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Dank Michel, Han en HCSS voor deze digitale rondetafel.
Ik denk een heel bijzondere en belangrijke bijeenkomst.
Mijn stelling: “De Corona crisis versnelt digitalisering: onze digitale overheid zal anders moeten gaan
werken om Nederland online sterk en veilig te houden.”
Er wordt heel hard gewerkt aan een app , Alexander heeft daarbij al een aantal belangrijke punten
gemaakt.
Voor wat betreft de focus van Nederland ik wil drie punten maken:
1) Ten eerste zal door de Corona crisis de overheid en dus ook de digitale overheid anders moeten
gaan werken;
Volksgezondheid staat daarbij op 1. Om daarvoor te kunnen zorgen moeten we allemaal nieuwe
dingen doen om onszelf en elkaar te beschermen. In de strijd tegen het coronavirus worden nu grote
beslissingen genomen die onze levens de komende jaren zullen beïnvloeden.
a) Er is nu veel aandacht voor monetaire en budgettaire stimuli van de economie. Maar we moeten
ook kijken naar ‘digitale stimuli’. Denk daarbij aan meer aandacht voor het vormgeven van onze
digitale omgeving, digitale infrastructuur en de mensen die daaraan werken.
b) Zo worden in deze crisistijd vele videoconferenties georganiseerd tussen ambtenaren van
meerdere ministeries, non-profit organisaties en techbedrijven. Deelnemers aan dat soort digitale
bijeenkomsten hebben recent met defensie een nieuwe digitale overheid ervaren. Een die over de
grenzen van ministeries heen actie onderneemt en intensief met derden van buiten samenwerkt om
technologie concreet in te zetten.
2) Ten tweede doen kennis en tech er opeens weer toe: daarbij kunnen we leren van andere landen
om de veiligheid in Nederland te versterken.
Dat betekend openstaan voor vernieuwing, openstaan voor samenwerken met derden, openstaan
voor betekenis zoals data-analyse. Dat is niet iets wat de overheid nu doet, maar er is een kans want
er staat nu druk op. Het voordeel daarbij is dat wetenschappelijke kennis en bèta-inzichten een
herwaardering hebben ondergaan binnen de politiek in de afgelopen weken.
3) Tot slot, de balans tussen digitaal samenwerken in de Europese Unie en eigen kennis in Nederland
is cruciaal. Natuurlijk moeten we in Europa samenwerken, maar daarbij is het heel belangrijk dat we
als Nederland weten wat we doen. Daarin kunnen we dan heel goed gebruikmaken van de
mogelijkheden die een samenwerkingsverband als de Europese Unie ons biedt.
Dank u
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