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Inleiding 

De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en 

bedrijven, richting 2017, aanzienlijk te versterken. Deze ambitie kan alleen worden gerealiseerd als 

de overheidsbrede basisinfrastructuur van Nederland wordt verstevigd en de sturing hierop wordt 

versterkt met een passend governance- en financieringsarrangement. Een voor alle overheden 

bruikbare, veilige en efficiënte Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is daarbij cruciaal. 

 

Vraag Nationaal Beraad 30 september 2014 

In het Nationaal Beraad van 30 september is de aanpak van het Digiprogramma besproken. Daar is 

de behoefte geuit om op twee A4tjes, SMART en concreet te formuleren, wat de ambities voor de 

komende twee jaar zijn. Deze ambities zijn voor het Nationaal Beraad het vertrekpunt als het gaat 

om regievoering. 

 

Aanpak 

In twee workshopsessies is, in samenspraak met alle betrokken partijen, gesproken over de 

integrale visie voor de GDI in relatie tot het kabinetsbeleid gericht op een digitale overheid.  

Ter voorbereiding op de sessies zijn diverse visiedocumenten en de beleidsdocumenten Digitaal 

2017 en de Digitale agenda samengevat. Op basis van deze bronnen is een integraal overzicht van 

relevante thema’s opgesteld. 

Om elkaar goed te begrijpen en ruis te voorkomen zijn de thema’s uit de visiedocumenten 

aangescherpt als het gaat om terminologie en betekenis (semantiek). Dit heeft geleid tot een meer 

integraal en scherper beeld van de bestaande doelstellingen van de Digitale Overheid en dient als 

basis voor de doorontwikkeling van de GDI tot 2017.   

 

Belangrijkste constateringen 

� De beleidsdoelstellingen worden niet bereikt als de huidige manier van werken in stand 

wordt gehouden. Tevens is geconstateerd dat de komende twee jaar benodigd zijn om de 

basis op orde te krijgen. Bijgaande notitie bevat een overzicht van zaken die de komende 

twee jaar gerealiseerd en geregeld moet worden, om invulling te geven aan de afgegeven 

beleidsdoelstellingen.  

� Thema’s zoals Open Data, Europese wetgeving, Informatieveiligheid en niet-digivaardige 

burgers vallen niet direct onder de sturing op de GDI en daarmee niet onder de 

regiefunctie van de Digicommissaris. Deze onderwerpen raken als overkoepelende thema’s 

wel de GDI. Er is op dit moment geen ander gremium waar deze onderwerpen integraal 

worden besproken. Deze onderwerpen zullen in het Digiprogramma worden opgenomen als 

integrale thema’s, en daarmee tevens besproken en geadresseerd in het Nationaal Beraad. 

� Ambities ten aanzien van gebruik en implementatie van voorzieningen verschillen vaak per 

overheidsorganisatie. Het is noodzakelijk om hierover met elkaar heldere afspraken te 

maken en deze na te leven.   

� Organisatieoverstijgende dienstverlening (in ketens) is vaker de norm. Daardoor zijn 

organisaties meer van elkaar afhankelijk. Een procedurele of technische wijziging kan 

gevolgen hebben voor de hele keten. Tegelijkertijd kunnen organisaties ook meer voor 

elkaar betekenen, denk aan samenwerking op het vlak van generieke processen.   

� De definitie van “de overheid” is niet altijd eenduidig in het kader van de scope van de GDI. 

De reikwijdte kan verschillen per GDI-voorziening en moet met verstand worden bepaald.  

� De GDI is geen doel op zich maar een middel. Het gaat uiteindelijk over gerichte, vindbare, 

begrijpelijke, relevante en veilige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Integrale 

aansturing door het Nationaal Beraad is dus noodzakelijk. 

� Hoewel het noodzakelijk is dat er op korte termijn zaken worden gerealiseerd, dient het 

blikveld niet te worden verkleind tot de komende 2 jaar. Door de snelheid waarmee 

ontwikkelingen elkaar opvolgen, is het van belang dat alle partijen zich ook gezamenlijk 

gaan richten op de wereld na 2017. Dit kan worden opgevat als de volgende strategische 

vervolgvraag: “Hoe denkt het Nationaal Beraad dat de integrale visie na 2017 moet worden 

ingevuld?” 

 

Uitkomsten 
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In de uitwerking Ambities Nationaal Beraad zijn de belangrijkste ambities, volgens de deelnemers 

van de workshops, opgenomen. De bevindingen vormen het vertrekpunt voor de sturing en 

regiefunctie van het Nationaal Beraad tot 2017. Er is geconstateerd dat integrale sturing op de 

invulling van randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld benodigde wetgeving vanuit het Nationaal 

Beraad, een nadrukkelijk vereiste is. 

De uitvoerbaarheid van de ambities is nog niet definitief vastgesteld. Nadere impact– en 

uitvoeringsanalyses ten aanzien van de haalbaarheid worden onder verantwoordelijkheid van de 

Regieraden verder uitgewerkt. 

Gevraagd besluit  

De uitwerking Ambities Nationaal Beraad kan worden beschouwd als het eerste hoofdstuk van het 

Digiprogramma. U wordt verzocht om er mee in te stemmen dat deze uitwerking dient als 

uitgangspunt en kaderstelling bij het opstellen van de andere hoofdstukken van het 

Digiprogramma, waaronder de uitwerking van de GDI per cluster.   

 

 

 


