
Public the way we do it

benadrukken de managementlagen in 
een organisatie telkens opnieuw deze 
visie, het wordt nog steeds onvoldoen-
de in praktijk gebracht. Sterker nog, 
de klant wordt vaak misbruikt om de 
eigen procesgang en inrichting aan te 
spiegelen.

De uitdaging 
Wil je als overheid écht dienstverle-
nend zijn, dan moeten de huidige 
dienstverleningsprocessen anders  
worden ingericht. Nu zijn ze nog 
ingericht vanuit de wet of een speci-
fieke taakopdracht van een zbo (zelf-
standig bestuursorgaan). Hieraan wor-
den dan allerlei klantconcepten 
‘vastgeplakt’ om toch nog 
enigszins klantgericht 
te zijn.

De situatie
Een klassieke paradox bij veel (over-
heids)organisaties is dienstverlening 
versus handhaving. De benadering  
van klanten hinkt op twee gedachten. 
Aan de ene kant de wil om klanten te 
helpen, bijvoorbeeld aan een nieuwe 
baan. Aan de andere kant de vrees  
dat diezelfde klant mogelijk misbruik 
maakt van de dienstverlening. De 
overheid, en in de sociale zekerheid 
meer specifiek UWV, bevindt zich dus 
in een lastige spagaat. Mensen helpen 
en tegelijkertijd regels en wetten hand-
haven. Dit heeft een negatief effect op 
de houding van medewerkers in dit 
veld, terwijl ze juist vaak te maken 
hebben met kwetsbare klanten.

De klant als primair uitgangspunt voor 
de inrichting van de overheid; ook al 

Keteninformatisering in de sociale zekerheid.

‘De klant moet het  
uitgangspunt zijn’
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n Welke rechten heb ik bij (dreigend) 
ontslag? 

n Wat betekent werkloos worden voor 
mijn financiële situatie? 

n Hoe kom ik zo snel mogelijk weer 
aan een baan? 

Deze vragen zijn redelijk standaard 
voor werkzoekenden. UWV kan de 
antwoorden voor een deel van tevoren 
invullen, maar heeft niet op elke vraag 
een pasklaar antwoord. Vaak beheren 
andere overheidsorganisaties een deel 
van de benodigde informatie. 
Bijvoorbeeld de Belastingdienst, de 
Sociale Verzekeringsbank of DUO. De 
klant heeft hier geen boodschap aan. 
Hij wil voldoende, handzame en nut-
tige informatie en tips over zijn rech-
ten en plichten bij ontslag. En snel en 
actueel inzicht in zijn toekomstige 
persoonlijke, financiële situatie. Dit 
gaat verder dan de hoogte en duur 
van de WW-uitkering. Het gaat ook 
om de gevolgen voor genoten toesla-
gen, de af te dragen inkomstenbelas-
ting en de te betalen hypotheek.

Om aan de wens van de klant tege-
moet te komen, moet dus één instan-
tie worden aangewezen die primair 
verantwoordelijk is voor het beant-
woorden van bepaalde vragen. Andere 
betrokken organisaties moeten er dan 
voor zorgen dat de primair verant-
woordelijke over alle benodigde infor-
matie beschikt. Hierbij moet niet ver-
geten worden dat de klant niet alleen 
gegevens krijgt, hij moet ook gegevens 
aanleveren, bijvoorbeeld om aanspraak 
te kunnen maken op een toeslag, uit-
kering of subsidie.

De centrale vraag die rijst is: wie is 
primair verantwoordelijk voor het 
beantwoorden van een vraag? 
Organisaties hebben vaak de neiging 
naar elkaar te wijzen, of de nadruk te 
leggen op de wet of regeling die zij 
moeten uitvoeren, los van de levens-
gebeurtenis van de klant. Het is vaak 
de klant of een bedrijf als Capgemini 

Wij vinden dat het klantperspectief 
strikt en consequent het uitgangspunt 
moet zijn voor de gehele inrichting 
van de overheid. Het wantrouwen 
moet worden verruild voor het begin-
sel ‘vertrouwen tenzij’. De belasting-
dienst maakte deze paradigmashift al 
in de jaren negentig van de vorige 
eeuw. Met succes. Controles op recht-
matigheid hoeven niet te worden 
ingebouwd in het klantcontact, het 
kan ook elders in het proces. Dit heeft 
de volgende voordelen:
n Betere service voor de klant, door 

in te spelen op zijn wensen en 
behoeften.

n Substantiële maatschappelijke en 
politieke baten, door minder fou-
ten, minder dubbel werk en meer 
service.

n En als gevolg van het vorige punt 
ook nog eens forse en realistische 
besparingen in de uitvoering.

Kortom, je creëert een grotere public 
value bij de overheid. Om daadwerke-
lijk klantgerichter te worden, is de 
overheid inmiddels gestart met het 
project LEAF: Levensgebeurtenissen 
Als Verbindende Factor. Hierbij staan 
grote gebeurtenissen in het leven van 
de burger centraal, zoals geboren wor-
den, naar de basisschool en de middel-
bare school gaan, beroeps- of universi-
tair onderwijs volgen, werken, werk-
loos worden, een uitkering krijgen, 
ziek worden en uiteindelijk doodgaan. 
LEAF biedt een overheidsbrede web-
site. Bezoekers kiezen hier een levens-
gebeurtenis en krijgen vervolgens een 
advies waarin de informatie van alle 
relevante overheden wordt getoond. 
Om LEAF optimaal te doen werken, is 
het van belang dat de bezoeker alle 
voor hem relevante informatie in één 
oogopslag ziet, los van welke over-
heidsorganisatie die informatie beheert. 
Bij het levensloopelement ‘werkloos 
worden’ rijzen bij een werkzoekende 
vragen die de keten van Werk en 
Inkomen voor een groot deel zou moe-
ten kunnen beantwoorden. Vragen 
zoals:
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die overheidorganisaties wijzen op 
hun rol.

Onze oplossing en aanpak 
Waar en hoe moet informatie over 
levensgebeurtenissen van verschillende 
overheidsorganisaties samenkomen? 
Dat is de crux van de uitdaging waar 
we voor staan. Ten eerste moet je een 
primaire vraageigenaar aanwijzen die 
verantwoordelijk wordt voor het ver-
zamelen en distribueren van informa-
tie, en eventueel voor het communice-
ren met de klant. Vervolgens moet 
moderne technologie de nieuwe klant-
gerichtheid daadwerkelijk gestalte 
geven. Hierbij maken we onderscheid 
tussen:
n de onderliggende gegevensverzame-

ling
n de interactie met de klant 

De ‘voorkant’ moet hoe dan ook 
klantvriendelijk ingericht zijn. En  
met behulp van een e-dienstverle-
ningsplatform kun je de achterliggen-
de gegevens ontsluiten. Je vangt dan 
meerdere vliegen in één klap.
n Je hoeft onderliggende gegevensver-

zamelingen niet allemaal individueel 
te ontsluiten met een gebruikers-
interface. Zou je dat wel doen, dan 
vallen voor de klant alle voorde-
len weg van ‘service op basis van 
levensgebeurtenissen’.

n Het is relatief goedkoop, omdat 
je meerdere systemen op dezelfde 
manier ontsluit en presenteert aan 
de klant.

n Ontsluiting kan stap voor stap en 
is flexibel en aanpasbaar, in te-
genstelling tot de onderliggende 
legacy-systemen.

n Onderliggende systemen zijn vaak 
ontzettend betrouwbaar en kunnen 
nog jaren mee, ook al zijn ze relatief 
gebruiksonvriendelijk. Dit levert een 
gigantische besparing op, want veel 
organisaties denken dat ze oude sy-
stemen helemaal moeten herbouwen 
om ze klantvriendelijker te maken.

n Klanten kunnen eenvoudig zelf 
werken met de e-dienstverlening, 
waardoor bespaard kan worden op 
ambtenaren.

n Met behulp van intelligente help-
desks ‘aan de voorkant’ kun je vra-
gen écht beantwoorden. Je vervuilt 
de onderliggende systemen veel 
minder, omdat je direct de correcte 
informatie invoert.

n Controles op rechtmatigheid kun 
je elders en slimmer inbouwen in 
het proces. Overheden kunnen veel 
effectiever dan nu mogelijk mis-
bruik opsporen, omdat gegevens 
van alle organisaties voorhanden 
zijn. Misbruik kan men eenvoudig 
tegengaan met behulp van hulpmid-
delen voor risicoanalyse (datamining 
in ICT-jargon).

n Door de e-dienstverlening in de 
cloud beschikbaar te stellen, betaalt 
de overheid alleen de kosten die op 
dat moment werkelijk nodig zijn. 
De grootte van de cloud ademt na-
melijk mee met de behoefte van de 
klant.

Lessons learned
Wij schatten in dat in de toekomst 
maar liefst 80% van de klanten gehol-
pen zal zijn met behulp van e-dienst-
verlening. Hiervan zal grofweg 40% 
zich volledig zelfstandig redden en 
40% enige ondersteuning nodig heb-
ben, bijvoorbeeld via een intelligent 
callcenter. De overige 20% wordt 
geholpen via directe, persoonlijke 
ondersteuning.

Kortom, betere bediening van klanten 
kan wel degelijk gepaard gaan met 
lagere operationele kosten voor de 
overheid (kleine geldstroom) én met 
een lager uitkeringsvolume aan bij-
voorbeeld toeslagen, uitkeringen, sub-
sidies et cetera (grote geldstroom).
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Capgemini Nederland B.V.

Papendorpseweg 100

Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht

Tel. 030 663 31 76

E-mail: info.nl@capgemini.com

Capgemini, wereldwijd 
een toonaangevende aanbie-

der van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in 
staat te transformeren en betere prestaties 
te realiseren door middel van technologie. 
Capgemini verschaft nieuwe inzichten en 
mogelijkheden, waardoor klanten meer 
vrijheid krijgen om optimaleresultaten te 
realiseren. Hierbij werkt Capgemini op 
een onderscheidende manier samen met 
zijn klanten: the Collaborative Business 
Experience™. Bovendien wordt gebruik-
gemaakt van het eigen wereldwijde leve-

ringsmodel Rightshore®, dat op een even-
wichtige manier getalenteerde professio-
nals uit verschillende locaties samenbrengt 
in één team dat de best mogelijke oplos-
singen voor klanten creëert en levert.
Capgemini heeft vestigingen in 40 landen 
en heeft wereldwijd ruim 110.000 mede-
werkers in dienst. De organisatie realiseerde 
in 2010 een omzet van 8,7 miljard euro. 
Meer informatie:  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
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