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Prioriteiten voor de digitale transformatie
DR/MiZ

Geachte mevrouw Schippers,
De ontwikkeling van de digitale economie komt de komende jaren in een stroomversnelling.
Sturing op de transformatie van een traditionele naar een digitale economie moet één van de
topprioriteiten worden van een komend kabinet. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal
economische en maatschappelijke uitdagingen. Nederland ICT ziet een belangrijke taak voor
het volgende kabinet in het profiteren van de kansen die digitalisering ons biedt, zowel op
economisch vlak als in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Dat vraagt om een actieve en stimulerende rol van de politiek. Het regeerakkoord van het
nieuwe kabinet moet gericht zijn op het realiseren van de nummer één positie op de ranglijst
van de beste digitale economieën, door digitalisering te versnellen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor de ontwikkeling én toepassing van innovatieve oplossingen. Dit vraagt om
toekomstgericht beleid dat uitgaat van de kansen van ICT voor alle sectoren binnen onze
economie.
Een dergelijk beleid is niet gebonden aan één ministerie. We pleiten daarom voor het instellen
van een ministerieel topteam onder leiding van de minister-president dat zorgdraagt voor de
digitale transformatie die op ons af komt. Dat moet leiden tot gecoördineerde ICTimplementatieagenda’s op thema’s als zorg, energie, mobiliteit, steden en zakelijke
dienstverlening.
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Een dergelijk topteam zou voort moeten komen uit een prominente rol voor digitalisering in het
regeerakkoord. Hierin formuleert het nieuwe kabinet haar visie op de transformatie naar de
digitale economie. Aan het einde van de komende kabinetsperiode zijn de volgende zes
ambities ten minste gerealiseerd:
1.

Nederlanders worden opgeleid en bijgeschoold tot de werknemers van de toekomst.
Digitale geletterdheid (incl. computational thinking) krijgt een centrale plek in het
curriculum en kerndoelen.

2.

Nederland onderscheidt zich als een safe place to do business.
Een Digital Trust Centre moet MKB-bedrijven bijstaan bij het verbeteren van cybersecurity.

3.

Nederland heeft een slimme energievoorziening die de versnelde transitie naar
duurzame energie mogelijk maakt.
De digitale randvoorwaarden van de energietransitie worden ingevuld.

4.

De Nederlandse digitale infrastructuur is blijvend wereldwijd toonaangevend.
De digitale infrastructuur wordt een infrastructurele mainport.

5.

Nederland heeft een innovatieklimaat waarin nieuwe toepassingen snel hun weg naar
de markt vinden.
Nederland krijgt het beste start-up klimaat van Europa.

6.

De Nederlandse overheid is nummer één van Europa in digitale dienstverlening.
Alle Nederlanders kunnen makkelijk, betrouwbaar en veilig inloggen bij overheden en
bedrijven.

De digitale economie groeit harder dan de traditionele economie. Daar liggen de kansen voor
groei. ICT is de aanjager van innovatie. Niet alleen in de topsectoren, maar in de volle breedte
van het Nederlandse bedrijfsleven en overheid. De uitgangspositie van Nederland is
uitstekend. We hebben de beste digitale infrastructuur van Europa, er is sprake van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat, Nederlanders zijn ICT-minded en we hebben een
hoogwaardige kennisinfrastructuur. Ook het start-upklimaat is sterk verbeterd. Nederland
staat niet voor niets hoog op internationale ranglijsten.
Nederland heeft de kans om de beste digitale economie van Europa én de wereld te worden.
Ondanks de goede uitgangspositie moet nog veel worden gedaan om nieuwe ICTtoepassingen en businessmodellen mogelijk te maken. Nederland staat er goed voor, maar
andere landen in Europa ontwikkelen zich sneller.
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Om te kunnen profiteren van de kansen die digitalisering ons biedt, hebben we een sterke visie
en blijvende aandacht nodig van het volgende kabinet.
Bijgevoegd bij deze brief vindt u een meer uitgebreide toelichting op deze oproep in het
manifest Groei door Digitalisering. Daarnaast vindt u een oproep tot digitaal leiderschap van
ruim dertig branche- en belangenorganisaties, op initiatief van VNO-NCW.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid tot nadere
toelichting.
Met vriendelijke groet,
Nederland ICT
Lotte de Bruijn
Directeur
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