
Agenda Digitale Overheid

Samen maken we  
Nederland (digi)beter!



Een appje sturen, online een vakantie boeken, een pakketje bezorgen met  

een drone… Nederland wordt steeds digitaler. Overal zien we nieuwe 

technieken en snufjes opduiken. In bedrijven doen robots steeds vaker  

het werk. Chirurgen kunnen op afstand operaties doen. Slimme elektronica 

zit in allerlei apparaten, van een wasmachine tot aan lantaarnpalen. Veel 

informatie wordt online uitgewisseld, vaak zonder dat je er zelf erg in hebt.  

En voor heel wat mensen gaan alle veranderingen zó snel, dat ze het niet 

meer bij kunnen houden.  

Al die technische ontwikkelingen blijven in de komende jaren gewoon doorgaan. 
Maar we willen wel dat dat veilig gebeurt. Dat belangrijke gegevens niet in 
verkeerde handen vallen en informatie voor iedereen begrijpelijk is. Dat diensten 
van de overheid makkelijk in gebruik zijn. En dat iedereen in ons land kan blijven 
meedoen en het liefst ook met een computer kan omgaan. Hierover gaat het in de 
‘Agenda Digitale Overheid’. In dit plan zegt de regering wat zij belangrijk vindt als 
het gaat om digitalisering. Zo maken we Nederland klaar voor de toekomst!
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Onze top 5

1. we zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale wereld

2. we werken aan vernieuwing

3. we geven je regie over jouw eigen gegevens

4. we zorgen voor veilig en verstandig datagebruik

5. we ontwikkelen een veilige digitale identiteit



1 Appen met je vrienden, informatie opzoeken op je 
smartphone of online je spaarrekening checken. Dat  
kan toch iedereen? Helaas niet. Veel mensen vinden het 
moeilijk om te lezen of eng om met computers om te 
gaan. We willen dat iedereen toegang heeft tot digitale 
informatie. We geven daarom mensen taalles en maken 
websites, apps en informatie eenvoudiger.

2We willen dat we in Nederland ook in de toekomst 
gebruik kunnen maken van de nieuwste snufjes. 
Daarom delen we onze kennis met andere landen.  
In ons eigen land gaan bedrijven, universiteiten en 
overheden goed samenwerken. Door kennis niet  
voor onszelf te houden, gaan ontwikkelingen sneller. 
Zo blijven we helemaal bij.

3 We vinden het belangrijk dat je zélf inziet welke gegevens 
de overheid van jou heeft. En dat je die gegevens zelf  
mag aanpassen als iets niet klopt. Ook willen we het 
makkelijker maken om veranderingen door te geven aan 
andere organisaties. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen, 
een kind krijgt of gaat trouwen. Nu is daar vaak nog een 
stapel papier voor nodig. Dat kan makkelijker 
tegenwoordig, toch?

4We gebruiken steeds vaker slimme apparaten om 
informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld instrumenten  
om de luchtkwaliteit te meten. Of camera’s voor in een 
winkelstraat. Door die apparaten te gebruiken weet de 
overheid steeds meer. We vinden het daarbij belangrijk 
dat we data op een veilige en verstandige manier 
gebruiken. Dat doen we omdat we naar iedereen open  
en eerlijk willen zijn. 

5 Om iets digitaal te regelen met de overheid  
moet je kunnen inloggen. Daarna kun je veilig 
informatie uitwisselen. We onderzoeken hoe we 
dat inloggen simpeler en nog veiliger kunnen 
maken. Ook willen we het makkelijker maken om 
te bewijzen wie je bent. We testen bijvoorbeeld 
een techniek waarbij je paspoort op je telefoon 
staat. Op het vliegveld kun je dan makkelijk en 
snel door de douane.

En… wat vind jij belangrijk?
In deze speciale versie van de Agenda Digitale Overheid hebben  
we op een rij gezet wat de regering van plan is. Misschien zet het  
je aan het denken. De toekomst is immers ook jouw wereld! 
Wat vind jij belangrijk? Waar maak jij je zorgen over? Wat zijn  
jouw wensen voor de digitale maatschappij van de toekomst?  
Wat vind jij dat de regering moet doen? Laat het ons weten 
via info@digitaleoverheid.nl. Horen we van je?

mailto:info@digitaleoverheid.nl


Deze uitgave is tot stand gekomen met het  
Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid.

In dit overleg zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:
CIO-Rijk
Interprovinciaal Overleg
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmeringsraad Logius
Unie van Waterschappen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

www.digitaleoverheid.nl/NLDIGIbeter2019
www.rijksoverheid.nl
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