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Voorwoord 

 
Bij het aanvatten van mijn studies marketing waren de termen “stage” en “scriptie” 

slechts vage begrippen die me vooral angst inboezemden. Het doorspartelen van 

het traject ging niet zonder vallen en opstaan. Op al die tijd heb ik naast de kennis 

die ik op de KHLeuven vergaarde vooral ook heel veel levenswijsheid opgedaan. 

Met al die bagage ben ik goed gewapend om de volgende stap te zetten en de 

echte wereld in te trekken.  

 

Met het verstrijken van de jaren kwam de stage dichterbij. Uiteindelijk bood 

Indigov me de kans om deze stage bij hen te lopen. Zij hebben me perfect 

geïntroduceerd in de wondere wereld van het marktonderzoek. Ik wil Indigov in het 

algemeen dan ook bedanken voor de leerrijke ervaring en de toffe sfeer. Binnen 

Indigov wil ik in het bijzonder nog Roland Vangompel en Michiel Nuytemans 

bedanken voor hun deskundig advies bij het schrijven van deze scriptie. Ook Jo 

Steyaert en Hugo Kerschot verdienen een dankwoordje voor het aanbieden van 

deze kans en het beantwoorden van al mijn vragen. 

 

Voorts ben ik heel dankbaar dat ik beroep heb mogen doen op de diensten van mijn 

promotor, mevrouw Hilde Duyver. Zij steunde me door dik en dun en stond altijd 

klaar met haar gouden raad. Om af te sluiten bedank ik nog mijn moeder, Jeanine 

De Meirleir, en mijn vriendin, Liesbeth Van den Nest om me door deze, soms toch 

wel stresserende, periode te loodsen. 

 

Dan rest me u enkel nog een aangename lectuur te wensen. 

 

 

 



 

Inleiding 

 
In onze  hedendaagse maatschappij worden we, vaak tegen wil en dank in, 

overstelpt met informatie. Door de moderne communicatiemiddelen is er nog 

weinig ruimte voor stilte en  rust want overal weerklinken bassboxen of luide 

reclameboodschappen. Men kan nog maar moeilijk gaan vissen of  wandelen in het 

bos zonder gestoord te worden door jengelende gsm’s of dreunende mp3-spelers. 

Zelfs deze scriptie schrijven lukt niet zonder om de haverklap gestoord te worden 

door meldingen van mails of chatberichten. Het lijkt  er door al deze technische 

snufjes meer en meer op dat we geleefd worden en dat we almaar minder tijd 

hebben voor de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Gecombineerd met een 

verhoogde werkdruk kunnen we anno 2008 op zijn minst stellen dat het dagelijkse 

leven er niet simpeler of rustiger op geworden is voor het gros van de mensen.  

 

De meerderheid van de mensen kan de snelle evolutie van de technologiemarkt 

maar moeilijk bijbenen, toch zijn deze producten ontwikkeld om de gebruiker een 

relatief voordeel te bieden. Men kan langs de ene kant de nieuwe 

communicatiemiddelen zien als een ergernis en oorzaak voor het hectische leven 

dat we vaak leiden. Langs de andere kant kunnen ze ook net de oplossing bieden 

om de druk te verlichten. Zo kan het internet, en meer bepaald de gemeentelijke 

websites, een openbaring betekenen voor velen onder ons. Iedereen moet wel eens 

naar het gemeente- of stadhuis, maar heel erg simpel is dat niet altijd. Eerst en 

vooral is het niet altijd even gemakkelijk om er binnen te geraken aangezien de 

openingsuren zeer vaak gelijktijdig met de werkuren vallen. Je mag al van geluk 

spreken als je in de namiddag nog ergens een geopend gemeentehuis tegenkomt. 

De aanhouders die toch binnenraken moeten dan nog vaak lange wachtrijen 

doorworstelen in een kil of muf gemeentehuis.  

 

Dit alles zou tot het verleden kunnen behoren of toch grotendeels vereenvoudigd 

kunnen worden. Met de moderne technologie is het immers mogelijk om alles 

perfect met een paar klikken te regelen. De eGov monitor lokale besturen besturen 

is er op gericht te onderzoeken of de gemeetelijke besturen hun best doen een 

digitale brug te slaan tussen de burgers en het bestuur. Kunnen de burgers met 

hun vragen terecht op de gemeentelijke websites? Kunnen ze de nodige 



 

bestuurlijke documenten via deze weg verkrijgen of aanvragen? Is er inspraak 

mogelijk via het internet? Dat probeert Indigov te weten te komen via de monitor.  

 

Het centrale thema van deze scriptie is dan ook de werking van de eGov monitor 

lokale besturen 2008.  

In het eerste deel zal u kunnen kennismaken met Indigov en Ivox in de 

bedrijfsvoorstelling. Daar de monitor een vorm van marktonderzoek is zal in dit 

eerste deel ook een theoretische omkadering rond marktonderzoek worden 

gegeven. Verder volgt er hier nog een overzicht van vergelijkbare studies in België 

en Nederland. 

 

In het tweede deel zal de werking van de monitor worden uitgelegd. Hierbij 

worden de werkwijze en de berekening van de scores belicht. Daarna wordt een 

algemene stand van zaken van 2007 gegeven, net voor aanvang van de analyse 

van 2008. Zo krijgt u een idee van hoe ver de gemeenten toen al stonden.  

 

Vervolgens gaan we over naar het derde deel, waar een verdieping van de 

indexen en indicatoren volgt, waaruit de monitor 2008 is opgebouwd. Elke index zal 

eerst in theorie worden besproken waarna deze theorie in praktijk zal worden 

omgezet en verduidelijkt. 

In dit gedeelte  zullen verder ook de tussentijdse resultaten van 2008 worden 

uiteengezet. Er zal een algemeen beeld worden gegeven van een deel van de 

websites, maar enkel de procentuele scores kunnen reeds worden bekendgemaakt. 

Indigov wenst nog geen tussentijdse rapportering te doen van de eigenlijke 

indexcijfers, daarom houden we het in dit deel op de procentuele scores van de 

eerste 60 gemeenten en steden. Op die manier krijgt u toch een beeld van hoe de 

gemeenten het er van af brengen in 2008. Dit werk heeft niet als doel een 

uitgebreid verlag te geven van de resultaten van 2008 omdat het onderzoek nog 

lopende is, maar wel om de werking van de monitor volledig uit te leggen.  

 

Deel vier tenslotte bestaat uit een kritische reflectie over deze monitor.  
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Deel I bedrijfsvoorstelling & 

deskresearch  

 

1 Voorstelling Indigov/Ivox 

1.1 Historiek 

 
Indigov werd in 2003 opgericht door Jo Steyaert. Nadat Jo steyaert afstudeerde als 

licenciaat politieke en sociale wetenschappen, besloot hij een eigen onderneming op 

te starten. Gesteund door de KUL research & development divisie richtte hij Indigov 

op als spin-off van de KULeuven.   

Als interdisciplinair marktonderzoeksbureau werkte Indigov aanvankelijk vooral in 

opdracht van de overheid. Het bood strategisch advies aan en voerde toegepast 

onderzoek over e-government. Concreet betekende dit dat Indigov overheden 

adviseerde en hielp bij de uitbouw van hun e-government tools. 

 

Een eerste grote project voor indigov was de uitwerking van een plan om 

Vlaanderen interactief te maken. Met de opkomst van nieuwe technologieën zocht 

de Vlaamse overheid naar moderne en efficiëntere manieren om de burger beter te 

bereiken en te helpen. Samen met de overheid en andere bedrijven hielp Indigov 

bij het uitwerken van deze nieuwe toepassingen, zoals onder andere bij de digitale 

televisie. Het schreef projectnota’s en werkte strategieën uit om de nieuwe 

toepassingen te gebruiken. Hiermee konden ze dan een adviserende rol spelen naar 

de overheid toe om de overheid te sturen in zijn keuzes. Na deze eerste sturende 

rol kwam het project in een testfase, waarin een eerste testplatform werd 

gecreëerd. Ook in deze fase speelde Indigov een belangrijke rol door mee te helpen 

bij de conceptuitwerking. Vier toepassingen werden toen gecreëerd, om de 

haalbaarheid en de voordelen van deze nieuwe technologieën te testen. Tijdens een 

testproject werden deze toepassingen door Indigov getest bij een groep mensen 

aan de hand van een experimenteel onderzoek. Één van de toepassingen werd 

online op de digitale televisie gebracht en een groep mensen werd hierbij 
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ondervraagd om hun behoeften en tevredenheid te peilen. Zo kon Indigov ook 

helpen bij het ontwerpen van deze nieuwe technologieën door interfaces te maken, 

en de lay-out bij te sturen 

 

Deze eerste opdracht speelde een bepalende rol in de positionering van Indigov op 

de markt. De onderneming vond zo een plaats in een nichemarkt waar de 

concurrentie zo goed als onbestaand is. 

1.2 Anno 2008 

 

De core business van Indigov is nog steeds wetenschappelijk onderbouwd 

onderzoek op basis van concrete vragen, noden en behoeften van overheden op 

eGovernment vlak. Deze kunnen betrekking hebben op websites, eLoketten en het 

internet, maar evenzeer op andere elektronische diensten en kanalen (GSM en 

SMS, Interactieve Digitale Televisie (IDTV), draadloze communicatienetwerken, 

enz.). Zo heeft Indigov veel ervaring op het vlak van behoeften- en 

tevredenheidstudies bij (potentiële) gebruikers en doelgroepen van elektronische 

overheidsdiensten. 

Op basis van een zorgvuldig opgebouwd traject van succesvolle projecten heeft 

Indigov gaandeweg de actieradius verruimd van zuiver eGovernment tot andere 

onderzoeks- en beleidsdomeinen die verband houden met de 

Informatiemaatschappij, zoals eInclusion en de digitale kloof, adoptie en gebruik 

van nieuwe technologieën, eParticipatie en eDemocratie, en aspecten van privacy, 

veiligheid en identiteitsbeheer (eID) in digitale omgevingen. Verder specialiseerde 

Indigov zich ook in 360° communicatie, meer bepaald op het vlak van imago-

studies en de evaluatie van campagnes of websites.  

Indigov richt zich in de eerste plaats op de overheid, zowel op lokaal vlak als op 

Vlaams, federaal én Europees niveau, maar ook op bedrijven. 

 

In 2004 werd zusterbedrijf IVOX opgericht. iVOX is het snelst groeiende online 

veldwerkbureau in België, gespecialiseerd in het faciliteren van onderzoek via 

internet. iVOX is dus geen onderzoeksbureau, maar helpt anderen bij het realiseren 

van online onderzoek. De activiteiten zijn geconcentreerd in de business units 

'online onderzoek & enquêtes' en 'panel services'. 

Via IVOX heeft Indigov toegang tot één van de grootste marktonderzoekpanels van 

België. Dit online panel bestaat ondertussen uit meer dan 100.000 personen. Met 
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een dergelijk panel is Indigov in staat om binnen nagenoeg iedere doelgroep een 

representatief onderzoek uit te voeren. 

1.3 Kernwaarden  

 
Indigov biedt de nodige kwaliteit op diverse vlakken en houdt in de werking vast 

aan een aantal belangrijke basiswaarden1. 

 Onafhankelijkheid: Indigov is niet gebonden aan specifieke 

technologieën, oplossingen, pakketten of bedrijven. 

 Interdisciplinariteit: De Informatie Maatschappij ontwikkelt zich door de 

integratie van technologie, organisatieverandering, juridische kaders en 

wetenschappelijke inzichten.  

Daarom beschikt Indigov over een sterk interdisciplinair team en 

samenwerkingsverbanden met hooggespecialiseerde partners. 

 Door verandering gedreven: Indigov draagt via zijn projecten bij tot 

succesvolle verandering. 

 Maximale effectiviteit: Indigov speelt als onderzoek- en adviesbureau 

kort op de bal. Indigov zoekt naar oplossingen die effect hebben op korte 

termijn en de grootste garantie bieden op lange termijn. 
 Academische kwaliteit: Indigov stelt academische standaarden voorop 

inzake onderzoeksmethoden, knowhow en advies binnen de context van 

een privaat bedrijf. De sterke link met de academische wereld en de 

ervaring van gespecialiseerde partners staan hier borg voor. 

1.4 Structuur  

 
Indigov is een sterk groeiend bedrijf met eigen specialisten, maar ook een netwerk 

van topspecialisten die instaan voor algemene feedback en begeleiding, en die ook  

ingeschakeld worden in concrete projecten. De structurele link met K.U.Leuven 

zorgt er eveneens voor dat heel wat academici van verschillende universiteiten 

hierbij betrokken zijn. 

Indigov werkt samen met heel wat universitaire instituten en bedrijven die elk 

erkend zijn als toonaangevend in hun specialisatiedomein. Zo werken ze regelmatig 

samen met bedrijven als Lodgon, Avau Projects en MediaCiti, maar ook met diverse 

professoren verbonden aan o.a. K.U.Leuven, VUB, RUG en UA. 
                                                 
1 X., het internet, 12-05-2008, http://www.indigov.be/ 
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Bij Indigov en Ivox samen werken momenteel 13 personen. Hier vindt u een 

overzicht van de werknemers met hun achtergrond. Het overzicht bestaat uit 

mesnen van Indigov en Ivox omdat  de twee bedrijven zo sterk met elkaar 

verweven zijn. Door het gemeeschappelijke management, de gemeenschappelijke 

opdrachten en klanten zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het 

organogram dat later volgt ziet u duidelijk wie meer voor Indigov verantwoordelijk 

is en wie voor Ivox.  

 

?  Management  

• Steven Deketelaere, Managing Partner, sales & marketing, ex-
Censydiam, Vlekho, ex-KUL   

• Jo Steyaert, Managing Partner, general management, ex-KUL, 
eGov pionier 

• Hugo Kerschot, Managing Partner, Manager Public & 
Government projects, ex-Cap Gemini, Indigov  

– Senior level  

• Michiel Nuytemans, Senior researcher, ex-UA, Doe De Stemtest 

•  Paul Vanrespaille, Data Analyst & Panel Manager,ex-SPSS  

• Roland Van Gompel, Senior Researcher Indigov, ex-KUL  

– Project level  

• Cindy Verbeemen, Senior Project Manager, ex-Ant Research  

• Koen Leroi-Werelds,  Project Manager  

• Koen Rummens, Project ManagerSales 

• Dries Claes, Sales Director (Ivox)  

• Kathleen Raymaeker, Sales Director ( Indigov) 

•  Sam Renders, Account Manager  

– Administratie 

• Anne Struyven, Management Assistant 
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In het organogram ziet u dat het management gemeeschappelijk is. Jo Steyaert 

mag dan wel de peetvader zijn van Indigov en Steven Deketelaere de drijvende 

kracht achter Ivox, de twee bedrijven leunen zo sterk bij elkaar aan dat één 

organogram de beste manier is om de bedrijfsstructuur weer te geven.  

 

 

 
 

Management 
 

INDIGOV & IVOX 
 

Jo Steyaert (managing director) 
Steven Deketelaere (sales director) 
Hugo Kerschot (human resources) 

Management 
Assistant 

 
Anne Struyven 

Operations, 
panelmanagement and 

marketing 
 

INDIGOV 
Roland Vangompel (Senior researcher)  

Michiel Nuytemans (Senior project 
manager)  

 
IVOX 

Paul Vanrespaille (Panel manager)  
Cindy Verbeemen (project manager & 

marketing) 
Koen Leroi-Werelds (junior project 

manager) 
Koen Rummens (online survey executive) 
 

Sales 
 

INDIGOV 
 

Kathleen Raymaeker 
 
 

IVOX 
 

Dries Claes (sales director) 
Sam Renders  
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1.5 Aanbod 

 

Een groot gedeelte van de bezigheden van Indigov omvat online onderzoek. 

Daarom maakt Indigov gebruik van enkele onderzoeksmodellen met betrekking tot 

het expertisedomein online onderzoek. De belangrijkste van deze modellen zijn:  

 

 De online omnibus: een wekelijkse, representatieve online bevraging bij 

1000 Belgen, waarbij verschillende vragen van klanten gebundeld worden 

in één volwaardige vragenlijst. Doordat de vragen gebundeld worden 

werkt de omnibus kostenefficiënt, snel en toch kwaliteitsvol. Na maximaal 

acht dagen krijgen de klanten een antwoord op hun vragen in de vorm 

van een SPSS datafile, een Excelfile met codeboek of een tabellenrapport.  

 

 Het flitsonderzoek: een onderzoek waarbij de klant maximaal drie 

eenvoudige vragen kan voorleggen. Indien hij deze bestelling plaatst voor 

tien uur zullen de resultaten diezelfde dag nog voor 17u30 beschikbaar 

zijn. Op deze wijze kan er ingespeeld worden op de brandende actualiteit. 

Deze vorm is dan ook bijzonder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld dagbladen 

die een opinipeiling willen uitvoeren. Indigov kan zich hier onderscheiden 

door de snelheid van uitvoering. Dit is onder andere mogelijk door het 

omvangrijke online panel van zusterbedrijf Ivox. 

 

 Socratos: dit is een volledig webegaseerde, gebruiksvriendelijke 

totaaloplossing voor online onderzoek en panelmanagement. Indigov 

gebruikt Socratos voor diverse onderzoeken. Socratos maakt het mogelijk 

de gehele online onderzoeksprocessen van A tot Z via het web uit te 

voeren en te beheren. Het is bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk door 

een volledig menugestuurde werking en getrouwe preview. Indigov 

gebruikt deze tool niet enkel maar verleent ook verschilllende 

licentiemodellen in functie van de onderzoeksbehoeften van de klant.  
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2 Deskresearch 

 

Het onderwerp van deze scriptie is de eGov monitor lokale besturen. Aangezien 

deze monitor een vorm marktonderzoek is waarbij websites worden geëvalueerd, 

worden de begrippen “het internet “ en “ een marktonderzoek” onder de loep 

genomen in dit deel. Verder volgt er nog een kort overzicht van vergelijkbare 

studies uit België en Nederland.  

2.1 Het internet 

 
De opmars van het internet is sinds het begin van de jaren '90 niet meer te stuiten. 

Een eerste aanzet naar het internet dat we vandaag de dag kennen werd gegeven 

in 1969. Toen begon het Pentagon met de advanced research projects agency. De 

bedoeling was een veilig en betrouwbaar communicatienetwerk voor het defensie-

apparaat te ontwikkelen. In de jaren '80 valt het militaire karakter van het internet 

helemaal weg.  

Rond 1992 waren er nog maar een 50-tal websites, midden 1993 krijgen zij het 

gezelschap van ongeveer 40.000 andere. De omvang van het web verdubbelde in 

die periode om de drie maanden. Het internet werd mainstream en na enkele jaren 

werd het voor de meeste mensen en bedrijven een onmisbaar medium.  

 

De markt van de digitale media is een snel veranderende wereld. Het aantal 

websites in het algemeen is exponentieel toegenomen de laatste 15 jaar, ook 

werden ze verder ontwikkeld en uitgebouwd. Nieuwe technologieën zoals digitale 

televisie, draadloos internet of homebanking worden in sneltempo ontwikkeld. 

Niemand had 10 jaar geleden kunnen dromen dat we vandaag al zo ver zouden 

staan. Diezelfde redenering kan men doortrekken naar de toekomst, waar zullen we 

op dit vlak wel niet staan over 10 of 20 jaar? 

 

Ook de Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden hingen hun karretje aan de 

razende internet-trein. De lokale besturen begonnen gebruik te maken van het 

internet en zo ontstonden de eerste gemeentelijke websites in het jaar 1995. De 

stad Antwerpen had de primeur met de eerste gemeentelijke website van 

Vlaanderen. 

In 2007 heeft 98,8% van de lokale besturen een eigen website. Op zich is het 

verheugend dat dit aantal zo hoog ligt, maar de kwaliteit van de meeste websites 
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laat nog te wensen over.  

Doordat de technologieën evolueren aan het huidige tempo, moeten deze websites 

ook constant aangepast en verbeterd worden. De burger verwacht immers een 

efficiënte communicatie en dienstverlening van de overheid. 

 

Indigov begon enkele jaren geleden met een monitor lokale besturen om de 

kwaliteit en evolutie van de gemeentelijke websites op te volgen vanuit een 

benchmark perspectief. Zo krijgen de besturen een beeld van hoe zij het doen op 

het vlak van e-communicatie en dienstverlening.  

De doorlichting van de gemeentelijke websites gebeurt jaarlijks. Op die manier kan 

men een vergelijking maken met voorgaande jaren, en een beeld te vormen van de 

evolutie. Ook dit jaar worden de websites van de 327 Vlaamse en Brusselse steden 

doorgelicht. De werking van deze e-gov monitor 2008 zal het centrale thema 

vormen van deze scriptie.   

2.2 Marktonderzoek 

2.2.1 Definitie  

 

Een marktstudie2 is het verzamelen van informatie met aangepaste 

onderzoeksmethodes om deze vervolgens te analyseren en samen te vatten en dit 

met het doel een marketingstrategie ( geheel of gedeeltelijk ) te definiëren, te 

evalueren of bij te sturen. Over het algemeen gaat de informatie over het gedrag, 

de houding en de motivatie van doelgroepen. 

Als informatiebron is een marktstudie maar effectief als ze de marketeer in staat 

stelt gefundeerde marketingbeslissingen te nemen. Marktonderzoek kan nuttig zijn 

tijdens het ganse marketingproces: men analyseert in elk stadium de reacties van 

de doelgroep om zo nodig het beleid bij te sturen. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 X., het internet, 14-05-2008, 
http://www.febelmar.be/Website/Content/NL/Research/Market_Research.cfm 



 17 

2.2.2 Functies  

 

Over het algemeen genomen worden er door de bedrijven verschillende functies3 

toegekend aan marktonderzoek, namelijk: 

 De informatiefunctie: bedrijven hebben er heel veel baat bij zo goed 

mogelijk op de hoogte te worden gehouden van de laaste ontwikkelingen 

in de markt. Zo kunnen ze proactief werken en inspelen op de trends. 

 De creatieve functie: het ontwikkelen van nieuwe ideeën, door middel 

van analyse en toepassing van specifieke technieken. 

 De bewakingsfunctie: controleren of de beoogde doelstellingen van de 

onderneming in de markt worden behaald. 

De monitor lokale besturen, uitgevoerd door Indigov in opdracht van Fedict, moet 

een informatieve en een bewakende rol spelen. Ze informeert Fedict en de 

besturen zelf  over de stand van zaken van de gemeentelijke websites. Anderzijds 

waakt Indigov met de monitor over de kwaliteit van de sites.  

 

2.2.3 Soorten  

 

Men kan het marktonderzoek indelen in drie grote groepen4 

 Verkennend of exploratief: bij dit soort onderzoek doet een 

onderzoeker vaak aan terreinverkenning. Daarbij kijkt hij/zij bijvoorbeeld 

naar: welke factoren spelen een belangrijke rol, hoe liggen de relaties en 

wat zijn achterliggende motivaties van mensen. Om dit soort informatie 

te verzamelen worden diverse bronnen geraadpleegd. Dit kan middels 

desk research (informatie uit bestaande bronnen), maar ook via een 

andere veelgebruikte methode: het verrichten van een kleinschalig en 

veelal kwalitatief onderzoek.  

 

                                                 
3 X., Internet, 14-05-2008, http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Marktonderzoek/Algemeen.aspx 
4 Zie voetnoot 3  
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 Beschrijvend of descriptief: bij dit soort onderzoek brengt een 

onderzoeker het terrein in kaart. Voorbeelden van onderwerpen die vaak 

behandeld worden, zijn: schatten en bepalen van de omvang van de 

markt, het marktaandeel, enzovoort. De vorm onderzoek waarvan 

gebruik wordt gemaakt bij beschrijvend of descriptief onderzoek, is 

kwantitatief onderzoek. Bij deze vorm van onderzoek worden er 

conclusies getrokken en adviezen gegeven over het totale onderzoekveld 

aan de hand van een steekproefonderzoek.  

 Verklarend: een onderzoeker analyseert bij dit soort onderzoek de 

oorzakelijke relaties in de markt. Er wordt voornamelijk gekeken naar de 

factoren die de markt (kunnen) beïnvloeden. Daarbij worden 

verklaringen gezocht voor bewegingen en ontwikkelingen in de markt. De 

onderzoeksvorm die vaak wordt ingezet is het experiment. De steekproef 

is meestal relatief klein van omvang. 

 

Indigov doet met de monitor lokale besturen vooral aan beschrijvend onderzoek. Ze 

willen het landschap van de gemeentelijke websites in heel Vlaanderen en Brussel 

in kaart brengen en dit op een kwantitatieve manier. Later worden er conclusies 

getrokken en adviezen gegeven aan de lokale besturen.  

 

Beschrijvend onderzoek kan ad-hoc zijn of eerder een continu karakter hebben. Bij 

ad-hoc onderzoek wordt probleem per probleem bekeken. Het onderzoek verschilt 

naargelang de aard van het probleem. De Monitor Lokale Besturen heeft eerder een 

continu karakter. Op verschillende tijdstippen (jaarlijks) worden gegevens 

verzameld op basis van een soortgelijke vragenlijst. Op die manier kan Indigov een 

ontwikkeling in de tijd weergeven.  

 

2.3 Vergelijkbare studies 

 
De Monitor Lokale Besturen die Indigov lanceerde is een toolkit die gebruikt kan 

worden om de kwaliteit van gemeentelijke websites te meten. Met het ontwerpen 

van deze methodologie midden jaren 90, werd Indigov een pionier op dit vlak. 

Ondertussen zijn er in onze buurlanden en zelfs in eigen land vergelijkbare studies 

gekomen.  

 



 19 

? Onderzoek van Rik Manhaeve: Hij is een zelfstandig consulent in 

userinterfaces voor grafische en internettoepassingen en hij onderzoekt 

vooral de responstijden op e-mails. Er worden mails verstuurd met vragen 

naar een deel van de besturen en hij maakt een analyse van de tijdstippen 

waarop de besturen antwoorden. Daarnaast beoordeelt hij ook de kwaliteit 

van de websites. Aan de hand van 8 grote groepen zoals technologie, lay-

out, navigatie, interactiviteit of contactopties worden in totaal 47 criteria 

beoordeeld. Volgens het laatste onderzoek van de heer Manhaeve in 2005 

liet de algemene kwaliteit van de websites te wensen over. Elk onderdeel 

wordt op tien gequoteerd. Enkel de rubriek “ informatie terugvinden” scoorde 

hoger dan zes op tien. De gemiddelde eindscore bedroeg 4,06/10. We 

moeten er wel bij vermelden dat de heer Manhaeve slechts 164 websites 

onderzocht of ongeveer de helft van Vlaanderen en Brussel. Het verschil met 

de Monitor Lokale Besturen zit hem onder andere in het feit dat de Monitor 

Lokale besturen jaarlijks wordt gehouden en dat alle gemeenten aan bod 

komen. De gemeenten worden ook niet anoniem geanalyseerd, Indigov wil 

hen net een rapport aanbieden met resultaten zodat er aan verbetering kan 

gewerkt worden.  

? Professor de Rynck en Sabine Rotthier van de hogeschool Gent voeren 

ook onderzoek naar eGovernment bij lokale overheden. Het verschil is dat zij 

dit eerder op een kwalitatieve manier doen. In 2005 publiceerden zij een 

rapport van hun bevindingen. 

? In Nederland worden de websites ook geanalyseerd op hun kwaliteit door 

de overheid zelf. Dit onderzoek is het meest vergelijkbaar met dat van 

Indigov. Indigov trekt ook lessen uit dit onderzoek, zeker op het vlak van de 

rapportering. In de kritische reflectie zal de Nederlandse rapportering nog 

uitvoerig worden besproken.  
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Deel II De Monitor Lokale besturen 

algemeen  

 

 

Met de eGov monitor lokale besturen evalueert Indigov jaarlijks de 

informatievoorziening, communicatie en dienstverlening van de Vlaamse en 

Brusselse gemeenten via hun websites. De klemtoon van het onderzoek ligt, vanuit 

een benchmark principe, op de evolutie van de websites. In 2008 wordt het 

onderzoek dan ook reeds voor de zevende maal gehouden. Het onderzoek 

verandert inhoudelijk jaarlijks, dit is nodig om up-to-date te blijven door de snel 

veranderende digitale omgeving. De grote lijnen blijven evenwel constant. Dit deel 

geeft algemeen beeld van de monitor en er volgt er een stand van zaken van 2007, 

voor aanvang van de analyse van 2008. 

 

1 Werking monitor 

 
De monitor is een screeningsinstrument dat volgens een vaste procedure en op 

basis van een aantal criteria de websites van de Vlaamse overheid beoordeelt. Elke 

gemeentelijke website wordt op een objectieve manier op zijn inhoud geëvalueerd. 

De monitor lokale overheden biedt de mogelijkheid om een stand van zaken op het 

vlak van e-Government te maken.  

Bij het screenen van de Vlaamse en Brusselse gemeentelijke websites worden elk 

jaar een aantal indicatoren gescreend op hun aan- of afwezigheid. Deze indicatoren 

worden elk jaar geüpdatet. De indicatoren die dit jaar in de monitor werden 

opgenomen worden uitvoerig besproken in deel drie. De meest relevante 

indicatoren uit deze lijst hebben we onderverdeeld in zes inhoudelijke groepen: 

 Usability  

 eAdministratie  

 eCommunity  

 eDemocracy  

 Interactiviteit  

 eLoket  
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De screening zelf is vrij intensief. Elke gemeentelijke website wordt volledig 

onderzocht op de aanwezige indicatoren. Om een zekere mate van consistentie te 

behouden voor alle sites vertrekt men in het onderzoek vanuit het standpunt van 

een neutrale bezoeker van de website. Indien een bepaald element na een uur tijd 

niet gevonden wordt, wordt het als afwezig beschouwd. De limiet van een uur is 

ingebouwd om de burgers te beschermen. Het is niet de bedoeling dat de burgers 

langer dan een uur moeten zoeken naar de informatie die ze wensen. De codeur 

duidt de aan- of afwezigheid van de indicator aan op een screeningsschema. Een 

voorbeeld van een screeningslijst mag helaas niet gepubliceerd worden van 

Indigov.  

In de tweede fase van het onderzoek worden de gegevens van de screening via het 

software-pakket ‘Socratos’ verwerkt zodat berekeningen uitgevoerd kunnen 

worden.  

De resultaten worden dan gebundeld in een algemeen rapport. Dit wordt aan de 

gemeente die het wenst afgeleverd, samen met een maatrapport. Dit maatrapport 

bevat de scores van de gemeente in kwestie.  

 

2 Berekening van de scores  

 

Om de algemene stand van zaken, die later volgt,  goed te kunnen begrijpen dient 

er eerst een woordje uitleg te worden gegeven over de wijze waarop de scores 

worden berekend. Voor elk van de indexen waaruit de monitor is opgebouwd 

berekent Indigov een procentuele score ( hoeveel procent van de onderzochte 

indicatoren zijn aanwezig op de website?). Alle items of indicatoren die worden 

opgenomen in de verschillende indexen worden hierbij qua belang als gelijkwaardig 

beschouwd. Binnen de indexen hebben de items die erin worden opgenomen dus 

eenzelfde gewicht. Wel is het zo dat niet alle indexen opgebouwd zijn uit evenveel 

indicatoren.  

 

Om een betere vergelijking tussen de websites onderling mogelijk te maken, 

worden de procentuele scores van elke index herleid tot een quotiënt. Hierbij wordt 

de gemiddelde score van alle gemeenten voor één bepaalde index herleid tot 100. 

Op die manier scoort een gemeente met een quotiënt groter dan 100 beter dan het 
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gemiddelde in Vlaanderen en Brussel, terwijl een gemeente die onder de 100 blijft 

steken, minder dan gemiddeld scoort.  

Voor de vijf eerste indexen worden de scores en quotiënten berekend op basis van 

alle 327 Vlaamse en Brussels gemeenten. Bij het berekenen van de index “ eLoket” 

wordt enkel rekening gehouden met de gemeenten die effectief over een eLoket 

beschikken. De andere gemeenten krijgen hier geen score toegemeten. ( niet van 

toepassing ). 

Op basis van de quotiënten wordt per index een ranglijst opgesteld met de best 

scorende gemeenten. De cijfers waarop deze ranglijsten gebaseerd zijn, zijn dus 

geen eenvoudige sommaties , waarbij 100% staat voor de aanwezigheid van alle 

aanwezige indicatoren, maar dat het gaat om quotiënten (dezelfde werkwijze wordt 

bijvoorbeeld gehanteerd bij de berekening van het IQ). Dit betekent dat 100 staat 

voor het gemiddelde en dat een website die op een index meer dan 100 scoort, het 

beter doet dan de gemiddelde website van de lokale besturen in Vlaanderen en 

Brussel.  

 

De voornaamste reden waarom deze werkwijze wordt gehanteerd, is dat 

procentuele scores en eenvoudige sommaties leiden tot een visie waarbij men “10 

op 10” kan halen. De monitor moet echter evoluties meten. Gemeenten die nu 

boven het gemiddelde scoren, kunnen volgend jaar misschien wel onder dit 

gemiddelde zitten, omdat zij niets hebben veranderd of verbeterd aan hun website, 

terwijl andere besturen wel zijn vooruitgegaan. De indexberekening van de eGov 

Monitor Lokale besturen houdt rekening met dit soort relatieve verschuivingen van 

elke gemeentelijke website op zich en van het geheel van de gemeentelijke 

websites in Vlaanderen en Brussel.  

 

Bij het berekenen van de eindscore van de gemeentelijke websites zijn de zes 

inhoudelijke schalen of basisindexen even belangrijk. Er wordt dus geen weging 

doorgevoerd. Concreet wil dit zeggen dat alle indicatoren voor interactiviteit als 

geheel even hard doorwegen als het (grotere) aantal indicatoren voor eCommunity. 

Het aanbieden van goede interactiemogelijkheden is namelijk een even wezenlijk 

onderdeel van een gemeentelijke website als het geven van algemene informatie 

over de lokale leefgemeenschap. 
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3 Algemene stand van zaken 2007 

3.1 De steden en gemeenten op het web 

 
Op 4 uitzonderingen na hadden alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel 

midden 2007 een eigen officiële website uitgebouwd zoals u kan zien in figuur 15. 

De inwoners van deze vier gemeenten moeten het stellen met één of enkele 

webpagina’s statische info over hun gemeente op de site van de Vlaamse overheid. 

De vier gemeenten die nog geen websites hebben zijn allemaal kleinere 

gemeenten. In 2007 had dus 98,8 % van de gemeenten een website heeft en dit 

staat gelijk met 99,7 % van alle burgers in Vlaanderen en Brussel.  

 

4 9

38

86

112

140

288

313
323

0

50

100

150

200

250

300

350

1995 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007

 
Figuur1 : evolutie gemeentelijke websites in Vlaanderen en Brussel (N=327)  
 
Dat nagenoeg elke gemeente in Vlaanderen en Brussel na 12 jaar een eigen 

website heeft is een positieve vaststelling. Toch is er nog veel werk aan de winkel 

is. Er is zeker geen sprake van een homogene groep van kwalitatief vergelijkbare 

sites. Er zijn nog steeds zeer grote kwaliteitsverschillen tussen de gemeentelijke 

websites, met voor elk van de indexen of indicatoren duidelijke uitschieters zowel 

als achterblijvers.  

                                                 
5  VanGompel R., Nuytemans M., Steyaert J., Kerschot H. (2007), eGovernment Monitor Lokale 
besturen 2007, Leuven, Indigov 
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De websites verbeteren wel elk jaar, maar er wordt niet voldoende vooruitgang 

geboekt. Enkele van de belangrijkste positieve evoluties die we zien, situeert zich 

op het vlak van de nieuwsvoorziening. De gemeenten doen hun best om nieuwtjes, 

persberichten of actua op hun webstek te plaatsen. Zo kunnen de inwoners op de 

hoogte blijven van wat er speelt in de thuisgemeente. Ook is het opvallend dat de 

gemeenten hun best hebben gedaan de contactgegevens, zoals e-mail adressen of 

telefoonnummers, van het bestuur, de diensten en personeelsleden online te 

zetten. Een laatste positieve evolutie in de periode 2006 – 2007 is de toenemende 

integratie van multimediale toepassingen ( web-TV, foto, video).  

 

Het punt waarop de gemeentelijke websites echt hun nut kunnen bewijzen voor de 

inwoners is elektronische dienstverlening. Het is de bedoeling dat de loketten in het 

gemeentehuis op termijn volledig kunnen worden vervangen door elektronische 

loketten. Alle formaliteiten of documenten waarvoor men zich naar een 

gemeentehuis moet gaan kunnen vandaag de dag even gemakkelijk op het net 

worden geplaatst. Midden 2007 hadden jammer genoeg slechts 190 lokale besturen 

of 58 % van de steden en gemeenten een eLoket. Dit waren er amper vier meer 

dan in dezelfde perdiode in 2006. Vertaald naar inwoners betekent dit dat ongeveer 

70% van de Vlaamse en Brusselse bevolking potentieel toegang had tot diensten 

van de eigen stad of gemeente via een elektronisch loket.  

 

De 190 besturen die dan wel een digitaal loket aanboden lieten dan ook nog eens 

vaak na dit loket uit te bouwen zoals het hoort. De eLoketten zijn heel variabel qua 

structuur, aanbod en kwaliteitsniveau. Het aanbod van diensten en uploadbare of 

downloadbare formulieren is in het gemiddelde eLoket aan de magere kant. Vaak 

gaat  er achter de mooie affiche “eLoket” op de homepage enkel een quasi lege 

doos schuil. 
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3.2 Overzicht volgens provincie 

 
In 2007 scoorden de websites uit Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen gemiddeld 

beter dan deze in Vlaams-Brabant en Limburg. De Brusselse gemeenten hinken op 

hun beurt dan weer achterop op Vlaanderen. De verschillen in de eindscores tussen 

de Vlaamse gemeenten zijn al bij al klein en niet significant. Indien we de scores 

bekijken per index zien we dat de verschillen hier ook niet groot zijn. Enkel op het 

vlak van eDemocratie en eLoket zijn er opvallende verschillen.  

 

Tabel 1 : de indexscores van de provincies 

  

Antwerpen 
(N= 70) 

Limburg 
(N= 44) 

Oost-
Vlaanderen 

(N=65) 

Vlaams-
Brabant 
(N=65) 

West-
Vlaanderen 

(n=65) 

Brussels 
Gewest 
(N=19) 

Eindscore 104,91 98,74 103,69 95,81 102,11 79,39 
Usability 101,05 96,64 101,78 100,97 102,1 88,03 

eAdministratie 106,43 102,68 94,35 99,79 100,21 89,99 
eCommunity 101 96,23 103,86 97,21 110,18 67,01 
eDemocratie 110,76 91,9 107,6 96,81 96,29 76,56 
Interactiviteit 104,7 101,61 101,8 91,28 107,92 75,96 

eLoket 92,62 94,74 123,63 92,48 99,27 79,83 
 
 

3.3 Best practices  

 
De “best practices” zijn de gemeenten die de hoogste eindscores behaalden. 

In 2007 kwam de website van de stad Gent als winnaar uit de bus. Van de dertien 

Vlaamse centrumsteden eindigden er maar liefst drie in de top vijf. Grote steden 

hebben dan ook meer geld en middelen om een hun ICT uit te bouwen. 

Een opvallende nieuwkomer in 2007 was de gemeente Zwijndrecht dat in de zomer 

van 2006 een nieuwe website lanceerde. Andere nieuwkomers waren het West- 

Vlaamse Harelbeke en de Vlaams- Brabantse gemeente Lennik. 

Net geen Top 10 vermelding waren onder andere de websites van Zomergem, 

Mortsel, Brugge en Oostende. 

In tabel twee vindt u een overzicht van de gemeenten die de hoogste eindscore 

behaalden in 2007.  
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Tabel 2: overzicht van de best practices 

Gemeente Plaats 
2007 

Score 
2007 

Verschilplaats                            
t.o.v. 2006 

Verschil score                                     
t.o.v. 2006 Provincie Aantal                            

inwoners 

Gent 
1 181,79 5 18,78 

Oost- 
Vlaanderen 235143 

Zwijndrecht 
2 165,44 188 71,46 Antwerpen 18352 

Leuven 3 162,74 -1 -3,01 Vlaams- Brabant 91942 

Aalst 
4 162,13 24 21,83 

Oost- 
Vlaanderen 77790 

Harelbeke 
5 161,5 22 20,33 

West- 
Vlaanderen 26294 

Evergem 
6 161,02 1 -2,6 

Oost- 
Vlaanderen 32373 

Kampenhout 7 160,27 -3 -3,62 Vlaams- Brabant 11060 

Lennik 8 156,87 21 17,32 Vlaams- Brabant 8729 

Zoersel 9 156,13 -4 -7,45 Antwerpen 20803 

Edegem 10 152,82 7 5,95 Antwerpen 21616 
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Deel III: De Monitor Lokale besturen 

2008  

 

1 Indexen en indicatoren 

In het tweede deel hebben we de werking van de monitor in het algemeen 

besproken. In dit deel zal de opbouw van de monitor 2008 worden uitgelegd. Eerst 

zal elke index en zijn indicatoren onder de loep worden genomen. Dat gebeurt 

telkens in een tweeluik. Het eerste luik bestaat uit een theoretische uiteenzetting 

van elke index, daarna worden in het praktijk-gedeelte deze indicatoren verder 

uitgewerkt aan de hand van voorbeelden en printscreens.  

1.1 Usability 

1.1.1 Theorie  

 
De index Usability onderzoekt de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze 

index heeft dus, in tegenstelling tot de andere indexen, niets te maken met de 

inhoudelijke kwaliteit van de website. Op een website kan men heel veel informatie 

plaatsen, wat positief is, maar indien de gebruiker niet snel en gemakkelijk alles 

kan terugvinden zal die informatie de doelgroep niet bereiken. De webmaster heeft 

verschillende tools voorhanden om het de bezoeker zo aangenaam mogelijk te 

maken. Of hij die tools ook inzet gaan we hier onderzoeken. We proberen te weten 

te komen hoe toegankelijk en gebruiksvriendelijk de website is, hoe gemakkelijk de 

informatie te vinden is, hoe eenvoudig men doorheen de website kan navigeren en 

welke hulp en ondersteuning de burger krijgt om de site te doorzoeken, de 

gewenste informatie te vinden en de diensten op de website te gebruiken.   
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De volgende indicatoren vallen onder de index Usability:  

  

Structureringsprincipe 

 Worden de producten en diensten van de overheid in het navigatiemenu 

zichtbaar op de homepage van de website ontsloten…..?  

o Per gemeentedienst 

o Per thema 

o Per doelgroep 

o Per levensgebeurtenis 

o Per wijk/buurt 

Navigatie 

 een gepersonaliseerde toegang 

 direct toegankelijke en informatieve homepage, d.w.z. een directe toegang 

tot de hoofdnavigatiestructuur zonder introductiescherm 

 een steeds zichtbare hoofdnavigatiestructuur 

 opening van alle webpagina’s in éénzelfde venster (uitgezonderd PDF-files, 

eventuele documenten in Word, e.d.) 

 steeds duidelijke lokalisering op de site (b.v. via broodkruimelnavigatie) 

 

Zoekfaciliteiten 

 unieke URL's die zorgen dat onderdelen van de site rechtstreeks bij de 

favorieten geplaatst kunnen worden 

 een uitgebouwde trefwoordenlijst (A-Z index) 

 een open zoekmachine (open veld voor zoektermen) die direct toegankelijk is 

van op elke pagina 

 een geavanceerde zoekmachine (b.v. gecombineerd zoeken) die toegankelijk 

is via een link op elke pagina 

 een site map 

 

Gebruikershulp 

 een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) 

 helpfunctie of een helppagina 
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Toegankelijkheid 

 ondersteuning voor mindervalide gebruikers 

 het AnySurfer-label 

 

1.1.2 Praktijk  

 

Bij het analyseren van de gemeentelijke website begint de codeur altijd met de 

Usability-indicatoren. Deze kenmerken springen het eerst in het oog. Na het 

ingeven van de naam van de gemeente in  de internetzoekmachine Google en het 

openen van de officiële website, komt men niet altijd direct op de homepage, zoals 

het hoort. Het gebeurt nog regelmatig dat er eerst een nutteloos introductiescherm 

volgt zoals in het voorbeeld6 in figuur twee.  

 

 
Figuur 2: een intro zonder meerwaarde 7 

 

Eens op de homepage aangekomen wordt meteen het structureringspricipe 

duidelijk. Daar de homepage de belangrijkste pagina van de website is moet deze 

duidelijk en goed gestructureerd zijn. Bijna elke actie vertrekt vanaf de homepage. 

Er moeten dus genoeg wegen zijn die de gebruiker uit kan gaan en deze wegen 

moeten goed worden aangegeven. Er is niet één structureringsprincipe beter dan 

het andere, maar het is wel belangrijk dat er verschillende principes worden 

gebruikt zodat men snel bij de informatie geraakt. Een indeling volgens thema is 
                                                 
6 X., Internet, 12-05-2008 www.kontich.be  
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het populairst bij de websites. Meestal gaat deze indeling samen met de 

classificatie volgens gemeentedienst. De indicatoren rond de structureringspricipes 

werden niet opgenomen in de indexscores. De reden hiervoor is dat men niet kan 

zeggen dat hoe meer structureringsprincipes er zijn, hoe beter dat voor de 

gebruiker is. De website moet vooral duidelijk worden gestructureerd.  

 

Door de grote belangrijkheid van de homepage moet er op elke pagina een link zijn 

die directe toegang tot de homepage verschaft. Dit maakt het gemakkelijker de 

weg terug te vinden naar het hoofdmenu. Dit hoofdmenu moet ook steeds zichtbaar 

blijven. 

 

Op gemeentelijke websites moet veel belangrijke informatie kunnen, daarom is de 

website vaak ingedeeld in meerdere menu’s en submenu’s. Om het overzicht te 

bewaren checken we ook of  we ons als bezoeker steeds duidelijk kunnen 

lokaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een broodruimelnavigatie8 zoals in 

figuur drie. Rond de broodkruimelnavigatie werd een rood kader geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 : broodkruimelnavigatie op de website van Beerse 

 

 

 

 

 

                                                 
8 X., Internet, 12-05-2008 www.beerse.be 
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Een volgende groep indicatoren zijn de zoekfaciliteiten. Een gebruiker kan de tijd 

die hij moet zoeken sterk zien afnemen wanneer hij efficiënt kan gebruikmaken van 

een goede zoekfunctie. Bij de analyse van 2008 werd vastgesteld dat het 

merendeel van de websites wel een open zoekmachine aanbiedt. Eeen A-Z index en 

een lijst met veelgestelde vragen kunnen ook soelaas bieden voor de zoekende 

gebruiker. Tijdens het analyseren van de vele websites bleek de site map ook een 

heel handige tool om het overzicht over de website te behouden. Een site map 

geeft op één enkele pagina de hele structuur van de website schematisch weer.  

Al deze zoekfaciliteiten zijn ontegensprekelijk een openbaring voor de surfer, 

tenminste als deze nog kan rekenen op goed functionerende zintuigen. De 

mindervalide medemens wordt al te vaak aan zijn lot overgelaten. Daarom 

onderzoeken we bij de index Usability ook of de overheidsorganisatie op haar 

websitevormen van ondersteuning aanbiedt. Meestal gebeurt dit in de vorm van 

een mogelijkheid tot vergroting van het lettertype, maar men kan ook de 

mogelijkheid bieden de kleuren aan te passen of zelfs auditieve ondersteuning 

geven. In figuur vier ziet u een voorbeeld van de Antwerpse website9 in een groter 

lettertype.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 4: ondersteuning voor mindervalide gebruikers  

 
 

                                                 
9 X., Internet, 13-05-2008 www.antwerpen.be  
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1.2 eAdministratie 

 

1.2.1 Theorie 

 
eAdministratie omvat een groep indicatoren die peilen naar de kern van de 

gemeentelijke dienstverlening, namelijk informatie over de administratieve diensten 

en producten.  

We onderscheiden daarbij drie basiselementen: de praktische contactinformatie, 

actualiteitsgebonden informatie en nieuwsvoorziening en een productcatalogus.   

 

De volgende indicatoren werden geclassificeerd onder de index eAdministratie:  

 

Praktische contactinformatie  

 contactinformatie bestuur (bezoekadres, postadres, openingstijden, 

telefoonnummers en mailadressen) 

 contactinformatie personeelsleden (bezoekadres, postadres, openingstijden, 

telefoonnummers en mailadressen) 

 contactinformatie administratieve diensten (bezoekadres, postadres, 

openingstijden, telefoonnummers en mailadressen) 

 organigram van de administratieve diensten 

 mogelijkheid om direct via de website live in contact te komen met de 

overheidsorganisatie (zoals via chat, skype e.d.) 

 een expliciete vermelding van de responstijden op e-mails 

 

Actualiteitsgebonden informatie en nieuwsvoorziening 

 een nieuwsrubriek 

 een nieuwsarchief 

 de mogelijkheid tot het intekenen voor een nieuwsbrief 

 RSS10 

 een rubriek “nieuw op de website” 

 een elektronische versie van het gemeentelijk infoblad 

 

 

                                                 
10 Een groeiend aantal internetters surft niet meer dagelijks naar de webpagina's van de weblogs, 
maar gebru ikt daar een RSS-lezer voor. RSS is een XML-toepassing, waardoor tal van sites met een 
enkele  muisklik te controleren zijn op updates.  
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Dienstengids en productcatalogus 

 de taakbeschrijvingen van administratieve diensten 

 lijsten van administratieve producten (voorbeelden van administratieve 

producten: geboorteaangifte, stedenbouwkundig attest, kampsubsidies) 

 systematisch volledig uitgewerkte omschrijvingen van administratieve 

producten 

 gemeentelijke reglementen (belastingen, retributies, subsidies) 

 

1.2.2 Praktijk  

 

Bij het beoordelen van de index eAdministratie wordt in de eerste plaats gezocht 

naar de contactinformatie. Omdat nog maar weinig besturen beschikken over een 

uitgebouwd eLoket moeten de meeste burgers nog naar het gemeentehuis om 

administratieve zaken af te handelen. Daardoor worden de websites frequent 

gebruikt om de contactgegevens van besturen en diensten op te zoeken. Om het de 

burgers gemakkelijk te maken en om de taken van het algemeen secretariaat te 

verlichten, moeten de besturen deze gegevens duidelijk zichtbaar op de website 

plaatsen. Vaak staan de gegevens van het bestuur reeds op de homepage. Naar 

een lijst van personeelsleden is het vaak langer zoeken.  

Op figuur vijf is te zien hoe de gemeente Zwijndrecht alle contactinformatie van de 

dienst bevolking weergeeft. De burger vindt hier het adres van de dienst, het 

telefoonummer en e-mailadres. Bovendien zijn ook de openingsuren netjes 

weergegeven. Indien men op de lijst overzicht medewerkers klikt verschijnt een 

overzicht van de personeelsleden en hun contactinformatie.  

In de linker benedenhoek staat er hier de contactinformatie van het bestuur 

duidelijk leesbaar in een blauwe kader. 
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Figuur 5: contactinformatie bestuur, diensten en personeelsleden11 

 

Er werd ook gezocht naar een mogelijkheid om rechtstreeks in contact te komen 

met het bestuur. Dit kan door een chat of Skype aan te bieden. Helaas staat dit nog 

in de kinderschoenen. Vorig jaar bood slechts 0,3 % van de lokale besturen iets 

dergelijks aan.  

Het zou ook handig zijn dat wanneer men een vraag heeft aan het bestuur die men 

wil stellen via mail, men een idee krijgt van hoe lang het antwoord op zich laat 

wachten. Naar deze responstijden op de mails werd dit jaar voor het eerst gezocht. 

Bij de tussentijdse resultaten, die volgen in deel drie , kan u zien dat geen enkele 

van de eerste 60 geanalyseerde gemeenten deze responstijden vermelden.  

 

Meestal is het de gemeentedienst communicatie die de burgers op de hoogte houdt 

van het reilen en zeilen in de gemeente. Deze dienst kan door de moderne 

communicatiemiddelen naar hartenlust gebruik maken van de gemeentelijke 

webstek om de inwoners te informeren. Het infoblad van de gemeente of stad dat 

iedereen wel eens in de bus vindt wordt ook vaak online geplaatst. Daarnaast 

beschikken veel websites over een nieuwsrubriek en –archief. 

 Verder wordt in deze index ook een indicator toegevoegd voor een rubriek “nieuw 

op de website”. Deze optie is zeker een pluspunt voor regelmatige bezoekers. Daar 

zij de website meestal door en door kennen is het handig als zij snel alle 

                                                 
11 X., Internet, 14-05-2008 www.zwijdrecht.be 
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nieuwigheden terugvinden. De RSS-functie is nog een verbetering op deze rubriek. 

Zij houdt u automatisch op de hoogte van de updates op de website.  

 

Bij de groep rond de dienstengids en productcatalogus wordt er eerst gezocht naar 

de taakbeschrijvingen van de diensten. De bureaucratische molen is niet voor 

iedereen even duidelijk. Daarom is het aangewezen dat de overheid wat informatie 

geeft bij de verschillende diensten zodat iedereen weet bij welke dienst hij moet 

aankloppen voor de juiste documenten te bekomen. Hierbij dienen ook de lijsten 

van de verschillende adminstratieve producten en liefst een omschrijving van die 

producten te worden weergegeven. 

Kluisbergen12 is een gemeente die naast een goede taakbeschrijving ook de lijst 

van producten uitgebreid weergeeft zoals te zien in figuur 6. Indien de bezoeker de 

producten aanklikt volgt er op de koop toe een zeer complete beschrijving van het 

product.  

 

 
Figuur 6: lijst van adminstratieve producten  

 
 
 
 

                                                 
12 X., Internet, 16-05-2008 www.kluisbergen.be 
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1.3 eCommunity 

1.3.1 Theorie  

 

Waar eAdministratie nog ging zoeken naar informatie over wat er op het 

gemeentehuis speelt, gaat eCommunity zoeken naar informatie over wat er in de 

gemeente zelf speelt. Een gemeentelijke webstek leent zich immers perfect tot 

uithangbord van die gemeente. Inwoners, bedrijven en toeristen moeten de website 

zien als een centrale informatiebank.  

Zoals de naam eCommunity al doet vermoeden zijn de indicatoren die onder deze 

index vallen erop gericht de gemeeschapsdeelname te vergroten. Een goede score 

op deze index draagt bij tot een bruisende, levendige stad of gemeente.  

De index bestaat uit drie grote groepen indicatoren, namelijk algemene informatie, 

gemeeschapsdeelname en interactieve instrumenten.  

 

 

Algemene informatie 

 een interactief stratenplan 

 toeristische informatie 

 informatie over OCMW 

 informatie over de lokale politie 

 wachtdiensten en noodnummers 

 andere hulpdiensten (brandweer, ...) 

 calamiteiten en rampenbestrijding (rampenplan) 

 

Gemeenschapsdeelname 

 een activiteiten- of evenementenkalender 

 informatie van of over lokale verenigingen 

 informatie van of over lokale bedrijfsleven 

 ruimte voor maatschappelijke initiatieven en inspraak van eigen inwoners 
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Interactieve instrumenten 

 SMS-diensten 

 web-TV 

 webcasts en/of podcasts (audiovisuele uitzendingen via het internet) 

 een gemeente- of stadsblog 

 een foto- en/of videoblog 

 

1.3.2 Praktijk  

 
Het makkelijkst voor de codeur om terug te vinden is het stratenplan. Meestal staat 

dit al op de homepage aangegeven. De besturen kregen hier enkel een positieve 

quotering als men kan spreken van een interactief stratenplan. De bezoeker moet 

kunnen zoeken op straatnamen, kunnen inzoomen of zelfs de route bepalen.  

Dit stratenplan is handig voor de inwoners en nog handiger voor toeristen. Indien 

men als gemeente die toeristen wil aantrekken is het raadzaam ook toeristische 

informatie op de gemeentelijke webstek te plaatsen. Elke Vlaamse gemeente heeft 

wel enkele trekpleisters dus waarom deze niet promoten via een bestaand 

communicatiekanaal. Grote steden trekken vaak internationale toeristen aan. Dit 

gebeurt minder in kleinere dorpen, maar ook zij kunnen zich richten tot 

dagjesmensen uit binnen- of buitenland.  

Sommige besturen geven de toeristische info heel uitgebreid weer, dit komt zowel 

de inwoners als het bestuur ten goede. 

Voor een minieme inspanning kan men een heel grote return on investment 

ontvangen.  

 

De groep “algemene informatie” wordt afgesloten met informatie over het OCMW, 

de lokale politie, wachtdiensten en eventueel een rampenplan. De informatie over 

de wachtdiensten zal in 2008 niet worden opgenomen in het berekenen van de 

indexscores. Wegens een probleem bij de screening is dit niet objectief beoordeeld. 

Initieel gingen de codeurs op zoek naar volledig uitgewerkte wachtdiensten, waarbij 

data en artsen staan aangegeven. Een centraal oproepnummer waar men naar kon 

bellen om de dokter van wacht te achterhalen volstond niet. De codeurs kwamen er 

later achter dat bijna niemand nog de volledige wachtdienst weergeeft en dat er 

een trend is naar een centraal nummer. Daarom zal deze indicator niet worden 

opgenomen.  

In tegenstelling tot informatie over het OCMW, de lokale politie of de brandweer 
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geven bitter weinig besturen informatie over het rampenplan. In figuur zeven ziet u 

dat Vilvoorde13 dit wel doet .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: informatie over het rampenplan in Vilvoorde.  

 

Na de algemene informatie wordt onderzocht of de besturen hun best doen de 

gemeenschapsdeelname te bevorderen. Allereerst speuren de codeurs naar een 

evenementenkalender. Op deze kalender moeten activiteiten met verschillende 

achtergronden staan. Meestal zijn dit sportmanifestaties, culturele activiteiten of 

markten en fuiven. De kalender moet ook voldoende uitgebreid zijn. Een 

activiteiten kalender voor het jaar 2008 met slechts 2 evenementen wordt 

beschouwd als afwezig. Natuurlijk wordt er wel rekening mee gehouden dat erin 

grote steden meer te doen is dan in kleinere gemeenten.  

Informatie over het lokale verenigings- en bedrijfsleven mag ook niet ontbreken. 

Indien de stad die geeft, werkt ze mee aan de ontplooiing en uitbouw van de stad. 

Zo betekent een volledige lokale bedrijvengids extra reclame voor de handelaars en 

daardoor kunnen klanten van buiten de stad worden gelokt.  

Nog bij de groep gemeenschapsdeelname hoort het luik inspraak. Inspraak kan 

men ook laten gebeuren via de site.  

 

 

                                                 
13 X., Internet, 14-05-2008 www.vilvoorde.be  
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Men zou een pagina kunnen voorzien waar de burger verbetervoorstellen kan 

lanceren over projecten of het bestuur in het algemeen. Dit geburt nog veel te 

zelden. Wel gebeurt het dat de stad tenminste al zijn best doet en een beschrijving 

geeft van hoe de burger zijn zegje kan doen.  

 

De laatste groep bij eCommunity zijn de interactieve instrumenten. De mogelijkheid 

om de burgers te laten inschrijven voor SMS-diensten is nog niet echt populair bij 

de besturen. Men kan via deze weg evenwel verschillende nuttige toepassingen 

aanbieden. In Tienen14 hoeft men bijvoorbeeld geen muntjes meer op zak te 

hebben bij het zoeken naar een parkeerplaats. De chauffeur kan gewoon een SMS 

sturen naar een centraal nummer met de nummer van de parkeerautomaat, het 

tijdstip en zijn nummerplaat. Bij vertrek stuurt hij een bericht met de letter “Q”. De 

betaling gebeurt automatisch via de GSM-factuur. Een voorbeeld hiervan vindt u in 

figuur 8.  

 

 
 Figuur 8: SMS-parkeren in de stad Tienen 

 

Andere interactieve instrumenten zijn web-Tv, web-of podcasts en blogs. Web-tv 

zijn uitzendingen via et net, web-of podcasts zijn ook audiovisuele uitzendingen, 

maar dan in mp3-formaat, die de gebruiker kan downloaden.  

 

 

                                                 
14 X., Internet, 20-05-2008 www.tienen.be 
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1.4  eDemocratie 

 

1.4.1 Theorie 

 
eDemocratie gaat over het beleid. We proberen te achterhalen of de 

overheidsorganisatie de burgers een antwoord geeft op vragen als: welke mensen 

maken deel uit van het bestuur? Waar en wanneer kan ik deze mensen vinden? 

Wat is er beslist op de gemeenteraad? Hoe en tot wie kan ik me richten met 

eventuele klachten over het beleid?  

In de eerste groep is de praktische beleidsinformatie geplaatst. Deze groep omvat 

de gegevens van de bestuurleden. In een tweede groep wordt gezocht naar 

allerhande beleidsdocumenten. De derde groep bevat algemene informatie.  

 

Praktische beleidsinformatie  

 spreekuren van burgemeester en schepenen 

 e-mail adres burgemeester: gemeente.be 

 e-mail adres burgemeester: privé-adres 

 e-mail adressen schepenen: gemeente.be 

 e-mail adressen schepenen: privé-adressen 

 e-mail adressen gemeenteraadsleden: gemeente.be 

 e-mail adressen gemeenteraadsleden: privé-adressen 

 de samenstelling van het schepencollege 

 de samenstelling van de gemeenteraad  

 de samenstelling van de adviesraden 

 de namen, de portefeuilleverdeling en de contactgegevens van het 

schepencollege 

 

Beleidsdocumenten 

 het bestuursakkoord 

 één of meerdere beleidsprogramma’s of - dossiers 

 het jaarverslag van 2007 

 de begroting van 2008 

 tekstueel informatie aangaande de agenda, de verslagen / notulen of de 

adviesnota’s van de vergaderingen van de adviesraden 

 de agenda van de gemeenteraad 
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 tekstueel de verslagen / notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 

 archief van de verslagen / notulen van de vergaderingen van de 

gemeenteraad 

 de (verslagen van de) gemeenteraad in beeld en/of geluid 

 archief van beeld- en/of geluidsfragmenten van de (verslagen van de) 

gemeenteraad 

 

Algemene informatie 

 informatie over de wijze waarop burgers een onderwerp op de agenda van de 

gemeenteraad kunnen zetten (burgerinitiatief) 

 informatie over openbaarheid van bestuur (WOB) 

 informatie over de klachtenprocedure of de ombudsdienst 

 

1.4.2 Praktijk  

 
In België hebben we het voorrecht te leven in een democratisch systeem. We 

kunnen zelf kiezen wie de geschikte persoon is om het beleid op zich te nemen op 

verschillende niveaus. De mensen verwachten dan wel dat éénmaal de verkiezingen 

achter de rug zijn, de verkozenen regeren met enige transparantie vanb hun beleid. 

Op de meeste gemeentelijke sites staan de contactgegevens van de beleidsmensen 

dan ook duidelijk aangegeven. Indigov gaat na of de burgemeester, de schepenen 

en de gemeenteraadsleden hun e-mailadressen duidelijk weergeven. Soms gebeurt 

dit onder de vorm gemeente.be, in andere gevallen is het een privé-adres.  

Die adressen staan vaak aangegeven bij de samenstelling van het schepencollege 

en de samenstelling van de gemeenteraad. Hand in hand met deze gegevens gaan 

meestal ook portefeuilleverdeling en andere contactgegevens van de schepenen en 

burgemeester. Het is immers handig te weten tot welke schepen men zich moet 

richten voor een specifiek probleem. Bij moeilijke, ingewikkelde problemen wensen 

de burgers soms een onderhoud met de schepen in kwestie. Elke schepen moet 

bereikbaar zijn en organiseert daarom spreekuren, deze moeten de besturen ook 

op de website plaatsen.  

Naast de samenstelling van de gemeenteraad en het schepencollege, mag ook de 

samenstelling van de adviesraden niet ontbreken. In veel gemeenten zijn er 

verschillende adviesraden zoals een seniorenraad, een jeugdraad, een cultuurraad 

of GeCoRo ( de raad voor ruimtelijke ordening).   
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Om een bestuurlijke transparantie te bekomen is het ook aangewezen de 

verschillende bestuurlijke documenten online te plaatsen. De burger betaalt 

belastingen en zou ook graag weten waar al dat geld naar toe gaat. De jaarlijkse 

begroting openbaar maken via de website kan veel argwanende mensen meer 

vertrouwen geven. Andere interessante documenten zijn het bestuursakkoord, 

beleidsprogramma’s of jaarverslagen. Bij de screening 2008 viel het op dat de 

jaarverslagen vaak online worden geplaatst. Helaas was het meest recente 

jaarverslag er vaak eentje van 2006. In deze gevallen hebben we geopteerd om het 

als afwezig te beschouwen. De screening gebeurde immers half mei, ruim 

voldoende tijd dus om het verslag van 2007 op het web te plaatsen.   

Andere beleidsdocumenten zijn de agenda en verslagen of notulen van de 

gemeenteraad en de verschillende adviesraden. Ook hier kan men beeld- of 

geluidsfragmenten gebruiken voor de mindervalide gebruikers. Deze auditieve 

ondersteuning gebeurt echter zelden of nooit, waarschijnlijk door technische en 

financiële beperkingen. Op onderstaand voorbeeld ziet u hoe de gemeente Wervik15 

tekstueel de agenda en verslagen van de gemeenteraad weergeeft. Zij geven zelfs 

nog een korte toelichting bij de gemeenteraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 : agenda en verslagen van de gemeenteraad 

 
 
 
 
                                                 
15 X., Internet, 15-05-2008 www.wervik.be 
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De gemeenteraden zijn niet enkel openbaar, ook kunnen de burgers zelf een 

agendapunt aanbrengen. De onderzoekers van Indigov controleren of het bestuur 

hier informatie over aanbiedt. Niet iedereen weet immers hoe deze procedure loopt.  

Weinig mensen weten ook dat ze het recht hebben om verschillende 

bestuursdocumenten in te kijken, laat staan hoe ze een verzoek hiertoe moeten 

indienen. Deze wet op openbaarheid van bestuur kan ook op de website worden 

geplaast. Antwerpen16 was één van de weinig besturen die dit al doet. Een 

voorbeeld van deze wet openbaarheid van bestuur ziet u in figuur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 : wet openbaarheid van bestuur  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                 
16 X., Internet, 12-05-2008 www.antwerpen.be  
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1.5 Interactiviteit 

 

1.5.1 Theorie 

 

In de vorige indexen kwamen al interactieve tools aan bod zoals de SMS-diensten. 

Deze index geeft nog eens een speciale focus aan die interactiviteit. Deze index 

onderzoekt de communicatie tussen de burger en het bestuur. we gaan dan ook 

specifieker een bepaald aspect van interactiviteit meten, bijvoorbeeld de 

beschikbaarheid van online contactformulieren voor elektronische communicatie 

met het bestuur, de elektronische meldingskaarten en mogelijkheden om online 

activiteiten aan te kondigen. 

De volgende  zeven indicatoren horen bij de index interactiviteit:  

 de mogelijkheid om online een aankondiging van activiteiten op te geven 

 de mogelijkheid om te discussiëren over bestuurlijke of beleidsrelevante 

thema's (forum, discussielijst) 

 een online burgerpanel  

 online opiniepeilingen, enquêtes of quick polls (met permanent karakter, 

geen toevallige bevragingen) 

 een online contactformulier (voor vragen, klachten, suggesties, afspraken) 

 een online meldingskaart (voor de melding van concrete problemen zoals de 

staat van een stoep, fietspad of speelplein, sluikstorten, e.d.) 

 folders en brochures en/of de mogelijkheid om deze online te bestellen 

 

1.5.2 Praktijk 

 
Bij de index interactiviteit hoort één indicator die niet meetelt in de eigenlijke 

berekening van de indexscores en dat is de indicator die kijkt of de 

overheidsorganisatie beschikt over een online burgerpanel en of ze daar informatie 

over aanbiedt. De aanwezigheid van een online burgerpanel heeft te maken met 

enquêtering en draagt niet bij tot de kwaliteit van de website. Indigov onderzoekt 

dit puur uit beroepsinteresse.  

Indigov is een marktonderzoeksbureau en ook de overheid zou de taak van 

marktonderzoeker op zich moeten nemen. De gemeentelijke besturen kunnen 

opinipeilingen, enquêtes of polls organiseren op hun website. Zo kan de burger ook 
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van zich laten horen. Wanneer uit een online bevraging blijkt dat de overgrote 

meerderheid van de bevolking tegen bepaalde plannen van het bestuur is, kan men 

die plannen nog opbergen of wijzigen.  

Een volgende indicator  is de mogelijkheid tot het online aankondigen van de 

activiteiten van burgers of verenigingen. De gemeente Jabbeke17 maakt het 

mogelijk om de eigen activiteit te laten opnemen in de evenementenkalender zoals 

u kan zien in figuur 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: in Jabbeke kan iedereen zijn activiteit aankondigen via de website  

 

Bij de index interactiviteit mag ook het forum niet ontbreken. Op een forum kan er 

gediscussieerd worden over beleidsrelevante thema’s. Een forum kan worden 

ingedeeld volgens verschillende onderwerpen, die de gebruikers zelf kunnen 

aansnijden.  

 

Een laatste manier om in contact te treden met het bestuur is via formulieren. Een 

eerste formulier is een online contactformulier waarin u suggesties kan doen, 

vragen kan stellen of algemene klachten kan melden. Het tweede formulier, de 

online meldingskaart, geeft concrete problemen aan zoals een kapotte 

straatverlichting of een verzakt wegdek.  

Tenslotte kijken we nog of de overheid brochures en folders ter beschikking stelt op 

de website. Dit kan gaan om toeristische brochures of folders over bijvoorbeeld 

                                                 
17 X., Internet, 13-05-2008 www.jabbeke.be  
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speelpleinwerking of een culturele avond. 

 

1.6 eLoket 

1.6.1 Theorie 

 

De burger rekent op een snelle en goede dienstverlening. Door de moderne digitale 

media kan dit ook gebeuren vanop een afstand en buiten de diensturen.  

Bij de digitale dienstverlening of elektronische afhandelbaarheid van diensten wordt 

de aandacht gericht op steden en gemeenten die beschikken over een eLoket, waar 

het beschikbare aanbod van elektronische formulieren centraal staat . Hoeveel en 

welke diensten worden aangeboden is minder belangrijk dan de kwaliteit van de 

online dienstverlening. Om die reden wordt er met deze index de manier waarop de 

digitale loketten  van de lokale besturen zijn georganiseerd met het oog op de 

toegankelijkheid voor de gebruiker. 

Het onderzoek rond het eLoket zoekt in het bijzonder een antwoord op de volgende 

vier vragen: 

?  Hoe wordt het eLoket toegankelijk gemaakt en het aanbod aan formulieren en 

diensten in het eLoket ontsloten? 

?  In welke mate wordt de gebruiker geïnformeerd over de werking van het 

systeem en het gebruik van de aangeboden formulieren? 

?  Hoe is de identificatie en authenticatie geregeld? 

?  Welke extra gebruiksmogelijkheden krijgt de gebruiker? 
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De index eLoket werd ingedeeld in 5 groepen met vergelijkbare kenmerken:  

 

Beschikbaarheid 

 downloadbare formulieren beschikbaar om administratieve producten aan te 

vragen 

 uploadbare formulieren om administratieve producten aan te vragen 

 de downloadbare of uploadbare formulieren gegroepeerd in een eLoket 

 

Informatie 

 een overzicht van de producten en diensten die via het eLoket kunnen 

worden verkregen direct toegankelijk voor een bezoeker (zonder 

userID/paswoord, eID, federale token, …) 

 informatie over de producten en diensten die kunnen aangevraagd worden 

(of directe links naar de productencatalogus) 

 de werking en het gebruik van het eLoket (wat is het eLoket, informatie over 

toegangs- en informatiebeveiliging, instructies m.b.t. invullen en verzenden 

van formulieren, ...) 

 de afhandeling van de aanvragen (ontvangstbevestiging en respons, 

werkwijze, kanalen, termijnen) 

 

Ontsluiting 

 ontsluiting van het aanbod in het eLoket via een overzichtslijst  

 ontsluiting van het aanbod in het eLoket via een A-Z index 

 ontsluiting van het aanbod in het eLoket via een zoekfunctie 

 

Identificatie en authentificatie 

 identificatie en authentificatie via een login/userID en paswoord 

 identificatie en authentificatie via de federale token 

 identificatie en authentificatie via de eID/digitale handtekening 

 identificatie en authentificatie via een andere authentificatiemethode 

 een gepersonaliseerd digitaal loket 

 

Gebruik 

 een mogelijkheid om online de status van een product-/dienstaanvraag te 

volgen 

 mogelijkheid tot online betalingen 
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1.6.2 Praktijk  

 

In de eerste plaats checken de researchers of er een eLoket aanwezig is. Soms is er 

wel een eLoket maar als dit geen enkel document bevat kunnen we moeilijk 

spreken van een volwaardig eLoket.  

Omdat eLoket de laatste index is die onderzocht wordt weten de onderzoekers 

reeds of er downloadbare of uploadbare documenten op de website aanwezig zijn. 

Vaak zijn er wel formulieren aanwezig elders op de website maarzijn deze niet 

gegroepeerd in een eLoket. Een downloadbaar formulier kan de gebruiker van het 

net halen en op zijn eigen Pc plaatsen. Vervolgens kan hij het afprinten en opsturen 

of binnenbrengen op het gemeentehuis.  

Een uploadbaar formulier is nog handiger. Men kan dit invullen en rechtsreeks 

doorsturen naar de bestemmeling. Dit verhoogt het gebruiksgemak. In figuur 12 

vindt u een voorbeeld van een uploadbaar formulier18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: een uploadbaar formulier op de webstek van Zwevegem 

 

Na het checken op de aan- of afwezigheid van het loket en de formulieren, gaan we 

op zoek naar informatie over het loket en zijn diensten, over de status en de 

afhandeling van de aanvragen. Eerst en vooral moet het overzicht van de 

producten en diensten voor iedereen zichtbaar zijn. Het mag niet dat men zich 

eerst moet registreren via een ingewikkelde procedure, dit zou bijzonder 
                                                 
18 X., Internet, 23-05-2008 www.zwevegem.be 
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ongebruiksvriendelijk zijn.  

Als men als klant ergens iets bestelt, heeft men graag een woordje uitleg over dat 

product. De besturen moeten de verschillende, vaak moeilijk te begrijpen, 

formulieren ook voorzien van een woordje uitleg. Ook de werking van het eLoket op 

zich is niet voor iedereen even duidelijk dus dat verdient ook wat duiding. 

Indien men een product of dienst aanvraagt bij een eLoket moet men ook enkele 

modaliteiten kennen over de transactie. Het is niet meer dan normaal dat men bij 

een bestelling  weet hoe die bestelling zal verlopen in termen van termijnen, 

kanalen en de werkwijze.  

 

De volgende groep indicatoren onder de noemer eLoket behandelt de ontsluiting 

van de producten. Worden ze weergegeven via een overzichtslijst, een A-Z index of 

een zoekfunctie? Een combinatie van meerdere methoden is het meest 

gebruiksvriendelijk.   

 

Met betrekking tot de authentificatiemethode zijn er verschillende mogelijkheden. 

De drie meest gebruikte methoden zijn:  

 

 Via een login of userID en een paswoord moet de burger eerst langs de 

gemeente gaan om daar zijn eigen account te laten creëren. 

 

 De federale token is een kaart, met de afmetingen van een bankkaart, die 

door alle Belgen via het internet aangevraagd kan worden. De kaart wordt 

dan per post opgestuurd en is strikt persoonlijk. Hij bevat namelijk 24 unieke 

codes die gebruikt worden bij de authentificatie via het internet. Wanneer 

men dan toegang wenst te krijgen tot bepaalde transacties, wordt men 

verzocht een code in te vullen die overeenstemt met een positie op de token. 

Zo kan men bijvoorbeeld gevraagd worden om de 13de tokencode in te 

vullen. Een token voor burgers moet worden aangevraagd via het federaal 

portaal. De token wordt dan opgestuurd naar het officieel adres. Als je de 

token verliest, kan je een nieuwe token aanvragen en wordt de oude 

ongeldig gemaakt.  

 

 De elektronische identiteitskaart ziet er uit als een bankkaart en werkt 

ook met een pincode. Om de vijf jaar moet ze vernieuwd worden omdat door 

regelmatig de kaart te vernieuwen de overheid steeds de nieuwste 
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beveiligingstechnieken kan garanderen. De elektronische identiteitskaart 

bevat dezelfde gegevens als de oude papieren identiteitskaart en vormt als 

het ware je elektronische handtekening. Het is dus volledig 

rechtsgeldiggeldig om online mails te ondertekenen of aangetekend te 

versturen, producten te kopen of om contracten af te sluiten. 

 

Nog onder de noemer authentificatie staat de mogelijkheid tot een gepersonaliseerd 

loket. Het loket kan dan zelf gepersonaliseerd worden met de onderwerpen naar 

keuze. Dit vergemakkelijkt de procedure. De stad Mechelen19 biedt deze 

mogelijkheid al aan zoals u kan zien op figuur 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: de mogelijkheid tot een gepersonaliseerd eLoket in Mechelen 

 

Tenslotte zijn er nog twee indicatoren die betrekking hebben op het gebruik van het 

eLoket. Ten eerste gaat het hier om de mogelijkheid tot het volgen van de status 

van een verzoek. Verschillende loketten bieden deze mogelijkheid reeds aan. Men 

kan dan zien hoever de gemeente al staat met de verwerking van uw aanvraag. 

Ten laatste kijkt men naar de mogelijkheid tot online betalen. 

 

Naast de basisindexen wordt er ook gepeild naar de manier waarop de 

gemeentelijke websites de privacywetgeving toepassen en naleven. ePrivacy wordt 

niet beschouwd als een extra index, maar eerder als een speciale focus.  

                                                 
19 X., Internet, 23-05-2008 www.mechelen.be  
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2 Tussentijdse resultaten  

 
In dit gedeelte kunnen we u reeds een tussentijdse rapportering van de resultaten 

van 2008 voorschotelen. Een overzicht van de resultaten zoals Indigov die 

weergeeft kan helaas nog niet worden gegeven. Indigov berekent de indexscores 

naar het IQ-model zoals besproken werd in het punt rond de berekening van de 

scores. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond en Indigov nog niet met de 

tussentijdse indexscores naar buiten wenst te treden is het onmogelijk om deze al 

in de scriptie te verwerken.  

Om toch al een beeld te geven van hoe de gemeenten het er dit jaar van af 

brachten, hielden we een steekproef van de eerste 60 geanalyseerde gemeenten. 

 
In onderstaande tabel werd een overzicht gegeven van het totaal aantal gemeenten 

in de Vlaamse provincies en het Brusselse gewest. We zien dat Antwerpen met 70 

gemeenten koploper is terwijl er in het Brussels gewest maar 19 gemeenten liggen.  

 

Tabel 3: overzicht van de gemeenten volgens provincie 

Provincie Gemeenten % 

Antwerpen 70 21,40% 

Limburg 44 13,40% 

Oost-Vlaanderen 65 19,90% 

Vlaams-Brabant 65 19,90% 

West-Vlaanderen 64 19,60% 

Brussels Gewest 19 5,80% 

Totaal 327 100,00% 
 
 
 
 
De 60 reeds geanalyseerde gemeenten werden geselecteerd op basis van een 

willekeurige steekproef. Jammer genoeg is de geografische spreiding van deze 

gemeenten niet echt representatief te noemen in vergelijking met alle Belgische 

gemeenten. Zo zien we dat er 30 procent Antwerpse gemeenten werden 

opgenomen, terwijl uit de voorgaande tabel blijkt dat maar 21, 4% van de 

gemeenten in de provincie Antwerpen gelegen is. Oost-Vlaanderen is op zijn  

beurt ondervertegenwoordigd. 
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 De steekproef bestaat maar uit 6,7 procent Oost-Vlaamse gemeenten terwijl er 

19,9% van alle gemeenten ligt in Oost-Vlaanderen.  

 

Tabel 4: overzicht van de gemeenten uit de steekproef 

Provincie Gemeenten % Totaal % Steekproef 

Antwerpen 18 5,5 30 
Limburg 7 2,1 11,7 
Oost-Vlaanderen 4 1,2 6,7 
Vlaams-Brabant 14 4,3 23,3 
West-Vlaanderen 13 4 21,7 
Brussels Gewest 4 1,2 6,7 
Total 60 18,3 100 
System missing 267 81,7   
 
 
Hierna volgt een overzicht van de procentuele scores volgens index. De resultaten 

mogen niet veralgemeend worden naar de rest van de steden en gemeenten. Om 

die reden kunnen we deze cijfers ook nog niet objectief vergelijken met voorgaande 

jaren.  De conclusies die worden getrokken gelden dus enkel voor de 60 

geanalyseerde gemeenten en steden. De scores kunnen wel gezien worden als een 

stevige indicator voor de toekomstige eindscores.  
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2.1 Usability 

 

De structureringsprincipes worden niet opgenomen in de indexscores, maar zijn wel 

een Usability-aspect. De thematische structurering is het populairst bij de 

gemeenten en kan gezien worden als de standaard. De thema’s variëren van vrije 

tijd over cultuur tot wonen. 88,3 % gebruikt ook de structurering volgens 

gemeentedienst, dit is mogelijk want meerdere principes kunnen gebruikt worden. 

Het hoofdmenu indelen volgens levensgebeurtenis, doelgroep of wijk gebeurt nog 

steeds heel zelden.  

 

Tabel 5: De structureringsprincipes 

 Ja Nee 

per gemeentedienst 88,30% 11,70% 

per thema 98,30% 1,70% 

per doelgroep 16,70% 83,30% 
per levensgebeurtenis 11,70% 88,30% 

per wijk/buurt 6,70% 93,30% 
 

 

Een volgend onderdeel van Usability is de navigatie. Over het algemeen scoren de 

gemeentes goed op navigatie. Enkel met betrekking tot de lokalisatie knelt het 

schoentje. Slechts 63 procent van de gemeenten gebruikt een tool zoals 

broodkruimelnavigatie zoals men kan zien in tabel zes.  

 

Tabel 6: navigatie  

 Ja Nee 

Beschikt de website over een direct toegankelijke 
en informatieve homepage? 80,00% 20,00% 

Beschikt de website over een directe link naar de 
homepage op elke pagina? 91,70% 8,30% 

Beschikt de website over een steeds zichtbare 
hoofdnavigatiestructuur? 86,70% 13,30% 

Openen alle webpagina’s van de website binnen 
éénzelfde venster  91,70% 8,30% 

Kunnen bezoekers zich op de website steeds 
duidelijk lokaliseren (b.v. via 
broodkruimelnavigatie)? 

63,30% 36,70% 
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Met de zoekfaciliteiten is het minder goed gesteld. Amper twee op drie besturen 

biedt een zoekfunctie aan.  Een site map, onmisbaar voor ervaren surfers, is slechts 

in de helft van de gevallen beschikbaar.  

 

Tabel 7: de zoekfaciliteiten 

  
Ja Nee 

Produceert de website unieke URL's die zorgen dat 
onderdelen van de site rechtstreeks bij de favorieten 
geplaatst kunnen worden? 

70,00% 30,00% 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een 
uitgebouwde trefwoordenlijst (A-Z index)? 33,30% 66,70% 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een open 
zoekmachine (open veld voor zoektermen) die direct 
toegankelijk is van op elke pagina? 

66,70% 33,30% 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een 
geavanceerde zoekmachine (b.v. gecombineerd zoeken) die 
toegankelijk is via een link op elke pagina? 

15,00% 85,00% 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een site 
map? 50,00% 50,00% 

 

 

De gebruikershulp en toegankelijkheid werden in één tabel weergegeven. Van alle 

Usability-indicatoren wordt er aan deze groep het minst aandacht geschonken door 

de webmasters. Wat betreft gebruikershulp beschikt maar 15 procent van de sites 

over een lijst met veelgestelde vragen. Minder dan een derde geeft een 

mogelijkheid tot assistentie of uitleg bij problemen met de website. 
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Een kleine 40 procent denkt aan de mindervalide medemens. Een vierde beschikt 

zelfs over het Anysurfer-label. Dit is een kwaliteitsgarantie van de overheid. 

Houders van dit label zijn getest en geslaagd op aspecten van ondersteuning voor 

mindervalide mensen.  

 

Tabel 8: Gebruikershulp en toegankelijkheid 

  Ja Nee 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een lijst met 
veelgestelde vragen (FAQ)? 15,00% 85,00% 

Is er op de website van de overheidsorganisatie een 
helppagina voor gebruikers, een directe toegang tot een 
helpdesk of een direct toegankelijk e-mail adres van de 
webmaster? 

31,70% 68,30% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie vormen van 
ondersteuning aan voor mindervalide gebruikers (b.v. 
kleuren aanpassen, lettertypes vergroten, auditieve 
ondersteuning, …)? 

38,30% 61,70% 

Beschikt de website van de overheidsorganisatie over het 
AnySurfer-label? 26,70% 73,30% 
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2.2 eAdministratie 

 

Tabel negen geeft de resultaten van de praktische contactinformatie weer. Het 

meest opvallend is dat  geen enkel van de reeds geanalyseerde gemeenten en 

steden de responstijden op e-mails weergeeft. Hetzelde lot is het chatten of skypen 

met het bestuur beschoren. Dit behoort nog niet tot het aanbod. 

Acht procent van de besturen gaat met de billen bloot door geen contactgegevens 

te vermelden van het gemeente- of stadhuis.  

 

Tabel 9: Praktische contactinformatie 

  Ja Nee 

Biedt de overheidsorganisatie, direct toegankelijk via de 
homepagina, snel en eenvoudig alle relevante algemene 
contactinformatie van het bestuur (bezoekadres, 
postadres, openingstijden, telefoonnummers en 
mailadressen)? 

91,70% 8,30% 

Biedt de overheidsorganisatie, direct toegankelijk via de 
homepagina, snel en eenvoudig alle relevante 
contactinformatie van de administratieve diensten  
(bezoekadres, postadres, openingstijden, 
telefoonnummers en mailadressen? 

90,00% 10,00% 

Biedt de overheidsorganisatie, direct toegankelijk via de 
homepagina, snel en eenvoudig alle relevante 
contactinformatie van de personeelsleden  (bezoekadres, 
postadres, openingstijden, telefoonnummers en 
mailadressen? 

53,30% 46,70% 

Biedt de overheidsorganisatie op haar website een 
organigram (schematisch overzicht) van de 
administratieve diensten? 

6,70% 93,30% 

Is het voor een bezoeker van de website van de 
overheidsorganisatie mogelijk om direct via de website 
live in contact te komen met de overheidsorganisatie 
(zoals via chat, skype e.d.)? 

0,00% 100,00% 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een 
expliciete vermelding van de responstijden op e-mails? 0,00% 100,00% 

 

 

Uit tabel tien blijkt dat 85 procent beschikt over een nieuwsrubriek en dat is een 

positieve vaststelling. Ongeveer de helft van de sites met een nieuwsrubriek 

bewaart de berichten langer dan een jaar in een archief. Het gemeentelijk infoblad 
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wordt ook steeds meer injteractief. Reeds 65 procent van deze bladen is ook online 

te vinden. De nieuwigheden op de website worden onvoldoende aangekondigd via 

een extra rubriek of RSS.  

 

Tabel 10: de nieuwsvoorziening 

  Ja Nee 

Beschikt de website van de 
overheidsorganisatie over een 
nieuwsrubriek (nieuws, actueel, 
persberichten, ...)? 

85,00% 15,00% 

Beschikt de website van de 
overheidsorganisatie over een 
nieuwsarchief? 

43,30% 56,70% 

Kunnen bezoekers van de website zich 
aanmelden voor minstens één e-mail 
nieuwsbrief van de overheidsorganisatie? 

40,00% 60,00% 

Biedt de website van de 
overheidsorganisatie RSS aan? 13,30% 86,70% 

Beschikt de website van de 
overheidsorganisatie over een rubriek 
“nieuw op de website”? 

1,70% 98,30% 

Beschikt de website van de 
overheidsorganisatie over een 
elektronische versie van het gemeentelijk 
infoblad? 

65,00% 35,00% 

 

In onderstaande tabel kan u zien dat slechts 56 procent de taakbeschrijvingen van 

de diensten in detail weergeeft. Een overdonderende meerderheid vermeldt wel 

welke producten of diensten worden aangeboden.  

 

Tabel 11: Dienstengids en productcatalogus 

  Ja Nee 

Ontsluit de website van de overheid de taakbeschrijvingen 
van administratieve diensten? 56,70% 43,30% 

Ontsluit de website van de overheid lijsten van 
administratieve producten (voorbeelden van administratieve 
producten: geboorteaangifte, stedenbouwkundig attest, 
kampsubsidies, …)? 

90,00% 10,00% 

Ontsluit de website van de overheid systematisch volledig 
uitgewerkte omschrijvingen van administratieve producten: 
wat, voor wie, wanneer, voorwaarden, procedures, tarieven, 
benodigde documenten,  ...? 

60,00% 40,00% 

Ontsluit de website van de overheid gemeentelijke 
reglementen (belastingen, retributies, subsidies)? 65,00% 35,00% 
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2.3 eCommunity 

 

De resultaten van eCommunity worden gebundeld. Tabel 12 geeft een overzicht 

van alle indicatoren.  

 

Tabel 12: overzicht resultaten eCommunity 

  Ja Nee 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie in 
een GIS-toepassing (interactief stratenplan e.d.)? 70,00% 30,00% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website toeristische 
informatie? 83,30% 16,70% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie over 
het OCMW (bestuur én dienstverlening)? 93,30% 6,70% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie over 
de lokale politie(zone)? 91,70% 8,30% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie 
andere hulpdiensten (brandweer, ...)? 80,00% 20,00% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie over 
calamiteiten en rampenbestrijding (rampenplan)? 6,70% 93,30% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website een 
activiteiten- of evenementenkalender? 85,00% 15,00% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie van 
of over lokale verenigingen? 85,00% 15,00% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website informatie van 
of over lokale bedrijfsleven? 65,00% 35,00% 

Biedt de overheidsorganisatie op haar website ruimte voor 
maatschappelijke initiatieven en inspraak van eigen inwoners? 8,30% 91,70% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie de mogelijkheid om 
zich in te schrijven op SMS-diensten? 1,70% 98,30% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie web-TV? 11,70% 88,30% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie webcasts en/of 
podcasts (audiovisuele uitzendingen via het internet)? 0,00% 100,00% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie een gemeente- of 
stadsblog? 1,70% 98,30% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie een foto- en/of 
videoblog? 33,30% 66,70% 
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Uit  bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de gemeenten de website  nog 

meer zien als informatiekanaal dan als interactieplatform. De bovenste groep 

indicatoren heeft betrekking tot informatie, de onderste op interactie. In de meeste 

gevallen vindt de bezoeker informatie over toerisme, het OCMW, de politie, 

activiteiten of het verenigingsleven. Langs de andere kant springen bitter weinig 

besturen creatief om met de webtoepassingen zoals SMS-diensten (1,7%) of web-

TV (11,7%).  

 

2.4 eDemocratie 

 

De eerste groep indicatoren onder eDemocratie is die van de praktische 

beleidsinformatie.  

 

Tabel 13: praktische beleidsinformatie 

  Ja Nee 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website 
spreekuren van burgemeester en schepenen (of hun 
vertegenwoordigers)? 

65,00% 35,00% 

e-mail adres burgemeester: gemeente.be 71,70% 28,30% 

e-mail adres burgemeester: privé-adres 20,00% 80,00% 

e-mail adressen schepenen: gemeente.be (hebben ze 
allen gemeente.be adres?) 58,30% 41,70% 

e-mail adressen schepenen: privé-adressen (worden 
privé-adressen gebruikt?) 33,30% 66,70% 

e-mail adressen gemeenteraadsleden: gemeente.be 
(hebben ze allen gemeente.be adres?) 16,70% 83,30% 

e-mail adressen gemeenteraadsleden: privé-adressen 
(worden privé-adressen gebruikt?) 60,00% 40,00% 

de samenstelling van het schepencollege 98,30% 1,70% 

de samenstelling van de gemeenteraad 96,70% 3,30% 

de samenstelling van de adviesraden 51,70% 48,30% 

de namen, de portefeuilleverdeling en de 
contactgegevens van het schepencollege 96,70% 3,30% 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat 91 procent van de burgemeesters en schepenen 

hun e-mail adressen openbaar maken via de website. Bij de gemeenteraadsleden is 

dit ongeveer 75 procent. De wijze waarop verschuift wel van een officieel 

gemeente.be adres naar privé-adressen hoe lager men afdaalt op de hiërarchische 

ladder.  

De beleidsmakers doen hun best zich voor te stellen via de website, het 

schepencollege en de gemeenteraad worden goed voorgesteld. Minder is dit het 

geval met de adviesraden, in slechts de helft van de gevallen komt de bezoeker iets 

meer te weten over de samenstelling.  

 

Wat betreft de beleidsdocumenten schieten de besturen nog tekort. Een dikke 60 

procent vindt het nodig het bestuursakkoord openbaar te maken. Minder dan twee 

procent heeft zich de moeite getroost het jaarverlsag van 2007 binnen het half jaar 

na de jaarwisseling online te plaatsen. De agenda en verslagen van de 

gemeenteraad worden in vergelijking met die van de adviesraden veel belangrijker 

geacht.  

 

Tabel 14: de beleidsdocumenten 

  Ja Nee 

Het bestuursakkoord 61,70% 38,30% 
Eén of meerdere beleidsprogramma’s of -dossiers 55,00% 45,00% 
Het jaarverslag van 2007 1,70% 98,30% 
De begroting van 2008 20,00% 80,00% 
Ontsluit de overheidsorganisatie tekstueel informatie aangaande de 
agenda, de verslagen / notulen of de adviesnota’s van de 
vergaderingen van de adviesraden? 

18,30% 81,70% 

Ontsluit de overheidsorganisatie de agenda van de gemeenteraad 
via de website of via een mailinglist? 81,70% 18,30% 

Ontsluit de overheidsorganisatie tekstueel de verslagen / notulen 
van de vergaderingen van de gemeenteraad via de website? 75,00% 25,00% 

Ontsluit de overheidsorganisatie tekstueel het archief van de 
verslagen / notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad via 
de website? 

70,00% 30,00% 

Ontsluit de website de (verslagen van de) gemeenteraad in beeld 
en/of geluid? 0,00% 100,00% 

Ontsluit de website een archief van beeld- en/of geluidsfragmenten 
van de (verslagen van de) gemeenteraad? 0,00% 100,00% 
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Tabel 15 toont duidelijk aan dat de burgers te weinig worden ingelicht over hun 

rechten 

 

Tabel 15: algemene informatie eDemocratie 

  Ja Nee 

Biedt de overheidsorganisatie op haar website informatie 
over de wijze waarop burgers een onderwerp op de 
agenda van de gemeenteraad kunnen zetten 
(burgerinitiatief)? 

1,70% 98,30% 

Geeft de overheidsorganisatie op de website aan op 
welke wijze een burger een WOB verzoek (Wet 
Openbaarheid van Bestuur) moet of kan indienen, b.v. 
om inzage in bestuursdocumenten te verkrijgen? 

13,30% 86,70% 

Publiceert de overheidsorganisatie op haar website 
informatie over de klachtenprocedure of de 
ombudsdienst? 

16,70% 83,30% 
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2.5 Interactiviteit 

 

Geen enkele van de odnerzochte gemeentes houdt op regelmatige basis enquêtes. 

Slechts 3 procent biedt een forum aan, iets dat toch bijzonder populair is geworden 

de laatste jaren. Bovendien kan dit het debat over verschillende onderwerpen 

aanwakkeren.  

Van de overige indicatoren is er steeds iets meer of minder dan de helft aanwezig.  

 

Tabel 16: de interactiviteit 

  Ja Nee 

Biedt de overheidsorganisatie burgers of verenigingen op haar website de 
mogelijkheid om online een aankondiging van activiteiten op te geven? 48,30% 51,70% 

Biedt de overheidsorganisatie op haar website de mogelijkheid om te 
discussiëren over bestuurlijke of beleidsrelevante thema's (forum, 
discussielijst)? 

3,30% 96,70% 

Heeft de overheidsorganisatie online opiniepeilingen, enquêtes of quick 
polls (met permanent karakter, geen toevallige bevragingen)? 0,00% 100,00

% 

Biedt de overheidsorganisatie op haar website een online contactformulier 
(voor vragen, klachten, suggesties, ....)? 43,30% 56,70% 

Biedt de overheidsorganisatie op haar website een online meldingskaart 
(voor de melding van concrete problemen zoals de staat van een stoep, 
fietspad of speelplein, sluikstorten, e.d.) 

58,30% 41,70% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie folders en brochures en/of 
de mogelijkheid om deze online te bestellen? 45,00% 55,00% 
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2.6 eLoket 

 
Tabel 17: beschikbaarheid van een eLoket 

  Ja Nee 

Zijn er downloadbare formulieren beschikbaar op 
de website van de overheidsorganisatie om 
administratieve producten aan te vragen? 

63,30% 36,70% 

Zijn er uploadbare formulieren beschikbaar op de 
website van de overheidsorganisatie om 
administratieve producten aan te vragen? 

58,30% 41,70% 

Zijn de downloadbare of uploadbare formulieren 
op de website van de overheidsorganisatie 
gegroepeerd in een eLoket? 

58,30% 41,70% 

 

De eerste 3 indicatoren geven de beschikbaarheid van een eLoket weer. Het is 

vooral de derde indicator die bepalend is voor de aan- of afwezigheid van een 

eLoket. We zien dat bijna zes op de tien besturen beschikken over een elektronisch 

loket.  

 

Omdat de elektronische dienstverlening nog in de kinderschoenen staat is het 

belangrijk dat er voldoende informatie wordt geboden. Uit tabel 18 blijkt dat slechts 

60 procent van de besturen het overzicht van de aangeboden diensten direct 

beschikbaar stelt voor de bezoeker zonder zich te moeten authenticeren.  

Amper 36 procent biedt informatie aan over die producten en nog minder besturen 

geven een woordje uitleg bij de werking van het eLoket.  
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 Tabel 18: informatie over het eLoket 

  Ja Nee 

Is het overzicht van de producten en diensten die 
via het eLoket kunnen worden verkregen direct 
toegankelijk voor een bezoeker  

60,00% 40,00% 

Biedt de overheidsorganisatie in haar eLoket, 
direct toegankelijk voor een bezoeker, informatie 
over de producten en diensten die kunnen 
aangevraagd worden  

36,70% 63,30% 

Biedt de overheidsorganisatie in haar eLoket, 
direct toegankelijk voor een bezoeker, informatie 
over de werking en het gebruik van het eLoket 
(wat is het eLoket, informatie over toegangs- en 
informatiebeveiliging, instructies m.b.t. invullen 
en verzenden 

28,30% 71,70% 

Biedt de overheidsorganisatie in haar eLoket, 
direct toegankelijk voor een bezoeker, informatie 
over de afhandeling van de aanvragen 
(ontvangstbevestiging en respons, werkwijze, 
kanalen, termijnen,…)? 

8,30% 91,70% 

 

De formulieren in een eLoket worden meestal weergegeven in een overzichtslijst 

(58,3 %), de zoekfuncties (13,3%) en de A-Z indexen (5%) zijn minder 

ingeburgerd. 

 

Tabel 19: ontsluiting van het eLoket 

  Ja Nee 

Ontsluit het eLoket van de 
overheidsorganisatie haar 
producten en diensten via 
een overzichtslijst? 

58,30% 41,70% 

Ontsluit het eLoket van de 
overheidsorganisatie haar 
producten en diensten via 
een A-Z index? 

5,00% 95,00% 

Ontsluit het eLoket van de 
overheidsorganisatie haar 
producten en diensten via 
een zoekfunctie? 

13,30% 86,70% 
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Een hekelpunt voor een vlot gebruik van het eLoket is en blijft het gebrek aan een 

mogelijkheid tot het authentificeren van de gebruiker. Indien men zich niet kan 

identificeren kan men hoogstens een formulier downloaden of digitaal versturen. 

Om iets officieel te maken zal men toch nog altijd even naar het gemeentehuis 

moeten om iets te handtekenen. Die trip naar het gemeentehuis zou tot het 

verleden kunnen behoren indien men zich kan authentificeren. De verschillende 

methoden zijn allemaal erkend door de overheid. Slechts 13,3 procent van de 

besturen gebruikt de elektronische identiteitskaart of digitale handtekening. De 

userID en de federale token doen het zelfs nog slechter. Logischerwijs zijn de 

mogelijkheden tot online betalen nog schaarser, in slechts 5% van de gevallen kan 

men dit doen.  

 

 

Tabel 20: authentificatie, identificatie  en gebruik 

  Ja Nee 

Kan een bezoeker zich op de website van de 
overheidsorganisatie authenticeren met behulp van een 
login/userID en paswoord? 

5,00% 95,00% 

Kan een bezoeker zich op de website van de 
overheidsorganisatie authenticeren met behulp van de 
federale token? 

10,00% 90,00% 

Kan een bezoeker zich op de website van de 
overheidsorganisatie authenticeren met behulp van de 
eID/digitale handtekening? 

13,30% 86,70% 

Kan een bezoeker zich op de website van de 
overheidsorganisatie authenticeren met behulp van een 
andere authenticatiemethode? 

0,00% 100,00% 

Biedt de website van de overheidsorganisatie de 
mogelijkheid van een gepersonaliseerd digitaal loket aan? 1,70% 98,30% 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een 
mogelijkheid om online de status van een product-
/dienstaanvraag te volgen? 

13,30% 86,70% 

Bevat de website van de overheidsorganisatie een 
mogelijkheid om rechtstreeks een aangevraagde / verstrekte 
dienst/product te betalen? 

5,00% 95,00% 

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat er op het vlak van de eLoketten nog 

bijzonder veel werk aan de winkel is. 
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Naast deze indicatoren werd er ook nog gepolst naar ePrivacy. Tabel 21 geeft een 

overzicht van de bevindingen rond ePrivacy.  

 

Tabel 21: ePrivacy 

  Ja Nee 

Heeft de bezoeker van de website 
de mogelijkheid om 
persoonsgegevens mee te delen? 

81,70% 18,30% 

Is er een privacystatement aanwezig 
op de website? 15,00% 85,00% 

Publiceert de overheidsorganisatie 
op haar website een proclaimer? 0,00% 100,00% 

 

Op iets meer dan 80 procent van de websites kan de bezoekers zijn 

persoonsgegevens achterlaten. Slecht 15 procent van de websites vermelden een 

privacystatement. Dit wil zeggen dat de burger op de meeste gemeentelijke 

websites niet of slechts moeilijk kennis kan nemen van de rechten waarover hij 

beschikt in het licht van de persoonlijke gegevens die hij meedeelt.  

Veel besturen flirten dus met de wet op de privacy.  

Frappant is dat geen enkele van de besturen een proclaimer weergeeft op de 

website. Een proclaimer is het tegenovergestelde van een disclaimer. Een 

disclaimer is een tekst waarin onder andere staat dat de makers van de website 

niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. Dit is natuurlijk je reinste onzin. 

Nochtans is de disclaimer de standaard. Een voorbeeld van een gebruiksvriendelijke 

proclaimer die de bezoeker vertrouwen inboezemt vindt u in bijlage 120.  

 

 

 

 

 

                                                 
20 Bijlage 1: de proclaimer. X., het internet 03-06-2008  
http://www.burger.overheid.nl/service_menu/proclaimer 
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Deel IV Kritische reflectie 

 
De Monitor Lokale besturen verdient de lof die hij krijgt in België en ik kan dan ook 

niet anders dan dit instrument bejubelen. Niets is echter perfect en daarom zullen 

later in deze kritische reflectie enkele bedenkingen volgen.  

 

Indigov verdient in de eerste plaats een pluim omdat ze indirect een dienst 

bewijzen aan de bevolking. Zonder een dergelijk onderzoek zou de kwaliteit van de 

electronische dienstverlening het niveau dat het vandaag de dag haalt, niet eens 

benaderen. Indigov trekt aan de alarmbel wanneer het nodig is, ze geven de juiste 

richting aan en begeleiden de besturen.  

Ook qua opbouw is de monitor een schoolvoorbeeld van professionalisme en 

deskundigheid. Door de omvang van het onderzoek worden alle mogelijke aspecten 

van gebruiksvriendelijkheid en dienstverlening belicht. Voor elke behoefte die de 

gebruiker van de website kan hebben wordt ook onderzocht of de gemeente een 

inspanning doet deze behoefte te bevredigen.  

De kwaliteit van het onderzoek scheert hoge toppen in vergelijking met andere 

studies. De beste websites worden zelfs dubbel gescreend door de ervaren 

researchers van Indigov.  

 

Toch zijn er enkele opmerkingen te maken over de monitor. De monitor is een 

kwantitatief onderzoek. Er wordt enkel gepeild naar de aan- of afwezigheid van de 

indicatoren. Men kan stellen dat dit de meest objectieve manier is om het 

onderzoek te voeren, langs de andere kant sluit dit elke vorm van nuance uit. Een 

e-loket waarin zes formulieren zijn opgenomen kan dezelfde quotering krijgen dan 

een beter uitgebouwd e-loket met 50 formulieren bijvoorbeeld. Bij sommige 

indicatoren is het aangewezen om met schalen te werken. Een 5-puntenschaal 

waarbij “5” staat voor volledig uitgebouwd en “1” voor zwak zou een oplossing 

kunnen zijn. Ter verdediging van Indigov moet ik wel vermelden dat de verwerking 

en het coderen dan nog veel ingewikkelder zou worden.  
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Een tweede minpuntje van de monitor is het grote aantal codeurs. Dit jaar waren er 

drie codeurs, waaronder ikzelf, die fulltime bezig waren met de screening. De drie 

codeurs werden bijgestaan door een zestal andere werknemers, die elk ook een 

aanzienlijk aantal websites doorlichtten. Negen verschillende mensen dus en dat 

betekent negen verschillende methoden, visies en wijzen van interpretatie. De 

interpretatieverschillen zijn moeilijk uit te sluiten. Zo zal de ene persoon tevreden 

zijn met een taakomschrijving van de dienst bevolking van twee regels. Zijn collega 

zal dit onvoldoende vinden.  

De interpretatieverschillen kunnen kleiner worden door met minder codeurs te 

werken en deze nauwer te laten samenwerken. Voor de start van het onderzoek 

kregen alle codeurs wel een briefing om de interpretatieverschillen uit te vlakken. 

Tijdens de briefing krijgt men echter veel informatie te verwerken op korte tijd, 

daarom zou deze briefing toch nog iets langer mogen zijn. De mensen die de 

screening effectief uitvoeren zijn immers in de eerste plaats stagairs zonder 

ervaring op dit vlak. Voor de stagiairs is het nuttig de briefing meermaals te 

herhalen op andere tijdstippen. Men kan ook op het einde van elke werkdag even 

samenzitten en een evaluatie doen van die dag. De codeurs kunnen dan ook naar 

hartenlust vragen stellen.  

De meer ervaren onderzoekers van Indigov kunnen tenslotte een iets strengere 

controle van de stagiairs uitvoeren om de beginnersfoutjes te elimineren.   

 

Een laatste punt van kritiek gaat over de rapportering. Ik heb niet de kans 

gekregen om zelf mee te werken aan de rapportering omdat het onderzoek nog 

lopende was tijdens het schrijven van dit werk. De mensen van Indigov schrijven 

elk jaar een uitgebreid algemeen rapport. De gemeenten kunnen dit bestellen 

samen met een maatrapport voor hun eigen gemeente. In de eerste plaats swingen 

de kosten van deze rapportering de pan uit. Er kruipen veel werkuren in het 

schrijven van het rapport en dit wordt dan nog eens afgedrukt in kleur en op 

hoogwaardig papier.  

In de tweede plaats is deze manier niet interactief genoeg. De besturen die iets 

veranderen aan de website zien hun inspanningen niet direct vertaald worden naar 

een betere score.  

Indigov erkent dit probleem en gaat in de toekomst zoeken naar een andere wijze 

van rapporteren. Waarschijnlijk gaat men werken naar het Nederlandse model. 

Daar krijgen de besturen die het willen een rapport in een powerpoint-versie. 
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Bovendien wordt alles online geplaatst in een centrale databank. Indien er in de 

loop van het jaar aanpassingen aan een website gebeuren, kunnen de besturen dit 

melden bij het onderzoeksbureau, die dit controleren en rechtstreeks veranderen. 

Deze manier drukt niet enkel de kosten, maar zorgt ook voor een database die up-

to-date blijft.  

 

Deze bemerkingen wegen echter niet op tegen de voordelen van de monitor. De 

toolkit en haar methodologie en de know-how van de onderzoekers van Indigov zijn 

onmisbaar geworden voor de Belgische communicatiewereld. Nu de idee van een 

verenigd Europa concreter wordt, kan de monitor misschien in de toekomst haar 

nut op internationaal niveau bewijzen. Er gaat immers een eenduidige 

methodologie moeten komen rond eDemocratie en eParticipatie die toepasbaar is in 

heel Europa. Indigov staat te trappelen om haar steentje hier toe te kunnen 

bijdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Besluit  

 

Het voorbije decennium is de vooruitgang van de digitale media in een 

stroomversnelling geraakt. Na een moeilijke start zijn de lokale besturen de laatste 

jaren uit de startblokken geschoten. De gemeenten en steden zijn duidelijk op de 

goede weg, maar er is nog een enorme progressiemarge.  

 

Indigov neemt het voortouw in het onderzoek naar eGovernment. Met het 

ontwikkelen van de monitor meten zij de progressie die de overheden maken.  

De monitor onderzoekt naast een aantal gebruikselementen vooral het inhoudelijke 

aspect van de websites.  

De monitor is opgebouwd uit zes grote indexen. De gemeentes worden dan ook 

geëvalueerd en gequoteerd op die verschillende indexen. De resultaten kunnen 

vergeleken worden ten opzichte van het gemiddelde. Op die manier kunnen de 

gemeenten zien op welke punten zij nog moeten verbeteren. 

 

De werking van de monitor is na zeven jaar ervaring geoptimaliseerd, op enkele 

moeilijkheden na die niet uit te sluiten zijn door de grootschaligheid van het 

onderzoek.  

 

Wegens die omvang van het onderzoek was het jammer genoeg niet mogelijk de 

resultaten reeds volledig uit te werken in deze scriptie. De beperking in tijd maakte 

het enkel mogelijk de eerste fasen van deze monitor te doorlopen, namelijk de 

voorbereiding en de evaluatie zelf. De scriptie was er dan ook in de eerste plaats op 

gericht een inzicht te geven in de werking en opbouw van de monitor.  

 

Indigov ging wel akkoord met het opnemen van de procentuele scores van de 

eerste 60 geanalyseerde websites. Deze resultaten zijn niet representatief voor 

Vlaanderen en Brussel. Desalniettemin vormen zij een stevige indicator.  

 

Het grootste pijnpunt is de uitbouw van het eLoket. Dit zou nochtans het prioritaire 

aandachtspunt moeten zijn om de webcommunicatie op te drijven. Verder draait 

het gebruik van de multimediale mogelijkheden zoals chat of web-TV nog steeds op 

een laag pitje.  

De besturen zien de websites nog steeds meer als een nieuwsplatform. Op dit vlak 



 

wordt dan wel vooruitgang geboekt. De websites ontbreekt het niet aan nieuws 

over cultuur, toerisme of het lokale bedrijfsleven.  

 

De lokale besturen lijken meer en meer overtuigd van de kracht van het internet. 

Desondanks is er sprake van een trage groei. Andere factoren zoals een beperking 

van het budget kunnen hier ook een rol in spelen.  

Misschien moet de centrale overheid een speciale focus geven aan dit thema en de 

besturen meer aansporen de mogelijkheden ten volle te benutten.  
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Proclaimer 
“Burger@Overheid.nl is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan 
deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Komt 
u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder 
op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens 
staan op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en 
eventueel actie ondernemen.  

Wanneer u per e-mail of met behulp van het webformulier reageert, wordt dit behandeld conform 
onze e-mail gedragslijn (pdf, 43 Kb). Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het 
aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.  
 
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens 
worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.  

De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd doordat wordt voldaan aan de webrichtlijnen 
van de overheid. Bovendien is het waarmerk “Drempelvrij” van toepassing. “ 

 
 


