
VOORWOORD 
 

Voor u ligt mijn bachelorscriptie ter afronding van de opleiding Bestuurs- & 

Organisatiewetenschap. Dit rapport over een visie op digitaal werken bij de overheid maakt 

deel uit van mijn afstudeerstage bij Ordina.  

Wanneer ik de balans opmaak, kijk ik terug op een ongelofelijk interessante en leerzame 

periode in een werkomgeving waarin ik veel meer heb mogen ontvangen dan ik vooraf had 

durven dromen. Naast het feit dat ik veel te weten ben gekomen over het onderwerp 

digitaal werken bij de overheid, heb ik ook een kijkje in de keuken van het 

consultancywereldje mogen nemen. Mogelijk komt er zelfs nog een vervolg op de afgelopen 

periode waarin de visie nader uitgewerkt zal worden.  

 

Het grootste spanningsveld waarmee ik te maken kreeg tijdens het schrijven van dit rapport 

wordt treffend verwoord in een spreuk van Marie van Ebner-Eschenbach. 

 

"Theorie en praktijk zijn één, evenals ziel en lichaam, en evenals ziel en lichaam liggen zij 

meestal met elkaar overhoop." 

 

Aan u het oordeel of het gelukt is om ‘ziel en lichaam’ op elkaar af te stemmen, met als 

resultaat een adviesrapport dat een wezenlijke bijdrage levert aan de werkzaamheden van 

Ordina.  

 

Dan rest mij nu nog het bedanken van iedereen die een belangrijke bijdrage aan dit rapport 

hebben geleverd. Allereerst wil ik mijn stagebegeleider Bart van der Meij bedanken voor zijn 

praktische en verhelderende kijk op mijn onderzoek. Daarnaast wil ik alle leden van de 

marktgroep Digitaal Werken hartelijk bedanken voor hun deelname aan de brainstormsessie 

en alle feedback die ik van hen heb mogen ontvangen. Wie ik ook erg dankbaar ben, zijn de 

medewerkers van de afdeling OPMC waarvan ik bruikbare tips heb gekregen en waarmee ik 

een aantal interessante gesprekken over het consultancybestaan heb gevoerd. Tevens had ik 

dit rapport niet tot een goed einde kunnen brengen zonder alle inbreng van de 

respondenten bij het UWV, de Belastingdienst en Dienstregeling Landbouw.  

Ook wil ik mijn docent Albert Meijer bedanken voor alle tussentijdse beoordelingen en een 

aantal creatieve inzichten. Ten slotte gaat mijn dank uit naar Jenneke Bogerd en Jenny Falke 

voor de prettige samenwerking tijdens de focusgroepbijeenkomsten.  
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING & RELEVANTIE 
 

1.1 Digitaal werken, de overheid kan het niet alleen 

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” “That depends on where 

you want to get to,” said the Cat “I don’t much care where –“ said Alice “Then it doesn’t 

matter which way you go,” said the Cat (Lewis Carroll 1865, Alice in Wonderland)  

Als je iets wil bereiken dan is het van cruciaal belang te weten wat je doelen zijn. Dit lijkt 

misschien een open deur, maar is van levensbelang voor een organisatie als Ordina en 

verdient daarom de nodige zorg en aandacht. Het is dan ook allerminst vreemd te noemen 

dat Ordina intern spreekt over ‘behoefte aan visies ten aanzien van ontwikkelingen en 

thema’s binnen de publieke sector’ (Strategische notities OPMC 2008).  

Het thema waar dit rapport zich op richt is digitaal werken binnen publieke organisaties. 

Digitaal werken is niet meer weg te denken uit de publieke sector van vandaag de dag. Maar 

wat wordt nu precies verstaan onder digitaal werken? Welke mogelijkheden biedt het met 

oog op de toekomst? Welke gevaren liggen op de loer? En welke rol is hierbij voor Ordina 

weggelegd? 

 

Digitaal Werken is niet een trend van de laatste paar jaar. Al sinds de jaren ’90 werkt de 

overheid steeds meer digitaal. De Haagse politiek stuurt aan op een effectief opererende 

overheid, waar regels vereenvoudigd worden, de bureaucratie tot een minimum beperkt 

blijft en gegevens slechts eenmalig verstrekt hoeven worden door burgers en bedrijven.  

Den Haag denkt dit te kunnen bereiken door aan te sturen op een digitale overheid. De 

voordelen die digitaal werken biedt zijn namelijk zeer groot. Informatie wordt een stuk 

toegankelijker. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor overheden onderling. 

Daarnaast is het eenvoudiger zaken te controleren. Doordat informatie digitaal beschikbaar 

wordt gesteld is het voor allerlei instanties gemakkelijk hier toegang tot te krijgen. Ook met 

oog op effectiviteit biedt digitaal werken grote voordelen. Digitale informatie kan meerdere 

keren gebruikt worden en vaak ook efficiënter worden verwerkt. Dit levert zowel 

organisatorische als financiële voordelen op. Door werkprocessen digitaal op elkaar af te 

stemmen kunnen miljoenen euro’s worden bespaard (Digitale Duurzaamheid, Nationaal 

Archief 2007).  

Deze digitale thema’s vragen vaak om ingrijpende veranderingen binnen publieke 

organisaties. Dit kan leiden tot vergaande hervormingen binnen overheidsinstanties die zij 

lang niet altijd zelf kunnen bewerkstelligen. De Ordina-afdeling Ordina Public Management 

Consulting, kortweg OPMC faciliteert en begeleidt publieke organisaties hierbij.  

 

OPMC is al jaren overtuigd van het belang van digitaal werken binnen de publieke sector. Zij 

heeft al vele digitaliseringstrajecten doorlopen bij verschillende ministeries, gemeenten en 

tal van andere (semi-)publieke organisaties. Voor OPMC is het dus van groot belang zwart op 

wit te krijgen welke positie zij in wil nemen ten aanzien van digitaal werken binnen de 

publieke sector en wat zij markttechnisch gezien op dit gebied aan haar klanten wil bieden. 

Verrassend genoeg bestaat hier binnen OPMC nog geen breed gedragen eenduidige visie 
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over. Vragen als wat verstaan wij nu exact onder digitaal werken, welke mogelijkheden 

willen wij onze klanten op digitaal gebied aanreiken en wat verwachten (potentiële) klanten 

van ons op het gebied van digitaal werken? Blijven tot nog toe onbeantwoord.  

Hierover zei een medewerker van de afdeling OPMC: “Digitaal werken, het is toch 

schitterend wat de huidige technieken allemaal mogelijk maken binnen de overheid.” Hierop 

reageerde een ander persoon van dezelfde afdeling: “Ja, inderdaad, maar het gevaar van 

digitaal werken is, dat het middel (digitale technologieën en applicaties) een doel wordt en 

daar is volgens mij niemand bij gebaat!”  

Om een algemeen gedragen en krachtig antwoord te kunnen geven op deze en andere 

vragen is binnen OPMC de marktgroep Digitaal Werken opgericht. De zoektocht naar 

antwoorden op de zojuist gestelde vragen heeft geresulteerd in dit adviesrapport. Hiermee 

is de wetenschappelijke basis gelegd voor een visie ten aanzien van digitaal werken die 

binnen de marktgroep verder doorontwikkeld kan worden.  

 

1.2 Leeswijzer 

Allereerst zal in de volgende paragrafen de vraagstelling aan bod komen. Daarna wordt in 

hoofdstuk twee het Theoretisch Kader uiteengezet. Dit kader vormt de basis voor de 

operationalisering die gebruikt zal worden in het empirische onderzoeksgedeelte. Daarna 

worden in hoofdstuk drie en vier de resultaten van respectievelijk de brainstormsessie en de 

klantinterviews weergegeven. Tenslotte zullen theorie en empirie aan elkaar gekoppeld 

worden bij beantwoording van de hoofdvraag in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk komen tevens 

de basiselementen van de visie ten aanzien van digitaal werken aan bod.  

Voor geïnteresseerden is het hoofdstuk over Methoden en Technieken als bijlage II 

toegevoegd aan het rapport.  
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1.3 Vraagstelling 

Er wordt in dit rapport bewust niet gesproken over het ontwikkelen van een visie, maar over 

een ‘wetenschappelijke basis voor een visie.’ Dit onderzoek wordt dan ook niet verricht met 

de intentie om een kant en klare visie ten aanzien van digitaal werken te formuleren, maar 

er wordt gezocht naar basiselementen hiervoor. Deze afbakening is nodig omdat ik als 

externe junioronderzoeker / student niet in de positie verkeer om voor OPMC een kant en 

klare visie te ontwikkelen. Hier heeft OPMC haar eigen professionals voor in dienst. 

 

1.3.1 Hoofdvraag 

In dit adviesrapport wordt gezocht naar bouwstenen die bijdragen aan het ontwikkelen van 

een visie voor OPMC ten aanzien van digitaal werken binnen publieke organisaties. Deze 

bouwstenen vormen uiteindelijk het wetenschappelijk fundament waarop een visie ten 

aanzien van digitaal werken gebouwd kan worden. Dit heeft geleid tot de volgende 

hoofdvraag: 

 

"Op welke wijze kan digitaal werken binnen een publieke organisatie zo worden gerealiseerd 

dat dit bijdraagt aan het optimaal functioneren van de organisatie?" 

 

Met een integrale blik vanuit zowel de literatuur, OPMC als haar klanten wordt het 

fundament inhoudelijk vormgegeven.  Om verschillende redenen is gekozen voor deze drie 

informatiebronnen. Zo wordt op basis van de literatuur het theoretisch kader van dit 

onderzoek samengesteld. Reeds beschikbare kennis op het gebied van digitaal werken kan 

zo worden benoemd en gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat het ‘wiel tweemaal wordt 

uitgevonden.’ Daarnaast is er binnen OPMC al zeer veel kennis en ervaring aanwezig over 

digitaal werken binnen publieke organisaties. Om te voorkomen dat deze kennis onbenut 

blijft en dat de conclusies totaal niet hierop aansluiten maakt ook deze kennis deel uit van 

het onderzoek. Tenslotte is het gevormde beeld ten aanzien van digitaal werken worden 

getoetst aan het beeld en de ideeën van klanten ten aanzien van digitaal werken.  

 

Uit de hoofdvraag kunnen een drietal kernelementen worden gedestilleerd die nadere 

toelichting vereisen. Allereerst het begrip digitaal werken. Om zinvolle uitspraken te kunnen 

doen over dit thema is het van belang dit nader te definiëren en af te bakenen. Hierdoor 

wordt het begrip hanteerbaar gemaakt voor onderzoek, is duidelijk wat onder het begrip 

digitaal werken wordt verstaan en welke verschillende eigenschappen hierin kunnen worden 

onderscheiden.  

Het tweede belangrijke element is optimaal functioneren. Optimaal functioneren is een 

abstract begrip dat op zeer uiteenlopende manieren kan worden gedefinieerd. Aan de hand 

van de theoretische uitwerking van dit begrip is de toegevoegde waarde van digitaal werken 

theoretisch geoperationaliseerd.  

Een derde element dat enige toelichting vereist zijn publieke organisaties. Er bestaat alleen 

al in Nederland een zeer grote diversiteit aan publieke organisaties. Dit onderzoek beperkt 

zich tot publieke organisaties die tot ‘de relaties’ van Ordina gerekend worden. Hierbinnen 
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bevindt zich nog steeds een zeer grote diversiteit aan organisaties. Dit onderzoek richt zich 

op drietal uitvoeringsorganisaties, te weten het UWV, de Belastingdienst en de 

Dienstregeling Landbouw. Voor een nadere toelichting hierover, verwijs ik u naar het 

hoofdstuk Methoden en Technieken in bijlage II.  

 

1.3.2 Deelvragen 

Bij de deelvragen wordt er onderscheid gemaakt tussen theoretische en empirische 

deelvragen, waarna in de laatste deelvraag alle onderzoekselementen aan elkaar gekoppeld 

worden:  

 

Theoretische deelvragen: 

• Wat is digitaal werken? 

• Wat betekent optimaal functioneren voor een publieke organisatie? 

• Hoe draagt Digitaal Werken theoretisch bij aan het optimaal functioneren van een 

publieke organisatie? 

 

Empirische deelvragen: 

• Hoe kunnen publieke organisaties met behulp van digitaal werken volgens OPMC 

optimaal functioneren? 

• Sluit het gedachtegoed binnen OPMC aan op wat er in ‘het veld’ leeft? 

• Sluit de theorie aan op wat er in ‘het veld’ leeft? 

 

Theorie en empirie aan elkaar gekoppeld: 

Op basis van de antwoorden op bovenstaande deelvragen wordt uiteengezet wat dit alles 

betekent voor de ontwikkeling van een visie ten aanzien van digitaal werken.  

 

Aan de hand van het schema op de volgende pagina wordt toegelicht hoe het onderzoek aan 

de hand van de deelvragen is opgebouwd. Het betreft hier een onderzoek van kwalitatieve 

aard.  

De eerste pijl vertegenwoordigt de input vanuit de literatuur. De drie theoretische 

deelvragen vallen onder de peiler ‘Literatuur’. De begrippen digitaal werken en optimaal 

functioneren worden vanuit de theorie geconceptualiseerd. De koppeling van deze 

begrippen vindt plaats aan de hand van de derde theoretische deelvraag. Hierbij wordt 

onderzocht in hoeverre de eigenschappen van digitaal werken in relatie staan met de 

theoretische conceptualiseringen die bij optimaal functioneren onderscheidden zijn. Aan de 

hand van deze drie vragen is het theoretische fundament gelegd waarop het onderzoek is 

gebaseerd.  

In de tweede pijl ‘OPMC’ worden vergelijkbare vragen gesteld, alleen gebeurt dit vanuit een 

ander referentiekader. Zoals eerder vermeld is er binnen OPMC de nodige kennis en ervaring 

aanwezig aangaande digitaal werken binnen publieke organisaties. Deze kennis zal niet 

verloren gaan, maar wordt gekoppeld aan de inzichten die de literatuur biedt. De eerste 

empirische deelvraag beslaat dit gedeelte van het onderzoeksvraagstuk. Deze kennis wordt 



EEN VISIE OP DIGITAAL WERKEN BIJ DE OVERHEID 

 

 
10 

vergaard aan de hand van een brainstormsessie binnen de marktgroep Digitaal Werken. Een 

nadere toelichting op deze sessie kunt u terugvinden in het hoofdstuk Methoden en 

Technieken.  

Nadat een beeld vanuit zowel de literatuur als OPMC ten aanzien van het 

onderzoeksvraagstuk is geschetst, kan dit worden getoetst binnen ‘het veld’. Dit betreft de 

derde pijler uit het schema. Met het veld worden klanten van OPMC bedoeld. Deze worden 

nader gedefinieerd in het hoofdstuk Methoden en Technieken in bijlage II.  

Ondersteund door de drie peilers te weten, de Literatuur, OPMC en het veld kan het 

fundament voor de visie worden gelegd. Dit is de bouwsteen die als kubus in het schema 

terug te vinden is. In deze fase van het onderzoek zal de interpretatie van de verzamelde 

data plaatsvinden. Er wordt gekeken welke basiselementen uit de data kunnen worden 

afgeleid voor de visieontwikkeling ten aanzien van digitaal werken. Ook kunnen verschillen 

tussen het gedachtegoed uit het veld en binnen de marktgroep worden benoemd. Uit deze 

gegevens worden de conclusies van dit adviesrapport afgeleid.  

 

Figuur 1: Schematische weergave van de verschillende fasen van onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Relevantie 

 

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 

Grofweg zijn er twee partijen voor wie dit onderzoek van belang is. Allereerst is dit 

onderzoek relevant voor OPMC, de opdrachtgever van dit adviesrapport. OPMC wil een visie 

ontwikkelen ten aanzien van digitaal werken binnen publieke organisaties. Binnen en buiten 

de organisatie bestaan reeds ideeën en overtuigingen over hoe dit proces vormgegeven kan 

worden. Echter substantiële wetenschappelijke onderbouwing voor dit gedachtegoed 

ontbreekt, of is slechts in beperkte mate aanwezig.  

Zo staat in een strategiedocument van OPMC dat er behoefte is aan eenduidige visies ten 

aanzien van verschillende thema’s. Digitaal werken is één van deze thema’s. Onderliggende 

gedachte bij deze strategische keuze is dat OPMC aan de hand van verschillende visies snel 

en daadkrachtig de aanwezige expertise aan haar klanten kan voorleggen om zo haar 

marktpositie te verstevigen. Zie bijlage I voor de Strategische notities OPMC 2008. Dit 

Literatuur 

OPMC 

BOUWSTENEN VOOR 

VISIEONTWIKKELING 

TEN AANZIEN VAN 

DIGITAAL WERKEN BIJ 

KLANTEN OPMC 
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adviesrapport is van toegevoegde waarde voor de organisatie door zowel vanuit de 

literatuur, OPMC als haar klanten een beeld te schetsen over de mogelijkheden van digitaal 

werken binnen publieke organisaties. 

Tevens kan dit adviesrapport relevant zijn, voor (potentiële) klanten die de diensten van 

OPMC afnemen. Het gaat hier om een indirect belang. De kennis die mogelijk wordt 

opgedaan in dit onderzoek kan OPMC gebruiken bij de diensten die zij aan haar klanten 

biedt.  

 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie  

Om de context waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt te kunnen overzien worden nu de 

geldende stromingen uit de literatuur op het gebied van digitaal werken en de betekenis 

hiervan voor het onderzoek benoemd.  

Allereerst is er de stroming waarvan Lipsky en Prottas de grondleggers zijn. Zij waren de 

eerste personen die aandacht besteedden aan de bijzondere positie van de professional 

binnen een organisatie. Volgens hen bezit de professional een zekere vrijheid, of 

discretionaire ruimte, in de manier waarop deze persoon met informatiestromen en 

processen tussen organisatie en cliënt omgaat (Snellen e.a. 1998 Public Administration in an 

Information Age).  

Toen zij met deze theorie kwamen, vervulde ICT nog helemaal niet zo’n dominantie rol in het 

publieke organisatieleven als heden ten dage. Volgens latere aanhangers van deze stroming 

worden de vrijheden die zij benoemen echter wel versterkt door ICT. Daarmee is met de 

komst van ICT de feitelijke invulling van de rol van de professional veranderd, maar de 

discretionaire ruimte gelijk gebleven of zelfs vergroot. Meijer (2002) benoemt in het kader 

hiervan de ontwikkeling van professionele informatisering waarbij medewerkers zelf keuzes 

maken wat betreft het vastleggen, bewaren of ontsluiten van informatie. Een zeer bekend 

voorbeeld hiervan is e-mail, waarbij de medewerker zeer veel vrijheid geniet in de manier 

waarop hij of zij dit medium wenst te gebruiken. 

De tweede stroming benoemt juist een tegengestelde uitwerking van ICT. Zuurmond (1994) 

spreekt over een ‘infocratie’. Hierbij wordt vooral gekeken naar de technische 

eigenschappen van ICT en welke gevolgen dit heeft voor de organisatie op het gebied van 

transparantie, legitimiteit en het bereiken van doelstellingen. Programma’s en 

gestandaardiseerde processen laten geen of zeer beperkte ruimte over aan individuele 

medewerkers om eigen invulling te geven aan het beheren van informatie. Zo worden 

‘workflowsystemen’
∗
 gebruikt om activiteiten van medewerkers te structureren, waardoor 

de individuele vrijheden juist worden beperkt.  

In het kader van bovengenoemde stromingen is er niet één stroming die als uitgangspunt 

dient voor dit onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over hoe digitaal 

werken kan bijdragen aan het optimaal functioneren van publieke organisaties zullen beiden 

als uitgangspunt dienen voor dit onderzoek. Allebei zoomen ze vanuit een verschillende 

context in op aspecten van digitaal werken. Daarom is het van groot belang deze context in 

                                                           
∗
 Workflowsystemen: Een workflow systeem is een informatiesysteem dat de besturing, de beheersing en de 

bewaking van de workflow geautomatiseerd uitvoert. (bron: www.hollandmanagement.nl)  
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acht te nemen. 

Buiten deze stromingen om is het mogelijk dat dit rapport een wetenschappelijke relevantie 

kent. Dit betekent dat het onderzoek niet direct een aanwijsbaar maatschappelijk nut hoeft 

te hebben, maar wel tot een toename van wetenschappelijke kennis leidt (Baarda en De 

Goede, 2001). De mogelijkheid is aanwezig dat tijdens dit onderzoek nieuwe 

wetenschappelijke kennis over digitaliseringstrajecten binnen publieke organisaties wordt 

opgedaan. Dit adviesrapport wordt echter geschreven in opdracht van OPMC en het 

vergaren van nieuwe algemene wetenschappelijke kennis is dus geen expliciet doel in dit 

onderzoek. 
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HOOFDSTUK 2: DE DIGITALE OVERHEID IN THEORIE 
Allereerst wordt uiteengezet wat onder digitaal werken wordt verstaan. Daarna worden 

digitaal werken en optimaal functioneren vanuit twee invalshoeken benaderd. Dit is in 

overeenstemming met de twee hoofdstromingen die in de literatuur terug te vinden zijn. Dit 

zijn respectievelijk de infocratische en de professionele informatiseringstroming.  

Hierop volgt een toelichting over hoe digitaal werken bijdraagt aan het optimaal 

functioneren van een publieke organisatie, waarna op basis van de literatuur een antwoord 

zal worden gegeven op de hoofdvraag. Aangezien dit onderzoek resulteert in een 

wetenschappelijke basis voor een visie ten aanzien van digitaal werken, wordt tenslotte 

verteld wat onder een visie wordt verstaan en wat het belang hiervan is.  

  

2.1 Wat is digitaal werken?  

Om onderzoek te kunnen doen naar digitaal werken binnen publieke organisaties zal dit 

begrip eerst nader moeten worden gedefinieerd. De definitie in dit onderzoek is deels 

gebaseerd op literatuur over ICT. Daarnaast wordt de definitie vanuit het onderzoek 

afgebakend. Zo wordt in het kader van dit onderzoek alleen gekeken naar digitaal werken 

binnen publieke organisaties. Dit sluit uiteraard niet uit dat digitaal werken buiten publieke 

organisaties niet vóórkomt. Dit onderzoek beperkt zich echter tot de publieke sector, 

vandaar dat de definitie hierop is aangepast.  

Vanuit de literatuur wordt het begrip digitaal werken niet nader gedefinieerd. Wel worden 

tal van definities van ICT genoemd, die sterke overeenkomsten vertonen met digitaal 

werken, maar niet zozeer iets zeggen over de activiteit digitaal werken. Zodoende is ervoor 

gekozen om de definitie die Albert Meijer tijdens een tussentijds evaluatiegesprek noemde 

aan te houden. Deze definitie van digitaal werken luidt als volgt: 

 

“Gebruik van zowel geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde, digitale ondersteuning bij 

het monitoren, uitvoeren en begeleiden van taken en processen binnen een publieke 

organisatie” 

 

Deze definitie zegt iets over digitaal werken als activiteit, maar laat nog een aantal relevante 

zaken onbenoemd. Zo kunnen binnen het begrip een aantal eigenschappen worden 

onderscheiden. Deze bepalen in grote mate de wijze waarop digitaal werken wordt 

toegepast binnen de overheid. In dit opzicht zijn volgens Bekkers en Zuurmond in ICT en 

openbaar bestuur een aantal eigenschappen van digitaal werken van belang.
∗
 

Voordat de eigenschappen benoemd kunnen worden zal eerst aangegeven worden waarom 

deze van belang zijn. Er zijn hier een tweetal redenen voor. Allereerst kan aan de hand van 

de eigenschappen weergegeven worden op welke terreinen digitaal werken van invloed kan 

                                                           
∗
 In het boek ICT en Openbaar Bestuur spreken Zuurmond en Bekkers over ICT, terwijl in dit onderzoek gesproken wordt over digitaal 

werken. Deze twee zaken zijn inherent aan elkaar verbonden. Digitaal werken kan niet plaatsvinden zonder gebruik te maken van ICT-

technologieën. De eigenschappen die aan ICT worden toegekend zullen dan ook in grote mate van toepassing zijn op digitaal werken. 
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zijn op het (optimaal) functioneren van een organisatie. Aan de hand van deze informatie 

ontstaat een zeer divers en breed beeld van digitaal werken.  

Daarnaast kan wanneer de verschillende aspecten benoemd zijn voor de afbakening van het 

empirische onderzoeksgedeelte een keuze worden gemaakt naar welke eigenschappen 

gekeken zal worden en naar welke niet. Dit maakt duidelijker welke informatie het 

onderzoek zal opleveren en op welke aspecten dit van invloed zal zijn. 

 

Bekkers en Zuurmond (2005) onderscheiden de volgende eigenschappen van ICT in hun 

werk: Allereerst calculatie, dit is de meest klassieke eigenschap van ICT. Het gaat hierbij om 

de mogelijkheid ingewikkelde berekeningen te verrichten met steeds meer gegevens. 

Digitaal werken wordt in dit opzicht vaak gebruikt om rationaliteit in de beleidsvorming en 

besluitvorming te vergroten. Beleidsplannen kunnen sneller en adequater worden 

doorgerekend, maar ook de gevolgen van eventuele alternatieven kunnen doorgerekend 

worden.  

In samenhang met het calculerende vermogen bestaat er de mogelijkheid om ICT in te 

zetten bij het doen van grootschalige transacties. ICT zorgt ervoor dat grote hoeveelheden 

gegevens op een routinematige wijze kunnen worden verwerkt en bewerkt. Op grond van 

deze geautomatiseerde bewerkingen worden vervolgens rechten en plichten aan 

bijvoorbeeld burgers toegekend. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 

verstrekking van huursubsidies door het ministerie van VROM, of de vaststelling en inning 

van verkeersboetes door het Centraal Justitieel Incassobureau (Snellen 1994). Deze 

organisaties zijn beiden klant van OPMC.  

Controle en disciplinering zijn twee andere eigenschappen van digitaal werken. In het licht 

van de informatiseringsontwikkelingen
∗
 leidt digitaal werken tot een verregaande 

structurering van werkprocessen, procedures en voorschriften. Organisaties worden onder 

invloed van ICT gedwongen hun werkprocessen te standaardiseren en te formaliseren. Dit is 

bijvoorbeeld terug te zien in de elektronische belastingaangifte. In het belastingprogramma 

zijn allerlei controlemechanismen ingebouwd. Bij het invullen wordt de belastingbetaler er 

bijvoorbeeld op gewezen dat hij of zij bepaalde vragen is vergeten in te vullen, of de 

verkeerde informatie verstrekt. Dit is een voorbeeld waarin informatiegedrag wordt 

gedisciplineerd.  

Zoals in de inleiding al kort genoemd, biedt digitaal werken de mogelijkheid om controle uit 

te oefenen. Door databestanden aan elkaar te koppelen of bepaalde profielen op te stellen, 

is het mogelijk om gedrag en prestaties van mensen en organisaties beter te controleren. Zo 

maakt bijvoorbeeld de koppeling van bestanden van de gemeentelijke sociale dienst met de 

IB-groep het mogelijk om studenten op te sporen die onrechtmatig zowel een 

bijstandsuitkering als een studiebeurs ontvangen.  

Een andere eigenschap die Bekkers en Zuurmond benoemen is transparantie. Voor het 

uitoefenen van controle is transparantie vaak noodzakelijk. De rekentechnische en 

                                                           
∗
 Informatisering volgens Bovens in zijn boek Openbaar Bestuur: “ (…) Dankzij allerlei vormen van ICT, zoals internet en e-mail, 

documentatiesystemen etc. is het voor burgers en bedrijven veel eenvoudiger geworden om allerlei sociale en economische acties plaats 

te laten vinden.” 
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gegevensverwerkende mogelijkheden die digitaal werken biedt, zorgen ervoor dat het 

gedrag van overheidsorganisaties doorzichtiger wordt. De rekentechnische en 

gegevensverwerkende vermogens zijn in organisaties terug te zien bij het koppelen van 

bestanden, het maken van gecompliceerde berekeningen en het samenstellen van 

persoonlijke profielen. Hierdoor kan de ontwikkeling en implementatie van beleid 

transparanter worden. Ook biedt ICT de mogelijkheid om meer gegevens vast te leggen, 

hetgeen per definitie de transparantie vergroot. Deze gegevens zijn immers gemakkelijk te 

ontsluiten (Meijer, 2002).  

De volgende eigenschap van digitaal werken is communicatie. E-mail is bij uitstek de 

belichaming van het communicatievermogen dat digitaal werken biedt. Tijd en ruimte spelen 

een steeds minder belangrijk rol voor een effectieve communicatie. Deze functie van digitaal 

werken heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er online discussieplatformen worden opgericht, 

waardoor er een zekere mate van interactieve beleidsvorming kan plaatsvinden (Jan 

Hamming, 2002). 

Tenslotte benoemen Bekkers en Zuurmond Virtual Reality. Door de combinatie van 

multimedia, grafische presentaties, grootschalige databestanden en eventueel ook andere 

toepassingen, kunnen levensechte werkelijkheden worden gerealiseerd. Dit soort 

toepassingen wordt vaak gebruikt bij de aanleg van woonwijken. Er kunnen dan 

computergestuurde simulaties van de nog te bouwen woonwijken worden gecreëerd. Een 

ander voorbeeld is Second life.
∗
 “Virtuele werelden zoals Second Life bieden allerlei 

mogelijkheden voor de overheid om de relatie met de burger te herstellen,” aldus een 

overheidsadviseur over de virtuele mogelijkheden binnen de overheid. Op grote schaal vindt 

dit echter nog niet plaats (Paassen, 2007). Gaandeweg het onderzoek zal blijken of deze 

virtual reality eigenschap van digitaal werken relevant is voor de organisaties waar dit 

onderzoek zich op zal richten. 

 

2.2 Optimaal functioneren van publieke organisaties 

Optimaal functioneren is een abstract begrip waar velerlei betekenissen aan kunnen worden 

toegekend. Om de onderliggende betekenis van deze algemene term boven tafel te krijgen 

wordt het boek Reframing Organisations van Bolman & Deal (2003) gebruikt. Zij presenteren 

in hun werk een viertal organisatieframes die van invloed zijn op het functioneren van een 

organisatie. Aan de hand van een aantal van deze frames wordt gezocht naar een manier om 

optimaal functioneren binnen publieke organisaties te concretiseren.  

 

2.2.1 Structural Frame 

Het eerste frame dat Bolman & Deal onderscheiden is het Structural Frame. Dit frame 

vertegenwoordigt misschien wel de meest oude en meest toegepaste manier van kijken naar 

organisaties. De basis werd door Charles Taylor al in het begin van de 19
e
 eeuw gelegd. 

Kortweg ging Taylor er vanuit wanneer je het productieproces opsplitste in kleine specifieke 

deeltjes waarin iedere medewerker een zeer specifieke en vaak eenvoudige taak kreeg 

                                                           
∗
 Second Life is een virtuele wereld die helemaal gebouwd en beheerd wordt door de inwoners. Een 

driedimensionale, digitale wereld online, verzonnen en gecreëerd door de bewoners die ook de eigenaars zijn.  
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toebedeeld, de productiviteit zou toenemen. Naast Taylor heeft ook Weber een grote 

bijdrage geleverd aan de beginselen van het Structural Frame. Weber introduceerde de 

bureaucratie als nieuwe organisatievorm. Hierbij vormden macht, legitimiteit, 

verantwoording en gehoorzaamheid de centrale peilers van de bureaucratische organisatie. 

De peilers kregen vorm door taken en procedures te formaliseren, de organisatie 

hiërarchisch op te bouwen en een strikte scheiding van taken en verantwoordelijkheden toe 

te passen.  

Een aantal belangrijke uitgangspunten van het Structural Frame zijn dat een organisatie haar 

bestaansrecht ontleent aan het nastreven van organisatiedoelen. Om deze doelen te kunnen 

bereiken zal er een effectieve organisatie moeten zijn. Deze effectiviteit kan worden 

gestimuleerd door activiteiten op te splitsen en een duidelijke scheiding tussen de 

verschillende arbeidstaken te realiseren. Hierbij is het rationele handelen van betrokken 

actoren een cruciale factor voor de bedrijfsperformance.  

 

Maar wat zegt dit frame over het optimaal functioneren van een organisatie? Wanneer en 

hoe kan nu gesteld worden dat een organisatie optimaal functioneert? Grofweg kunnen een 

drietal relevante aspecten binnen het Structural Frame worden onderscheiden, te weten 

taakuitvoering, coördinatie en verantwoording.  

Het eerstgenoemde komt voort uit het Tayloristische perspectief. Door taken te 

specialiseren en te (her)structureren kan de effectiviteit van een organisatie worden 

bevorderd. Om een dergelijk opgesplitst proces succesvol aan te kunnen sturen, zal er een 

strak coördinatiemechanisme boven moeten staan. In deze zin levert dit een bijdrage aan 

het optimaal functioneren van een organisatie en vormt hiermee een bruikbaar 

uitgangspunt voor de beschrijving hiervan.  

Daarnaast zijn binnen de publieke sector legitimiteit en politieke verantwoording twee 

belangrijke aspecten. Dit komt voort uit de bureaucratische organisatievorm zoals Weber 

deze beschrijft (Bolman & Deal, 2003).  

 

2.2.2. Human Resource Frame 

Swanson en Mcgregor kwamen in de jaren ’50 na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat 

medewerkers daadwerkelijk waarde hechten aan het afleveren van goed werk. Dus niet 

alleen het doen van werk, maar ook het soort werk en de kwaliteit ervan spelen een rol. 

Toen Mcgregor dit gedachtegoed later uitwerkte beweerde hij dat medewerkers een stuk 

productiever zijn wanneer het management in staat is om de organisatieprocessen af te 

stemmen op de persoonlijke voorkeuren van haar medewerkers. Dit vormt de basis voor het 

Human Resource denken zoals dit vandaag de dag nog steeds zeer veel wordt toegepast 

binnen organisaties.  

Een aantal belangrijke assumpties van het HR-frame zijn dat organisaties bestaan om te 

voorzien in de behoefte van haar medewerkers in plaats van andersom, zoals het Structural 

Frame betoogt. Om dit te bewerkstelligen hebben organisaties en medewerkers elkaar 

nodig. Organisaties hebben behoefte aan ideeën, creativiteit en talent. Medewerkers 

hebben behoefte aan een carrière, salaris en doorgroeimogelijkheden. In een ideale situatie 
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wordt aan beide eisen voldaan. Medewerkers bevinden zich dan in een betekenisvolle en 

uitdagende werkomgeving en organisaties ontvangen hiervoor het talent en de creativiteit 

terug die nodig is voor een succesvolle organisatie.  

 

Net als bij het Structural Frame is het nu van belang om antwoord te vinden op de vraag wat 

dit frame zegt over het optimaal functioneren van een publieke organisatie. Het HR-frame 

geeft aan dat, ten behoeve van de bedrijfsperformance, het belangrijk is om 

organisatiebelang en individueel belang op elkaar af te stemmen. Vanuit het HR-frame 

bezien functioneert een organisatie optimaal wanneer deze twee belangen optimaal op 

elkaar zijn afgestemd (Bolman & Deal, 2003). 

Arbeidskwaliteit vervult in deze benadering dus een cruciale rol. Kwaliteit van het werk en 

de voldoening die de werknemer hieruit haalt zijn van invloed op de uiteindelijke 

productiviteit van de medewerker. Afstemming van het organisatiebelang op het individuele 

belang staat hier centraal. Hierover meer in het gedeelte over de bijdrage van digitaal 

werken aan het optimaal functioneren van een organisatie benadert vanuit de HR-

invalshoek.  

 

2.2.3 Overige frames 

Ik ben mij er van bewust dat er nu een aantal frames die Bolman & Deal in hun boek 

behandelen buiten beschouwing blijven. Zo beschrijven zij nog het Political Frame, dat kijkt 

naar de wijze waarop conflicten binnen een organisatie kunnen worden beslecht en / of 

voorkomen. Dit frame kan relevant zijn voor digitaliseringvraagstukken binnen publieke 

organisaties, maar heeft meer betrekking op het implementatievraagstuk. Dit zelfde geldt 

voor het Symbolic Frame waarin organisatieculturen worden verklaard vanuit betekenis die 

wordt toegekend aan bepaalde acties of gebeurtenissen. Dit zou met oog op 

organisatieveranderingen en implementatietrajecten een interessante invalshoek zijn 

(Bolman & Deal, 2003).  

In dit onderzoek ligt het zwaartepunt bij de wijze waarop digitaal werken gebruikt kan 

worden binnen publieke organisaties en welke aanknopingspunten dit biedt voor het 

ontwikkelen van een visie ten aanzien van digitaal werken. Nadat hier een beeld over 

geschetst is, kan de eventuele vervolgvraag over hoe dit gedachtegoed wordt 

geïmplementeerd bij klanten van OPMC worden beantwoord. Zoals gezegd valt dit buiten de 

kaders van dit onderzoek. Hiermee is het echter niet uitgesloten dat dit onderzoek eventueel 

aanknopingspunten biedt voor een toekomstig implementatietraject.  

Ten slotte is het gezien de beschikbare tijd voor dit onderzoek niet haalbaar om alle 

aspecten uit de verschillende frames te behandelen.  

 

2.3 Optimaal functioneren en digitaal werken vanuit het Structural Frame 

Zojuist is uiteengezet welke aspecten vanuit het Structural en het HR-frame relevant zijn 

voor het optimaal functioneren van een organisatie. Dit onderzoek heeft echter niet enkel 

als doel om in kaart te brengen wat optimaal functioneren in een publieke organisatie 

inhoudt. Daarom zal nu vanuit het Structural Frame gekeken worden hoe digitaal werken bij 
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kan dragen aan het optimaal functioneren van de organisatie. Om dit vraagstuk theoretisch 

te verkennen wordt aan de hand van het werk van Zuurmond en Meesters in ICT en 

Openbaar Bestuur, de rol van digitaal werken in publieke organisaties toegelicht.  

  

2.3.1 Digitaal werken. Meer controle? 

Zojuist is besproken dat het uitvoeren van taken, coördinatie en verantwoording vanuit het 

Structural Frame gezien cruciaal zijn voor het (optimaal) functioneren van de organisatie. 

Voor een goed functionerende organisatie is interactie met haar omgeving noodzakelijk. 

Publieke organisaties ontlenen hun bestaansrecht deels aan de samenleving waarbinnen zij 

opereren. De ideaaltypische bureaucratie van Weber met een sterke nadruk op hiërarchie, 

formalisatie, specialisatie en standaardisatie kan alleen niet meer voldoen aan de eisen van 

de huidige moderne dynamische en veeleisende samenleving. Dit betekent echter niet dat 

deze ontwikkeling heeft geleid tot oncontroleerbare bureaucratieën.  

Als antwoord op bovengenoemde maatschappelijke ontwikkeling beschrijven Zuurmond en 

Meesters een nieuw soort sociaal gedrag binnen organisaties. Organisaties de-

bureaucratiseren, de-formaliseren en decentraliseren, zonder dat er sprake is van reductie 

van beheersing. Integendeel, er kan zelfs een toename van deze beheersing worden 

geconstateerd. Aan deze enigszins paradoxale ontwikkeling ligt de introductie van ICT en 

daaruit voortkomend digitaal werken binnen organisaties ten grondslag. ICT neemt de 

beheersfunctie van de Weberiaanse bureaucratie als het ware over met tot gevolg dat 

organisaties minder geformaliseerd, gestructureerd en gecentraliseerd kunnen zijn.  

Beheersing en sturing van organisaties vindt nu plaats aan de hand van inter-organisationele 

ICT-applicaties. Tegenwoordig bestaat er binnen de organisatie vaak een geheel nieuwe 

infrastructuur: de ICT-infrastructuur. Organisaties ontwikkelen deze infrastructuur om te 

kunnen voldoen aan de vraag vanuit de samenleving naar dynamiek, transparantie en 

controleerbaarheid. Zij moeten in korte tijd hoogwaardige producten kunnen leveren, 

gegevens moeten direct digitaal opvraagbaar zijn en organisaties moeten steeds sneller op 

veranderingen in kunnen spelen.  

 

De klassieke bureaucratie zoals Weber deze beschreef kan aan deze vraag niet meer 

voldoen. Zuurmond en Meesters onderscheiden een viertal nieuwe ontwikkelingen 

waarmee publieke organisaties te maken krijgen. Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe 

taken en doelen binnen organisaties, waar ook de publieke sector op in moet spelen.  

Allereerst zijn overheidstaken complexer geworden. Regel- en wetgeving worden alsmaar 

uitgebreid en verfijnd, zodat deze op alle verschillende lagen in de maatschappij toepasbaar 

zijn. Dit heeft tot gevolg dat overheidstaken steeds ingewikkelder worden om uit te voeren. 

Daarnaast is de massaliteit enorm toegenomen. Niet alleen het aantal ambtenaren is 

toegenomen, maar ook het aantal taken waar de overheid verantwoordelijk voor is. 

Deze twee ontwikkelingen hebben een derde ontwikkeling tot gevolg, namelijk 

interdependentie. Steeds meer overheidstaken raken sterk met elkaar verweven, waardoor 

de onderlinge afhankelijkheid tussen publieke organisaties sterk wordt vergroot. Om een 

beslissing tot stand te laten komen worden er vaak veel instanties bij betrokken.  
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Tot slot is de dynamiek van de huidige samenleving enorm toegenomen. Politieke, culturele 

en economische ontwikkelingen volgen elkaar tegenwoordig in een steeds hoger tempo op 

en daarmee ook de vraag naar snel veranderende organisaties (Zuurmond e.a., 2005).  

 

2.3.2 Digitaal werken: naar een ’infocratie’ 

Bovenstaande ontwikkelingen verklaren de komst van een nieuw ideaaltype, namelijk de 

zogenaamde infocratie. Op de vraag hoe digitaal werken bijdraagt aan het optimaal 

functioneren van een organisatie kan nu aan de hand van dit ideaaltype gedeeltelijk 

antwoord worden gegeven. Het nieuwe ideaaltype heeft namelijk een aantal kenmerken die 

terug te voeren zijn op ICT en digitaal werken binnen publieke organisaties.  

Een eerste kenmerk is de decentrale manier van besluitvorming. Besluiten worden door 

gedecentraliseerde overheden genomen, waardoor een soort netwerkachtige horizontale 

structuur ontstaat: het tweede kenmerk van de infocratie.  

Het ontstaan van deze structuur en de ontwikkeling van decentrale besluitvorming wordt 

mogelijk gemaakt door een algemeen gedeelde informatiestructuur binnen publieke 

organisaties. Deze structuur maakt een gezamenlijke manier van digitaal werken mogelijk 

waarbij informatie op eenzelfde wijze verwerkt wordt en dus gestandaardiseerd. Dit heeft 

tot gevolg dat steeds meer publieke organisaties gebruik maken van dezelfde digitale 

informatie.  

Een digitale manier van werken zorgt ervoor dat deze informatie zeer gemakkelijk onder tal 

van publieke organisaties kan worden verspreid. Uitvoerende medewerkers kunnen, waar zij 

zich ook bevinden, decentraal besluiten nemen. De ICT-infrastructuur die zij delen, zorgt 

ervoor dat de handelingen van individuele medewerkers onderling gecoördineerd zijn. Het 

soort organisatie dat ontstaat, heeft een meer decentrale structuur waardoor zij beter in kan 

spelen op specifieke eisen van haar complexe en dynamische omgeving. Deze 

ontwikkelingen betekenen niet dat er geen sprake meer zou zijn van controle. De ICT-

infrastructuur waarop organisaties in toenemende mate gebouwd zijn maakt de organisatie 

beheersbaar. Hierdoor kunnen organisaties voldoen aan de vraag naar complexiteit, 

massaliteit, interdependentie en dynamiek vanuit de omgeving (Zuurmond e.a. 2005). 

 

2.4 Optimaal functioneren en digitaal werken vanuit het Human Resource Frame  

Zoals genoemd kent digitaal werken twee kanten. Enerzijds is er de technische en rationele 

kant zoals bij het Structural Frame besproken. Anderzijds is er de menselijke kant. 

Medewerkers moeten ICT-applicaties op de juiste manier kunnen bedienen en toepassen. 

Daarnaast moeten zij hiertoe ook bereid zijn. Ook vanuit het Human Resource Frame kunnen 

een aantal elementen van digitaal werken worden benoemd die bijdragen aan het optimaal 

functioneren van een organisatie.  

 

2.4.1 Digitaal werken: minder controle? 

Er kan gesproken worden van een enigszins paradoxale ontwikkeling veroorzaakt door ICT. 

Meer controle en disciplinering versus een toename in individuele keuzemogelijkheden en 

handelingsvrijheid. Het laatstgenoemde wordt toegelicht aan de hand van het gedachtegoed 
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van een gerespecteerd bestuurskundig denker Michael Lipsky. Zijn werk is enigszins 

gedateerd en nog vóór de opkomst van informatisering geschreven. Echter het principe van 

de professional dat hij beschrijft is in moderne publieke organisaties nog steeds van 

toepassing. De mensen die taken uitvoeren en of in contact staan met de klant genieten een 

zekere mate van vrijheid. Om met onverwachte, soms unieke, situaties om te kunnen gaan 

wordt er van professionals verwacht dat zij hier op een goede manier gebruik van maken. Zij 

hebben vaak een gespecialiseerd werkgebied en ervaren daarbij relatief weinig sturing van 

bovenaf. Lipsky noemt deze zekere mate van vrijheid; discretionaire ruimte die professionals 

buiten gestandaardiseerde werkprocessen, regels en protocollen om bezitten. Digitaal 

werken geeft de medewerker de ruimte voor bepaalde individuele keuzes. Door 

bijvoorbeeld iets wel of niet in een systeem in te voeren kan een medewerker de output van 

het systeem beïnvloeden.  

De professionals die taken uitvoeren bepalen dus tot op zekere hoogte zelf hoe zij digitale 

applicaties wensen te gebruiken. Maar een organisatie kan hiervoor richtlijnen of een 

gedragscode opstellen, waaraan de professionals zich dienen te conformeren. Daarnaast 

dienen professionals tegelijkertijd rekening te houden met de organisatiedoelstellingen 

waardoor zij ook beperkt worden in hun vrijheid. Lipsky weerlegt dit door te stellen dat 

doelen binnen organisaties over het algemeen vaag en multi-interpretabel zijn. Hoe de 

professional aan deze doelstellingen zal voldoen, is vaak niet exact vastgesteld. Hierdoor 

beschikt de professional over een zekere mate van zelfstandigheid en dus vrijheid bij het 

uitvoeren van taken (Lipsky, 1980).  

 

Maar wat zegt dit over de mate waarin digitaal werken bijdraagt aan het optimaal 

functioneren? Het verband is indirect. Er moet vooral gekeken worden naar de gevolgen van 

ICT voor de vrijheden van de medewerkers. Deze vrijheden bepalen in grote mate de 

uiteindelijke kwaliteit van arbeid die wordt geleverd (Meijer,2002). In het kader hiervan 

benoemt Meijer (2002) de ontwikkeling van professionele informatisering binnen de 

publieke sector. Deze ontwikkeling zal nader worden toegelicht in de volgende paragraaf.  

 

2.4.2 Digitaal werken: Professionele informatisering 

De ontwikkeling waarover Meijer spreekt betreft een vorm van informatisering waarbij 

individuele medewerkers zelf keuzes maken inzake het bewaren, vastleggen en vrijgeven van 

gegevens. Meijer haalt in het kader van deze professionele informatisering e-mail als zeer 

bekend voorbeeld aan. E-mail is niet het enige voorbeeld dat aansluit op het idee van 

professionele informatisering. Zo wordt bij Ordina momenteel een intern kennissysteem 

(WIKI) opgezet. Dit systeem stelt medewerkers in staat om kennis online met elkaar te delen 

en te raadplegen. Hierbij zijn medewerkers geheel vrij in de keuze welke informatie zij op 

het netwerk plaatsen en welke informatie zij wensen te gebruiken. Met behulp van media 

waaronder e-mail, maar ook internet en telefoon zijn de medewerkers steeds minder 

locatiegebonden en verkrijgen zij meer vrijheid in de manier waarop zij invulling kunnen 

geven aan hun werk (NRC-handelsblad, 2007).  
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Waar de komst van ICT enerzijds zorgt voor een beperking van de individuele vrijheden 

doordat werkprocessen steeds meer digitaal worden vastgelegd, komen hier ook een aantal 

vrijheden voor terug zoals e-mail en het ontstaan van kennissystemen. 

 

2.5 Contextgebonden 

Mogelijk is het beeld nu ontstaan dat de twee geldende stromingen elkaar uitsluiten en dus 

lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. Niets is echter minder waar. In dit onderzoek wordt 

uitgegaan van de contingentiebenadering, waarbij een organisatie past binnen een 

specifieke situatie. De omgeving, aard van het proces en technologie (ICT) spelen hierbij een 

belangrijke rol. De opkomst van de infocratie zoals Zuurmond deze schetst en Meijers 

professionele informatisering, suggereren mogelijk het beeld van een tweedeling. Dit beeld 

is onterecht. Voor een volledige benadering zal naar beide stromingen gekeken moeten 

worden. Er is gekozen voor deze twee stromingen, omdat beiden vanuit een geheel 

verschillende context kijken naar digitaal werken. Hierdoor ontstaat een divers en compleet 

beeld over de gevolgen van digitaal werken voor het optimaal functioneren van publieke 

organisaties.  

De verschillende contexten zal ik expliciet maken aan de hand van twee configuraties van 

Mintzberg, te weten de Machinebureaucratie en de Professionele Bureaucratie. Deze 

configuraties zijn onderdeel van het schema op de volgende pagina waarin de opbouw en de 

onderlinge samenhang van het theoretisch kader visueel wordt weergegeven. Beiden 

configuraties vormen het startpunt van de twee peilers die ik in dit onderzoek aangaande 

digitaal werken onderscheid.  

De eerste peiler van de machinebureaucratie gaat uit van een stabiele en eenvoudige 

omgeving waarbinnen zeer gestructureerde taken en procedures worden uitgevoerd. 

Technologie vervult hierbij vaak een prominente rol. De Belastingdienst is hier een goed 

voorbeeld van. Alle belastingaangiften dienen op een zeer gestructureerde en uniforme 

wijze (grotendeels digitaal) verwerkt te worden. Beslissingen over invulling van taken en 

procedures worden vaak door een hoger management, of in het geval van de Belastingdienst 

vaak door de politiek, genomen waarna deze zo nauwkeurig mogelijk worden uitgevoerd 

(Bedrijfsplan Belastingdienst, 2007). Dit type organisatie sluit aan op de infocratie waar de 

ruimte voor eigen invulling bij het uitvoeren van een bepaalde taak zeer beperkt blijft. 

Daarnaast wordt bij een infocratie uitgegaan van een gedecentraliseerde organisatie met als 

bindende factor een gedeelde ICT-infrastructuur.  Met oog op de legitimiteit van de 

organisatie is er sprake van een ver doorgevoerde taakverdeling en een strikte coördinatie 

bij de uitvoering van de werkprocessen. Strak ingerichte en gecoördineerde processen 

maken het mogelijk conform (politieke) verantwoordingseisen te werken. De processen 

kunnen dan op de juiste wijze worden voltooid en dragen zo bij aan het behalen van de 

doelstellingen van de Belastingdienst, wat uiteindelijk bijdraagt aan het optimaal 

functioneren van de organisatie.  

 

In de tweede peiler van de Professionele Bureaucratie gaat men er vanuit dat taken te 

complex zijn om in kleine deeltjes te worden opgesplitst. Een autonome en professionele 
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afweging is noodzakelijk om taken goed uit te kunnen voeren. Een arts in een ziekenhuis is 

hier een goed voorbeeld van. Een arts beslist in grote mate zelf hoe hij handelt in een 

specifieke situatie. Het behandelen van een patiënt vereist een verregaande professionaliteit 

en zelfstandigheid. Wel zijn er externe invloeden die de werkzaamheden van een arts 

kunnen structureren. Zo ‘bepaalt’ de opleiding en training van een arts in grote mate hoe hij 

zal handelen in bepaalde complexe situaties. Dit sluit aan op het idee van professionele 

informatisering, waarbij medewerkers zelf autonome keuzes kunnen maken. De vrijheid die 

de medewerker hierbij krijgt is van belang om de kwaliteit van de arbeid te kunnen 

waarborgen. Voor een optimaal functionerende organisatie is het cruciaal om de belangen 

van de individuele medewerker af te stemmen op die van de organisatie. Wanneer een 

organisatie voorziet in de behoeften van haar medewerkers zullen zij meer betrokken bij de 

organisatie zijn. Een medewerker zal dan eerder geneigd zijn zich extra in te zetten en meer 

kwaliteit te leveren, wat bijdraagt aan het optimaal functioneren van de organisatie 

(Mintzberg, 1983).  
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2.6 Hoe draagt digitaal werken theoretisch bij aan het optimaal functioneren? 

Nu het theoretisch kader is uiteengezet kan een antwoord gegeven worden op de eerste 

theoretische deelvraag. Vanuit de literatuur worden een aantal elementen benoemd die 

relevant zijn voor dit onderzoek. Deze elementen dienen als uitgangspunt voor het verdere 

empirische onderzoek naar digitaal werken. 

Allereerst de tweedeling in de benadering van digitaal werken die terug te vinden is in de 

literatuur. Het gaat hier om de rationele en technische kant versus de individuele 

professionele kant van digitaal werken. Voor succesvolle digitaliseringprocessen zal naar 

beide aspecten moeten worden gekeken. Enerzijds biedt digitaal werken tal van ICT-

systemen en andere mogelijkheden om bijvoorbeeld productieprocessen efficiënter en 

effectiever in te richten. Anderzijds moeten deze systemen wel hanteerbaar zijn voor de 

individuele medewerker die hiermee moet werken.  

Aansluitend op deze tweedeling onderscheiden Bolman & Deal het Structural Frame en het 

Human Resource Frame. Het eerstgenoemde verklaart het rationele technische element van 

digitaal werken. Digitaal werken leidt tot een verandering in de manier van werken. Met 

behulp van digitaal werken wordt de controleerbaarheid en transparantie van informatie 

binnen de organisatie vergroot. Met oog op de politieke verantwoording kunnen 

beleidsgevolgen met behulp van ICT-modellen worden doorgerekend. Daarnaast kunnen 

gegevens tussen overheidsorganisaties beter en sneller worden uitgewisseld op basis van 

een gedeelde ICT-infrastructuur. Dit maakt een meer decentrale overheid mogelijk. 

Daarnaast maakt digitaal werken een strikte disciplinering mogelijk doordat steeds meer 

werkprocessen digitaal vastliggen. Hierdoor ontstaat er een organisatiestructuur waarbinnen 

de individuele vrijheid van de medewerker beperkt wordt en veel controle plaatsvindt. 

Zuurmond e.a. benoemen in dit verband een verschuiving van de Weberiaanse bureaucratie 

naar een infocratie. 

Tegenover deze vorm van informatisering plaatst Meijer de ontwikkeling van professionele 

informatisering. Met de komst van ICT krijgen medewerkers steeds meer de ruimte om 

individuele autonome keuzes te maken wat betreft het vastleggen, bewaren en ontsluiten 

van gegevens. E-mail is hier het bekendste voorbeeld van. De rol van de professional wordt 

steeds belangrijker. Het menselijk kapitaal is het kostbaarste bezit van de organisatie en 

moet optimaal worden gefaciliteerd met behulp van digitale middelen. Zodoende draagt 

digitaal werken bij aan een optimale werkomgeving voor de professional, waardoor deze 

kwalitatief hoge arbeid levert.  

 

Interessant voor het verdere empirische onderzoek is welke ontwikkeling op het gebied van 

digitaal werken waargenomen kan worden bij klanten van OPMC. Aan welke theoretische 

peiler besteden zij de meeste aandacht in digitaliseringstrajecten. Door een antwoord te 

vinden op dergelijke vragen kunnen belangrijke strategische vervolgvragen binnen OPMC 

worden beantwoord, zoals: hoe vindt OPMC dat haar klanten om moet gaan met digitaal 

werken, hoe wordt hierover gedacht in het veld en wat betekent dit voor de uiteindelijke 

visieontwikkeling ten aanzien van digitaal werken? 
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2.7 Visie, de betekenis en het belang 

Met oog op beantwoording van de laatste empirische deelvraag dient het begrip visie eerst 

theoretisch toegelicht te worden. In onderstaand stuk wordt kort uiteengezet wat in dit 

rapport onder een visie wordt verstaan en wat het belang hiervan is. Dit gebeurt aan de 

hand van het werk van Van der Loo en Van der Weijden van &Samhoud. 

 

2.7.1 De betekenis van een visie 

Het woord visie is afkomstig van het Latijnse videre, dat behalve ‘zien’ ook ‘inzien’ betekent. 

Er kunnen twee hoofdaspecten worden onderscheiden: 

1.) het bindende aspect dat tot uitdrukking komt in een kernideologie 

2.) het sturende aspect dat tot uitdrukking komt in de geambieerde toekomst  

Hoewel beide aspecten andere accenten leggen, zijn ze onlosmakelijk met de visie 

verbonden. Beide vormen als het ware de twee kanten van dezelfde medaille. De 

kernideologie legt een zwaar accent op de gemeenschap als sociale eenheid. OPMC, mensen 

en de heersende cultuur zijn de centrale bindende elementen die uiteindelijk zorgdragen 

voor het succes. De kernideologie beschrijft het ‘blijvende 

karakter’ van de groep die identiteit, strategieën, producten, 

diensten en mensen overstijgt. De kernideologie is de lijm die alles 

in de loop der tijd bijeenhoudt.  

De geambieerde toekomst beschrijft welke gewaagde doelen 

OPMC op middellange termijn wil bereiken en welk gedrag 

hiervoor nodig is. De gewaagde doelen en de gedragsregels 

vormen een uitwerking van het hogere doel en de kernwaarden in de dagelijkse praktijk. Het 

hogere doel en de kernwaarden blijven onveranderd, terwijl de gewaagde doelen en de 

gedragsregels al naar gelang veranderende omstandigheden kunnen worden aangepast.  
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2.7.2 Het belang van een visie 

Voor een visie kunnen twee belangrijke functies worden benoemd, te weten de bindende en 

de sturende functie. 

Bindende functie: een visie is niet alleen de uitdrukking van, maar geeft ook vorm aan de 

identiteit. Een visie maakt duidelijk waar een onderneming naar toe wil. Zij fungeert als 

richtinggevend kompas. Vanuit deze functie is een visie ook een blijvende bron van inspiratie 

voor medewerkers die zich op basis hiervan verbonden voelen met het bedrijf en 

gemotiveerd raken.  

Sturende functie: een visie geeft richting aan keuzen en vergemakkelijkt het nemen van 

beslissingen. Uit een visie kunnen doelen worden afgeleid, waarop de organisatie kan meten 

en sturen. 

Levert een visie eigenlijk wat op? Deze vraag kan op basis van het eerder genoemde 

onderzoek van Collins en Porras zonder meer positief beantwoord te worden. Maar ook 

ander onderzoek wijst dit uit. Barrett (1998) laat zien dat waardegedreven organisaties 

betere bedrijfsresultaten behalen. Op basis van een secundaire analyse van bestaand 

onderzoeksmateriaal komt Lipton (2003) tot de conclusie dat een succesvolle visie de 

belangrijkste verklarende variabele is voor de innovatie en groei van bedrijven. Davidson 

(2002) komt op basis van internationaal vergelijkend onderzoek tot de conclusie dat de 

klanttevredenheid bij ondernemingen met een doorleefde visie 16% hoger is dan het 

gemiddelde en dat het personeelsbestand 32% minder verloop kent. Op grond van deze 

gegevens kan worden geconcludeerd dat een visie meer is dan een ‘leuk speeltje’ van de 

directie.  
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HOOFDSTUK 3: DE BRAINSTORMSESSIE 
In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de eerste empirische deelvraag: 

 

Hoe kunnen publieke organisaties met behulp van digitaal werken volgens OPMC optimaal 

functioneren? 

  

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de data die tijdens de brainstormsessie 

binnen de marktgroep Digitaal Werken is verkregen. Per peiler is aangegeven hoe volgens de 

marktgroep, digitaal werken kan bijdragen aan het optimaal functioneren van een publieke 

organisatie. Uiteindelijk zal ook de relatie tussen deze twee peilers worden toegelicht.  

Beantwoording van de eerste empirische deelvraag gebeurt aan de hand van deze peilers, 

aangezien deze tijdens de brainstormsessie als uitgangspunt dienden. Voordat tot 

beantwoording van de deelvraag kan worden overgegaan dient te worden vermeld dat de 

marktgroepleden het onderscheid waarop het model is gebaseerd, onderschrijven. Dit 

maakte het dus zinvol om het model als startpunt voor de bijeenkomst te laten gelden. 

 

3.1 De linkerpeiler  

 

3.1.1 Infocratische peiler: de gevaren en kansen 

In de infocratische peiler gaat men uit van standaardisatie van taken, werkprocessen en 

informatiestromen. Tijdens de bijeenkomst werd opgemerkt dat de belangrijkste drijfveer 

hierachter is dat gestandaardiseerde processen efficiënter kunnen worden ingericht en 

daardoor vaak kostenbesparingen met zich meebrengen. Door taken die altijd op een 

gelijkvormige wijze moeten worden afgehandeld te standaardiseren en waar mogelijk te 

digitaliseren, kan bespaard worden op FTE’s die voorheen nodig waren om deze taken uit te 

voeren.  

Er kwamen nog meer voordelen van standaardisatie en digitalisering van taken, 

werkprocessen en informatiestromen ter sprake. Een gedeelde ICT-infrastructuur maakt het 

volgens de marktgroepleden steeds gemakkelijker om informatie en daarmee kennis, al dan 

niet locatieoverschrijdend, uit te wisselen. Deze kennisdeling is alleen op grote schaal en 

efficiënte wijze mogelijk wanneer sprake is van eenvormige, uniforme digitale 

werkprocessen en systemen.  

Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, betekent dit dat sommige processen in de 

organisatie niet kunnen worden geïntegreerd omdat de eenvormigheid dan geen stand 

houdt. Een tekenend voorbeeld dat tijdens de bijeenkomst ter sprake kwam is dat van de 

Belastingdienst. In deze organisatie zijn verschillende pogingen ondernomen om regelingen 

van de kinderbijslag te integreren in het systeem van de Belastingdienst. Uiteindelijk is dit 

niet gelukt, omdat de regelingen inhoudelijk en technisch teveel bleken te verschillen ten 

opzichte van de afhandeling van bestaande regelingen. Hierdoor werd technische integratie 

een vrijwel onmogelijke opgave (Brainstormsessie, 14 maart 2008).  

Een ander voordeel van standaardisatie en digitalisering van processen dat werd genoemd is 

dat deze vooraf juridisch ‘dichtgetimmerd’ kunnen worden. Dit is een prettige gedachte met 
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de opkomst van een steeds verder juridiserende maatschappij. Organisaties worden steeds 

frequenter juridisch aansprakelijk gesteld voor uiteenlopende zaken, aldus een deelnemer 

tijdens de brainstorm. Het gevaar van deze ontwikkeling is echter wel dat processen niet op 

de meest logische wijze worden ingedeeld. Door alles juridisch dicht te timmeren kan een 

systeem log worden en soms zelfs haar oorspronkelijke doel voorbij schieten. Een gevaar dat 

de marktgroepleden voorzagen was dat er zoveel aandacht wordt besteed aan het juridisch 

dichttimmeren van een digitaal gestandaardiseerd systeem, met tot gevolg dat dit in het 

ergste geval onbruikbaar wordt voor het initiële doel van het systeem. 

Een andere opmerking die werd geplaatst naar aanleiding van de vraag hoe digitaal werken 

kon worden gerealiseerd zodat dit zou bijdragen aan het optimaal functioneren was; of 

digitaal werken als uitgangspunt, of juist als hulpmiddel zou moeten dienen. Al vrij spoedig 

leek er consensus te ontstaan over de stelling dat in het belang van de organisatie digitaal 

werken niet als uitgangspunt zou moeten  dienen maar als hulpmiddel moest worden 

gezien. Standaardisatie en digitalisering van werkprocessen is volgens de marktgroepleden 

gewenst wanneer er voor een proces een ‘best practice’ kan worden opgesteld die in iedere 

mogelijke situatie toepasbaar is. Wanneer dit het geval blijkt te zijn, kunnen zaken mogelijk 

gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden die voorheen op vaak kostbare wijze 

handmatig verwerkt werden. Een deelnemer plaatste hierbij de opmerking dat dit voor 

iedere organisatie een expliciete overweging moest zijn alvorens ieder standaardisatie- en of 

digitaliseringproces. 

Een ander gevaar van gestandaardiseerde systemen dat werd genoemd, is dat het systeem 

als excuus wordt gebruikt. Het doel achter bepaalde functies in systemen is dan niet meer 

helder:  “Waarom? Tja, daar vraagt het systeem toch om?” (Brainstormsessie, 14 maart 

2008).  Gestandaardiseerde systemen kunnen veel onnodig handwerk overnemen. Het 

gevaar zit echter in het feit dat medewerkers zich gaan verschuilen achter het digitale 

systeem en ten allen tijde de digitale protocollen volgen. Op deze wijze voorzagen de 

deelnemers een werksituatie waarin zaken die fout gaan binnen de organisatie niet worden 

aangepakt, maar afgeschoven worden op ‘het systeem’. Daarom plaatste een deelnemer de 

opmerking dat de medewerker een zekere responsiviteit en kritische blik moest behouden 

ten aanzien van een digitaal gestandaardiseerd systeem.  

Een laatste belangrijke opmerking die werd gemaakt was dat uitvoerende processen zoals 

het verwerken van belastingaangiften en het toekennen van een uitkering eenduidiger, 

massaler en sneller uitgevoerd kunnen worden met behulp van digitale geautomatiseerde 

systemen. Bij uitstek profiteren uitvoeringsorganisaties zoals het UWV, de Belastingdienst en 

de Dienstregeling Landbouw van de mogelijkheden die digitaal werken biedt. Voor een 

beleidsdepartement van bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën is dergelijke 

standaardisatie van uitvoeringsprocessen minder van belang. Hier staat meer de creativiteit 

en inhoudelijke professionaliteit van de beleidsmedewerker centraal. Met andere woorden, 

de context van waaruit een organisatie opereert is van belang in de keuze al dan niet over te 

gaan op gestandaardiseerde digitale systemen.  
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3.1.2 Infocratische peiler en een optimaal functionerende organisatie 

Hoe draagt digitaal werken nu bij aan het optimaal functioneren van een publieke 

organisatie? Er zijn hierover in de bovenstaande paragraaf een aantal opmerkingen de revue 

gepasseerd. Volgens OPMC kan op de volgende manieren digitaal werken vanuit de 

infocratische peiler bijdragen aan het optimaal functioneren van een publieke organisatie. 

 

Allereerst kan digitaal werken een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiënt 

functionerende organisatie door bepaalde processen ‘weg te standaardiseren’. Daarnaast 

kan een digitale manier van werken het delen van kennis vergemakkelijken. Voorwaarde 

hierbij is wel dat er sprake is van een integrale, eenvormige gedeelde informatiestructuur. 

Een andere bijdrage die digitaal werken levert aan het optimaal functioneren is dat digitale 

systemen juridisch verantwoord en doordacht kunnen worden opgezet. Hierdoor kunnen 

langslepende juridische procedures worden voorkomen. Er werd nog een voordeel van 

digitaal werken benoemd. Wanneer voor bepaalde standaard processen een ‘best practice’ 

kan worden opgesteld kan een digitaal systeem deze taken veel sneller, effectiever en 

goedkoper uitvoeren dan wanneer dit met de hand zou gebeuren. Met name 

uitvoeringsorganisatie kunnen hiermee hun voordeel doen. Bovenstaande punten gaan uit 

van technische en procesmatige voordelen die digitaal werken biedt. Om fouten en 

blindheid van de organisatie te voorkomen is een zekere responsiviteit van de medewerker 

ten aanzien van de digitale systemen gewenst.  

 

3.2 De rechterpeiler  

 

3.1.3 Professionele informatiseringspeiler: de gevaren en kansen 

In deze subparagraaf gaat het om de zachte, menselijke en professionele kant van digitaal 

werken. Zo kwam tijdens de brainstorm ter sprake dat er dikwijls een duidelijke tegenstelling  

tussen organisatiedoelstellingen en de behoeften van de professional zichtbaar is. De 

genoemde voordelen van digitaal werken binnen de infocratische peiler zoals effectiviteit, 

snelheid en integraliteit dragen voornamelijk bij aan de organisatiedoelstellingen en 

voorzien niet direct in de behoeften van de professionele medewerker. Daarom stelden de 

deelnemers dat bij digitaliseringstrajecten meer vanuit de professional naar de organisatie 

en de werkprocessen gekeken moest worden.  

Voortbordurend op de schijnbaar tegengestelde belangen tussen organisatie en individu 

poneerde een deelnemer namens de groep de stelling: “Digitaal werken, maakt werken 

weer leuk!” (Brainstormsessie, 14 maart 2008). Dit zag deze persoon als volgt voor zich. 

Gedigitaliseerde en gestandaardiseerde werksystemen en werkprocessen kunnen allerlei 

standaardiseerbare relatief simpele taken overnemen. Dit noemde hij de ‘saaie en 

oninteressante werkzaamheden’. Door relatief simpele taken te digitaliseren en te 

automatiseren blijven enkel de interessante niet standaardiseerbare taken over. Op deze 

manier wordt met behulp van digitaal werken taakuitholling voor de individuele werknemer 

voorkomen. “Er blijft zo meer tijd en ruimte over voor interessantere kwesties, aldus de 
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deelnemer.“ Iemand reageerde hierop door te stellen dat er met behulp van digitaal werken 

een verbreding van het takenpakket kan plaatsvinden.  

Bij een infocratische manier van digitaal werken werd het risico benoemd dat individuen het 

systeem als excuus gebruikten voor zaken die fout liepen binnen de organisatie. Vanuit de 

professionele informatiseringspeiler wordt het belang benadrukt van aandacht voor het 

individu in de organisatie. In het kader hiervan vermelde een deelnemer van de brainstorm 

dat een medewerker gestimuleerd moet worden om verantwoordelijkheid te nemen. Een 

systeem wordt dan niet langer als excuus gebruikt, maar wordt kritisch gevolgd door de 

professional en waar nodig bijgesteld. Op deze wijze draagt een professionele werkwijze er 

aan bij dat digitaal werken daadwerkelijk leidt tot een beter functionerende organisatie.  

In het model uit het theoretisch kader draagt een match tussen de doelen van zowel het 

individu als de organisatie bij aan een optimaal functionerende organisatie. In het kader 

hiervan werd tijdens de brainstorm opgemerkt dat wanneer een digitaal systeem voorziet in 

de behoeften van het individu naar informatie en communicatiemogelijkheden dit bijdraagt 

aan een optimaal functionerende organisatie. Door met behulp van digitale systemen en 

media enorme hoeveelheden informatie beschikbaar te stellen aan medewerkers kunnen zij 

deze kennis tot zich nemen en inzetten ten behoeve van de organisatie. Daarnaast bieden 

moderne communicatiemiddelen zoals e-mail toegang tot externe bronnen. Er kan 

gemakkelijk worden gecommuniceerd met externe bronnen en informatie kan zonder al te 

veel moeite digitaal worden uitgewisseld. 

 

3.1.4 Professionele informatiseringspeiler en een optimaal functionerende organisatie 

Nu kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe digitaal werken vanuit de professionele 

informatiseringspeiler bekeken, bijdraagt aan het optimaal functioneren van publieke 

organisaties.  

De organisatie en het individu zijn twee partijen die hun bestaansrecht ontlenen aan een 

wederzijdse afhankelijkheid. Waar de infocratische peiler focust op de organisatie en haar 

doelstellingen, wordt vanuit de professionele peiler meer aandacht besteed aan het individu 

en zijn of haar behoeften. Het is voor een evenwichtige relatie tussen deze twee partijen van 

belang om bij digitaliseringstrajecten ook deze ‘zachte’ kant van de organisatie onder de 

loep te nemen. Dit is mogelijk door juist relatief simpele taken weg te standaardiseren 

waardoor de complexe en vaak interessante taken overblijven voor de medewerker. Op deze 

manier wordt voorzien in de behoefte van medewerkers aan een uitdagende werkomgeving. 

Belangrijk is ook dat de medewerker een responsieve houding aanneemt ten aanzien van 

een digitaal systeem. Dit om te voorkomen dat het gestandaardiseerde systeem als 

excuusmiddel zal functioneren voor zaken die mislopen.  

Ten slotte biedt digitaal werken faciliteiten aan de medewerker om zowel intern als extern 

relatief eenvoudig te communiceren en informatie uit te wisselen. Op deze wijze kan er een 

continue digitale stroom van kennisontwikkeling plaatsvinden. Wat “(…) toekomstperspectief 

biedt voor zowel de organisatie als het individu in een continu veranderende omgeving.” 

(Brainstormsessie, 14 maart 2008) 
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3.3 Samenhang tussen beide peilers 

Nu vanuit de twee peilers antwoord is gegeven op de eerste empirische deelvraag ontbreekt 

nog één belangrijk aspect. Tijdens de commentaren op het model uit het theoretisch kader 

werd gesteld dat dit geen rekening hield met een eventuele wisselwerking tussen de twee 

peilers. Het model zou een te zwart-witte weergave zijn van de werkelijkheid. Digitaal 

werken zou nooit een structurele positieve bijdrage kunnen leveren wanneer er alleen aan 

de infocratische, of alleen aan de professionele peiler aandacht wordt besteed.  

In het kader hiervan tekende een deelnemer een schema waarin de wisselwerkingrelatie 

tussen de individuele medewerker, de organisatie en het digitale systeem belicht wordt.  

 

Figuur 3: Wisselwerking bij digitaliseringstrajecten 

 

Hierbij benoemde hij drie analysekaders die van belang zijn: 

1.) Voorzien in de behoeften van het individu binnen de organisatie 

2.) Digitale mogelijkheden voor optimalisatie van het organisatieproces 

3.) ICT-rijpheid van de organisatie 

Zowel de organisatievoordelen vanuit de infocratische peiler, als de individuele behoeften 

vanuit de professionele informatiseringspeiler komen hier aan bod. Alleen waar in het 

oorspronkelijke model de peilers afzonderlijk worden benaderd, geeft dit schema de 

verbindingen tussen beide peilers weer. Het individu kan zijn werk niet uitvoeren zonder de 

omgeving die de organisatie biedt. Maar anderzijds ontleent de organisatie voor een groot 

deel haar bestaansrecht aan de individuele medewerkers waaruit zij bestaat. 

Belangrijk is hierbij om op te merken dat de ICT-rijpheid een verbindende factor kan zijn 

tussen de twee verschillende peilers. Enerzijds brengt digitaal werken integraliteit en 

standaardisatie aan in de werkprocessen, bijvoorbeeld door middel van workflowsystemen. 

Anderzijds biedt digitaal werken de mogelijkheden tot externe kennisdeling en biedt zij 

communicatiemedia, waarvan e-mail een zeer bekend voorbeeld is.  

Kortom, een optimaal functionerende organisatie denkt en handelt niet digitaal vanuit één 

peiler. Integendeel zo’n organisatie is zich bewust van de complexe wisselwerking tussen 

beide peilers en probeert van beiden de positieve elementen te koppelen. Op deze wijze 

draagt digitaal werken in de praktijk bij aan een optimaal functionerende organisatie, aldus 

de deelnemers van de brainstormsessie. 
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Een ander element waar het model uit het theoretisch kader geen aandacht aan besteed is 

volgtijdelijkheid. Hiermee wordt bedoeld dat een digitaliseringstraject een gefaseerd proces 

in plaats van een eenmalig veranderingsproces. Een lid van de marktgroep zei hier het 

volgende over: “Allereerst is het van belang te kijken waar standaardisatie mogelijk is, dan 

kijken we pas waar professionele informatisering kan worden toegepast.” Daarnaast kwam 

er nog een reden ter sprake om deze volgtijdelijkheid in acht te nemen. Het is namelijk 

uitermate interessant voor een organisatie om te weten wat voor processen in werking 

treden ten tijde van een digitaliseringstraject. Echter om hier strategische acties aan te 

kunnen koppelen is het van belang te weten in welke fase de organisatie zich bevindt. Zo kan 

in kaart gebracht worden welke gevaren en kansen digitaal werken biedt voor de organisatie 

en hoe zij hier mee om kunnen gaan.   
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HOOFDSTUK 4: RESULTATEN KLANTINTERVIEWS 
In dit hoofdstuk staan de tweede en derde empirische deelvraag centraal. Voordat deze 

beantwoord kunnen worden, zullen eerst de interviewresultaten per indicator worden 

weergegeven. Indien u direct geïnteresseerd bent in de antwoorden op de deelvragen, 

verwijs ik u naar de paragrafen 4.4 en 4.5 waar deze beantwoord worden. Om een 

vergelijking met de overige onderzoeksresultaten mogelijk te maken gebeurt dit aan de hand 

van de twee peilers uit het model. Het gaat om de volgende twee deelvragen: 

 

“Sluit de theorie aan op wat er in ‘het veld’ leeft?” 

 

“Sluit het gedachtegoed binnen OPMC aan op wat er in  ‘het veld’ leeft?” 

 

4.1 Interviewresultaten op basis van indicatoren infocratische peiler 

 

4.1.1. Mate van standaardisatie 

Uniformiteit en eenvormigheid van digitale werkprocessen en documentstromen zijn zaken 

die bij zowel het UWV, de Belastingdienst als de DienstRegeling Landbouw (DR) hoog in het 

vaandel staan. Gezien de gigantische hoeveelheid aanvragen dat binnenkomt, streven zij 

vanuit efficiëntieoverwegingen naar een generieke verwerking hiervan.  

De context en het type activiteit is in deze zin van groot belang bij de keuze al dan niet over 

te gaan tot standaardisatie van werkprocessen. Zodoende bleek tijdens de interviews dat er 

binnen de overheid een tweedeling bestaat tussen beleidsorganisaties en 

uitvoeringsorganisaties. Een kennisintensieve beleidsorganisatie, bijvoorbeeld een 

ministerie, stelt eisen aan de werkprocessen zoals transparantie en rechtsgeldigheid van het 

beleidstraject. Dit is vaak een veel minder gestandaardiseerd werkproces waar de nadruk 

meer ligt op het professionele inzicht van de (beleids)medewerker. Terwijl bij 

uitvoeringsorganisaties standaardisatie en coördinatie juist zeer belangrijk zijn.  

 

Eenvormigheid van gedigitaliseerde documentstromen, maakt werken volgens het 

‘frontoffice-backoffice-principe’ mogelijk. Bij DR worden aanvragen centraal verzameld door 

de frontoffice in Assen. De gegevens kunnen daarna gedigitaliseerd verstuurd worden naar 

de backoffice, ongeacht waar deze gevestigd is. Digitaal werken creëert hier dus nieuwe 

vormen van informatiespreiding. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en biedt ook 

nieuwe mogelijkheden om de organisatiestructuur en werkprocessen efficiënter en 

effectiever in te richten.  

Een ander streven binnen digitaliseringstrajecten is het op elkaar afstemmen en integreren 

van informatiestromen, zoals werkprocessen en documentenopslag. Hierdoor kan 

voorkomen worden dat werk dubbel wordt gedaan. Het doel is om alle verschillende 

informatiestromen en databases onderdeel te laten worden van één grote geoliede 

machine. In theorie is dit een mooi streven, de praktijk blijkt toch iets weerbarstiger: “Je zou 

eigenlijk willen dat je alleen maar werkt in het workflowmanagementpakket waar je via een 

hyperlink direct terecht komt in het bijbehorende document. Dit kan alleen nog niet worden 
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gerealiseerd, doordat bepaalde metadata herschreven moet worden zowel bij de 

documenten als bij het proces.” (Respondent A)  

Daarnaast is het kostenaspect bij de realisatie van dergelijke koppelingen vaak een obstakel. 

Zo blijkt het bij DR goedkoper te zijn om een medewerker met twee beeldschermen te laten 

werken, dan een directe digitale koppeling aan te leggen. Nu gebruiken sommige 

medewerkers één beeldscherm om de workflow in te zien en één om met de bijbehorende 

documenten te kunnen werken. In het kader hiervan stelde een respondent bij de 

Belastingdienst dat niet integratie, maar optimalisatie van de verschillende 

bedrijfsprocessen als uitgangspunt moeten dienen. Hierover zei hij: “Mensen willen vaak één 

grote database waarin alles raadpleegbaar is, maar wanneer dit als uitgangspunt dient is het 

de vraag in hoeverre dit bijdraagt aan een optimalisatie van onze organisatieprocessen.” 

(Respondent G).  

 

De data-entry is een bedrijfsonderdeel wat bij de meeste organisaties in grote mate 

gestandaardiseerd en gedigitaliseerd kan worden. De Belastingdienst is hier misschien wel 

het meest ver in. Zowel digitale als papieren aangiften worden door een volledig 

geautomatiseerd digitaal systeem gescand en in veel gevallen ook afgehandeld. Er zal echter 

altijd een bepaalde handmatige slag gemaakt moeten worden voor ‘bijzondere’ gevallen. Bij 

DR zijn dergelijke zaken nog niet zo ver doorgevoerd. Het doel is wel om alle regelingen die 

ondervangen kunnen worden met zogenaamde rekenregels weg te automatiseren. Een 

medewerker van DR droeg als argument hiervoor aan dat het zonde is om aan dergelijke 

werkzaamheden kostbare menskracht te verspillen.  

Echter dit geldt niet voor alle bedrijfsonderdelen. Een algemeen gedragen stelling van de 

respondenten is dat standaardisatie en digitalisering niet als uitgangspunt, maar als 

hulpmiddel moeten worden gezien. In veel gevallen biedt het grote voordelen met oog op 

efficiëntie en verwerkingssnelheid van gegevens. Maar er zijn altijd regelingen of aangiften 

die niet binnen een standaardproces te ondervangen zijn. Zo voert de Belastingdienst zeer 

uiteenlopende controles uit, waardoor behandelprogramma’s beperkt blijven tot relatief 

algemene vragenlijsten.  Wanneer deze vragenlijsten ook worden toegepast op de kleinere 

controles blijkt driekwart van de vragen uit het programma niet van toepassing. Hierdoor 

neemt de verwerking van relatief simpele aanvragen veel tijd in beslag, met een inefficiënte 

werkwijze tot gevolg. Dit wekt de nodige irritatie bij de medewerkers op: “Dus daar is dan 

ook weerstand om dat soort protocollen te gebruiken. Weerstand, terechte weerstand ook. 

Want het sluit dan gewoon niet aan bij de wensen van de medewerkers.” (Respondent G)  

Dit voorbeeld geeft aan dat er een spanningsveld bestaat tussen generieke standaard 

werkprocessen en flexibiliteit ten opzichte van de omgeving en de medewerkers. Dit 

spanningsveld komt ook bij de drie onderzoeksorganisaties terug in de vorm van continu 

veranderende wetgeving. Op basis van de huidige wetgeving worden grootschalige digitale 

gestandaardiseerde behandelprocessen opgesteld. Wanneer wetgeving verandert, zullen 

ook de bijbehorende regelingen moeten veranderen. Dit vraagt om een zekere flexibiliteit 

die vaak lastig in te bouwen is in dergelijke grootschalige behandelprocessen.  
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4.1.2 Taakverandering: een verrijking of verarming 

Er kan geen eenduidig antwoord worden gegeven op de vraag of digitaal werken nu leidt tot 

een taakverrijking of een taakverarming. De gevolgen zijn namelijk tweeledig. Hierbij is de 

context van waaruit de persoon functioneert van groot belang. Binnen de 

onderzoeksorganisaties bestaat er consensus over het gegeven dat er met name voor 

medewerkers in de frontoffice en de DIV-medewerkers een taakverrijking plaatsvindt. Er is 

meer intelligentie nodig voor het uitvoeren van de nieuwe taken, aldus een medewerker van 

het UWV. Vroeger waren mensen nodig die vaardig waren in het herkennen van adressen en 

het rondlopen van de post. Nu is er een type nodig dat goed met behulp van ICT 

systematisch post kan scannen en indexeren. Een medewerker van DR verwoordde dit als 

volgt: “DIV was vroeger drie hoog achterin, dan had je daar nog zoiets. En deze mensen 

komen nu midden in het proces te staan. De DIV-medewerkers staan nu aan het begin van 

het proces en moeten de binnenkomende documenten inschatten op inhoud, terwijl zij 

vroeger ergens achterin het gebouw alle documenten archiveerden.” (Respondent C) 

 

De digitaliseringsmedaille kent echter ook een keerzijde. In de backoffice worden 

medewerkers meer en meer aangestuurd door middel van een digitaal workflowsysteem. 

Ook al dient hierbij wel te worden vermeldt dat dit proces niet bij alle 

onderzoeksorganisaties even ver is doorgevoerd. Wel zijn alle organisaties bezig dergelijke 

processen en systemen te implementeren en of te optimaliseren.  

Binnen DR gebruikte een respondent de lopende band metafoor. In de frontoffice worden 

de pakketjes op de juiste lopende band gezet waarna de backofficemedewerker, ook wel 

transactiemedewerker genoemd, het pakketje van de band haalt, er iets aan toevoegt en 

daarna weer terug op de band plaatst. Een DR-medewerker onderschreef dit met de 

opmerking: “Dus bij de transactiemedewerkers gaan we er heel bewust vanuit dat ja, dat die 

mensen gewoon in een soort fabriekje zitten en dossiers moeten afhandelen.” (Respondent 

A) Dit wordt door veel medewerkers ervaren als een verschraling van de functie. Voorheen 

waren zij gewend om, van begin tot eind een dossier af te handelen en zo de klant door het 

gehele proces te begeleiden. Hier is nu dus geen sprake meer van. 

Daarnaast is er voor de managers ook het nodige veranderd. Zij hebben plotseling een stuk 

minder vrijheid bij het bepalen van wie, welke taak, wanneer uit gaat voeren. Overigens 

behouden zij wel het overzicht op de medewerkers, om indien nodig hen aan te spreken op 

hun verantwoordelijkheden. Hierdoor veranderd hun rol mogelijk meer van teamleider naar 

coach, aldus respondent H bij de Belastingdienst.  

 

Een belangrijk vraagstuk dat uit bovengeschreven ontwikkelingen voortkomt, is of de 

mensen nog wel geschikt zijn voor de veranderde functie die zij bezetten binnen de 

organisatie. Dikwijls moet deze vraag met ‘nee’ worden beantwoord. Binnen DR maakte een 

respondent naar eigen zeggen een voorzichtige schatting dat 50 % van de huidige DIV-

medewerkers de taakverrijking voor DIV niet aan zouden kunnen. Dit baseerde hij op 

eerdere ontwikkelingen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken die al verder waren in het 

digitaliseringproces van de DIV-afdeling. Het scannen en indexeren van binnenkomende 
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documenten heeft een competentieniveau dat een aantal niveaus hoger ligt dan dat van de 

huidige ‘postuitpakkers’. Hiervoor moeten oude mensen uitstromen en nieuwe mensen 

aangetrokken worden.  Daarnaast vereist een digitale werkomgeving een bepaalde ICT-

kennis over bijvoorbeeld het schrijven van sjablonen voor de scanstraten binnen DR. Deze 

kennis is niet aanwezig en zal dus van buitenaf moeten komen.  

 

Naast een uitstroom van personeel zijn er nog meer manieren om de taakverandering om te 

gaan. Binnen de Belastingdienst wordt een speciaal programma aan het oprichten: van A 

naar C naar T. Door de relatief saaie, vaak Administratieve, taken te automatiseren hopen zij 

dat deze medewerkers kunnen doorstromen naar Controlewerkzaamheden, of zelfs nog 

verder richting Toezicht. Hierin worden medewerkers actief gestimuleerd, door hen op de 

hoogte te stellen van alle mogelijkheden die ze hebben. Met behulp van ICT hoopt men met 

dit programma de werkzaamheden interessanter te maken en saaie activiteiten te 

automatiseren. 

 

4.1.3 Mate van toezicht op medewerkers en controle van gegevens 

Met de komst van digitaal werken zijn de controlemogelijkheden enorm toegenomen. Dit 

verschijnsel is in alle onderzoeksorganisaties is terug te zien. Naarmate medewerkers meer 

digitaal gaan werken worden ook steeds meer van hun werkzaamheden digitaal 

geregistreerd. Doordat deze gegevens gemakkelijk opvraagbaar zijn voor bijvoorbeeld het 

management vergroot dit de mogelijkheden tot controle van gegevens en medewerkers. Er 

kan gekeken worden wie hoeveel werk in welke tijd verzet. Echter binnen het UWV werd 

aangegeven dat ondanks deze mogelijkheden het belangrijkste doel van monitoring was om 

te controleren of werkzaamheden correct en tijdig afgehandeld werden.  

Ook binnen DR zijn de beleidsmakers zich bewust van de nieuwe controlemogelijkheden die 

digitaal werken biedt. Steeds meer gegevens worden centraal opgeslagen. Dit maakt het 

mogelijk om één centraal controleorgaan binnen de organisatie realiseren. Met oog op de 

toekomst zij een medewerker van DR hier het volgende over: “Waar teams en units vroeger 

zelfcontrolerend waren, willen we dit centraal gaan regelen.” (Respondent A) Een centraal 

georganiseerd controleorgaan draagt bij aan de uniformiteit van het toezicht binnen de 

organisatie. 

 

In de komende periode verwacht men binnen DR dat de kenniswerker een steeds 

belangrijkere rol zal gaan vervullen in het monitoringsproces. Kenniswerkers zijn veelal 

hoogopgeleide professionals. Steeds meer gegevens komen ‘beschikbaar onder de knop’ 

waardoor meer gegevens opvraagbaar en daarmee toetsbaar zijn aan bijvoorbeeld de 

beleidsdoelstellingen van de organisatie.  Deze kenniswerkers hebben niets aan een strak 

ingericht systeem, zoals bij de transactiemedewerkers. “Zij moeten over alle ketens heen 

weten om welke aantallen het gaat, wat het beoogde beleidseffect is en of dit wordt 

teruggezien in aantallen uitvragen of uitgekeerde subsidies. Dus dat is ketenoverstijgende 

informatie feitelijk.” (Respondent C)  
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4.1.4 (Digitale) interne communicatie 

Digitaal werken heeft volgens de respondenten ook invloed gehad op de interne 

communicatie. Waar vroeger een briefje werd verstuurd, communiceert men nu middels 

digitale berichten zoals e-mail. Daarnaast wordt voor de communicatie veel gebruik gemaakt 

van intranetplatformen. Op een dergelijk platform krijgen medewerkers binnen het UWV 

een eigen intranetpagina waarop te vinden is wie je bent, wat je doet en hoe je te bereiken 

bent.  

Echter deze digitale vormen van communicatie vervangen niet de oude 

communicatievormen, zoals vergaderen en gesprekken in de ‘wandelgangen’. Hier wordt 

nog steeds grote waarde aan gehecht volgens een werknemer binnen het UWV: “Niet alles is 

vast te leggen in stappenplannen en standaardbevoegdheden, onderlinge directe 

communicatie is om de processen goed te laten verlopen nog steeds erg belangrijk.” 

(Respondent E) 

 

Digitaal werken leidt met name tot een ander soort communicatie binnen het werkproces. In 

het verleden was het voor een medewerker binnen DR gebruikelijk om het gehele 

afhandelingsproces van een aanvraag te doorlopen. Dit afhandelingsproces is met de komst 

van digitaal werken opgesplitst in kleine stapjes, waarin iedere medewerker een stapje 

uitvoert. De huidige werkzaamheden beslaan nu dus een klein onderdeel van het gehele 

proces. Dit vraagt om communicatie tussen de verschillende onderdelen van het 

werkproces. Een medewerker is als onderdeel van de keten afhankelijker geworden van de 

rest van de keten. Er ontstaat dus communicatie over het aanleveren en doorgeven van de 

documenten binnen het productieproces. Met de komst van digitaal werken is het van 

belang te weten wat je van de ander in het productieproces kunt verwachten, hoe je 

documenten krijgt aangeboden en wanneer je het moet verzenden.  

Om deze communicatieprocessen vloeiend te laten verlopen is het belangrijk dat de digitale 

procesinrichting binnen de organisatie hierop aansluit. Door bepaalde belangrijke vragen 

vast te leggen in het systeem, kan de communicatie langs de keten dus verbeterd worden. 

Een ICT-manager binnen het UWV zei hierover: “Onder andere voor een goede onderlinge 

communicatie moet je het proces inrichten op herkenbare momenten en dat kun je 

ondersteunen door digitalisering en workflow.” (Respondent D)  

 

Veel uitvoeringsorganisaties zijn steeds meer ingericht langs ketens, of kernfuncties. Een 

nadeel hiervan kan zijn dat dit leidt tot indirecte interne communicatielijnen. Zo vertelde 

een adviseur binnen DR dat een mededeling vanuit de backoffice naar de frontoffice dat er 

een capaciteitsprobleem is, eerst via de teammanager naar de unitmanager gaat, waarna die 

het doorgeeft aan de frontoffice. Dit zijn vaak omslachtige communicatielijnen, die ervoor 

zorgen dat productieproces vertraagt, met alle ergernissen van dien. 

 

4.1.5 Invloed van digitaal werken op de besluitvormingsstructuur.  

Verschillende respondenten gaven aan dat zij met de komst van digitaal werken niet een 

directe verandering zagen in de manier waarop besluiten genomen worden.  Wel gaf een 
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respondent aan dat de wijze waarop over digitaliseringstrajecten wordt besloten is 

veranderd. Eerst werd een digitaliseringstraject gezien als iets dat enkel relevant is voor 

ICT’ers. Hierover zij een medewerker van DR het volgende: “Het is wel zo dat de directie er 

steeds meer achter komt dat digitaal werken niet zozeer iets is voor de ICT-jongens, maar dat 

het daadwerkelijk heel veel invloed heeft op organisaties. De zachte kant van DW wordt nu 

meer aandacht aan besteed.” 

Deze bewustwording binnen DR staat niet op zichzelf. Ook bij het UWV en de Belastingdienst 

worden digitaliseringstrajecten steeds meer vanuit zowel de technische als de menselijke 

kant aangevlogen. De besluitvorming krijgt nu gestalte in de vorm van een integrale aanpak 

waarin beide componenten aandacht krijgen. Er wordt nu meer bottom-up gehandeld, 

redenerend vanuit de situatie op de werkvloer, aldus een aantal respondenten. 

 

Ten slotte spelen ICT-tools een steeds belangrijkere rol in het besluitvormingsproces, of in 

ieder geval in de totstandkoming daarvan. De ideeënbus van de Belastingdienst is hier een 

goed voorbeeld van. Een digitale tool biedt zowel medewerkers als managers de 

mogelijkheid om virtueel te sparren over belangrijke organisatievraagstukken. “Hopelijk 

wordt zo de afstand tussen het management en haar medewerkers met behulp van deze 

digitale brug, een beetje verkleind.” (Respondent G). Het is dus de vraag in hoeverre 

dergelijke applicaties daadwerkelijk invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. 

 

4.2 Interviewresultaten  op basis van indicatoren professionele informatiseringspeiler 

 

4.2.1 Invloed digitaal werken op de individuele vrijheden van de medewerkers 

Een ICT-manager binnen het UWV beweerde met enige stelligheid dat de individuele 

vrijheden van medewerkers met de komst van digitaal werken zijn afgenomen: “Daar is iets 

in veranderd. Mensen hebben hele duidelijke kaders gekregen van wat ze wel en niet moeten 

doen.” (Respondent D) Zoals eerder vermeldt doorloopt de medewerker niet meer het 

gehele klantproces, maar focust hij of zij zich op één, misschien twee specifieke taken. 

Binnen het UWV wordt er een duidelijke splitsing gemaakt in de verschillende 

processtappen. De ene ambtenaar doet het intakeverhaal, de ander het 

beoordelingsverhaal, weer een ander het uitstrekkingsverhaal etc.  

Daarnaast liggen de taken per dag steeds vaker vast in een workflowsysteem. Een dergelijk 

systeem bepaald vooraf welke taken de medewerker dient uit te voeren en hoeveel tijd daar 

ongeveer voor nodig is. Dit kan de vrijheden van de werknemer beperken. 

Echter binnen deze applicaties geniet de medewerker toch soms de nodige vrijheid. Zo zijn 

er bij de Belastingdienst programma’s die werken met een standaard rapportagestructuur. 

Sommige medewerkers vinden dit erg handig en kunnen hier dan ook goed mee omgaan. 

Maar anderen schrijven de rapportage liever zelf. Zij zeggen er niets mee te kunnen als een 

rapport geautomatiseerd wordt aangemaakt. Een veelgehoord argument hierbij is dat iedere 

klant weer anders is. De medewerker heeft niet de mogelijkheid om op een specifiek aspect 

de nadruk te leggen. Daarom zijn er nog steeds een aantal medewerkers die hun 

rapportages zelf schrijven. Kortom, het aanbieden van een digitaal gestandaardiseerd 
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systeem betekent niet altijd dat ook daadwerkelijk volgens dit systeem gewerkt wordt. De 

medewerker bezit vaak een zekere discretionaire ruimte in de wijze waarop hij of zij met 

digitale hulpmiddelen omgaat.  

 

4.2.2 Mate van professionaliteit individuele medewerker  

Bij digitaliseringstrajecten worden ICT en standaardisatie vaak als uitgangspunt genomen. 

Gaandeweg het proces komen er steeds meer vernieuwende inzichten boven tafel. Digitaal 

werken blijkt dan weldegelijk P&O aspecten te beslaan. De aanjagers van het traject zien in 

dat het niet alleen draait om de proces en systeeminrichting. Een medewerker van DR zei 

hier het volgende over: “Het kan wel aangejaagd worden vanuit een ICT-programma, maar 

het is denk ik een organisatiebreed vraagstuk. Er moet bij alle medewerkers iets tussen de 

oren komen.” (Respondent A)  

Bij het UWV was er een discussie gaande over hoe men binnen gestandaardiseerd 

werkproces omgaat met zaken die vragen om een professioneel oordeel en daarmee 

moeilijk standaardiseerbaar zijn. Bij de ICT-afdeling probeert men dit te ondervangen met 

behulp van twee verschillende systemen. Het verschil tussen deze behandelsystemen ligt in 

het gegeven dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen standaardiseerbare digitale 

processen en processen die vragen om een handmatige bewerking door een professional. 

Voor beiden typen is een verschillende applicatie ontwikkeld, waardoor vooraf moet worden 

beoordeeld voor welk systeem een proces het meest geschikt is.  

 

Toen tijdens de interviews bij DR de rol van de professional binnen de organisatie ter sprake 

kwam noemde een respondent twee belangen waar de directie rekening mee dient te 

houden. Het eerste belang draait om de inrichting van het primaire proces. Dit moet op een 

efficiënte wijze en conform de wetgeving ingericht zijn. Dit is het belang dat de organisatie 

kent vanuit haar verantwoordingsfunctie naar de politiek toe.  

Het tweede belang bestaat uit de mensen die uiteindelijk de digitale applicaties moeten 

gebruiken. Hier staat het belang van de medewerker dus centraal. De medewerker moet op 

de juiste wijze digitaal ondersteund worden, zodat deze op een slimme en handige wijze zijn 

of haar werkzaamheden kan uitvoeren. Dit is in theorie het streven van de organisatie. Wat 

betreft de praktijksituatie plaatste een respondent binnen DR de volgende opmerking: “Wat 

ik alleen zeg is dat onze focus misschien weleens teveel richting dat primaire proces gaat, in 

plaats van naar die groep medewerkers die gefaciliteerd moet worden. Dus we hebben die 

groep eigenlijk nog niet goed in beeld.” (Respondent C)  

 

Al eerder is ter sprake gekomen dat met digitaal werken de simpele taken 

weggestandaardiseerd kunnen worden, waardoor uiteindelijk alleen de complexe en 

daarmee vaak interessante kwesties overblijven. In die zin zou digitaal werken er toe 

moeten leiden dat er een groter beroep wordt gedaan op de professionele kwaliteiten van 

de medewerker. Echter vanwege de strikte functiescheiding die wordt toegepast bij de 

digitale herinrichting van de werkprocessen, wordt er een zekere functieverschraling 

ervaren. Doordat complexe taken steeds verder worden opgesplitst, resulteert dit in een 
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digitale inrichting van de werkprocessen met relatief simpele transactiewerkzaamheden, 

waarbij weinig ruimte overblijft voor professionaliteit van de medewerker.  

 

Een ander spanningsveld wat de mate van professionaliteit binnen de organisatie kan 

beïnvloeden is de politieke verantwoordingsrol die DR heeft. Wanneer een medewerker met 

oog op de kwaliteit van dienstverlening overweegt om van het standaardproces af te wijken 

is daar een zekere durf voor nodig. Een consequentie kan zijn dat DR door de Algemene 

Rekenkamer of bij een Brusselse controle flink op de vingers wordt getikt en een boete van 

30.000 euro incasseert. Een adviseur binnen DR zei hierover: “Dus bij een professioneel 

gebruik van standaardprocessen bestaat een zekere terughoudendheid, die ook wel 

begrijpelijk is.” (Respondent B) 

 

4.2.3 Invloed digitaal werken op arbeidssatisfactie 

De arbeidssatisfactie vermindert doordat het proces in steeds kleinere stapjes wordt 

opgedeeld, aldus een ICT-manager binnen het UWV. Voorheen doorliep een medewerker 

van A tot Z het gehele proces voor een klant. Nu zit deze persoon steeds vaker op een 

eilandje, telkens hetzelfde stapje uit te voeren. Hierdoor is het voor een medewerker 

moeilijk te overzien op welke wijze hij nog bijdraagt aan het productieproces. Hierdoor kan 

de betrokkenheid afnemen. Een medewerker van het UWV zei dat met name de vele 

overdrachtsmomenten binnen het productieproces als negatief worden ervaren: “Want ik 

ben van het wijzigingsverzoek. Als je vervolgens zegt naja het releaseverhaal is weer een 

andermans verantwoordelijkheid en de test is ook een andermans verantwoordelijkheid, dan 

tja, dan demotiveert dat.” (Respondent D) 

Er zijn nog meer manieren waarop dergelijke signalen vanuit de werkvloer worden opgepakt 

door het management. Allereerst door medewerkers zowel vanuit hun rol als hun functie te 

benaderen. De achterliggende gedachte is dat een medewerker binnen één functie soms 

meerdere rollen kan vervullen. Een functioneel beheerder kan op het ene moment bezig zijn 

met het wijzigingsproces, maar op een ander moment een testproces doorlopen. Wanneer 

een medewerker binnen de keten meerdere rollen vervult kan deze buiten de kaders van het 

gestandaardiseerde proces treden, zonder dat het gestandaardiseerde proces daarvoor 

moet worden aangepast.  

Daarnaast wordt geprobeerd om mensen meer verantwoordelijkheid te geven om op deze 

manier de medewerkers te motiveren.  

Tenslotte probeert men inzichtelijk te maken op welke wijze de medewerker met zijn 

werkzaamheden bijdraagt aan het productieproces.  

  

4.2.4 Invloed digitaal werken op de arbeidskwaliteit 

Zoals zojuist vermeld, wordt met de opsplitsing van het werkproces en de bijbehorende 

digitaliseringslag een zekere taakuitholling ervaren. Om deze ontwikkeling tegen te gaan 

wordt binnen het UWV de doorstroming naar hogere meer uitdagende functies 

gestimuleerd. Er worden tal van trainingen en certificaten aan de medewerkers aangeboden. 

Dit heeft twee functies. Allereerst worden er trainingen aangeboden die de deelnemers 
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inzicht en kennis verschaft over het gehele werkproces waar zij zich in bevinden. Daarnaast 

worden er trainingen en certificaten uitgegeven om de doorstroom vanuit bijvoorbeeld een 

functie als programmeur naar de rol van servicemanager te bevorderen. Op deze manier 

investeert het UWV in haar mensen om de arbeidskwaliteit te kunnen waarborgen en 

mogelijk ook te verhogen.  

Binnen DR gaf een aantal respondenten aan dat men om de arbeidskwaliteit te kunnen 

waarborgen streeft naar een kenniswerker die toetst of de verschillende regelingen 

bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Deze medewerker dient 

achteraf een regelingoverschrijdende kwaliteitstoets te houden. Doordat steeds meer 

informatie digitaal wordt geregistreerd en processen steeds meer vastliggen, kunnen 

controles achteraf worden ondersteund met behulp van deze digitale gegevens. Echter dit 

gebeurt nog onvoldoende. Vanwege de focus op de primaire procesinrichting, laat de 

digitale facilitering van de kenniswerker vaak te wensen over. Deze moet dan zelf zijn 

informatie zien te vergaren binnen de verschillende ketens. Een respondent zag dit niet als 

een gevolg van digitaal werken, maar als een keuze om de focus op het primaire proces te 

richten zodat DR haar bestaansrecht, het uitvoeren van regelingen, kan waarborgen.  

 

4.3 Interviewresultaten op basis van indicatoren brainstorm 

 

4.3.1 Gevolgen van digitaal werken op betrokkenheid van de individuele medewerker 

Een respondent zag binnen het UWV de betrokkenheid met name bij oudere werknemers 

afnemen. Hij vroeg zich hardop af of het wel mogelijk was om iedere werknemer actief te 

betrekken bij het digitaliseringstraject. Met een zekere uitstroom van personeel wordt dan 

ook serieus rekening gehouden. Met name voor oudere medewerkers is het vaak uitermate 

lastig om in te zien wat het belang van de digitaliseringstrajecten is. Hierbij worden 

opmerkingen gemaakt als vroeger ging het toch allemaal goed, waarom moet dit nu 

plotseling veranderd worden?  

Ook binnen DR voorziet men met oog op de betrokkenheid zaken veranderen. Deze 

verandering is echter niet binnen elke laag van de organisatie hetzelfde. Bij de 

frontofficemedewerkers voorzagen de respondenten een toename van de betrokkenheid. In 

het verleden werden de frontofficemedewerkers vaak ingezet voor één regeling en hielden 

ze zich bezig met data-entry werk dat simpelweg moesten worden uitgevoerd. 

Tegenwoordig komen aanvragen vanuit alle regelingen binnen bij de frontoffice. Hierdoor 

moeten deze medewerkers van alle regeling op de hoogte zijn. Dit heeft hun blikveld 

vergroot volgens de respondenten. “De mensen voelen zich meer betrokken bij de 

organisatie omdat, zij leren dat de organisatie niet bestaat uit vakjes, maar uit een aantal 

trajecten, uit een aantal ketens.” (Respondent A) 

De backofficemedewerkers die zich bezighouden met het primaire proces ervaren 

daarentegen juist een afname van de betrokkenheid. Dit wordt verklaard vanuit de keuze 

voor het belang van de primaire procesinrichting binnen DR. Het gevolg hiervan is, dat het 

medewerkersbelang vaak op de tweede plaats komt. In het kader hiervan zij een respondent 

het volgende: “Ik wil niet zeggen dat we nu geen aandacht hebben voor het individu. Mijn 
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stelling is wij hebben daar keuzes in gemaakt.” Dezelfde respondent gaf aan dit als een 

tijdelijke fase te zien. Wanneer het primaire proces eenmaal ingericht is, zal het individuele 

belang meer aandacht genieten. Verwacht wordt dat dan de betrokkenheid van het individu 

weer toe zal nemen, omdat hier dan maatregelen voor genomen zijn. Hoe deze maatregelen 

er uit komen zien is nog niet bekend.  

Een andere respondent binnen DR gaf aan dat medewerkers het nieuwe workflowsysteem 

nog niet vertrouwen. De redenering is dat een computersysteem toch niet de 

aansturingstaken van een manager kan overnemen. Mensen willen niet aangestuurd worden 

door een digitaal systeem.  

 

Er zijn nu een aantal voorbeelden ter sprake gekomen over de gevolgen van digitaal werken 

met oog op de betrokkenheid van individuele medewerkers. Maar hoe proberen de 

verschillende onderzoeksorganisaties deze betrokkenheid te vergroten? Binnen de 

Belastingdienst is een programma gestart om actief doorgroeimogelijkheden te bieden aan 

haar medewerkers.  

Daarnaast wordt er voor het minder hoog gekwalificeerd personeel gezocht naar 

tussenoplossingen. Zo wil de Belastingdienst door de centrale administratie eenvoudige 

bezwaarschriften af laten handelen, om zo meer uitdaging in het werk te bieden.  

Een andere mogelijkheid die binnen het UWV wordt benut is het aanbieden van certificaten 

en trainingen om deze doorgroeimogelijkheden te stimuleren. 

 

Opvallend was dat de directie binnen DR nog geen concreet antwoord heeft op de vraag hoe 

de individuele betrokkenheid van de medewerker vergroot zou kunnen worden. Hierover zij 

een programmamanager het volgende: “Ja daar zijn we nog erg zoekende in. Dat kan op hele 

verschillende gebieden liggen. Dat kan op techniek zitten, dat kan op procesinrichting zitten 

en dat kan ook op sturing op de P&O componenten zitten.” Hier voegde hij aan toe dat de 

wijze waarop dergelijke vraagstukken vertaald moeten worden naar strategische 

doelstellingen voor DR ook nog onduidelijk is. 

 

De betrokkenheid kan ook worden vergroot door de organisatie inzichtelijk te maken voor 

de individuele medewerker. Welke initiatieven hiertoe worden genomen zal in de volgende 

paragraaf worden uiteengezet. 

 

4.3.2 Inzichtelijkheid van de organisatie voor de individuele medewerker 

Een digitaal strak ingericht werkproces leidt over het algemeen tot een afname van de 

inzichtelijkheid voor de werknemer. Naar aanleiding van een digitaliseringstraject worden er 

dan ook allerlei initiatieven genomen om dit negatieve effect van digitaal werken het hoofd 

te bieden.  

Een concreet initiatief dat binnen het UWV is genomen om de inzichtelijkheid van de 

organisatie te vergroten is het opzetten van ‘De Buitenwereld’. Dit was een actie voor al het 

personeel. De Buitenwereld is een nabootsing van de maatschappij op de 23
ste

 verdieping 

van het UWV-gebouw in Amsterdam-Amstel. Iedere medewerker moest verplicht een dag 



EEN VISIE OP DIGITAAL WERKEN BIJ DE OVERHEID 

 

 
42 

meelopen in deze buitenwereld. Daar kan de medewerker de klant ‘echt’ zien aan het eind 

van de dag. Door een kijkje in het leven te geven van uitkeringsgerechtigd persoon wordt 

geprobeerd om het personeel in te laten zien wat het belang van hun werkzaamheden is. 

Zeker ICT’ers hebben al snel het gevoel bezig te zijn voor een interne klant. Uiteindelijk 

voeren zij hun werkzaamheden uit voor iemand die een uitkering nodig heeft. In die 

Buitenwereld wordt getracht dit beeld scherp te krijgen. Een manager zij hierover: “Al het 

personeel moet weer een goed klantbeeld hebben en ook weten waarvoor we het eigenlijk 

met z’n allen doen.” (Respondent D) Dit is een creatief initiatief om de inzichtelijkheid van de 

medewerkers in de organisatie te bevorderen.  

Daarnaast wordt via het intranet binnen UWV zeer veel kennis overgedragen over 

organisatie- en procesveranderingen. Volgens een ICT-manager is er via deze kanalen enorm 

veel interne informatie beschikbaar waardoor het voor de medewerker inzichtelijk is wat er 

allemaal gebeurt binnen de organisatie.  

Binnen DR probeert men de inzichtelijkheid voor het personeel te vergroten door managers 

verantwoordelijk te stellen over een gehele keten van frontoffice tot en met backoffice. Dit 

moet leiden tot een manier van leidinggeven die niet gebaseerd is op de kleine stapjes 

waaruit het productieproces bestaat. De leidinggevenden moeten kaderoverstijgend denken 

en beslissingen nemen in het licht van de organisatie als geheel. Dit moet hij dan ook 

uitdragen naar zijn ondergeschikten. 

Een programmamanager gaf aan dat DR nog erg zoekende is naar methoden om de 

inzichtelijkheid van de medewerker te vergroten. Vanuit de werkvloer ontvangt het 

management geluiden van gedemotiveerde medewerkers. Er bestaat intern nog geen 

duidelijkheid of de ontevredenheid van medewerkers wordt veroorzaakt doordat er na de 

digitaliseringslag te hoog gekwalificeerd personeel zit op relatief eenvoudige 

transactiewerkzaamheden, of dat het totale organisatieproces onvoldoende inzichtelijk is 

gemaakt.  

Binnen de Belastingdienst wordt onderscheid gemaakt naar functie. Niet iedere medewerker 

hoeft per se inzicht te hebben in de gehele organisatie. Mensen bij de data-entry worden 

niet gezien als personen die inzicht nodig hebben in de organisatie als geheel. “Ja, die 

hoeven in principe niets anders te doen, dan de brieven die zij voor zich krijgen, te lezen en in 

de juiste systemen in te voeren. Ik denk niet dat die zich onderdeel voelen van een bepaalde 

keten ofzo.” (Respondent G)  

Belastingcontroleurs daarentegen worden wel meer organisatiebreed ingezet. Zo zijn fiscaal 

specialisten niet gebonden aan alleen inkomensheffing, maar voeren zij tegenwoordig ook 

controles uit op bijvoorbeeld loonheffing. Hier zit ook een belang van de klant achter. 

Wanneer een controleur een bedrijf behandeld kan hij daarvoor gelijk alle taken uitvoeren. 

Dit om te voorkomen dat één organisatie met verschillende belastingcontroleurs te maken 

krijgt.  

Ten slotte worden nog een aantal organisatiebrede middelen ingezet om de inzichtelijkheid 

te vergroten. Ook binnen de Belastingdienst wordt veel gebruik gemaakt van intranet om de 

medewerkers op de hoogte te houden van de gang van zaken binnen de organisatie. De 

directieleden houden bijvoorbeeld een interne blog bij waarin zij hun dagelijkse 
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werkzaamheden beschrijven. Zo wordt voor medewerkers inzichtelijk gemaakt wat voor 

beslissingen er op hoog niveau in de organisatie worden gemaakt. Daarnaast worden er 

regelmatig al dan niet digitale nieuwsbrieven rondgestuurd om de medewerkers op de 

hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de organisatie.  

 

4.4 Sluit de theorie aan op wat er in ‘het veld’ leeft? 

 

4.4.1 De infocratische peiler 

De linkerpeiler gaat uit van standaardiseerbare taken. Ook binnen de verschillende 

onderzoeksorganisaties is het streven opsplitsing en standaardisering van taken en uniforme 

werkprocessen. Efficiëntie- verantwoordings- en kwaliteitsoverwegingen vormen de 

belangrijkste drijfveren hierachter.  Dit komt in grote mate overeen met de theorie, behalve 

dat daarin ook nog het coördinatiebelang wordt genoemd. Daarnaast verschilt het per 

bedrijfsonderdeel in hoeverre standaardisatie het uitgangspunt is. Een stelregel die binnen 

DR wordt aangehouden is dat zolang zaken met ‘rekenregels’ te ondervangen zijn, het 

streven automatisering is.   

De opdeling van het werkproces in kleine stapjes leidt er in de praktijk toe dat de individuele 

vrijheden van de medewerker beperkt worden. Waar medewerkers voorheen het gehele 

aanvraag- en afhandelingsproces doorliepen, richten zij zich nu op één of twee specifieke 

stappen in dit proces. 

Decentralisatie is binnen de infocratische peiler een belangrijk kenmerk van de moderne ICT-

aangedreven organisatie. Bij de verschillende onderzoeksorganisaties is dit gedeeltelijk terug 

te zien. Overal wordt in meer of mindere mate volgens het frontoffice-backoffice principe 

gewerkt. Dit betekent dat de data-entry centraal wordt gerealiseerd, waarna alle informatie 

via een gedeelde ICT-infrastructuur naar de decentraal gevestigde backoffices wordt 

verstuurd en verwerkt. Fysieke afstanden zijn bij uitvoering van deze werkprocessen steeds 

minder van belang.  

Echter in theorie wordt ook gesproken over decentrale besluitvormingsstructuren die zijn 

ontstaan met de komst van digitaal werken. In de praktijk is hier weinig van terug te zien. 

Wel worden bepaalde ICT-tools gebruikt om top-down en bottom-up communicatie tussen 

de werkvloer en het management te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de ideeënbus 

van de Belastingdienst en blogs van het management op het intranet. 

Op elkaar aansluitende geïntegreerde werkprocessen op basis van een gedeelde ICT-

infrastructuur vormen een belangrijk onderdeel van de infocratie. DR en het UWV trachten 

dit te realiseren. Binnen de Belastingdienst zegt men toe te werken naar optimalisatie van 

het bedrijfsproces. Integratie wordt als een middel gezien om dit te bereiken, maar vormt 

niet het uitgangspunt.  

Vanuit het verantwoordingsoogpunt neemt controle van de taken en werkprocessen een 

belangrijke plaats in binnen de infocratische peiler. De mogelijkheden hiertoe zijn met 

behulp van ICT legio. In de praktijk worden handelingen steeds vaker digitaal geregistreerd, 

waarna deze centraal opvraagbaar zijn voor controle. Controles worden steeds meer 

centraal georganiseerd en getoetst aan de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Het 
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belangrijkste doel achter deze controle is om na te gaan of de medewerker correct en tijdig 

zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd.  

Binnen DR en de Belastingdienst werd aangegeven dat zij in de toekomst meer in willen 

zetten op het faciliteren van de kenniswerker. Deze persoon moet alle gegevens ‘onder de 

knop’ beschikbaar hebben, zodat deze getoetst kunnen worden aan beleidsdoelstellingen. 

 

Wat in de linkerpeiler buiten beschouwing blijft is het spanningsveld tussen standaardisatie 

en flexibiliteit. Dit is een lastig dilemma waarmee bureaucratische organisaties vaak moeite 

hebben. Soms blijken bepaalde eenvoudige handelingen in de praktijk nu eenmaal sneller te 

gaan wanneer men niet volgens een voorgestructureerd protocol werkt. Als een professional 

hier niet de ruimte voor krijgt kan dit de nodige irritatie opwekken.  

Een ander punt waar de infocratische peiler nauwelijks rekening mee houdt is de rol van de 

professional binnen de organisatie. De organisatie is erop ingericht om te kunnen voldoen 

aan de organisatiedoelstellingen en hierover (politieke) verantwoording af te kunnen leggen. 

Hierdoor voorziet men vaak niet in de behoeften van de professional, wat toch het 

belangrijkste kapitaal van veel organisaties vormt. De gevolgen hiervan komen in de 

volgende paragraaf aan bod. 

 

Uitzonderingen daargelaten, tonen de onderzoeksorganisaties relatief veel overeenkomsten 

met de infocratische peiler uit het theoretisch model. Standaardisatie, opdeling van het 

productieproces en een gedeelde ICT-infrastructuur zijn hierbij erg belangrijk. 

Het theoretisch model bestaat echter uit twee peilers. Er zal daarom ook gekeken worden in 

hoeverre de kenmerken van de tweede peiler overeenkomen met wat in de praktijk is terug 

te zien. 

 

4.4.2 De professionele informatiseringspeiler 

De professionele informatiseringspeiler gaat er vanuit dat taken niet standaardiseerbaar zijn. 

Om correcte weloverwogen beslissingen te kunnen nemen is een professioneel oordeel van 

de medewerker nodig. Bovenstaande paragraaf in acht nemend kan gesteld worden dat dit 

zeker niet het uitgangspunt vormt bij de onderzochte uitvoeringsorganisaties.  

Een tweede kenmerk van de rechterpeiler is dat medewerkers een zekere vrijheid of 

discretionaire ruimte bezitten inzake het bewaren, vastleggen en ontsluiten van gegevens. 

Binnen het UWV en DR geeft men aan dat digitaal werken ertoe leidt dat het 

productieproces steeds meer vooraf is vastgelegd en daarmee de individuele vrijheden 

worden beperkt. Bij de Belastingdienst gaf een respondent een voorbeeld waarin de 

medewerker ondanks een gestructureerd werkproces toch de nodige vrijheid bezit. Zo wordt 

er binnen een aantal programma’s gewerkt met een standaard rapportagestructuur. 

Sommige medewerkers gebruiken deze standaardstructuren gewoonweg niet, omdat zij 

vinden dat de rapportage de nadruk op verkeerde elementen legt, of dat ze erg onhandig 

zijn. In deze maken zij dus gebruik van de vrijheden die ze blijkbaar bezitten in het uitvoeren 

van bepaalde standaardprocessen.  
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In de rechterpeiler gaat men er vanuit dat de vrijheden die medewerkers bezitten in grote 

mate de kwaliteit van arbeid bepalen. De ver doorgestandaardiseerde primaire processen 

binnen de uitvoeringsorganisatie lijken niet te zijn ingericht op basis van deze stelling, 

integendeel. Juist vanwege het inrichten vanwege het strak ingerichte proces ervaren met 

name transactiemedewerkers in de backoffice een taakverarming en voelen ze zich 

‘gevangen’ binnen hun taak. Dat bij het gebruik van deze digitale applicaties medewerkers 

enige vrijheid bezitten doet hier niets aan af.  

 

Vanuit de professionele informatiseringspeiler lijkt het theoretische doel, namelijk een 

match vinden tussen de doelen van de professional en die van de organisatie, nog niet 

bereikt. Het primaire proces is hoofdzakelijk ingericht op basis van de 

organisatiedoelstellingen en -belangen. Wel worden allerlei initiatieven gestart om meer 

tegemoet te komen in de behoeften van het individu. Hierbij kan gedacht worden aan 

mensen meer verantwoordelijkheid geven, te trainen, meer laten participeren in de 

beleidsvorming en de organisatie inzichtelijker te maken. Om een match te vinden tussen 

beiden, is het belangrijk om een te kijken wat de behoeften zijn van het individu en hoe deze 

ingepast kunnen worden in het primaire proces. Hierover meer in hoofdstuk vijf.  

 

4.4.3 Aanvullende inzichten 

Een logische conclusie zou nu kunnen zijn dat organisaties veel te weinig aandacht besteden 

aan de professionele peiler. Deze conclusie is echter te kort door de bocht. Voordat 

dergelijke uitspraken gedaan kunnen worden is het van belang om de context van de 

organisatie in acht te nemen. Dit sluit aan op de contingentiebenadering in het theoretisch 

kader. Hierbij wordt een organisatie benaderd vanuit het daglicht van haar taken en 

omgeving. Uitvoeringsorganisaties moeten vaak massaal gegevens verwerken en zijn hierbij 

ook een zekere verantwoording aan de politiek verschuldigd. Deze context vraagt om een 

grote mate van standaardisatie en opdeling van het productieproces. Op de werkvloer leidt 

dit tot gedemotiveerde weinig betrokken professionals. De vraag is of een strakke primaire 

procesinrichting aandacht voor de professional uitsluit. Ook hier wordt op teruggekomen in 

het volgende hoofdstuk    

 

4.5 Sluit het gedachtegoed binnen OPMC aan op wat er in  ‘het veld’ leeft? 

 

4.5.1 De infocratische peiler 

Zowel binnen OPMC als in het veld wordt het efficiëntievoordeel als belangrijkste argument 

aangedragen voor digitaliseringstrajecten. Dit sluit uiteraard niet uit dat er nog meer 

beweegredenen zijn om digitaal te gaan werken.  

Het intern delen en overdragen van kennis wordt volgens de marktgroep bevorderd met 

behulp van ICT. Respondenten schrijven dit niet direct toe aan ICT. Wel noemen zei allerlei 

ICT-gedreven voorbeelden, zoals een ideeënbus en een digitale nieuwsbrief. Dit zijn 

middelen die bij kunnen dragen aan deze interne kennisoverdracht. 
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Tijdens de brainstorm zijn ook zaken benoemd die niet terugkwamen in het veld. Een 

deelnemer van de brainstorm merkte op dat digitaal werken ertoe bij kan dragen om 

bepaalde activiteiten en werkprocessen binnen de organisatie juridisch ‘dicht te timmeren’. 

Zo kunnen langslepende procedures worden voorkomen. Dit is een mogelijkheid van digitaal 

werken die tijdens de interviews geen enkele keer ter sprake is gekomen.  

De overwegingen voorafgaand aan het keuzemoment om al dan niet tot standaardisatie van 

werkprocessen over te gaan zijn besproken tijdens de brainstormsessie. Wanneer voor een 

proces een ‘best practice’ kan worden opgesteld, dan is standaardisatie vaak een optie. In 

het veld refereerde slechts één respondent aan dit keuzemoment. Deze persoon zei hierover 

dat alles wat met rekenregels kan worden beschreven in principe geautomatiseerd zou 

moeten worden.  

 

4.5.2 De professionele informatiseringspeiler 

De deelnemers van de brainstorm gaan uit van een wederzijdse afhankelijkheid tussen de 

professional en de organisatie. Voor een succesvolle implementatie van een 

digitaliseringstraject is het van belang om naast de inrichting van het proces, aandacht te 

hebben voor de ‘zachte’ kant van digitaal werken.  

Binnen DR onderscheiden de respondenten ook deze twee belangen. Enerzijds spreken zij 

over het dienstbelang van de organisatie en anderzijds is er ook het belang van de 

individuele medewerkers. Bij het verdelen van de aandacht over deze belangen zijn keuzes 

gemaakt. De focus ligt op het primaire proces, omdat uitvoeringsorganisaties daar hun 

bestaansrecht aan ontlenen. Dit betekent volgens de respondenten niet dat er helemaal 

geen aandacht is voor het individu, maar het primaat ligt in ieder geval ergens anders.  

Een andere belangrijke functie van digitaal werken is volgens de deelnemers de nieuwe 

mogelijkheden tot ongestructureerde interne en externe communicatie. Op deze wijze vindt 

er een continue stroom van kennisontwikkeling plaatsvinden. Dit is volgens de deelnemers 

van belang om te kunnen functioneren binnen een veranderlijke en dynamische omgeving. 

Uit de interviews bleek niet dat digitaal werken gezien werd als een middel om kennis mee 

te delen binnen en buiten de organisatie. Ook hier ligt de focus op het primaire proces, waar 

kennisdeling geen belangrijke functie inneemt. Wel gaf men aan dat met de komst van 

digitaal werken de interne communicatie tussen het management en de medewerkers en de 

medewerkers onderling enorm is toegenomen.  

Tenslotte is enige waakzaamheid van de professional ten aanzien van het digitaal systeem 

vereist. Een veel voorkomend verschijnsel is volgens de deelnemers van de brainstorm dat 

wanneer zaken fout gaan het digitale systeem als excuus wordt gebruikt. Om dit te 

voorkomen is een zekere responsiviteit ten aanzien van het systeem vereist. Tijdens de 

interviews werd wel benadrukt dat wanneer een werknemer afwijkt van het standaard 

proces dit zekere risico’s met zich meebrengt voor de organisatie, met alle (financiële) 

gevolgen van dien. Er werd niet gesproken over een gewenste responsiviteit ten aanzien van 

een digitaal systeem.  
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HOOFDSTUK 5: EEN VISIE OP DIGITAAL WERKEN 
Er is vanuit drie invalshoeken (literatuur, OPMC en het veld) beschreven hoe digitaal werken 

bij kan dragen aan het optimaal functioneren van een publieke organisatie. Daarom kan nu 

de koppeling tussen theorie en empirie gemaakt worden. Dit maakt beantwoording van de 

hoofdvraag mogelijk. De hoofdvraag luidt: 

 

"Op welke wijze kan digitaal werken binnen een publieke organisatie zo worden gerealiseerd 

dat dit bijdraagt aan het optimaal functioneren van de  organisatie?" 

 

Uit het antwoord op deze vraag kunnen elementen worden gedestilleerd die van belang zijn 

voor het ontwikkelen van de visie ten aanzien van digitaal werken. Dit gebeurt aan de hand 

van de theorie over visieontwikkeling uit het theoretisch kader. Hierin worden twee 

componenten van een visie onderscheiden, te weten:  

• De kernideologie (waarvoor staat OPMC voor) 

• De geambieerde toekomstvisie (waarvoor gaat OPMC voor) 

 

5.1 Totstandkoming van de kernideologie 

Op basis van de literatuur is een model ontwikkeld dat antwoord geeft op de hoofdvraag 

hoe digitaal werken kan worden gerealiseerd zodat dit bijdraagt aan het optimaal 

functioneren van de organisatie. Dit theoretische model is getoetst aan zowel het dogma 

binnen OPMC, als de geldende overtuigingen onder klantrelaties van OPMC. Het resultaat 

hiervan is een meer volledige, dynamische en driedimensionale blik op digitaal werken. 

 

5.1.1 Een theoretische basis 

Figuur 4 op de volgende pagina geeft het theoretisch kader uit hoofdstuk 2 kernachtig weer. 

Er zijn twee manieren waarop digitaal werken bij kan dragen aan het optimaal functioneren 

van de organisatie.  

 

Enerzijds wordt in de infocratische linkerpeiler uitgegaan van standaardiseerbare taken, 

waarbij het organisatieproces als uitgangspunt dient voor het digitaliseringstraject. Er is 

sprake van gestructureerde taken en procedures die zeer massaal en stapsgewijs worden 

uitgevoerd. Een gedeelde ICT-infrastructuur maakt het mogelijk deze taken decentraal uit te 

voeren en te coördineren. Daarnaast biedt deze infrastructuur de mogelijkheid om de 

enorme informatiestromen op  gelijkvormige wijze te verwerken en standaardiseren. Een 

strak ingericht proces draagt bij aan een optimale uitvoering en coördinatie van de primaire 

taken. Deze kunnen conform wetgeving en (politieke) verantwoordingseisen ingericht 

worden. Op deze wijze draagt digitaal werken vanuit een gestandaardiseerd werkproces bij 

aan een optimaal functionerende organisatie.   

Daarentegen wordt in de rechter professionele informatiseringspeiler uitgegaan van niet-

standaardiseerbare taken. Medewerkers bezitten een zekere mate van vrijheid bij het 

vastleggen, bewaren en ontsluiten van gegevens. Daarnaast spelen behoeften van 
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medewerkers een belangrijke rol. Zij verlangen zaken als salaris, doorgroeimogelijkheden en 

een uitdagende werkomgeving. Hier staat tegenover dat de organisatie vraagt om ideeën, 

creativiteit en talent van de medewerker. Vanwege deze wederzijdse afhankelijkheidsrelatie 

is het belangrijk om de ideale match te vinden tussen de doelen van het individu en de 

organisatie. Wanneer dit het geval is mag worden gesproken van een optimaal 

functionerende organisatie.  

In de linkerpeiler geldt dus het organisatieproces als uitgangspunt, terwijl in de rechterpeiler 

het individu als vertrekpunt wordt genomen. Beiden peilers zijn van belang en redeneren 

vanuit een verschillende context. Om aan de hand van deze indeling zinvolle uitspraken over 

digitaal werken binnen publieke organisatie te doen, zal deze context eerst bestudeerd 

moeten worden. 

 

Figuur 4: Kernachtige weergave theoretisch model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar wat voegt deze theoretische beschouwing toe aan de visieontwikkeling voor OPMC? 

Aan de hand van de theoretische beantwoording van de hoofdvraag, kan een proces van 

bewustwording bij de klant plaatsvinden. Bewustwording over welke processen een rol 

spelen en welke, vaak impliciete, keuzes hieraan ten grondslag liggen. Maar ook 

bewustwording van de context waarbinnen de organisatie zich bevindt. Wat eist de 

(politieke) omgeving en hoe vertaalt zich dit in de taakverdeling en coördinatie van het 

werkproces?  

Het antwoord op deze vragen vormt het startpunt voor een eventueel digitaliseringstraject 

wat begeleidt kan worden door adviseurs van OPMC. 

 

5.1.2 Het dogma binnen OPMC 

Naast een aantal praktische opmerkingen over mogelijkheden en valkuilen van digitaal 

werken, is tijdens de brainstormsessie het theoretisch model fundamenteel aangevuld.   

Een eerste belangrijke opmerking is dat het theoretisch model een te zwart-witte weergave 

geeft van de werkelijkheid. De twee peilers benoemen twee uitersten, de realiteit blijkt vaak 

een stuk genuanceerder. Er moet dus worden uitgegaan van een zekere wisselwerking 

tussen de peilers. De primaire digitale procesinrichting uit de linkerpeiler zal altijd in meer of 

mindere mate beïnvloed worden door het individu uit de rechterpeiler. Het individu in de 

organisatie vormt immers nog steeds een belangrijke schakel bij de uitvoering en controle 
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van de taken. Alhoewel bij de uitvoering van de primaire taken op basis van efficiëntie- en 

kwaliteitsoverwegingen getracht wordt zoveel mogelijk te automatiseren.  

Op welke assen de nadruk ligt zal per type organisatie verschillen. Een uitvoeringsorganisatie 

als de Belastingdienst zal de nadruk leggen op standaardisatie van het organisatieproces. 

Een beleidsinstelling als het ministerie van Binnenlandse Zaken die meer waarde hecht aan 

het professionele en creatieve vermogen van de individuele medewerker, zal meer neigen 

naar het individu.  

De uitersten en alle tussenliggende vormen zijn gevisualiseerd door beiden peilers te 

integreren in een assenstelsel. Het individu, het organisatieproces en de mate van 

standaardisatie bepalen hoe de verhoudingen in de organisatie liggen. Binnen dit 

assenstelsel zijn nu ook vormen mogelijk die ergens tussen de twee peilers in zitten.   

 

Figuur 5: Wisselwerking bij digitaal werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een ander element waar het theoretische model geen rekening mee houdt is 

volgtijdelijkheid. Hiermee wordt bedoeld dat een digitaliseringstraject eerder een gefaseerd 

proces is, in plaats van een plotselinge verandering.  

Er is nog een reden waarom deze volgtijdelijkheid van groot belang is. Het theoretisch model 

brengt in grote lijnen in kaart wat voor processen in werking treden ten tijde van een 

digitaliseringstraject. Om hier strategische acties aan te koppelen is het van belang te weten 

in welke ontwikkelingsfase (ICT-rijpheid) de organisatie zich bevindt. Aan de hand van deze 

ontwikkelingsfase kan een implementatietraject uitgestippeld worden. De gevaren en 

kansen van digitaal werken worden dan in kaart gebracht, waarna bepaald wordt hoe hier 

mee omgegaan dient te worden.  
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Figuur 6: 3D-Assenstelsel inclusief volgtijdelijkheid en implementatietraject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgtijdelijkheid staat in het 3D-assenstelsel afgebeeld met een rode stippellijn. T 0 is het 

startpunt van een eventueel digitaliseringstraject, en T 1 vormt het eindpunt. De blauwe 

stippellijn is een willekeurig voorbeeld van hoe een implementatietraject zou kunnen lopen.
∗
 

Hierbij geeft ist de huidige situatie aan en soll de geambieerde situatie na afloop van het 

                                                           
∗
 De blauwe implementatielijn loopt in het voorbeeld synchroon met de rode volgtijdelijkheidslijn. Dit is een 

fictief voorbeeld. Als de lijn in werkelijkheid zo zou lopen, zou er aan het eind van het traject niets veranderd 

zijn. Ik ben mij hiervan bewust, maar de lijn is zo getrokken uit visuele overwegingen en is dus niet 

waarheidsgetrouw.  
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implementatietraject. De richting van de blauwe implementatielijn wordt bepaald door de 

context van de betreffende organisatie.  

Wanneer binnen het UWV bijvoorbeeld sprake zou zijn van ongemotiveerde en weinig 

betrokken medewerkers, kan het zijn dat ist links onderin het assenstelsel zit. Als oplossing 

wordt aangedragen dat er meer aandacht voor het individu in het productieproces gewenst 

is. De gewenste situatie soll zou dan meer richting de y-as van het individu komen te liggen. 

Zo zijn er afhankelijk van de context en het organisatietype tal van variaties mogelijk.  

 

Bovenstaand assenstelsel geeft aan dat er een zekere tijdsspanne zit tussen begin en einde 

van een digitaliseringstraject. Belangrijk voor iedere organisatie is om te bepalen wat de 

richting van de implementatielijn wordt. Het startpunt van de lijn kan globaal worden 

bepaald met een analyse aan de hand van het theoretisch model. Waarna men zich bewust 

is van de actuele situatie kan bepaald worden waar de organisatie uit wil komen. Dit punt is 

afhankelijk van het, het doel en de context waarbinnen de organisatie functioneert.   

 

5.1.3 Een concrete invulling op basis van de brainstormsessie 

Om het implementatietraject in het assenstelsel uit te kunnen stippelen is het voor een 

organisatie van belang te weten hoe digitaal werken in de praktijk bijdraagt aan het optimaal 

functioneren. Welke mogelijkheden en welke valkuilen worden er voorzien? Tijdens de 

brainstormsessie zijn hierover een aantal uitspraken gedaan. Afhankelijk van de context van 

de organisatie wordt bepaald waar op het assenstelsels de ideaalsituatie ligt.  

 

Een strak ingericht gestandaardiseerd (linkerpeiler) digitaal organisatieproces kan de 

efficiënte en kwaliteit hiervan verhogen en waarborgen. Daarnaast brengt iedere 

handmatige functie die geautomatiseerd wordt een kostenbesparing in FTE’s met zich mee.  

Een ander voordeel is dat op basis van een integrale ICT-infrastructuur al dan niet 

locatieoverschrijdende kennisdeling en -ontwikkeling gemakkelijker wordt.  

Ook met oog op de verantwoording biedt een strak ingericht proces een aantal voordelen. 

Met behulp van digitaal werken kan het primaire proces conform de actuele wetgeving 

worden ingericht. Een ander verantwoordingsvoordeel is dat de processen juridisch kunnen 

worden dichtgetimmerd, waardoor de organisatie haar aansprakelijkheidsrisico kan 

beperken tot een minimum en eventuele schadeclaims voorkomen kunnen worden.  

Bovenstaande punten benoemen de technische en procesmatige voordelen die digitaal 

werken biedt. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat een zekere responsiviteit van de 

individuele medewerker ten aanzien van het digitale systeem  gewenst is. Voor sommige 

unieke en complexe situaties is geen standaard digitale oplossing beschikbaar, of gewenst. 

Medewerkers moeten zich dan niet tegen beter weten in verschuilen achter het ‘veilige’ 

digitale systeem, maar beoordelen wanneer wel en wanneer geen maatwerk dient te 

worden toegepast.  

 

Ook voor het individu (rechterpeiler) biedt digitaal werken een aantal grote voordelen. 

Bovengenoemde voordelen zijn met name van toepassing op het organisatieproces. Ook 
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voor het individu zijn er mogelijkheden. “Digitaal werken, maakt werken weer leuk,” stelde 

een deelnemer van de brainstorm. Alle relatief eenvoudige en simpele taken kunnen worden 

weggeautomatiseerd. Hierdoor blijven alleen de interessante en complexe taken over voor 

het individu. Op deze wijze blijft er voor de medewerker dankzij digitaal werken meer tijd 

over voor interessantere kwesties.   

Vanuit de theorie is vastgesteld dat een match tussen de doelen van het individu en de 

organisatie bijdraagt aan het optimaal functioneren van de organisatie. Digitaal werken 

draagt bij aan deze match door te voorzien in de behoeften van het individu naar informatie 

en communicatiemogelijkheden. Via digitale systemen en andere media komen enorme 

hoeveelheden informatie beschikbaar voor medewerkers. Deze kennis kunnen zij tot zich 

nemen en inzetten ten behoeve van de organisatie.  

5.1.4 Een concrete invulling op basis van de interviews 

Ook vanuit de interviews is er een praktische draai gegeven aan bovenstaande modellen.  

Vanuit het organisatieproces (linkerpeiler) zijn er naast de opmerkingen uit de brainstorm 

nog een aantal concrete aanvullende opmerkingen gemaakt.  

De individuele vrijheden van met name de backofficemedewerkers worden beperkt doordat 

het primaire proces zeer stapsgewijs wordt ingericht. Waar medewerkers eerst het proces 

doorliepen van A tot Z, beperkt hun taak zich nu tot een specifieke stap in het gehele 

productieproces.  

Daarnaast geven respondenten binnen DR en het UWV aan moeite te hebben met het 

spanningsveld tussen standaardisatie en flexibiliteit. Enerzijds is er het streven van de 

organisatie naar standaardisatie, om processen efficiënt en correct af te kunnen ronden. 

Anderzijds moet het proces ook flexibel zijn wanneer de specifieke taak of de omgeving 

hierom vraagt. Soms blijken bepaalde eenvoudige handelingen in de praktijk nu eenmaal 

sneller te gaan wanneer men niet volgens een voorgestructureerd protocol werkt. Als een 

professional hier niet de ruimte voor krijgt kan dit de nodige irritatie opwekken. Daarnaast is 

het met oog op veranderende wetgeving ook gewenst een bepaalde mate flexibiliteit in te 

bouwen.  

Vanuit het individu (de rechterpeiler) bezien is het opvallend dat bij de onderzochte 

uitvoeringsorganisaties, vrijwel alle digitaliseringstrajecten geïnitieerd worden vanuit het 

organisatieproces, de linkerpeiler van het model. Deze focus is vanuit de context bezien in 

principe niet opmerkelijk. Organisatiedoelen moeten worden gerealiseerd en daarnaast 

ontleent de organisatie haar bestaansrecht vaak aan het primaire proces. 

Interessant is echter hoe wordt nagedacht, of hoe vaak nauwelijks wordt nagedacht, over de 

gevolgen voor de individuele medewerker in dit digitaliseringsverhaal. Bij de Belastingdienst 

wil men bijvoorbeeld in de loop van 2009 een nieuwe digitaliseringslag doorvoeren, met 

name op het gebied van regulering van de workflow. Een programmamanager van dit 

project zag hier alleen maar procesmatige voordelen in. Toen de eventuele nadelen voor het 

individu ter sprake kwamen, had hij hier geen beeld bij en vroeg hij mij als interviewer wat 

voor nadelen hij aan zou moeten denken. Een dergelijke procesmatige insteek is niet zonder 

consequenties. Bij DR zei een respondent dat zij de ‘klassieke fout’ gemaakt hadden door 
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puur procesmatig het digitaliseringstraject te benaderen. Doordat zij niet nagedacht hadden 

over de veranderende taak en rol van het individu nam de loyaliteit van medewerkers af en 

daalde de motivatie. Een mogelijk gevolg hiervan op de lange termijn zou stagnatie van de 

productiviteit en verlies aan innovatiekracht kunnen zijn. De ideale match tussen organisatie 

en individu lijkt dan ook nog niet gevonden.  

 

5.2 De kernideologie 

Nu beschreven is hoe de kernideologie tot stand komt kunnen de belangrijkste elementen 

hiervan worden benoemd. Zoals in de inleiding vermeld, is dit niet de definitieve visie, maar 

worden de essentiële elementen hiervoor benoemd. 

Voor een succesvolle digitalisering is het van cruciaal belang dat de organisatie zich bewust 

wordt welke processen veranderen en wie of wat hierdoor worden beïnvloed. Hierbij 

kunnen de modellen uit het theoretisch kader en het 3D-assenstelsel als hulpmiddel dienen. 

Digitaal werken moet vanaf het begin integraal vanuit zowel het organisatieproces als het 

individu aangevlogen worden. Hierbij wordt uitgegaan van een wederzijdse 

afhankelijkheidsrelatie. De context van de organisatie bepaalt uiteindelijk hoe de 

verhoudingen in deze relatie liggen. Het is een kwestie de kansen van digitaal werken 

benutten, zonder de gevaren uit het oog te verliezen.  

De onderscheidende factor voor OPMC ligt in het vinden van de ideale match tussen het 

individu en de organisatie. Belangrijk is om klanten duidelijk te maken waarom dit van 

cruciaal belang is en wat dit concreet voor hen inhoudt. 

 

5.3 De geambieerde toekomstvisie 

Met oog op de toekomst moet er een gewaagd doel gesteld worden om OPMC op het 

gebied van digitaal werken onderscheidend te laten blijven. Dit gewaagde doel kijkt vooruit 

voor een periode van een aantal jaren. 

Binnen organisaties wordt steeds meer informatie digitaal geregistreerd. Er komt steeds 

meer informatie beschikbaar over taken werkprocessen en allerlei andere activiteiten 

binnen de organisatie. Daarnaast is er een stortvloed aan informatie beschikbaar via internet 

en e-mail. Medewerkers zullen in de toekomst in deze informatiesamenleving meer en meer 

worden overspoeld met informatie vanuit zowel de interne als externe omgeving. Hierdoor 

worden andere vragen van belang. Hoe kun je informatie opsporen, organiseren, filteren en 

delen? En hoe houdt de organisatie toezicht op deze gigantische informatiestromen?  

Het antwoord op deze en andere vragen is van belang voor het individu als onderdeel van de 

informatie-  en netwerksamenleving. Ook de publieke sector zal een antwoord moeten 

vinden op deze vragen. De nieuwe informatiestromen vragen om een nieuw soort 

medewerker, namelijk de kenniswerker.  

OPMC moet dus een overtuiging vormen over hoe deze kenniswerker (2.0) eruit ziet, welke 

eigenschappen hij bezit en hoe deze het beste gefaciliteerd kan worden.   
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5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Een goed onderbouwde en algemeen gedragen visie is het startschot van een mooi traject 

binnen de marktgroep Digitaal Werken. Nu de basis gelegd is voor een visie ten aanzien van 

digitaal werken zijn we dus onderweg. Er zullen nog wel een aantal hordes genomen moeten 

worden, voordat het doel bereikt is. Een visie geeft in grote lijnen weer wat de marktgroep 

beoogt. Daarnaast draagt zij eraan bij om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Ze vormt 

theoretisch gezien de lijm van de marktgroep, datgene wat ons inhoudelijk met elkaar 

verbindt. Wat een visie níet geeft zijn praktisch toepasbare uitwerkingen van het 

gedachtegoed waarop zij is gebaseerd. Op dit vlak is dus nog werk aan de winkel.  

 

De visie vraagt om een operationalisering, waardoor ze praktisch toepasbaar is bij 

(toekomstige) klantrelaties van OPMC. Dit sluit aan op de opmerking uit het 

strategiedocument van OPMC dat er behoefte is aan kant en klare presentaties per 

kennisgebied.  Deze kennis kan dan beschikbaar worden gesteld op het gezamenlijke Wiki-

platform.  

Daarnaast kunnen er een aantal tools en lijstjes worden ontwikkeld die de mogelijkheden en 

valkuilen van digitaal werken voor de klant expliciet maken.  

 

Dit onderzoek richt zich specifiek op uitvoeringsorganisaties. Een aantal maal zijn in dit 

rapport verschillende type organisaties ter sprake gekomen. De uitvoeringsorganisatie is een 

aantal keer vergeleken met de beleidsorganisatie. Er lijken op het eerste gezicht grote 

verschillen te zitten in de manier van digitaal werken tussen deze organisatie. Er zou in kaart 

kunnen worden gebracht welke organisatietypen er te onderscheiden zijn binnen het 

klantrelatiebestand van OPMC en wat de onderlinge verschillen zijn.  

Nu de 3D-assenstelsel en modellen zijn ontwikkeld, zou het een uitdaging zijn om op basis 

van ervaring en of onderzoek aan te tonen wat bij een bepaald type organisatie de ideale 

verhoudingen zijn (individu versus organisatie etc.).  

Uiteindelijk resulteert dit in een aantal ideaaltyperingen die zeer bruikbaar kunnen zijn bij 

het ondersteunen, uitvoeren en begeleiden van digitaliseringstrajecten binnen publieke 

organisaties.  

 

5.5 Reflecties op bevindingen 

Een belangrijke conclusie is dat digitaal werken op twee verschillende manieren benaderd 

dient te worden. Zowel het organisatieproces, als het individu vervullen een spilfunctie in 

het geheel. Een daaropvolgende constatering is dat uitvoeringsorganisaties voornamelijk het 

organisatieproces als uitgangspunt nemen bij een digitaliseringstraject. Hoe valt dit te 

verklaren? Dit kan aan de hand van de configuraties van Mintzberg. Uitvoeringsorganisaties 

tonen grote overeenkomsten met de configuratie van de Machinebureaucratie. Bij beide 

worden werkzaamheden in grote hoeveelheden gestandaardiseerd en geformaliseerd 

uitgevoerd.  Volgens Mintzberg is hierbij het voornaamste deel van de organisatie de 

technostructuur die ervoor zorgt dat alle werkprocessen stapsgewijs, gestandaardiseerd en 

correct worden uitgevoerd. Dit verklaart waarom uitvoeringsorganisaties de focus bij een 
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digitaliseringstraject leggen op het voornaamste deel van de organisatie, namelijk de 

inrichting en coördinatie van het organisatieproces. (Mintzberg, 1983) 

Een andere mogelijke oorzaak is dat de initiators van digitaliseringstrajecten de gevolgen 

niet overzien. Zij vermoeden dat gaandeweg het traject boven tafel komt, wat de gevolgen 

zijn voor het individu. Een groot gevaar hierbij is dat de negatieve gevolgen zoals 

motivatieproblemen, minder betrokkenheid en loyaliteit dan al werkelijkheid zijn geworden. 

Het kan ook uit onervarenheid met digitaal werken zijn, zoals bij DR. Hier is men naderhand 

tot de conclusie gekomen dat men ‘de klassieke fout’ heeft gemaakt om digitaal werken 

puur vanuit het organisatieproces aan te vliegen.  

 

Een andere vraag is in hoeverre digitaal werken een nog grotere rol zal gaan spelen binnen 

publieke organisaties. Voor een antwoord op deze vraag zal digitaal werken in de bredere 

maatschappelijke ontwikkeling van informatisering geplaatst moeten worden. Door de 

ontwikkeling van ICT en daarop gefundeerde internationale netwerken is het voor het 

openbaar bestuur veel lastiger geworden om de grip op haar omgeving te behouden. Er 

vindt een enorm snelle al dan niet internationale informatie-uitwisseling plaats. De 

omgeving vraagt om een meer dynamische in interactieve overheid, die om kan gaan met 

gigantische interne en externe informatiestromen (Bovens, e.a. 2001).  De eisen die de 

informatie- en netwerksamenleving waarin we ons nu bevinden stelt, vraagt zoals in de 

geambieerde toekomstvisie al ter sprake kwam om een nieuw soort medewerker, namelijk 

de kenniswerker.  
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BIJLAGEN 
Er zijn twee soorten bijlagen:  

1. Bijlage I en II bestaan uit wetenschappelijke aanvullingen op het adviesrapport, die niet 

direct relevant zijn voor OPMC.  

2. Alle bijlagen daarna bestaan uit inhoudelijke toelichtingen die aansluiten op het 

adviesrapport en dus wel relevant is voor OPMC. 
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Bijlage I: Een adviesrapportage 

Dit onderzoek zal worden gepresenteerd in de vorm van een adviesrapportage. Dit heeft 

gevolgen voor de vorm en stijl van dit rapport. Er spelen zaken een rol die bij een 

‘gebruikelijk’ wetenschappelijk onderzoek van minder belang zijn. Naar aanleiding hiervan 

onderscheidt Caluwé in zijn boek Organisatie Adviseurs Veranderen een inhoudelijk 

wetenschappelijke en een relationele dimensie. De eerstgenoemde dimensie verschilt 

nauwelijks van een klassiek onderzoeksrapport. Deze wetenschappelijke dimensie is terug te 

zien in de opbouw van dit onderzoek en gebruik van wetenschappelijke literatuur. De 

adviezen van dit rapport genieten dan ook een wetenschappelijke onderbouwing. De 

relationele dimensie komt terug in het oplossingsgerichte en normatieve karakter van dit 

rapport. Deze relationele dimensie komt voort uit de dominante rol die de opdrachtgever 

(OPMC) heeft in het onderzoeksproces. Er wordt veel naar de opdrachtgever toegeschreven. 

Er wordt continu gezocht naar draagvlak binnen de organisatie. Omdat er advies wordt 

uitgebracht zal ik wetenschappelijk onderbouwde keuzes maken om naar een concreet 

toepasbaar advies toe te werken. Dit is nodig om te voorkomen dat de uitkomst van dit 

adviesrapport niet bestaat uit relatief vage en ondoorzichtige richtlijnen, maar juist 

oplossingsgerichte praktische handvatten biedt aan de opdrachtgever (Leerkring B&B, 2007). 
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Bijlage II: Methoden en Technieken 

 

II.1 Onderzoeksmethoden 

De methode van onderzoek verschilt in dit rapport per deelvraag. Grofweg worden er drie 

methoden onderscheiden. Allereerst ongestructureerde groepsgesprekken en brainstormen. 

Met behulp van deze methoden is de eerste empirische deelvraag beantwoord. Daarnaast 

zijn aan de hand van interviews de tweede en derde empirische deelvraag beantwoord. Ter 

volledigheid, de empirische deelvragen waren: 

• Hoe kunnen publieke organisaties met behulp van digitaal werken volgens OPMC 

optimaal functioneren? 

• Sluit de theorie aan op wat er in ‘het veld’ leeft? 

• Sluit het gedachtegoed binnen OPMC aan op wat er in  ‘het veld’ leeft? 

 

II.1.1 Ongestructureerde groepsgesprekken 

Met de ongestructureerde groepsgesprekken wordt gedoeld op de verschillende 

marktgroepbijeenkomsten Digitaal Werken. Mijzelf niet meegerekend, varieerde het aantal 

aanwezige personen van drie tot vijf adviseurs. Daarnaast was de directeur van de afdeling 

OPMC ook aanwezig. In totaal betrof het een viertal bijeenkomsten.  

Inhoudelijk sluiten deze bijeenkomsten naadloos aan op het onderzoeksvraagstuk. Tijdens 

de bijeenkomsten werd informatie verkregen via verschillende adviseurs van OPMC met 

ieder een eigen invalshoek ten aanzien van digitaal werken. Deze bijeenkomsten zijn van 

belang geweest voor mijn persoonlijke beeldvorming ten aanzien van digitaal werken en hoe 

dit beleefd wordt binnen OPMC. Allerlei relevante zaken met betrekking tot het onderwerp 

digitaal werken kwamen ter sprake. Zo ontving ik tijdens een marktgroepbijeenkomst 

feedback op mijn concept onderzoeksopzet. Dergelijke input is bruikbaar geweest bij het 

bepalen van de focus van het onderzoek. Uiteindelijk is eenmalig een brainstormsessie 

gehouden om een definitief beeld te vormen van het gedachtegoed binnen OPMC over 

digitaal werken. Daarnaast is tijdens een marktgroepbijeenkomst bepaald welke 

klantenrelaties van OPMC geschikt waren voor het onderzoek en wie hiervoor benaderd 

moesten worden (Baarda en De Goede, 2003).  

 

II.1.2 Brainstormsessie 

Om het geldende ‘dogma’ binnen OPMC ten aanzien van digitaal werken te benoemen is, 

zoals reeds gesteld, een brainstormsessie binnen de marktgroep Digitaal Werken 

georganiseerd. De definitie van een brainstormsessie luidt: “Een middel om in korte tijd een 

groot aantal ideeën uit een groep mensen te krijgen” (Geoffry Rawlinson, 1982).  

Er gelden een aantal principes tijdens de brainstormsessie die bedoeld zijn om de creativiteit 

binnen de groep te bevorderen. Deze zijn gebaseerd op het werk van Alex Osbourne (1953). 

Tijdens de beginfase van de sessie is het belangrijk om geen kritiek op elkaar te leveren. Het 

gaat in deze fase om kwantiteit en niet om kwaliteit. Deelnemers mogen alles zeggen wat in 

hen opkomt. Uiteindelijk ontstaat er op deze wijze een web van allerlei ideeën en suggesties. 
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De geopperde ideeën kunnen daarna verbeterd en gekoppeld worden (Geoffry Rawlinson, 

1982).  

Alle suggesties zijn op flap-overs geschreven, wat resulteerde in een lange lijst met daarop 

alle ideeën die ter sprake kwamen. Om de brainstormsessie succesvol te laten verlopen is 

geprobeerd een informele en ontspannen sfeer te creëren. De achterliggende gedachte 

hierbij was dat deelnemers zich zo min mogelijk geremd voelden waardoor er zoveel 

mogelijk ideeën geopperd werden. Dit sloot aan op de gedachte dat het niet ging om 

kwaliteit, maar om kwantiteit. Hoe meer ideeën ter sprake kwamen, hoe groter de kans dat 

er een goed idee tussen zat.  

Op basis van bovengeschreven voorwaarden zijn een viertal regels opgesteld voor tijdens de 

brainstorm. Deze regels heb ik op een flap-over geschreven en zichtbaar opgehangen. Dit is 

bewust gedaan om te zorgen dat mensen deze regels in acht zouden nemen tijdens de 

sessie. Indien nodig gaf mij dit de mogelijkheid om mensen te wijzen op het naleven van 

deze regels. Tevens creëerde dit een bepaalde informele sfeer waarin de deelnemers zich 

niet belemmerd voelden om dingen te roepen. Het ging om de volgende regels: 

1.) Oordeel opschorten 

2.) Freewheelen 

3.) Massa (In dit onderdeel is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit) 

4.) Kruisbestuiving 

 

Aan de brainstormsessie namen een drietal adviseurs, de directeur van OPMC en een extern 

persoon deel. De adviseurs zijn ieder vanuit een eigen invalshoek betrokken bij het thema 

digitaal werken binnen publieke organisaties en kennen tevens de organisaties waar ik mijn 

interviews ga houden. De directeur heeft zeer veel contacten en kennis op het gebied van 

digitaal werken en is goed op de hoogte van de randvoorwaarden omtrent mijn onderzoek. 

De externe persoon was Albert Meijer, docent aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft veel 

onderzoek gedaan naar informatisering en wat dit betekent voor de publieke sector. Zo was 

er sprake van een gevarieerde groep deelnemers die allen hebben bijgedragen tot een 

waardevolle bijeenkomst.  

 

Tijdens de brainstorm is gekeken in hoeverre de benaderingen die worden onderscheiden in 

de literatuur overeenkwamen met het gedachtegoed binnen de marktgroep. In het 

theoretisch kader wordt in figuur 2 een schematische weergave gegeven over de opbouw en 

samenhang van het theoretisch kader. Dit model heeft daarom als uitgangspunt gediend 

tijdens de brainstormsessie. Allereerst werd het model toegelicht door Albert Meijer. Het 

schema is opgebouwd uit twee peilers, namelijk de infocratische linkerpeiler en de rechtse 

professionele informatiseringspeiler. Het schema gaat uit van standaardiseerbare en niet-

standaardiseerbare taken. De eerste vraag die hierbij werd gesteld is in hoeverre OPMC dit 

onderscheid erkend. Daarna werd aan iedere deelnemer gevraagd één van de vier 

onderzoeksorganisaties waar de interviews zouden worden afgenomen in gedachten te 

nemen en op een geeltje te schrijven welke aspecten uit het schema hij of zij terug zag 

komen in de desbetreffende organisatie. Deze geeltjes werden daarna door de persoon zelf 
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op bepaalde plekken in het schema geplakt. Sommige elementen kwamen niet terug in het 

schema, deze werden ook opgeschreven en in een aparte hoek opgeplakt. De brainstorm 

bestond uit een drietal rondes. Iedere ronde droeg bij aan de beantwoording van de centrale 

vraag, hoe publieke organisatie met behulp van digitaal werken volgens OPMC optimaal 

kunnen functioneren. De eerste ronde was van belang om de aansluiting tussen de theorie 

en de brainstorm te waarborgen. In de overige twee rondes stond de uiteindelijke 

beantwoording van de empirische deelvraag centraal.  

• 1
e
 ronde: Uiteenzetting van de theorie en presentatie van het model door Albert Meijer. 

• 2
e
 ronde: In hoeverre wordt de theorie en het bijbehorende model onderschreven door 

de leden van de marktgroep? 

• 3
e 

ronde: Hoe kan, voorgaande rondes in acht nemend, digitaal werken volgens OPMC 

bijdragen aan het optimaal functioneren van een publieke organisatie? 

Aan de hand van bovenstaande rondes zijn ruim 150 geeltjes / ideeën ter sprake gekomen. 

Al deze ideeën zijn verwerkt en dienden als aanvulling op het theoretisch kader, wat 

uiteindelijk ook verwerkt is in de indicatoren voor de klantinterviews. De 150 geeltjes zijn op 

basis van het model gecategoriseerd. Dus er is een lijst opgesteld met ideeën onder de 

infocratische peiler en een lijst onder de professionele informatiseringspeiler. Daarnaast is er 

een lijst met daarin de overige ideeën die niet onder de twee peilers konden worden 

gecategoriseerd. Ten slotte was er nog een lijst waarin de kritiek en suggesties ten aanzien 

van het model werden opgesomd.  Voor het verslag van de brainstormsessie verwijs ik u 

naar bijlage II. 

  

Een aantal dagen na de brainstormsessie is deze geëvalueerd met mijn stagebegeleider en 

nog een andere adviseur. Tijdens deze evaluatie is een selectie gemaakt tussen bruikbare en 

onbruikbare ideeën, die uiteindelijk verwerkt konden worden in de interviews. De evaluatie 

vond bewust niet plaats tijdens de brainstormsessie, omdat alle personen die ideeën 

geopperd hadden daar aanwezig waren. Hierdoor was mogelijk een situatie ontstaan waarin 

niet in alle vrijheid over de ideeën gesproken kon worden.  

De hoofd- en deelvragen in dit onderzoek golden tijdens de evaluatie als belangrijkste 

criteria. Een idee werd gekwalificeerd als bruikbaar wanneer dit aanwijsbaar bij kon dragen 

aan de beantwoording van één van de onderzoeksvragen. Er kwam een breed scala aan 

ideeën ter sprake. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over welke software wel en welke 

software niet geschikt zou zijn voor digitaliseringstrajecten. Dergelijke opmerkingen beslaan 

meer de inhoudelijk technische zijde van digitaal werken. Dit staat niet centraal in dit 

onderzoek en deze ideeën werden dan ook gekwalificeerd als onbruikbaar.  

Een ander criterium op basis waarvan een idee werd gekwalificeerd als bruikbaar, is 

wanneer dit een aanvulling vormde op de theorie en het bijbehorende model.  

Op basis van deze criteria is een selectie gemaakt van de 150 geeltjes waarin de 

brainstormsessie heeft geresulteerd.  
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II.1.3 Interviews 

Vanwege de kwalitatieve aard van dit onderzoek dienen de interviews als basis van dit 

onderzoek. Het grote voordeel van interviewen is dat je niet alleen te weten kunt komen 

wát mensen doen, maar ook waarom ze dit doen (Baarda en De Goede 2003). Er ontstond zo 

een zekere mate van diepgang die bij dit type onderzoek gewenst is. Door de 

beweegredenen van mensen te doorgronden kon hun handelen ten aanzien van digitaal 

werken beter begrepen worden. Dit was van belang, omdat juist bij digitaal werken de 

gevolgen verder gaan dan alleen maar het wel of niet uit kunnen voeren van taken. Digitaal 

werken kan complete werk- en soms zelfs leefpatronen van mensen veranderen. De 

gevolgen kunnen daardoor groter zijn dan deze op het eerste gezicht lijken. Dit is de reden 

waarom het van belang was de achterliggende ‘waarom-vragen’ te kunnen stellen.  

Er zijn echter ook een aantal nadelen van interviews te benoemen. Een zekere mate van 

sociale wenselijkheid kan een rol spelen tijdens de interviews. Vaak was er al langdurig 

contact geweest tussen de respondenten en mensen van OPMC. Als onderzoeker werd ik 

geïntroduceerd door mensen van OPMC. Hierdoor is de relatie tussen onderzoeker en 

interviewer niet geheel ‘blanco’. Integendeel, de informatie die wordt verstrekt tijdens de 

interviews kan de relatie tussen OPMC en de respondenten beïnvloeden. Hij of zij wist dat 

informatie uit het interview terecht zou komen bij mensen van OPMC. Hierdoor kan de 

respondent, ondanks zijn of haar anonimiteit, beslissen bepaalde informatie wel of niet te 

verstrekken.   

 

De interviews zijn geanalyseerd en gecategoriseerd met behulp van het programma 

MaxQDA. Dit is een professioneel programma dat gebruikt kan worden voor overzichtelijke 

tekstanalyses (MAXQDA, 2008). De indicatoren uit de interviews dienden hierbij als 

categorieën waarmee de data vanuit de interviews overzichtelijk kon worden geordend. Dit 

heeft geleid tot een overzicht van alle tekst per indicator.  

 

II 2. 2  Selectie respondenten 

In onderstaand schema staat concreet en gemotiveerd weergegeven wie zijn geïnterviewd 

voor dit onderzoek. Hierbij is een indeling aangehouden die binnen OPMC ook vaak 

gehanteerd wordt. Het voordeel hiervan is dat de verschillende onderzoeksgebieden die 

worden onderscheiden in de interviews aansluiten op een indeling die binnen OPMC 

veelvuldig gebruikt wordt. De indeling is gemaakt op basis van verschillende functies binnen 

organisaties. Belangrijk was om naar functies te zoeken die in iedere onderzoeksorganisatie 

terugkwamen. Dit maakte het mogelijk om de verzamelde data met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast was het van belang dat deze functies te maken hadden met digitaal werken, 

aangezien het onderzoek zich hierop richt. Het volgende onderscheid is aangehouden: 

Allereerst is er de Proceseigenaar. Hierbij gaat het om al dan niet dagelijkse gebruikers van  

de ICT-applicaties en -middelen binnen de organisatie. Zij hebben hierdoor praktische 

ervaring met de materie, die nodig is voor de beeldvorming ten aanzien van digitaal werken 

binnen publieke organisaties.  
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Daarnaast onderscheid ik de ICT-manager. Deze persoon faciliteert de digitale 

werkprocessen. Hij of zij zorgt ervoor dat ‘digitaal werken daadwerkelijk werkt’ binnen de 

organisatie. Een dergelijk persoon is relevant voor dit onderzoek aangezien hij vanuit een 

andere positie in aanraking komt met digitaal werken en zo andere relevante aspecten van 

digitaal werken zal onderscheiden dan bijvoorbeeld een proceseigenaar.  

Tenslotte onderscheid ik de persoon die zich bezighoudt met de documentaire 

informatievoorziening, in jargon DIV. Vanuit deze functie wordt vooral gekeken naar de 

randvoorwaarden die nodig zijn om de digitale werkprocessen succesvol te laten verlopen. 

Hierbij kan gedacht worden aan zaken als dossiervorming, het bewaken van de archiefwet 

en waarborgen van de transparantie van de organisatie. Ook plaatst deze functionaris 

bepaalde activiteiten, in dit geval digitaal werken,  binnen een groter kader. Bijvoorbeeld 

draagt deze manier van werken bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen? 

(Evaluatiegesprek Bart van der Meij, 22 februari 2008).  

 

De geselecteerde organisaties zijn aangedragen vanuit OPMC en onderhouden allemaal 

meer of minder actieve (klant)relaties met OPMC. Om de data vanuit de verschillende 

organisaties goed te kunnen vergelijken is gekozen voor eenzelfde type organisaties, te 

weten uitvoeringsorganisaties.  Tijdens het contact leggen met de organisaties was ik in 

grote mate afhankelijk van wat de medewerkers van OPMC mij boden. Zelf had ik geen 

contacten met deze organisaties, waardoor hen aanbod sturend was voor de uiteindelijke 

organisatiekeuze. 

In totaal zijn 9 respondenten verdeeld over drie organisaties geïnterviewd. Er is bewust 

gekozen voor 3 interviews per organisatie. Op deze wijze kan in iedere organisatie op zowel 

het niveau van proceseigenaar, ICT-manager, als DIV-medewerker een interview worden 

afgenomen. Gezien de beschikbare contacten en tijd was het mogelijk om 9 respondenten te 

interviewen. Er was mogelijk een representatiever beeld van het klantenbestand van OPMC 

ontstaan wanneer er meer interviews waren afgenomen. Hiervoor was echter onvoldoende 

tijd beschikbaar in de periode die is vrijgemaakt voor dit onderzoek.  
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Functie Organisatie Motivatie keuze 

Proceseigenaar UWV, Belastingdienst en 

Dienstregeling Landbouw 

Wanneer gekozen wordt voor een 

digitaliseringproject uitgevoerd door 

OPMC, krijgt de gehele organisatie 

hiermee te maken. Dit maakt de 

proceseigenaren ook relevant. Zij 

zullen het digitale systeem al dan 

niet dagelijks gebruiken en er dus 

mee overweg kunnen. 

ICT-manager UWV, Belastingdienst en 

Dienstregeling Landbouw 

ICT-managers zijn relevant voor dit 

onderzoek aangezien zij vaak het 

intermediair vormen tussen de 

directie en de medewerkers. 

Hierdoor staan zij dichter bij de 

directie dan de proceseigenaren, 

maar hebben zij ook zicht op wat er 

speelt in de onderste lagen van de 

organisatie. Deze spilfunctie maakt 

hen tot een belangrijke 

informatiebron voor het onderzoek 

naar digitaal werken. 

DIV-manager 

(Documentaire 

Informatievoorziening) 

UWV, Belastingdienst en 

Dienstregeling Landbouw 

Vaak zijn dit de opdrachtgevers aan 

wie OPMC haar offertes aanbiedt, of 

hebben zij zeer intensief contact met 

deze personen. Het is daarom van 

cruciaal belang te inventariseren hoe 

zij tegen digitaal werken binnen de 

publieke sector aankijken. 

 

II.2.3 Operationalisering 

Digitaal werken binnen publieke organisaties leidt tot een tweedelig onderscheid: 

infocratisering versus professionele informatisering. Dit zijn begrippen die niet direct kunnen 

worden opgenomen in de interviews, omdat de respondenten hiermee niet bekend zijn. De 

begrippen zullen dus geoperationaliseerd moeten worden, waarna deze vertaald kunnen 

worden naar concrete interviewvragen. Voortkomend uit het tweedelig onderscheid kunnen 

twee centrale vragen vanuit de literatuur worden gesteld. Allereerst hoe herken je een 

infocratische manier van digitaal werken? En wanneer is er sprake van een digitale manier 

van werken die geplaatst kan worden binnen de ontwikkeling van professionele 

informatisering? De belangrijkste kenmerken van deze ontwikkelingen zijn te herleiden uit 

de twee peilers die worden onderscheiden in de schematische weergave van het theoretisch 
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kader in figuur 2 en de toelichting hiervan in het theoretisch kader. Deze dienen als basis 

voor het opstellen van de indicatoren. 

Naast dit tweedelig onderscheid zullen ook de indicatoren die tijdens de brainstormsessie 

ter sprake kwamen worden benoemd.  

 

II.3.1 Infocratische ontwikkeling 

In het theoretisch kader worden de kenmerken van de infocratische peiler benoemd. Deze 

vormen het uitgangspunt waarop een aantal indicatoren gebaseerd zijn. Allereerst worden 

taken veelal gestandaardiseerd. Binnen de infocratische peiler ligt de nadruk op coördinatie 

en controleerbaarheid van taken die worden uitgevoerd door de medewerkers. Deze 

processen worden ondersteund vanuit een gedeelde ICT-infrastructuur. Langs deze structuur 

wordt veel over en weer gecommuniceerd. Uiteindelijk wordt de informatie op eenzelfde 

wijze verwerkt en gestandaardiseerd. Informatie kan langs de digitale weg relatief 

gemakkelijk verspreid worden en heeft daardoor een groot bereik binnen de verschillende 

lagen van de organisatie. Dit maakt een decentrale organisatie en besluitvormingsstructuur 

mogelijk. Om te achterhalen in hoeverre de theorie overeenkomt met de praktijk zijn op 

basis hiervan onderstaande indicatoren opgesteld: 

• Mate van standaardisatie ervaren door medewerkers in de vorm van het gebruik van 

workflowsystemen of een dergelijk gestandaardiseerd systeem 

• Een verandering in de taakuitvoering ervaren door medewerkers met de komst van 

digitaal werken (taakverarming, of taakverrijking) 

• Invloed van digitaal werken  op controleerbaarheid van gegevens en medewerkers 

• Gevolgen van digitaal werken voor de coördinatie en communicatie binnen de 

organisatie. 

• De invloed van digitaal werken op de besluitvormingsstructuur (mogelijk meer 

decentrale besluitvorming) 

 

II.3.2 Professionele informatiserings ontwikkeling 

Vanuit de professionele informatiseringspeiler kan een tweede ontwikkeling aangaande 

digitaal werken worden waargenomen. In deze peiler wordt gesproken over een toename 

van individuele vrijheden en daarmee vaak ook een afname van de controleerbaarheid van 

gegevens en dus ook medewerkers. De komst van e-mail en kennissystemen zijn 

voorbeelden die deze ontwikkeling onderschrijven. Er wordt vanuit gegaan dat veel taken 

niet standaardiseerbaar zijn, maar juist vragen om een professioneel beoordelingsvermogen 

van de medewerker. De professional krijgt binnen de organisatie dan ook een zekere mate 

van vrijheid die hij of zij nodig heeft bij het uitvoeren van zijn of haar taak. Deze 

professionele medewerker moet uitgedaagd worden door zijn of haar werkomgeving zodat 

beiden van waarde zijn voor elkaar. Dit draagt bij aan de arbeidssatisfactie en daarmee 

samenhangend de geleverde arbeidskwaliteit van de medewerker. De grootste uitdaging in 

deze ontwikkeling is om een match te vinden tussen de doelen van het individu en die van 

de organisatie.  
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Op basis hiervan zijn onderstaande indicatoren vanuit de professionele 

informatiseringspeiler opgesteld: 

• De invloed van digitaal werken op de individuele vrijheden van medewerkers 

• Het belang dat in de organisatie wordt toegekend aan een professioneel 

beoordelingsvermogen van de individuele medewerker bij het werken met digitale 

systemen en applicaties 

• Invloed van digitaal werken met betrekking tot de arbeidssatisfactie 

• Invloed van digitaal werken op de arbeidskwaliteit 

 

II.3.2 Brainstormsessie 

De brainstormsessie heeft zeer veel informatie opgeleverd over de rol van Ordina als 

consultant naar haar klanten toe. Daarnaast zijn er ook enkele aanvullingen en beperkingen 

van mijn model benoemt. Deze zullen later worden besproken in het hoofdstuk 

onderzoeksresultaten. Tijdens de brainstormsessie werd van een tweetal aanvullingen 

aangegeven dat deze belangrijk waren voor de interviews. Dit heeft er toe geleid dat er nog 

een tweetal indicatoren zijn toegevoegd naar aanleiding van de brainstorm. Het ging om 

inzichtelijkheid in de organisatie en betrokkenheid van het individu bij als radertje in de 

grote bureaucratische organisatie waar hij of zij deel van uitmaakt.  

Dit heeft geleid tot de volgende twee indicatoren: 

• Invloed van digitaal werken op de individuele betrokkenheid van de medewerker bij de 

organisatie 

• Invloed van digitaal werken op de inzichtelijkheid voor de medewerker in hoe en 

waarom de organisatie als geheel functioneert en wat zijn of haar rol hierin is 

Met de laatstgenoemde indicator wordt bedoeld dat de medewerker inzicht moet hebben in 

de wijze waarop hij of zij met haar activiteiten bijdraagt aan het organisatiewerkproces en 

het behalen van de organisatiedoelstellingen. 

Een schematisch overzicht van alle indicatoren is terug te vinden in het schema op de 

volgende pagina.  

 



EEN VISIE OP DIGITAAL WERKEN BIJ DE OVERHEID 

 

 
68 

Figuur 3 Overzicht indicatoren voor interviews 
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vrijheden van medewerkers 

Betrokkenheid van de 

medewerker bij de 

organisatie 

Taakuitvoering door 

medewerkers (taakverarming 

of -verrijking) 

Digitaal werken leidt tot een 

beperkte controleerbaarheid 

van gegevens en 

medewerkers 

Inzichtelijkheid voor de 

medewerker in het 

geheel van de organisatie 

Toegenomen 

controleerbaarheid van 

gegevens en medewerkers 

Mate van professionaliteit 

van medewerkers 

 

Interne communicatie via 

digitale wegen 

Digitaal werken en 

Arbeidssatisfactie van 

medewerkers 

 

Digitaal werken en 

(Decentrale) 

besluitvormingsstructuur 

Gevolgen digitaal werken 

voor geleverde 

Arbeidskwaliteit 

 

 

II 3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Al een aantal keren is in dit hoofdstuk het onderwerp betrouwbaarheid ter sprake gekomen. 

Om te weten hoe dit onderzoek geïnterpreteerd kan worden is het belangrijk vragen te 

stellen als: waarom is gekozen voor bepaalde methoden van dataverzameling, wat zegt dit 

over de betrouwbaarheid, de interpretatie van de onderzoeksgegevens en hoe beïnvloedt 

dit de validiteit van het onderzoek? 

 

Een brainstormsessie is een methode die er op is gericht om creativiteit binnen een groep te 

stimuleren (Bernard Nijstad, 1995). Door slechts een beperkt aantal kaders te stellen 

waarbinnen de deelnemers een grote vrijheid genieten kan er in relatief korte tijd veel 

kennis vergaard worden. Het is echter moeilijk te verifiëren in hoeverre de kennis die tijdens 

een dergelijke sessie is opgedaan representatief is voor de gehele OPMC-afdeling. De 

deelnemers functioneren ieder vanuit hun eigen context en ervaring. Dit maakt het lastig om 

vast te stellen of zij een waarheidsgetrouw beeld geven van het gedachtegoed binnen OPMC 

ten aanzien van digitaal werken.  

Daarnaast gold als doel voor de brainstorm dat deze een praktische draai zou moeten geven 

aan de theorie. De deelnemers hebben tal van ideeën en opmerkingen geplaatst bij de twee 

peilers waarop het theoretisch kader is gefundeerd. Deze waren veelal gebaseerd op 

ervaringen uit de praktijk of ontwikkelingen die zij met oog op de toekomst voorzagen. Deze 

praktische kennis is terug te vinden in de eerste paragraaf van het hoofdstuk met de 
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onderzoeksresultaten. Achteraf kan geconcludeerd worden dat de doelstelling om een 

praktische draai aan de theorie te geven behaald is.  

 

Over de interviews dienen een aantal zaken die de betrouwbaarheid en validiteit beïnvloed 

hebben te worden vermeld. Door de literatuur te koppelen met de empirie uit de brainstorm 

is getracht een zo betrouwbaar mogelijke input te realiseren. Deze informatie dient in 

samenhang met het theoretisch kader als uitgangspunt voor de interviews.  

Daarnaast is de betrouwbaarheid vergroot door aan het eind van het onderzoeksproces 

binnen de marktgroep Digitaal Werken de onderzoeksresultaten te bespreken. Hier waren 

een aantal experts op het gebied van digitaal werken aanwezig die onderzoeksresultaten 

hebben becommentarieerd. Deze commentaren zijn verwerkt in het uiteindelijke 

onderzoeksverslag, wat de betrouwbaarheid hiervan heeft vergroot.   

Een andere manier om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid te vergroten, is om van te 

voren na te denken over het soort antwoorden dat ik hoop te verkrijgen met de 

interviewvragen. Dit maakt de verkregen data beter vergelijkbaar, waardoor de 

betrouwbaarheid van de analyse wordt vergroot (Leergroepbijeenkomst, 28-02-2008). In dit 

onderzoek betekende dit het volgende. Digitaal werken is een breed begrip. Hier kunnen 

allerlei zaken onder vallen van e-mail en kennissystemen, tot workflow-management en de 

prestatiecontroleprogramma’s. Er is een zekere afbakening nodig van het thema digitaal 

werken om het hanteerbaar te maken voor onderzoek. Digitalisering van de 

documentatiehuishouding (DIV) werd aangedragen als een onderdeel waarin nog veel 

verbetering mogelijk is. Daarom is vanuit de Martkgroep aangegeven dat dit een 

interessante focus is voor het onderzoek.  

Een andere factor die de betrouwbaarheid van de interviews mogelijk negatief heeft 

beïnvloed is de bestaande relatie tussen adviseurs van OPMC en de respondenten. 

Medewerkers van OPMC speelden een grote rol bij het selecteren en contact leggen met de 

respondenten. Hierdoor was er al sprake van een zekere relatie tussen de respondent en 

mij, zonder dat ik hier invloed op kon uitoefenen. Ik werd gepresenteerd als 

onderzoeksstagiair van OPMC, wat bepaalde verwachtingen met zich meebrengt. Dit heeft 

mogelijk tot sociaal wenselijke antwoorden geleid, zoals reeds is besproken is in paragraaf 

3.1.3.  

 

Tenslotte is er nog een tijdsbeperking waarmee dit onderzoek te maken heeft. Theoretisch 

gezien zijn er genoeg interviews afgenomen wanneer blijkt dat het interviewen van een 

extra respondent geen nieuwe informatie meer oplevert (Leergroepbijeenkomst, 28-02-

2008). Dit is gezien de beperkt beschikbare tijd voor dit onderzoek niet mogelijk. Als gevolg 

hiervan heb ik een aantal keuzes gemaakt die deels zojuist al ter sprake zijn gekomen. 

Achterliggende gedachte bij deze keuzes was om zo veel mogelijk relevante informatie te 

verzamelen met het beperkte aantal beschikbare respondenten. De verzamelde informatie 

moest ook tot zinvolle en generaliseerbare conclusies kunnen leiden. Allereerst is het 

onderzoeksthema verder ingeperkt tot digitalisering van de documentatiehuishouding. 

Daarnaast is er gekozen voor één type onderzoeksorganisatie gekozen, namelijk 
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uitvoeringsorganisaties. Het was mogelijk interessant geweest om een meer divers soort 

organisaties te selecteren, waardoor een vergelijking tussen verschillende typen organisaties 

gemaakt kon worden. Dit was gezien de beschikbare tijd geen optie.  

 

Vanwege tijdsgebrek is ervoor gekozen om geen medewerkers op de werkvloer te 

interviewen. Wanneer hier een representatief beeld van gevormd had moeten worden, 

waren op zijn minst het dubbele aantal interviews moeten worden uitgevoerd. Dit beperkt 

de validiteit enigszins van dit rapport, omdat nu moet worden afgegaan op de  

waarnemingen van hun managers. 
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Bijlage III: Strategische notities OPMC 

Alleen het gedeelte over visies uit de strategische notities is opgenomen als bijlage in dit 

onderzoek. Overige informatie is, of niet openbaar, of niet relevant voor dit onderzoek.  

 
Ordina Public Management Consultancy 
 
Bedrijfsfilosofie 
Inhoud en relatie. Daarop is de bedrijfsfilosofie van OPMC gebaseerd. Daar sturen we op door 

daadigitaal werkenerkelijk geïnteresseerde professionals aan te stellen, die beschikken over goede 

inhoudelijke kennis én een pragmatische insteek. Ze zijn flexibel bij het invullen van hun rol en bij het 

kiezen van de beste oplossingsrichting. Ze zijn betrokken op en loyaal aan onze klant(en). Ze 

opereren met respect voor de klant en zijn of haar organisatie. Ze identificeren zich ook met het 

probleem van de klantorganisatie en zoeken gedreven naar de best passende oplossing. Onze 

medewerkers hebben “passie voor de publieke zaak” en zijn zeer gemotiveerd. OPMC zoekt een 

persoonlijke match voor iedere opdrachtsituatie bij elke klant. 

 
Behoefte aan visies/presentaties 
Gebaseerd op de referentiematrix OPMC en de geïdentificeerde ontwikkelingen in de publieke sector 

zou het wenselijk zijn dat OPMC in de toekomst kan beschikken over ‘visies’ (bijvoorbeeld in de vorm 

van presentaties) ten aanzien van verschillende thema’s. Het idee hierachter is dat wanneer een 

klant (mantel of offerte) of een opdracht vraagt om het geven van meningen van OPMC ten aanzien 

van bepaalde vraagstukken, we snel een combinatie kunnen maken van denkbeelden die we met 

elkaar delen (via de toekomstige Wiki: Ordina Podium). Repeteerbaarheid is hierbij van belang: snel 

beschikbare kennis binnen het bedrijf kunnen benutten en niet telkens van ‘scratch’ af aan weer iets 

bedenken, terwijl we daar best veel deskundigheid over in huis hebben. Gedacht kan worden aan 

een standaardopbouw van een presentatie met bijvoorbeeld de referenties, benoeming van het 

probleem in kwestie, rol van ICT, manier van implementatie en verbintenis met andere 

problemen/thema’s. 

De strategiegroep heeft aangegeven dat OPMC op basis van de eerder geïdentificeerde 

ontwikkelingen behoefte heeft aan visies (expliciet ontsloten deskundigheid) op de volgende thema’s 

(per thema is tevens aangegeven of we als OPMC hier reeds de nodige referenties (trackrecord) op 

hebben en of er binnen ons bedrijf een organisatorische voorziening is die logischerwijs in staat kan 

worden geacht de benodigde visie rond een thema op te stellen: 
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Bijlage IV: Uitwerking brainstormsessie Digitaal Werken 

 

3 assen:  

- Ontwikkelingsfase � bewustwording (zie ook thema bewustwording) bepalen waar klant staat)  

- Uitgangspositie bepalen: Proces of individu 

- Wat vraagt de organisatie en het werkproces: standaardiseerbare taken of niet-

standaardiseerbare taken.   

 

Verschillende fasen volgens Ordina: 

Organisaties worden benaderd vanuit de indeling Proces-eigenaar, ICT-manager, en DIV-manager  

 

1. Bepalen waar de klant staat 

2. Op basis van analyse een businesscase maken 

3. Bepalen welke instrumenten ingezet kunnen worden 

4. Na het bepalen van de aanpak vooraf een beeld schetsen over wat de klant te wachten staat, wat 

de gevolgen voor de organisatie zijn (tijdlijn)  

 

Voor een nadere toelichting op de begrippen Infocratisering en Professionele Informatisering verwijs 

ik naar het theoretisch kader van mijn onderzoek. De termen machine bureaucratie en professionele 

bureaucratie zijn gebaseerd op de organisatiestructuren van Mintzberg. 

PROFESSIONELE 
BUREAUCRATIE 

PROF. INFORMATISERING (BIJV. 
KENNISSYSTEEM) 

TAAKVERDELING 
COÖRDINATIE & 
VERANTWOORDIN

OPTIMAAL FUNCTIONERENDE 
ORGANISATIE 

INFOCRATISERING (BIJV. 
WORKFLOWSYSTEEM) 

MACHINE – 
BUREAUCRATIE 

STANDAARDISEERBARE TAKEN NIET-STANDAARDISEERBARE TAKEN 

MATCH DOELEN 
INDIVIDU & 

ORGANISATIE 
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Kritiek op model: 

- De onderlinge samenhang (eventuele wisselwerking) tussen infocratisering en professionele 

informatisering wordt niet weergegeven.  

- De ontwikkelingsfase ontbreekt � bepalen waar de klant staat 

- Volgtijdelijkheid ontbreekt: eerst kijken waar standaardisatie mogelijk is, dan kijken waar 

professionele informatisering toegepast kan worden.  

 

Praktische invulling  verschillende peilers 
 

Infocratische peiler: 

 

Taakverdeling & Coördinatie 

- Processturing 

- ‘Best practice’ (valkuil of hulpmiddel)� infocratische peiler is bruikbaar wanneer er een ‘best 

practice’ mogelijk is en deze standaardiseerbaar is.  systemen kunnen ook als excuus worden 

gebruikt ‘het systeem geeft iets aan dus is het zo’ dan wordt het een valkuil. 

 

Infocratisering 

- Processystemen (UWV) 

- Ketens van systemen: uitwisseling van kennis mogelijk maken (UWV) 

- Workfow 

- Beleidsondersteuning vanuit digitale systemen 

 

Machinebureaucratie 

- Digitaal werken als excuus (UWV) 

- Doel achter bepaalde functies in systemen zijn niet meer helder “waarom? Tja, dat vraagt het 

systeem?” 

- Uitvoerende processen eenduidiger, bijvoorbeeld toeslagen (Belastingdienst) 

- Kijken welke fase de organisatie zit en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om 

naar de volgende  fase te kunnen 

 

Standaardisatie 

- Besturing � Slechte communicatie 

- Besturing, oncontroleerbaar. Voorbeeld bij de belastingdienst er wordt in grote mate gebruik 

gemaakt van gestandaardiseerde processen, nu worden er een aantal aspecten toegevoegd die 

niet binnen deze processen passen � fouten belastingdienst (Belastingdienst) 

- Eenvormigheid, uniformering � bepaald processen kunnen niet in organisaties worden 

geïntegreerd omdat de eenvormigheid dan geen stand houdt, waardoor processen niet meer 

aansluiten en er fouten ontstaan (Belastingdienst) 

- Juridisch dichttimmeren van processen, waardoor er soms ‘vreemde keuzes’ gemaakt worden 

- Afname betrokkenheid 

- Eerst systeem dan werkwijze en processen 

 

 



EEN VISIE OP DIGITAAL WERKEN BIJ DE OVERHEID 

 

 
74 

Peiler professionele informatisering 

Match doelen individu / organisatie 

- Toegang tot externe bronnen 

- Toekomstperspectief van zowel organisatie als individu� personificatie 

Professioneel informatisering 

- Beleidsinformatie: kwantitatieve, casus  

- Verantwoording � mogelijkheid tot verantwoordelijkheid nemen 

 

Professionele bureaucratie: 

- Informatie voor de artsen (UWV) 

 

Niet standaardiseerbaar 

- Vanuit medewerker kijken naar organisatie 

- Organisatie vs. individu 

- Digitaal werken: verbreding takenpakket, ruimte voor uitzondering 

- Voorkomen van taakuitholling: tijd is geld, vs. digitaal werken maakt werken weer leuk (Doordat 

gestandaardiseerde processen worden overgenomen blijft er meer tijd en ruimte over voor 

interessantere kwesties) 

Tussen beide peilers in: 

- Handhaving, risco-analyse (belastingdienst) 

- Keuze tussen (infocratische) proces/product en professionele betrokkenheid en vrijheid 

- Wisselwerking tussen beide peilers 

- Waar vinden de twee peilers elkaar 

- Volgtijdelijkheid: Eerst standaardisatie van processen, dan kijken naar professionele 

informatisering 

 

Verschillende categorieën waarover gesproken tijdens brainstorm: 
 

Bewustwording: 

Het gaat hier om bewustwording bij de klant. Hierbij komen vragen als wie zijn wij als organisatie, 

wat zijn onze kernwaarden en daaruit volgend, wat heeft onze organisatie nodig 

- Bewustwording over hoe de organisatie functioneert 

- Bewustwording van snijvlak: In hoeverre vraagt de organisatie om professionele vrijheid of om 

gestandaardiseerde processen  

- De klant vraagt iets � vraagt de klant wel wat hij of zij nodig heeft / kan, en is wat zij vraagt wel 

mogelijk? 

- Bewustwording van het belang van digitaal werken � hoe kan digitaal werken een bijdrage 

leveren aan de organisatie, moeten we ons heil zoeken in digitaal werken, of mogelijk toch 

ergens anders? 

 

Spanningsvelden individu / organisatie: 

- Individu moet binnen een organisatie tot zijn recht komen  

- Analysekader: digitale mogelijkheden van procesoptimalisatie  
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- Analysekader: digitale mogelijkheden voor een professional  

 

Analysekader visueel weergegeven:  

 

 

 

 

 

- Visieplanvorming:  

o ICT in organisaties 

o Digitaal werken 

- Individu of het werkproces als uitgangspunt? � ga uit van een onderlinge wisselwerking 

Organisatiescan: 

- Scan:  

o Wat wil de organisatie? 

o Waar staat de organisatie? 

o Wat is de logische stap om het beoogde doel te bereiken? 

- Onderzoek scan: positiebepaling bij klant 

- Doel van DIGITAAL WERKEN samen met de klant helder krijgen 

o Wat wil de klant voor resultaat? 

o Waarom wil de klant dit? 

- Advies vormgeven (fasering) 

- Onderzoek hoe de organisatie ondersteund kan worden. Standaardisatie of juist geen 

standaardisatie nodig? 

- Ordina is specialist in een bepaalde rol, maar ook op verschillende aandachtsgebieden / thema’s 

/ onderwerpen 

Veranderingsproces: 

- Begeleiding bij veranderproces. Nieuwe werkwijze evt. mbv DIGITAAL WERKEN 

- DIV ‘nieuwe stijl’: 

o Oriëntatie 

o Organisatie 

o Instrumentatie 

Product: 

- Digitalisering 

- Meerwaarde zoeken op het gebied van digitaal werken � focus bepalen 

- Kennisdeling 

- Kennismanagement 

- Enterprise 2.0 

- ECM (regels, standaarden, techniek) 

- Innovatie 

- Instrumentatietools 

organisatie 

Mens 

Instrument 

DIV 
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o … 

o … 

- Search & Retrieval 

Rol ordina 

- Advisering 

- Vertaalslag naar vernieuwing, frisse (externe) blik op de organisatie 

- Verandermanagement 

- Interimmanagement 

- Implementatie 

- Begeleiding bij implementatie. Zowel aandacht voor organisatie als individu 

- Specialist 

- Begeleider 

- Procesmanager 

- Projectmanagement 

- Business-case opstellen 

- Advisering/workshop over ‘hoe digitaal werken gestalte te geven’ 

- Ondersteunen bij vertaling maken van nu�toekomst 

- Rol an sich is niet onderscheidend 
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Bijlage V: Interviewvragen 

 

2 onderdelen: gevolgen digitaal werken voor de organisatie en de werkprocessen. Gevolgen digitaal 

werken voor de respondent.  

 

Digitalisering van de documentatiehuishouding: 

• Introduceer mezelf 

• Welke functie bekleedt u binnen de organisatie? 

• Op welke wijze bent u betrokken bij digitalisering van de documentatiehuishouding? 

 

1. Digitaal werken � Wat verandert er?  mate van standaardisatie vs. mate van professionaliteit 

2. Digitaal werken � Wat zijn de gevolgen met oog op de individuele vrijheden (meer of minder 

controle?) 

3. Digitaal werken �Wat voor gevolgen heeft dit voor de betrokkenheid bij de organisatie? 

4. Digitaal werken � Wat zijn de gevolgen voor de inzichtelijkheid van de organisatie en de 

werkprocessen? 

5. Digitaal werken � Heeft ICT de wijze waarop besluiten worden genomen veranderd? 

6. Digitaal werken � Heeft ICT (standaardiseerbare) taken overgenomen die voorheen met ‘de 

hand’ gedaan werden? Wat betekent dit met oog op de arbeidssatisfactie? 

7. Digitaal werken � Heeft dit de manier van communiceren binnen de organisatie veranderd?  

8. Digitaal werken � Welke gevolgen heeft dit voor de geleverde arbeidskwaliteit? 

9. Digitaal werken � Als u na gesproken te hebben over zaken als individuele vrijheden, 

betrokkenheid, communicatie en inzichtelijkheid de balans opmaakt. Welke voordelen biedt DW 

volgens u? 

10. Digitaal werken � Voorziet u nog eventuele knelpunten in digitaliseringstrajecten? DW als 

excuus (afschuiven op systeem) 

 

 

11. Is er nog iets dat u kwijt wilt n.a.v. dit interview? 

 

Ad 1. Worden veel taken gestandaardiseerd? Liggen processen steeds meer vast in het systeem? Of 

zijn zeer veel taken niet standaardiseerbaar en is er een grote mate van professionaliteit vereist bij 

uitvoering van de taken? 

Ad2. Wat zijn de gevolgen voor u als individu? Controle en disciplinering leidt digitaal werken tot een 

verregaande structurering van werkprocessen, procedures en voorschriften? 

Ad3. Het zou kunnen dat deze betrokkenheid afneemt, aangezien steeds meer werkprocessen 

worden gestandaardiseerd en geformaliseerd worden.  

Ad4. Onderdeeltje van het bureaucratische logge systeem? Of is nog inzichtelijk wat de gevolgen van 

individuele acties zijn binnen het systeem? 

Ad5. Decentralere manier van besluitvorming vanwege ICT? 

Ad6. In hoeverre heeft ICT concrete taken overgenomen die voorheen met ‘de hand’ werden 

gedaan? Wat betekent dit met oog op de arbeidssatisfactie? 

Ad7. Onderlinge communicatie (bijv. onpersoonlijke e-mails), maar ook ‘reply-all’ e-mails  

Ad8. Voordelen mbt effectiviteit & efficiëntie, controleerbaarheid, toegankelijkheid, communicatie, 

calculeerbaarheid. 
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Ad9. Doel achter bepaalde functies in systemen zijn niet meer helder “Waarom? Tja, daar vraagt het 

systeem toch om!” 

 

 


