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HET DIGITALE MIJNENVELD
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Waar gaan we het over hebben?

1. Wie ben ik? 

2. Digitale dienstverlening wordt politiek

3. Het wordt chef sache

4. Portalen: mijn vergissing in het mijnenveld

5. Portalen: omdenken, de mens écht centraal

6. Portaal van de toekomst



5 stellingen



1. Wie ben ik? 



2. Digitale dienstverlening wordt politiek



Digitaal burgerschap
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Het wordt politiek

• “Het kabinet ontwikkelt een ambitieuze, brede agenda voor de 
verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende 
niveaus.” (pagina 7)

• “Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de 
toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De 
elektronische dienstverlening via mijnoverheid.nl wordt verbeterd. 
De dienstverlening wordt meer servicegericht, er komt een 
machtigingsfunctie en mijnoverheid.nl wordt in staat gesteld om 
pushberichten te versturen om proactief te waarschuwen. Mensen 
die niet elektronisch kunnen communiceren moeten dat ook op een 
andere manier kunnen blijven doen. Daarom blijft er een 
keuzemogelijkheid om per post met de overheid te communiceren.” 
(pagina 7-8)



Het wordt politiek

Stelling 1:

“Als Nederlanders ergens over klagen, dan 
doet het er toe”



3. Chef sache



Chef sache: tijd voor digitale transformatie

• Maatschappelijke opgaven 
en publieke waarden
voorop

• Proactief op basis van 
behoeften

• Niet digitaliseren 
dienstverlening, maar 
digitale dienstverlening

• Één overheid: gezamenlijk 
optrekken.



First time right  Permanent Beta

Chef sache: verandering van Mindset



Chef sache: rol van BZK



Overheid

TechnologieMaatschappij

Chef sache: een balans vinden



Chef sache: digitale transformatie

Informatievraagstukken

ICT

Bedrijfsvoering
Primaire processen
(inclusief beleid)

Strategische vragen over omgaan met 
informatie t.b.v bedrijfsvoering.

“Wat doen we met wat we aan 
informatie genereren?”

Voorbeeld: 
• P-informatie
• ERP systemen
• Inkoopinformatie

Strategische en beleidsmatige vragen 
over het omgaan met informatie

“Waarom zijn we als organisatie op 
aarde en moet/kan dat anders door 

nieuwe mogelijkheden?”

Voorbeeld: 
• Open data (betere wetten maken)
• Big data (belastingontduiking voorspellen) 
• Interactiebeleid (tijd besparen/leuker leven)

ICT voor primaire (beleid en 
uitvoering) processen

“Hoe kunnen we wat we doen, digitaal 
doen?”

Voorbeeld: 
• ICT ter ondersteuning van de primaire 

processen van uitvoeringsorganisaties en 
kennisinstituten. 

• OLO: omgevingsloket online
• Berichtebox

ICT t.b.v. bedrijfsvoering: de 
aanvankelijke focus van het 

Rijksbrede CIO-stelsel

“Hoe kunnen door ICT ons primaire 
proces ondersteunen?”

Voorbeeld: 
• Desktops, laptops, smartphones, tablets
• ICT die archivering en werkstromen 

ondersteund



Chef sache: tijdlijn (mijn beeld )

(Jaren 90’)

Digitaliseren wat we al 
deden

“Wij hebben een website”

(Eind jaren 90’ tot 2005)

Registraties bouwen en 
delen

“Basisregistraties!”

(2000-2010)
Ketens met een dominant 
ketenprobleem

“We doen het samen..”

(2010-2015)
Standaardisatie en generieke 
dienstverlening

“Laten we dingen op dezelfde 
manier en niet dubbel doen”

(2015 ->)
Gehele dienstverlening vanuit nieuwe 
mogelijkheden benaderen 

“Waar zijn we eigenlijk mee bezig?”



Het wordt chef sache

Stelling 2:

“Als je bureaucratische meuk digitaliseert, 
krijg je digitale bureaucratische meuk”



4. Portalen: mijn vergissing in het mijnenveld

• Mijn onderzoek

• Hoe ik me had vergist



HET DIGITALE MIJNENVELD
De overwegingen achter mijn-domeinen bij de overheid



We doen liever andere dingen dan overheidszaken regelen



1999 2016

“Volgens de Esten is het doel van de digitale overheid niet om 
systemen te bouwen, maar om te zorgen dat mensen meer tijd over 
hebben. Zodat ze bijvoorbeeld lekker naar de sauna kunnen gaan.”

(uit: “Nederland is een digitaal ontwikkelingsland”)

http://ibestuur.nl/podium/nederland-is-een-digitaal-ontwikkelingsland


?



Voordelen voor de burger / maatschappij: Voordelen voor de overheid:

1. Herkenning 

2. Administratieve lastenverlichting 

3. Versterken van relatie / vertrouwen

4. Verhogen compliance

Externe invloed

1. Effectieve en efficiënte communicatie

2. Voorspellen gedrag

3. Beïnvloeden gedrag

4. Versterken vertrouwen

Interne invloed

1. Benchmarks

2. Trends

3. Verticale druk

4. Change agents

Obstakels voor de burger / maatschappij: Obstakels voor de overheid:

1. Toegang

2. Technovertrouwen

3. Controle

4. Privacy

5. Acceptatiegraad

1. Procesmatige obstakels

2. Financiële obstakels

3. Besturingsobstakels

4. Juridische obstakels

5. Technische obstakels

Overwegingen om over te gaan tot innovatie bij digitale 
overheidsdienstverlening



CVF Model in het Nederlands, geïnterpreteerd voor onderzoek 
naar mijn-domeinen



Kwadrant A: Collectiviteit en Samenwerking Kwadrant B: Autonomie en Creatie

Kwadrant C: Veiligheid en Controle Kwadrant D: Persoonlijk nut voor de burger

CVF met potentiële overwegingen achter mijn-domeinen



= Goedkoper

“Laten we nuttige dingen met dat geld doen!”



Vernieuwende overheid

Zelfredzaamheid bevorderen

Duurzame overheid

Toegankelijkheid voor iedereen
Samenwerking: 

klopt uw informatie?

Transparante overheid



= Goedkoper

“Laten we nuttige dingen met dat geld doen!”



Mijn vergissing (de theorie ≠ praktijk)
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Mijn vergissing (de theorie ≠ praktijk)



≠ Goedkoper

“Laten we nuttige dingen met dat geld doen!”

Mijn vergissing
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Mijn vergissing



Portalen: mijn vergissing in het mijnenveld

Stelling 3:

“Digitalisering is ontzettend veel meer dan 
enkel besparen”



5. Portalen: omdenken, de mens écht centraal



We zijn één overheid
(ontwerp alsjeblieft niet allemaal een eigen stekker)

Portalen: omdenken, de mens écht centraal



Portalen: omdenken, de mens écht centraal



Zeggen:
“Wij stellen de burger centraal”

Doen:
“Overheidsproces centraal”

Echt:
“De burger centraal”

Vertrouwen & Legitimiteit

Portalen: omdenken, de mens écht centraal



“Ja, maar wij weten eigenlijk erg goed wat de 
burger wil…”

Portalen: omdenken, de mens écht centraal



Portalen: omdenken, de mens écht centraal

Stelling 4:

“Overheid ICT is geen technisch vraagstuk. 
Het is een organisatie en cultuur 

verandering”



6. Portaal van de toekomst



Portaal van de toekomst: Open by design



Portaal van de toekomst

Wat als...

…de informatievoorziening en de dienstverlening niet meer 
versnipperd is.

 Vanuit perspectief van burger beginnen met zoeken, in 
gewone-mensentaal

 Centraal georganiseerd informatieaanbod, goed vindbaar & 
begrijpelijk

 Niet vanuit organisatiestructuur van de overheid, maar rondom 
thema’s en life events

 Met behulp van een conversational interface

 Goede aansluiting tussen online en offline



Portaal van de toekomst

Wat als...

…dienstverlening vloeiend en eenvoudig wordt

• één keer inloggen, direct switchen tussen verschillende 
dienstverleners

• meervoudig gebruik van jouw geregistreerde gegevens 

• transparantie over data-uitwisseling en hergebruik: alleen 
na jouw toestemming















Portaal van de toekomst

Stelling 5:

“Om legitimiteit te behouden moet de 
overheid aansluiten bij de verwachtingen 

die mensen hebben qua digitale 
dienstverlening”



Afsluiting – 5 stellingen:

1. Als Nederlanders ergens over klagen, dan doet het er toe

2. Als je bureaucratische meuk digitaliseert, krijg je digitale 
bureaucratische meuk

3. Digitalisering is ontzettend veel meer dan enkel besparen

4. Overheid ICT is geen technisch vraagstuk. Het is een 
organisatie en cultuur verandering

5. Om legitimiteit te behouden moet de overheid aansluiten 
bij de verwachtingen die mensen hebben qua digitale 
dienstverlening
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