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Dank Elisabeth van Steenhoven en de organisatie van deze digitale bijeenkomst in uitzonderlijke
tijden,
Ik denk dat dit een bijzondere en belangrijke bijeenkomst is. Volksgezondheid staat op 1 en daarvoor
zijn we allemaal bezig dingen anders te doen dan we deden. Nog nooit hebben we in Nederland zo
snel zoveel tegelijk digitaal gedaan. Dat heeft een belangrijk doel, namelijk zorgen dat we elkaar
veilig houden. Technologie kan daarbij helpen. Het is in deze bijzondere tijd daarom belangrijker dan
ooit dat iedereen die bij kan dragen aan #NLVeiligSterkOnline samenwerkt en van elkaar leert.
Daarom wil ik alle deelnemers welkom heten bij deze bijeenkomst

1) Door ministeries heen rijksbreed samenwerken
Aan het Ministerie van VWS: ik weet dat jullie eindeloos lange dagen maken. Maar ook Defensie, het
Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van J&V: ik weet dat jullie keihard bezig zijn.
Daarom extra belangrijk om nu ook overheidsbreed in gesprek te zijn.

2) Samenwerking tussen overheid en niet-overheid
Als lid van de Commissie Digitalisering ook een enorm dank aan jullie allen, de aanwezige tech
ondernemers. Geweldig dat jullie naast de drukke werkzaamheden nu ook hiervoor nog tijd hebben
uitgetrokken. Jullie draaien overuren om de systemen niet te laten crashen ondanks de toegenome
vraag, de toegenomen cyberaanvallen én om het hoofd boven water te houden.

3) Snel en actiegericht aan de slag in open netwerken
Ik denk dat het heel belangrijk is om in tijden van crisis snel maar gedegen gehandeld moet worden
in open netwerken zoals deze samen te werken. Dit is een digitale conferentie die precies dat doet.
Een bijeenkost die samenwerking tussen overheid en niet-overheid faciliteert in een open netwerk.
Ik ben iedereen die aanwezig is dankbaar voor de tijd die zij vrij willen maken en wens u allen een
vruchtbare vergadering zodat we ons steentje kunnen bijdragen in deze bijzondere en volatiele tijd.

T: @Jan_Middendorp | F: @JanMiddendorpVVD | NB: spreektekst kan afwijken van gesproken tekst

