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Het dode paard 
 
Oplossingen. Dat is waar u vanmiddag voor komt. Quick wins, liefst.  
 
Sorry.  
 
Die heb ik eigenlijk niet. Ik kom u allereerst vooral frustratie brengen. Verbazing, om het 
iets minder negatief te zeggen. Ik ben de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in 
Leiden, en een van de onderwerpen waar ik me al sinds mijn aantreden als raadslid in 
2002 hard voor maak, is de digitale dienstverlening van mijn gemeente.  

 
Die moest beter, en snel een beetje. En op een paar kleine succesjes na, is het me bij lange 
na niet gelukt om mijn belofte aan de kiezer waar te maken. 
 
Ik heb in 2006 dus opnieuw beloofd dat het beter zal worden. 
 
Maar ik vrees het ergste.  
 
Ik neem u even mee op een tochtje langs een aantal van mijn pogingen de digitale 
dienstverlening van Leiden vanaf het spreekgestoelte in de raadszaal te verbeteren. 
En ja, daar hebt u trouwens al een van de mogelijke redenen te pakken waarom het niet 
echt gelukt is: ik kan zelf niets dóen, ik kan alleen maar kaderstellend allerlei “smart” 
indicatoren aanscherpen… 
 
Goed. 
 
Het was het jaar 2002. De dotcombubbel was leger dan ie ooit zou zijn. Bij de gemeente 
Leiden hadden we daar niet veel last van, gelukkig, want daar hadden in 2002 pas 60 

werkplekken een aansluiting op internet … En dat was inclusief het hele college van 
B&W. 
 
De hele Westerse wereld had de opkomst en ondergang van de dotcom meegemaakt, 
behalve de ambtenaren van de gemeente Leiden. 
Als iemand een notitie van bijvoorbeeld de site van VROM nodig had, printte een 
ambtenaar die soms thuis uit. Ongelogen. In dat jaar 2002 kwam ik in de gemeenteraad. 
 
Gemeentelijke digitale communicatie, dat was dus eigenlijk het eerste waarvan ik dacht: 



dat kan stukken beter in Leiden. Niet heel raar gedacht, toch? 
 
En ik vond ook: dat hoeft helemaal niet zo veel te kosten. Het vraagt vooral: de kleine 
dingen goed doen. Een lange adem hebben. En echt contact willen hebben met de mensen 
waar je het voor doet.  
 
Zelf was ik de eerste politicus van Nederland met een weblog. In dat jaar bijzonder 
genoeg voor wat landelijke pers. Tegenwoordig volkomen normaal. Ik dacht: wat ik kan, 
kan de gemeente ook. Gewoon, gebruik maken van de mogelijkheden van internet, daar 
wat persoonlijke ambitie en betrokkenheid tegenaan gooien en aan de slag.  
 
Naïef was ik dus ook. Maar niet eens zo ongelofelijk ambitieus, hoor. In het 
verkiezingsprogramma van dat jaar vroeg mijn partij om een website met alle 
gemeentelijke stukken. Om een manier om online je brief of vergunningaanvraag te 
volgen. Om een gemeentelijk apparaat dat digitale media optimaal kon gebruiken.  
Niet echt bijzonder ambitieus, toch? Maar gezien de staat van het gemeentelijk netwerk 
het hoogst haalbare.  
 
In het collegeakkoord stond er niets concreets. “Het gemeentelijk ICT-beleid verdient een 
extra impuls. [Dat gaat] om de interne automatisering en de wijze waarop de 
gemeentelijke dienstverlening geautomatiseerd aan de burger kan worden aangeboden 
(digitaal Stadhuis).” 
 
Waren we concreter geworden, dan hadden de Leidse gemeentelijke lasten wellicht toen 
al omhoog gemoeten – dat bleek later in de raadsperiode wel, toen er een aantal 
onverwachte investeringen langskwamen van ettelijke miljoenen. Broodnodig, maar niet 
voorzien, heette dat. Zo erg dus. 
 
Mijn eerste commissievergadering vroeg ik de wethouder zo snel mogelijk in orde te 
maken dat alle ambtenaren gewoon het internet op konden. Daar moesten we dus 
beginnen.  Nee, in Leiden geen last van de wet van de remmende voorsprong, gelukkig! 
 
In één van mijn eerste raadsvergaderingen waarin we spraken over de gemeentelijke 
internetsite, hebben we de aanschaf van een content management systeem 
tegengehouden. Dat deden we destijds om twee redenen.  
 
Allereerst wilden we kijken of we niet mee konden liften met het systeem dat de 
buurgemeente Wassenaar het jaar daarvoor in gebruik had genomen – ze hadden net een 
maand ervoor met hun site de Webwijzer Award van de ICTU gewonnen en ze stonden 
open voor medegebruik. Goedkoper, al getest en goed bevonden, gemaakt door een Leids 
bedrijf, dus wat ons betreft een goede oplossing ook voor Leiden.  
 
En bovendien vroeg ik mij destijds af of we in die tijd, 2002, met amper een ambtenaar 



online, al moesten tekenen voor een cms dat we pas na jaren pas optimaal gingen 
gebruiken. Het CMS dat de wethouder wilde aanschaffen, kon van alles, maar de 
gemeentelijke organisatie én het netwerk (ouwe kabels, slechte PC’s, brakke servers),  
laat staan het ambtelijk apparaat, kon dat allemaal nog lang niet.  
 
In de toenmalige stukken ging het letterlijk om honderden mensen die er op termijn 
gebruik van gingen maken.  
 
Toen het college van B&W het onderzoek naar het mogelijk gebruik van een Open Source-
pakket had afgerond en en passant meldde dat de ambities die de raad had alleen maar 
waargemaakt konden worden met dit CMS, is het pakket aangeschaft.  
 
Inmiddels maken veertig mensen er gebruik van – die honderden zijn er vooralsnog niet.  
 
Overigens is het zoeken van relevante gemeentelijke stukken op de site nog steeds een 
crime. Maar goed, dat is klacht nummer 1 van burgers over overheidssites, dus daarin 
zijn we in Leiden niet uniek. 
 
Goed, we waren in de beginjaren van mijn poging om duidelijk te maken, namens mijn 
kiezers, wat de PvdA wilde.  
 
Ik heb ook zo’n drie jaar moeten strijden voor de disclaimer onder de gemeentelijke mail 
verdween. Er stond bij de gemeente Leiden dat je je verzoeken schriftelijk moest 
indienen – overigens zonder daar even als service een adres bij te zetten…  
Er stond ook dat je geen rechten kon ontlenen aan een mail – terwijl allang was bepaald 
dat een mail en een brief dezelfde status hebben. Iets erg kleins, maar in mijn ogen 
kenmerkend voor de angst van de gemeente om digitaal contact gewoon te beschouwen 
als iets normaals. Dat je dus best in een mail mag zeggen aan iemand dat zijn 
vergunningaanvraag compleet is. Of zo. 
 
Ik herinner me ook nog een ellenlange discussie over het aantal “producten” op de 
gemeentelijke website, of formulieren, daar wil ik vanaf wezen. Samen met D66 en het 
CDA maakten wij een motie waarin we het college opriepen gewoon alles waar burgers 
iets mee moesten, online te zetten. Al was het maar een duf formulier dat je dan uit kon 
printen.  
 
Hoe godsonmogelijk dat was, is mij nog steeds niet duidelijk, maar dat het een 
ongelofelijk probleem was, nog wel.  
 
Tot op de dag van vandaag begrijp ik niet hoe ik een hypotheek online kan aanvragen, 
een verzekering kan afsluiten, boeken en cd’s kan bestellen, duizenden euro’s kan 
overmaken naar mijn spaarrekening als ik ze zou hebben, en verdorie mijn 
belastingaangifte al járen online kan doen, maar hoe het dan zo idioot ingewikkeld kan 



zijn om een paar formulieren goed vindbaar online te zetten.  
 
In 2005 kregen we het zowaar voor elkaar om stukken die de raad bespreekt, online te 
zetten. Overigens nadat de fractie van D66 dat eerst een paar maanden zelf maar deed op 
hun site als service aan de Leidenaar. Het is toch vaak gewoon een kwestie van doen, 
maar blijkbaar is dat bij een gemeentelijke organisatie met geld, opleiding en capaciteit 
toch héél iets anders dan bij een stelletje amateurs. 
 
U ziet hier in deze opsomming wellicht al wat er mis ging. Ik toen, onervaren als ik was, 
niet. Maar achteraf kijk je een koe in de kont, dus laten we dat nu ook even doen. 
 
Ik heb in de raad aan de wethouder en zijn ambtenaren geprobeerd duidelijk te maken 
wat ik belangrijk vond, maar deed dat bijvoorbeeld aan de hand van een voorstel tot 
aanschaf van een content management systeem. Dat gaat natuurlijk veel te veel over het 
hoe, en veel te weinig over het “wat dan?”.  
 
Of we zeiden dingen als: alles moet online. Wat óók vanzelfsprekend is, maar 
desalniettemin erg óók weinig richting geeft aan bestuur en ambtenaren over waar zij 
dan op worden afgerekend. 
 
Wij van de politiek weten eigenlijk niet hoe we moeten sturen, en waarop. 
 
In de beginjaren waren de commissievergaderingen waarin het over internet ging, een 
Babylonische spraakverwarring. Een deel van de raadsleden vond alles ‘te technisch’ – 
overigens om vervolgens over te gaan tot discussies over welzijnsverordeningen waar ík 
dan weer geen hout van begreep – en wij, de geeks, verloren niet alleen de aansluiting 
met de rest van de raad, maar – blijkbaar – ook met de ambtenaren. In elk geval was het 
eerder een strijd om het gelijk, dan een gezamenlijk streven naar verbetering. 
 
Ik stuurde dus eigenlijk voor geen meter. 
 
Was er dan geen gemeentelijke nota Internetbeleid. Zo’n mooie, smart, kaderstellende 
nota? Tuurlijk, die is in dat beruchte jaar 2002 gemaakt. 
 
Had ik die niet moeten aangrijpen om kaderstellende uitspraken te doen? 
 
Natuurlijk. 
 
Maar het grote nadeel van die notitie was dat ik het met alles wat erin stond, eigenlijk 
wel eens was. De website moest gericht zijn op dienstverlening, moest vraaggericht zijn, 
en er moet integratie zijn van de website met andere communicatiemiddelen. Verder 
moet de gemeentelijke ICT-infra erop toegerust zijn dat alle ambtenaren online kunnen 
werken. 



 
Het was allemaal zo vanzelfsprekend. Zo logisch. Zo…. Zó 2001..! 
 
Het grote probleem is dat het tot op heden niet echt veel beter is. Een voorbeeld. Als de 
burgemeester vandaag de dag een belangrijke mail wil sturen, doet hij dat vanuit zijn 
woonhuis. Dan weet ie zeker dat ie aankomt. Zo erg ja. 
 
En als de doelstellingen al zijn gehaald, dan zijn de verwachtingen van de burger wel 
veranderd en loop je als gemeente nog steeds achter de feiten aan. En de 
vanzelfsprekendheid waarmee ik buiten het stadhuis online opereer, zorgt ervoor dat ik 
niet snap waarom dat binnen het stadhuis niet kan en ik onvoldoende gevoel heb bij de 
dingen die ik moet zeggen, moet eisen, waar ik geld voor beschikbaar moet stellen om te 
krijgen wat ik wil.  
 
Want als het allemaal vanzelf spreekt, wat heb ik dan nog toe te voegen? 
 
En het is tegelijkertijd voeding voor mijn frustratie, want iets wat zo vanzelf spreekt, 
moet toch ook vanzelf goed komen? 
 
Die vanzelfsprekendheid voor mij, als Leidenaar, als volksvertegenwoordiger, als 
gebruiker van internet, als iemand die al jaren online zaken doet, en trouwens ook al 
jaren online politiek bedrijft, die is tot op heden op papier ook best vanzelfsprekend bij de 
overheid, zie die internetnota van de gemeente, maar in de praktijk verre van. 
 
En ik begin steeds minder de snappen hoe dat nou kan. 
 
Nog een voorbeeld. Als ik opbel naar de gemeente om een ambtenaar aan de lijn te 
krijgen en die is afwezig, kan ik bij de telefooncentrale niet het mailadres van die 
ambtenaar krijgen. Dat mailadres weten zij niet. 
 
“Zij van de gemeente” hebben mij in die vier jaar gewoon niet uit kunnen leggen waarom 
het toch allemaal zo ingewikkeld is. Waarom je het niet gewoon kunt dóen. Waarom het 
ook steeds maar weer meer geld moet kosten.  
 
Waarom de banken, de makelaars, de verzekeringsbedrijven, de boekwinkels, de 
filmdistributeurs, de belastingdienst het kunnen en de gemeente Leiden niet. 
 
Maar inmiddels ben ik wel iets minder naïef, en realiseer ik me dat anders handelen, 
anders werken, geld kost en vaak veel ook. En dat er, juist omdat internet iets van de 
geeks is, en zo lang ook iets van ‘automatisering’ was, gewoon onvoldoende mensen zijn 
die domweg dingen kunnen uitvoeren, in gang kunnen zetten, kunnen testen, online 
kwakken, noem maar op. 
 



Ik realiseer me ook dat een paspoort online aanvragen, de gemeente in principe niets 
oplevert, het is niet meteen winst, en dus is er geen geld voor vrij te maken. 
Ik realiseer me ook dat we al die tijd technische oplossingen zochten voor 
organisatorische problemen. Want nu hébben we in Leiden een compleet systeem dat 
binnenkort misschien weet welke brief waar wanneer is, maar als de conclusie altijd en 
immer is: hij is al weken binnen en hij ligt onder op de stapel, wordt de beantwoording 
van de brieven er ook niet beter op. 
 
En dat we technische oplossingen zochten voor organisatorische problemen, maakte te 
betrokkenheid van de ambtenaar – én zijn manager – er ook niet  beter op. Want nu 
hadden we toch een systeem dat het allemaal beter zou maken? 
 
Dat dat al die tijd “iets technisch” was, wreekt zich nu, en ik ben op zich ook best bereid 
goed geld te geven voor verbetering. Vooral voor menskracht dan, voor een beter 
organisatie, voor de tijd van mensen om werkelijk contact te zoeken met de Leidenaar, 
digitaal of niet. Want het zit m volgens mij gewoon in mensen die dat gewoon eens doen: 
mailen, bellen, online verantwoording afleggen, stukken op de site bijwerken, bedenken: 
zullen we eens een emailnieuwsbrief maken, per wijk bijvoorbeeld – en dat dan gewoon 
eens gaan dóen. 
 
Maar als ik voor de zoveelste keer een kredietaanvraag zie voor een of ander systéém, 
dan ga ik toch steigeren. Dan wíl ik niet meer.  
 
Ik wil gewoon kunnen mailen met een ambtenaar. En het formulier voor mijn paspoort 
kunnen downloaden en opsturen, niet dat ik anderhalf uur in het stadhuis zit voor ik 
daar mijn handtekening onder mag zetten. Ik wil gewoon vanuit huis mijn 
gemeentezaken kunnen regelen, zoals ik ook mijn bankzaken en belastingzaken regel.  
 
Maar ik wil dat vanzelfsprekende niet steeds maar weer moeten vertellen. Dat is niet 
goed voor mijn ongeboren kind, dat voelt als trekken aan een dood paard. Wat we willen, 
dat wéét iedereen inmiddels toch al lang? 
 
Maar dan krijg ik dus wél een aanvraag voor een krediet voor een midofficesysteem.  
 
Wat is nou weer een MIDOFFICE? Help! 
 
Nou, op dat punt was ik ongeveer in mijn politieke streven naar betere digitale 
dienstverlening, toen ik het manifest van de Kloosterhoeve onder ogen kreeg. 
Dat is een document van een tiental ambitieuze gemeentesecretarissen. Die het in mijn 
ogen allemaal in nog weer andere woorden opnieuw gingen beloven. Wat krijg ik van ze? 
 
Ik krijg een PiP. Een persoonlijke internetpagina. 
 



En ik krijg Antwoord©, een klantcontactcentrum. 
 
En dat krijg ik in 2010. 
 
Maar wat ze gaan doen, daarvan had ik gehoopt dat ze dat al lang déden. Voor die tonnen 
aan systemen, voor die jaren van trekken en duwen.  
 
Ik wil geen PiP in 2010. Ik wil gewoon vandaag mijn paspoortformuliertje online kunnen 
vinden in plaats van bij de balie. En ik wil geen Antwoord©, ik wil gewoon antwoord op 
een mail zoals ik nu antwoord krijg op een telefoontje. 
 
En dat kan ook best! 
 
In Leiden hebben we een servicepunt Woonomgeving, voor vuil en ander ongenoegen, en 
die zijn gewoon bereikbaar, bellen en mailen terug en doen het hartstikke goed. Dus dat 
kan die hele organisatie al lang, dat hoeft helemaal niet te wachten tot 2010. 
 
Het Kloosterhoevemanifest zegt natuurlijk eigenlijk: er moet geld bij. En daarvoor moet 
je blijkbaar het vanzelfsprekende weer een keer in andere woorden opschrijven. Liefst 
met hippe nieuwe termen. 
 
En er zal ook best veel geld bij moeten. Maar ik weet nog steeds niet waarvoor dat geld 
dan straks gaat worden gebruikt. Voor allerlei onderzoek, systemen en weet ik veel?  
 
Of gaat het om geld voor menskracht die mails gaan beantwoorden en één klein neefje 
van de directeur dat even alle formulieren online kwakt? Dat wil ik namelijk veel liever. 
 
Maar als ik de plannen in het Kloosterhoevemanifest lees, zakt de moed me nu al in de 
schoenen.  
 
Een PiP. 
 
Dit is blijkbaar wat ik wil. Anders was u al lang opgehouden met mij doodgooien met dode 
paarden uit de Kloosterhoeve. Blijkbaar hebben wij politici dit gewild.  
 
Maar dit is echt níet wat ik wil.  
 
Echt niet. 
 
En dat staat dus ook in de uitnodiging voor dit seminar.  
 
En die kreeg de gemeentesecretaris van Leiden natuurlijk ook onder ogen. 
 



En die was niet blij. 
 
En die vroeg zich af of ik wel voldoende wist waar de gemeente mee bezig was. 
 
Vast niet, antwoordde ik. 
 
Dus toen kreeg ik een notitie die nog in concept is. 
 
En nu weet ik dat het allemaal beter wordt in Leiden. 
 
Maar dan moet ik eerst geld beschikbaar stellen voor een programmabureau met een 
programmamanager en een paar projectleiders. 
 
En dan heb ik in bijvoorbeeld in 2009 25 downloadbare formulieren, 10 interactieve 
formulieren en 8 producten via internet. 
 
Dan al? Dus niet in 2010? 
 
Joepie!!! 
 
Ligt het dan misschien allemaal aan de ambtenaren? In PvdA-kringen inmiddels bon 

ton om dat te vinden, maar in dit geval denk ik: nee. Andere of minder ambtenaren, dat 
maakt hier echt niets uit. Ik ben er zelfs van overtuigd dat er binnen de gemeente 
mensen rondlopen die én ambitieuzer zijn dan ik, én stukken gefrustreerder.  
 
Dus het probleem is niet:  de ambtenaren. 
 
Maar de oplossing misschien wel. 
 
Want ik geloof niet dat mensen die bij een gemeente werken, het niet ontzettend veel 
fijner vinden om gewoon makkelijk contact te hebben met de mensen voor wie ze het 
doen. Die ambtenaren doen toch zelf ook online aangifte van hun belasting, die boeken 
toch ook online hun vakantie, die zien hun kind toch ook MSNnen, die reageren toch zelf 
ook op weblogs of kijken op wikipedia voor wat encyclopedische kennis? 
 
Maar wat gaan we dan doen? U komt vandaag immers voor die quick wins. 
 
Ik weet misschien wel iets. 
 
We doen gewoon een paar jaar helemaal niets.  
 
Ja, ons werk. Gewoon, de kleine dingen goed doen. Mails beantwoorden. Aanvragen op 
tijd afhandelen en béllen als er iets niet in orde is. Brieven op tijd beantwoorden.  



Dat soort dingen.  
 
Al was het maar omdat we al dat internetgedoe in 2010 tien keer beter kunnen voor de 
helft van het budget. 
 
Maar ik vrees dat u dát pleidooi na de spreker van Microsoft straks al weer wegwimpelt. 
 
Dat wordt natuurlijk een retestrak verhaal waar u van denkt: even een kaftje erom, naar 
de bestuurder ermee en ik ben weer een paar jaar onder de pannen. 
Hmmmm.  
 
Niet echt een sexy voorstel dus, een paar jaar niets doen. En ook wel zonde, want er kán 
zo veel online en de gemeente doet er zo weinig mee. 
 
Misschien moet ik iets anders doen. Misschien moet ik me als politicus niet druk maken 
om internetbeleid dat klantgericht is, op de burger, maar ik moet juist de doodzonde uit 
de eerste dagen van internet plegen: ik moet een aanbodgericht internetbeleid nastreven. 
 
Ja, u hoort het goed: een aanbodgericht internetbeleid. Vloeken in de kerk!  

 
Huuuu! 
 
Een website die allereerst die min of meer ambitieuze ambtenaren de mogelijkheid geeft 
internet en digitale dienstverlening uit te buiten. Die, eigenlijk, de vanzelfsprekendheid 
van de digitale wereld buiten het stadhuis gewoon binnen willen halen. Een ICT-afdeling 
die die dingen aanbiedt waarvan die ambtenaar denkt: dat ga ik gebruiken, dat is handig, 
dat ken ik al, daar wordt mijn dienstverlening beter van. 
 
Misschien moet ík wel pleiten voor de ambtenaar als klant van de website. 
 
Gewoon ophouden met vergezichten formuleren namens de burger. 
 
Maar ervoor zorgen dat er genoeg geld is om alle ambtenaren goed werkende e-mail te 
geven, en dat ze daar ook gewoon gebruik van kunnen maken voor het versturen van 
toezeggingen aan de Leidenaar.  
 
Dat ze de mogelijkheid hebben om bestanden ongelimiteerd met allerlei mensen uit te 
wisselen. Of om een wiki te maken voor hun collega’s of met burgers. Om eens een 
chatsessie te starten, volgende week woensdag om 1600 uur of zo.  
 
Om een email-nieuwsbriefje te maken voor de mensen met wie zij veel contact hebben. 
Om, o hemel, een formuliertje online te zetten!  
 



Wat ze maar willen, het mag, we doen net alsof we als overheid echt innoveren.  
 
Sexy! 
 
Ze mogen álles. Met één voorwaarde: dat ze zélf met het idee komen, dat ze er 
bijvoorbeeld al mee werken in hun dagelijks leven, en het dan ook zelf gaan 
gebruiken. 
 
En de politiek dan? 
 
Die vindt voorlopig even niets. 
 
U krijgt antwoord in 2010. 
 


