijk is dat, in de transformatie waarin de informatiesamen-
leving en het openbaar bestuur zich bevinden, niet op alle vragen
een bevredigend antwoord kan worden gevonden. Zoals al is aan-
gegeven in de inleiding is het niet realistisch om verder vooruit te
kijken dan een termijn van vier tot vijf jaar.

Welke implicaties hebben ICT-ontwikkelingen,
die leiden tot het ontstaan van een informatie-
samenleving, voor de legitimiteit, structuur en 
het functioneren van de overheid?

De huidige overheid is ontstaan in het industriële tijdperk en
heeft toen zijn vorm, inhoud en normatieve grondslag gekregen.
Veel organisaties die in diezelfde tijd zijn ontstaan worden 
gekenmerkt door een sterke aanbodoriëntatie. Die oriëntatie vol-
doet niet meer in het proces van schaalvergroting en -verkleining
(‘ontschaling’ en ‘glokalisering’) dat kenmerkend is voor de infor-
matiemaatschappij. Voor politiek en bestuur betekent dit dat de
burger geen behoefte meer heeft aan passieve relaties met de
overheid, maar met kracht zal willen werken aan de eigen invul-
ling van dat contact. Dat hoeft niet te leiden tot het verdwijnen
van intermediaire organisaties, maar wel tot een andere positie
daarvan. De tegenstelling tussen een directe en een indirecte
democratie is geen uitgangspunt, omdat het waarschijnlijker is
dat een uitbreiding van representatie naar andere domeinen en
andere actoren meer recht doet aan de karakteristieken van de
informatiesamenleving. Dat neemt niet weg dat ICT ook allerlei
vormen van directe democratie mogelijk maakt.

Verantwoording, toezicht en controle zijn ook in een informatie-
samenleving noodzakelijk. Maar omdat het karakter van die
samenleving anders is, moeten ze meer gebaseerd zijn op horizon-
taliteit en autonomie, dan op verticaliteit en hiërarchie. Klassieke
principes als ‘checks and balances’ en ‘countervailing powers’ zijn
bruikbaarder dan principes als ‘politiek primaat’ en ‘ministeriële
verantwoordelijkheid’. De verantwoordingsstructuren en -proces-
sen zullen in de informatiesamenleving meer gevarieerd en 
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pluriformer van aard moeten worden. Dat is noodzakelijk om de
legitimiteit en effectiviteit van het openbaar bestuur te verzeke-
ren in een samenleving die sterk verandert.

Welke ambities kan de overheid hebben ten aanzien
van de inzet van ICT?

Bestaande doelstellingen, zoals efficiëntie en effectiviteit, kunnen
sneller, goedkoper en beter worden gerealiseerd met ICT. Op dat
gebied gebeurt al veel en presteert de Nederlandse overheid
internationaal behoorlijk. Zij is echter nog geen innovatieve leider
die grensverleggend gebruik maakt van nieuwe mogelijkheden.

De inzet van ICT is van groot belang om de kwaliteit van het open-
baar bestuur en de publieke sector te versterken. In de informatie-
samenleving bepaalt die kwaliteit mede de positie van nationale
overheden in de internationale beleidsconcurrentie. De commissie
meent dat investeringen in de ICT-infrastructuur en -diensten niet
zonder meer aan de markt kunnen worden overgelaten, omdat
deze niet in alle gevallen kan voldoen aan de specifieke voor-
keuren van de overheid. Dat betekent dat de overheid haar
investeringen zodanig moet inzetten dat hiervan een innovatieve
stimulans uitgaat op de ICT-sector.

Op brede schaal moet het besef doordringen dat ICT de realisering
van nieuwe doelstellingen mogelijk maakt. Zo kan op het punt
van de dienstverlening de aanbodgerichtheid worden veranderd
in een sterkere vraag-oriëntatie. Burgers zullen die in toenemende
mate afdwingen. Op het terrein van de beleidsontwikkeling kan
op verschillende manieren de interactiviteit worden gestimuleerd
en gefaciliteerd. In zijn relaties met de overheid zal de burger

steeds meer vragen om integratie van aanbod, voorzieningen en
beleid.

De ICT-kwaliteit van het publiek domein en de overheid dienen
toonaangevend te zijn. Dat kan alleen als er een forse ombuiging
plaatsvindt van investeringen in de fysieke infrastructuur naar
investeringen in ICT-infrastructuur en -diensten. Een dergelijke
keuze versterkt de positie van Nederland in de internationale con-
currentieverhoudingen en boort tegelijkertijd een groot reservoir
aan nieuwe creativiteit aan. Daarnaast leidt dit er toe dat de over-
heid gezag verwerft in de virtuele wereld en een aantrekkelijke
partner wordt voor private partijen en andere publieke actoren.

Wat is de aard van het publieke domein dat in de
virtuele wereld ontstaat en welke positie heeft de
overheid hierin?

Een antwoord op deze vraag wordt in het advies niet gegeven.
Weliswaar kent de virtuele wereld specifieke problemen. Zo wordt
de opsporing van strafbare feiten bemoeilijkt, maar ook de nale-
ving van sommige regels, bijvoorbeeld bij medicijnverkoop via het
internet. Er ontstaan nieuwe kwetsbaarheden, zoals al herhaal-
delijk is aangetoond door de snelle verspreiding van virussen.
De anonimiteit en vluchtigheid van identiteiten zijn evenmin
bevorderlijk voor naleving van regels en het adequaat reageren 
op schendingen daarvan. Toch blijkt er bij nieuwe relaties tussen
burgers en overheid weinig verschil te zijn met de fysieke wereld,
zoals uit deel II blijkt.

In de fysieke wereld is de verantwoordelijkheid voor het vast-
stellen en handhaven van groepsregels tot nu toe vooral een zaak
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geweest voor de overheid. Dit hiërarchische patroon komt in de
huidige fysieke wereld, maar ook in de virtuele, minder voor. Voor
het internet als geheel geldt dat het marktkarakter domineert en
dat het individu in veel opzichten het sturingscentrum is in de 
virtuele wereld12. Het verschil tussen fysieke en virtuele wereld is
wel dat individuen zich, op dit moment, eenvoudiger aan sturing
kunnen onttrekken. De exit-optie is immers ruimschoots aan-
wezig.

Dat houdt echter niet in dat de overheid geen rol vervult in de 
virtuele wereld. Zij kan inhoudelijke normen stellen, die van
belang zijn voor de virtuele gemeenschappen, en zij kan de moge-
lijkheden voor zelfregulering versterken. Maar zij kan ook gebruik
maken van technische mogelijkheden, zoals het digitale water-
merk waardoor eigenaren van content blijvend worden herkend13.

Het openbaar besturen in de virtuele wereld is een individuele en
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Er is niet één publiek
domein dat onderhouden wordt door de overheid, maar er zijn
verschillende publieke domeinen waarvoor de verantwoordelijk-
heid berust bij individuen of gemeenschappen. Evenals in fysieke
wereld zal de overheid zich in de virtuele wereld vooral moeten
richten op samenwerking en op versterking van de rol van de 
burger.

1.6 Perspectieven

Over de rol en functie van de overheid in het algemeen kan
zeer verschillend worden gedacht. Dat geldt eveneens voor de

betekenis van ICT voor de overheid. ICT-ontwikkelingen zijn
immers zeer gevarieerd en in belangrijke mate onvoorspelbaar.
Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat de karak-
teristieken van ICT en de maatschappelijke veranderingen grote
invloed hebben op de kenmerken van de overheid. Tot welke 
ontwikkelingen dit op de lange termijn zal leiden is nu nog vol-
strekt onduidelijk.
Toch wil de commissie in dit advies een aantal mogelijke per-
spectieven schetsen voor de langere termijn. Dat doet zij niet
omdat zij denkt dat hierdoor een blauwdruk ontstaat voor de
overheid, maar omdat zij aan wil geven dat er verschillende moge-
lijkheden zijn. Die mogelijkheden zijn in sterke mate afhankelijk
van de keuzes die worden gemaakt.

Modernisme en modernisering
In dit perspectief overheerst het vooruitgangsgeloof. ICT draagt
bij aan welvaart en welzijn en maakt een verdere perfectionering
van rationaliteit, efficiëntie en beheersing mogelijk.
Aanhangers van dit perspectief zijn zowel in liberale als in sociaal-
democratische kring te vinden. In liberaal perspectief moet het
overheidsingrijpen vooral gericht zijn op het wegnemen van
marktimperfecties en het stimuleren van marktwerking. In soci-
aal-democratisch perspectief heeft de overheid als belangrijkste
taak de tweedeling te voorkomen door de positie van zwakkere
burgers te beschermen, de solidariteit te bewaken en de emanci-
patie van de burger te stimuleren. Door de vergrote transparantie,
die ICT mogelijk maakt, ontstaat een grotere gelijkwaardigheid
van actoren, zowel in het private als in het publieke domein. De
normatieve grondslagen, waarop het functioneren van de over-
heid berust, zijn individuele vrijheid en maatschappelijke gelijk-
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waardigheid. ICT levert een bijdrage aan die grondslagen omdat
informatie breder toegankelijk is.

Laat-modernisme en reflexieve modernisering
Dit perspectief is verwoord door auteurs als Beck en Giddens14.
Politiek-bestuurlijk heeft het zijn vertaling vooral gevonden in de
‘derde weg’ en het ‘gemeenschapsdenken’. Aanhangers van dit
perspectief vindt men in Nederland vooral in christen-democrati-
sche en sociaal-democratische kring, maar ook bij Groen Links 
en kleine christelijke partijen. Men heeft waardering voor een 
rationeel vooruitgangsdenken, maar men is kritischer over de
schaduwzijden van het proces van modernisering. Een kenmer-
kend begrip in dit perspectief is dat van de ‘risicomaatschappij’.
De technologische ontwikkelingen die hebben geleid tot een 
stijging van het welvaarts- en welzijnsniveau, kunnen eveneens
het voortbestaan bedreigen. Zo zijn de westerse samenlevingen
inmiddels extreem afhankelijk van ICT geworden en dat leidt tot
een ‘tovenaarsleerling-effect’ op grote schaal. Daarom wordt in dit
perspectief grote waarde toegekend aan het ‘matigen’ van tech-
nologische en economische ontwikkelingen. Die matiging ken-
merkt zich door acceptatie van marktwerking met gelijktijdige
erkenning dat er ook bezwaren aan kleven. Daarom moet de 
kwaliteit van onderwijs en zorg worden gegarandeerd en de posi-
tie van de burger worden versterkt. Een vitale ‘civil society’ is
onontbeerlijk. ICT-ontwikkelingen moeten aan sociale en norma-
tieve grenzen worden gebonden. Niet alles moet, wat kan. Het
gaat vooral om het versterken van verbanden in de fysieke en 
virtuele wereld, met name om solidariteit te kunnen blijven
garanderen.

Post-modernisme en postmodernisering
In dit perspectief wordt het meest radicaal afscheid genomen van
de droom van vooruitgang. Het proces van modernisering is aan
zijn einde gekomen en heeft zowel tot voorspoed als rampspoed
geleid. Het feit dat waarden en normen gefragmenteerd zijn,
wordt positief gewaardeerd omdat daardoor definitief voor plura-
lisme en pluriformiteit wordt gekozen. ICT is in vele postmoderne
beschouwingen één van de belangrijkste katalysatoren van 
processen van fragmentatie en relativering van waarden. Politiek-
bestuurlijk is dit perspectief vooral libertair, maar in concrete 
politieke stromingen niet herkenbaar. De analyse, dat de samen-
leving zich in postmoderne richting ontwikkelt, wordt vaak wel
gedeeld, maar velen vinden de normatieve consequenties daarvan
onaanvaardbaar.

Ook in dit perspectief speelt ICT een belangrijke rol, omdat de
informatiesamenleving, zeker in virtuele vorm, tot een ‘ondraag-
lijk pluralisme’ leidt. Dit komt omdat de maatschappij steeds meer
fragmenteert. Een territoriaal monopolie bestaat niet meer, waar-
door geen gewone buffers ontstaan. Natuurlijke harmonisatie
komt daardoor niet tot stand. Pluralisme op zich is geen probleem,
maar als er geen nieuwe regelingsmechanismen tot stand komen,
ontstaan er ongewenste spanningen in de samenleving.

In een postmodern perspectief dient de overheid zich aan te 
passen aan het netwerkkarakter van de informatiesamenleving.
Er zijn meer vormen van representatie mogelijk en het primaat
van de publieke besluitvorming ligt in de samenleving. Politiek-
bestuurlijk gaat het vooral om het waarborgen van de variëteit
van het publiek domein en de daarin aanwezige vormen van
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representatie, verantwoording, controle en toezicht te bescher-
men en, waar nodig en mogelijk, uit te breiden. In zekere zin is 
de Nederlandse politiek-bestuurlijke institutie, misschien met uit-
zondering van de periode van de verzorgingsstaat, altijd latent
postmodern geweest.

Met deze schets van perspectieven wil de commissie aangeven,
dat verschillende reacties mogelijk zijn op ICT-ontwikkelingen en
de implicaties daarvan voor de rol en institutionele structuur van
de Nederlandse overheid. Die reacties hangen samen met
verschillende politieke en normatieve opvattingen. De grenzen
tussen de verschillende perspectieven zijn overigens niet rigide.
Evenmin is het zo dat er slechts één keuze mogelijk is. De commis-
sie wil alleen aangeven dat een open oog voor de verschillen in
waardering moet leiden tot een flexibele houding ten aanzien van
de veranderingen die ICT met zich meebrengt. Er is geen absolute
waarheid en er is geen eenduidige marsroute.

H o o f d s t u k  2
Relaties tussen burgers en overheid

2.1 Inleiding

In het eerste hoofdstuk is aangegeven met welke maat-
schappelijke en technologische veranderingen de overheid wordt
geconfronteerd in de informatiesamenleving. In het nu voor-
liggende hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag met welke natio-
nale en internationale ontwikkelingen de overheid anno 2001 te
maken heeft en hoe zij hierop zou kunnen inspelen. De algemene
trends, zoals beschreven in hoofdstuk 1, worden in dit tweede
hoofdstuk als basiskennis meegenomen en worden gespiegeld
aan de relaties tussen burgers en overheid. De commissie staat
daarbij in het bijzonder stil bij de gevolgen van de maatschappe-
lijke veranderingen, versterkt door ICT, voor de rol van de overheid
en haar organisatie15.
Omdat de overheid haar legitimiteit ontvangt vanuit de samen-
leving, waar onder meer burgers deel van uitmaken, staat in 
dit advies de burger centraal en worden de behoeften, eisen 
en wensen van burgers gespiegeld aan het functioneren van de
huidige overheidsorganisatie. Er wordt als het ware van buiten
naar binnen geredeneerd.

De relaties tussen burgers en overheid wijzigen niet alleen omdat
de maatschappij, waarin overheid en burger functioneren, aan
verandering onderhevig is. De burger maakt zelf een steeds 
minder helder onderscheid tussen zijn rol als klant of als parti-
cipant en wenst in toenemende mate als individu te worden 
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benaderd. Daarnaast laat de overheid zich vaker in verschillende
gedaanten zien aan de samenleving. De overheid is partner in een
netwerk als het gaat om gezamenlijke vormgeving van beleid,
maar de overheid kan ook dienstverlener zijn of zich manifesteren
als houder van de zwaardmacht. Dit heeft gevolgen voor de infor-
matierelatie tussen burgers en overheden. Burgers verwachten
van overheden helderheid over hun rol. Tegelijkertijd handelen
burgers steeds autonomer en ageren ze op basis van zelf ver-
worven informatie richting de overheid.

In het afgelopen decennium zijn de informatieposities van zowel
burgers als overheden verbeterd. Dankzij ICT-ontwikkelingen, en
in het bijzonder dankzij de opkomst van het internet, verschillen
de informatieposities van burger en overheden niet zozeer 
meer in kwantiteit, maar wel in kwaliteit. Zo heeft 67%16 van de 
Nederlandse bevolking toegang tot het internet en daardoor de
beschikking over allerlei openbare informatie. Burgers gebruiken
vaak themagebonden informatie die afkomstig is van verschil-
lende organisaties en individuen. Overheden hebben daarentegen
een beter inzicht in het aanbod van overheidsinformatie en met
name van meta-informatie, waar de spelregels van diverse proces-
sen en procedures worden toegelicht.

Juist omdat de informatieposities van burgers en overheden varië-
ren, neemt de kans toe op asymmetrische verhoudingen. In 
combinatie met toenemende horizontalisering van de samen-
leving leidt dit spanningen in de onderlinge relaties. Door horizon-

talisering ontmoeten burgers en overheden elkaar immers niet
meer in vaste structuren met eenduidige procedures. Beide 
partijen participeren in verschillende, lang- of kortlopende net-
werken met eigen spelregels.

De mogelijkheden voor collectieve transparante relaties tussen
burgers en overheid nemen in de informatiesamenleving af en 
het streven naar algemene transparantie is daardoor irreëel
geworden. Er moet daarom vooral worden gewerkt een hogere
geïndividualiseerde transparantie in alle relaties tussen burgers
en overheid. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 3.

In het schema hiernaast zijn de relaties tussen burgers en over-
heid aan de hand van twee assen aangegeven. De ordenende en
transactionele as staan in het schema haaks op elkaar, maar in de
praktijk kunnen ordenende relaties overgaan in transactionele 
en andersom. Op de hoekpunten van de assen zijn de rollen aan-
gegeven die overheid en burger ten opzichte van elkaar vervullen.
Op de transactionele as, die symbool staat voor de uitvoering en
verstrekking van diensten met een publiek belang, is de burger
ofwel afhankelijk van de overheid als dienstverlener (burger als
belanghebbende) dan wel direct betrokken bij de vervaardiging
en levering van deze diensten. Op de ordenende as is de rol van de
overheid aan de ene kant een verzorgende, beschermende en
daarmee regulerende (de overheid beslist), terwijl aan de andere
kant van de as sprake is van een faciliterende en procesbewakende
rol.
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In de volgende paragrafen worden de hoekpunten verder uit-
gewerkt. Zo wordt de transactionele as behandeld in paragraaf
2.2, de burger als belanghebbende, en in paragraaf 2.3, de overheid
als belanghebbende. Paragraaf 2.4 gaat over de invloed van inter-
nationalisering op de transactionele as. De paragrafen 2.5, de 
overheid beslist, de burger bewaakt, en 2.6, de burger beslist, de
overheid bewaakt, hebben betrekking op de hoeken van de orde-

nende as. In paragraaf 2.7 komen internationale ordeningsvragen
aan bod. Paragraaf 2.8 gaat tenslotte in op de verschuiving die op
dit moment waarneembaar is in de informatiesamenleving. Deze
verschuiving wordt hier aangeduid met de term ‘omkering’.
Hiermee wordt aangegeven dat zelfstandige en mondige burgers
in toenemende mate zelf publieke ordeningen en transacties ter
hand nemen.
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2.2 De burger als belanghebbende

Belanghebbende is de burger vooral vanuit het individuele
perspectief. Hij wil dat de Hinderwet goed wordt uitgevoerd
jegens anderen en hij wil dat hij zelf snel aan een paspoort wordt
geholpen. De burger is dus vooral belanghebbende als het gaat
om een goede overheidsdienstverlening. In het kader van Over-
heidsloket 2000 is een begin gemaakt met het afstemmen van
het serviceniveau èn het clusteren van het dienstenaanbod van de
overheid op de behoeften van de burger. Diensten worden meer
en meer via één loket of contactpunt aangeboden en geclusterd
naar vraagpatronen.

Die ontwikkeling moet worden doorgezet, waarbij vooral kan 
worden gekeken of individueel maatwerk kan worden geleverd.
Ook hier dient de wens van de burger centraal te staan. Er is wel
een keerzijde aan het verlenen van een serviceniveau, waarbij 
de diensten zijn toegesneden op persoonlijke behoeften en des-
gewenst pro-actief kunnen worden verkregen. Daarvoor moet de
burger bereid zijn om, waar mogelijk, inzicht te geven in zijn
behoeften en zijn persoonlijke gegevens. Daardoor zou de dienst-
verlening sterk kunnen worden verbeterd. Nu is het zo dat de
overheid pas optreedt op het moment dat de burger daarom
vraagt of omdat zijn gedrag aanleiding geeft tot overheids-
optreden.
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In delen van het bedrijfsleven wordt inmiddels wel op de boven-
genoemde manier gewerkt en is er sprake van een zogenaamde
‘omkering’. Dat houdt in dat diensten niet meer aanbodgericht
worden geleverd, maar dat bezien wordt of en wanneer er vraag is
naar een bepaald product. De wens van de klant staat centraal en
de aanbieder anticipeert op vragen voordat ze zijn geformuleerd.
Er is sprake van een verschuiving van aanbod- naar vraaggericht
werken.

2.3 De overheid als belanghebbende 

Het uiteinde ‘de overheid als belanghebbende’ op de trans-
actionele as, weerspiegelt transacties met een publieke dimensie
tussen burgers. In onderlinge interactie verrichten zij allerlei
transacties waaraan een publiek belang verbonden is. De overheid
heeft er belang bij om deze rol van burgers als zelfstandig functio-
nerend individuen zoveel mogelijk te versterken. In de informatie-
samenleving, waar burgers steeds vaker zelf hun leven vorm 
willen geven en daardoor verantwoordelijkheid dragen voor hun
eigen beslissingen, past dan een andere overheidsrol.

Op tal van terreinen kan de overheid stimuleren dat burgers zelf
transacties uitvoeren met een publiek belang. Zo is het, in het
kader van de volksgezondheid, van belang om te sporten. Dat is
een terrein waarop vooral vrijwilligers actief zijn. Op dit moment
investeert de overheid in een campagne om burgers meer te laten
bewegen. Er zijn ook andere transacties denkbaar op terreinen,
die voorheen aan de overheid waren voorbehouden.

Als burgers, eventueel samen met maatschappelijke organisaties,
zichzelf organiseren, moeten ze zich bewust zijn van hun eigen ver-
antwoordelijkheid en van de beperkte verantwoordelijkheden en
mogelijkheden van de overheid. Ten behoeve van haar democrati-
sche legitimiteit zal de overheid moeten stimuleren dat die nieuwe
samenwerkingsverbanden tot stand komen, zodat de veranderende
behoefte aan participatie wordt gekanaliseerd en maximaal benut.

Naast een stimulerende rol heeft de overheid de zorg voor toezicht
en handhaving. Soms vervult zij de toezichthoudende rol zelf, maar
in toenemende mate maakt zij gebruik van onafhankelijke toe-
zichthouders. Ook dan heeft de overheid een rol. Zij dient bijvoor-
beeld particuliere initiatieven te voorkomen, die vanuit een kwade
bedoeling zijn gestart en/of negatieve externe effecten hebben. In
het bovengenoemde voorbeeld van de sport dient de overheid
negatieve uitwassen als vandalisme en het gebruik van doping
tegen te gaan door regulering en, indien nodig, interveniëring. Haar
toezichthoudende rol kan de overheid niet in alle gevallen overlaten
aan burgers of maatschappelijke organisaties. Dat geldt vooral als
een terughoudende rol van de overheid leidt tot een democratisch
tekort.

In het onderstaande schema is ditmaal de rol van de overheid 
als belanghebbende aangegeven. Het ‘Opzoomeren’-project is een
succesvol voorbeeld van betrokkenheid van burgers bij hun directe
leefomgeving. Hierdoor komen dingen tot stand, die zonder de
medewerking van burgers niet lukken. Datzelfde geldt voor de vrij-
willige brandweer of de mantelzorg. In het laatste geval zou de aan-
dacht en zorg voor mensen, die dat nodig hebben, wel heel mini-
maal worden als zij geheel afhankelijk zijn van professionele inzet.
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Voor beide uiteinden van de transactionele as blijkt, dat de 
kwaliteit van de informatiepositie van burgers belangrijk is. Alleen
dan kunnen zij hun rol goed vervullen. De overheid heeft daar alle
belang bij. Zij heeft echter ook de verantwoordelijkheid om 
burgers toe te rusten voor die rol in de informatiesamenleving.

2.4 De transactionele as internationaal beschouwd

Eén van de resultaten van de digitale of technische revo-
lutie is de sterk toegenomen internationalisering. Er is al veel
geschreven over de betekenis van deze ontwikkeling voor indivi-
duele burgers en voor de maatschappij. Burgers kunnen gaan en
staan waar zij willen en zij hebben ten aanzien van elke actie, die
zij willen ondernemen, een internationaal alternatief. Door de
trend van virtualisering wordt dit nog versterkt. Er zijn veel voor-
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beelden op het vlak van vrijetijdsbesteding, maar ook op econo-
misch en cultureel gebied. Het is niet alleen mogelijk om overal
vandaan goederen en diensten te verkrijgen, maar ook om ze aan
te bieden.

Restricties van overheden, variërend van tariefmuren tot maat-
regelen ten aanzien van immigratie en asielpolitiek, zijn niet erg
effectief en die effectiviteit zal vermoedelijk nog afnemen. Dat
komt omdat handhavingsacties nog altijd sterk aan territoriale
overheden zijn gebonden. Internationale organen, die over
zwaardmacht beschikken, zijn er niet. Voor zover er sprake is van
internationale handhaving, zoals UN-interventies of Europol, gaat
het toch steeds om besluitvorming door samenwerkende staten,
terwijl ook de handhaving door de staten zelf vorm moet worden
gegeven. Binnen Europol verloopt de coördinatie van opsporings-
informatie moeizaam. Dit zou sterk kunnen worden verbeterd
door op een minder vrijblijvende manier samen te werken. Ook in
Europees verband is nog weinig sprake van handhaving vanuit
Brussel zonder tussenkomst van de aangesloten staten.

Overheden krijgen in toenemende mate te maken met bestuurs-
concurrentie. Staten en gemeenten zijn al hevig in de slag bij eco-
nomische activiteiten. Daarbij is de concurrentie in toenemende
mate van internationale aard en vinden steeds internationale ver-
gelijkingen plaats ten aanzien van fiscale faciliteiten, vestigings-
voorwaarden, milieu-eisen, arbeidsklimaat en opleidingsniveau.
Maar ook de kwaliteit van het bestuur is een belangrijke indicator,
waarbij vooral de efficiëncy en effectiviteit van de administratie,
het ontbreken van corruptie en de mate van rechtszekerheid een
rol spelen.

De creatie van internationale alternatieven maakt de kwaliteit
van ‘klassieke’, territoriumgebonden, overheden zeker niet irrele-
vant. Zolang internationaal bestuur en internationale handhaving
niet of moeizaam van de grond komen, zal de rol van de nationale
overheid in de komende vijf jaar niet wezenlijk veranderen. De
huidige internationale ontwikkelingen vragen eerder om een
modernisering van overheden in de klassieke zin. Toch is een kant-
tekening op zijn plaats. De positie, zeggingskracht en toe-
gevoegde waarde van overheden is niet langer absoluut, maar
wordt steeds relatiever. Wat overheden doen of nalaten zal altijd
afgewogen worden tegen wat andere overheden elders doen of
laten. Daarbij zullen burgers steeds de beste keus maken en, waar
mogelijk, een optimale mix realiseren.

2.5 De overheid beslist, de burger bewaakt

Ook de ordenende as heeft twee uiteinden die beide 
relevant zijn. In deze paragraaf gaat het over ordeningsarrange-
menten waarbij de burger een zeer minimale rol speelt. Zijn rol is
passief in de zin dat hij periodiek zijn mening mag uiten ten aan-
zien van de genomen en voorgestelde ordeningen. In wezen
bewaakt de burger de kwaliteit van de beslissingen op minimale
wijze door naar de stembus te gaan. Naast de rol van kiezer voor
een politieke partij is hij verder de ontvangende en beschermde
partij. De overheid beslist hier welke rechten en plichten burgers
hebben.

In feite symboliseert het uiteinde ‘De overheid beslist, de burger
bewaakt’ de verzorgingsstaat. Daarin geldt het klassieke parle-
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mentaire systeem en bepaalt de overheid het beleid. Haar inter-
venties zijn dan vooral materieel van aard. Die interventies over-
stijgen het individuele of groepsbelang van de burger17, zoals de
bevordering van de economische welvaart van Nederland en
Europa. Een ander voorbeeld is het Deltaplan.
Overheidsordeningen zijn ook relevant voor belangen, waarbij
normen als rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in het geding zijn,
zoals het defensiesysteem. Dan dient de overheid te beslissen,
maar zal zij, in het belang van het democratisch proces, inzicht
moeten bieden in de beweegredenen, die tot bepaalde besluiten
hebben geleid.

Hoewel individuele burgers een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan het functioneren van de publieke ruimte, zijn en 
blijven er (overheids)terreinen die voor individuele burgers of
groepen niet goed zijn te overzien. Toch is het ten behoeve van de
legitimiteit van het overheidshandelen noodzakelijk om andere
maatschappelijke krachten te activeren. Burgers worden nu nog
teveel ontmoedigd om het publiek belang in de gaten te houden.
Recente rampen, zoals in Enschede en Volendam, hebben aan-
getoond dat er nogal wat schort aan toezicht op vergunning-
verlening en handhaving van gemaakte afspraken. Publicatie op
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het internet van alle vergunningen en de voorwaarden, waar-
onder zij zijn verleend, zou een bijdrage kunnen leveren aan de
versterking van de rol van de burger als medetoezichthouder. Het
VBTB- initiatief, van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording,
kan eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan het inzichtelijk
maken van processen en beoogde resultaten. Doel van VBTB is het
maken van overzichtelijke en goed leesbare begrotingen van 
de verschillende ministeries, waarin duidelijk staat wat deze wil-
len bereiken en hoeveel geld ze daarvoor willen uittrekken. Die
begrotingen worden daarmee niet alleen inzichtelijker voor het
parlement, maar ook voor de individuele burger. De overheid heeft
er immers alle belang bij als deze als medetoezichthouder
optreedt. Ook de maatschappij is er in hoge mate bij gebaat, als
iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de publieke ruimte.

2.6 De burger beslist, de overheid bewaakt

Er zijn ook terreinen waar burgers, alleen of met andere
organisaties, zelf ordeningsarrangementen treffen. Het uiteinde
van de as ‘de burger beslist, de overheid bewaakt’ weerspiegelt
een samenleving waarin burgers, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en overheden voor een bepaalde periode in verschil-
lende netwerken met elkaar tot ordening komen. Er zijn voor de
overheid in de netwerksamenleving twee rollen weggelegd.

Zij kan deel uitmaken van een netwerk en een beperkte invloed
hebben op de inhoud. Maar zij kan ook beslissen om niet zelf te
participeren in het netwerk, maar als procesbewaker de betrokken
partijen te faciliteren.

In de rechtsvorming en op ICT-terrein nemen andere organisaties
in toenemende mate de ordenende rol van de overheid over en
maken zelf afspraken of komen tot zelfregulering. De rol van de
overheid is dan beperkt tot het voorkomen van negatieve externe
effecten en het stimuleren van positieve effecten. Dit kan zij doen
door randvoorwaarden te stellen aan bepaalde netwerken of aan
tijdelijke samenwerkingsverbanden. Bovendien moet de proces-
kwaliteit worden gewaarborgd en is het de taak van de overheid
er voor te zorgen dat afspraken zorgvuldig tot stand komen.

Als de overheid de burger als serieuze partner ziet, neemt zij
maatschappelijk tot stand gekomen uitgangspunten voor beleid
over en stelt zij de normen vast. In het onderstaande schema staat
een aantal voorbeelden genoemd waarbij de overheid de rol van
procesbewaker heeft vervuld. Zo zijn ordeningsarrangementen
ten aanzien van het gebruik van tropisch hardhout of voor een
meer humaan veeteeltbeleid zaken die door de maatschappij zijn
vormgegeven.
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Er zijn terreinen waar de overheid nu veel ruimte laat aan neo-
autoritaire elementen met een al of niet populistisch perspectief.
Er ontstaan op deelaspecten steeds meer zogenaamde regio- of
‘wereld’-regeringen waar bindende besluiten worden genomen,
die op niet-democratische wijze tot stand zijn gekomen. Zo 
worden, vooral op ICT-terrein, door particuliere partijen wereld-
wijd standaarden bepaald, die vervolgens voor iedereen bindend
zijn. Daarom is het zaak dat de overheid haar rol als bewaker 
optimaal vervult en als hoeder van het algemeen belang maat-
schappelijke ontwikkelingen blijft volgen.

Voor de ordenende as geldt, evenals voor de transactionele as, dat
de situatie, zoals geschetst op beide uiteinden, nog altijd voor-
komt. Dit betekent dat burgers en overheid in verschillende 
contexten en op diverse beleidsterreinen, in verschillende relaties
tot elkaar staan. Tegelijk is er een accentverschuiving in de onder-
linge verhouding tussen de verschillende relatievormen. Ook 
hier is namelijk sprake van een omkering, zoals deze ook al in
paragraaf 2.3 op de transactionele as aan de orde is gekomen.
In paragraaf 2.8 wordt de omkering op de ordenende as nader 
uitgewerkt.
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2.7 Internationale ordeningsvragen

Internationale ordening kan op twee manieren tot stand
komen, al zijn er tal van overgangsvormen. De eerste vorm is die,
waarin staten de dienst uitmaken en de samenwerking plaats-
vindt op basis van verdragen, die bilateraal of multilateraal 
kunnen zijn, zoals belastingverdragen. De tweede vorm is die van
internationale associaties. Bij de eerste vorm kunnen in belang-
rijke gevallen, op grond van verdragen, ook organisaties tot stand
komen, zoals de VN, de Nato of de Europese Unie. Het is een 
interessant verschijnsel dat verdragsorganisaties en hun ver-
tegenwoordigers, zoals de Secretarissen-Generaal van de VN, de
Nato, de Europese Commissie of de Europese Centrale Bank aan
zelfstandigheid en gezag winnen, terwijl zij, behalve bij de Euro-
pese Centrale Bank, de representanten van de verdragsstaten zijn.
De staten overleggen met elkaar en nemen besluiten en belang-
rijke wijzigingen worden in het verdrag bezegeld.

Wat in deze gremia gebeurt is vaak maatgevend voor de wijze
waarop het maatschappelijk leven in de toekomst zal functione-
ren. Toch gaan deze organisaties in meer of mindere mate mank
aan een democratisch tekort. Niet alleen is de besluitvorming
vaak ontoegankelijk, zoals bijvoorbeeld de besluitvorming in de
internationale financiële wereld, de G10’s, de G8 en het Internatio-
nale Monetaire Fonds, ook de afwegingen zijn voor burgers niet
helder. De vraag, wiens belangen er hoe en in welke mate gediend
zijn, blijft onduidelijk, ook omdat er vaak compromissen moeten
worden gesloten. Gelet op de grote belangen, die aan de orde zijn,
is het niet vreemd dat tal van commerciële belangengroepen veel
moeite doen om gehoord te worden, terwijl de internationale

organen zelf veel aan consultatie doen. De belangen van burgers
zijn onderbelicht.

De bovenstaande ontwikkeling zal in de komende vijf jaar waar-
schijnlijk alleen maar toenemen. Het is de vraag wat dit betekent
voor de nationale overheden. Zij zullen in ieder geval moeten 
zorgen voor het verkleinen van het democratisch tekort. Nu is 
het voor burgers niet duidelijk waar het om gaat. Zij weten niet
hoe de kaarten liggen, wat de inzet is geweest, hoe het onder-
handelingproces is verlopen en wat de kern van de uitkomst is.
In het internationale debat nemen de betrokken politici de demo-
cratische verantwoording niet altijd even nauw. Zo bleek Neder-
land mee te doen aan de VN-operatie in Joegoslavië, zonder dat
daar een debat in de Staten-Generaal aan vooraf was gegaan.

Dat is niet helemaal te voorkomen. Juist op internationaal terrein
zullen ministers een ruim mandaat moeten hebben om een effec-
tieve rol te kunnen spelen in het onderhandelingsproces. Daarom
gaat het hier vooral om verantwoording achteraf, in plaats van
een gedetailleerde mandatering vooraf. De vertrouwensvraag
krijgt hier een nieuwe internationale dimensie. Nationale over-
heden zullen er eveneens zorg voor moeten dragen dat de belan-
genvertegenwoordiging en -behartiging op nationaal niveau 
adequaat heeft plaatsgevonden. Het proces van consultatie zou
systematisch moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld via het internet.

De tweede ordeningsvorm is die van de internationale associaties.
Er zijn in de wereld honderden associaties die gegroepeerd 
kunnen zijn rond een ideëel doel, zoals mensenrechten, corruptie-
bestrijding of het milieu, maar ook rond een professie of een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114status



belang. Associaties rond een ideëel doel hebben hun weg naar
oude en nieuwe media gevonden en soms is hun gezag en over-
tuigingskracht effectiever dan die van nationale overheden, zoals
bijvoorbeeld bij de Brent-Spar affaire. Professionele en belangen-
organisaties timmeren minder aan de weg. Maar dat betekent
niet dat zij geen betekenis hebben; integendeel. Veel wereld-
standaarden van technische aard, zoals internetstandaarden,
maar ook juridische, zoals accounting standaarden in internatio-
naal handelsrecht, of ethische, zoals ‘codes of conduct’, komen in
deze associaties tot stand. De oorzaak ligt in het in paragraaf 2.4
genoemde verschijnsel dat goederen en diensten overal kunnen
worden aangeboden. Er zijn standaarden nodig om dat daad-
werkelijk te realiseren.

Het is de vraag hoe overheden zich tegenover deze ontwikke-
lingen moeten opstellen. Standaarden worden immers gebruikt in
het nationale maatschappelijk leven en kunnen daar grote gevol-
gen hebben, zoals de internationale accounting standaarden.
Moet de overheid deze ontwikkelingen accepteren en in haar
onmacht berusten? Het democratisch tekort is bij deze associaties
groter dan bij de hier bovengenoemde organisaties die op basis
van een verdrag tot stand zijn gekomen. Hoe weet de burger of
het professionele of particuliere belang niet de voorrang heeft
gekregen boven andere belangen? Kan hij zeker zijn van de 
kwaliteit van de besluitvorming? Nationale overheden hebben
weinig mogelijkheden om hier tussen te komen. Dit soort organi-
saties houdt de politiek buiten de deur en stelt soms zelfs openlijk
van ‘die politiek’ verschoond te willen blijven.

2.8 Omkering        

In de informatiesamenleving vindt zowel op de transactio-
nele als op de ordenende as een specifieke accentverschuiving
plaats. Er treedt een proces van horizontalisering op, gevoed door
ICT-ontwikkelingen, maar ook door culturele, sociale en economi-
sche veranderingen. De informatiesamenleving kan daardoor ook
worden omschreven als een netwerksamenleving. Het netwerk
wordt prominenter ten opzichte van de piramidale ordening van
hiërarchie en verticale sturing.

Op de transactionele as worden transacties tussen burgers, maat-
schappelijke verbanden en bedrijven steeds belangrijker. Daar-
door krijgt de overheid een groter belang bij het bewaken,
bevorderen en garanderen van de publieke gevolgen en betekenis-
sen van deze transacties. Waar burgers, verbanden en bedrijven
bijvoorbeeld standaarden van informatie-uitwisseling en commu-
nicatie afspreken, ziet de overheid toe op de gevolgen van deze
standaarden voor in- en uitsluiting en voor mogelijkheden van
democratische participatie en controle.

Op de ordenende as ligt het primaat voor de inhoudelijke dis-
cussie, onderhandeling en besluitvorming steeds meer in de 
samenleving, al dan niet gestimuleerd door interactieve beleids-
processen. Het publiek domein in de informatiesamenleving kent
daardoor een sterk zelf-regulerend, zelf-organiserend en zelf-
sturend vermogen. De overheid krijgt daardoor een meta-verant-
woordelijkheid. Ze ziet toe op de publieke en democratische 
kwaliteit van deze maatschappelijk voortgebrachte ordeningen.
Voorzover de ordeningen niet als vanzelf ontstaan, dient de over-
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heid in procesmatige zin te bevorderen dat ze ontstaan. De over-
heid structureert en bepaalt in dat geval het proces van onder-
handeling en besluitvorming, zonder de uitkomsten te bepalen.
Dat betekent een overgang van inhoudelijke sturing naar proces-
architectuur.

Procesarchitectuur houdt meer in dan het organiseren van inter-
actieve beleidsprocessen. Het is ook meer dan het betrekken van
individuele burgers bij het beleidsproces. Het gaat er om dat de
overheid stimuleert dat maatschappelijke associaties en het
bedrijfsleven functionele allianties met burgers sluiten, waarbij zij

zelf een rol vervult als procesarchitect of facilitator. Zij moet de
burger in staat stellen besluiten te nemen en transacties te produ-
ceren doordat zij een diversiteit aan inhoud (content) en posities
laat zien. De rol van de overheid houdt een aantal taken in waar-
onder het garanderen van toegang en toegankelijkheid van de
informatiesamenleving, het voorkomen van negatieve externe
effecten en afwenteling als resultante van particuliere orde-
ningen en transacties, het bevorderen in procesmatige zin van 
de gelijkwaardige posities van zwakke belangen en de democra-
tische kwaliteit van de afwegingen die tot een bepaald besluit
hebben geleid.
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De bovengenoemde verschuivingen op de transactionele – en de
ordenende as worden ook wel aangeduid als een proces van post-
modernisering. Dat is een algemene maatschappelijke tendens,
waardoor het functioneren van de overheid wordt beïnvloed, en
die politiek, maatschappelijk en wetenschappelijk verschillend
wordt gewaardeerd. Tegelijk is duidelijk dat de meer klassieke 
verhouding tussen burgers en overheid, waarbij de overheid
beslist, de burger bewaakt en de burger optreedt als belang-
hebbende, beslist niet verdwijnt. Juist ten behoeve van een 
zorgvuldige procesarchitectuur is de klassieke relatie, waarbij de
overheid beslist en dwang uitoefent soms noodzakelijk. In de
vorige paragraaf over internationale ordeningsarrangementen is
dit duidelijk gemaakt. Maar àls de overheid beslist of dwang 
uitoefent moet zij duidelijk maken dat dit op een democratisch
aanvaardbare wijze gebeurt. Alleen zo is de legitimiteit van haar
handelen gegarandeerd.

De klassieke rol van de overheid, zoals in de verzorgingsstaat, blijft
ook bestaan als er gekozen wordt voor het handhaven van
bepaalde collectieve solidariteitsarrangementen. Dwanguitoefe-
ning door de overheid geschiedt dan op basis van sociale grond-
rechten. In dat geval zal iedere burger zich moeten houden aan 
de inhoudelijke besluiten die door de overheid zijn genomen.
Een voorbeeld hiervan is de maandelijkse bijdrage van iedere 
werkende burger aan het AOW-stelsel.

Daarnaast zijn er, zoals al geschetst in paragraaf 2.5, terreinen
waarop de overheid beter in staat is het overkoepelend, individu-
eel en groepsoverstijgend belang in het oog te houden. Zo blijft
de overheid verantwoordelijk voor handhaving van de openbare 
orde en voor een zorgvuldig wetgevingsproces. Vooral in een 
turbulente en snel veranderende wereld is het van het grootste
belang om de rechtszekerheid overeind te houden.
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Leeswijzer
In deel II komt de institutionele innovatie van het openbaar
bestuur aan de orde. In hoofdstuk 3 worden de consequenties van
de omkeringstendensen, die zijn ontstaan in de relaties tussen
burger en overheid, aan de orde gesteld en worden aanbevelingen
geformuleerd. Ook wordt aangegeven dat, in het transformatie-
proces waarin de overheid zich bevindt, er nog sprake is van witte
vlekken die op dit moment nog niet kunnen worden ingevuld.
Een advies over de invloed van ICT, in combinatie met internatio-
nalisering, kan alleen betrekking hebben op een termijn van
maximaal vier à vijf jaar. In een snel veranderende omgeving is 
de innovatie van het openbaar bestuur geen project, maar een
voortdurend proces.
In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke interbestuurlijke gevolgen
de omkeringstendensen hebben en hoe de overheidsorganisatie
dient te worden aangepast. Hoofdstuk 5 tenslotte bevat
operationele aanbevelingen die handvatten aanreiken om zo
spoedig mogelijk te beginnen met het realiseren van de eerste
stappen naar een nieuwe overheid. In dit laatste hoofdstuk wordt
in het bijzonder ingegaan op de betekenis van ICT als sturings-
instrument.

Alle aanbevelingen van de commissie ICT en Overheid staan in dit
tweede deel en zijn in kaders gepresenteerd om meer accent te
krijgen.

deel II

De institutionele innovatie
van het openbaar bestuur

Advies



H o o f d s t u k  3
De gevolgen van de omkeringstendensen

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is aan de hand van een schema duidelijk
gemaakt dat er sprake is van omkering, accentverschuivingen, in
de relaties tussen burgers en overheid. De overheid krijgt, meer
dan voorheen, de rol van procesbewaker van publieke taken. Dat
betekent niet dat de zwaardmachtfunctie vervalt of dat de over-
heid geen materiële interventies meer zou plegen. Er blijven 
terreinen bestaan waar de overheid boven de samenleving staat,
zoals bij defensietaken, het garanderen van veiligheid of de zorg
voor collectieve solidariteitsarrangementen zoals de AOW. Ook in
haar rol als procesbewaker zal de overheid soms dwang moeten
toepassen om ongewenste effecten te voorkomen.

Ondanks het feit dat de overheid deze regulerende rollen blijft
vervullen, vindt er toch een belangrijke verschuiving plaats. Door
de toegenomen zelfstandigheid en mondigheid van burgers 
hebben zij minder behoefte aan bescherming tegen overheids-
handelen, maar meer aan overheidsbescherming in horizontale
relaties. Dat zijn relaties tussen burgers onderling, maar ook tus-
sen burgers en belangengroepen, bedrijven of maatschappelijke
organisaties. Juist in deze rol treedt de overheid op als proces-
bewaker. Door deze accentverschuiving zal steeds per terrein
moeten worden afgewogen of materiële interventies nog nood-
zakelijk en wenselijk zijn. Deze fundamentele verandering of
omkering heeft vergaande gevolgen voor de relaties tussen 

burgers en overheid, maar ook voor interbestuurlijke relaties.
In dit hoofdstuk komen die transformaties in de relaties tussen
burgers en overheid aan de orde.

In paragraaf 3.2 wordt aangegeven dat de omkeringstendensen
zich zowel in transactionele als in ordenende relaties voordoen.
Uit paragraaf 3.3 blijkt dat er alleen een echte omkering tot stand
kan komen als er gewerkt wordt aan een nieuwe bekendheids-
relatie tussen burgers en overheid. Die nieuwe bekendheidsrelatie
vraagt om herziening van de verantwoordingspatronen van de
overheid. Deze worden in paragraaf 3.4 toegelicht. In paragraaf 3.5
komt de vraag aan de orde, wat de gevolgen zijn voor de rol van de
overheid.

3.2 Omkering van transactionele en ordenende relaties

De omkeringtendensen zijn onvermijdelijk en zullen zich,
door ICT-ontwikkelingen, sneller voltrekken dan nu nog wordt
verwacht. De omkering zal het publiek domein veranderen en
daarmee consequenties hebben voor de rol en institutionele
vormgeving van de overheid.

Omkering vindt plaats in zowel de transactionele als de 
ordenende relaties tussen burger en overheid. In alle relaties kan
dit leiden tot een oriëntatieverschuiving van de overheid van 
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aanbod- naar vraaggericht opereren. Gevolg zal zijn dat de aard
van de publieke interventies van de overheid verandert. Over-
heden zullen zich minder moeten richten op materiële interven-
ties en meer aandacht besteden aan procesarchitectuur, zoals in
paragraaf 2.8 is aangegeven.

In paragraaf 2.2. staat dat de omkering in de transactionele 
relaties tussen delen van het bedrijfsleven en consument of 
tussen bedrijven onderling al heeft plaatsgevonden. Daar is al
sprake van een verschuiving naar een vraaggerichte manier van
werken. Een dergelijke omkering is alleen mogelijk als de relatie
tussen aanbieder en afnemer volkomen transparant is. De aan-
bieder moet weten wat de behoeften van zijn klant zijn, terwijl
voor de afnemer duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden van 
de producent zijn. Die voorwaarden zijn ook van toepassing op 
de transactionele relaties tussen burgers en overheid. Onjuiste
beeldvorming leidt tot problemen aan beide kanten.

Voor de omkering in de ordenende relaties tussen burgers en over-
heid is helderheid nodig over de aard van het democratisch
(beleids)proces. Als het proces participatief is, behoren er andere
spelregels te zijn ten aanzien van de deelname van burgers en 
de formulering van hun belangen, dan wanneer het gaat om 
een representatief democratisch proces. In de eerste situatie 
verschuift de rol van politiek bestuurder naar procesbewaker en
zal hij de uitkomst van het proces moeten accepteren. Terwijl in
een representatief proces de invloed van de burger beperkt is tot
het meegeven van standpunten aan degene die het besluit mede
bepaalt.

In een situatie, waarin de overheid beslist en de burger bewaakt
(zie paragraaf 2.5), moet de overheid, als zij kiest voor een partici-
patief beleidsproces, duidelijk zijn over de spelregels. Juist in 
deze ordenende rol moet de overheid helder aangeven dat zij 
uiteindelijk de beslissingen neemt. De huidige interactieve
beleidsprocessen worden bij uitstek gekenmerkt door onduidelijk-
heid op dit punt. De overheid kiest hier zelden daadwerkelijk voor
een rol als procesarchitect.

Op dit moment hebben de verschuivingen in de transactionele en
ordenende relaties tussen burgers en overheid zeker nog niet
volledig plaatsgevonden en is er dus geen sprake van een echte
omkering. De relaties tussen burgers en overheid zitten nog volop
in een transformatieproces.

In paragraaf 2.1 is aangekondigd dat er vooral gewerkt zou 
moeten worden aan de realisatie van een geïndividualiseerde
transparantie in alle relaties tussen burgers en overheid. Dit houdt
in dat iedere burger inzicht zou moeten krijgen in de werkproces-
sen van de overheid en dat de overheid weet wat de behoeften
van het individu zijn. Pas dan wordt het mogelijk om maatwerk te
leveren. Het is realistischer te streven naar deze vorm van trans-
parantie dan naar een collectieve, overkoepelende transparantie.
Dit betekent niet dat het geen nut heeft om, waar mogelijk, er
voor te zorgen dat de overheidsorganisatie transparant is en ook
haar werkprocessen voor iedereen helder zijn. Integendeel; dit kan
de geïndividualiseerde transparantie versterken. Daarom is het
noodzakelijk dat alle overheidsinformatie via het internet
beschikbaar is. Pas als aan deze eisen is voldaan, kan de burger
daadwerkelijk de rol van medetoezichthouder uitvoeren.
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Om tot een optimale geïndividualiseerde transparantie te komen
moet de burger digitaal toegerust zijn. De overheid dient iedere
burger fysieke, intellectuele, en financiële toegang te bieden tot
ICT-toepassingen met een publieke dimensie. Alleen zo kunnen
burgers zonder drempels hun elektronische relaties met de over-
heid onderhouden. De commissie Cerfontaine heeft al gewezen
op het belang van de digitale ontwikkeling van de burger18. Ook in
andere nota’s is hier aandacht op gevestigd, met name op de
fysieke toegang. In de tweede voortgangsrapportage van het
actieprogramma Elektronische Overheid19 is aangegeven dat de
overheid in publieke ruimten, zoals openbare bibliotheken, deze
vorm van toegang actief heeft bevorderd. Wat betreft de finan-
ciële toegang is er de nota ‘Naar optimale beschikbaarheid van
overheidsinformatie’20. Hierin wordt gesteld dat de overheid 
verplicht is om informatiediensten tegen kostprijs of gratis 
ter beschikking te stellen. De bevordering van de intellectuele 
toegang, volgens de logica van de burger, zal vooral moeten 
worden gestimuleerd in het onderwijs en in de cursussen die in
bibliotheken en bij digitale trapvelden worden gegeven.

Uit het bovenstaande blijkt dat de overheid al veel doet om de
digitale toerusting van de burger te stimuleren. Maar het is nog
niet genoeg. Lang niet alle burgers hebben optimaal toegang tot
de elektronische overheid of tot diensten met een publieke
dimensie. Zo zijn maar weinig publieke ruimten voorzien van
internetverbindingen. Volgens 70% van de burgers21 moeten er
voldoende computers met internetverbindingen in publieke ruim-
ten worden geplaatst. Bovendien is de capaciteit van de infra-
structuur bij lange na niet voldoende voor het goed laten functio-
neren van bepaalde ICT-toepassingen. De overheid moet er voor

zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd om die capaciteit te
optimaliseren. Als de markt dat onvoldoende oppakt, dan ligt er
een taak voor de overheid.

Pas als bijna alle burgers ‘online’ zijn, kan de overheid haar orde-
nende en transactionele relaties adequaat onderhouden. Elektro-
nische relaties over fysieke en territoriale ordenende vraagstuk-
ken vragen om een rol van de overheid als procesarchitect, terwijl
haar rol in de virtuele ruimte beperkt is tot procesbewaker.
Openbaar besturen is dan een individuele èn gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid22. Dit komt omdat burgers in de virtuele
ruimte niet gebonden zijn aan het regime van één natie. Anders
dan in de fysieke ruimte zijn de relaties in de virtuele ruimte
vluchtiger van aard en is de exit-optie ruimschoots aanwezig. De
rol van de overheid berust in de virtuele ruimte voornamelijk op
vertrouwen en gezag.

3.3 Het recht op informationele zelfbeschikking

Het omkeringsproces in de relaties tussen burgers en over-
heid is in volle gang. Basisvoorwaarde is dat er een expliciete 
verandering plaatsvindt in de onderlinge bekendheidsrelatie 
tussen burgers en overheid en dat de burger een recht krijgt op
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De fysieke, intellectuele en financiële toegang van burgers tot
de informatiemaatschappij moet worden gegarandeerd.



informationele zelfbeschikking. Als dat niet gebeurt kan er nooit
sprake zijn van geïndividualiseerde transparantie. Nu treedt de
overheid pas op als de burger daarom vraagt of omdat zijn gedrag
aanleiding geeft tot overheidsoptreden. Dat komt omdat de 
burger anoniem is binnen het territoir waar hij leeft. Als die 
anonimiteit wordt opgeheven, kan de rol van de burger als
belanghebbende worden geoptimaliseerd. Dan doet het er niet
meer toe binnen welk territoir hij zich bevindt.

Nu kan de overheid niet anders dan aanbodgestuurd werken,
omdat zij niet weet wat de behoeften van de individuele burger
zijn. Uit onderzoek is inmiddels wel bekend wat de behoeften zijn
van de burger in het algemeen. Zo verwacht hij dat een elektro-
nisch relatie met de overheid leidt tot een meer persoonlijke
dienstverlening, tot doorzichtigheid van het werkproces en tot
kortere wachttijden23. Dit is echter niet voldoende voor een echt
individuele benadering van de burger.

De sterke bescherming van de privacy, het recht op anonimiteit en
het feit dat data door de overheid alleen gebruikt mogen worden
voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verhindert de totstand-
koming van een daadwerkelijke omkering in de relaties tussen
burgers en overheid en daarmee de ontwikkeling van ‘e-gover-
nance’. Het is de vraag of het recht op privacy zo langzamerhand
niet aan modernisering toe is. Zijn burgers niet mondig genoeg
om zelf te bepalen of en voor welk doel persoonsgegevens mogen
worden gebruikt? In een tijd waarin het bedrijfsleven nieuwe
diensten kan aanbieden door de koppeling van gegevens, is het
vreemd dat dit voor de overheid niet is toegestaan.
De commissie Snellen24 heeft in haar advies25 aangedrongen op

regie van de burger over de eigen persoonsgegevens. Invulling 
van dit principe zou kunnen plaatsvinden door middel van een
zogenaamde ‘digitale kluis’. Deze kluis kan door iedere burger wor-
den aangevraagd en bevat een verzameling individuele persoons-
(gerelateerde) gegevens die beveiligd en versleuteld zijn opgesla-
gen. De burger kan niet muteren, maar heeft wel de mogelijkheid
om deze gegevens desgewenst te verstrekken aan organisaties
met een niet-publieke taak die daarin zijn geïnteresseerd.
De commissie ondersteunt deze aanbeveling, maar wil nog een
stap verder gaan. De burger moet niet alleen zelf de regie hebben,
maar ook de doelbinding kunnen bepalen. In een land waarin
men, onder voorwaarden, het recht heeft te bepalen of men
euthanasie wil, zou men toch zeker zelf, onder voorwaarden, moe-
ten kunnen bepalen wat er met persoonlijke gegevens gebeurt.

Bij een recht op informationele zelfbeschikking bepaalt de burger
zelf de doelbinding van zijn persoonlijke gegevens, waardoor
nieuwe publieke diensten kunnen worden aangeboden. Daar is
behoefte aan. Burgers vinden bijvoorbeeld dat, bij een wijziging in
de persoonlijke situatie, overheidsorganisaties deze informatie
onderling mogen uitwisselen. Een meerderheid van 56% denkt
dat de overheid voorzichtig omgaat met persoonlijke gegevens26.
Om dit vertrouwen nog te versterken, zou de overheid de uit-
voering van verkenning 7 uit de nota ‘Contract met de toekomst’27

voortvarend ter hand moeten nemen. Hierin staat immers onder
meer dat de overheid burgers een periodiek overzicht zou moeten
sturen waarin vermeld staat welke persoonsgegevens zij heeft en
voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ruim 70% van de
burgers is voorstander van zo’n jaarlijks overzicht over het beheer
van persoonsgegevens28.
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Uiteraard kan de overheid, ook bij bepaling van de doelbinding
door de burger, gegevens koppelen als dat bij wet is vastgelegd
tegen bepaalde onwenselijke economische en/of criminele 
effecten. Dit wordt niet uitgesloten door een periodiek overzicht
aan de burger. Als individuele burgers weten dat zij in dergelijke
bestanden voorkomen, zou dat de opsporing van fraude of ander
crimineel gedrag belemmeren. Het periodieke overzicht zou wel
moeten vermelden welke koppelingen de overheid wettelijk kan
maken.

De overheid moet er alles aan doen om een zorgvuldig gegevens-
beheer te garanderen en de privacy van de burger te waarborgen.
Technische oplossingen, zoals een combinatie van biometrie,
elektronische handtekening en ‘trusted third parties’, kunnen een
bijdrage leveren aan de anonimiteit van het gegevensverkeer.
Burgers moeten er ook voor kunnen kiezen om de overheid hun
persoonlijke gegevens te laten beheren. Zij kunnen dan, als zij
gebruik willen maken van pro-actieve dienstverlening, een een-
malige machtiging afgeven. In de nota ‘Contract met de toekomst’
is een verkenning aangekondigd naar de introductie van deze
mogelijkheid, namelijk verkenning 429.

3.4 Gevolgen voor verantwoording

De verschuivingen in de transactionele en ordenende 
relaties tussen burgers en overheid, die een overgang betekenen
van inhoudelijke naar processturing of procesarchitectuur, leiden,
naast de parlementaire democratie, tot andere vormen van 
verantwoording. De verantwoording kan betrekken hebben op
twee verschillende situaties, namelijk:
• een situatie waarbij sprake is van een regie door een autoriteit,

zoals het parlement of de rechter, of
• een situatie waarbij geen sprake is van regie.

In de eerste situatie is de autoriteit verantwoordelijk voor de toet-
sing van en het toezicht op een aantal processen, zoals de toegang
tot het publiek domein, de afwenteling of het voorkomen van
negatieve effecten, de democratische kwaliteit van processen van
afweging, onderhandeling en besluitvorming, de gelijkwaardig-
heid van actoren in het publiek domein of bij beleidsprocessen.
Die gelijkwaardigheid komt tot stand door de creatie van een
‘level playing field’, gelijke toerusting en toegang tot informatie
en bescherming van kwetsbare belangen. De autoriteit kan bij
toetsing en toezicht kiezen voor een verantwoordingsvorm die
aansluit bij het netwerkkarakter van de informatiesamenleving.
Zo sluit verantwoording op basis van oordeelsvorming door
andere professionals, ‘peer review’, beter aan bij de professionele
werkelijkheid dan hiërachische controle. In andere domeinen kan
worden gekozen voor competitie via prijsvragen of ‘beauty 
contests’. Er zijn ook vormen van directe democratie of horizontaal
toezicht (‘peer review’) mogelijk. Het nu bekende patroon van 
verantwoording via de parlementaire democratie staat onder
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Op grond van zijn recht op informationele zelfbeschikking
bepaalt de burger de doelbinding.



druk door de eerder genoemde processen van deterritorialisering
en horizontalisering. Daarom ligt het voor de hand om te kiezen
voor een grotere variëteit van verantwoordingspatronen.

In de tweede situatie is er geen regie door een autoriteit. Dan is 
de vraag aan de orde of bestaande grondrechten voldoende
garanties bieden voor burgers. In een netwerk- of informatie-
samenleving wordt de collectieve transparantie immers minder of
verdwijnt helemaal. Daarom moet de positie van afzonderlijke
partijen in het netwerk en in de informatiesamenleving worden
versterkt, zowel ten opzichte van de overheid en andere machtige
partijen, als ten opzichte van elkaar. Die verticale en horizontale
versterking van rechten is gebaat bij een geïndividualiseerde
transparantie.

De ontwikkeling naar een meer horizontale netwerk- of informa-
tiesamenleving is niet zonder risico’s voor de democratische
rechtsstaat. Met het verdwijnen van de centrale regie door de
overheid verdwijnt vaak ook de mogelijkheid om de wenselijkheid
en de kwaliteit van de regels en de onderlinge afspraken op een
centrale plek aan de orde te stellen. Omdat vertegenwoordigende
lichamen aan de zijlijn komen te staan, is er geen vanzelf-
sprekende brede representatie en afweging van belangen. Ook 
ontbreken vaak heldere procedures en instituties voor politieke en
maatschappelijke verantwoording. In situaties, waarin grote 
verschillen bestaan in de organisatiegraad en het sociale kapitaal
van maatschappelijke partijen, leiden zelfregulering en zelf-
sturing al gauw tot bevoordeling van goed georganiseerde,
kapitaalkrachtige partijen en tot sociale uitsluiting van maat-
schappelijk zwakkere partijen.

De ontwikkeling van alternatieve vormen van belangenafweging
en verantwoording is daarom van groot belang. Een cruciale voor-
waarde is een grote mate van maatschappelijke transparantie van
partijen, processen en uitkomsten. Elk proces van zelfregulering
en zelfsturing, dat leidt tot enige vorm van derdenwerking, dient
vanaf het begin doorzichtig te zijn. Welke partijen nemen er aan
deel met welke belangen? Hoe verloopt de besluitvorming? 
Wie kan op welk moment invloed uitoefenen of bezwaar maken?

Dit betekent dat geïndividualiseerde transparantie, dat is het
verhogen van de transparantie ten behoeve van het individu,
meer nog dan legaliteit, het centrale beginsel van de democrati-
sche rechtsstaat moet zijn. Onlangs heeft het kabinet, op voor-
spraak van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk30,
dit erkend en voorgesteld een nieuw grondrecht in de Grondwet
op te nemen dat burgers een recht op toegang tot overheids-
informatie geeft. Dat is een eerste stap op weg naar een samen-
hangend stelsel van informatierechten. Dit nieuwe grondrecht
geldt naar zijn aard echter slechts in de verticale relatie tussen
overheid en burgers. Veel maatschappelijke machtsuitoefening is
allang niet meer bij de overheid geconcentreerd. De activiteiten
van uitgeversconcerns, mediamagnaten, softwarebedrijven, kabel-
exploitanten, verzekeringsmaatschappijen, omroepen, onderzoe-
kers, consultants en belangenorganisaties zijn vaak van veel groter
belang voor de inrichting van het publieke domein.

De tendens tot horizontalisering van maatschappelijke verhou-
dingen vraagt ook om horizontalisering van de publieke 
verantwoording en daarmee om een verregaande horizontale 
werking van informatierechten. Elke burger of verband van 
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burgers heeft het recht om te weten hoe transacties, goederen,
diensten, voorzieningen of producten tot stand zijn gekomen.
Maatschappelijke organisaties zullen gedwongen moeten 
worden om een veel bredere maatschappelijke verantwoording 
af te leggen. Ook zullen particuliere organisaties soms gedwon-
gen moeten worden hun informatiebronnen publiek te maken,
bijvoorbeeld omdat die informatie cruciaal is voor het democra-
tisch debat. Te denken valt aan een recht op weten dat ook van 
toepassing is in horizontale relaties. Dit recht op weten dient
te worden gecomplementeerd met een recht op adressering en
respons. Dat wil zeggen dat burgers, die een vraag stellen of een
klacht indienen, moeten weten of er meer van dezelfde vragen 
of klachten zijn ingediend en wanneer een antwoord kan worden 
verwacht. Die informatie moet juridisch kunnen worden af-
gedwongen in relaties tussen burgers en bedrijven en tussen 
burgers en belangengroepen31.

De commissie stelt daarom voor om een samenhangend stelsel
van horizontaal werkende informatierechten te ontwikkelen. Het
nieuw voorgestelde grondwetsartikel32 zou daarom moeten 
worden uitgebreid met een opdracht aan de wetgever om de vrije
toegang tot informatie, die voor het publiek domein van groot
belang is, ook in horizontale verhoudingen te regelen. Omvorming
van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) tot een brede Wet
op de vrijheid van informatie is een stap in de goede richting.

Zowel de eerder genoemde rol van de overheid als procesbewaker
als dit recht tot weten kunnen eveneens bijdragen aan democrati-
seringsprocessen in het virtuele domein, juist omdat beide aan-
sluiten bij de karakteristieken van dit domein, zoals zelf-sturing,
zelf-regulering en zelf-organisatie.

3.5 Werken aan een nieuwe overheid    

De eisen, die de informatiesamenleving aan de overheid
stelt, nemen toe en worden anders. Van een optimaal functio-
nerende overheid wordt in toenemende mate een rol van proces-
architect verlangt. Hierdoor ontstaat als het ware een nieuwe
overheid met andere taken. Ten behoeve van een zorgvuldig 
proces moet worden garandeerd:
• toegang en toegankelijkheid tot de elektronische overheid

en/of haar diensten;
• preventie van negatieve externe effecten en afwenteling;
• de bevordering van de gelijkwaardige positie van relatief

zwakke belangen;
• de democratische kwaliteit van de afwegingen die tot een

bepaald besluit hebben geleid.
Deze overheidstaken zijn toegesneden op de accentverschuiving
van inhoudelijke naar processturing en van collectieve naar 
geïndividualiseerde transparantie.

De overheid zal toegang moeten bieden tot haar eigen organisa-
tie en zij zal haar burgers de faciliteiten moeten geven om te 
kunnen participeren. Zij moet ook zorgen voor het toegankelijk
maken en houden van overheidsdiensten. Hierbij gaat het zowel
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De individuele burger moet een grondrecht hebben op weten,
zoals inzage in proces- en productinformatie.
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om intellectuele als financiële toegankelijkheid. Daarnaast zal 
de overheid toegang moeten bieden tot nieuwe samenwerkings-
verbanden. Dat geldt voor netwerken die door de overheid zijn
geïnitieerd, maar ook voor netwerken met een publieke dimensie
waarvoor zij zelf niet primair verantwoordelijk is. Daarmee 
optimaliseert de overheid het zelfsturend vermogen van de maat-
schappij. De toegangsvraag blijft immers ook bij zelfregulering
relevant en is van elementair belang in democratisch opzicht.

Ter voorkoming van negatieve gevolgen voor sommige groepen
burgers, heeft de overheid een beslissende rol ten aanzien van de
effecten van ordeningsarrangementen en transacties die tot
stand zijn gekomen in onderlinge interactie tussen burgers.
Zij zal in dergelijke situaties helder moeten aangeven binnen
welke kaders burgers gezamenlijk mogen en kunnen handelen.
Vervolgens zal de overheid er ook op toe moeten zien en, indien
nodig, afdwingen dat burgers zich hieraan houden.

Voor het behoud van de democratie zal de overheid er op toe 
moeten zien dat relatief zwakke belangen niet uit beeld ver-
dwijnen. Daarom zal zij actief de positie van sommige groepen 
uit de samenleving moeten versterken door op te treden als een
zorgvuldig procesbewaker.

Daarnaast is er een aantal overheidstaken dat zich moeilijk 
procesmatig laten vertalen. Voor deze taken blijft de klassieke
overheidsrol, ‘de overheid beslist’, noodzakelijk. Dit geldt voor het
bieden van fysieke en virtuele veiligheid in de samenleving en het
adequaat managen van calamiteiten.

Als er een keuze gemaakt wordt voor het actief stimuleren van
maatschappelijke solidariteit, zodat wordt voorkomen dat burgers
problemen op elkaar afwentelen, is er eveneens sprake van de
klassieke overheid. Zij bepaalt en dwingt vervolgens collectieve
solidariteitsarrangementen af.

Dit betekent dat de overheid de komende jaren in ieder geval
materiële interventies moet plegen op het terrein van veiligheid
en ten aanzien van bepaalde solidariteitsarrangementen. Voor 
dit laatste punt is het woord aan de politiek. Zij zal moeten
nagaan voor welke solidariteitsarrangementen de overheid een
inhoudelijk sturende rol op zich zou moeten blijven nemen.

Op dit moment is het onmogelijk om de contouren, rollen, verant-
woordelijkheden en taken van een nieuwe overheid exact te
beschrijven. Een sterk wisselende informatiemaatschappij vraagt
niet om een blauwdruk, maar heeft behoefte aan flexibiliteit. Het
zojuist geschetste beeld van een nieuwe overheid is dan ook niet
compleet, maar zal in de loop van de tijd steeds moeten worden
aangepast.
De commissie denkt dat de omkeringstendensen door zullen 
zetten. In hoeverre deze, versterkt door ICT-ontwikkelingen en
tezamen met andere trends van de informatiesamenleving,
de institutionele inrichting van het openbaar bestuur zullen 
veranderen, is nu nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat ICT leidt tot
andere vormen van werken, communiceren en het onderhouden
van relaties. Daarom kan de overheid zich niet langer verschuilen
achter zaken die onmogelijk zouden zijn, want verschillende 
institutionele excuses worden door ICT onderuit gehaald.
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Als de overheid deze omkeringstendensen niet onderkent,
ontstaat er een sluipende crisis. De legitimiteit van het overheids-
handelen zal afnemen omdat ze tekort schiet in het garanderen
van nieuwe democratische processen en er zelf ook onvoldoende
rekening mee houdt.

De overheid kan, met behulp van ICT, zorgen voor de realisatie van
een vraaggerichte, procesmatige, flexibele en geïndividualiseerde
oriëntatie. Daarbij zijn er twee voorwaarden.
In de eerste plaats moeten aard en omvang van de huidige 
ICT-investeringen worden aangepast. Om bovengenoemde orga-
nisatorische veranderingen mogelijk te maken, zullen overheden
zelf intensief moeten investeren in ICT. Dat is een noodzakelijke
voorwaarde om als procesarchitect in de informatiemaatschappij
te kunnen optreden. Uit onderzoek blijkt dat de overheid, als 
ze bij wil blijven, vooral zal moeten investeren in innovatieve 
toepassingen33. Bij innovatieve investeringen gaat het om uit-
gaven in ICT die nieuw zijn voor de overheid. Daarbij kan het zowel
om investeringen in hard- of software gaan als om diensten. Het
vraagt een behoorlijke inspanning om tot deze innovatieve
investeringen te komen, wellicht brengt dit ook extra kosten met
zich mee.

In de tweede plaats zal het politiek bestuur de moed moeten 
hebben om de overheid in voldoende mate fluïde te maken zodat
de organisatiestructuur volgend kan zijn aan nieuwe beleids-
processen en -netwerken. De commissie bepleit hier dus niet het
afschaffen of oprichten van bepaalde overheidsorganisaties of
bestuurslagen. Dat is niet de verandering waar de informatie-
samenleving om vraagt. Fluïde houdt in dat de overheid zich op
moet stellen als lerende organisatie en bereid moet zijn haar
werkwijze voortdurend aan te passen. In welke mate en tot welke
interbestuurlijke gevolgen dit leidt komt in het volgende hoofd-
stuk aan de orde.

Duidelijk is in ieder geval dat de overheid zó flexibel zal moeten
zijn dat zij om kan gaan met de dynamiek waarmee zij wordt
geconfronteerd. Zij zal ook, meer dan nu het geval is, duidelijk
moeten maken welke output zij levert. Dit sluit goed aan bij het in
paragraaf 2.5 genoemde VBTB-initiatief. Het gaat er niet om hoe-
veel p.c.’s er binnen de overheid worden gebruikt, maar of deze
daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verhogen van de effec-
tiviteit van het beleid. De overheid moet in zichzelf investeren. De
inzet van ICT is echter geen doel op zich, maar moet leiden tot een
betere overheidsdienstverlening, een beter toezicht op organisa-
ties en processen én een overheid die in staat is om op een bevre-
digende wijze verantwoord af te leggen aan de democratische
gremia en aan burgers.
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De aard en omvang van de ICT-investeringen van de overheid
moeten worden aangepast om tot een betere dienstverlening,
een beter toezicht en een betere verantwoording te komen.



4.1 Inleiding

Alle relaties in de informatiesamenleving zijn aan verande-
ring onderhevig; ook die tussen burgers en overheid. Omkering
houdt in dat de behoeften van de burger, en de inhoud en het
karakter van maatschappelijke problemen, bepalend zijn voor het
overheidshandelen. Dat leidt tot accentverschuivingen. De organi-
satiestructuur en -cultuur worden meer afhankelijk van het maat-
schappelijk vraagstuk en de behoeften van de burger. In dit hoofd-
stuk wordt toegelicht waarom dit vraagt om een nieuwe manier
van werken, waarbij de bestaande overheidsorganisatie niet als
gegeven moet worden beschouwd.

De overheid zal zich aan veranderende internationale, maatschap-
pelijke en technologische omstandigheden moeten aanpassen
om te kunnen blijven functioneren. Delen van het bedrijfsleven
hebben deze transformatie, omkering, reeds achter de rug. De
organisatorische aanpassingen die daar zijn doorgevoerd, kunnen
echter niet zonder meer toegepast worden binnen het openbaar
bestuur. De overheid is een unieke organisatie. Zij is en blijft
houder van de zwaardmacht, hoeder van het algemeen belang en
zal ten allen tijde verantwoording moeten kunnen afleggen ten
behoeve van de democratische controle. De overheid zal daarom,
kijkend naar andere organisaties, moeten bepalen waar voor haar
de cruciale aanpassingen en mogelijkheden zitten. Voorop staat
dat, als de overheid een rol wil spelen in de huidige informatie-

maatschappij, zij in ieder geval vraaggericht, flexibel en proces-
matig zal moeten functioneren.

Het is niet zo dat er de afgelopen jaren geen veranderingen 
hebben plaatsgevonden. De overheid heeft gebruik gemaakt van
de toegenomen ICT-mogelijkheden door te investeren in het auto-
matiseren van werkprocessen en het verstrekken van elektroni-
sche informatie via websites. Er zijn grote informatiesystemen
gebouwd en veel routinewerk is geautomatiseerd. Het internet
wordt volop gebruikt in ambtelijke organisaties en het email-
verkeer tussen ambtenaren onderling en met burgers is sterk 
toegenomen. Er is een centrale toegang tot overheidsinformatie
via www.overheid.nl en er vinden discussies plaats. Naar schat-
ting heeft driekwart van alle Nederlandse overheidsorganisaties
een eigen website.

Bovengenoemde veranderingen hebben tot nu toe echter nog
niet geleid tot organisatorische aanpassingen. Het huis van 
Thorbecke functioneert al honderdvijftig jaar min of meer op
dezelfde wijze en nieuwe toezichtrelaties hebben nog geen vorm
gekregen. De veranderende relaties tussen burgers en overheid
hebben daarmee nog geen vertaling gevonden in een veranderde
institutionele inrichting van het openbaar bestuur.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe die vertaalslag zou 
moeten worden gemaakt. Hierbij wordt aangegeven welke 
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problemen een overheid kan tegenkomen als zij vraaggericht,
procesmatig en geïndividualiseerd wil gaan sturen. Aan het eind
van het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de commissie geen
aanbevelingen wil doen tot het afschaffen of oprichten van 
overheidsorganisaties of bestuurslagen. Voor de commissie is 
het van belang om van de Nederlandse overheid een proces-
organisatie te maken, waarbij het adagium luidt dat de structuur
het proces volgt.

In dit hoofdstuk is de oriëntatie gericht op Nederland. De 
Nederlandse overheid zal zich echter moeten realiseren dat zij in
toenemende mate functioneert binnen het Europese, supra-
nationale niveau. Wat nu geldt voor de verdampende structuren
binnen de Nederlandse overheidsorganisatie, zal op den duur
ongetwijfeld ook gelden voor het Europese niveau. Hoe dat uit zal
pakken is nu nog niet te overzien. Een open oog voor mogelijke
veranderingen zal de nodige flexibliteit moeten opleveren om
daar adequaat op in te spelen.

Hoofdstuk 4 is als volgt opgebouwd: in paragraaf 4.2 komt de
vraag aan de orde in hoeverre bestaande structuren belemmerend
zijn voor een projectorganisatie. Zijn de ideeën van Thorbecke,
die geresulteerd hebben in de opbouw van het Nederlandse
staatsbestel, nog bruikbaar in de informatiesamenleving? Zijn 
er veranderingen nodig om de Nederlandse overheid vitaal te
houden in deze tijd? In de paragrafen 4.3 en 4.4 worden de
belangrijkste voorwaarden genoemd voor een succesvolle proces-
organisatie. Deze zijn het verhogen van de autonomie van elke
overheidsorganisatie (4.3) en de flexibilisering van de overheid
(4.4). Paragraaf 4.5 tenslotte gaat over de nieuwe toezichtsrelaties

die kunnen ontstaan dankzij ICT-ontwikkelingen en de komst van
de informatiemaatschappij .

4.2 Thorbecke voorbij: verdampende structuren

In het voorgaande is al herhaaldelijk betoogd dat er hoog-
nodig maatregelen moeten worden genomen om de Nederlandse
overheidsorganisatie toe te rusten voor de informatiesamen-
leving. Anders komt zij in een sluipende crisis terecht. Normen en
waarden, zoals vertrouwen en democratische controle, moeten
daarbij niet alleen overeind blijven, maar worden versterkt. Juist
in een omgeving, die snel verandert, en bij samenwerkings-
verbanden, die steeds wisselend van samenstelling zijn, moet ten
allen tijde duidelijk zijn waar verantwoordelijkheden liggen.
Alleen zo zal de burger zijn vertrouwen behouden in het openbaar
bestuur.

De organisatie van het Nederlandse openbaar bestuur is geba-
seerd op een zowel territoriaal als functioneel bepaalde indeling.
Nederland is al sinds het midden van de 19e eeuw een gedecentra-
liseerde eenheidsstaat. De overheidsorganisatie in een gedecen-
traliseerde eenheidsstaat gaat uit van de gedachte dat ‘…alle indi-
viduen en staatsleden van regtswege aan een geheel zijn
ondergeschikt, gelijk de ledematen aan het ligchaam’34 . De grond-
legger van de Nederlandse overheidsorganisatie, Thorbecke, ging
er tegelijk vanuit dat het geheel niet allesbepalend is voor de
delen. Ondanks het feit dat Thorbecke geen structuur heeft willen
opleggen met een centrale leiding, die verantwoordelijkheden en
taken kan opleggen aan decentrale onderdelen, is dit wel het
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beeld dat tegenwoordig bestaat. Het hiërarchische model, dat de
huidige overheidsorganisatie kenmerkt, is het gevolg van diverse
ontwikkelingen na 1848. Eén van de belangrijkste daarvan is 
de geleidelijke verschuiving van autonomie naar medebewind.
Medebewind houdt in dat decentrale overheden, zoals gemeen-
ten en provincies, bij wet verplicht zijn mee te werken aan de 
uitvoering van regelingen, wetten en algemene maatregelen van
bestuur van hogere bestuursorganen.

Omdat steeds meer onderwerpen door nationale wetgeving 
worden bepaald, is de autonomie van decentrale overheidsorgani-
saties in de afgelopen honderdvijftig jaar sterk verminderd. Naar
schatting was de verhouding tussen gemeentelijke taken in auto-
nomie en taken in medebewind rond 1850 circa 95% versus 5%.
Aan het einde van de 20e eeuw was die verhouding ongeveer het
omgekeerde35. Het functioneren van lagere overheden wordt daar-
mee sterk beïnvloed door het rijk. In de Gemeentewet en de 
Provinciewet is vastgelegd wat de bevoegdheden zijn van de
mede-overheden. Daarnaast is er een functionele bevoegdheids-
verdeling, waarbij bepaalde taken zijn neergelegd bij water-
schappen, zelfstandige bestuursorganen of publiekrechtelijke
organisaties.

Het is de vraag wat de toegevoegde waarde is van de huidige 
territoriale indeling in de informatiesamenleving. In het bedrijfs-
leven is al langer zichtbaar dat klassieke, aanbodondersteunende,
intermediaire functies en organisaties verdampen omdat, door
ICT, rechtstreekse contacten veel gemakkelijker worden gelegd en
onderhouden. Bundeling aan de vraagkant door intermediaire
organisaties heeft zijn functie verloren omdat het aanbod trans-

paranter geworden is en eenvoudiger met behulp van ICT in kaart
kan worden gebracht. Er is geen filtering meer nodig om tot hand-
zame hoeveelheden informatie te komen. Doordat de functiona-
liteit van klassieke intermediaire functies en organisaties als het
ware verdampt, hebben zij nauwelijks nog een toegevoegde
waarde in de keten van producent naar consument. Gezien de
kosten leidt dit in de private sector onmiddellijk tot het afschaffen
daarvan. Maar in de publieke sector zoeken met verdamping
bedreigde organisaties, als er niet opgepast wordt, naar nieuwe
gronden voor hun bestaansrecht.

Tegelijkertijd is er een proces van re-intermediation door de
opkomst van vraagondersteunende intermediaire functies en 
-organisaties. Het kan hier gaan om nieuwe organisaties, maar er
kan ook sprake zijn van omkering. Klassieke, aanbodonder-
steunende intermediaire organisaties worden dan vraagonder-
steunend en zoeken, aan de hand van de eisen en behoeften van
een burger, op maat naar de gewenste dienst.

Ook in de transactionele relaties tussen burgers en overheid zijn
tekenen van verdampende structuren zichtbaar. Dit wordt hoofd-
zakelijk veroorzaakt door de verdamping van de territoriale 
functie. Omdat overheidsdiensten in toenemende mate elektro-
nisch zullen worden afgenomen, kunnen verschillende diensten
plaatsonafhankelijk worden aangeboden. Gemeenten worden op
dit moment gestimuleerd, onder meer door het programma-
bureau OL2000, om, naast informatie, ook elektronische trans-
actiediensten te verstrekken. Hierbij is het de vraag wat de toe-
gevoegde waarde is als deze diensten lokaal worden aangeboden.
Het zou wel eens effectiever kunnen zijn om bepaalde diensten op
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een andere schaal te organiseren. Zeker wanneer hierdoor het
maatschappelijk rendement toeneemt. Het meest voor zichzelf
sprekende voorbeeld is de huursubsidie, die sinds kort niet meer
via lokale structuren wordt verleend.

Voor de transactionele relaties, waarbij de burger belang-
hebbende is, moet op korte termijn worden nagegaan welke 
individuele diensten baat hebben bij schaalonafhankelijkheid.
Voor collectieve transacties speelt dit nauwelijks omdat deze 
grotendeels gebonden zijn aan een territorium, zoals reiniging of
groenvoorziening. Bij indivuele transactiediensten kan de maat-
schappelijke effectiviteit worden verhoogd, bijvoorbeeld door een
stijgend percentage rechthebbenden, en wordt het voor burgers
inzichtelijk hoe de kosten zijn opgebouwd. Prijsdifferentiatie 
tussen gemeenten is dan niet meer mogelijk en het huidige
ondoorzichtige systeem, waarbij inkomsten verworven uit indivi-
duele transacties kunnen worden aangewend voor andere
publieke doelen, behoort daarmee tot het verleden.

In de ordenende relaties met de overheid voelen burgers zich
daarentegen vooral betrokken bij het lokale openbaar bestuur.
Met name omdat hier de beslissingen worden genomen over hun
directe leefomgeving, die hen soms persoonlijk raken. Het is aan-
nemelijk dat er veel onderwerpen zijn die beter op kleinere schaal
kunnen worden geregeld. Voor de ordenende relaties geldt dan
ook het subsidiariteitsbeginsel. In het democratisch belang van de
burger moet hetgeen door een lager orgaan kan worden gedaan,
niet door een hoger orgaan worden behandeld.

Het belangrijkste is niet de vraag op welk niveau zaken worden
geregeld, maar of de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Het
gaat er om dat er verantwoording kan worden afgelegd aan de
burger en dat de prestaties van de verschillende overheden inzich-
telijk worden gemaakt. Daarom moet iedere overheidsorganisatie
afzonderlijk om kunnen gaan met de processen in de informatie-
maatschappij. Samenwerkingsverbanden worden zelden meer
van bovenaf opgelegd, maar volgen de ideeën van burgers of de
onderwerpen die op een bepaald moment door de samenleving
van belang worden geacht. Die tijdelijke netwerken staan soms
haaks op de bestaande structuren. Een van bovenaf opgelegd
medebewind lijkt daarom steeds meer een anachronisme te 
worden, vooral omdat dit leidt tot onduidelijkheid over verant-
woordelijkheden.

Het is de stellige overtuiging van de commissie dat het stelsel van
medebewind op den duur zal verdampen. Dit verdampingsproces
zou echter weleens te lang kunnen gaan duren, waardoor de
Nederlandse overheid geconfronteerd wordt met legitimiteits-
verlies. Een noodzakelijke voorwaarde voor legitimiteit van 
overheidshandelen in de informatiesamenleving is geïndividuali-
seerde transparantie en deze zou sterk kunnen worden vergroot
wanneer verantwoordelijkheden en taken slechts éénmaal 
worden belegd. Bovendien moet het iedere overheidsorganisatie
afzonderlijk mogelijk worden gemaakt om binnen netwerken
zelfstandig te functioneren. Bij gedeelde verantwoordelijkheden
is dat een onmogelijke zaak. Daarom moet niet te lang worden
gewacht op de verdamping van de medebewindstructuur, maar
moet deze actief worden opgeheven.
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4.3 Autonome overheden 

Meer autonomie voor overheidsorganisaties is nood-
zakelijk in een vernetwerkte informatiesamenleving, waar samen-
werking steeds vaker onafhankelijk van de geografische schaal
plaatsvindt. Hierdoor ontstaan steeds meer complexe samen-
werkingsrelaties tussen overheden onderling enerzijds en over-
heden en burgers, maatschappelijke organisaties, en bedrijven
anderzijds. Als Nederlandse overheidsorganisaties succesvol 
willen opereren binnen dergelijke (inter)nationale netwerken is
verhoging van de autonomie een basisvoorwaarde. Er mag geen
sprake zijn van onduidelijkheid ten aanzien van verantwoordelijk-
heden als een overheidsorganisatie met andere overheden of
organisaties in een netwerk functioneert.

De totstandkoming van een proceswet Interbestuurlijke samen-
werking is noodzakelijk voor het waarborgen van geïndividuali-
seerde transparantie. Er zijn twee zwaarwegende argumenten om
een dergelijke proceswet in het leven te roepen.
Ten eerste moet het opereren van autonome overheden in diverse
netwerken geen nieuwe rookgordijnen opwerpen. In een proces-
wet Interbestuurlijke samenwerking kan dit worden geregeld.
Burgers moeten erop kunnen rekenen dat Nederlandse over-

heden, ongeacht hun deelname aan horizontale netwerken,
variërend van lokaal tot en met internationaal, verantwoording
over hun handelen afleggen.
Ten tweede kan in de proceswet worden geregeld dat autonome
overheden transparantie garanderen ten opzichte van elkaar.
Dit komt overeen met de garantie op geïndividualiseerde trans-
parantie die de burger geboden wordt in het horizontale recht op
weten (paragraaf 3.4).

De proceswet dient een kader te geven waaraan autonome over-
heden zich dienen te houden bij interbestuurlijke samenwerking.
Dit kader waarborgt de transparantie voor individuele burgers en
zorgt er voor dat verantwoording kan worden afgelegd. Horizon-
tale verantwoording wordt gegarandeerd door de volgende 
uitgangspunten ten aanzien van financiële, organisatorische en
juridische voorwaarden te vertalen in wetsartikelen:
• Er moeten proceseisen worden geformuleerd ten aanzien van

horizontale verantwoording;
• Daarbij dient de kwaliteit centraal te staan en niet de 

structuur;
• Deelname is vrijwillig, maar er is geen sprake van vrijblijvend-

heid.

De proceswet Interbestuurlijke samenwerking geeft burgers de
garantie dat autonoom functionerende overheden op een toets-
bare wijze verantwoording afleggen. Het afschaffen van het
medebewind (paragraaf 4.2) kan pas als de proceswet een feit is.
Dan is het helder voor burgers hoe verantwoordelijkheden 
worden belegd, welke verantwoordingsmechanismen gelden en
welke toezichthouder (zie paragraaf 4.5) in bepaalde situaties
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Het medebewind past niet in de informatiesamenleving en
moet daarom worden afgeschaft.



samenwerking kan afdwingen en toeziet op naleving van de 
proceswet.

Bij de eerste twee voorwaarden moet worden bepaald hoe 
en wanneer kwaliteit wordt gemeten. Voor het verhogen van
geïndividualiseerde transparantie moeten burgers inzicht hebben
in de resultaten van het samenwerkingsverband, zodat zij kunnen
oordelen over de kwaliteit van de geproduceerde publieke dien-
sten, de financiële organisatie en/of de uitvoering en handhaving
van gemaakte afspraken. Open coördinatie, zoals ook bij de 
EU wordt gehanteerd, zou de basis kunnen vormen van de instru-
mentele mogelijkheden die in de proceswet worden genoemd36.
Benchmarking kan eveneens een positieve bijdrage leveren.

In de proceswet moet worden aangegeven wanneer overheden
gedwongen kunnen worden om deel te nemen aan een samen-
werkingsverband, bijvoorbeeld wanneer nationale belangen in
het geding dreigen te komen of internationale afspraken moeten
worden gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het
waarborgen van de Nederlandse concurrentiepositie in internatio-
naal verband ten aanzien van haar kennispotentieel. Dan zou een
integrale aanpak nodig kunnen zijn om bepaalde doelen te reali-
seren. Dit is in feite ook de situatie bij het waterbeheer.
In de wet moet worden opgenomen voor welke regelingen auto-
nomie niet geldt, wie daarop toeziet en welke interventies 
door een toezichthouder worden verricht. Deze nieuwe vorm van
toezicht wordt nader geëxpliciteerd in paragraaf 4.5.

In internationale verbanden zullen Nederlandse overheidsorgani-
saties steeds meer met buitenlandse overheden samenwerken in

netwerken. Om verantwoord te anticiperen op de paradoxale 
ontwikkeling, zoals geschetst in paragraaf 2.4, waarbij in inter-
nationaal verband andere eisen aan de overheid worden gesteld
dan in nationaal verband, zal de Nederlandse overheid tenminste
twee activiteiten ter hand moeten nemen.
In de eerste plaats zal zij systematisch moeten nagaan hoe zij op
bepaalde terreinen scoort ten opzichte van andere overheden. Dit
kan wederom door benchmarking of andere verantwoordings-
methoden ten behoeve van horizontale relaties.
In de tweede plaats zal zij internationale allianties moeten 
vormen met andere, buitenlandse, overheden. Als burgers op zoek
gaan naar een optimale mix, zullen overheden dat ook moeten
doen. Daarbij gaat het niet alleen om een geassocieerde productie
van goederen en diensten, maar ook om gezamenlijke hand-
having. Er is al enige ervaring met het laatste, bijvoorbeeld op het
terrein van het voetbalvandalisme. Dit zou echter over een veel
breder front, en bij voorkeur niet alleen gedwongen door nood-
zaak, pro-actief moeten gebeuren. Er zou daarom een systema-
tische doorlichting van nationale wetgeving en internationale
verdragen moeten plaatsvinden om te bezien of wijzigingen of
aanvullingen noodzakelijk zijn.
In de proceswet Interbestuurlijke samenwerking zal voor de
Nederlandse overheidsorganisaties eveneens moeten worden
aangegeven op welke wijze zij verantwoording dienen af te 
leggen als het gaat om de wijze waarop zij afzonderlijk hun inter-
nationale rol vervullen.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de proceswet
Interbestuurlijke samenwerking in ieder geval duidelijkheid moet
verschaffen over het functioneren van autonome overheids-
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organisaties door aan te geven:
• Aan welke (inter)nationale samenwerkingsverbanden wordt

deelgenomen;
• Met welke doelen de (inter)nationale samenwerkingsrelaties

zijn aangegaan;
• Dat periodiek moet worden onderzocht of andere samenwer-

kingsverbanden mogelijk relevanter zijn voor de realisatie van
de beoogde doelen;

• Wat de geleverde prestaties zijn van het samenwerkings-
verband en welke effecten deze hebben voor de samenleving;

• Ten aanzien van welke regelingen samenwerking kan worden
afgedwongen door een toezichthouder.

De proceswet Interbestuurlijke samenwerking beoogt de 
kwaliteit van interbestuurlijke processen te doen toenemen.
Beslissingen tot structuurwijzigingen zullen meer in dit per-
spectief moeten staan. De overheid zal daarom telkens moeten
afwegen in welke gevallen het effectiever is te werken volgens de
voorwaarden van de proceswet. Gemeentelijke herindeling blijft
wellicht noodzakelijk voor de kwaliteitsverhoging en vergroting
van de efficiency van collectieve dienstverlening. Maar het is de

vraag of discussies over bijvoorbeeld de huidige provinciegrenzen
nog zinvol zijn. In de informatiesamenleving is het, gezien ook
internationale ontwikkelingen, raadzamer om te investeren in
samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld regionale of interna-
tionale aard.

4.4 Flexibilisering van de overheid

Nieuwe werkwijzen in steeds wisselende samenwerkings-
verbanden vragen om een flexibele overheid en een professioneel
ambtenarencorps dat in staat is met veranderingen om te gaan. In
een krappe arbeidsmarkt is het niet gemakkelijk om voldoende
capaciteit en kwaliteit aan te trekken. Het is dan ook logisch om
vooral te denken aan verbetering van het ambtelijk werkklimaat
op alle niveaus. De aanbevelingen van de commissie Van Rijn 
sluiten hier goed bij aan omdat zij tot doel hebben om er voor te
zorgen dat de krappe arbeidsmarkt niet ten nadele werkt van de
overheidsorganisatie37. Naast een goed personeelsbeleid kan de
inzet van ICT een bijdrage leveren aan de verhoging van de
arbeidsproductiviteit, met name bij routinematige werkzaam-
heden die zich vooral op de transactionele as van de relatie burger
en overheid bevinden. Voor de werkzaamheden op de ordenende
as is verhoging van de professionele inzet noodzakelijk.

Het huis van Thorbecke is gebaseerd op een vaste structuur
waarin heldere, algemeen toepasbare, grenzen zijn getrokken 
tussen verschillende bestuurslagen. In een maatschappij, waar
netwerken vooral van tijdelijke aard zijn en gericht op een bepaald
doel, zal meer projectmatig moeten worden gewerkt, ook over
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Het kabinet moet zorg dragen voor de invoering van een
proceswet Interbestuurlijke samenwerking waarmee burgers
wordt garandeerd dat autonoom opererende overheden altijd
op een toetsbare wijze verantwoording afleggen.



organisatiegrenzen en grenzen tussen bestuurslagen heen. Dat
vereist van iedere overheidsorganisatie flexibiliteit en een hoge
mate van zelfstandig werken. Dat geldt voor de mensen die direct
bij een project betrokken zijn, maar ook voor degenen die verant-
woordelijk zijn voor de eindresultaten. Een logisch gevolg zou zijn
dat er eveneens projectministers, projectwethouders of project-
gedeputeerden worden aangesteld. Dat leidt in ieder geval tot
een grotere duidelijkheid over de verantwoordelijkheden.

Gezien het democratisch belang is het raadzaam om vooral te
streven naar projectverantwoordelijke bestuurders op een zo’n
laag mogelijk bestuursniveau. Indien dit, gezien de complexiteit
van het onderwerp, onmogelijk blijkt, verdient het de voorkeur 
om voor hetzelfde onderwerp zowel een projectminister, project-
gedeputeerde en/of projectwethouder te benoemen. Mogelijke
voorbeelden van een dergelijk onderwerp zijn de Randstadrail 
of de zweeftrein. Er kan dus een variëteit van bestuurders 
deelnemen aan zo’n projectteam.

Als samenwerking op de bovengenoemde wijze niet op eigen 
initiatief van de autonoom functionerende overheden tot stand
komt, is het wellicht in bepaalde gevallen nodig om deze af te
dwingen. Dit zou het geval kunnen zijn bij de realisatie van inter-
nationale afspraken. Hiervoor moet ergens een functionaliteit

worden belegd die het mogelijk maakt om in dergelijke situaties
samenwerking te verplichten en/of aan te geven wie verantwoor-
delijk is. Dit zou onafhankelijk van de uitvoerende macht moeten
kunnen gebeuren. In de volgende paragraaf wordt nader inge-
gaan op een dergelijke functionaliteit.

De huidige territoriale en functionele indeling van het Neder-
landse openbaar bestuur zou moeten verschuiven in de richting
van een indeling die vooral functioneel van aard is. Zoals uit het
bovenstaande blijkt, zijn samenwerking en projectmatig werken
hierbij de kernbegrippen. Om deze nieuwe functionele manier 
van werken te stimuleren, dient iedere belemmering te worden
weggenomen.

Eén van de belangrijkste obstakels is het feit dat er op dit moment
in geringe mate informatiedeling plaatsvindt tussen overheids-
organisaties en dat er in bepaalde gevallen ook betaald moet
worden. Zo hebben gemeenten informatie nodig van het Kadaster
en betalen daarvoor. In de huidige situatie heeft iedere organisa-
tie zijn eigen informatiehuishouding en kan zelf bepalen of ze de
daarin opgeslagen gegevens wenst te delen met andere over-
heden. Omdat alle overheden werk doen met een publieke dimen-
sie zou deze situatie definitief tot het verleden moeten behoren.
Informatie, verzameld en beheerd door een overheidsorganisatie,
moet toegankelijk zijn voor alle overheden. Elke overheidsorgani-
satie verkrijgt hiermee het recht om op een zo laag mogelijk 
geaggregeerd niveau (om definitieproblemen zoveel mogelijk te
voorkomen) gegevens in te zien en te gebruiken van een andere
overheidsorganisatie. Voor een aantal gegevens, die door 90% of
meer van de overheidsorganisaties wordt gebruikt, is het raad-
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a a n b e v e l i n g  7 H

De overheid dient op projectmatige wijze te werken.



zaam om basisregistraties te ontwikkelen, zoals de Gemeentelijke
BasisAdministratie, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen.

Als overheidsinformatie van alle overheden is, kunnen werk-
processen sterk worden verbeterd. Dan is het niet meer mogelijk
dat een willekeurige overheidsorganisatie, ten behoeve van haar
eigen bestaansrecht, een ijzeren gordijn om zich heen smeedt
waardoor isolatie, fixatie en verstarring dreigen. Dan is het moge-
lijk om tot samenwerking en projectmatig werken te komen.
De enige uitzonderingen op deze regel zijn bij wet bepaald. Zo 
kan informatiedeling verboden zijn in verband met de nationale
veiligheid en veiligheid van personen.

4.5 Nieuwe toezichthouders

Het systeem van de trias politica, de scheiding tussen 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, zorgt voor ‘checks
and balances’ in de samenleving. De trias politica biedt de burger
de mogelijkheid om zijn wetgevende vertegenwoordigers te 
kiezen, maar hij kan dat recht slechts per bestuurslaag om de vier

jaar uitoefenen. Dat leidt niet tot grote betrokkenheid. De trias
politica berust op een evenwicht tussen professionals en een
machtenscheiding die de individuele burger wel rechtszekerheid
biedt, maar slechts een beperkte mogelijkheid tot participatie.

Dit systeem doet onvoldoende recht aan nieuwe ontwikkelingen,
zoals geschetst in hoofdstuk 2. Burgers en overheid geven steeds
meer samen vorm aan de samenleving en burgers zijn eveneens
beslissers en toezichthouders geworden. De overheid heeft er alle
belang bij als zij gesteund wordt door de burger in haar toezicht-
houdende rol, bijvoorbeeld op het terrein van de openbare veilig-
heid.

De overheid zal dan ook deze nieuwe toezichthouder moeten 
verwelkomen en faciliteren. Zij moet de burger de ruimte geven
om zijn rol als toezichthouder in te vullen. Dat kan alleen als de
regels helder zijn, overheidsinformatie ruim beschikbaar is, de
burger goed toegerust zodat hij toegang heeft tot de informatie-
samenleving en hij vooral serieus wordt genomen. Het recht op
weten, dat aan de orde is geweest in paragraaf 3.4, kan eveneens
een stimulerende rol spelen. Burgers, die zich verantwoordelijk
voelen voor het goed functioneren van de samenleving behoren
gekoesterd te worden, in plaats dat het ze lastig gemaakt wordt
als zij hun bijdrage willen leveren of het ze geld kost, zoals 
wanneer ze de politie willen waarschuwen. Een vraaggerichte
houding van de overheid is een noodzakelijke basisvoorwaarde.
In de paragrafen 5.2 en 5.3 van het volgende hoofdstuk wordt een
aantal aanbevelingen gedaan.
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a a n b e v e l i n g  8 H

Overheidsinformatie is van alle overheden. Alleen in gevallen
bij de wet bepaald, kan er sprake zijn van gesloten informatie-
huishoudingen.



Daarnaast is er dringend behoefte aan een toezichthouder op het
interbestuurlijk verkeer tussen overheden. Met deze functiona-
liteit kan er op worden toegezien dat overheden, die met elkaar 
of met andere partijen in een netwerk samenwerken, handelen
volgens de daartoe opgestelde spelregels uit de proceswet Inter-
bestuurlijke samenwerking, die in paragraaf 4.3 is genoemd.
Dankzij deze wet zou dit orgaan samenwerking kunnen afdwin-
gen als deze niet vrijwillig tot stand komt. De wet zou ook 
de mogelijkheid moeten bieden om een politiek verantwoor-
delijke aan te wijzen. Deze nieuwe toezichthouder moet erop 
toezien dat er geen vrijblijvende afspraken worden gemaakt. De
burger moet er op kunnen vertrouwen dat tijdelijke verbanden 
of projectorganisaties eveneens verantwoording afleggen over
datgene, waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Het gaat de commissie vooral om de hierboven geschetste functi-
onaliteit. Over de concrete invulling doet zij geen uitspraken, dan
dat zij nadrukkelijk aangeeft dat deze functionaliteit bij voorkeur
moet worden belegd bij iemand die politieke verantwoording
moet afleggen aan de samenleving. Dit houdt in dat er verschil-
lende mogelijkheden zijn. Zo zou deze functionaliteit kunnen 
worden belegd bij de wetgevende macht39 (het parlement) of de
uitvoerende macht (een minister).
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a a n b e v e l i n g  1 0 H

De overheid moet zorgen voor de totstandkoming van een
toezichthouder op het interbestuurlijk verkeer tussen
overheden.

a a n b e v e l i n g  9 H

De overheid moet de rol van de burger als toezichthouder 
actief stimuleren.



H o o f d s t u k  5  
ICT als sturingsinstrument 

5.1 Inleiding

De omkering vraagt om een nieuwe werkwijze van de
overheid. De vernieuwing zit in de accentverschuiving van de
overheidsrol naar procesarchitect. Deze werkwijze maakt het
mogelijk de huidige territoriale en functionele indeling van het
Nederlands openbaar bestuur om te zetten naar een indeling die
vooral functioneel van aard is. Hierdoor kunnen andere overheids-
vormen ontstaan, waarbij gelijksoortige functies worden samen-
gevoegd en een flinke effectiviteitslag kan worden gemaakt.

Kenmerken van de nieuwe werkwijze zijn flexibiliteit en vraag-
gerichtheid. Kenmerk van de nieuwe overheid is dat zij steeds
meer geïndividualiseerd te werk gaat, in het bijzonder ten
behoeve van het creëren van geïndividualiseerde transparantie.
ICT kan dit transformatieproces faciliteren en ondersteunen, mits
de aard van de huidige ICT- investeringen verandert40. Het codifi-
ceren van bestaande werkprocessen met hulp van ICT behoort
dan tot het verleden. Er zal steeds grondig moeten worden 
nagegaan welk type ICT-toepassingen nodig is om van de over-
heid een procesorganisatie te maken.

De nieuwe manier van werken vraagt ook om heldere afspraken
over verantwoording en verantwoordelijkheidstoedeling. Burgers
moeten inzicht hebben in het handelen van overheidsorganisa-
ties. In het vorige hoofdstuk werd dit belang onderstreept door de

aanbeveling om tot een proceswet Interbestuurlijke samen-
werking te komen. Ook het spanningsveld tussen internationale
en nationale ontwikkelingen vraagt op dit punt om helderheid
(zie paragraaf 2.7). Burgers houden ook bij de nieuwe werkwijze
het recht op een aanspreekbare overheid.

Pas als ICT op een gevarieerde (maatwerk) wijze wordt toegepast
kan een flexibele, vraaggerichte, geïndividualiseerde en aan-
spreekbare overheidsorganisatie worden gerealiseerd. ICT is, als
instrument is voor processturing, de katalysator die nodig is om de
procesorganisatie binnen de overheid gestalte te geven.

In dit laatste hoofdstuk wordt uiteengezet hoe ICT enerzijds als
sturingsinstrument kan worden toegepast en welke organisato-
rische maatregelen anderzijds op korte termijn nodig zijn om tot
een flexibele (5.2), vraaggerichte (5.3), geïndividualiseerde (5.4) en
aanspreekbare overheid (5.5) te komen. De paragrafen 5.2 en 5.3
hebben dus vooral betrekking op de interne processen binnen de
overheid, terwijl de paragrafen 5.4 en 5.5 van belang zijn voor de
relaties tussen burgers en overheid. De aanbevelingen in dit
hoofdstuk zijn van dien aard dat de eerste stappen om tot een
nieuwe werkwijze te komen, snel kunnen worden gezet.
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5.2 ICT voor een flexibele overheid

Als procesorganisatie kan de overheid beter anticiperen op
dynamische ontwikkelingen in de samenleving. Op dit moment
ontbreekt het aan de mogelijkheden om, met of zonder ICT, de
dynamiek goed aan te kunnen. Het gaat er om dat de organisatie
zodanig wordt vormgegeven dat er om kan worden gegaan met
ICT-ontwikkelingen, maar ook met maatschappelijke veranderin-
gen, die door ICT worden versterkt.

Een flexibele overheid kenmerkt zich door voortdurende alertheid,
anticipatie en leergierigheid. Om deze attitude te bevorderen
moet bij aantreding van het volgende kabinet een regerings-
commissaris worden benoemd om de elektronische relaties 
tussen burgers en overheid beter vorm te geven.

Naast het bevorderen van de kwaliteit van de informatierelaties
tussen burgers en overheid is zijn aanstelling noodzakelijk om
voortdurend aandacht te kunnen besteden aan de institutionele
innovatie van het contact tussen burgers en overheid door de
inzet van ICT. In het rapport van de commissie van Rijn41, dat ook al

aan de orde kwam in paragraaf 4.4, wordt geconcludeerd dat
verbetering van het innoverend vermogen nodig is, evenals een
vernieuwingsslag over de hele linie van het openbaar bestuur.
Onderdeel van het advies van de commissie van Rijn is het opzet-
ten van een speciaal innovatiecentrum voor het openbaar
bestuur, dat zich zal richten op de thema’s vernieuwing van mana-
gement en sturing, inzet van ICT en vernieuwing van het human
resource management. Wellicht zou dit innovatiecentrum een rol
kunnen spelen bij de ondersteuning van de regeringscommissaris.

Het optreden van de regeringscommissaris kan alleen succes 
hebben als hij er in slaagt om gezaghebbend op te treden ten 
aanzien van alle onderdelen van de overheid. Zo kan een antwoord
worden geformuleerd op de vraag wat de betekenis is van ICT voor
de overheid in haar relatie tot de samenleving. Eén van de eerste
taken van de regeringscommissaris zou het vormgeven van de
proceswet Interbestuurlijke samenwerking kunnen zijn, waarna
het medebewind kan worden afgeschaft. Hij zou een proefproject
ter hand kunnen nemen om de gevolgen van het afschaffen van
het medebewind in kaart te brengen, bijvoorbeeld voor de 
bouwsector. In paragraaf 4.2. is aangegeven dat niet te lang moet
worden gewacht op de verdamping van de medebewindstructuur.
De regeringscommissaris heeft eveneens tot taak om het leer- 
en adaptief vermogen van de overheid te vergroten en om de
witte vlekken, die genoemd zijn in paragraaf 3.5 te ontdekken en
in te vullen. Dit vraagt om een regeringscommissaris met een
ondersteunende staf die onomstreden en communicatief vaardig
zijn en over een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel
beschikken.
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a a n b e v e l i n g  1 1 H

Het kabinet moet een regeringscommissaris aanstellen voor 
de elektronische relaties tussen burgers en overheid en de
daarmee gepaard gaande institutionele innovatie van de
overheid.



Het vergroten van het leer- en adaptief vermogen van de overheid
om de informatierelaties tussen burgers en overheid te ver-
sterken, vraagt om ruimte voor variëteit en experimenten. De
regeringscommissaris kan uit eigen middelen overheidsorganisa-
ties belonen die op vernieuwende wijze ICT gebruiken in hun 
relaties met burgers. Ook politieke partijen zouden hiervoor in
aanmerking kunnen komen. Deze instituten kunnen immers een
belangrijke rol vervullen in het versterken van het democratisch
proces in de informatiesamenleving door aandacht van de 
maatschappij voor het beleidsproces te stimuleren. Met ICT 
kunnen politieke partijen inzichtelijk maken wat parlement,
provinciale staten of gemeenteraad doen. Maar ook het functio-
neren van politiek bestuurders kan worden vergemakkelijkt als zij
een beter inzicht krijgen in de wensen van achterban of in de
behoeften van de samenleving.

Het opsporen van witte vlekken geeft een garantie dat er voort-
durend aandacht blijft bestaan voor nieuwe ontwikkelingen die
door individuele overheidsorganisaties niet worden onderkend of
waarvoor de tijd ontbreekt om de consequenties in kaart te 
brengen. Ten behoeve van die taak zou de regeringscommissaris
een Platform voor de Elektronische Samenleving (PES) in het leven
moeten roepen. Dit platform kan de regeringscommissaris, en
daardoor de overheid, gevraagd en ongevraagd adviseren over de
gevolgen van (nieuwe) ICT-ontwikkelingen voor de rol en functie
van de overheid in de informatiemaatschappij. Dit platform zou
moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de overheid, het
bedrijfsleven, de wetenschap en consumentenorganisaties.

De commissie raadt met klem af om het ICT-beleid bij uitstek aan
één (coördinerend) minister op te dragen. In een informatie-
samenleving waar netwerken en projectmatig werken steeds
belangrijker zijn, is deze structuurwijziging niet alleen onnodig,
maar kan tevens innovatieremmend werken42. Creativiteit kan
alleen tot stand komen door wisselende interacties. De regerings-
commissaris heeft dan ook geen coördinerende rol, maar hij
bevordert op allerlei manieren interacties die tot innovatieve 
ICT- toepassingen kunnen leiden.

5.3 ICT voor een vraaggerichte overheid

Naast flexibiliteit is het voortdurend contact met burgers
kenmerkend voor de nieuwe werkwijze van de overheid. Zowel 
in haar transactionele als ordenende relaties met burgers zou 
de overheid meer gebruik moeten maken van vrijwilligers.
De maatschappij zou zodanig moeten worden ingericht dat
burgers vrijwillig kunnen participeren in publiek-burgerlijke
samenwerkingsverbanden. Dit bevordert niet alleen de crea-
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a a n b e v e l i n g  1 2 H

Er dient een Platform voor de Elektronische Samenleving (PES)
te worden ingesteld, ter ondersteuning van het werk van de
regeringscommissaris.



tiviteit van het beleidsproces, maar vergroot eveneens de 
mogelijkheid om inzicht te krijgen in de behoeften van burgers.
Dit laatste vormt immers de kern van de vraaggerichte overheid.

Als er gesproken wordt over een vraaggerichte elektronische over-
heid is er al snel de neiging om de focus op de infrastructuur te
leggen in plaats van op de ICT-toepassingen die erdoor worden
ondersteund. Daar is een aantal redenen voor:
• De metaforen die gebruikt worden voor de elektronische over-

heid komen voornamelijk uit de wereld van de harde fysieke
infrastructuren, zoals digitale delta en elektronische snelweg;

• De sterke nadruk op deze klassieke infrastructuren in het
kader van andere metaforen, zoals Nederland Distributieland.

Bovendien is de verkokering tussen overheidsorganisaties nog
steeds zo aanwezig dat de discussie over een gezamenlijke infra-
structuur vaak het enig mogelijke is. Een discussie over gezamen-
lijk informatiebeleid of proces- en dienstontwikkeling loopt vaak
vast in discussies over het eigendom van informatie en de daar-
mee gepaard gaande machtspositie van de backoffices. Dit
probleem is opgelost als overheidsinformatie beschikbaar is voor
alle overheidsorganisaties, zoals is aangegeven in paragraaf 4.4.

Infrastructurele aspecten krijgen een extra dimensie door een
nieuwe oriëntatie op de informatierelaties tussen burgers en
overheid. Een vraaggerichte en daaraan verbonden geïndividuali-
seerde overheid is alleen mogelijk als:

• infrastructuur beschouwd wordt als basis voor samenwerking
tussen front en back offices zodat vraaggerichte, geïndividua-
liseerde, informatiediensten kunnen worden geleverd en
transparantie mogelijk is;

• het internet gepositioneerd wordt als de opvolger van alle
bestaande gesloten infrastructuren die gebruikt worden voor
het transport van overheidsdiensten. Dan is de aanleg van
eigen infrastructuren niet meer nodig;

• maximale flexibiliteit bereikt wordt door geen infrastructuren
te blijven gebruiken die gebaseerd zijn op de huidige arbitraire
organisatiegrenzen. De netwerkinfrastructuur, zoals het inter-
net, wordt immers steeds meer gebruikt als basis voor beleids-
vorming en verantwoording en is niet alleen ondersteunend
voor de uitvoering.

Dit betekent afstand van de huidige praktijk van het koppelen van
de infrastructuur van overheidsorganisaties zodat informatie-
uitwisseling mogelijk wordt ten behoeve van dienstverlening.
Een dergelijk overgang heeft wel als gevolg dat iedere burger in
Nederland er op moet kunnen rekenen dat hij toegang heeft tot
een open infrastructuur met voldoende bandbreedte. De overheid
zal daarom moeten stimuleren dat wordt geïnvesteerd in glas-
vezel, zodat kan worden gegarandeerd dat elk huis daadwerkelijk
toegang heeft tot het open netwerk, waarlangs overheids-
diensten worden verstrekt.
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Vraaggerichte dienstverlening
Voor burgers is het vooral relevant welke ICT-toepassingen
elektronische overheidsdienstverlening mogelijk maken. Innova-
tieve toepassingen (zie paragraaf 3.5) kunnen worden bevorderd
door de introductie van concurrentie. Uit onderzoek43 blijkt dat
concurrentie tot meer vraaggerichte ICT-toepassingen leidt.
Introductie van concurrentie betekent dat niet alleen overheden

als loket of contactpunt kunnen fungeren, maar dat deze rol ook
kan worden vervuld door bedrijven.

Dat houdt in dat de overheid haar monopoliepositie ten aanzien
van de transactionele relatie met de burger, waarbij de burger
belanghebbend is, moet opgeven. De keten van productie tot
verstrekking van publieke diensten verloopt dan volgens gecertifi-
ceerde processen. Het toezicht hierop kan worden belegd bij het
orgaan dat genoemd is in paragraaf 4.5. Dit kan leiden tot prijs-
differentiatie per publieke dienst en tot verschillen in kwaliteit.

Bij prijsdifferentiatie behouden overheden de mogelijkheid om
extra kosten te verbinden aan bepaalde diensten, maar zijn zij wel
verplicht om duidelijk te maken wat er met die extra inkomsten
gebeurt (zie paragraaf 4.2). Het is dan aan de burgers om te bezien
of deze extra kosten voor een bepaalde dienst willen betalen.

De elektronische informatierelatie tussen burgers en overheden
kan alleen worden versterkt als alle overheidsinformatie op het
internet beschikbaar is. Dit geldt ook voor verleende vergunnin-
gen en gesloten contracten. Hiermee wordt de toezichthoudende
rol van de burger, die in paragraaf 4.5 aan de orde is geweest,
mogelijk. Alle overheidsinformatie moet bovendien via diverse
publieke zoekmachines worden ontsloten. Omdat overheids-
informatie van alle overheden is, zou de zoekmachine van iedere
overheidsorganisatie het mogelijk moeten maken overal te 
zoeken. Dat geldt ook voor private aanbieders van elektronische
dienstverlening. Diezelfde eis geldt voor de instelling van help-
desks. Bij iedere helpdesk moeten burgers met hun vragen over de
elektronische overheid terecht kunnen.
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a a n b e v e l i n g  1 3 H

Overheden doen geen investeringen in gesloten infrastruc-
turen, maar kiezen voor het gebruik van een open netwerk
waarlangs haar elektronische diensten worden getrans-
porteerd. De overheid stimuleert investeringen in glasvezel 
en garandeert aansluiting van elk huishouden op het open
netwerk.

a a n b e v e l i n g  1 4 H

De overheid stimuleert concurrentie ten aanzien van
elektronische overheidsdienstverlening door zowel private als
publieke organisaties bepaalde loketfuncties te laten vervullen.
Alle overheidsinformatie dient te worden gepubliceerd op 
het internet, ondersteund door een veelheid aan publieke
zoekmachines en helpdesks met dezelfde functionaliteit.



5.4 ICT voor een geïndividualiseerde overheid

De overheid zal op korte termijn een voorbeeldproject
moeten starten waarbij zij laat zien dat ze daadwerkelijk het voor-
nemen heeft om te investeren in een nieuwe werkwijze en
nieuwe relaties met burgers. Zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven,
is het voor geïndividualiseerde transparantie noodzakelijk om te
werken aan een nieuwe bekendheidsrelatie tussen beide partijen.
Burgers moeten in staat worden gesteld om zelf te bepalen voor
welke doelbindingen zij kiezen, met uitzondering van een aantal
gevallen waarvoor wettelijk bepalingen gelden.

Met de huidige ICT-mogelijkheden kan dit eenvoudig worden
gerealiseerd. Op korte termijn moet een pilot van start gaan,
waarbij wordt getest of, en zo ja hoe, een zorgvuldig persoons-
gegevensverkeer met behulp van ICT gegarandeerd kan 
blijven. Tegelijk dient de overheid te starten met het verwezen-
lijken van de nieuwe bekendheidsrelatie die een noodzakelijke
voorwaarde is voor het ontstaan van een geïndividualiseerde
overheid.

De commissie is van mening dat de overheid op korte termijn een
project moet starten, waarin de nieuwe bekendheidsrelatie wordt
vormgegeven. Hierbij moeten de volgende drie doelstellingen
worden gerealiseerd:
• Burgers hebben het recht om te weten welke persoons-

gegevens de overheid van hen heeft;
• Burgers hebben het recht om periodiek te weten voor welke

doelen persoonsgegevens worden gebruikt;
• Burgers hebben het recht te weten welke combinaties van

doelbindingen zij zelf kunnen kiezen. Deze keuzen moeten zij
elektronisch kenbaar kunnen maken aan de overheid.

Bij de uitvoering van dit project is de voorlichting aan alle burgers
cruciaal. Daarom moet over de uitvoering van dit project binnen
de overheidsorganisatie (back-office) niet alleen gebruik gemaakt
worden van het internet, maar ook van andere kanalen, zoals brie-
ven of call-centra. Op termijn zal het gebruik van andere kanalen
vanzelf zodanig afnemen dat deze niet meer hoeven te worden
ingezet.

Voor het succesvol laten verlopen van dit project liggen de cruciale
aanpassingen niet op het terrein van ICT. Het gaat vooral om orga-
nisatorische en juridische aanpassingen. Zo spoedig mogelijk
moet worden nagegaan welke veranderingen nodig zijn en welke
investeringen deze vergen.

5.5 ICT voor een aanspreekbare overheid

In het voorgaande is een aantal aanbevelingen opge-
nomen die tot doel hebben om het handelen van de overheid
transparanter te maken voor de individuele burger en zo meer
inzicht te bieden in bestuurs- en beleidsprocessen. Wat voor de
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a a n b e v e l i n g  1 5 H

De overheid geeft zo spoedig mogelijk vorm aan het recht op
informationele zelfbeschikking van de burger.



nationaal opererende overheid geldt, is ook van toepassing op 
de internationale gremia. Juist omdat op dit terrein het voor de
burger minder inzichtelijk is welke besluiten genomen worden en
hoe zij tot stand zijn gekomen.

Daarom moeten, ten behoeve van de verantwoording over de
ordenende taken van de overheid, burgers eveneens inzicht
hebben in de wijze waarop de overheid internationaal optreedt.
De overheid heeft daartoe twee mogelijkheden. Zij kan actieve
voorlichting geven via een daarvoor op te zetten website. Via de 
website moet duidelijk gemaakt worden wat er gebeurt en waar
en wat de mogelijke uitkomsten zijn. De overheid kan ook een
indringende dialoog aangaan met internationale associaties.
Die dialoog moet betrekking hebben op het resultaat van de
beslissingen, maar ook op het democratisch gehalte van de associ-
atie zelf. De resultaten van de dialoog moeten traceerbaar zijn
voor burgers op het internet. Het klinkt mogelijk idealistisch, maar
is niettemin noodzakelijk. Ten behoeve van de omkering in de
ordenende relatie tussen burgers en overheid zou de Nederlandse
overheid zo spoedig mogelijk met deze ‘nieuwe’ taak moeten
beginnen en deze met enig realisme vorm moeten geven.

Een andere taak, die op nationaal niveau speelt en die de overheid
snel kan oppakken, is het, via het internet, duidelijk vermelden 
bij iedere wet en beleidsnota welke afspraken er zijn of worden
gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen over-
heidsorganisaties en welke prestaties van de betrokken organisa-

ties worden verwacht. Dit gebeurt op basis van de algemene 
doelstellingen die in de wet of het beleidsvoornemen worden
nagestreefd. Hierdoor wordt de burger daadwerkelijk in staat
gesteld om zijn rol van toezichthouder (zie paragraaf 4.5) uit te
voeren. De overheid zet zo een stap om aanspreekbaar te zijn. Dit
zal ten goede komen aan haar legitimiteit en zal het democratisch
proces bevorderen.

De mogelijkheden van ICT en het internet kunnen daarmee ten
volle worden benut om de burger inzicht te bieden in de rol 
en functie van de overheid in de informatiesamenleving. Als dit
adequaat gebeurt, zullen de informatieposities van burgers en
overheid meer gelijkwaardig worden en kan er echt sprake zijn
van omkering in de relaties tussen burgers en overheid. Dan 
zijn de voorwaarden vervuld waardoor de overheid als belang-
hebbende optreedt op de transactionele as en kan de ordenende
as zo worden ingevuld dat de burger beslist en de overheid
bewaakt.
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Met betrekking tot wetgeving en beleidsnota’s moet via het
internet worden vermeld welke afspraken worden of reeds 
zijn gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
overheden en over de verlangde prestaties.



Tenslotte

De commissie ICT en Overheid denkt dat dit advies een bijdrage
kan leveren aan de noodzakelijke institutionele innovatie van de
Nederlandse overheid, zodat zij in staat is om haar nieuwe rol in
de informatiesamenleving optimaal uit te voeren. Een nieuwe
overheid moet in ieder geval garanderen:
• toegang en toegankelijkheid tot de elektronische overheid

en/of diensten met een publiek belang;
• preventie van negatieve externe effecten en afwenteling;
• de bevordering van de gelijkwaardige positie van relatief

zwakke belangen;
• de democratische kwaliteit van de afwegingen die tot een

bepaald besluit hebben geleid.
Het zou de commissie aan het hart gaan als de Nederlandse 
overheid er niet tijdig in slaagt om de bakens te verzetten,
waardoor zij in een sluipende crisis terecht zou komen.

Bij de start van haar werkzaamheden, 13 februari jongstleden,
heeft de commissie gekeken naar de noodzakelijke institutionele
veranderingen. Gedurende het adviestraject begon ze de contou-
ren te zien van een nieuwe overheidsrol. De commissie wil 
benadrukken dat de betekenis van de overheid beslist niet op 
haar retour is. De informatiesamenleving, gekenmerkt door 
versnelde processen van deterritorialisering en horizontalisering
door ICT, vraagt om een overheid die functioneert als drager 
van democratische belangen en grondrechten. Ook hier is sprake
van een omkering. Grondrechten zijn immers ontstaan om
bescherming aan de burger te bieden jegens de overheid. Nu 

ontstaat het perspectief waarbinnen de overheid het verkeer 
tussen burgers bewaakt, vooral waar dat publieke aspecten heeft.

Voor de invulling van de veranderende overheidsrol, namelijk een
accentverschuiving van materiële naar proces-interventies, moet
het komende kabinet in ieder geval drie belangrijke stappen zet-
ten:
• Het zal zo spoedig mogelijk invulling moeten geven aan het

recht op informationele zelfbeschikking;
• Het zal zo spoedig mogelijk moeten zorgen voor de totstand-

koming van een proceswet Interbestuurlijke samenwerking,
waarna het medebewind moet worden afgeschaft.

• Het zal, naast het uitbreiden van de openbaarheid van over-
heidsinformatie en het verbeteren van de fysieke, financiële
en intellectuele toegang hiertoe, zo spoedig mogelijk moeten
zorgen dat burgers een recht hebben op weten, zodat zij
inzicht hebben in de totstandkoming van transacties, orde-
ningen, goederen, diensten of voorzieningen.

De commissie hoopt dat zij duidelijk heeft gemaakt dat er haast
geboden is. Om een sluipende crisis te voorkomen moet het
nieuwe kabinet snel aangeven welke stappen zij zal zetten om de
Nederlandse overheidsorganisatie toe te rusten voor de informa-
tiesamenleving en de basis te leggen voor nieuwe relaties tussen
burgers en overheid. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is
dat aard en omvang van de huidige ICT-investeringen aangepast
worden aan veranderende behoeften. Wil de overheid haar taak
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naar behoren waarmaken, dan zal zij in de kwaliteit van haar
informatievoorziening minstens gelijkwaardig moeten zijn aan
het niveau dat in de maatschappij gebruikelijk is of wordt.
Om gelijke tred te houden, en liefst iets beter te zijn, is een goed
doordacht beleid nodig dat ook duidelijk in de organisatie van de
overheid wordt verankerd. De commissie realiseert zich zeer wel
dat, indien de eis tot innovatie wordt opgeteld bij onder meer de
eis tot toegankelijkheid, dit zal leiden tot een fors investerings-
programma.
De commissie benadrukt nog eens dat de overheid moet functio-
neren in een omgeving die sterk in beweging is en geconfronteerd
wordt met burgers die een verschuivend verwachtingspatroon
hebben ten aanzien van de overheid. De commissie onderschat de
moeilijkheden geenszins, maar waar blijven burgers zonder een
nieuwe overheid? 
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DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID EN
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS-
RELATIES,

handelende in overeenstemming met het gevoelen in de
Ministerraad, gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet
adviescolleges,

BESLUITEN

Artikel 1
Er is een Eenmalige Adviescommissie ICT en Overheid, hierna te
noemen: de commissie.

Artikel 2
De commissie heeft tot taak de minister voor Grote Steden- en
Integratiebeleid en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te adviseren over de invloed van ICT-ontwikke-
lingen in combinatie met internationalisering op de positie, rol en
institutionele structuur van de Nederlandse overheidsorganisatie.
In het advies moeten front- en backoffice op een evenwichtige
manier worden betrokken. De focus ligt daarbij in het bijzonder 
op de betekenis van ICT voor de interbestuurlijke betrekkingen
tussen overheidsorganisaties.

Artikel 3
De commissie bestaat uit een voorzitter en tien andere leden.

Artikel 4
De commissie zal uiterlijk 1 september 2001 advies uitbrengen aan
de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5
Na beëindiging van de werkzaamheden draagt de commissie het
archief over aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Artikel 6
De regeling treedt in werking met ingang van 13 januari 2001 en
vervalt met ingang van 31 december 2001.

Artikel 7
De regeling wordt aangehaald als regeling Eenmalige Advies-
commissie ICT en Overheid.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden
geplaatst.

Den Haag, 31 januari 2001

DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID,
R.H.L.M. van Boxtel
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS-
RELATIES,
K.G. de Vries
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Bijlage 1: Instellingsbesluit en samenstelling commissie



DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID 
EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS-
RELATIES,

gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en de
regeling Eenmalige Adviescommissie ICT en Overheid,

BESLUITEN

Artikel 1
Met ingang van 31 januari 2001 worden benoemd tot lid van de
Eenmalige Adviescommissie ICT en Overheid, hierna te noemen:
de commissie:

De heer mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, voorzitter
De heer prof. dr. P.H.A. Frissen, vice-voorzitter
De heer drs. W.J. Deetman
De heer prof. mr. M.A.P. Bovens
De heer H.W. Broeders
De heer dr. P.F.G. Depla
Mevrouw drs. M. van Dusseldorp
De heer drs. P.B.L.A. van Geel
De heer prof. dr. H.G. Sol
De heer ir. R.J. van Solt
De heer J. van Zijl

Artikel 2
Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Secreta-

ris van de commissie is mevrouw dr. L.M.N. Kroon, adjunct-secre-
taris is de heer drs. B. van der Ploeg.

Artikel 3
Als ambtenaren bedoeld in artikel 19 van de Kaderwet advies-
colleges worden aangewezen 
a de heer mr. R. Bekker, secretaris-generaal ministerie Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport, en
b de heer drs. J.W. Lintsen, directeur Informatiebeleid Openbare

Sector ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties.

Artikel 4
Vergoedingen kunnen worden toegekend conform de artikelen 3,
4 en 7 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan belang-
hebbenden. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de
Staatscourant.

Den Haag, 31 januari 2001

DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID,
R.H.L.M. van Boxtel
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS-
RELATIES,
K.G. de Vries
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Nota van toelichting

In de Kaderwet adviescolleges, die op 1 januari 1997 in 
werking is getreden, is de inrichting, samenstelling en werkwijze
van de adviescolleges van de rijksoverheid geregeld. De hoofd-
regel is dat adviescolleges bij wet moeten worden ingesteld.
Uitgezonderd hiervan zijn adviescolleges die voor een eenmalige
advisering over een bepaald vraagstuk zijn gewenst. Deze kunnen
bij ministeriële regeling worden ingesteld.

De eenmalige adviescommissie ICT en Overheid is in de tijd
beperkt tot de datum waarop zij de werkzaamheden afrondt.
De commissie brengt uiterlijk 1 september 2001 haar (eind)advies
uit. Uiterlijk vier maanden nadat de commissie het advies heeft
uitgebracht, worden de werkzaamheden beëindigd.

Het advies zal naar verwachting inzicht bieden in de wezenlijk 
veranderende rol en positie van de overheid onder invloed van 
ICT-ontwikkelingen en mondialisering. Daarmee zal het advies
een belangrijke inbreng kunnen leveren aan de eerstvolgende
kabinetsformatie.

De adviesaanvraag is breed van opzet. Daarom is in overleg met
de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) besloten om te kiezen

voor een opdeling van de adviesaanvraag, waarbij de ROB zich zal
richten op de invloed van ICT op intrabestuurlijke verhoudingen.
De commissie daarentegen zal zich specifiek bezig houden met de
invloed van ICT op de interbestuurlijke verhoudingen binnen de
overheid.
Intrabestuurlijke verhoudingen zijn de betrekkingen binnen 
overheidsorganisaties, terwijl interbestuurlijke verhoudingen
gezien moeten worden als de betrekkingen tussen overheids-
organisaties.

Het zal de taak van de commissie zijn om te adviseren over 
‘de invloed van ICT-ontwikkelingen in combinatie met interna-
tionalisering op de positie, rol en institutionele structuur van de
Nederlandse overheidsorganisatie’. De centrale vraag hierbij luidt
hoe het beleidsproces en de interbestuurlijke verhoudingen
binnen de overheid zich zouden moeten ontwikkelen om op een
effectieve wijze in te spelen op de kansen die ICT-ontwikkelingen
bieden om te komen tot een duurzame overheidsorganisatie 
voor de toekomst. Omdat de taak van de commissie zich mani-
festeert op het snijvlak tussen ICT-gebruik en interbestuurlijke
betrekkingen binnen de overheid is de commissie gezamenlijk
ingesteld door de minister voor GSI en de minister van BZK.
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Bijlage 2: Verantwoording adviesproces 

De commissie ICT en Overheid is ingesteld op 13 februari
2001 en heeft op 6 september 2001 haar advies overhandigd aan
de ministers Van Boxtel en De Vries. Naast de vergaderingen die
de commissie heeft belegd, heeft zij voor de beantwoording van
de aan haar gestelde vragen diverse methoden gehanteerd.
In deze bijlage wordt een kort overzicht gegeven.

De commissie onderscheidt drie fasen in het adviesproces:

De oriënterende fase
Hierin is een literatuurstudie uitgevoerd, waarbij zowel nationale
als internationale beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten en
wetenschappelijke publicaties zijn geanalyseerd.1 De commissie
heeft ook gebruik gemaakt van drie onderzoeken, die in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
waren verricht. Dit betreft een onderzoek naar de wensen en 
verwachtingen van burgers ten aanzien van de elektronische 
overheid, een vergelijkend onderzoek naar ICT-bestedingen en 
-investeringen in de publieke en private sector en een onderzoek
naar regulering in de virtuele publieke ruimte. De conclusies van
deze onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 3. De commissie
heeft eveneens gekeken naar nationale en internationale voor-
beelden van ‘best practices’. In bijlage 5 is een selectie van 
deze voorbeelden opgenomen. Bovendien zijn er werkbezoeken
gebracht aan Canada, Finland en het Verenigd Koninkrijk. In deze
landen zijn dezelfde institutionele vragen aan de orde. Bijlage 7
geeft een korte beschrijving van deze werkbezoeken. Verder zijn
diverse conferenties over de elektronische overheid bezocht.

De toetsende fase
In deze fase heeft de commissie haar voorlopige bevindingen uit
de oriënterende fase getoetst aan de ervaringen en kennis van
externen. Zo is in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurs-
kunde een websitediscussie georganiseerd, waarbij gereageerd
kon worden op een aantal stellingen, die gebaseerd waren op de
adviesaanvraag. Tevens is via de website een essayprijsvraag 
uitgeschreven. Een samenvatting van het verslag van de website-
discussie en de twee winnende essays zijn afgedrukt in bijlage 4.
Er is een werkconferentie gehouden, waarvoor mensen uit open-
baar bestuur, bedrijfsleven en wetenschap waren uitgenodigd.
Een verslag van de conferentie is opgenomen in bijlage 6. Ten-
slotte is een ‘diner pensant’ georganiseerd, waar gediscussieerd is
aan de hand van drie presentaties van externe deskundigen.
Het verslag van dit diner pensant staat in bijlage 8.

De schrijffase
In deze fase heeft de commissie gewerkt aan het advies en daarbij
gebruik gemaakt van de inzichten, verworven in beide voor-
gaande fasen. De commissie is dankbaar voor het feit dat zovelen
bereid bleken hun ervaring te delen en/of een reactie te geven op
de ideeën van de commissie.

1 De samenvattingen zullen, met het advies, op 
6 september 2001 worden gepubliceerd op de website 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl.
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Bijlage 3: Onderzoeken

De commissie heeft gebruik gemaakt van drie onder-
zoeken, die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties waren uitgevoerd. Allereerst een
onderzoek naar de wensen en verwachtingen van burgers ten
aanzien van e-government. Aan de hand van een grootschalige
enquête en diverse burger- en expertpanels is in kaart gebracht
wat, in de ogen van de eindgebruiker, ‘de do’s’ en ‘de don’ts’
zijn. Daarnaast is gebruik gemaakt van een onderzoek naar de ver-
schillen en overeenkomsten tussen ICT-bestedingen en -investe-
ringen bij de overheid en het bedrijfsleven. Het laatste onderzoek
betreft een verkenning naar publieke sturing en regulering in de
virtuele ruimte.

E-government: de vraagkant aan bod; een samen-
vatting van de inventarisatie van de wensen en
verwachtingen van burgers over de elektronische
overheid; een onderzoek van Dialogic, 2001.

Door de opkomst van ICT, zoals het internet, is er een veelbelovend
informatie- en comunicatiekanaal bijgekomen. De overheid
maakt hier ook gebruik van, maar op dit moment nog te sterk 
vanuit het aanbod. De nadruk ligt op de technologische mogelijk-
heden en de te behalen efficiencywinst. Overheidsorganisaties
bepalen tot nu toe vooral zelf hoe burgers met hen kunnen 
communiceren. Dit lijkt te gaan veranderen. Ook bij de overheid
groeit het besef dat een elektronische overheid pas succesvol kan
functioneren als digitale diensten aansluiten op de wensen en
behoeften van de burger.

Centraal in het onderzoek stond de vraag welke ICT-toepassingen
op welke terreinen op instemming kunnen rekenen, of de voor-
keur hebben van, verschillende groepen burgers. Daarbij is onder-
scheid gemaakt tussen informatievoorziening/dienstverlening en
democratische processen. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt
van een enquête, van deskresearch en zijn panelbijeenkomsten
met burgers en experts georganiseerd. De conclusies luiden als
volgt:

De ontwikkeling van een elektronische overheid is een continue
proces dat monitoring, evaluatie en terugkoppeling naar de
gebruiker behoeft. Dat betekent dat de aanbodkant, de overheid,
ontvankelijk moet zijn voor externe signalen en prikkels om de
vraaggerichte inrichting en werking van een elektronische over-
heid te optimaliseren. De tijd is er rijp voor. Door duizend bloemen
te laten bloeien zullen de beste initiatieven overleven. Dat geldt
vooral voor vraaggerichte initiatieven, omdat deze aansluiten op
de behoeften van de gebruiker.

Het toenemend gebruik van ICT biedt een vruchtbare voedings-
bodem voor de ontwikkeling van e-government. Omdat burgers
ook elders ervaring opdoen, bijvoorbeeld bij e-learning of e-com-
merce, zullen zij hogere eisen stellen aan de elektronische over-
heidsdienstverlening. Nu al vindt tweederde van de bevolking dat
de dienstverlening van overheden beter moet zijn dan de dienst-
verlening van bedrijven. Dat is een extra uitdaging bij de uitrol van
elektronische publieke diensten. Het internet wordt via steeds
meer hulpmiddelen ontsloten. Naast de ‘traditionele’ computer
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zijn er ook andere toegangskanalen zoals interactieve televisie en
mobiele telefoon (UMTS). De verwachting is dat straks bijna elke
burger op een of andere manier toegang tot het internet heeft;
al zal er altijd een groep overblijven die geen internet wil of kan
gebruiken. De overheid kan in dat geval zorgen dat diensten en
informatie via verschillende media ontsloten worden. Een multi-
channel strategie (toegang via televisie, computer, telefoon of een
fysiek loket) biedt wellicht meer mogelijkheden dan een beleid,
gericht op het stimuleren van toegang en gebruik. De overheid
moet wel voortdurend monitoren welke groepen buiten de boot
dreigen te vallen en specifieke maatregelen treffen om achter-
standsgroepen te helpen. Overigens is een elektronische overheid
meer dan alleen het internet: e-government omvat ook smart
cards, biometrische identificatie en de back office.

Door de intensieve contacten van burgers met de gemeente, kan
de overheid veel winnen met het aanbod van diensten of infor-
matie via het internet. Er wordt veel energie gestoken in de ont-
wikkeling van sites, maar aan de communicatie over deze sites
met de vraagkant schort het een en ander. Overheidsinstellingen
zouden er goed aan doen aandacht te besteden aan de back office
om de communicatie van burgers met de overheid via internet en
e-mail af te handelen. Dat betekent in veel gevallen een cultuur-
en structuuromslag dwars door de overheidsorganisatie heen. In
een vraaggerichte organisatie stuurt ‘de klant’ (de burger dus) 
het proces. Sommige diensten kunnen via één loket toegankelijk
worden gemaakt voor de burger. In het burgerpanel bleek dat het
de burger niet uitmaakt met welke overheidsinstelling hij com-
municeert: als de dienst maar snel en deskundig geleverd wordt.

De ‘traditionele’ territoriale indeling (Rijk, provincie en gemeente)
van het openbaar bestuur past niet binnen een medium als het
internet, dat per definitie plaats- en tijdonafhankelijk is. Een ruime
meerderheid van de burgers verwacht dat overheidsdienstver-
lening 7 dagen per week en 24 uur per dag overal toegankelijk is.

Als een overheidsinstelling aan de wensen en verwachtingen van
burgers tegemoet wil komen, dient zij bij de uitrol van elektroni-
sche diensten vooral aandacht te besteden aan snelheid en des-
kundigheid. Burgers die nog geen internet hebben, met name
ouderen, hechten meer waarde aan nette omgangsvormen en
persoonlijk contact. Ze zijn vooral beducht voor het mogelijke
effect van ICT op aantasting van de privacy. De veel positievere
houding van online burgers over de bijdrage van ICT laat zien dat
de scepsis van off line burgers, die online gaan, zal verminderen.

Burgers zijn in het algemeen tevreden over de omgang van over-
heidsinstellingen met persoonsgegevens. De calculerende burger
koppelt het belang van privacy aan de vraag welke meerwaarde
het inleveren van een stukje privacy oplevert. Er is waardering voor
pro-actieve diensten op basis van de koppeling van persoonsgege-
vens. Datzelfde geldt voor gemaksdiensten zoals de automatische
doorgifte van een verhuizing naar alle relevante overheidsinstel-
lingen. Er is meer twijfel bij diensten die meer ingrijpen in de per-
soonlijke levenssfeer zoals de medische zorgpas en de digitale
vingerafdruk. De burger let scherper op de wijze waarop de over-
heid omgaat met persoonsgegevens dan bij bedrijven. Zo werd in
het burgerpanel opgemerkt dat mensen persoonsgegevens achter-
laten bij bedrijven om voordelen te behalen, zoals bij Air Miles.
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Er is draagvlak voor ICT-toepassingen in democratische processen.
Maar ook hier geldt het belang van de bescherming van de pri-
vacy. Het enthousiasme voor ICT in democratische processen
neemt toe naarmate de problematiek, waarover men discussieert
of stemt, dichter bij de persoonlijke leefwereld staat. Er is weinig
animo voor abstracte beleidsdiscussies. Het internet maakt dis-
cussies op afstand mogelijk, maar discussies op kleine afstand,
zowel letterlijk als figuurlijk, zijn het meest aantrekkelijk.

Algemene lessen
Het onderzoek heeft een aantal inzichten opgeleverd over de
wensen en verwachtingen van burgers ten aanzien van de elek-
tronische overheid. Opvallend is dat tussen de verschillende bevol-
kingsgroepen geen grote verschillen van opvattingen bestaan. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de eisen die mensen stellen aan contact met
de overheid. Iedereen wil snel en deskundig worden geholpen. Er
is ook brede steun voor het dichten van de digitale kloof en het
ontwikkelen van pro-actieve, elektronische diensten. Er zijn uit-
zonderingen; zo zijn respondenten met internettoegang door-
gaans positiever ten opzichte van een elektronische overheid dan
respondenten zonder internettoegang. Er is bij alle groepen wei-
nig weerstand ten aanzien van de ontwikkeling van een elektro-
nische overheid. Zelfs een gevoelig onderwerp als de waarborg
van privacy wordt genuanceerd beoordeeld. Er is vertrouwen dat
de overheid voorzichtig met persoonlijke gegevens van burgers
omgaat.

ICT-bestedingen en investeringen: omvang, aard en
marktwerking; een samenvatting van de verkenning
naar de verschillen en overeenkomsten tussen de
ICT-bestedingen en investeringen van de overheid en
het bedrijfsleven, Cap Gemini Ernst & Young, 2001

In de ‘Verkenning naar ICT-bestedingen en -investeringen van
overheid en bedrijfsleven’ zijn de verschillen en overeenkomsten
in ICT-bestedingen en -investeringen van de overheid en het
bedrijfsleven onderzocht. Hierbij is ook gekeken naar de invloed
van marktwerking, aan de hand van bestaande studies en bewer-
king van gegevensbestanden van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, International Data Corporation en Ernst & Young.
De voornaamste bevindingen en conclusies zijn, uitgesplitst naar
omvang, aard en marktwerking, de volgende:

Omvang ICT-bestedingen en investeringen
Over alle sectoren stijgen de ICT-bestedingen over de periode 1995
tot en met 2000. De overheidsbestedingen in ICT ontwikkelen zich
in lijn met het bedrijfsleven voor wat betreft de omvang. Er is in
alle ontwikkelingen, gerelateerd aan ICT-bestedingen, sprake van
sterke stijgers en trage volgers. De sterke stijgers zijn transport en
communicatie, zakelijke dienstverlening, industrie en de energie-
en waterleidingbedrijven. Trage volgers zijn zorg en overige
dienstverlening, handel en overheid. De overheid bleek daarbij
zelfs het minst sterk de algehele stijgende trend te volgen.

De groei van de overheidsbestedingen blijkt, in tegenstelling tot
die in andere sectoren, weinig afhankelijk te zijn van omgevings-
factoren. Dit suggereert dat er bij bestedingspatronen en investe-
ringskeuzen nauwelijks gekeken wordt naar de buitenwereld
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(klanten) of andere niet-lineaire factoren zoals rendement. Er lijkt
vooral sprake van inputsturing (budgetsturing) bestaande uit een
gestage groei van de ICT-bestedingen van 6% per jaar.

Aard van de bestedingen
Wat betreft de aard en het rendement van de bestedingen,
worden de ICT-uitgaven van de overheid vooral ingezet voor ver-
sterking van haar interne processen en bedrijfsvoering (dus intra-
organisationeel), en niet voor klanten (burgers) of ketens (inter-
organisationeel). Dit is sterk in tegenstelling tot het bedrijfsleven,
waar ketens ook nog in de kinderschoenen staan, maar de klant
veel geprononceerder aanwezig is.

ICT-bestedingen en marktwerking
Uit het onderzoek blijkt een relatie tussen concurrentie in een 
sector en het volume en de aard van de ICT-bestedingen. Voor
innovatieve investeringen in ICT is dat zeker het geval.

Hoe meer marktwerking, hoe meer innovatie. In sectoren waar
sprake is van veel en toenemende concurrentie lijken ICT-beste-
dingen samen te hangen met de mate waarin ICT bedrijfsecono-
mische voordelen kan opleveren. In deze sectoren wordt ook daad-
werkelijk meer geïnvesteerd in innovatieve ICT-toepassingen dan
in sectoren met weinig of geen concurrentie.

Deregulering leidt tot hogere ICT-bestedingen. In sectoren waarin
van deregulering sprake is, zoals de transport- en communicatie-
sector, wordt versneld in ICT geïnvesteerd, juist omdat marktposities
nog bevochten worden. De innovatieve investeringen in deze 
sector stijgen relatief sneller dan in sectoren met veel concurrentie.

Hoe meer fixatie op het millennium, hoe minder innovatie. In
meer of mindere mate is binnen alle sectoren sprake van verschui-
vingen in alle typen ICT-bestedingen in of rond 1998. De fluctua-
ties zelf zijn in de sectoren met veel of toenemende concurrentie
groter dan in de sectoren met weinig of geen concurrentie. Deze
fluctuaties lijken te kunnen worden verklaard vanuit de fixatie op
het millenniumvraagstuk. Waar in de daaraan voorafgaande jaren
de stijging in het bestedingspatroon het grootst is geweest, is ook
de daling daarin na 1998 het sterkst. In dit verband is duidelijk
sprake van een substitutie-effect tussen de mate waarin is geïn-
vesteerd in innovatieve ICT-toepassingen en in vervangings-
investeringen.

Hoe minder concurrentie, hoe minder innovatie, hoe meer beleids-
impulsen. Het lijkt er op dat de overheid, juist omdat zij de ‘tucht
van de markt’ ontbeert, haar achterstand probeert in te halen
door ICT tot voorwerp van beleid te verklaren. Vooralsnog heeft
dat echter nog niet geleid tot een substantiële toename van het
aantal innovatieve toepassingen. Integendeel; het lijkt er eerder
op dat, ondanks alle goede bedoelingen van de overheid, de rela-
tieve achterstand ten opzichte van het bedrijfsleven op ICT-gebied
toeneemt.

Hoe meer concurrentie, hoe meer extern gerichte ICT-toepassin-
gen. Overheidsinstellingen investeren meer in het stroomlijnen
van de eigen bedrijfsfuncties en productiebesturing dan het
bedrijfsleven. Omgekeerd geldt dat de ‘tucht van de markt’ het
bedrijfsleven meer dwingt te investeren in ICT-toepassingen ten
behoeve van ketenpartners en klanten. De externe gerichtheid van
die ICT-bestedingen neemt toe, naarmate er sprake is van meer
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concurrentie. De overheid investeert dus vooral vanuit intra-orga-
nisatorische motieven met het oog op efficiencyverbeteringen.

Internationaal perspectief
Uit verschillende indicatoren, inclusief ICT-bestedingen, blijkt
dat Nederland op dit moment internationaal goed meedoet
als ICT-land. Er is vanuit internationaal perspectief druk om de
bestedingen, zowel vanuit overheid als bedrijfsleven, te verhogen
ter stimulering van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven.
Wil Nederland geen achterstand oplopen, dan zal echter meer
geïnvesteerd moeten worden in innovatieve ICT-toepassingen.

Publieke sturing en regulering in de virtuele wereld;
een samenvatting van het verkennend onderzoek.
Centrum voor Recht, bestuur en informatisering,
Katholieke Universiteit Brabant, 2001

In dit onderzoek is gekeken naar patronen van sturing en regule-
ring in de virtuele wereld. Ontwikkelt zich in de informa-
tiesamenleving een virtuele werkelijkheid met een eigen logica en
dynamiek? Met andere woorden: in hoeverre is door de (op)komst
van ICT en het internet een nieuwe sociale werkelijkheid ontstaan
en zijn daarin ook nieuwe patronen of logica’s te ontdekken? 
Zo ja, is daarin ook sprake van patronen van sturing en regulering
en hoe zien deze er in de virtuele wereld uit? De vraag is uiteraard
ook welke rol de overheid, zoals we die kennen uit de ‘fysieke’
wereld, daarbij speelt.

Voor dit onderzoek is relevante literatuur geselecteerd en zijn
enkele sleutelinformanten geïnterviewd. De kern van het onder-
zoek bestond echter uit het feitelijk zoeken naar praktijken op het

internet (het ‘surfen’). Er zijn twee domeinen van overheidsbeleid
geselecteerd: veiligheid en gezondheidszorg. De case veiligheid is
toegespitst op opsporing en handhaving in de virtuele wereld
envooral geconcentreerd op min of meer karakteristieke vraag-
stukken uit de virtuele wereld, zoals virussen en computercrimi-
naliteit, illegale inhoud en dergelijke. De case gezondheidszorg is
gesplitst in deliberatie en besluitvorming (wederom gericht op
praktijken die min of meer karakteristiek zijn voor de virtuele
wereld, zoals medicijnen uit het buitenland, hulp bij zelfdoding op
het internet, enzovoort) en de organisatie van solidariteit.

Conclusies
Van belang is vooral de deterritorialisering, die samenhangt met
het wereldwijde karakter van het internet. Opsporing en hand-
having van normschendingen staan onder druk, maar ook de 
naleving van sommige regels wordt gefrustreerd door het
verdwijnen van staatsgrenzen in de virtuele wereld. Er ontstaan
van nieuwe kwetsbaarheden. De anonimiteit en vluchtigheid van
identiteiten bevordert al evenmin de naleving van regels en het
adequaat reageren op schendingen daarvan. Ook de horizontali-
sering en virtualisering zetten de patronen van sturing en regule-
ring uit de ‘fysieke’ wereld onder druk.

Zowel in de fysieke als in de virtuele wereld zijn voorbeelden te
vinden van markt-, gemeenschaps- en hiërarchische patronen van
sturing/regulering. In de virtuele wereld is het world wide web
een voorbeeld van ‘marktordening’, terwijl nieuwsgroepen meer
karaktertrekken vertonen van deliberatieve gemeenschappen.
Ook hiërarchische patronen komen voor. Het patroon van 
sturing/regulering is in dit opzicht sterk afhankelijk van de techni-
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sche karakteristieken van het specifieke, afgebakende domein in
de virtuele wereld. Zowel bij hiërarchische patronen als bij
gemeenschapsregulering is het voor individuen altijd mogelijk
om zich aan sturing te onttrekken (de exitstrategie).

Volledige overheidssturing en -regulering komt in de virtuele
wereld eigenlijk niet voor, maar dat betekent niet dat de overheid
geen enkele rol heeft. De overheid kan individuele gebruikers in
staat stellen om ‘hun eigen virtuele wereld vorm te geven’, maar
ook kan de overheid de inhoudelijke norm stellen (bijvoorbeeld
rondom illegale inhoud), die voor de praktijken in virtuele
gemeenschappen niet zonder betekenis is. De ‘netiquette’ is 
eveneens een voorbeeld van waarden en normen in de virtuele
wereld. ‘Intelligente’ technologie biedt wel mogelijkheden voor
effectief sturen. Voorbeelden zijn het digitale watermerk
(waardoor eigenaars van inhoud kunnen worden opgespoord) of
opsporing en aanpak van pedofielen door grote groepen mensen
te mobiliseren.

In veel opzichten is het individu het sturingscentrum voor de 
virtuele wereld, of het nu gaat om anonimiteit, om filtering, om
het voorkomen of bestrijden van ‘spam’ of het handhaven van het
auteursrecht van het eigen materiaal. Niet alleen ontbreekt een
centrale instantie vaak in technisch opzicht, ook de cultuur in de
virtuele wereld verzet zich doorgaans tegen dergelijke patronen
van sturing en regulering (zie ook Jordan, 1999; Porter, 1996).
Individuele sturing van de ‘eigen’ virtuele wereld, ondersteund
door specifieke diensten die in die wereld worden aangeboden,
zijn met name te vinden in de Amerikaanse literatuur en praktijk.

Het gaat erom individuen te bewapenen om zelf, en in 
gemeenschappen, het eigen virtuele publieke domein te creëren,
te reguleren en te bewaken. De herordening van macht, die het
internet veroorzaakt, creëert nieuwe kwetsbaarheden, maar ook
nieuwe wapens, stelt Esther Dyson. Voorzover er sprake is van
boven-individuele sturing, vindt deze veelal plaats in deliberatieve
gemeenschappen. In deze gemeenschappen staan normen, en de
naleving daarvan, permanent onder druk door afwijkend gedrag
en moeten voortdurend worden (her)bevestigd of aangepast. Dat
hoeft niet te betekenen dat ze ook vluchtig zijn; het betekent wel
dat ze betrekkelijk eenvoudig kunnen worden uitgedaagd en 
ter discussie gesteld. Opsporing en handhaving, naleving en
normstelling, sturing en regulering zijn in de virtuele wereld
veelal de resultanten van interacties, terwijl deze in de fysieke
wereld van het openbaar bestuur bedachte, of zelfs bewust
ontworpen, interventies (of combinaties daarvan) zijn. Het feit dat
het openbaar besturen in de virtuele wereld een individuele en
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid betreft, is wellicht het
meest karakteristieke verschil met de fysieke wereld.

Het virtuele publieke domein wordt niet door de overheid onder-
houden, maar er zijn verschillende publieke domeinen waarvoor
de verantwoordelijkheid berust bij individuen en hun gemeen-
schappen. In het onderzoek is verkend hoe die verantwoordelijk-
heid wordt ingevuld. De vraag hoe deze verantwoordelijjkheid
zich verhoudt tot die van de overheid in de fysieke wereld is in het
kader van dit onderzoek niet aan de orde gesteld. Duidelijk is wel
dat de virtuele wereld in bepaalde opzichten lijkt op de fysieke
wereld, maar daar in andere opzichten fundamenteel van afwijkt.
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Van 7 mei tot en met 10 juni 2001 heeft de commissie ICT
en Overheid een websitediscussie gehouden. Hierbij trad de 
Vereniging voor Bestuurskunde op als gastheer en facilitator.
De discussie werd gevoerd op de website www.cieictenoverheid.
bestuurskunde.nl en had tot doel om de ideeën en gedachten van
de commissie ICT en overheid te toetsen aan de ervaringen en
inzichten die leven onder bestuurden, bestuurders en bestuurs-
kundigen.

De websitediscussie bestond uit twee componenten. Allereerst is
er met behulp van een elektronisch forum een discussie gevoerd
op de website. En op de tweede plaats is er een essayprijsvraag
uitgeschreven via de website. In deze bijlage treft u een samen-
vatting van het verslag, dat de Vereniging voor Bestuurskunde
heeft gemaakt van de websitediscussie. Daarnaast zijn de twee
winnende essays afgedrukt.

De websitediscussie ICT en Overheid
De discussie was onderverdeeld in vier thema’s: de overheid in de
informatiesamenleving, het openbaar bestuur in een klassieke en
virtuele wereld, ICT als sturingsinstrument en ICT en de overheid
van morgen. De vragen en stellingen op de website van de 
commissie ICT en overheid, met opzet prikkelend geformuleerd,
hebben geleid tot interessante reacties. De algemene tendens
was dat ICT en de virtuele gemeenschap gezien worden als 
aanvulling op en modernisering van bestaande (institutionele)
kaders en minder als vervanging daarvan. ICT en het internet

bieden boeiende mogelijkheden om de (klassieke) overheidstaken
beter uit te voeren. De website is 14.955 keer bezocht. Het aantal
unieke bezoekers was 2.076; het totaal aantal reacties 90.

Discussie
• De relatie tussen overheid en burger verandert in die zin dat

informatie gemakkelijker toegankelijk is voor een beperkte
groep burgers. Dat zegt niets over de kwaliteit van die infor-
matie. De zorgtaken van de overheid veranderen hierdoor niet.

• Een speciaal lichaam ten behoeve van de directe democratie,
een Derde Kamer, is niet nodig. Beter is om naar alternatieven
te zoeken die het huidige debat interactief maken.

• De burger is baas over eigen gegevens, maar de overheid dient
deze te registreren en te beheren. Indien gewenst kan de 
burger deze gegevens aanvullen.

• Er kunnen veranderingen optreden in de relatie tussen burger
en overheid. Onduidelijk is waar het dan om gaat. Het internet
biedt kansen, maar kan voldoende maatwerk geboden 
worden? 

• Het huis van Thorbecke stort niet in, maar is misschien aan
herziening toe. Die herziening bestaat uit meer aandacht voor
regionale en lokale bestuurlijke niveaus en de toegevoegde
waarde die ICT en overheid zouden kunnen hebben. Het is
onduidelijk waar die toegevoegde waarde uit bestaat.

• De overheid houdt een rol in de virtuele publieke ruimte, maar
heeft ook klassieke taken, onder meer de waarborging van het
algemeen belang.
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• De overheid moet zwaardmacht blijven. Zij kan partij zijn in
virtuele discussies, maar heeft andere verantwoordelijkheden
dan de andere partijen. Ze is meer dan procesbewaker alleen.

• De overheid moet beter presteren. Transparantie zal de druk
op prestaties en de kwaliteit daarvan vergroten. ICT kan 
daarbij helpen.

• Gemeenschappen op het internet kunnen iets toevoegen aan
het overheidsbeleid, maar het beleid kan daar niet vastgesteld
worden in de vorm van politieke keuzes.

• De discussie over de inrichting van de backoffice is minder
belangrijk dan de producten die aan de frontoffice geleverd
worden. Koppeling van bestanden heeft hier niet veel mee te
maken en leidt tot problemen met privacybescherming.

• ICT kan de overheid beter laten functioneren. Dit kan vooral
omdat ICT snel en kostenbesparend werkt, maar ook doordat
het plaats- en tijdonafhankelijk is.

• Het lijkt er op dat de overheid enkele klassieke taken behoudt
en dat noch ICT, noch deterritorialisering en mondialisering,
leiden tot het verdwijnen van de overheid.

• De overheid kan toegesneden worden op het informatie-
tijdperk door concrete voorstellen uit te werken; bijvoorbeeld
voor een elektronische persoonskaart. Institutionele verande-
ringen worden niet voorgesteld.

Conclusies
In de relatie burger – overheid kunnen veranderingen optreden
door ICT en het internet. Deze vormen een toegevoegde waarde in
de verhouding tussen burger en overheid. De vraag wat ICT doet
met de overheid wordt beantwoord vanuit een traditionele invals-
hoek. ICT biedt aanvullingen op, en modernisering van, bestaande
institutionele kaders. Ook werd duidelijk gemaakt dat ICT niet
zozeer een sturingsinstrument is, maar wel toegevoegde waarde
kan leveren bij de uitvoering van overheidstaken. Betere dienst-
verlening door de overheid is gewenst (sneller, goedkoper,
beschikbaarheid, verantwoording). ICT kan daarbij helpen. Uit
de discussie bleek dat de overheid toegesneden moet worden op
het informatietijdperk door optimaal gebruik te maken van 
de mogelijkheden die ICT biedt. Dit betekent geen institutionele
veranderingen, maar mogelijk een cultuuromslag om efficiënt
werken te bevorderen.
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Essayprijsvraag

De commissie heeft via haar website, de e-mailkrant
‘Virtueel Bestuur’ en advertenties in enkele kranten en tijdschrif-
ten een essayprijsvraag uitgeschreven. Deelnemers dienden in 
te gaan op de vraag of de overheid in 2015 nog wel zou bestaan,
voor welke belangrijke uitdagingen overheden zich gesteld 
zien en welke drie ICT-hervormingen op de politieke agenda 
moeten komen om de overheidsorganisatie toe te snijden op het
informatietijdperk.

De commissie heeft aan twee van de ingezonden essays een prijs
toegekend. De eerste prijs van ƒ 1000,– is toegekend aan mevrouw
J. Victor. De commissie was van mening dat zij erin geslaagd 
was een persoonlijk getint essay te schrijven waarin duidelijk
werd gemaakt wat voor haar de belangrijkste onderwerpen zijn
die de overheid op de agenda zou moeten zetten.

De tweede prijs van ƒ 750,– heeft de commissie toegekend aan de
heer G. van de Wiel. De commissie vond dat hij in een heldere stijl
tot uitdrukking bracht dat de overheid zich meer zou moeten 
ontwikkelen tot een netwerkorganisatie, ook in internationaal
overkoepelende structuren. De overheid zou moeten bijdragen
aan de vermindering van haast en werkdruk door de inzet van 
ICT en er zorg voor dragen dat Nederland toegang heeft tot de
laatste technologische mogelijkheden. Daarnaast dient de over-
heid voorwaarden te scheppen om de burger te beschermen
tegen afhankelijkheid van de techniek. Zij dient eveneens mono-
polieposities aan te pakken.

Janina Victor
ICT en de overheid van morgen

Ik was verbaasd dat ze mij zonder meer in dienst namen bij 
de gemeente Amsterdam. Tenslotte ben ik Duitse staatsburger.
Nou werd ik ambtenaar bij een buitenlandse overheidsinstelling,
en niemand stelde ook maar een enkele vraag.
Dat is nou juist het fijne van de modernisering van de overheid.
Men bedenkt hoe het in de staat van de toekomst zou moeten
zijn, vaak aan de hand van wat elders succesvol blijkt. Dan beslui-
ten de staten met z’n allen dat het eigenlijk zó zou moeten. Dat
is in de Europese Unie gebeurd: de lidstaten hebben besloten 
om gezamenlijk een gemeenschap te vormen en elkaars burgers
bijvoorbeeld als ambtenaren te accepteren.
De staat is in verandering. De Europese eenwording is voor mij net
zo’n teken daarvan als de beginnende inzet van ICT in het contact
tussen staat en burger. De overheid probeert nieuwe kleren aan
om voor het aanbrekende seizoen gereed te zijn.

Het individu en de staat
De moderne mens is minder afhankelijk van de fysieke plaats
waar hij zich bevindt dan zijn voorouders. Zij leefden in hechte
dorpsgemeenschappen. Elke plaats was voorzien van een school,
een bank en een postkantoor. Met de opkomst van ICT en de 
individualisering is dit minder belangrijk geworden. Kinderen
worden opgevoed om verantwoordelijkheid voor zichzelf te
nemen, en ze leren vroeg hoe ze ICT kunnen gebruiken om in een
aantal van hun behoeftes te voorzien. De plaats waar iemand
woont telt minder dan vroeger.
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Dit heeft een groot effect op de overheid, die deze nieuwe 
ICT-burgers wil verzorgen. De maatschappelijke systemen moeten
op de veranderingen inspelen om niet hun grip te verliezen.

De leraar van de middelbare school die zijn scholieren een inter-
pretatie laat schrijven van Shakespeare’s “King Richard III” zal 
vertwijfelen, omdat de helft een of andere tekst van internet heeft
geplukt. Zijn collega die de opdracht geeft om op internet zoveel
mogelijk verschillende interpretaties op te zoeken en deze kritisch
met elkaar te vergelijken, is wellicht beter bezig.
Een ander voorbeeld: in het verleden was de politie machteloos 
als een crimineel de grens over vluchtte. Nu kan de nieuwe instan-
tie Europol politiegegevens uit meerdere landen raadplegen en
bestaat een slagkrachtige samenwerking tussen politiecorpsen in
grensgebieden.
De overheid is niet meer volledig meesteres over haar territorium,
omdat haar burgers over de grenzen van dit territorium heen 
kijken en heen leven.
Deterritorialisering betekent niets anders dan modernisering.
De overheid moet op de veranderingen inspelen. Tegen te houden
zijn de veranderingen in elk geval niet.

Op weg naar nog maar twee bestuursniveau’s
De overheidsadministratie en haar inrichting is geen doel op zich.
Het gaat er om elk probleem precies op dát overheidsniveau op te
lossen dat daar het meest geschikt voor is. Ik heb net beschreven
hoe de problemen zich veranderen, vooral mondialiseren.
De staat verandert mee. In 2015 zijn er nog maar twee bestuurs-
lagen duidelijk zichtbaar.

• Europese Unie
In de toekomst zullen de Europese Unie of andere internatio-
nale samenwerkingsverbanden steeds meer zaken regelen: de
mondiale burger heeft internationale problemen. De Europese
Unie heeft reeds gezorgd dat ik als Duitse mag werken in
Nederland. Ga vooral door! Internationaal vergelijkbare diplo-
ma’s, pensioensregelingen en ziekteverzekering, de weg is nog
lang.

• Natiestaat
De tweede laag blijft de nationale staat. Ondanks mijn sterk
Europees hart ben ik hiervan inmiddels overtuigd. We kunnen
de nationale staat als referentiekader niet missen, om het
leven ‘behapbaar’ te houden. Het kader schuift, maar niet
grenzeloos. Met name in culturele zin zal de nationale staat
ook in 2015 nog wel bestaan.

Verschuivende referentiekaders
Vaak wordt de kreet gehoord dat de Europese overheidslaag 
‘te hoog’ is, te ver weg van de burgers om zich eraan verbonden 
te voelen, en daarom niet levensvatbaar. Dat is op dit moment
waar. Tot op zekere hoogte zal de tijd hier verandering in brengen.
Neem nou mij. Ik voel me heel duidelijk Europeaan, en ik wil dus
als het ware de Europese burger zijn die nu ontbreekt. Maar mijn
dagelijkse referentiekaders zijn niet Europees. Zij zijn Duits, en
deels (steeds meer) Nederlands omdat ik hier op dit moment
woon. Deze kaders zijn namelijk nationaal georganiseerd. Kranten
en omroep, schoolsysteem, politieke partijen. Alles wat ooit
verzuild was in Nederland. (Nou ja, behalve de taal dan.) De 
15 natiestaten zijn de zuilen van de Europese Unie.
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Laten wij een voorbeeld nader bekijken: de partijenlandschap.
In het Europese parlement bestaan fracties, die net als nationale
partijen in ‘links’ en ‘rechts’ in te delen zijn. Echter: dit zijn 
zwakke koepelorganisaties, samengesteld uit nationale partijen
die ongeveer (maar niet altijd) inhoudelijk vergelijkbare doelen
nastreven. De meeste mensen zullen geen enkele van deze Euro-
pese partijen kunnen opnoemen.
Maar dit kan veranderen; er kan een ‘ontzuiling’ komen. Hoe staat
het bijvoorbeeld met het direct laten kiezen van een Europese 
president? Je hoeft maar naar het Eurovisie-Songfestival te kijken
om te zien dat de tijd daarvoor nog niet rijp is. De meeste mensen
stemmen niet op de béste kandidaat maar op diegene wiens land
zij het meest sympathiek vinden. Dit is ook begrijpelijk zolang 
de referentiekaders uitsluitend nationaal blijven. Maar als er 
ooit echte Europese partijen zijn, echt uit Europees perspectief
schrijvende kranten, die bovendien breed gelezen worden omdat
de Europese bevolkingen sterker met elkaar vervlochten zullen
zijn… ja, dan is er op een gegeven moment een mondige Europese
burger. En die kan zijn eigen Europese president verkiezen.

Deze ontwikkeling heeft tijd nodig. Politieke keuzes kunnen veel
bereiken, maar niet alles. Opnieuw een voorbeeld: De deelnemers
van de Europese Unie hebben vrijwel elk hindernis weggenomen
om in een ander Europees lidstaat te werken. In Duitsland 
staan de mensen werkeloos op straat, in Nederland heerst in vele
sectoren krapte. Toch ben ik nogal alleen als Duitse ‘gastarbeider’
in Nederland. Waarom? Aan de politiek ligt het niet. Het ligt
aan de cultuur, en aan de drempel die het uitsluitend nationale
referentiekader opwerpt. Maar doordat ik nu hier ben, is die 

referentiekader voor al mijn kennissen en vrienden in Duitsland
reeds een klein stuk veranderd.
ICT is een heel belangrijk middel om deze drempel uiteindelijk
weg te nemen.
Het internet is internationaal, en het spreekt Engels. Kranten die
op internet verschijnen krijgen veel sneller een internationaal
publiek dan kranten die alleen op de kiosk om de hoek verkocht
worden. Ook ICT verandert ons referentiekader en maakt het een
klein stuk meer internationaal dan het was.

En de gemeente?
Wat is er in mijn visie met het laagste bestuursniveau gebeurd,
het huidige provincie- en gemeenteniveau? Hoe kleiner de admi-
nistratieve eenheiden worden, hoe meer zullen het eenheiden van
dienstverlening worden. Deterritorialisering betekent dat het de
burger steeds minder kan schelen hoe zijn directe leefomgeving is
ingericht. Er hoeven daarom steeds minder beleidsbeslissingen te
worden genomen op dat lage, plaatselijke niveau. Daarvoor zijn
minder bestuurders nodig.
Amsterdam heeft een aantal jaren geleden ervoor gekozen om
stadsdeelraden in te richten: gekozen parlementjes op het niveau
van een subgemeente. Het idee was om de democratie te sterken
door de bestuurders in dichter contact met de bevolking te laten
treden. Volgens mij is dat mislukt. Sorry folks, maar daar zit
niemand op te wachten, en zeker niet de gedeterritorialiseerde
burger die drie uur per dag op internet surft en zich afvraagt
waarom stadsdeel Noord nou in godsnaam een eigen internetsite
moet hebben, het is toch gewoon gemeente Amsterdam? 
De politieke besluitvorming op dit lage geografische niveau zal
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steeds minder nodig zijn. Gemeentes zullen blijven bestaan, maar
voor de burgers zijn zij vooral dienstverlener, niet als bestuurder.

ICT in de moderne overheid: twee taken
Voor een overheidsinstantie die haar burgers optimaal wil ver-
zorgen, is ICT een van de grootste factoren van verandering.
De burger gebruikt ICT; de overheid moet daarin meegaan.
De overheid is verantwoordelijk voor twee verschillende 
processen:
A Zij administreert en bedient haar burgers.
B De gekozen bestuurders nemen maatschappelijk relevante

beslissingen.
ICT kan in allebei ingezet worden. Maar: op een zeer verschillende
manier.
Dienstverlening en het democratische beleidsproces stellen
geheel andere eisen aan een moderniserende overheid. Ik wil 
deze twee processen gescheiden bekijken.

Elektronische dienstverlening
Boven heb ik aangetoond dat de dienstverleningstaak in belang
toeneemt, zeker op het laagste administratieve niveau. De over-
heid doet er dus goed aan om aan deze verwachting tegemoet te
komen.
Dienstverlening, dat is de vriendelijke meneer of mevrouw die mij
zo snel mogelijk helpt aan wat ik nodig heb. Echter, die vriendelijke
meneer is in de toekomst vooral een 24 uur bereikbare meneer die
mij nooit doorverbindt en die weet wat ik al in het verleden aan
zijn collega heb verteld. Een elektronische meneer namelijk,
wellicht met het gezicht van een online invulformulier. Prima.
Als ik maar een paar dagen later in de bus heb waar ik om vroeg.

De overheid kan niet genoeg inspanningen doen om met de
maatschappij mee te gaan in de inzet van ICT. Zij moet zorgen dat
zij haar dienstverlening vraaggericht en op veel verschillende
manieren toegankelijk maakt. In het bedrijfsleven wordt de
dienstverlening namelijk vanzelf internationaal, en daarmee 
veranderen ook de verwachtingen van de burgers.

Als ik een treinverbinding op internet moet opzoeken, gebruik 
ik inmiddels standaard het zoeksysteem van de Deutsche Bahn.
Ook als ik van Zaandam naar Almere moet. Het zoeksysteem op de
Duitse site vind ik namelijk veel toegankelijker, en toevallig zijn
daarin ook alle Nederlandse stations opgenomen. Ik haal mijn
dienstverlening daar waar ik het prettig vind.
Of is dat nou oneerlijk van mij als ik de overheid met het bedrijfs-
leven vergelijk? De overheid is per definitie op behoud ingericht,
en dat is goed zo. De keerzijde is dat zij soms niet flexibel genoeg
of hervormingsgezind genoeg is om bepaalde taken op de ideale
manier uit te voeren. Maar als de overheid op de doorverbindende
ambtenaar van 9.00 – 16.30 uur blijft hameren, dan wordt zij op 
termijn niet meer geaccepteerd door de burger. Dan is zij namelijk
niet meer dienstverlenend genoeg volgens de standaards die de
burger van het bedrijfsleven gewend is.

Gegevens wel of niet koppelen?
Er is één belangrijk praktisch vraagstuk op het gebied van dienst-
verlening dat de overheid dringend op de agenda moet zetten.
De tendens op overheidssites gaat naar personalisatie, dat wil
zeggen dat de bezoeker inlogt en vervolgens alle gegevens die van
hem bekend zijn op het scherm verschijnen. De redenering is als
volgt: de overheid heeft toegang tot een aantal verschillende
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gegevensbestanden. Als nu meneer Janssen belt of inlogt, dan
krijgt hij betere dienstverlening als de overheidsinstantie waar-
mee hij contact zoekt daarvoor alle beschikbare informatie inzet
die zij over meneer Janssen heeft. Zijn gemeente kan hem bijvoor-
beeld ongevraagd erop attenderen dat zijn rijbewijs verloopt.
Meneer Janssen vindt dat wellicht geweldig. Maar zijn buurvrouw
vindt het niks. Zij wordt er niet goed van dat al haar gegevens uit
verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat heeft
iets van ‘Big Brother is wachting you’ uit 1984. Nee dank je.
Los van wat wenselijk is, is dit trouwens gewoon verboden.
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen data 
uitsluitend worden gebruikt voor het oorspronkelijk aangegeven
doel. Met de genoemde personalisatie van dienstverlening is de
overheid in een aantal opzichten bezig om deze wet te schenden.
Gegevensbronnen koppelen om betere service in de dienstver-
lening mogelijk te maken, dat mag alleen zolang het met de 
privacy-wetgeving in overeenstemming is, en geen centimeter
verder, alsjeblieft!

Het democratische beleidsproces en ICT
De inzet van ICT in het beleidsproces zie ik erg kritisch, hier liggen
verleidingen naar een verkeerde weg op de loer.
Nederland heeft ervoor gekozen om zijn staat volgens het model
van de representatieve democratie in te richten. Dat betekent dat
de burgers in regelmatige afstanden mensen benoemen om 
in hun naam zitting te nemen in een parlement of andere 
vertegenwoordiging. Door hun kiezersstem drukken de burgers
hun vertrouwen uit dat de gekozen vertegenwoordigers de juiste
beleidsbeslissingen nemen.

Een burger heeft namelijk een druk leven. Hij moet namelijk geld
verdienen om zijn familie te kunnen onderhouden, hij moet zijn
kinderen opvoeden, en hij moet af en toe onspannen in zijn tuin
kunnen zitten om gelukkig te zijn. Hij heeft zeker geen zin om
lastig gevallen te worden met beleidsbeslissingen, en daar is hij
bovendien helemaal niet voor opgeleid. Daarom huurt hij een
knecht in, de bestuurder namelijk, voor die hij elke vier jaar stemt.
De taak van deze bestuurder is om alle voors en tegens in een
kwestie af te wegen en dan een zorgvuldige beslissing te nemen.
Hoe passen online polls en referenda hierin? Het spijt me: niet.
Referenda hebben met opzet een heel beperkte rol gekregen 
in het politieke systeem. ICT maakt referenda makkelijker, toe-
gegeven, maar het maakt ze nog niet zinvoller.
En de online discussiefora werken dan ook niet, zoals uit de
meeste huidige experimenten blijkt. Ze zouden wellicht kunnen
werken, als de resultaten bindend zouden zijn en als vast onder-
deel opgenomen in het politiek proces. Maar dan is er sprake van
directie democratie, niet van representatieve democratie. Ik vraag
me af of we dat wel willen. In ieder geval is het geen goed idee om
zorgeloos twee politieke systemen te mengen. Dat kan alleen
maar ongeloofwaardigheid en irritatie scheppen.

Transparantie van bestuur
Welke rol speelt ICT dan wel in het democratisch proces?
ICT is een uitstekend middel om de burger optimaal van informa-
tie te voorzien. Hij is namelijk nog steeds de heer over zijn knecht
en bewaakt hem.
De eerste kans krijgt hij in de voorbereiding: de verkiezing. De
trend in de verkiezingscampagnes van de laatste jaren lijkt in alle
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landen te gaan naar minder inhoudelijk debat en meer promotie
van persoonlijkheden. Dat is jammer, want om de inhoud gaat
het toch. ICT is een prima middel om het inhoudelijke debat over
politiek te sterken.
Voor de laatste verkiezingen naar de Bondsdag heb ik aan 
een online test meegedaan: ‘welke partij vertegenwoordigt uw
mening het beste?’ Uit de verkiezingsprogramma’s van de belang-
rijkste partijen waren de antwoorden op 10 actuele maatschappe-
lijke kwesties uitgeknipt en zonder vermelding van de partij op
een rijtje gezet. In eerdere verkiezingen had ik een paar keer op 
de liberalen gestemd. Uit de online test kwam echter dat die het
precies in 0 van de 10 vragen met mij eens waren. Volgens de test
moest ik vooral op de Groenen gaan stemmen. Stemmen dus op
mensen wiens gezicht me op de verkiezingsposter niet helemaal
aanstond, maar die wel helemaal mijn mening bleken te ver-
tegenwoordigen.

Heeft grote indruk op mij gemaakt, deze belevenis. Hoeveel meer
mensen zouden er nog rondlopen die helemaal geen idee hebben
waarop ze nou eigenlijk stemmen? Zonder die test was ik er wel-
licht nooit achter gekomen.
Ook als het bestuur een keer gekozen is, komt de inzet van 
ICT prima van pas. De knecht (bestuurder) moet zijn meester (de 
burger) namelijk op de hoogte houden van zijn bezigheden. De
burger wil weten wat die bestuurder met zijn stem en zijn
belastinggeld zoal aan het doen is. Internet is daar een uitstekend
middel voor. De overheid kan van internet een forum voor conti-
nue voortgangsrapportage maken. Niet om de burger zo nodig
actief te betrekken bij het beleidsvormingsproces, maar om hem

controlemogelijkheid te geven. Wie niets te verbergen heeft, mag
open zijn. De overheid en haar bestuur is van de burger, en niet
tegen hem.

Op de politieke agenda, graag! 
Hieronder zijn drie belangrijke stellingen uit mijn essay samen-
gevat. Deze stellingen horen met spoed op de politieke agenda.
Pas als wij ons als maatschappij hierover een mening hebben
gevormd, weten we echt waar onze overheid ongeveer naar toe
moet met ICT.
1 Verantwoordelijkheid en flexibiliteit

Als de overheid een bepaalde taak heeft, moet ze deze ook 
zo efficiënt mogelijk uitvoeren. ICT biedt nieuwe mogelijk-
heden voor verbeterde efficiëntie en dient daarom toegepast
te worden. Ben je daartoe als overheid niet flexibel genoeg,
dan hoort de taak wellicht uitbesteed.

2 Dienstverlening en privacy
De overheid moet haar dienstverlening zo veel en zo snel
mogelijk ook elektronisch aanbieden. Koppeling van gege-
vensbestanden is daarbij desondanks kwalijk zodra de privacy
in gedrang komt. Koppeling mag dus pas als daarvoor uitdruk-
kelijk toestemming van de betreffende burger is gevraagd.
En als dat te veel werk is: jammer, dan maar niet.

3 ICT in het democratische proces
Ga niet aan de representatieve democratie knagen. Maak 
alles openbaar wat het bestuur aan het doen is, maar maak
het bestuur niet overbodig door de burger zelf de last
van besluitvorming op te leggen. Afblijven van elektronische
referenda dus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9091 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114status



Guido van de Wiel  
ICT en overheid in de toekomst

1 Introductie

Als een profeet honderd jaar geleden tegen zijn publiek
had verkondigd, dat men binnen een eeuw met iedere wille-
keurige persoon aan de andere kant van de wereld zó een gesprek
zou kunnen voeren, foto’s en brieven in een paar seconden zou
kunnen overschieten tot in China, rechtstreekse beelden uit
Nieuw-Zeeland zou kunnen volgen, zoals wij dat vandaag de dag
doen, hadden de mensen de profeet waarschijnlijk uitgelachen 
en zijn verhaal verwezen naar het land der fabeltjes. Toch is het
waar geworden, dankzij de huidige ontwikkelingen op het gebied
van Informatie en Communicatie Technologie. Sommige zaken
zijn niet te voorzien. Toch wordt getracht deze niet voorspelbare
toekomst – op een wat kleinere schaal – in dit stuk te tarten. Wat
wordt bijvoorbeeld van de rol van de overheid in de toekomst
gezien de – op het eerste oog zo stormachtige – ICT-ontwikkelin-
gen? Om deze vraag te beantwoorden lijkt het raadzaam om eerst
te analyseren welke karakteristieken de huidige, moderne ICT 
nu eigenlijk in zich draagt. Daarna kunnen de effecten van een
dergelijk nieuw medium worden ingeschat – gegeven haar karak-
teristieken – om tenslotte te bepalen wat de gevolgen hiervan
zouden zijn voor een overheid.

1.1 Analyse ICT: karakteristieken van ICT

Informatieuitwisseling over tijd en plaats
Historisch bezien kunnen we het volgende schetsen. Sinds de
opkomst van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw waren
ineens de tekstdrager en de tekst niet meer identiek. De verteller
kwam los van haar tekst te staan. Oplages vergrootten exponenti-
eel en Europa werd bedolven onder boeken. Twee eeuwen geleden
liet de Industriële Revolutie machines en de automatisering haar
intrede doen. Naast massaproductie in fabrieken werden uit-
vindingen doorontwikkeld en techniek verfijnd. Zo ontstond er 
de mogelijkheid om tapeopnames te maken: hierdoor kwam de
feitelijke stem los van het lichaam. Vervolgens kwam door de
video beeld en geluid los van tijd en ruimte. En toen deed het
Internet haar intrede. Gedurende de jaren tachtig en negentig
steeg het aantal Internetgebruikers en diensten tot zulke hoogtes
dat men kan spreken over een massale Internet-ionalisering.
Anderen noemen dit de Digitale Revolutie. Het Internet maakte
communicatie over grote afstanden en door de tijd heen mogelijk
en het stelde mensen in staat om zeer snel te beschikken over een
enorme hoeveelheid informatie.

Centraal versus decentraal
Wellicht is één van de belangrijkste verschillen tussen oudere
media en het Internet het decentrale karakter van laatstge-
noemde. Er is een groot verschil tussen deze decentrale wijze 
van communiceren en het centraal gestuurde karakter van 
bijvoorbeeld televisie en radio. Televisie en radio zijn van het type
broadcasting, hetgeen staat voor het uitzenden van algemenere
informatie die de interesse heeft van een veel breder publiek.
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Internet is daartegenover een voorbeeld van narrowcasting 
(Hannerz, 1992). (zie ook het kopje: keuzes, keuzes, keuzes).

Passief versus interactief
De grote winst van de uitvinding van Internet is de interactie. Er is
met dit medium ineens interactie mogelijk zonder iemands
fysieke aanwezigheid. Los van tijd en ruimte is er wederzijdse
communicatie en informatieoverdracht mogelijk. Dit is wat ik het
dialogische karakter van het Internet noem. Zo’n medium had de
mens nog niet eerder ter beschikking gehad. Het beeldscherm
werd het venster waardoor men met de wereld kon communice-
ren. Windows deed haar naam eer aan.

Hiërarchie versus netwerk
Aangezien het Internet bestaat uit computers die allemaal aan
elkaar verbonden zijn en met elkaar kunnen communiceren is 
er sprake van een netwerk. Dit netwerk heeft een democratisch
karakter: iedereen kan met iedereen communiceren zonder 
dat men een hiërarchische lijn moet bewandelen. Sinds Internet
kunnen dan ook minderheden voor het eerst in de geschiedenis
op een relatief goedkope manier hun situatie wereldkundig
maken. Een voorbeeld hiervan zijn de Zapatistas Indianen in
Mexico. Minderheden hebben dezelfde middelen in handen als de
machthebber en kunnen internationale aandacht vragen voor
hun politieke situatie (zie: Ponsioen, 1996).
Ook in (inter)nationale bedrijven en organisaties zal het centrum
van de macht meer bewegen naar de lokale productiepunten.
Eén voor allen en allen voor één, lijkt het adagium van de netwerk-
organisatie van de toekomst. Denk hierbij ook aan strategische
allianties en – in het geval van het bedrijfsleven – de verschuiving

middels fusies naar megaconcerns met op lokaal niveau haar 
zelfwerkzame units.

Enkelvoudig versus meervoudig
Op het Internet is een combinatie van media mogelijk. Video,
audio en tekstfragmenten kunnen geïntegreerd worden aan-
geboden. Ook binnen één medium is er een meervoudigheid te
ontdekken. Hypertext is hier een voorbeeld van.

Globaal versus lokaal
Internet doorbreekt geografische barrières, dat is waar. Maar de
gedachte dat het nationale niveau zou komen weg te vallen en
plaats zou maken voor internationaal is slechts ten dele waar. Het
is waar dat de influx van ICT plaatsvindt in een internationaal
georiënteerde context. Aan de andere kant krijgen – door de snelle
distributie van de informatie – lokale gebeurtenissen steeds meer
invloed op het gedrag en denken van mensen aan de andere kant
van de wereld. Dit geheel is een proces dat beter bekend staat
als globalisering. Globalisering verwijst dus niet alleen naar 
het globale, maar ook naar het lokale. Immers, hoe globaal ook de
context van haar productie en verspreiding, zo lokaal is haar daad-
werkelijke concrete toepassing en gebruik (Ponsioen, 2000). Zowel
zender als ontvanger opereren per definitie vanaf een lokaal punt
(local level), terwijl deze twee onderling weer op global level 
verbonden (kunnen) zijn. Ook in termen van overheid blijkt dat
lokale en regionale overheden belangrijker worden in de toe-
komst, omdat juist hier de verschillende informatiedragers bij
elkaar komen (Van den Hove, 1999). Het lijkt erop dat nationale
overheden vooralsnog de beste partijen om local level met global
level te verbinden.
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Directe versus indirecte communicatie
Men communiceert niet meer rechtstreeks met elkaar, maar men
communiceert via beeldscherm, toetsenbord, muis of spycam. Dit
levert mogelijkheden tot een virtuele wereld, waarin men relatief
anoniem kan vertoeven. (zie kopje: virtueel versus werkelijk).

1.2 Analyse ICT: wat zijn de karakteristieken niet (!), m.a.w.:
wat zijn de beperkingen? 

Om de karakteristieken van ICT vast te stellen, dienen we
tevens vast te stellen wat ICT in ieder geval NIET is. Dit, mede om
de grenzen van de nieuwe media te bepalen, en daarmee de eufo-
rische stemming wat te drukken.

ICT leidt niet tot structureel nieuwe economie
Prof.dr. G.M.M. Gelauff en dr. P.W.J. de Bijl van het Centraal Plan
Bureau (2000) constateerden in het jaar 2000 dat er nog geen
aanwijzingen waren dat ICT zou leiden tot een structureel nieuwe
economie. Wel constateerden zij dat er sprake was van een ver-
nieuwende economie. De invloed van ICT daarop was volgens hen
echter gering. Daar waar op microniveau (in bepaalde bedrijven)
wel aanwijzingen zijn dat ICT de winsten en de productiviteits-
groei vergroot (Bartelsman & Hinloopen, 2000), blijkt dat er juist
in die bedrijven een grote hoeveelheid hoger opgeleiden aan-
wezig is. De groei van deze bedrijven zou dus ook wel eens kunnen
samenhangen met de mens als finale factor in plaats van met de
techniek en de ICT.
Ook dient er rekening gehouden te worden met het feit dat
binnen de ICT op bepaalde momenten een plafond bereikt wordt.
Zo zal bijvoorbeeld de groei van het aantal Internetaansluitingen

stagneren, zodra heel Nederland online is. Men dient tijdelijke
groei te scheiden van de structurele groei.
Ook uit het rapport van Frissen (1999) blijkt dat de kern van 
het werk ondanks de technologische ontwikkelingen gelijk is
gebleven. Mensen vergaderen nog steeds veel, grijpen in eerste
instantie toch naar de telefoon en zitten voornamelijk vast in 
het ‘negen-tot-vijf-stramien’. Email wordt wel gebruikt, maar 
verandert het reguliere proces nauwelijks.

1.3 Overschatting van de invloed van ICT

ICT vervangt niet, maar voegt toe
ICT vervangt niet alle bestaande systemen. We moeten er niet
heiligmakend over praten. Dat is een fout die we in de geschiede-
nis wel vaker zien terugkomen. De overweldigende impact van
een Revolutie of uitvinding maakt dat de mensheid er te grootse
(hoopvolle of angstige) verwachtingen van hebben. Naar aan-
leiding van de Industriële Revolutie dachten mensen ook dat
geautomatiseerde fabrieken en robots het werk uiteindelijk over
zouden nemen van de mens. Dit oude toekomstbeeld staat in
schril contrast met de recente ontwikkelingen van een kennis-
economie die nota bene gebaseerd is op human capital. Niks
fabrieken: ménsen zijn geld waard. Een ander voorbeeld: naar aan-
leiding van de uitvinding van de fiets dacht men dat er niet meer
gelopen zou worden. Bij de uitvinding van de auto dacht men 
dat er niet meer gefietst zou worden, et cetera. Steeds weer bleek
echter: zolang het een ánder medium is, komt het er naast de
bestaande media bij. Vervanging geschiedt pas wanneer de
nieuwe uitvinding in zijn totaal een gehele verbetering op 
eenzelfde media. Dan gaat het meer over een nieuwe format
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(vgl: videocamera’s die de dure 8 mm-filmpjes vervangen of 
laptops die zware, logge, draagbare computers vervangen).

ICT niet als doel, maar als middel
ICT gaat met name over informatieoverdracht en kennisover-
dracht. Het blijft een middel en is geen doel op zich. De euforie
over de ontwikkelingen rondom globalisering, flexibilisering,
internationalisering gaat soms zo ver dat er al maatschappelijke
discussies ontstaan of het niet logisch is om de regering en de
nationale overheden op te heffen op termijn. Dit lijkt mij geen
goed plan. Er zouden teveel taken blijven liggen die het beste op
nationaal niveau geregeld kunnen worden. Teveel taakgebieden
kunnen niet worden opgelost met kennis of informatie.
Hoe opereren we voortaan mensen? Een nieuwe nier downloaden
zal niet snel tot de mogelijkheden behoren. Een maatschappij die
meer en meer gebaseerd is op informatie, vergeet wellicht haar
handen te gebruiken. Zolang de ICT nog niet in staat is om luiers
te verschonen, bejaarden te verzorgen, zwervers onderdak te 
bieden en de mens het denken te ontnemen, hebben we niet
voldoende aan de ICT alleen. Internet levert een snelle verbinding
in drukke tijden, maar Internet kan nog geen drukverband aan-
leggen in moeilijke tijden.

ICT en haar overload: de discrepantie tussen vraag
en aanbod

In de discussienota van het ministerie van Economische Zaken
(2000) wordt nog geschreven dat ‘miljarden webpagina’s op dit
moment de wereld overspoelen’. Dit is ongetwijfeld waar, maar
wat óók waar is dat in één van de Nederlandse dagbladen van 
6 juni jongstleden er melding werd gedaan dat er in Amerika

slechts 14 sites zijn die de top voeren, sites die écht regelmatig
bezocht worden, waaronder een website als Napster. Het jaar
daarvóór waren dat er nog ruim 100. Het lijkt erop dat het aanbod
veel, veel en veel groter is dan de uiteindelijke vraag. Adverteer-
ders en trendwatchers schermen maar al te vaak met de aanbod-
kant vanuit de vooronderstelling: het aanbod bepaalt mede de
vraag. Vanwege het ontstaan echter van kieskeurige, interactieve
consumenten wordt de vraagkant ook kritischer. Wie weg kan 
klikken, hoeft niet meer alles te slikken.

2 Effecten naar aanleiding van de karakteristieken

Wat kunnen we nu uit bovenstaande karakteristieken en
niet-karakteristieken opmaken als het gaat om de effecten van
moderne ICT? Ik deel de effecten op in psychische effecten,
effecten op de markt, maatschappelijke effecten en internationale
effecten.

2.1 Psychische effecten

Afhankelijk versus onafhankelijk
We voelen met alle moderne snufjes om ons heen onze onafhan-
kelijkheid groeien. We kunnen bellen vanaf elke plaats, we loggen
in wanneer we willen, we chatten met Australië en houden een
video conference met zeven directeuren tegelijk die zich allemaal
op een ander continent bevinden. Helaas voor degene die om vier
uur ’s nachts moet opstaan voor een vergadering, maar we heb-
ben contact. En daar gaat het om. We hebben contact wanneer 
wij willen en dat voedt onze gedachte van onafhankelijkheid.
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En alhoewel we in onze beleving onafhankelijkheid ervaren,
zijn we juist bezig om een nieuwe afhankelijkheid met elkaar 
op te bouwen, te weten: we worden afhankelijk van de techniek.
De eerste maatschappelijke gevolgen zijn al zichtbaar geworden.
Technology Related Anger heeft zijn intrede al gedaan. Als 
een apparaat niet meer doet wat wij willen, slaan we door.
We voelen ons gefrustreerd als een printer ons papier scheef
inslikt, we voelen ons wanhopig wanneer er – zonder opgave 
van reden – een fatale uitzonderingsfout door de computer is 
geconstateerd en het beeldscherm helblauw als een vissenkom
opflikkert. En we vóelen ons niet alleen reddeloos, maar we 
zíjn ook machteloos wanneer Kournikova onze computer
betreedt.

Tijd genoeg of tijdsdruk?
De ICT stelt ons in staat om sneller te communiceren. Het maken
van een offerte, het doorrekenen van getallen, het automatiseren
van repeterende handelingen: het zijn allemaal tijdwinners. De
moderne ICT zou ons dus tijd moeten opleveren. Toch zien we niet
dat er minder gewerkt wordt. Sterker nog, de werkdruk lijkt steeds
maar weer te verhogen. Alleen al gezien het groot aantal jonge,
hoogopgeleide mensen die met psychische klachten in de WAO
zitten, blijkt dat de druk te hoog is. Er zijn geen vooruitzichten dat
deze trend de komende jaren zal afnemen. Uit de studie ‘ICT en
arbeid in het dagelijks leven’ (Frissen, 1999) blijkt eveneens dat ICT
ook tijdsdruk oplevert. Het lijkt erop dat de globalisering,
waardoor iemand de hele wereld met één klik op de muis in zijn
handen heeft, er tegelijkertijd voor zorgt dat er veel meer spelers
op het zakelijke toneel verschijnen, waardoor de onderlinge 
concurrentie groter wordt. Het argument dat door ontwikke-

lingen in de ICT er sneller werk af is, zodat de werkdruk zou zakken
lijkt hiermee van tafel.

De keerzijde van het flexibele werken
Mensen kunnen klem komen te zitten: zowel veel en hard werken
als ‘het ervan nemen’ is statusverhogend (Peters, 2000). Vanwege
het feit dat met de huidige technologie overal en altijd gewerkt
kan worden ontstaat er minder een scheiding tussen privé en 
kantoor. Het kantoor verwordt tot huiskamer met aantrekkelijke
lunches, een gezellige sfeer en een groep hechte collega’s en de
huiskamer verwordt tot kantoor. Het zijn vooral de ICT-gebonden
activiteiten waarvoor niet de aanwezigheid van negen tot vijf
noodzakelijk is en telt. De vraag die steeds weer blijkt te tellen is
of de productiedoelstelling en de deadline gehaald zal worden, op
welk moment er ook aan gewerkt wordt. De eisen worden verder
opgeschroefd, waardoor langer en flexibeler moet worden
gewerkt zonder dat dit op zichzelf goed zichtbaar gemaakt en
gehonoreerd kan worden. Flexibele werktijden: wat klonk als een
mooie droom blijkt tot nachtmerrie te verworden, zonder dat men
liegt wanneer men het heeft over flexibel. Zo flexibel is er nog
nooit gewerkt: mensen wringen zich in alle bochten om deadlines
maar te halen. Double Incomes No Sex is nu al een begrip.

Keuzes, keuzes, keuzes
De burger kan op alle niveaus alles kiezen wanneer hij maar wil.
Deze keuzemogelijkheden beginnen al vroeg op school en gaan
door. In het beste geval levert dit een situatie, waarin men invloed
heeft op het aanbod en een grote mate van autonomie ervaart in
dit leven. De keerzijde is dat mensen geen vastomlijnd kader meer
hebben en verzuipen in de keuzemogelijkheden en de hoeveel-
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heid informatie die op hen af komt. Van school tot opleiding, van
baan tot reizen. De keuzemogelijkheden zullen alleen maar 
blijven groeien. Te veel keuzevrijheid kan ook beperkend voelen.

2.2 Effecten op de markt

Rivaliserend of niet-rivaliserend
Het ministerie van Economische Zaken (Jorritsma, 2000) schrijft in
haar discussienota dat de ontwikkelingen op het gebied van 
ICT leiden tot een kenniseconomie. Zij dichten aan kennis de
eigenschap toe dat kennis gedeeld kan worden zonder dat de
gever van de kennis de kennis kwijtraakt. Dit klopt.Wat dat betreft
is kennis bijzonder: het kan steeds weer gedeeld worden zonder
dat het vermindert. Om deze karakteristiek van kennis echter als
niet-rivaliserend te bestempelen getuigt van weinig inzicht.
Kennis is en blijft macht en alhoewel kennis gedeeld kán worden,
zal dit niet snel gebeuren. Zeker niet binnen de context van 
rivaliserende partijen. Zelfs in arbeidscontracten pakken we dit
‘gevaar’ van kennisdeling aan door er onderdelen in op te nemen
als concurrentiebeding, informatieverstrekking of geheim-
houdingsplicht. Kennisdeling klinkt mooi, maar is al te vaak een
utopie.

De nieuwe schaarste
Jacobs (2000) wijst erop dat door de explosieve groei van informa-
tie- en communicatieproducten er een nieuwe schaarste ontstaat.
Waar vroeger de schaarste een fysieke schaarste was – voedsel of
materialen bijvoorbeeld – daar wordt in de toekomst de schaarste
er één van meer abstracte aard. De nieuwe schaarste wordt de
aandacht van de consument. Wie weet de consument – met zijn

veelheid aan keuzemogelijkheden – te boeien? Wie weet de blik
van de zapper vast te houden? Wie voorkómt de klik met de muis?
De mens als marktmechanisme. De aandacht als schaarse factor.

Virtuele monopolieposities
Ondernemingen kunnen via Internet op zoek gaan naar de goed-
koopste aanbieder. Zo zullen er gaandeweg meer virtuele markt-
plaatsen ontstaan, waar ondernemingen hun inputs aanzienlijk
goedkoper zullen kunnen aanschaffen dan voorheen. Bedrijven 
in de groot- en detailhandel zullen het door deze ontwikkelingen
hard te verduren krijgen. Vanaf het eindproduct tot aan de consu-
ment zullen de lijnen kort kunnen worden. Winkels zullen ver-
worden tot showroom, (Internet)winkels zullen meer en meer op
maat hun magazijnen en hun goederen gaan beheren. Overigens
bestaat het gevaar dat dergelijke virtuele marktplaatsen, in 
handen van private partijen, verworden tot private monopolies,
die de concurrentieverhogende en kostenverlagende werking van
de internethandel beperken. (zie ook: Jorritsma, 2000).

Zoekt en gij zult vinden: informatie versus kennis
Iets aanbieden op het Internet is één, het vinden ervan is twee.
De macht van de zoekmachines zal een verdere vlucht nemen. Er is
een wezenlijk verschil tussen informatie en kennis.‘Wij verdrinken
in informatie, terwijl wij dorsten naar kennis,’ aldus John Naisbitt
in zijn boek Megatrends. Informatie is er te over. Het vinden van de
juiste kennis is vaak erg moeilijk (en dus duur). Maar eenmaal
gevonden en gecodificeerd is de verdere verspreiding van kennis
weer heel goedkoop. ICT maakt het immers mogelijk om gecodifi-
ceerde vormen van kennis tegen heel geringe kosten te vermenig-
vuldigen, op te slaan, doorzoekbaar te maken en te transporteren.
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De omzetting van informatie in kennis zal steeds belang-
wekkender worden. Wie op zoek is naar een massief stuk hard-
hout ziet door de bomen het bos niet meer. We geraken verstrikt
in het World Wide Web.

2.3 Maatschappelijke effecten

Milieubesparing versus milieuvervuiling
Men dacht ooit dat door de invoering van ICT de milieukosten
sterk teruggedrongen zouden kunnen worden. Email zou leiden
tot minder papierwerk. Fysieke mobiliteit zou vervangen worden
door ‘e-mobility’ en ook de invoering van slimmere productie-
processen zou milieubesparend kunnen zijn. Emails worden uit-
geprint, het vliegverkeer neemt alleen maar toe en ‘e-business’
leidt tot méér fysieke mobiliteit in de vorm van kris-kras-vervoer
van producten:

‘Door het zoeken naar het goedkoopste alternatief kan het zijn 
dat hout wordt gewonnen in Venezuela, bewerkt wordt in Mexico,
van Ghanese houtbewerkers de uiteindelijke vorm krijgt en in
Nederland door Xenos of V&D wordt verkocht.’ (Ponsioen, 1997) 

Zoals eerder gezegd komt ICT er als medium bij naast andere
media en zal ICT geen media – die andere, unieke functies hebben
– vervangen. De unieke bijdrage van de ICT zorgt er wel voor 
dat de wereld comprimeert en dat er een situatie van ‘global 
interdependence’ ontstaat (Robertson 1992:6), waarbij voorheen
losstaande en onafhankelijke lokaliteiten voor hun functioneren
steeds afhankelijker worden van andere lokaliteiten (zie ook:
afhankelijk versus onafhankelijk).

Digitale snelweg versus filevorming 
De brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland doet in
De Volkskrant van 23 juni 2000 verslag van haar onderzoek hoe de
handel via het internet wel eens zou kunnen stranden in files op
de weg. Producten dienen toch altijd de eindgebruiker fysiek
weten te gebruiken. Dit toekomstige probleem heeft te maken
met de fatale fictie dat te veel mensen ervan uitgaan dat globali-
sering een proces is dat enkel te maken heeft met wereldwijde
omvang. Men vergeet dat elke gebruiker ook lokaal bereikt moet
worden als deze gebruiker een product via het Internet bestelt
(zie: globaal versus lokaal). Tel daar nog eens een structureel 
stijgende bevolking bij en we weten dat de files langer in tijd 
zullen duren en meer ruimte in beslag zullen nemen. Terwijl op de
virtuele snelweg tijd en ruimte wordt overslagen, zullen tijd en
ruimte op de ‘echte’ snelwegen juist geblokkeerd worden.

Digibeet versus de digiweet
Met de stijging van het aantal ICT-producten en ICT-toepassingen,
zullen ook degenen die niet meegaan verder en verder achter-
blijven. Deze groep zal verder, vaker en meer gediskwalificeerd
worden in het maatschappelijk (informatie)verkeer. Voor steeds
meer diensten is immers een ICT-basis nodig. Van betalingen in
winkels tot het boeken van een reisje. Communicatie met behulp
van email en Internet, e-commerce, e-banking; iedereen zal er op
den duur aan moeten geloven. De problemen van digibeten zullen
over tien jaar vergelijkbaar zijn met de problemen van de werke-
lozen in de jaren tachtig. Computeranalfabetisme is het maat-
schappelijke probleem van de toekomst.
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Hoog of laagopgeleid
Om een aantal redenen zou de dalende trend in de vraag naar 
laagopgeleide arbeid in de toekomst wel eens kunnen afzwakken.
Op de eerste plaats kunnen computers in bedrijven nooit de func-
tie van portier, telefonist of glazenwasser vervullen. Dat soort
laagopgeleide arbeid zal dus niet verdwijnen. Op de tweede plaats
is het niet denkbeeldig dat de veranderingen op productmarkten
de vraag naar laag geschoolde arbeid op peil houden. Stijgende
welvaart en een verruiming van keuzemogelijkheden maken de
tijd die de consument ter beschikking heeft tot een schaarse 
factor. Het kan heel goed dat er daardoor een toenemende vraag
zal zijn naar schoonmaakdiensten, glazenwassers, strijkservices,
horecabedrijven etc. Ook de vergrijzing verandert de vraag naar
arbeid.2 Ouderen hebben in sterkere mate behoefte aan bepaalde
arbeidsintensieve diensten dan jongeren. Denk aan de thuiszorg,
maar ook aan diensten in de toeristische sfeer. Welgestelde oude-
ren gaan immers steeds vaker op vakantie. Meer in het algemeen
vertaalt de toenemende welvaart zich in een stijgende vraag naar
persoonlijke dienstverlening en daarmee naar lager geschoold
personeel (zie: Jorritsma, 2000).

Virtueel versus werkelijk
In een tijd van indirecte communicatie – men communiceert
immers via beeldschermen en toetsenborden – weet men vaak
niet meer wat virtueel is en wat werkelijkheid is. Ook Baudrillard
benadrukt dit effect van de (massa)media op de werkelijkheids-
beleving en wijst op de rol die simulaties – structures of seeming
(Rheingold, 1991) – in de wereld spelen. Het onderscheid tussen
echt en schijn wordt steeds onduidelijker (Featherstone, 1988).
Twee verschillende implicaties behandel ik hieronder.

• Virtuele bronvermelding. Bronvermelding wordt lastiger en
lastiger, want ook de bijgevoegde literatuurlijst kan bestaan
uit artikelen die niet valide zijn.Waar vroeger de naam van een
gerenommeerd blad een zekere mate van betrouwbaarheid
uitstraalde, is nu het wetenschappelijk blad niet meer nodig
om gegevens te publiceren. Tegelijkertijd valt daarmee echter
het primaat ‘gerenommeerd’ weg bij de webpublicatie. Ook
merkvervalsingen kunnen ‘ongemerkt’ optreden.

• Virtuele personen. De burger is zich nog nauwelijks bewust van
het feit dat hij steeds meer en steeds vaker met virtuele 
personen te maken heeft in de informatiemaatschappij. Bij
allerlei handelingen en transacties ziet men iemand niet meer
fysiek. Op zeer eenvoudige wijze kunnen alter ego’s in het
leven worden geroepen, van waaruit misbruik mogelijk wordt.

Toegankelijkheid versus privacy
Het Internet levert niet alleen een enorm arsenaal aan informatie
voor consumenten, maar ook over consumenten. Die zijn daar niet
altijd blij mee. Surfen over het net laat sporen achter. De technolo-
gie zal het steeds vaker mogelijk maken zulke sporen te bundelen.
Zo ontstaat een veelheid van data over individuen, vaak met
inbegrip van adres en andere persoonlijke gegevens. Veel consu-
menten en gebruikers beschouwen dat als een aantasting van
hun privacy (zie: Jorritsma, 2000). Van de commerciële websites
houdt 92% bijvoorbeeld op één of andere manier gegevens 
bij over bezoekers aan de site. Voor een substantieel aantal 
consumenten vormt deze privacykwestie een belemmering 
om via Internet te winkelen. Op het internet is het niet zo zeer 
Big Brother (de staat) maar Big Bucks who is watching you.
(zie: Etzioni, 2000).
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Verder zullen in de toekomst steeds meer beveiligingstechnieken
gebruikt gaan worden die reageren op iemands vingerafdruk,
iemands stem of gelaatstrekken. Denk hierbij aan ingangen van
zwembaden, discotheken, voetbalstadions of aan elektronische
communicatie tussen burgers en overheden/bedrijven. Ook 
DNA-gegevens als nieuwe bepaler van iemands identiteit
dient hierbij niet over het hoofd te worden gezien. Het risico
groeit dat de verschillende biometrische persoonsgegevens (denk
aan: geslacht, ras, gezondsheidstoestand) gekoppeld worden aan
andere persoonsgegevens.
Het schenden van privacyrechten zal makkelijker worden. Hoe kan
uitwisseling van gegevens zonder toestemming van de betrokken
partijen in kwestie tegengegaan worden. Wat begint als techno-
logische ontwikkeling kan bij verkeerd gebruik leiden tot een 
verregaande inbreuk op iemands privacy.

Rechten en onrecht
In aanvulling op bovenstaand punt zal het steeds moeilijker 
worden om de rechten die door de bedenker van beeld, geluid,
software, teksten, muziek, et cetera zijn verkregen op een juiste
wijze te handhaven. Worden Buma/Stemra instituten van een
omvergeworpen maatschappij? Het tekentje © een icoon van de
tijd vóór de Digitale Revolutie? Als het verzenden van beeld,
geluid, tekst zo gemakkelijk plaats kan vinden, hoe kunnen de
rechten die hierop verkregen worden dan ooit worden gehand-
haafd? Nu al kan dit stuk door iemand anders van het Internet zijn
geplukt en zijn ingeleverd op andermans naam dan de echte
schrijver ervan. Zoekopdracht leidt tot vindersloon.
Naast de privacy van de burger staan ook de bescherming van
intellectueel eigendom en auteursrechten onder zware druk.

De controlemogelijkheden van overheden op de inhoud van 
dit moderne medium zijn zeer beperkt, zo beamen ook andere
auteurs (Thu Hguyen, 1996).

2.4 Internationale effecten

Homogeen of heterogeen
De wereld wordt kleiner onder invloed van ICT. Mensen kunnen
overal werken, verschillende culturen leven buur naast buur. Het
homogeniseren van de verschillende culturen tot één wereldwijde
integratie van culturen lijkt niet aan de hand te zijn. Globalise-
ringsdenkers leggen juist de nadruk op allerlei vormen van frag-
mentatie. Culturen vertonen niet steeds overeenkomsten, maar
herbergen juist steeds meer verschillen waarbij zelfs ook binnen
culturele configuraties verschillen ontstaan (zie ook: Ponsioen,
1997).

Kosmopolitische of etnische oriëntatie
Door het wegvallen van allerlei geografische grenzen lijkt de
natiestaat zijn status als fundamentele identiteitsverschaffende
institutie te verliezen. De nieuwe context is internationaal. Deze
nieuwe context heeft echter nog niet geleid tot de vorming 
van een homogene wereldburgeridentiteit (met wie identificeer
je je dan? Met iedereen?). Men is eerder geneigd om zichzelf een
regionale en/of lokale identiteit aan te meten. Etniciteit als 
opkomende identiteitsverschaffer (zie: Ponsioen, 1997; Naisbitt,
1990). Men kan zich op twee manieren identificeren. Ofwel door
te stellen hoe men in ieder geval niet is; ofwel door te stellen wat
men wel is. Dat laatste doen mensen door te bekijken waar men
bij wil horen. Zo kunnen er in de toekomst ook cyber-etniciteiten
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ontstaan die verspreid over de wereld zitten, zoals hackers dat
soms al doen. Een ander – al langer bestaand – voorbeeld van een
dergelijke etnische identiteit in een globaliserende omgeving zijn
de zigeuners. Bij deze groep ziet men eveneens dat etniciteit de
fundamentele identiteitsverschaffer wordt.

Gelijk of ongelijk
Waar vroeger de primaire levensbehoeften bestonden uit eten,
een dak boven je hoofd en wat veiligheid, lijkt de basisstandaard
van het leven in de westerse samenleving de komende jaren toe 
te nemen tot een schrikbarende hoogte. Je moet minimaal over
televisie, computer, GSM, palmtop, email- en Internetverbinding
beschikken om mee te kunnen doen in dit leven. Dat vinden 
we inmiddels bijna de gewoonste zaak van de wereld. Door de
booming business in landen met moderne techniek (lees:
westerse landen) wordt de kloof met landen die deze snelle ont-
wikkelingen helemaal niet doormaken steeds groter. In grote
delen van Afrika bijvoorbeeld is ICT nog steeds een elitaire techno-
logie. Er zouden grote financiële injecties nodig zijn om arme(re)
landen klaar te stomen voor de ICT-ontwikkelingen, zoals deze 
in de rijkere gedeelten van de wereld plaatsvinden. Als deze finan-
ciële hulp al gegeven wordt, is daarmee tegelijkertijd de kans
groot dat de afhankelijkheidsrelatie van deze landen verder ver-
sterkt wordt. Internet is niet wereldwijd, maar heeft slechts een
reikwijdte die grenst tot aan de rijke wereldlanden.

3 Wat volgt uit bovenstaande punten
voor (het beleid van) een regering? 

3.1 Democratie versus bureaucratie

In het algemeen kunnen de taken van een overheid 
worden verdeeld in twee segmenten. Het eerste segment bevat
de handelingen die de overheid zelf in de uitvoering op zich
neemt; het tweede segment bevat het reguleren van andermans
handelingen (lees: controleren en reguleren). Tot de eerste catego-
rie behoren onder andere korte termijntaken als het uitschrijven
van visakten, het vervaardigen van paspoort en rijbewijs. Tot de
tweede categorie behoort de bepaling van beleid en bijvoorbeeld
de taak van het regeren zelf, welke zich op de (middel)lange 
termijn bevinden. Voor het eerste deel geldt dat de overheid deze
taken zover mogelijk moet zien te automatiseren vanuit het
belang van de burger; uiteraard met behoud van zekerheid en 
veiligheid (denk aan: fraude). Wachttijden hoeven niet meer te
bestaan in een goed vormgegeven dienstverlening van de over-
heid. De toepassingen kunnen strekken tot (voormalige) stem-
lokalen, (voormalige) loketwerkzaamheden en (voormalige) 
formulierkwesties. De overheid heeft de komende jaren de kans
om haar bureaucratische erfenis uit de jaren vijftig weg te nemen.
Wat de tweede categorie taken van de overheid betreft: het zou
voor de overheid niet slecht zijn om de hiërarchische structuur te
vervangen door een netwerkorganisatie, waarvan de ICT bewezen
heeft dat deze effectief is in haar bestaan (zie kopje: de hiërarchie
versus het netwerk). Als het internationale ondernemingen lukt
om zich te decentraliseren en te flexibiliseren zonder hun invloed
over hun diverse vestigingen te verliezen en zodoende een 
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adequatere coördinatie en een snel inspringen op lokale ontwik-
kelingen te bereiken, dan moet dat een overheid toch ook lukken?
In een land met een steeds groter netwerk zou ook de overheid
zich meer moeten ontwikkelen tot een netwerkorganisatie met
zogenaamde loosely coupled systems. Waar de overheid vroeger
trachtte om – in de metafoor van een computer – de Central 
Processor Unit te beheersen, ligt er nu veel meer een rol weg-
gelegd voor een overheid met flexibele werkplekken en met een
helpdeskfunctie daarnaast. Neem contact op met uw systeem-
beheerder (in tegenstelling tot: de systeembeheerser).

3.2 Globaal, lokaal en… nationaal?

Vanwege de vergrote aandacht voor zowel global levels als
voor local levels (zie kopje: globaal versus lokaal) dienen nationale
overheden en andere nationale instanties actief te participeren in
overkoepelende structuren. Denk hierbij aan allianties boven
fusies. Behoud van eigen identiteit speelt hierbij een grote rol.
Deze internationale samenwerkingsverbanden zouden prima 
passen in het beeld van de overheid als netwerkorganisatie, want
juist een netwerk bevat een overkoepelende macrostructuur met
daarin op microniveau haar gebruikers.

3.3 Tijdsdruk

Hoe zou ICT kunnen worden ingezet zodat ze daadwerke-
lijk bijdraagt aan vermindering van haast en werkdruk? Of komt
het erop neer dat we veroordeeld zijn tot het leren omgaan met
de nieuwe technologie en situatie? Uitkomsten van gedegen
onderzoek zouden verder moeten worden aangewend om de

grote groep jonge hoogopgeleide WAO’ers te helpen tijdens hun
reïntegratietraject. Een idealistischere vraag is hoe ICT op een
zodanige wijze zou kunnen worden ingezet dat ze inderdaad bij-
draagt aan vermindering van haast en werkdruk. Het lijkt erop dat
de techniek het tempo van ons leven gaat bepalen. Terwijl tech-
niek toch juist de mens zou moeten dienen? 

3.4 Het spanningsveld tussen doorontwikkelen en bijbenen 

De regering heeft een verantwoordelijkheid om aan de
toekomst van dit land te bouwen. Nu duidelijk wordt dat ICT 
misschien geen nieuwe economie creëert, maar wel een grote
maatschappelijke impact heeft betekent dit nogal wat voor het
beleid. Nederland wil niet achterlopen op de mogelijkheden die
elders op de wereld worden gerealiseerd. We willen mee kunnen
blijven doen met de laatste technologische mogelijkheden. Als de
regering in het faciliteren daarvan tekortschiet, zullen grote delen
van de bevolking hier – terecht – tegen protesteren. We willen 
als land de techniek van vandaag in het leven van morgen kunnen
integreren. Snelle actie en met vooruitziende blik regeren is 
het devies. Wat vandaag immers de norm is, is morgen alweer ver-
ouderd. Het operationeel maken van 3G netwerken, die de derde
generatie mobiele telefonie mogelijk zou moeten maken, wordt
massaal uitgesteld, zodat ze haar eigen ondergang tegemoet
dreigt te gaan, doordat het hele netwerk te laat gelanceerd gaat
worden en te snel ingehaald zal worden door een 4G netwerk,
waarvan het concept alweer af is. Realisatie van een werkbaar
concept dient door aanbieders zo vlot mogelijk tot stand te
komen.
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Aan de andere kant dient de regering deelname aan ICT te garan-
deren: ouderen, armen, kinderen: iedereen moet mee kunnen
doen. Dit is wat ook wel wat het Design for all (TNO-site,
http://www.tno.nl/cases/ict/awareness_design_for-all.html)
wordt genoemd. Design for all wil zeggen dat elk productontwerp
geschikt moet zijn voor de meest kritische gebruiker, ook als dat
ouderen of invaliden zijn.

3.5 De onafhankelijkheid herwonnen

De overheid dient voorwaarden te scheppen om de 
mensen te ‘beschermen’ tegen de nieuwe, massaal optredende
afhankelijkheden van mens aan de techniek. Deze bescherming
dient te worden gevonden op het gebied van psychische weer-
baarheid (locus of control), zodat mensen leren omgaan met deze
nieuwe afhankelijkheden. Verder dienen de afhankelijkheden op
de volgende gebieden te worden afgedicht: nationale veiligheid
(te grote afhankelijkheden kunnen leiden tot nieuwe vormen van
terreur en sabotage) en afhankelijkheden op het gebied van 
economie (monopolieposities vermijden en innovatieconcurrentie
stimuleren). Om een voorbeeld van zo’n monopoliepositie te
geven: Nederlanders konden tot voor kort gebruik maken van 
de gratis dienst Voice Mail van KPN: vele gebruikers deden na ver-
loop van tijd hun – overigens goed werkende – antwoordapparaat
de deur uit, om vervolgens te constateren dat KPN haar diensten 
– nadat de afhankelijkheid van een grote groep gebruikers een-
maal was gewaarborgd – grof ging exploiteren: momenteel
vraagt men geld voor elke keer dat de electronische voice mail
wordt afgeluisterd. Dit leidde tot grote woede en frustratie onder
de gedupeerde gebruikers.

De overheid zou zich bezig moeten houden om de afhankelijk-
heidsrelaties die onontkoombaar ontstaan, zo onafhankelijk
mogelijk te houden. Een staking van een landelijke elektriciteits-
maatschappij had een eeuw geleden, in de wereld van de profeet
uit de inleiding, nog niet veel gevolgen, maar zou vandaag de dag
uitlopen op een regelrechte ramp.

4 Conclusie

Wellicht omdat ICT over de grenzen van dit land reiken,
krijgen mensen – ten onrechte – het idee dat de mogelijkheden
van ICT onbegrensd en daarmee grenzeloos zou zijn. Dit is niet
waar. De mogelijkheden zijn wel degelijk begrensd en betreffen
‘slechts’ de manier waarop we informatie krijgen, geven en 
genereren. Alleen: de impact is wel erg groot. Dit leidt tot een
onoverzichtelijkheid: we kunnen maar moeilijk overzien waartoe
al die ontwikkelingen leiden. Een grote impact, maar wel beperkt
tot een bepaald gebied, doorlopende ontwikkelingen en onover-
zichtelijk (eind)effecten: dé ingrediënten dat we de nieuwe media
op de lange(re) termijn wel eens teveel waarde zouden kunnen
toedichten en haar uiteindelijke impact zouden kunnen over-
schatten.

Informatie is niet het hele leven. In informatie schuilt wel kennis
en in kennis schuilt macht. Vandaar dat wij in een ratrace om 
die informatie gewikkeld lijken. We zijn in een machtsstrijd 
gewikkeld, niet anders dan in andere eeuwen of in andere 
culturen dat het geval is. En bij ons is de inzet: informatie.
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Zolang de issues die in dit essay zijn genoemd (nog) niet volledig
geregeld zijn, zullen er overheden nodig zijn. Sterker nog, hoe 
groter de impact van een nieuw medium als ICT, hoe harder we
deze instanties nodig zullen hebben.

2 In het jaar 2030 zal 26% van de Nederlanders ouder zijn dan 
65 jaar; tegenover 14% in het jaar 2000 (Leibfritz, 1995).
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Het Zeeuwse Haven Informatie Systeem (ZHIS) H

Het elektronische kabinet in Estonia HICT in het onderwijs3 H

Bijlage 5: Overzicht best practices

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de onderwijs-
sector, namelijk het ontstaan van ‘netwerkende’ en van
‘autonome instellingen’. Met betrekking tot de netwerkende
instellingen kan allereerst gewezen worden op universiteiten
en hogescholen, die in internationaal verband samenwerken,
en studenten de mogelijkheid bieden om in het buitenland
cursussen te volgen. Op kleinere schaal zien we dat het onder-
wijs samenwerkt met ouders en bedrijfsleven. De stichting
ICT en School is daar een voorbeeld van. De tweede ontwikke-
ling – naar meer autonome educatieve instellingen – is direct
verbonden met ICT en de hiervoor geschetste participatie in
netwerken. Door de samenwerking neemt de behoefte aan
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van curri-
cula toe. Nederland kijkt voor wat betreft de ICT-ontwikke-
lingen daarbij vooral naar Zweden. Omdat in Zweden de
inhoud van het onderwijs niet van bovenaf vastgesteld, maar
slechts doelen worden aangegeven, loopt Zweden in de adop-
tie van nieuwe technologieën voorop. Het teleleren en nadruk
op een actieve en zelfstandige rol voor de leerling is sterk ont-
wikkeld. Al sinds 1994 heeft Zweden een nationaal elektro-
nisch schoolnetwerk en wordt er via het Nordic Schooldata 
Network samengewerkt met de andere Scandinavische 
landen. In Nederland is de tendens naar een minder strakke
besturingsfilosofie en andere vormen van toezicht en 
controle ook ingezet. Deze vrijheid is nodig om de potenties
van ICT in het onderwijs te optimaliseren.
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In augustus 2000 heeft de overheid van de Baltische staat
Estonia de ruimte, waarin het kabinet bij elkaar komt,
drastisch veranderd. Onder leiding van minister-president
Mart Laar zijn platte LCD-schermen en kabelvrije toetsen-
borden geïnstalleerd. Het daaraan gekoppelde netwerk kan
alleen met een smartcard geactiveerd worden. Uit de evalua-
tie bleek dat, dankzij deze innovatie, de duur van minister-
raadvergaderingen terugliep van gemiddeld 90 naar 60
minuten. Daarnaast zijn er bijna geen papierstromen meer
omdat officiële documenten worden voorzien van een digi-
tale handtekening. De ministers preparen zich door de ver-
gaderstukken elektronisch te lezen. Er is aan het systeem ook
een gedeelde elektronische agenda toegevoegd en soms
wordt er vergaderd op afstand. Volgens de projectleider 
Linnar Viikv zal het ‘e-cabinet’ in 14 maanden terugverdiend
worden, gezien de besparing op kopieerkosten.

ZHIS is een netwerk – op basis van Electronic Data Inter-
change (EDI) – tussen een groot aantal publieke en private
organisaties, die actief zijn in de havens van Terneuzen en
Vlissingen. Voorheen bestond er geen goede coördinatie 
tussen deze organisaties en de procedures, die het aan-
komende of vertrekkende schip moest doorlopen, zorgden



Stroomlijning Basisgegevens H

Kust op de kaart H

voor veel tijdverlies. Agentschappen geven nu door aan 
het ZHIS-Centraal welk schip met welke inhoud zal 
binnenlopen of vertrekken. Alle relevante partijen worden 
op de hoogte gebracht van de aankomst- of vertrektijden,
het aantal bemanningsleden, de (gevaarlijke) lading, et
cetera. Het systeem zorgt ervoor dat de klokken gelijk 
worden gezet tussen de organisaties. Het betreft een vorm
van ‘procedurele integratie’: nieuwe afspraken rondom 
spelregels zijn vastgesteld en informatie wordt gezamenlijk
bezit.

De website ‘Kust op de Kaart’ is een communicatieplatform
voor allerlei profit-, non-profit en overheidsorganisaties, die
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kust. Het platform is
opgericht als informatie- en inspiratiebron op het gebied van
de inrichting van de openbare ruimte in de kuststreek en het
achterland. De website presenteert de kust als één entiteit
en stimuleert de samenwerking tussen gemeenten en het
bedrijfsleven. Door toedoen van de website is een inter-
disciplinair beleidsnetwerk gecreëerd hetgeen de ontkoke-
ring van het beleid ten aanzien van de kust ten goede komt.
De kaart maakt ruimtelijke, culturele en toeristische lokale en
regionale ontwikkelingen langs de kust inzichtelijk. In de
komende vier jaar zal de informatie worden ingedeeld aan de
hand van een aantal thema’s. De website wordt financieel
mogelijk gemaakt door de ministeries van Economische
Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Rijksinstituut

voor Kust en Zee, de Mondriaan Stichting, het Vormgevings-
instituut, het Nederlands Bureau voor Toerisme en de 
Stichting Toerisme & Recreatie AVN. Het project is internatio-
naal uitgebreid op basis van een subsidie van het Europese
stimuleringsprogamma INTERREG II-C.
www.kustopdekaart.nl

Stroomlijning Basisgegevens is een programma van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in
samenwerking met de ministeries van EZ, Financiën, Justitie,
SZW, VROM en VWS, Registratiekamer, VNG en een aantal
ZBO’s. Authentieke registraties fungeren voor de gehele over-
heid als unieke bron voor een specifiek soort basisgegeven.
Basisgegevens kunnen onder meer gegevens van bedrijven,
gebouwen, geografische kerngegevens, vee, dienstverbanden
en inkomens zijn. Authentieke registraties beogen meer-
voudige gegevensbevraging bij bedrijven en burgers te elimi-
neren. De overheid kan dan beschikken over eenduidige,
actuele, betrouwbare, gezaghebbende en koppelbare gege-
vens ten behoeve van beleidsvorming, uitvoering, hand-
having en democratische controle. Dat is van belang voor
doelstellingen ten aanzien van administratieve lastenver-
lichting, publieke dienstverlening (één-loket-concept), frau-
debestrijding en interne efficiencyverbetering, alsmede ten
aanzien van specifieke sectorale doelen op het terrein van bij-
voorbeeld onderwijs, zorg, criminaliteit en volksgezondheid.
www.stroomlijningbasisgegevens.nl
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Woningnet H

De nieuwe Zweedse douane H

De Zweedse Douane heeft in de jaren ’90 een gecompute-
riseerd ‘clearance’-systeem (TDS) geïntroduceerd. Nu behan-
delt het TDS elk jaar 4,5 miljoen aangiften (24 uur 
en 7 dagen in de week), waarvan 78% elektronisch wordt
ingediend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zoge-
naamde Stairway Concept, waarmee routines en procedures
zodanig kunnen worden gestructureerd dat klanten in 
staat zijn invloed uit te oefenen op de manier waarop
douanezaken worden afgedaan. Circa 60% van alle aangiften
wordt compleet elektronisch afgehandeld (90% naar 
verwachting in 2005). Gecompliceerde gevallen worden door
medewerkers afgedaan. Het operationele proces geldt als de
‘core business’.

Woningnet is een nieuwe organisatie voor dienstverlening op
het terrein van woonruimteverdeling en wonen in Midden-
Nederland en maakt gebruik van een geavanceerd automati-
seringsnetwerk en van multimedia als interactieve kabel-tv
en de eigen internetsite www.woningnet.nl De website 
biedt de mogelijkheid om gratis naar huur- of koopwoningen
te zoeken in de regio. Op de website is ook een meldpunt
van de gemeente Utrecht waar mensen, die de kans lopen
dakloos te worden, de gemeente om steun kunnen vragen.
Het woningnet is een innovatieve PPS-constructie waarin 
de ‘mixed economy’ gedachte, het aanbieden van publieke
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Website Interwad H

‘De glazen stad’ H

Interwad betreft een virtuele ‘beleidscommune’ van de
ministeries van LNV, V&W en VROM in samenwerking met
een vele andere partijen die betrokken zijn bij het wadden-
gebied. InterWad ontsluit informatie over het waddengebied
en faciliteert het debat over de manier waarop de natuur kan
worden behouden. Het streven is er op gericht om de meest
complete bron van informatie over het Waddengebied te zijn.
Er is een geografische kaart (de Watlas), een uitgebreide
thematisch ingerichte bibliotheek, een terugkerende prijs-
vraag, een speciaal hoekje voor ‘kids’, informatie over weten-
schappelijke activiteiten en een meldpunt. Ook is er relevant
actueel nieuws en er zijn links naar actiegroepen. Eén van de
discussiethema’s betreft de Derde Nota Waddenzee die ook
de officiële inspraakprocedure doorloopt via de website.
www.interwad.nl

De gemeente Amsterdam heeft een zeer uitgebreide website.
Vanuit het programma ‘Op weg naar de glazen stad’ kunnen 
burgers online (op intake niveau) paspoort, rijbewijs of 
uittreksel aanvragen. Men kan zich abonneren op geperso-
nifieerde elektronische nieuwsbrieven en men kan via 
het Bestuurlijk Informatiesysteem Amsterdam (BISA) alle
gemeentelijke stukken online opvragen. Tevens zijn de raads-
vergaderingen te volgen via het internet.
www.amsterdam.nl en www.amsterdammail.nl

http://www.interwad.nl/
http://www.woningnet.nl/
http://www.amsterdam.nl/
http://www.amsterdammail.nl/


Het Rijksintranet H

Project Place H

Het virtuele reisbureau H

diensten via particuliere organisaties, tot uitdrukking komt.
www.woningnet.nl

Outsight is een reisbureau dat alleen via het internet werkt.
Klanten kunnen via de website www.outsight.nl reizen plan-
nen en boeken. De klanten zijn geheel vrij in het samenstellen
van hun reis en kunnen hun wensen via een e-mailformulier
aan het kantoor in Amsterdam sturen. Daar zoekt een
accountmanager contact met zelfstandige reisagenten in het
land van bestemming en probeert de individuele reiswensen
zo goed mogelijk te verwezenlijken. De frontoffice van het
bedrijf is geheel virtueel en verbindt de klant via het internet
direct met de backoffice. Via een elektronisch netwerk van
reisagenten in het buitenland kunnen persoonlijk samen-
gestelde vakanties worden geleverd. Outsight is een bedrijf
uit een zeer informatie-intensieve sector dat de omslag 
heeft gemaakt naar een virtuele netwerkorganisatie en 
laat daarmee zien hoe ICT kan bijdragen aan maatwerk en de
relatie tussen front- en backoffice kan veranderen.
www.outsight.nl

De rijksoverheid is begonnen met de geleidelijke invoering
van het grootste intranet van Nederland. Via het interne
netwerk, dat RYX is gedoopt, kunnen 150.000 rijks-

ambtenaren met elkaar communiceren. Een beperkt aantal
diensten is nu (tijdens de opbouwfase) al toegankelijk. Het
intranet geldt als een ‘virtueel rijksoverleg’. Ambtenaren van
alle ministeries kunnen via het intranet met elkaar e-mailen,
afspraken maken voor vergaderingen, stukken opvragen uit
elektronische archieven en debatteren in nieuwsgroepen
over specifieke onderwerpen. www.ryx.nl

Project Place is een online ontmoetingsplaats en communica-
tiecentrum. Het stelt gebruikers in staat om via het internet
projecten te coördineren of uit te voeren. Er kunnen door 
projectleiders taken toegewezen worden en er kunnen verga-
deringen worden uitgeschreven. Ook kunnen er planningen
worden gemaakt, documenten worden bekeken en discussies
worden opgestart. Iedereen, die dat wil, kan zijn project via
Project Place uitvoeren. Wanneer er meer dan drie project-
teamleden zijn dient men de organisatie achter Project Place
per maand een vergoeding te betalen voor het gebruik van
hun platform en servers. Met de gezamenlijke projectplaats
wordt de noodzaak om materiaal via diskettes, fax of e-mail
te verspreiden, drastisch verminderd. Al het projectmateriaal
kan op de meest geschikte manier in een archief worden
opgeslagen en georganiseerd. Daarnaast is alles ook nog eens
beveiligd, zodat derden zich geen toegang tot de projecten
kunnen verschaffen. De virtuele projectplaats verkort de 
lijnen en vermindert de administratie van projecten.
www.projectplace.nl
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De zoektocht naar buitenaards leven H

SETI@home is een wetenschappelijk experiment dat gebruik
maakt van het internet in de ‘Search for Extraterrestial 
Intelligence’ (SETI). Iedereen die aangesloten is op het inter-
net kan meezoeken. Door een gratis programmaatje te down-
loaden kan men participeren in de analyse van de data die
afkomstig is van de Arecibo telescoop in Puerto Rico. Het initi-
atief komt voort uit het feit dat de meeste computers op de
wereld voor het grootste gedeelte van de tijd niets of bijna
niets doen. Het SETI@home project probeert mensen aan te
sporen deze verloren computercapaciteit uit te lenen. Door de
eigen screensaver te vervangen door eentje van SETI@home
kan men, wanneer men zelf niets met de computer doet, deze
datapakketjes laten downloaden en analyseren. Zo wordt de
capaciteit van pc’s beter benut en worden grote hoeveel-
heden data die door de telescopen uit de ruimte wordt opge-
vangen, geanalyseerd. www.ufies.org/~seti/

3 Met dank aan prof. dr. W. Veen, hoogleraar ICT in het
onderwijs aan de Technische Universiteit Delft.
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Op 14 mei 2001 heeft de commissie een werkconferentie
gehouden in museum Hofwijck te Voorburg. Doel was om de voor-
lopige bevindingen van de commissie te toetsen aan de inzichten
van anderen. In verschillende werkgroepen is gediscussieerd over
de rol van de overheid in de informatiesamenleving. In de slotses-
sie zijn de bevindingen die vanuit deze werkgroepen naar voren 
kwamen, plenair besproken.

Deelnemerslijst
De heer drs. M.H.J. Alink, Ministerie van Financiën
Mevrouw M. Andela-Baur, SeniorWeb
De heer dr. K.W.H. van Beek, Infodrome
De heer prof. dr. V.J.J.M. Bekkers, CMG Public Sector
De heer drs. H. Bos, Informatiehuis bv
De heer drs. E.A.A.M. Broesterhuizen, Ministerie van OCW
De heer drs. G.J. Van ‘t Eind, Ministerie van SZW
De heer mr. A.M.H. Geerars, Kantongerecht Delft
De heer J. de Haan, Sociaal-Cultureel Planbureau
De heer drs. J. Hamming, Gemeente Tilburg
De heer dr. E.M.H. Hirsch-Ballin, Raad van State
De heer mr. M.J.E.M. Jager, Provincie Flevoland
De heer ir. C.A.J.M. Langerwerf, Provincie Noord-Brabant
De heer dr. R.J. Mulder, Ministerie van Algemene Zaken
De heer H.M.C.M. van Oorschot, Gemeente Delft
De heer ir. T. van de Putte, ICT Platform in de Zorg
De heer drs. J.J. van Scheijen, Ministerie van Economische Zaken
De heer prof. mr. dr. I.T.M. Snellen, Erasmus Universiteit Rotterdam 

De heer mr. ing. C. Van Tilborg, Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten
De heer mr. dr. T.A.M. Witteveen, CTSV

Verslag werkconferentie

Wat is in het informatietijdperk de rol van de
overheid in het publieke domein?

De overheid wil veel met ICT en het internet, waarbij de vraag
opkomt, voor wie zij dat allemaal doet. Is de elektronische over-
heid (of breder de informatiesamenleving) voor iedere burger
bereikbaar of is er sprake van een ‘digitaal onderonsje’ waarbij
slechts elites of een maatschappelijke bovenlaag zijn betrokken?
De toegangskwestie is nooit af. Het vergt blijvende aandacht
van de overheid. In essentie draait de toegangskwestie om 
de manier waarop invulling wordt gegeven aan de relatie 
burger – overheid. Toegankelijkheid is een fundament van de
democratie en het is daarom een publieke taak om te zorgen voor
toegankelijkheid.

Voor de overheid is het noodzakelijk dat zij zorgt voor ‘het defi-
niëren van publieke doelen’. Het gaat minder om het uitvoeren
van taken en meer om het stellen van kaders. Aan de voorkant van
het beleidsproces (agendering en beleidsvorming) geeft de over-
heid aan wat er binnen welke randvoorwaarden moet gebeuren
en aan de achterkant van het beleidsproces (evaluatie) controleert
zij in welke mate de gewenste prestaties zijn geleverd. In de 
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tussenfase (beleidsuitvoering) moet de overheid slechts een
bescheiden rol willen bekleden; zij dient zich slechts te bekomme-
ren om de organisatie van het systeem dat de doelen moet
bereiken, niet om de organisatie van de uitvoering zelf. ICT maakt
deze scheiding ook mogelijk. Met betrekking tot de zorg zien 
we reeds dat deze totstandkomt via allerlei partijen (burgers,
verzekeraars, ziekenhuizen). Voor de overheid ligt hier slechts de
taak om via ICT keuzemogelijkheden te bieden.

Toegankelijkheid op zich is pas een publiek doel, wanneer het om
toegang tot een publiek doel gaat. Deze stelling werd door diverse
personen in de zaal ter discussie gesteld: ‘Is toegankelijkheid geen
publiek doel in zichzelf? Digitale vaardigheden zijn net als leren
rekenen en schrijven fundamenten voor deelname aan het maat-
schappelijke verkeer’. Men is het erover eens dat er een herijking
van het toegangsbegrip nodig is. Vanuit het bedrijfsleven is er een
groot belang bij toegang tot de digitale infrastructuren; dit recht-
vaardigt de verwachting dat zij nog meer zullen doen om iedereen
‘online’ te krijgen. De taak van de overheid daarbij is niet het
ontwikkelen van diensten, maar het ontwikkelen van de kanalen
naar deze diensten. Toegankelijkheid kent zowel een fysiek- als
een vaardigheidsaspect. Het is de vraag of het een specifieke over-
heids taak is om mensen vaardig te maken of dat de overheid zich
juist moet richten op de fysieke toegang. Vooral met betrekking
tot de fysieke toegang heeft het bedrijfsleven een belang; dit
zal dus wellicht minder overheidsaandacht verdienen. Het
mechanisme, dat de burger digitale vaardigheden op grote schaal
bijbrengt, ontbreekt. Dit laatste wordt betwist met een verwijzing
naar het grote zelflerende vermogen van de jeugd. Toegang is
altijd verbonden met belangen omdat het ook om toegang tot

besluitvormings- en agenderingsprocessen gaat. Daarom is het
ook een machtsvraagstuk.

Het is de vraag hoe de overheid op korte termijn toegang tot al
haar overheidsinformatie kan verstrekken. Vooralsnog wordt
informatie op het internet vanuit organisatieperspectief aan-
geboden. Veel informatie blijft hierdoor ongepubliceerd, zoals
kengetallen over criminaliteit. Via het internet moet de overheid
meer aanbieden dan de gangbare toespraken en persberichten.
Daarnaast is de doorzoekbaarheid van overheidssites slecht en is
het de vraag of de Wet openbaarheid van bestuur, gebaseerd op
het registratiestelsel, geen aanpassing behoeft.

Ook voor de politiek is het prettig te weten wat er leeft onder de
burgers. Door transparantie te bieden kan de burger zien wat er
gaande is en hierop reageren. Zijn belang kan zo beter worden
gewaarborgd en de politiek is weer in staat in te spelen op de
prioriteiten die de burger stelt. ICT helpt daarbij. Politici willen
bovenal weten wat er speelt, maar krijgen deze informatie
momenteel maar moeilijk boven water. Ambtenaren mogen best
mailen met de buitenwereld, als politici dat zelf ook maar kunnen
doen. Overigens blijkt er reeds software te bestaan om de 
verwachte informatie-overload in te dammen.

Het Huis van Thorbecke stort in?
Het is de vraag of deze stelling niet teveel uitgaat van een crisis:
Mogelijk moeten juist de kansen om de democratie te versterken
worden benadrukt. Er zijn bepaalde globale trends, maar die 
vormen nog geen bewijs voor het instorten van het Huis van 
Thorbecke. Als burgers de instrumenten krijgen om mee te praten,
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volgt de organisatievorm vanzelf. Misschien moeten de bouw-
stenen van het Huis van Thorbecke afzonderlijk nagelopen 
worden en bezien wat er gebeurt met centralisatie en decentrali-
satie, attributie en delegatie en veranderende toezichtrelaties.

Het spel van vrije maatschappelijke krachten leidt niet vanzelf tot
democratie, net zo min als dit spel vanzelf tot een vrije markt
leidt. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om begeleiding.
ICT geldt daarbij niet als hoerabegrip; het kent ook schaduw-
zijden. Het gaat bovenal om de bescherming van de zwakkere.
ICT kan in combinatie met democratie leiden tot populisme. De
overheid loopt momenteel nog achter de feiten aan en ziet of wil
niet zien dat de burger andere rollen krijgt. Burgers voelen zich
steeds minder onderdaan en willen de mogelijkheid hebben om
allerlei zaken zelf te regelen.

Wat kan de overheid doen met ICT als instrument
om haar relaties met beleidsactoren te verbeteren?

Het spel dat tussen verschillende overheidsinstanties wordt
gevoerd, moet ook over het verkeer met de burger gaan. Wanneer
overheden transparant zijn voor elkaar, kunnen ze ook gemakke-
lijk transparant worden voor de burger. Medebewind is schijn-

decentralisatie. Het bouwbesluit wordt bijvoorbeeld door iedere
gemeente toegepast, maar ieder doet dat op eigen wijze. Nu met
ICT dergelijke regelingen (deels) geautomatiseerd kunnen 
worden, is het van belang om dit op een hoger schaalniveau te
organiseren, omdat de systemen vaak te ingewikkeld en kostbaar
zijn voor gemeenten om zelf te ontwikkelen. Datzelfde geldt voor
de uitvoering van bijstand door gemeenten: alle gebruiken 
hetzelfde pakket. De decentralisatie is dus een fictie.

ICT kan de overheid beter laten functioneren en burgers facili-
teren. Informatieverschaffing staat daarbij centraal. ICT kan even-
eens behulpzaam zijn bij het bieden van transparantie, het ver-
beteren van verantwoordelijkheid en het bevorderen van
prestaties. Tenslotte heeft de informatie-overload c.q. de kennis-
explosie gevolgen voor de manier waarop burgers zich kunnen
verzekeren. Omdat de risico’s inzichtelijker worden komt solida-
riteit onder druk te staan en treedt er afwenteling op.

Tenslotte 
Vooral verandering is van belang; een statische benadering is niet
zo slim. Misschien kan de sleutel gevonden worden in het toe-
rusten van de overheid op verandering.
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Bijlage 7: Verslag werkbezoeken

De commissie heeft voor de beantwoording van haar
adviesvraag werkbezoeken afgelegd in Canada, Finland en het
Verenigd Koninkrijk.

Opening the e-government file: governing in the
21st century, Canada

Op deze conferentie, die van 28 tot en met 31 maart 2001 in
Ottawa werd gehouden waren ambtenaren, parlementariërs,
wetenschappers, ICT-ers en journalisten aanwezig. Gesproken
werd over de interne (organisatie) en externe (democratie) impact
van e-government en het netwerkmodel van de overheid. De over-
heid kan veel sneller en slimmer gaan opereren door ICT.
De maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen
dwingen zelfs hiertoe. Bedrijven verbeteren immers in snel tempo
hun dienstverlening met behulp van ICT en burgers verwachten 
hetzelfde van de overheid. Daarnaast benaderen actiegroepen en
individuen de overheid per e-mail en verwachten daarop een 
adequate reactie. Maar hoe verhoudt dit virtuele contact zich 
met belangrijke publieke waarden als openheid, transparantie,
representativiteit, verantwoording, gelijkwaardigheid, veiligheid

en privacy? De overheid zou zich meer als een netwerkorganisatie
moeten opwerpen.

Werkbezoek aan het Finse ministerie van Financiën,
24 april 2001

Gesproken is over de hervormingen van de rijksoverheid die de
Finse regering heeft ingezet naar aanleiding van het onderzoeks-
rapport ‘A potential governance agenda in Finland’ (2000). Op
basis van dit rapport zijn 13 projecten opgezet om het vermogen
van ministeries tot coördinatie en samenwerking te verbeteren,
de sturende rol van ministeries te verstevigen, de kwaliteit van de
relatie tussen overheid en burger te versterken en om verschil-
lende informatiehuishoudingen te koppelen.

Werkbezoek aan het ‘Office of the e-Envoy’, Verenigd
Koninkrijk, 9 mei 2001

Het eerste gedeelte van het bezoek bestond uit een gesprek met
de e-Envoy, Andrew Pinder en enkele medewerkers. Het bezoek
werd afgesloten met een presentatie en demonstratie van de UK
Online Portal en de Goverment Gateway.
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Bijlage 8: Verslag diner pensant

Op 12 juni heeft de commissie een ‘diner pensant’ gehou-
den, waarbij experts werden uitgenodigd om de aanwezigen te
inspireren. De experts waren de heren drs. P.J.M. Felix, partner bij
Boer & Croon Management Consultant BV, prof. P. Schnabel, direc-
teur Sociaal en Cultureel Planbureau en drs. J.S. van Grieken, staf-
directeur Center for Business Innovation bij Cap Gemini Ernst &
Young. Gesproken is over de uitdagingen van de informatie-
samenleving en het gebruik van ICT voor de overheid.

De geschiedenis leert dat het Huis van Thorbecke net zo goed
samengaat met een omvangrijke, regulerende en bemoeizuchtige
overheidsorganisatie als een terugtredende overheid die zoveel
mogelijk aan de markt overlaat. Blijkbaar is de staatkundige
inrichting van Nederland ‘economy proof’. De effectiviteit van
overheidsingrijpen is echter niet zo groot. De overheid zou zich
meer moeten beperken tot hoofdlijnen en haar adaptief ver-
mogen verbeteren. De overheid heeft te weinig aandacht voor
haar omgeving en houdt er geen rekening mee dat burgers zelf
graag meer verantwoordelijkheden willen dragen.

De verbinding van ICT met de verzorgingsstaat wordt nog weinig
gelegd. De verzorgingsstaat is, achteraf gezien, uiterst effectief
gebleken. Armoede is uitgebannen en er is voor gezorgd dat er
geen voedingsbodem voor het fascisme kon ontstaan. Men vindt
nu in het algemeen dat de overheid niet de taak heeft om voor
een hoog niveau van ICT-voorzieningen voor het individu te 
zorgen. Dertig jaar geleden zou daar waarschijnlijk anders over
gedacht zijn. De technologische innovatie verloopt nu zo snel dat
het voor de overheid erg moeilijk is om daarop in te spelen.
Daarom zou het goed zijn wanneer er een soort ‘Raad voor 
de Elektronische Samenleving’ zou worden ingesteld. Deze kan
het mogelijk maken dat de overheid een voorbeeldfunctie gaat
vervullen.

Als aanbeveling kwam naar voren dat de overheidssector zich
meer zou moeten openen door langdurige uitwisselingen met
topmanagers van het bedrijfsleven aan te gaan. Dit zou ook
vruchtbaar voor de private sector zijn. Ook dient de overheid meer
te focussen op implementatietrajecten en zal kennismanagement
moeten bijdragen aan het ontkokeren van de overheid.
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