Amsterdam, 24 februari 2020

Geachte commissieleden,
Hartelijk dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan het rondetafelgesprek over hoe het samenspel
tussen de Tweede Kamer en stakeholders verbeterd kan worden bij digitaliseringsvraagstukken.
Wij juichen toe dat de Tweede Kamer de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) heeft ingesteld.
Daarmee erkent zij het belang om meer grip te krijgen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen
samenhangend met digitalisering.
Echter, wij zien wel een te grote parlementaire focus op de negatieve aspecten van digitalisering en
missen een snel opererende overheid met een visie en de juiste expertise op het gebied van
digitalisering. Dit lichten we met dit schrijven graag kort toe.
Digitalisering is niet eng
Met de continue focus op ethische kwesties, cybercriminaliteit en data-misbruik wordt digitalisering in
het huidige parlementaire proces onnodig tot een monster gemaakt dat ons schrik aanjaagt. De
ongewenste gevolgen van digitalisering krijgen volop aandacht in het parlementaire proces, de positieve
aspecten blijven onderbelicht. En dat terwijl in onze ogen de voordelen van digitalisering ver uitstijgen
boven de nadelen. Digitalisering transformeert ons dagelijks leven, iedere dag weer op een geweldig
inspirerende wijze. Van online winkelen tot internetbankieren. Van een online hartfilmpje maken tot op
afstand kunnen werken. Digitalisering is volledig ingebed in de huidige samenleving en het bedrijfsleven
en bovendien van fundamenteel belang voor de overleving van burgers en bedrijven. Wie niet meegaat
met digitalisering, heeft geen toekomst meer. Het is in onze ogen dus allereerst belangrijk dat de Kamer
meer grip krijgt op de gewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering, in plaats van alleen
maar te focussen op de ongewenste ontwikkelingen. Het is de toon die de muziek maakt. En die toon
moet en kan positiever om samen met ons als stakeholder de kansen te grijpen die digitalisering ons
biedt.
Visie
Het Nederlandse parlementair proces op het gebied van digitalisering blijft in onze ogen ook steken in
het moeras van discussies over ethische kwesties, cybercriminaliteit en data-misbruik omdat er een
overkoepelende stip op de horizon ontbreekt. Een duidelijk doel. Een inspirerend eindresultaat. We
refereren daarbij graag naar het Zweedse Vision Zero plan. Hierin stelde de Zweedse overheid in 1997
dat er geen verkeersdoden en gewonden meer mogen worden getolereerd. Het werkte: in 2000 was het
aantal doden al met de helft teruggebracht. In 2014 verongelukte er nog slechts één kind onder de
zeven, terwijl dit er in 1970 nog 58 waren. Laat dit een voorbeeld zijn, ook op digitaal vlak. Durf te
zeggen: Digitalisering is de enige weg vooruit om Nederland nog beter te maken. Vanzelfsprekend is
onderdeel daarvan dat data van onze burgers niet misbruikt wordt. Dat is duidelijk. Dat inspireert. Dat
stimuleert stakeholders en ondernemers om mee te denken hoe we dat doel samen kunnen bereiken.

Snelheid
Visie met een duidelijk eindresultaat is dus nodig om de relevantie van het parlementaire proces voor
ons als stakeholder relevanter te maken, maar dan wel in combinatie met snelheid, flexibiliteit en
expertise. In de nieuwe digitale realiteit gaat alles snel, wat vandaag in is, is morgen alweer uit. Zo was
Hyves ooit het toonbeeld van Hollands innovatie-welvaren, totdat Facebook het platform binnen notime overbodig maakte. Het laat zien hoe makkelijk en snel je een leiderschapsrol verliest aan de
giganten uit Silicon Valley. Bedrijven kunnen snel irrelevant worden, maar strategieën ook. We voeren
nu de digitaliseringsagenda uit, een agenda die drie jaar geleden is opgesteld. Weliswaar kent deze ieder
jaar een update, maar de basis blijft hetzelfde. Drie jaar, dat is in dit digitale tijdperk een mensenleven.
De olietanker die de overheid nu is, moet een speedboot worden. Wendbaar en snel. Met een duidelijk
doel voor ogen. En altijd in staat om de koers aan te passen omdat de actualiteit daarom vraagt. En dat
kan ook, zolang de stip op de horizon maar duidelijk is. Die ontbreekt nu. Juist dat maakt ons
besluiteloos, wankel en kwetsbaar.
Expertise - Minister Digitale zaken
Digitalisering gaat over de toekomst van onze democratie en onze economie. Het is daarom van groot
belang dat we met z’n allen beter begrijpen wat er op ons af komt en hoe snel wij de boot kunnen
missen in deze volgende industriële revolutie. Dat kan alleen als je echt verstand van zaken hebt. Wij
zien nog te veel politici die moeite hebben bij de tijd te blijven. En dat is zorgelijk. Want wie
tegenwoordig beleid maakt moet wel weten hoe de digitale wereld werkt, zeker nu we vaart moeten
maken om niet de internationale digitaliseringsslag te missen.
Wij pleiten er dan ook voor om deze kennis hoog aan de top te borgen door middel van een Nederlandse
Minister Digitale Zaken. Een minister met een stevig mandaat en idem dito begroting, die structureel
samenwerkt met experts van verschillende stakeholders. Een minister ook die voortdurend inspeelt op
de vragen en wensen van de markt, de maatschappij, onze bedrijven en burgers. Maar die het parlement
ook klaarstoomt voor een toekomst waarin sleuteltechnologieën de manier waarop we produceren,
consumeren én met elkaar samenleven fundamenteel zullen gaan veranderen. Alleen met zo’n minister
borgen we digitale kennis in het parlementaire proces structureel.
Samenvattend, de komst van de tijdelijke commissie Digitale toekomst is een mooie eerste stap, net als
deze rondetafel. Maar alleen met visie, snelheid en expertise zullen we de echte sprong voorwaarts
kunnen maken.
Deze en andere concrete aanbevelingen bespreken wij graag tijdens het overleg.
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