


› Van de beleidsvorming tot de uitvoering en het contact met burgers en 
bedrijven: zonder digitale middelen is het niet langer mogelijk.

› Maatschappelijke impact digitalisering onvoldoende op netvlies bestuurders 
en politici

› Studiegroep ingesteld op 16-11-2016 (binnen 5 maanden rapport!)

› …adviseren over (een verbetering van) het functioneren van de digitale 
overheid…

› Dit rapport is de aanzet nu moeten we beginnen het waar te maken 

De Studiegroep
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Leden Studiegroep
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› Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern van hun primaire 
processen ICT moeten begrijpen.

› De digitale overheid is een board room decision. 

› Digitale toepassingen zijn per definitie nooit af, het principe first
time right moet overboord. 

De mindset moet veranderen!
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› We moeten als overheid de 
leiding nemen  in ontwikkeling 
en beheer van de eigen ICT.

› Investeer in kennis; niet 
alleen techniek, ook verbinding 
van beleid en uitvoering.

› Durf te reduceren in personeel 
om ruimte te maken voor fors 
meer en nieuw digitaal 
talent.

› Verhoog het bewustzijn bij 
bewindslieden en bestuurders 
bij de medeoverheden dat ICT 
en digitalisering de kern zijn 
van hun primaire processen. 

De juiste kennis op de juiste plek
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› Digitale dienstverlening wordt proactief georganiseerd rond 
behoeften van burgers en bedrijven.

› We moeten toe naar ‘Eén overheid’ in dienstverlening en 
uitvoering naar en voor burgers en bedrijven 

› De focus moet liggen op samenhang tussen infrastructuur en 
dienstverlening niet op afzonderlijke voorzieningen 

Niet voor het proces maar voor de samenleving!
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› Organiseer rond behoeften van 
burgers en bedrijven, 
differentieer naar omstandigheid, 
en laat dit hand in hand gaan met 
fysieke vormen van (burger-) 
contact.

› Bied diensten niet per definitie 
uitsluitend digitaal aan.

› Stap over naar een 
gedifferentieerde dienstverlening 
op maat.

› Zorg voor standaarden die 
uitwisseling van informatie 
vergemakkelijken.

› Haak zoveel mogelijk aan bij 
digitale systemen waar inwoners 
en ondernemers van gebruik 
maken.

› Zorg voor een duidelijk 
aanspreekpunt en voldoende 
doorzettingsmacht om deze 
foutieve gegevens recht te 
zetten. 

Concreet betekent dat:
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Dit moeten we 
gezamenlijk waar 
maken!


