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Wordt de nieuwe ambtenaar nu écht een 

knoppendrukker… of toch niet? 
DOOR RONALD BATENBURG, CHRISTIAAN HOLLAND EN ROBBIN TE VELDE - DIALOGIC INNOVATIE EN 

INTERACTIE 

De elektronische gemeente, het nieuwe werken, ambtenaar 2.0… Van vele kanten en met veel 
begrippen wordt aangegeven dat er op de gemeentelijke werkvloer nieuwe tijden aanbreken. 
Aan de ene kant lijken deze ontwikkelingen onstuitbaar en zal de gemeentelijke werkvloer 
steeds meer in de ban komen van systemen en constante verandering waar zij zelfs nauwelijks 
invloed op kan uitoefenen. Aan de andere kant lijken deze ontwikkelingen geknipt om de 
gemeentelijke werkvloer te mobiliseren en juist meer invloed te geven. Wordt de nieuwe 
ambtenaar een knoppendrukker, of een knoppenmaker nieuwe stijl? Welke ruimte is er voor de 
gemeentelijke werkvloer om de invloed van ICT en Internet op het werk te beïnvloeden? 

WAAR GAAT HET OM? 
In ieder geval zijn de hiervoor opgeroepen vragen niet nieuw. Het onderzoek naar de gevolgen van wat 

vroeger ‘automatisering’ of ‘nieuwe technologie’ heette (en nu dus ICT of web 2.0) voor de kwaliteit van 
de arbeid, kent al een zeer lange traditie. Dit heeft in ieder geval geleid tot het inzicht dat noch ICT, noch 
kwaliteit van de arbeid, een gegeven is, maar dat beide maakbaar en beïnvloedbaar zijn. En daarom is de 
relatie tussen ICT en arbeidskwaliteit dus ook niet deterministisch (‘de computer bepaalt het werk’) – 
hoewel dit wél vaak wordt gedacht. Het is cruciaal voor het begrijpen van de gevolgen van ICT op de 
werkvloer om te doorzien hoe het zogenaamde technische en het organisatorische systeem in een 
organisatie in elkaar grijpen. En daarna om te doorzien hoe beide systemen invulling krijgen in een set van 
taken, rollen en verantwoordelijkheden (de ‘task pool’) en in de manier hoe deze worden geordend en 
verdeeld (het ‘organisatieconcept’). 

Binnen beide systemen, en zowel voor de task pool als het organisatieconcept, worden 
ontwerpbeslissingen genomen. De uitdaging is nu om de consequenties van alle beslissingen op de 
werkvloer (d.w.z. de functiestructuur, de arbeidskwaliteit en kwalificaties) niet als gegeven te beschouwen 
maar juist als toetssteen, zodat de regelruimte op systeem- en ontwerpniveau daadwerkelijk wordt benut. 
Het geheel van deze ideeën wordt in de onderstaande figuur afgebeeld. 

Naast de vraag of ‘de klant’ of ‘de financierder’ beter wordt van een nieuw ICT- en/of organisatieontwerp, 
is de vraag even belangrijk of de werknemer als gebruiker er beter van wordt. Ook al is er een staande 
organisatie en is er bestaande technologie: het kenmerk juist van alle nieuwe organisatie- en ICT-concepten 
is dat ze steeds flexibeler worden en dus open staan voor verschillende invullingen. Het blootleggen van 
deze beslisruimte is dus waar het om draait: voor de P&O-functionaris is dat het inzicht krijgen in hoe ICT-
systemen functioneel (dus niet technisch!) worden ontworpen, voor de ICT-er is dat het inzicht krijgen in 
hoe organisaties processen en mensen aansturen en welke doelen bereikt moeten worden. 

[FIGUUR 1] 

JA MAAR… 
De theorie is mooi, maar de praktijk weerbarstig. Hoe vaak wordt immers niet een top-down benadering 

ingezet om door ICT vooral meer efficiency en centrale sturing te realiseren? En hoe vaak horen we niet dat 
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ICT-projecten in eerste instantie meer geld kosten dan ze opbrengen - waardoor de nadruk op 
kostenbesparing alleen maar groter wordt. Vaak is het niet bewust, maar eerder een onbedoeld gevolg dat 
het werk van de ICT-gebruiker de sluitpost vormt. 

Redenen hiervoor zijn binnen overheidsorganisaties vaak goed te duiden: onderschatting van de 
technische complexiteit door directie en bestuur, onderschatting van de organisatorische complexiteit door 
ICT-ers en consultants, algehele tijdsdruk en politieke druk. 

De negatieve spiraal die door alle “ja maar…”-argumenten ontstaat, kan alleen door een soort van ‘anti-
cyclisch beleid’ worden doorbroken. Wereldwijd onderzoek op basis van het Technology Acceptance 
Model (TAM) heeft als resultaat opgeleverd dat gebruikersparticipatie de gebruikerstevredenheid van 
systemen vergroot, en daarmee de opbrengsten van ICT-investeringen. 

Investeren in de vroege betrokkenheid van gebruikers betaalt zich bijna altijd uit. Dit geldt zowel voor 
publieke als private organisaties en zowel voor grote als kleine organisaties. Ondanks dit besef wordt door 
projectmanagers gebruikersparticipatie te laag en te laat ingezet. Net zoals de keuze van het juiste systeem 
voor de juiste organisatie cruciaal is, is de keuze voor de juiste wijze van gebruikersparticipatie cruciaal 
voor het invullen van hierboven genoemde beslisruimte in het technische systeem. En daarmee voor de 
arbeidskwaliteit én productiviteit van de eindgebruiker. 
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