
 

 

Bijeenkomst Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid 1 december 

Auditoriumsessie voor (intern) BZK-medewerkers ter introductie op de Studiegroep 

 

SG BZK Richard van Zwol, voorzitter Studiegroep 

 Eerste spreker SG Richard van Zwol windt er geen doekjes om: de Studiegroep staat voor 

een serieuze uitdaging.  

 BZK kreeg afgelopen maand officieel opdracht van de Ministerraad om een gegrond advies 

op te stellen over het functioneren en doorontwikkelen van de digitale overheid, en de 

verbetering daarvan. Het betreft met name de generieke digitale infrastructuur (GDI) en 

digitale dienstverlening.  

 Hoofdvragen: Wat betekenen de snelle technologische ontwikkelingen voor de overheid? En 

wat kan (en moet) de overheid doen om ook in de toekomst zijn taken goed uit te voeren? 

Een “ontegenzeggelijk grote” opdracht, aldus Van Zwol, “-die de komende decennia alleen 

maar in impact zal toenemen.” 

 BZK heeft haar verantwoordelijkheid om de digitalisering in goede banen te leiden de 

afgelopen 20, misschien al 30 jaar niet voldoende opgepakt, aldus de SG. “De buitenwereld 

heeft het idee – de Tweede Kamer, collegae van andere departementen, de media – 

hebben het idee dat de publieke kant van de digitale overheid nog niet voldoende is 

geslaagd.” 

 Het instellen van een onafhankelijke Digicommissaris – tevens bij de microfoon vandaag 

om het verhaal van Van Zwol te onderstrepen en zijn eigen gedachten over de Studiegroep 

toe te lichten – en de intensivering van activiteiten vanuit de nieuwe directie 

Informatiesamenleving en Overheid (DIO) hebben volgens de SG wel degelijk bewezen dat 

BZK het voortouw moet hebben in de doorontwikkeling van het digitale landschap. “Maar 

we moeten het in 2017 wel kunnen waarmaken. Noblesse oblige. We moeten nu inhoud 

kunnen leveren,” aldus Van Zwol.  

 Hij vindt het spannend, vertelt de SG. “Ik ben voorzitter van deze Studiegroep – ik zet 

hiermee mijn eigen reputatie in, en daarmee op het spel. Voor mij is het menens.” 

 

Frans Backhuijs (burgemeester van Nieuwegein en Voorzitter bij de VNG-

visitatiecommissie Informatieveiligheid) 

 Ziet nog meer uitdagingen als het gaat om informatiebeleid. “Een van de grootste 

ergernissen van de gemeenten is dat we niet te maken hebben met één Rijksoverheid, 

maar met verschillende ministeries die elkaar kunnen tegenspreken. Het informatiebeleid 

moet op rijksniveau veel centraler georganiseerd worden. En we hebben geen ministers 

nodig die de boel coördineren; we hebben één minister nodig die regisseert. Een minister 

van inhoud, voor Digitalisering.” 

 Daarbij moeten de overheden ook onderling beter afstemmen, aldus de Nieuwegeinse 

burgemeester: “We moeten dit van onderaf, lokaal organiseren. Kijk naar de 

decentralisatie-tendens de afgelopen jaren. Gemeenten moeten wel duidelijker formuleren 

wat ze nodig hebben van mede-overheden om de handschoen op te kunnen pakken. En er 

moet vanuit het Rijk dus een centrale organisatie van het informatiebeleid bestaan.” 

 Hij pleit voor een soort publiek-private samenwerking waarin overheden en bedrijven 

elkaar helpen én in de gaten houden, maar vraagt zich af of wij als overheid zaken als 

digitale identificatie durven over te laten aan partijen uit het bedrijfsleven. Hoewel de 

laatste over meer kennis beschikken, beargumenteert de burgemeester, kunnen zij zonder 

adequaat toezicht hun eigen pad bewandelen.  

 

 



 

 

Bas Eenhoorn, Digicommissaris en Studiegroeplid 

 Digicommissaris Eenhoorn valt Backhuijs bij. “We zouden een minister die bevoegdheid 

moeten geven als uiterste middel om afspraken bij organisaties af te dwingen die niet 

willen. We hebben een juridisch raamwerk nodig, en eindverantwoordelijkheid. Er is een 

enorme  maatschappelijke ommezwaai gaande, een besef dat een nieuwe, digitale wereld 

zich aan het vormen is. Je ziet het ook terug komen in de verkiezingsprogramma’s voor 

volgend jaar. En daarop wil men een sturende bewindspersoon, niet één die slechts 

coördineert.” 

 Hij staat, net als Backhuijs, voor nauwere samenwerking tussen de sectoren: “We moeten 

samen gaan oppakken wat bedrijven al jaren met winstoogmerk doen.” 

 Wijst tegelijkertijd ook op de steeds verregaandere regie van de burger zelf – de burger als 

degene “om wie het gaat”, die zelf mag kunnen bepalen op welke manier hij of zij 

communiceert met de overheid. De Studiegroep moet daarom wat hem betreft een “hele 

goede, sterke draai geven aan de besluitvorming over de rolverdeling na de 

kabinetsformatie.”  

 

Discussie met de zaal 

 Aan de ambitie en de complexiteit van het Studiegroepmateriaal kan volgens de 

aanwezigen nog wel een tandje worden bijgezet. Zo wordt er constructief gevraagd of de 

Studiegroep ook denkt aan een vangnet voor het geval er iets misgaat, informeert men hoe 

burgerrechten zullen worden gefaciliteerd, en hoe het in het licht van de ambities kan 

worden uitgelegd dat de interne overheidswebsites nog niet goed zouden zijn beveiligd. 

Bovendien, merkt een aanwezige op, is het belangrijk dat de rolverdeling zo scherp moet 

zijn dat het helder is wie verantwoordelijk is als, bijvoorbeeld, de UWV website zou 

crashen: de minister van SZW, of een minister voor Digitalisering?  

 Omdat de tijd van de bijeenkomst in tijd begrensd is worden de vragen geïnventariseerd, 

waar mogelijk direct beantwoord en anders meegenomen. dDIO Luitjens grijpt de nog 

opgestoken handen aan als uitnodiging om door te praten. “Zoek ons (DIO) anders gewoon 

op, want wij vinden het enorm leuk om hierover met collega’s in discussie te gaan,” besluit 

hij.  
 

 

 

 

 

 


