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1. Probleemanalyse
Aruba is een klein eiland, met een relatief grote bevolking. De prognose is dat deze bevolking (net als
de rest van de wereld) zal blijven groeien.

Figuur 1 populatie Aruba volgens het CBS-Aruba
De bevolking van Aruba bestaat in 2009 uit 107,138 geregistreerde burgers (CBS) van meer dan 90
verschillende nationaliteiten (ARUBA, 2020.). Zoals te zien is in figuur 1 bestaat de huidige bevolking
van Aruba uit 112.269 personen. Een groeiende bevolking kan verschillende uitdagingen met zich
meebrengen. Eén van de uitdagingen voor overheidsministeries is het leveren van de best mogelijke
publieke diensten. Door de groeiende bevolking en achterblijvende innovatie is dit niet altijd mogelijk
geweest.
Er zijn een aantal problemen waar Aruba al jaren mee worstelt, die door middel van e-government
opgelost zouden kunnen worden. In het kader van de huidige dienstverlening worden de meest
voorkomende problemen hieronder besproken.
Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer 1/3 van de Arubaanse burgers geen vertrouwen heeft in de
overheid. Dit komt onder andere omdat zij niet meer weten wie bevoegd is om toegang te hebben tot
hun persoonlijke gegevens.
Het onderzoek toont ook aan dat er frustratie is onder burgers over de informatie die beschikbaar is
op het huidige platform/website. Meestal is de informatie onvolledig of niet actueel.
Burgers moeten lang in de rij staan en lopen het risico niet geholpen te worden, zodat één dag niet
genoeg is om dit alles te doen. Het kost burgers dus veel tijd en geld (bijvoorbeeld op benzine, op
parkeermeters of werknemers met een nul-urencontract) om hun zaken op orde te krijgen. Dit alles
maakt de overheidsdienstverlening traag. Het onderliggende probleem is niet alleen dat de
ambtenaren inefficiënt zijn, maar ook dat het beheersysteem niet goed gecoördineerd is. Om het
beheersysteem te centraliseren en te organiseren, zou gebruik kunnen worden gemaakt van egovernment, vergelijkbaar met andere landen die de afgelopen jaren zijn overgestapt op digitale
dienstverlening.
Een ander probleem met het invoeren van e-government in Aruba is het gebrek aan continuïteit. Het
invoeren van e-government is namelijk een langtermijn proces en moet gesteund worden door alle
opvolgende regeringen.
Een van de gevolgen van de slechte reputatie die de openbare diensten in de loop der jaren hebben
verworven, is dat een groot deel van de bevolking het vertrouwen in de openbare diensten heeft
verloren. Het overwinnen van het vertrouwen van de bevolking is een proces dat veel tijd in beslag zal
nemen, maar het is van groot belang voor een succesvolle implementatie van e-overheid.
De onderliggende problemen van het gebrek aan vertrouwen zijn voornamelijk kleinschalige corruptie
in de overheidsdepartementen, gebrek aan juiste informatie, trage dienstverlening en een gebrek aan
continuïteit van overheidsprojecten. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie leidt ertoe
dat mensen de overheid gaan wantrouwen. Ook speelt de kleinschaligheid van de Arubaanse
gemeenschap een rol, omdat veel mensen elkaar kennen is de kans groot dat sommige mensen
bevoorrecht worden. Er is een gebrek aan effectieve interministeriële communicatie, wat ertoe leidt
dat burgers heen en weer moeten gaan tussen verschillende departementen om uiteindelijk geholpen
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te worden. Ook de communicatie van de overheid naar de burger is niet optimaal. Websites zijn niet
up-to-date en departementen zijn niet altijd bereikbaar. Ook is de dienstverlening op verschillende
departementen traag en worden afspraaktijden vaak niet gerespecteerd. Ook het gebrek aan
continuïteit is een probleem. Politieke partijen negeren vaak de keuzes die door eerdere partijen zijn
gemaakt. Hierdoor stagneert het proces van e-government en worden beloften niet nagekomen.
Naarmate de bevolking groeit, groeit ook de behoefte aan oplossingen voor de inefficiënte
dienstverlening. Een van de oplossingen is de invoering van e-government voor het beheersysteem.
De definitie van e-government is het leveren van informatie en digitale services doormiddel van
internet of andere elektronische middelen aan burgers en/of bedrijven en/of andere overheid
instanties (Palvia, J. 2019). De corona-pandemie heeft de behoefte aan e-government nog groter
gemaakt. Tijdens de corona-pandemie zijn landen meer geneigd om gebruik te maken van e-overheid.
"De pandemie heeft de rol van de digitale overheid vernieuwd en verankerd - zowel bij de
conventionele levering van digitale diensten als bij nieuwe innovatieve inspanningen om de crisis te
beheersen", aldus de heer Liu Zhenmin, VN-ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale
Zaken (UN, 2020). De reden hiervoor? Betrouwbare communicatie tussen overheden en burgers
zonder dat er fysiek contact nodig is.
Net als in andere landen is ook op Aruba het gebruik van e-government onderwerp van discussie (SipaComublia, 2020). Aruba onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheden die e-government voor Aruba
heeft. Andere landen zijn goed op weg om e-government te introduceren. Het is belangrijk dat de
Arubaanse regering niet achterop raakt om de ontwikkelingen in de internationale gebied bij te
houden.

4

Probleemboom:
Een probleemboom helpt om de oorzaken en gevolgen van een probleem te achterhalen om zo
uiteindelijk de juiste oplossingen te formuleren. De probleemboom leidt tot het centrale probleem
dat wordt geïdentificeerd en waarvoor een oplossing wordt gezocht. De problemen die beschreven
worden in het hoofdstuk “probleemanalyse” worden hieronder schematisch weergeven.
Lange wachttijden
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Uiteenlopende
wensen burgers

Tegenstrijdige
belangen
politieke partijen

2. Doelomschrijving - Continuïteit & duurzaamheid waarborgen
Om een volledig advies te kunnen geven is het belangrijk dat er een duidelijke doelomschrijving is en
dat het volledige adviesrapport daar direct of indirect naartoe werkt. De huidige problemen met de
kwaliteit van de openbare dienstverlening en de mogelijkheden die e-government voor Aruba biedt,
geven aan dat dit een passende oplossing is voor Aruba.
Het doel waar ons advies naar zal verwijzen is dan ook in zekere zin eenvoudigweg de succesvolle
implementatie van e-government op Aruba. Omdat deze doelomschrijving zeer breed is en de
complexiteit van het vraagstuk buiten beschouwing laat, hebben wij het anders geformuleerd.
Uit onderzoek (enquête) blijkt dat het vertrouwen in de overheid en in e-government grotendeels
ontbreekt. Het is van groot belang dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed en dat dit
structureel wordt veranderd. Als de Arubaanse bevolking het begrip e-government niet kent en er niet
mee vertrouwd raakt, zal het project op onnodige en misschien zelfs desastreuze obstakels stuiten.
Een essentieel onderdeel van ons advies zal daarom gericht zijn op het veranderen van het huidige
negatieve perspectief op verandering in de publieke sector om zo meer draagvlak en vertrouwen te
krijgen voor e-government. Ons doel is om de relevante organisaties en instellingen de ruimte te
geven om e-government te implementeren. Als de Arubanen overtuigd zijn van de persoonlijke en
maatschappelijke voordelen van e-government, zullen zij zelf het concept omarmen en bijdragen aan
de realisatie ervan.
Het uiteindelijke doel is dat de Arubaanse overheid door middel van e-government continu een
naadloze en veilige dienstverlening kan leveren aan de gehele bevolking. Het doel is dat e-government
op Aruba duurzaam is, hiermee wordt bedoeld dat het effectief en efficiënt presteert voor onbepaalde
tijd.
Continuïteit is essentieel om e-government als geheel te garanderen. Continuïteit is per definitie de
voortgang van het project zonder onderbreking. Als de overheid wil dat de bevolking zo'n grote
verandering omarmt, moet zij een ononderbroken vooruitgang garanderen. Een manier om dit te
doen is te anticiperen op mogelijke problemen en deze vooraf op te lossen; dit gebeurt door
samenwerking met andere partijen en overheden en door te leren van de fouten van anderen.
Futura: Aruba Innovation Lab (hierna: Futura) heeft een onderscheid gemaakt tussen drie fasen voor
de implementatie van e-government. Volgens de Roadmap van Futura bevindt de overheid zich nu in
de eerste fase van e-government. In deze fase wil de overheid een digitaal ecosysteem mogelijk
maken. Om dit te bereiken is het van groot belang om het vertrouwen van de burgers te winnen.
Zonder het vertrouwen van de burgers kan de overheid alles uit de kast halen, maar zonder resultaat.
Het doel is dat de bevolking het concept zelf draagt en dat de overheid hen de middelen en
ondersteuning biedt. Vertrouwen is dan ook de basis die duurzaamheid en continuïteit garandeert en
is van groot belang voor de korte- en langetermijndoelstellingen.
Continuïteit zal voornamelijk van groot belang zijn in de opstartfase en groeifase (zie fases Futura).
Om de continuïteit in deze fases te waarborgen is het onder andere van belang dat e-government
door de bevolking wordt omarmd en dat het duidelijk is dat dit project onafhankelijk is van politieke
motieven. Zonder deze onafhankelijkheid zal het project niet genoeg draagvlak hebben en is het
partijpolitiek gevoelig.
Als de continuïteit vanuit de overheid op het gebied van e-government gewaarborgd wordt, zal als
gevolg hiervan e-government vanzelf duurzaam zijn. Als vanuit de overheid continu en duurzaam
gehandeld wordt zal het vertrouwen alleen maar sterker worden en kunnen de vruchten van egovernment steeds zichtbaarder worden.
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3. Analyse van de causale factoren
3.1 Lessons learned
Dit hoofdstuk beschrijft een aantal praktijkvoorbeelden m.b.t. de implementatie van egovernment uit Nederland en Estland. Een lessons learned stadium richt zich op het bepalen
van het succes en falen van projecten en bevat aanbevelingen om de prestaties van projecten
in de toekomst te verbeteren, het is als het ware leren van eerdere ervaringen met
soortgelijke projecten van andere partijen/overheden. Het doel is om wenselijke resultaten
te realiseren en mogelijke ongewenste resultaten te voorkomen/minimaliseren. Daarnaast
worden een aantal standaarden en meetmodellen besproken om een beeld te geven waar
Aruba zich momenteel bevindt qua niveau en waar het naar kan streven.
De implementatie van e-government is een grootschalig project en omvat verschillende onderdelen
en componenten. Er zijn nog grote transities die ondergaan moeten worden voor de implementatie
van e-government zoals bijvoorbeeld een digitale identiteit, echter richten wij ons in dit adviesrapport
voornamelijk op de Arubaanse bevolking voorbereiden op de grote transities die gaan komen.
Onderdeel van dit proces is dat de bestaande overheidsdiensten zich op bepaalde gebieden al gaan
aanpassen om een soepele overgang naar een volledig functionerende e-overheid te waarborgen
(doel 3 – Roadmap). Kortom, het uiteindelijke doel van de implementatie is om de overheidsdiensten
volledig elektronisch te kunnen afhandelen.

Overheidswebsites

Wanneer er vragen of behoefte zijn m.b.t. bepaalde overheidsdiensten richt men zich eerst op de
overheidswebsite(s). Het eerste informatiepunt is dus de overheidswebsite zelf. Het is daarom een
belangrijk onderdeel om aan te pakken bij de algemene (kwaliteits)ontwikkeling van de
overheidsdiensten.
Om een kijkje te nemen naar hoe andere landen (in dit geval Europese landen) hun overheidswebsites
hebben verbeterd kijken we naar het Europese Unie beoordelingsmodel. De vooruitgang m.b.t. het
aanbod van online overheidsdiensten van de EU-lidstaten worden namelijk onderverdeeld in vier fases
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006).
• Fase 0: ‘geen website’ 0–24%: website niet beschikbaar of voldoet niet aan minimum
vereisten.
• Fase 1: ‘Informatie’ 25–49%: Er kan op de website alleen informatie worden gevonden over
de dienst.
• Fase 2: ‘één-wegcommunicatie’ 50–49%: Er kan een formulier worden gedownload, maar dit
formulier kan niet elektronisch worden geretourneerd.
• Fase 3: ‘twee-wegcommunicatie’ 74–99%: Het ingevulde formulier kan ook elektronisch
worden teruggestuurd. Hiermee kan dus de procedure van de dienst op volledig elektronische
wijze worden gestart.
• Fase 4: ‘volledige online afhandeling’ 100%: Een dienst kan volledig elektronisch worden
aangevraagd en ook geleverd.
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Figuur 2 Europees beoordelingsmodel overheidswebsites
Zoals te zien in figuur 2 scoort Estland op het totale e-government aanbod boven het Europese
gemiddelde. Door de gebruiker centraal te stellen en regelmatig de aanwezigheid van online diensten
te beoordelen, evenals de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid heeft Estland dit kunnen
realiseren.
Verder heeft bijvoorbeeld Nederland door de focus op gebruiksvriendelijkheid en de algemene
informatiefuncties te leggen in 2006 haar doelstelling om 65% van het totaal aangeleverde publieke
diensten elektronisch te kunnen afhandelen bereikt. Tegenwoordig scoort Nederland ook boven het
Europees gemiddelde (Pihlak, 2018).
Momenteel bevindt Aruba zich in veel onlinediensten in fase 1. Omdat er op de website van de
overheid vaak alleen informatie te vinden is over overheidsdiensten worden burgers genoodzaakt om
een bezoek te brengen aan de desbetreffende overheidsinstantie. Hierdoor ligt de complete aanvraag
(voor een groot deel van de overheidsdiensten) en afhandeling hiervan bij de ambtenaren waar zij
terechtkomen. Door gebruik te maken van formulieren die alle benodigde informatie voor een
aanvraag bevatten kan dit al tijdbesparend zijn voor ambtenaren. Zij moeten dan nog de gegevens en
bewijsstukken controleren en kunnen zo van start gaan met de beoordeling van de aanvraag. Het zou
natuurlijk ideaal zijn als zij het ingevulde formulier met de benodigde bewijsstukken elektronisch
kunnen ontvangen. Dit zijn namelijk tussenstappen die heel tijdrovend zijn. Als je werkt vanuit het
oogpunt van de burger, is er nog veel te winnen bij websites van de overheid. Om dit te kunnen
bereiken is het belangrijk dat Arubaanse burgers (en ondernemingen) een manier hebben om zich
online te identificeren. Bij het onderdeel “Digitale identiteit” wordt hier verder op ingegaan.

Digitale identiteit (eID)
Verschillende landen hebben momenteel eID-systemen. Deze hebben allemaal verschillende
veiligheidsmechanismen voor identificatie en authenticatie. Opvallend is echter dat online
identificatie niet functioneert als een middel om vertrouwen te wekken bij burgers. Uit onderzoek
blijkt dat burgers meer aandacht besteden aan zichtbare "vertrouwenskenmerken", zoals
verwijzingen naar een privacyverklaring of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede
vertrouwen dat is afgeleid van goed ontworpen, professioneel ogende websites en ook informatie
over de veiligheid van DigiD en hun gegevens. Overigens werkt deze vertrouwenscommunicatie alleen
als de overheid ook levert wat zij haar burgers belooft: een betrouwbare en deskundige omgang met
persoonsgegevens die niet ten koste gaat van het gebruiksgemak (van der Geest & Beldad, 2010).
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Het meest voorkomende type inlogmethode is een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze combinatie
op zich voldoet echter niet aan beveiligingseisen, omdat deze gegevens risicogevoelig zijn. Zo zijn ze
makkelijk te achterhalen d.m.v. raden, afluisteren, herhaling of andere methoden. Om deze risico’s te
verlagen is het een optie om gebruik te maken van extra controle door middel van een sms-bericht.
Hierbij kan de gebruiker op bijvoorbeeld een mobiel apparaat of laptop een pincode instellen of een
QR-code scannen die via dat apparaat gebruikt kan worden.
In de praktijk blijkt dat de aanbieders van DigiD een grotere beveiligingsrisico vormen. Om DigiD te
kunnen implementeren in een webapplicatie moeten softwareontwikkelaars veel tijd besteden aan
de omgeving waarin dit moet gebeuren. De omgeving moet voldoende beveiligd zijn door middel van
bijvoorbeeld firewalls en moeten voortdurend onderzocht worden naar de kwetsbaarheden van de
omgeving. Om dit te realiseren zullen softwareontwikkelaars een tijdrovend proces moeten
ondergaan.
Een groter probleem waar de overheid tegenaan liep was het gebruik van phishingmails om DigiD log
in gegevens benemen. Een deel van de gebruikers heeft hier apparaat- of financiële schade aan
geleden. Fraudeurs maken misbruik van het feit dat burgers moeite hebben met het herkennen van
een authentieke website of email van de overheid. Dit heeft als gevolg dat veel burgers ook echte
overheidswebsites- en mails niet vertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat een uniformdomeinnaam of
platform wenselijk is. Twee derde van de respondenten verwacht hierdoor makkelijker websites en emails van de overheid te kunnen herkennen. Driekwart van de respondenten zijn voorstander van een
mogelijke uniforme extensie (Kantar Public, 2019).
Estland gebruikt een andere invalshoek om haar burgers in een elektronische omgeving te kunnen
identificeren. In Estland wordt de ID-kaart gebruikt om gebruik te maken van verschillende online
overheidsdiensten. Doordat de ID-kaart sinds 2002 een verplicht document is in Estland maakte een
groot deel van de bevolking al snel gebruik van de geboden nieuwe functionaliteiten. Nadat mobiele
telefoons steeds populairder werden introduceerde Estland in 2007 de mobiele-ID waardoor mensen
hun elektronische identiteit met een mobiele telefoon konden valideren door een uniek persoonlijk
identificatienummer in te voeren (Pihlak, 2018). Het gebruik maken van de e-services kan via een
uniform platform (website).
Voor de eID implementatie zijn er dus verschillende opties zoals ID-kaarten, mobiele Simkaarten etc.
maar ook de Nederlandse insteek met een simpele gebruikersnaam en wachtwoord (met een unieke
sms/QR-code toegevoegd) kan al voldoende zijn voor een betrouwbare eID. Om gebruik te kunnen
maken van ID-kaarten of een mobile-ID moet er een uniek persoonlijk identificatienummer aanwezig
zijn.

Unique Identity Numbers (UIN)

Het bevolkingsmanagement is goed ontwikkeld op Aruba. Toch blijken verschillende instanties
problemen te ondervinden met het delen van bevolkingsgegevens. De huidige registers zijn niet
gebaseerd op een eenmalig principe. Het leveren van dezelfde informatie op verschillende
momenten/instanties is dus noodzakelijk. Om dit aan te pakken is een unieke identificatie
(persoonlijke ID-nummer) nodig. Wanneer dit wordt gerealiseerd kan dit ook ingezet worden om een
uniform informatiesysteem te kunnen creëren. Zo’n nummer kan dan vervolgens gebruikt worden bij
de implementatie van online identiteiten en biedt zo veel mogelijkheden voor de overheid. Zo kunnen
basisgegevens gekoppeld worden aan zo’n nummer waar overheidsinstanties weer gebruik van
kunnen maken wanneer dit nodig is.
Om een uniek identificatienummer (UIN) te ontwerpen kan er gebruikt gemaakt worden van
verschillende structuren. Verschillende UIN-ontwerpen hebben bijhorende voor- en nadelen. Ook in
dit geval is het handig om te kijken naar hoe andere landen dit hebben geïmplementeerd.
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Een UIN bestaat meestal uit cijfers die de geboortedatum en -plaats aangeven, registratie,
administratieve afdeling, status van nationaliteit of staatsburgerschap, en geslacht. UIN’s op basis van
willekeurige getallen hebben de voorkeur boven gestructureerde UIN's. Ze kunnen korter zijn en de
privacy/gegevensbeveiliging beter waarborgen. Estland maakt gebruik van een combinatie van
geslacht, geboortedatum en een driecijferig serienummer. Nederland maakt gebruik van een
nummerreeks die bestaat uit negen gerandomiseerde nummers.
Om te bepalen welk van de bovenstaande ontwerpen het beste bij Aruba past dient er aanvullend
onderzoek gedaan te worden naar de IST-SOLL situatie. Hierin wordt er gekeken naar de huidige
situatie (IST) en de gewenste situatie (SOLL).

3.2 Stakeholdersanalyse
In algemene zin wordt een stakeholderanalyse gebruikt bij het analyseren en in kaart brengen van de
belangen van verschillende groeperingen die direct of indirect betrokken zijn bij het project of er
gevolgen van ondervinden. Stakeholders is, in die zin, een breed begrip en kan in verschillende
situaties en contexten verschillende mensen of groeperingen stakeholders maken. Om een
stakeholdersanalyse overzichtelijk en daarmee bruikbaar te houden wordt er over het algemeen
onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten belanghebbenden namelijk:
• Primaire stakeholders, ook wel interne stakeholders genoemd. Dit zijn belanghebbenden binnen
de organisatie.
• Secundaire stakeholders, ook wel externe stakeholders genoemd. Dit zijn mensen buiten de
organisatie. Hoewel deze belanghebbenden niet rechtstreeks deelnemen in de activiteiten van de
organisatie, ondervinden zij wel direct de gevolgen van de organisatieactiviteiten en moeten zij
meegenomen worden in een stakeholderanalyse. Omdat de impact van die activiteiten groot kan
zijn wordt aan deze belanghebbenden ook veel aandacht besteed.
Door een stakeholdersanalyse uit te voeren kan er vroegtijdig in kaart gebracht worden welke partijen
er welke weerstanden hebben. De partijen kunnen dan betrokken worden bij de ontwikkeling om zo,
in een later stadium eventuele weerstand te vermijden. Het is essentieel om de verschillende
stakeholders in kaart te brengen met de stakeholderanalyse omdat zij een grote impact kunnen
hebben op de implementatie- en het succes van e-government op Aruba.

3.2.1 Primaire stakeholders

1. Arubaanse overheid – Ministers en desbetreffende ministeries
De Arubaanse overheid heeft belang bij het verbeteren van de relaties tussen hen en de burgers. Door
het implementeren van e-government zal de overheid kosten en tijd besparen.
2.

Arubaanse overheid – Uitvoerende ambtenaren burgerzaken

Voor sommige ambtenaren in “baliefuncties” kan er de vrees ontstaan dat hun baan na de digitale
transitie overbodig wordt. Dit kan leiden tot weerstand. Dit hoeft echter niet het geval te zijn, omdat
deze banen ook in de toekomst nodig zullen zijn en er veel nieuwe functies en taken zullen ontstaan
als gevolg van de invoering van e-government. Bovendien zullen de ambtenaren in dienst minder
werkdruk ervaren en zullen zij hun taken efficiënt kunnen uitvoeren. De mogelijkheden die dit met
zich meebrengt, zullen de ambtenaren geruststellen. In het hoofdstuk "Implementatie" wordt nader
ingegaan op de vraag hoe de uitdagingen waarvoor de ambtenaren zich gesteld zien, het best kunnen
worden aangepakt
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Arubaanse semi-overheid – Zelfstandig publieksorganen (ZBO)
Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voert een overheidstaak uit. ZBO’s hebben een bijzondere
positie binnen de overheid. ZBO’s oefenen ten eerste meestal openbaar gezag uit. Dit betekent dat
een ZBO iets kan besluiten of verbieden. Zij zijn ten tweede zelfstandig; ze zijn niet hiërarchisch
ondergeschikt aan een minister. ZBO's zullen ook voorstander zijn van de invoering van de egovernment, omdat dit het makkelijker (minder bureaucratisch) maakt om de link met de overheid te
leggen.

3.2.2 Secundaire stakeholders
1. Burgers

Het aanbieden van digitale overheidsdiensten kan de relatie tussen de overheid en de samenleving
aanzienlijk verbeteren. Burgers kunnen hun zaken regelen op een tijd en plaats die hen het beste
uitkomt. Uitwisseling van informatie tussen burger en overheid kan zo efficiënt plaatsvinden.
Naast de implementatie is ook de ontwikkeling van de e-overheid van belang. Om eventuele
weerstand in een vroeg stadium weg te nemen, moeten burgers worden betrokken. Burgers spelen
een belangrijke rol in de ontwikkeling van e-government op Aruba. Aangezien de openbare diensten
gericht zijn op de burgers, zal het ook nodig zijn om te denken vanuit het standpunt van de burger. Uit
onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012) blijkt dat een groot deel
van de burgers zich terugtrekt als er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun behoeften en
kwaliteiten. Om de kwaliteit van toekomstgerichte en duurzame e-government te verzekeren, is het
nodig om een kerncompetentie als burgertevredenheid te ontwikkelen.
Uit onderzoek blijkt dat 70% van het internetgebruik was voor sociale media. Sociale media kunnen
worden gebruikt om burgers te informeren en kennis te laten maken met nieuwe online
overheidsdiensten, maar kunnen ook dienen als een platform waar burgers hun mening kunnen delen.
Door de meningen van burgers te raadplegen, kan de overheid haar diensten naar wens faciliteren.
Ontwikkelingen en succesverhalen kunnen hier ook gedeeld worden, waardoor een positief beeld
ontstaat bij burgers (ICT and the youth of Aruba, 2019).
2.
Ondernemers/private sector
Door de openbare diensten te vergemakkelijken, kunnen ook bedrijven hiervan profiteren. Door
middel van online identiteiten en certificaten kunnen bedrijven bijvoorbeeld gebruik maken van
overheidsdiensten en een betere kwaliteit garanderen aan hun klanten. Bovendien hebben bedrijven
vaak innovatieve initiatieven om nieuwe en bestaande diensten te ontwikkelen.
3.
Media
De media speelt een grote rol in ons dagelijks leven. De media heeft haar eigen karakter die het
concept van e-government kan beïnvloeden. Ze hebben persvrijheid en op Aruba is het zo dat
bepaalde media zich aanhangt aan bepaalde politieke partijen. Zij zijn dan ook degenen die veel
invloed kunnen hebben op de 'meningsvorming' van de burgers. De overheid moet hier rekening mee
houden en haar best doen om in een goed daglicht te komen te staan in de media.
4.
Futura
Futura is een Innovation Lab en haar team ondersteunt de regering van Aruba bij het ontwerpen,
ontwikkelen en implementeren van een nationale innovatiestrategie, gericht op drie hoofdpijlers:
mensen, planeet en welvaart. Elk project of initiatief is ontworpen om bij te dragen aan een bloeiend
innovatie-ecosysteem. De realisatie van een volledig digitale overheid past in haar doelstellingen.
Daarnaast speelt Futura ook een rol in het introduceren van e-government aan de Arubanen en het
steunen van de Arubaanse overheid hierin. Zo organiseert Futura workshops, projecten en
evenementen met haar partners (De overheid van Aruba presenteert FUTURA: een uniek platform voor
innovatie in de regio, 2018).
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3.3 Stakeholdersmatrix

In de volgende tabel (figuur 3) wordt er ingegaan op de stakeholdersmatrix. De informatie die vrijkomt
bij een stakeholderanalyse wordt bepaald welke partijen betrokken zijn. Nadat alle stakeholders en
hun belangen en invloeden zijn vastgesteld kunnen deze worden opgenomen in de
stakeholdersmatrix. De matrix beoordeelt de belanghebbende op hun huidige positie (current) en
gewenste positie (desired).

Figuur 3 Stakeholdersmatrix

12

4.(Beleid)instrumenten, interventies en aannames over het gedrag
van de doelgroep
Om een gevoel te krijgen hoe de bevolking over e-government denkt en om achter te komen waar de
irritatie ligt bij de huidige situatie, hebben we een enquête gerealiseerd waarin verschillende
meningen van de Arubaanse bevolking werden geuit. De nadruk van de enquête ligt op het
vertrouwen van de bevolking in de overheidsdiensten. Om een beeld te krijgen van deze situatie,
hebben we vragen gesteld zoals ‘Vertrouwt u de overheidsdiensten om uw persoonlijke gegevens te
digitaliseren?’ of ‘Wat zijn volgens u de voordelen/nadelen van e-government voor Aruba?’. In totaal
namen 270 Arubaanse burgers deel aan de enquête, waarvan momenteel 80.4% op Aruba woont. De
rest heeft daar ooit gewoond of maakt nog gebruik van enkele overheidsdiensten. Op basis van het
resultaat hebben we de beleidsinstrumenten gekozen die kunnen worden gebruikt om ons doel te
bereiken. Daarnaast hebben we een stappenplan opgesteld voor de implementatie van deze
instrumenten. Het is opmerkelijk dat elke leeftijdsgroep met verschillende obstakels te maken krijgt.
Om een aantal van de obstakels op voorhand te elimineren, hebben we voor verschillende
doelgroepen interventies uitgewerkt. De resultaten (gedeeltelijk) van de enquête, de gekozen
beleidsinstrumenten en het advies per doelgroep wordt hieronder uitgewerkt.

4.1 Huidige ervaring overheid dienstverlening op Aruba

Figuur 4 Huidige ervaring met de overheid-dienstverlening 1= verschrikkelijk, 5= exceptioneel
Uit de resultaten van de enquête op deze vraag is te zien dat 86.7% (score 1-3) van de bevolking een
slechte score geeft aan de huidige dienstverlening van de overheid. Wat dus geconcludeerd kan
worden, is dat er binnen de departementen ruimte is voor verbeteringen. Hun ontevredenheid is het
gevolg van de trage dienstverlening. De oplossing hiervoor is e-government.
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Figuur 5 Uitleg gegeven score aan dienstverlening overheid
Vervolgens is gevraagd aan de deelnemers van de enquête om hun gegeven score uit te leggen. In de
tabel hierboven zijn de meest voorkomende resultaten weergeven. De resultaten zijn van de score 13 (slechte score). Zoals besproken in de doeldefinitie is het belangrijk dat de overheid zich richt op het
veranderen van het negatieve beeld op verandering, dit kan onder andere gedaan worden door de
voordelen van e-government te benadrukken. Enkele voorbeelden van voordelen zijn: geen
wachtrijen meer, online applicaties besparen tijd en geld en er is digitale informatie beschikbaar.

4.2 Kennis en vertrouwen e-government

Figuur 6 Hoe geïnformeerd bent u over het concept van e-government
Weinig mensen hebben enige kennis van e-government. Score 1 tot 3 laat zien dat 73.7% van de
deelnemers niet of niet genoeg kennis heeft over het concept van e-government. De overheid zou
moeten proberen dit percentage te verlagen door middel van communicatie-instrumenten. De
Arubaanse bevolking kan het project omarmen als ze kennis hebben over het concept en als ze de
visie van de overheid begrijpen. In het hoofdstuk “Implementatie” wordt verder uitgewerkt hoe
precies dit probleem aangepakt kan worden.
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Figuur 7 Vertrouwen in overheidsdiensten om persoonlijke gegevens te digitaliseren
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen burgers die de overheid vertrouwen (categorie groen en
paars), burgers die de overheid niet vertrouwen (categorie donkerblauw en rood) en burgers die niet
weten of ze de overheid kunnen vertrouwen (categorie oranje en lichtblauw). Vertrouwen is belangrijk
voor de burger, maar ook voor de democratie van het land (Kees van den Bos, 2011). De overheid
moet het vertrouwen van de burgers hebben om succesvol te kunnen regeren, en de burgers moeten
erop kunnen vertrouwen dat de overheid de belangen van de burgers behartigt (Kees van den Bos,
2011). De resultaten en wat voor consequenties dit heeft, worden hieronder besproken.
1.

2.

3.

Burgers die de overheid vertrouwen: 35.2%
Er hoeft niet veel gedaan te worden om ze aan boord te krijgen. Er is weinig ruimte voor
miscommunicatie. Ze vertrouwen op de overheid en daarvoor vertrouwen ze dat het project
ook in hun belang is. De truc hier is om hun vertrouwen te behouden. In het hoofdstuk
“Implementatie” wordt ingegaan op manieren om het vertrouwen van deze groep te
waarborgen.
Burgers die niet weten of ze de overheid kunnen vertrouwen: 35.9 %
Onzekerheid hoeft niet negatief te worden geïnterpreteerd. Uit de enquêtes bleek dat de
voornaamste reden voor het niet zeker weten was dat zij zich niet genoeg geïnformeerd
voelden. Zij willen meer informatie over de werking van de e-government. In het hoofdstuk
“Implementatie” wordt ingegaan op de beste manieren om deze volk (en de andere) te
informeren op een wijze dat hun vertrouwen gewonnen kan worden.
Burgers die de overheid niet vertrouwen: 28.9 %
Effectieve communicatie speelt hierbij een grote rol. Om deze burgers aan boord te krijgen,
moet de overheid het belang van de voordelen die dit project met zich meebrengt, delen. De
overheid moet haar boodschap overtuigend naar voren brengen en laten zien dat de
voordelen opwegen tegen de nadelen. Uit de vervolgvraag blijkt dat burgers geen vertrouwen
hebben omdat ze slechte ervaringen hebben gehad, zoals het openbaar maken van
persoonlijke/privé informatie, het telkens gecrasht van het systeem of ambtenaren die niet
gekwalificeerd zijn. Het winnen van het vertrouwen van deze groep is de grootste uitdaging,
hier wordt op ingegaan “Implementatie”.

Het doel is het vertrouwen van de burgers te behouden, te herstellen of te winnen. Om dit doel te
bereiken moet het gebrek aan vertrouwen worden aangepakt. Het vertrouwen kan worden hersteld
als de overheid zich richt op gedragsverandering. Alleen wanneer de overheid het gedrag van de
burgers positief kan beïnvloeden, zal de burger zelf het initiatief nemen om vertrouwen te hebben in
het nieuwe systeem (e-government). Hoe de overheid zich kan richten op gedragsverandering wordt
hieronder besproken.
4.3 Gedragsverandering
Om uiteindelijk het gedrag van de Arubaanse bevolking ten positieve te veranderen op het gebied van
e-government wordt aangeraden dat de overheid zich richt op het overtuigen van de burgers. Dit
wordt bereikt door open en transparant de voordelen van e-government naar voren te brengen. Ook

15

moeten twijfels en moeilijke vraagstukken over bijvoorbeeld privacy, veiligheid en persoonlijk contact
beantwoord worden. Hierdoor zal het Arubaanse volk zich gehoord voelen en niet de indruk krijgen
dat de overheid iets wil doordrukken zonder dat dit in het volk haar beste interesse is. Als uiteindelijk
het vertrouwen op dit gebied vergroot is zal vanzelf het gedrag volgen. Concrete aanbevelingen op
het gebied van implementaties wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk “Implementatie”.
Hoe kan de overheid het nieuws overtuigend naar voren brengen?
In de eerste plaats is het belangrijk om vanuit het perspectief van de burgers te denken. Uit de enquête
(Figuur 5) blijkt onder meer dat de meerderheid van de burgers niet tevreden is over de
dienstverlening van de belastingdienst en het bevolkingsregister. Nu dit aan het licht is gekomen, kan
de overheid de positieve veranderingen die voor deze departementen zullen plaatsvinden,
benadrukken. Ten tweede, gebruik positieve publieke figuren/bekende personen uit de gemeenschap
om e-government uit te leggen. De kans is groot dat de burgers hen vertrouwen. Bovendien dient
deze tactiek om de burgers ervan te overtuigen dat het project een initiatief van het land Aruba is en
daarom van politieke kleur moet worden onderscheiden.

4.4 Beleidsinstrumenten (C. Egmond, 2010)
In het openbaar bestuur kent men vier type beleidsinstrumenten, namelijk de fysieke, juridische,
economische,
en
communicatieve
instrumenten.
Fysieke
instrumenten
zijn
handhavingsinstrumenten. De juridische instrumenten zijn wet - en regelgeving. Bij economische
instrumenten speelt o.a. de budgettering van het project een rol.
Onze opdrachtgever legde de nadruk op de implementatie ven het project en het vertrouwen van de
burgers in het project. Daarom werken we in dit adviesrapport alleen het communicatie-instrument
uit, hoewel de juridische, economische en fysieke instrumenten even belangrijk zijn ter uitvoeren van
het e-government.
Communicatie-instrument
Het meest geschikte beleidsinstrument om de Arubaanse bevolking (inclusief ambtenaren) aan boord
te krijgen is het 'Communicatie-instrument'. Zoals blijkt uit de resultaten van de enquête zijn veel
mensen niet bekend met het concept van e-government. Dit concept is relatief nieuw voor het land
Aruba en vereist dat de overheid zoveel mogelijk relevante informatie aan het publiek verstrekt.
Communicatie-instrumenten zorgen er ook voor dat Arubaanse burgers zich betrokken voelen bij het
project. Hier speelt het patriottisme een grote rol in de zin dat de burgers het gevoel zullen hebben
dat Aruba een progressief land is binnen de regio. Door middel van communicatie is de kans groter
dat het project wordt omarmd. De communicatieve-instrumenten moeten zowel intern als extern
worden gebruikt.
Doelgroep advies
Organogram
In elke departement of organisatie is er een hiërarchische laag van medewerkers. Wij raden daarom
aan om de verschillende groepen en actoren binnen de afdelingen te identificeren, omdat niet
iedereen bevoegd is om over dezelfde informatie te beschikken. Zo hebben managers algemene
informatie tot hun beschikking, terwijl een baliemedewerker alleen hoeft te weten wat belangrijk is
om zijn of haar werk uit te voeren. Het moet dus duidelijk zijn wie bevoegd is om over welke informatie
te beschikken.
Intern communiceren
We vergeten vaak dat niet iedereen op hetzelfde moment op dezelfde pagina zal staan. Dit kan leiden
tot interne miscommunicatie. Daarnaast is het noodzakelijk om interministeriële coördinatie en
samenwerking te bevorderen, prioriteiten te stellen en de betrokkenheid en coördinatie van de
departementen te vergemakkelijken.
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Voorbeeld Intern communiceren
Hoe kan de overheid effectief communiceren met ambtenaren? Stel een Communicatieplan op. De
overheid moet brainstormen over hoe de ministeries, departementen en ambtenaren binnen de
departementen zelf, effectief met elkaar kunnen communiceren. Hieronder zijn een aantal nietlimitatieve voorbeelden:
Contactpersonen aanstellen voor het interministeriële contact, uitgebreide presentaties geven over
hoe ambtenaren de overheid kunnen helpen deze visie uit te voeren, outlined documenten met
relevante informatie, short meaningful meetings om ambtenaren op de hoogte te houden en ICT
cursus/workshops bieden om eventuele obstakels op voorhand te elimineren.
Extern communiceren
We voorspellen dat elke afdeling op andere obstakels zal stuiten, aangezien de procedures ook van
elkaar verschillen. Tot nu toe weten wij (de studenten) dat de plannen voor de E-piloot (testpilot voor
ambtenaren) al in gang zijn gezet, maar dat de rest van de burgers zich niet bewust is van deze
veranderingen binnen de overheidsdiensten. Daarom adviseren wij de overheid om het publiek
duidelijk te informeren over welke departementen in welk stadium betrokken zijn.
Voorbeeld extern communiceren
Hoe kan de overheid effectief communiceren met het publiek?
Hieronder zijn een aantal niet-limitatieve voorbeelden:
Website met de voortgang van e-government per afdeling, Sociale media om de voordelen van egovernment te benadrukken, uitnodiging per post aan alle burgers ouder dan 60 jaar om naar de
contactpunten (MFA – hoofdstuk 5) in hun wijk te gaan voor een Voorlichtingscampagne met
'informatieavonden' met drankjes en hapjes.

4.5 Haalbaarheid (OECD & OGP, 2019)
De haalbaarheid van het advies om het vertrouwen van de burgers te winnen en de succesvolle
uitvoering van het project te garanderen kunnen worden gemeten door het uitvoeren van een SWOTanalyse. Deze analyse kan potentiële uitdagingen beperken en kansen benutten. SWOT staat voor:
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.
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Om de bedreigingen en zwakke punten op politiek gebied weg te nemen of te voorkomen, adviseren
wij de regering om het parlement (inclusief de oppositie) te informeren over de voordelen en
veranderingen die e-government met zich meebrengt voor het land Aruba. Omdat de verkiezingen
voor de deur staan (jaar 2021) is er een kans dat het regeringsbeleid/het verkiezingsprogramma zal
veranderen. Dit kan de continuïteit van e-government verstoren.

Het geven van workshops en informatie zal de zwakke punten omzetten in sterke punten. De
bedreigingen kunnen worden voorkomen als de ‘lessons learned’ uit andere landen in aanmerking
worden genomen en vervolgens worden aangepast in de context van een klein land.

Conclusie haalbaarheid
Op alle drie de gebieden wegen de 'sterke punten' en 'kansen' zwaarder dan de 'zwakke punten' en
'bedreigingen', zodat ons advies haalbaar is als de bedreigingen en zwakke punten op voorhand
worden weggenomen.
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5. Advies over implementatie
Zoals beschreven in de doeldefinitie is het belangrijk om als eerste de weerstand en het negatieve
perspectief op verandering in de publieke sector aan te pakken om zo meer draagvlak en vertrouwen
te krijgen voor e-government. In dit advies richten we ons daarom vooral op drie doelen, waaraan een
aantal concrete aanbevelingen zijn toegevoegd. Om elk van deze doelen te bereiken zijn een aantal
aanbevelingen voor de korte en lange termijn toegevoegd, die hand in hand gaan met de
beleidsinstrumenten zoals beschreven in bovenstaand hoofdstuk.
5.1 De ambtenaren in managementfuncties op Aruba ambassadeurs van e-government maken.
Uiteindelijk zullen het de ambtenaren in de Arubaanse overheidsinstellingen zijn die het meest te
maken hebben met e-government (voornamelijk in de transitiefase). Om van de voordelen van egovernment te kunnen profiteren is het belangrijk dat aan de kant van de aanbieder (de Arubaanse
overheid) de dienstverlening optimaal is. Om dit te garanderen moeten de ambtenaren van de
overheidsinstellingen deskundig en vloeiend zijn in het gebruik van e-government. Voorafgaand aan
allerlei cursussen voor de ambtenaren en voordat het implementatieproces begint, is het belangrijk
dat de ambtenaren in de managementfuncties worden betrokken bij het proces en overtuigd zijn van
de visie voor Aruba op het gebied van e-government. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 75% van het
management van een bedrijf of organisatie achter een verandering moet staan om succesvol te zijn
(Kotter, 1996). Het is van groot belang dat zij de visie van de overheid ondersteunen en als partners
worden gezien.
Concrete aanbevelingen:
1. Het delen van de visie van e-government binnen elk departement. Het is aan te bevelen om
binnen elk departement een onderscheid te maken tussen ambtenaren met een
managementfunctie en de rest. Dit is belangrijk omdat dit de ambtenaren zijn die veel invloed
hebben binnen hun departement. Deze “sleutelpersonen” moeten meegenomen worden met
de visie creëren voor de transitie binnen hun departement, belangrijk is wel dat dit gestuurd
wordt door Futura om dit binnen de juiste banen te houden (communicatiestructuur
beschreven in “Roadmap 2020-2030”). Deze groep moet overtuigd zijn van de urgentie van egovernment binnen hun departement en begrijpen dat deze transitie niet langer kan worden
uitgesteld. Er moeten duidelijke visies worden gedefinieerd voor elk departement. Als de visie
duidelijk is, kunnen ook de andere ambtenaren erbij betrokken worden en meedenken over
wat er moet gebeuren. Er moet worden getracht de expertise en kennis van de oudere
medewerkers zoveel mogelijk te borgen, maar deze groep moet extra worden gestimuleerd
om de digitale transitie in te zetten. Enkele tips om dit te stimuleren zijn:
- Partnerschappen en mentorschappen. Door het combineren van jongere en oudere
werknemers, leren deze beide van elkaar en zullen de jongere werknemers de ouderen
dagelijks kunnen stimuleren om hun digitale vaardigheden en kennis te vergroten.
- Impactvolle en eenvoudige training. Vermijd langdradige en niet relevante cursussen en
voorlichtingen.
- Koppel de digitale transformatie van de ambtenaren aan hun carrièregroei en carrièredoelen.
Veel mensen, meestal met meer dan 20 jaar ervaring en verouderde gewoontes, zijn nog
steeds terughoudend om nieuwe tools of nieuwe technologieën op de werkplek toe te passen.
De sleutel tot dit probleem is het aantonen van hun werkelijke voordeel voor de werknemer.

5.2 Het Arubaanse volk bewust maken over de urgentie van e-government.
Een van de belangrijkste zorgen die de overgang naar e-government zou kunnen verstoren, blijft het
gebrek aan vertrouwen in de overheid. Het is duidelijk dat de meerderheid van de Arubaanse
bevolking niet tevreden is met de huidige dienstverlening (zie figuur hieronder).

19

Figuur 8 vraag: Hoe score je de huidige dienstverlening van de overheid? 1= verschrikkelijk 5=
uitstekend
Er wordt aanbevolen om in alle “awareness-programma’s” uit het mission rapport en overige
onderzoeken de nadruk te leggen op de urgentie van e-government voor Aruba. Als er een omgeving
gecreëerd kan worden waarin individuen zich bewust zijn van een bestaand probleem en een
mogelijke oplossing zien, zal het draagvlak voor de verandering toenemen (Kotter, 1996). Het
genereren van gesprekken over wat er gaat gebeuren en welke richting de dienstverlening van de
overheid op moet gaan, zal helpen om dit te bereiken. Deze stap creëert de ‘noodzaak’ voor
verandering, in plaats van alleen maar een ‘wil’ voor verandering. Het verschil is zeer belangrijk als het
gaat om de waarschijnlijke steun en het uiteindelijke succes van de verandering.
Concrete aanbevelingen:
A. Een goede manier om e-government in de bevolking te populariseren is door het voorbeeld te
geven. Het is aan te bevelen dat regeringsleiders het goede voorbeeld geven als het gaat om het
gebruik van e-government. Verder kan het feit dat Aruba een hechte gemeenschap is, in het
voordeel van Aruba worden gebruikt. Zo kunnen bepaalde opinieleiders betrokken worden bij
awareness evenementen en programma’s (muzikanten, bekende personen, atleten etc.)
B. Om het vertrouwen op te bouwen en niet verder te schaden is het van groot belang dat
woordvoerders en politici open en precies zijn. De reacties in de enquête waren vaak in de sfeer
van een grote afstand tussen de bevolking en de overheid. We moeten koste wat het kost
voorkomen dat er beloften worden gedaan over grote, veelbelovende en snelle ontwikkelingen
die ze niet kunnen waarmaken. Het is belangrijk om de bevolking tot op zekere hoogte te
betrekken bij het denkproces en om beslissingen uit te leggen en fouten te accepteren en te
communiceren als geleerde lessen.
C. Het is belangrijk om tijdens het opstellen van awareness-programma’s rekening te houden met
verschillende doelgroepen en leeftijden. Iedereen moet op een of andere manier in contact
kunnen komen met de "reclame" van de overheid. Nationale media (TV, radio, kranten) moeten
worden gebruikt om e-government te promoten en om informatie te geven over de
ontwikkelingen. Buiten de media wordt het ook aanbevolen om bepaalde beroepen zoals leraren,
journalisten etc. cursussen aan te bieden omdat dit personen van invloed zijn op “communitylevel”.
Een aantal ideeën voor creatieve invalshoeken die mensen aan zouden kunnen spreken zijn:
- Arubanen hebben veel om trots op te zijn. Men kan inspelen op de vooruitstrevende en trotse
identiteit van veel Arubanen. Aruba kan een voorloper in de regio zijn op het gebied van egovernment. De bevolking moet hiervan overtuigd worden en zich op persoonlijk niveau
aangesproken voelen om het concept te omarmen en eigen te maken.
- Het corona-virus heeft de huidige samenleving tijdelijk verstoord. Dit heeft veel problemen
veroorzaakt voor Aruba op onder ander het gebied van publieke dienstverlening. Er kan hierop
ingespeeld worden en uitgelegd worden hoe e-government in z’n situatie veel problemen had
kunnen voorkomen.
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5.3 Het vergroten van de toegankelijkheid en het vermogen.
Om een goede aansluiting te vinden en om de hele bevolking op lange termijn actief te krijgen op het
gebied van e-government is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de noodzakelijke digitale
infrastructuur. Ook is het belangrijk dat de onlinevaardigheden van de Arubaanse bevolking op een
niveau zijn waarbij de bevolking ICT tot hen voordeel kan gebruiken. Om dit doel uit te werken wordt
er onderscheid gemaakt tussen de toegankelijkheid tot ICT en het digitale vermogen daarvan.

5.3.1 De toegankelijkheid naar elektronisch apparatuur en internet vergroten.

Statistieken van het CBS-Aruba laten zien dat in 2017 77% van de Arubaanse bevolking dagelijks of
bijna dagelijks een computer, laptop of tablet gebruikte. Verder bleek dat in hetzelfde jaar 70% van
de huishoudens was aangesloten op het internet (Central bureau of statistics Aruba “ICT-survey
2017”). Op basis van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat ongeveer 25% van de bevolking
deze toegang niet of niet consequent heeft. Het is belangrijk om dit probleem aan te pakken als de
overgang naar online diensten moet plaatsvinden.
Concrete aanbevelingen:
A. Voor burgers die geen toegang hebben tot digitale overheidsdiensten is een aanbeveling om de
MFA (Multi-Functional Accomodations) in elk district van het eiland uit te rusten met een aantal
bewaakte computers die toegankelijk zijn voor burgers. Deze MFA's kunnen ook worden voorzien
van een gratis Wi-Fi-netwerk dat mensen kunnen gebruiken als ze de benodigde apparatuur
hebben, maar geen internetverbinding.

5.3.2 Het Vermogen van de Arubaanse bevolking om ICT tot hun voordeel te gebruiken te
vergroten.

Er is een groot verschil tussen het kunnen gebruiken van elektronische apparaten (voornamelijk
smartphones op Aruba) en het gebruik ervan als instrument voor e-government. Er wordt verwacht
dat er op Aruba een zogenoemde “IT maturity” ontbreekt (Columbia University “Toward a digital
Aruba”). Om het gewenste niveau van “IT-maturity” te bereiken is het belangrijk dat de zogenoemde
“e-readiness” vergroot wordt. E-readiness wordt in deze context gedefinieerd als het vermogen en de
bereidheid van de mensen op Aruba om de informatie- en communicatietechnologieën in hun
voordeel te gebruiken.
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Concrete aanbevelingen:
A. Onderwijs is een belangrijk middel om de ontwikkelingsdoelstellingen van elk land te bereiken.
Een veelbelovende manier om de “e-readiness” van de mensen op Aruba structureel te
verbeteren is om de jongere generatie de kennis te geven om hun weg te vinden in onlinediensten.
Uit enquête (zie figuur 1) blijkt dat een groot deel van de jonge bevolking (16-25 jaar) nog niet
(voldoende) bekend is met het concept van e-government. Het is belangrijk dat hier verandering
in komt op het gebied van theoretische kennis (zoals besproken in doel 2). Het is echter aan te
bevelen om het onderwijs te richten op het uitrusten van de volgende generatie met de nodige
vaardigheden om een digitaal opgeleide jonge generatie op te laten groeien. Aanbevolen wordt
dat de mogelijkheden voor samenwerking met de Arubaanse middelbare scholen (EPB, MAVO,
HAVO & VWO) onderzocht worden. Een
aantal opties zijn om dit toe te voegen aan
de curricula van de scholen, een andere
optie is om dit als externe informatie
binnen de scholen te realiseren. Het is
echter belangrijk om in gedachten te
houden dat klassikale technieken die
ontworpen zijn om leerlingen te laten
deelnemen aan het proces, betere
onderwijsresultaten
opleveren.
Dit
betekent dat de interactie moet worden
gestimuleerd.
Figuur 9 Uitslag bij de vraag of zij (16-25 jaar) bekend zijn met het concept van egovernment, waarbij 1= nooit over gehoord en 5= goed bekend met het concept

B. Om "oudere" generaties te ondersteunen die zich niet persoonlijk uitgedaagd voelen om hun
eigen capaciteiten en vaardigheden op het gebied van e-government te ontwikkelen, zijn er
wekelijkse contactmomenten bedacht. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de oudere burgers hulp
nodig heeft om te leren omgaan met technologie. Naar schatting zullen voornamelijk burgers
boven de leeftijd van 60 gebruik maken van deze contact momenten. Het advies is om de MFAcentra (of mogelijk andere locaties) ter beschikking te stellen om op vaste dagen in de week de
mogelijkheid te bieden om ondersteuning te geven bij het regelen van onlinedienstverlening. Door
middel van de awareness-programma’s zoals beschreven in doel 2 (en hoofdstuk 4) kan de
boodschap gebracht worden aan de bevolking. Het is belangrijk om het team dat zich hiermee
bezig gaat houden goed opgeleid is en weten hoe ze ouderen op hun gemak kunnen stellen en
vermijd dat ze zich onder druk gezet voelen. Ook is het belangrijk dat ze getraind worden en dat
de zelfredzaamheid op het gebied van e-government wordt gestimuleerd.
C. Een andere aanbeveling is om de eigen hulplijnen van de overheid toegankelijker te maken. Uit
ervaring, interviews en enquêtes blijkt dat de toegankelijkheid van de Arubaanse
overheidsinstellingen een groot probleem is. Het kost hen veel tijd om e-mails te beantwoorden
en telefoonlijnen worden vaak overbelast of niet beantwoord. Dit is een probleem wat op korte
termijn opgelost kan worden. Ons advies is om de mogelijkheden te onderzoeken om een team
op te stellen die hier verantwoordelijk voor is en duidelijke speerpunten (reactietijd, contacturen,
kennis etc.) opstelt en dit ook werkelijk aan gaat bieden aan de Arubaanse bevolking. Er moet een
bepaalde vorm van verantwoordelijkheid opgelegd kunnen worden aan de desbetreffende
ambtenaren. Een nieuwe laagdrempelige optie die veel gebruikt wordt in andere landen is
WhatsApp, mensen zijn er zeer vertrouwd mee en dit kan zeker een goede optie zijn om het
contact tussen burger en overheid te vergemakkelijken en te versnellen. Verder wordt sterk
aanbevolen aan de overheidsinstanties om sterker aanwezig te zijn op sociale media, deze tool
kan gebruikt worden om informatie te verstrekken, berichten te beantwoorden en mensen
bewust te maken van relevante zaken. Ook zijn de lay-out en aantrekkelijkheid van de websites
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belangrijk bij het behalen van dit doel (zie hoofdstuk 3). Hoe simpeler en compacter de informatie
gegeven kan worden, hoe aantrekkelijker het zal zijn voor de gebruiker. Ook is het belangrijk dat
de websites van de ministeries mobiel-vriendelijk zijn.
Conclusie
In deze adviesrapport hebben wij een advies gegeven over manieren om het vertrouwen te winnen
van de burgers op het gebied van e-government. Het grootse probleem bij het invoeren van egovernment is het gebrek aan vertrouwen in de overheid. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid
heeft meerdere oorzaken, waaronder onderontwikkelde systemen, corruptie en gebrek aan
continuïteit van de regeringspartijen. Door burgers te informeren over e-government en de
persoonlijke en maatschappelijke voordelen hiervan, zullen de burgers overtuigd worden en het idee
van e-government omarmen. Om de burgers te overtuigen en hun vertrouwen te winnen, zal een
aantal beleidsinstrumenten moeten worden gebruikt. In dit rapport hebben wij de focus gelegd op de
communicatieve beleidsinstrumenten, omdat deze het meeste effect hebben op het winnen van
vertrouwen doormiddel van gedragsverandering. Een combinatie van communicatieve
beleidsinstrumenten gefocust op zowel de interne als externe communicatie blijkt na nader
onderzoek het meest effectief. Intern zal er gebruik gemaakt moeten worden van onder andere een
workshops bieden en short meaningful meetings, op deze manier worden miscommunicaties binnen
een organisatie voorkomen. Extern communicatie zal bestaan uit het effectief communiceren met
publiek doormiddel van onder andere sociale-media posten over de voordelen van e-government en
voorlichtingscampagne met ‘informatieavonden’. Om de haalbaarheid van het product te garanderen
en voor continuïteit te zorgen is het belangrijk dat de huidige regeringspartij het parlement (inclusief
oppositie) informeert over de voordelen van e-government. Om e-government te implementeren zijn
bepaalde acties nodig op zowel de korte als de lange termijn. Er zijn drie doelen opgesteld die kunnen
leiden tot het versoepelen van het implementatieproces. Het eerste doel is om de ambtenaren in
managementfuncties te overtuigen van de kansen die e-government Aruba biedt, het delen van de
visie en de richting zal er toe leiden dat zij het concept van e-governance zullen dragen in hun
departementen. Ten tweede moet het Arubaanse volk bewust worden van de urgentie van egovernment. Het is belangrijk dat Arubanen de noodzaak voor e-governance gaan zien en niet alleen
de nadelen van de huidige dienstverlening. Als laatste moet de toegankelijkheid tot e-governance en
het vermogen om dit te gebruiken vergroot worden. Hier zijn twee stappen die genomen moeten
worden; ten eerste: de toegankelijkheid naar elektronisch apparatuur en internet vergroten en ten
tweede: Het vermogen van de Arubaanse bevolking om ICT tot hun voordeel te gebruiken te
vergroten. Tot slot is het niet eenvoudig om het vertrouwen van de burgers te winnen, maar omdat
dit noodzakelijk is voor het succes van de implementatie van e-governance zal dit gestructureerd
aangepakt moeten worden. Het is zeker haalbaar om het wantrouwen van de burgers om te zetten in
vertrouwen door een goede samenwerking tussen overheid en burger.
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Begrippenlijst
Begrip

Definitie/verklaring

Digitale overheid

Een overheid die gebruikt maakt van informatie en communicatie
technologie om op efficiënte wijze informatie en diensten aan bedrijven,
burgers en andere overheden te verschaffen.

E-diensten

Alle diensten van een organisatie die elektronisch worden uitgevoerd.

E-Estonia

Digitale overheidsprogramma van Estland.

Digitale infrastructuur

Verzamelnaam voor alle fysieke infrastructuur en dienstverleners die
gezamenlijk digitale diensten en bedrijvigheid mogelijk maken.

Digitale identiteit

Unieke identiteit die gebruikt wordt als je online paspoort. Hier vallen
BSN-nummer, DigiD, geboortedatum en je naam onder.

Unigue Identity Number

Unieke identificatie (persoonlijke ID-nummer) die wordt toegepast om
onderscheid te maken tussen gebruikers.

IT-maturity

Volwassenheid van de totale IT-omgeving (mensen, middelen en
processen), om informatietechnologie te gebruiken voor het uitvoeren
van zakelijke doelstellingen.

Zelfredzaamheid

Het vermogen om voor zichzelf te zorgen. Zichzelf kunnen redden in
dagelijks leven.

Beleidsinstrumenten

Middelen vanuit de overheidsinstanties om een bepaald beleidsdoel te
behalen. Hier vallen onder andere gedragsinstrumenten, sociale sturing
en financiële stuur onder.

Patriottisme/
vaderlandsliefde

Trots gevoel over het land waarin iemand is geboren of waarin een
persoon woont.

Organogram/
organisatiescherm

Schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur.

Intranet

Interne computernetwerk van een bedrijf of organisatie. Zorgt ervoor
dat alle computers aan elkaar verbonden zijn.
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