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Aanleiding 

Zoals opgenomen in het Digiprogramma 2015 wordt de strategische verkenning uitgevoerd op een 

inhoudelijke visie/koers voor de Digitale Overheid na 2017. Deze verkenning wordt namens de 

leden van het Nationaal Beraad uitgevoerd. Zowel de medeoverheden, uitvoeringsorganisaties, 

departementen, als vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap worden 

betrokken in deze verkenning. 

Dit document beschrijft het proces en de planning van de strategische verkenning.  

Het Nationaal Beraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. 

Proces Strategische verkenning inhoudelijke visie Digitale Overheid 

De verkenning op een inhoudelijke visie richting 2020-2025 is een dynamisch proces dat continu in 

beweging is en sterk afhankelijk is en blijft van steeds sneller voortschrijdende ontwikkelingen en 

inzichten. 

Vanuit de beleidsdepartementen BZK1 en EZ2 lopen visietrajecten gericht op de effecten van 

digitalisering en technologische ontwikkelingen op o.a. het openbaar bestuur, het maatschappelijk 

leven en de economische positie van Nederland. Ook de vakdepartementen en medeoverheden 

stellen meerjarige plannen en visies op. Deze trajecten raken elkaar en overlappen deels. De 

samenhang en raakvlakken worden in een gezamenlijke traject onder regie van het bureau 

Digicommissaris bewaakt.  

Scope  

De verkenning is gericht op: 
 

De invloed, gevolgen en impact van technologische en digitale ontwikkelingen op de 

digitale interactie en informatieverstrekking tussen burgers, bedrijven en de overheid en 

de daarvoor benodigde digitale infrastructuur.  

 

De verkenning levert, vanuit deze scope, zowel input op voor de transformatie naar een digitale 

samenleving in de toekomst (overmorgen en later), relevante passages voor het te vormen 

Regeerakkoord in 2017 (morgen), als input voor de ambities in het Digiprogramma 2016-2017 

(doorkijk). 

Sturing strategische verkenning 

• Onder regie van de Bureau Digicommissaris vindt afstemming plaats  met BZK, EZ en VNG om 

de samenhang tussen de visietrajecten te bewaken en overlap in werkzaamheden te 

voorkomen; 

• In het Digiprogramma 2016/2017 wordt een doorkijk gegeven over de eerste beelden t.a.v. de 

inhoudelijke visie gericht op op te nemen acties in het Digiprogramma 2016/2017; 

                                                             
1
 BZK is bezig met SMART NL dat zich richt op de impact van digitalisering en dataficering op het openbaar 

bestuur 
2
 Ook EZ heeft een aantal trajecten lopen, zoals smart industries, die effect kunnen hebben op de behoeften 

rond digitale dienstverlening. 

Ter informatie en kennisneming: 

• Proces en planning strategische verkenning inhoudelijke visie Digitale 

Overheid 



 

 

2 

 

• Voor reflectie op deze doorkijk zal een strategische sessie worden georganiseerd met 

vertegenwoordigers van de deelnemers van het Nationaal Beraad (op het niveau van 

beleidsdirecteuren); 

• In het Digiprogramma 2016/2017 wordt een nieuwe strategische verkenning opgenomen 

waarin een gezamenlijk proces van visie- en strategievorming wordt ontworpen welke flexibel 

kan inspelen op ontwikkelingen en trends en van interbestuurlijke gevolgen en impact voor de 

digitale overheid worden voorzien.  

Proces strategische verkenning 

• Door het Bureau Digicommissaris is een domeinverkenning uitgevoerd. Gesproken is met een 

vertegenwoordiging van departementen (beleid en uitvoeringsorganisaties) over relevante 

ontwikkelingen en ambities; 

• Naast input vanuit de domeinverkenning wordt opgedane kennis van trends en ontwikkelingen 

(onderzoeksrapporten, artikelen, werkbezoeken etc.) gebruikt als input voor de strategische 

verkenning.  

• Voor verdieping van de ontwikkelingen en ambities zullen in september bijeenkomsten worden 

georganiseerd worden met wetenschap, burgers en bedrijven.  

• Daarnaast leveren de visietrajecten van departementen, mede overheden en 

uitvoeringsorganisaties input voor de strategische verkenning.  

• Vanuit deze sessies en trajecten wordt bepaald of ontwikkelingen en vraagstukken voor de 

komende twee jaar noodzaken tot acties, nadere uitwerking, te maken keuzes en/of 

besluitvorming. Deze worden opgenomen in het Digiprogramma 2016/2017. Ook wordt 

gekeken in hoeverre deze input kan worden vertaald naar mogelijk passages in het volgende 

regeerakkoord. Dit wordt ingebracht in het formatieproces. En de input wordt gebruikt voor het 

conceptuele beeld richting 2020-2025.  

 

 
 

 


