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V O O R W O O R D

Om met de deur in huis te vallen: deze publicatie verschijnt op het juiste moment. De 
bijdragen zijn interessant en bevatten herkenbare zienswijzen. Zo ben ik het helemaal met de 
geïnterviewden eens dat Nederland een goede basis heeft op digitaliseringsvlak. We mogen 
trots zijn op onze digitale infrastructuur die de grote pieken in datagebruik tijdens deze heftige 
pandemie probleemloos kon verwerken. In allerlei sectoren, van mkb tot industrie, van 
landbouw tot zorg hebben we een versnelling gezien in de toepassing van digitale 
technologieën. Eerst vooral om primaire processen draaiende te houden, maar nu uit een 
groeiend besef dat digitalisering cruciaal is om klanten, consumenten, patiënten, leerlingen en 
burgers beter te bedienen. Nu is het zaak om de schaalsprong die we gemaakt hebben, vast te 
houden en uit te bouwen. Want de urgentie is groot. 

Verschillende geinterviewden wijzen er terecht op dat de wereld om ons heen volop in 
beweging is. De VS en China investeren stevig in sleuteltechnologieën als AI en quantum. 
Succesvolle toepassing daarvan leidt tot nieuwe business modellen en economische kansen en 
versterkt de geopolitieke machtsverschuivingen die gaande zijn. We moeten als Nederland en 
Europa een inhaalslag maken. Ik ben daarom blij dat de Commissie Von der Leyen niet alleen 
de groene maar ook de digitale transitie tot prioriteit heeft benoemd en heeft gekoppeld tot 
de  ‘twin transition’. Met investeringen via de Recovery and Resilience Facility, het Digital Europe 
Programme en het nationale Groeifonds heeft Nederland de mogelijkheden om digitalisering 
stevig te verankeren in het economisch herstel en toekomstig verdienvermogen. Ik hoop van 
harte dat een volgend kabinet die handschoen verder oppakt. 

Dat is ook hard nodig, want het is aan ons om de digitale transitie vorm en richting te geven. 
Het idee van een toekomstbeeld of ‘mens op de maan’ van Koenraad Debackere (AWTI) 
spreekt me aan. Het dwingt ons om verder te kijken dan het oude normaal en de waan van de 
dag. Zelf werken we aan een toekomstverkenning digitalisering 2030, waarin we de  
belangrijkste technologische, economische en sociale trends inventariseren en hun impact op 
digitalisering doordenken. En andersom. De Europese Commissie is voornemens om 
concrete, digitale ambities te formuleren voor 2030. Hoog tijd om met elkaar in gesprek te 
gaan over wat we belangrijk vinden in die digitale transitie, waar we over tien jaar willen zijn 
en hoe Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven om te starten en te groeien en hoe we dat 
doen met respect voor Europese waarden als privacy, eerlijke concurrentie, gelijkwaardigheid 
en inclusiviteit. 

Gelukkig begint een volgend kabinet niet op 0. De afgelopen jaren heb ik met veel energie en 
plezier samen met collega-departementen, mede-overheden, bedrijven en kennisinstellingen 
gewerkt aan de uitvoering van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin hebben we 
de krachten gebundeld om met elkaar de kansen van digitalisering verder te benutten. Voor 
betere zorg en onderwijs, een veerkrachtiger en sterk mbk, slimme industrie en mobiliteit en 
duurzamere landbouw. En dat alles binnen de juiste randvoorwaarden: zorgen dat iedereen 
mee kan doen met de juiste digitale vaardigheden, dat de veiligheid van onze digitale 
toepassingen en apparaten op orde is en blijven werken aan een (platform)economie die 
eerlijk en transparant is.   

Ik kijk ernaar uit deze samenwerking voort te zetten. 
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“Scheidsrechters winnen geen 
wedstrijden. Het is dus goed 

en belangrijk om als EU regels 
te zetten, maar we moeten ook 

sterke spelers hebben.”

Nederland staat vooraan in de digitale 
lijstjes. Jij hebt met oog op China een 
breder blikveld. Toch is de vraag, zien en 
benutten we de kansen van digitalisering 
wel voldoende?

Nederland doet het goed op het gebied van 
cybersecurity en diplomatie, bijvoorbeeld 
via de cyber attachees in Singapore, Peking, 
Washington. Op het gebied van talent en 
innovatie doet Nederland het ook goed, 
andere Europese landen trouwens ook. Maar 
in het vermarkten van innovatie blijven we 
erg achter. Bedrijven als Booking en Adyen 
zijn eerder uitzondering dan regel. Amerika 
en China zijn hierin wel leidend, en kunnen 
die positie daardoor weer verder uitbouwen: 
uiteindelijk heb je wel topbedrijven nodig om 
internationaal topspeler te kunnen zijn.

Waar we wel topspeler zijn, is op regulering. 
Voorbeeld is natuurlijk de AVG. De EU is de 
scheidsrechter van de wereld. Dit is aan de 
ene kant positief, zeker omdat andere landen 
zoals India en Japan onze standaarden als 
startpunt nemen voor hun eigen regels. Maar 
tegelijkertijd: scheidsrechters winnen geen 
wedstrijden. Het is dus goed en belangrijk om 
regels te zetten, maar we moeten ook sterke 
spelers hebben.

Frankrijk en Duitsland handelen daarin 
sterker. De Fransen vanuit een aangeboren 
mercantilistische en protectionistische 
houding en de Duitsers om hun maakindustrie 
te beschermen en ondersteunen. Dat is nu 
het grote spel. Industriepolitiek is geen vies 
woord meer, zeker niet na de versnelling van 
China en andere Aziatische landen. We zullen 
wel slim een manier moeten vinden om EU-
kampioenen te faciliteren. Een overheid die 
winners kiest werkt niet, 

en we hebben het geld niet om zoals China 
modder tegen de muur te gooien en kijken 
wat blijft hangen. Met de huidige regulering 
moet dit ook al meegenomen worden, en in 
de instituties die we bouwen en afspraken die 
we maken.

U doet onderzoek naar de relatie tussen 
China en Europa, en dan ook specifiek 
op digitaal gebied. Wat zijn op dit 
moment de cruciale grote lijnen in onze 
digitale relatie met China?

Specifiek binnen Azië hebben Chinese 
bedrijven een enorm marktaandeel, maar 
behalve misschien AliExpress, nog niet hier. 
Daarom ligt de focus in Nederland en Brussel 
nog voornamelijk op de regulering van 
Amerikaanse Big Tech. Wat we te weinig voor 
ogen hebben is de tweede grote uitdager 
vanuit Azië. Via de Zuidoost-Aziatische markt 
trekken ze naar Afrika om uiteindelijk de 
moeilijkere markt Europa te betreden – hier is 
veel geld te verdienen.

Maar China kijkt niet alleen naar data voor 
winst, zoals Amerikaanse platforms, er zit 
ook een staatsveiligheidscomponent aan. 
In China wordt data gebruikt om mensen 
te onderdrukken of te sturen. Daar werken 
ze met strafpunten bij, soms zelfs kleine, 
wetsovertredingen. Met die strafpunten word 
je in je vrijheden beperkt. 
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Het zal nooit zo ver gaan als in China, maar 
een afgezwakte vorm van invloed hier is 
zeker mogelijk. Die sluimerende groeiende 
beïnvloeding kan groter worden met meer 
data van meer mensen die kan worden 
ingezet indien nodig. Met de huidige 
regulering moet dit ook al meegenomen 
worden, en in de instituties die we bouwen en 
afspraken die we maken. Dit komt nu rustig 
op gang. Persoonlijk ben ik trouwens niet 
voor uitsluiting – zoals de Amerikanen wel 
doen – maar wel voor kijken wat mogelijk is 
om het beter te reguleren. En misschien is het 
toch wel gewoon een optie om te zeggen, als 
Europese fintech bedrijven daar de markt niet 
(of alleen onder heel strenge voorwaarden) 
op mogen, moeten wij dat ook een keer doen. 
Dat taboe kan doorbroken worden, maar het 
is een hele lucratieve markt.

Doen wij voldoende als Europa om ook 
Afrika te beïnvloeden, of een Zuid-
Amerika of India? 

De digitale ontwikkelingssamenwerking 
strategie van Nederland richt zich op Afrika, 
maar niet op de ground zero in Zuidoost-
Azië, waar de Chinese politieke invloed 
het meest groeit. Ook is de strategie 
voornamelijk gericht op armoedeverlichting 
of ontwikkeling, in plaats van praktische 
alternatieven voor wat China daar aanbiedt 
op digitaal vlak. We moeten dus ook 
inzetten op digitale samenwerking: wat 
kunnen wij aan digitale systemen bieden? 
De Chinezen pakken die praktische kansen 
en winst gewoon en creëren een politieke 
afhankelijkheidsrelatie. 

Er komt een Kamercommissie Digitale 
Zaken. Hoe denkt u dat extra aandacht 
voor digitaal in de Tweede Kamer 
optimaal tot zijn recht komt? 

De Tweede Kamer is een ding, maar ook op 
andere plekken is dit nodig. Denk aan Taiwan, 
waar er een digitale minister is. Zij werkt met 
een team van ambtenaren van alle ministeries 
zodat er geen apart digitaal eiland is, maar is 
er wel coördinatie en optimale kennisdeling. 

Ze managen daar trouwens ook alle cyber 
attacks en misinformatie, vooral vanuit China. 
De overheid reageert binnen een half uur op 
dergelijke aanvallen met een aansprekende, 
positieve reactie en beschermt zo de 
democratie.

Wat hoopt u van het nieuwe kabinet, wat 
moet worden vastgelegd in het nieuwe 
Regeerakkoord?

Laat die digitale minister maar komen, 
alleen de kandidaat nog! En het zou goed 
zijn als besef van het strategische belang 
groter wordt, in de politiek, maar ook in de 
samenleving. We hebben een Clingendael 
Barometer over China en technologie waar 
meerdere vragen werden gesteld. Bij de 
vraag “vind je dat Nederland apparatuur 
moet kopen van Chinese bedrijven voor 
onze telecomnetwerken?”, zijn respondenten 
behoorlijk kritisch. Maar als we dan vragen 
of ze bang zijn voor spionage bij gebruik van 
Chinese telefoons, dan ziet het grootste deel 
van de respondenten geenprobleem. Een 
opvallende discrepantie die voor mij aangeeft 
dat we het gesprek met de burger meer 
moeten voeren en de overheid burgers soms 
moet beschermen.
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Koenraad Debackere
Raadslid AWTI en hoogleraar technologie, 

innovatiemanagement en innovatiebeleid KU Leuven

Nederland staat hoog in de  
internationale (digitale) innovatie lijstjes. 
Maar zien en benutten wij de kansen van 
(digitale) innovatie voldoende?

Nederland heeft inderdaad een goede 
fundering. De sterke ondernemersbasis, met 
grote en snelgroeiende bedrijven van eigen 
bodem, en de troef van excellent onderwijs 
en onderzoek: per capita heeft Nederland het 
hoogste aantal universiteiten in de wereldtop. 
Om die fundering volledig te benutten en 
verder uit te bouwen, pleiten we in aanloop 
naar het volgende Kabinet voor de nodige 
middelen én benadrukken we dat in dit 
tijdsgewricht specifiek transitiebeleid nodig is.

Die middelen – 800 miljoen voor 
sleuteltechnologieën – zijn nodig om 
doorbraken in bijvoorbeeld quantumrekenen 
te realiseren, maar ook in de chemie of 
energie te realiseren. Doorbraken uit 
publiek gefinancierd onderzoek faciliteren 
namelijk nieuwe bedrijvigheid: de GSM-
standaard en het grotendeels Nederlandse 
Bluetooth zijn basis voor de huidige digitale 
industrie. Die publiek-private wisselwerking 
voor technologieën van de toekomst is 
onontbeerlijk.

Naast de middelen, zien wij gericht 
transitiebeleid vanuit de overheid als 
noodzakelijk. De generieke aanpak uit de 
jaren ‘70 heeft Nederland en de EU veel 
gebracht, maar de grote uitdagingen waar 
we voor staan vragen eveneens een meer 
gerichte houding van de overheid en een 
Toekomstbeeld voor Nederland. Zo’n beeld 
zou niet misstaan in verkiezingsprogramma’s 
of een coalitieakkoord en de nieuwe 
coalitie kan belangrijke eerste stappen 
zetten ter realisatie. Het pleidooi voor actief 
transitiebeleid is relatief nieuw.

Het is geen nieuwe gedachte, maar we 
dragen deze wel explicieter uit, omdat de 
uitdagingen waarmee we geconfronteerd 
worden de maatschappij in hoog 
tempo onder druk zetten. We zullen een 
energietransitie moeten gaan maken, een 
klimaattransitie, een demografische transitie. 
De AWTI is ervan overtuigd dat om ons 
welvaartsniveau te behouden, innovatiebeleid 
nodig is waarin de overheid richting geeft 
en transities actief begeleidt. In allianties 
van overheid, wetenschap, bedrijven en de 
maatschappij (de quadruple helix) wordt 
innovatie gestimuleerd.

En dat toekomstbeeld, hoe helpt dat ons 
verder?

Zo’n beeld geeft richting en werkt verbindend 
– tenminste als het een inclusief beeld is. Het 
lokt uit tot systeemdenken: hoe zorgen we 
dat de wereld er straks voor iédereen beter 
uitziet? En zonder doelen te stellen – ‘we 
zetten een man op de maan’ – komen we 
daar niet. Een organisatie die dit al goed 
doet is Rijkswaterstaat. Zij denkt vooruit 
naar 2050 en gaat de klimaatuitdaging 
aan met een horizon van dertig jaar. Ik zeg 
overigens niet dat zo’n stip via een kant en 
klare weg te bereiken is. Het vraagt juist nog 
veel nader inzicht , technologieontwikkeling 
en ondernemerschap. Er moeten vrijheid, 
prikkels en mechanismen zijn om de doelen 
te realiseren.

De vier-jarige horizon van de politiek 
matcht niet altijd met systeemdenken, 
(langetermijn)visie of grote 
veranderingen.

Het besluit om het Ministerie van 
Economische Zaken uit te breiden met 
‘Klimaat’ toont dat dat wel kan. 
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Het is onze taak als adviesraden om dit 
denken verder te stimuleren. En als de politiek 
die stip pas in 2022 zet, dan is het ook goed: 
het gaat erom dát het gebeurt.

Een gebeurtenis als Covid-19 drukt ons 
met de neus op de feiten dat digitale 
technologie al enorme verandering bracht: 
voorheen – zonder digitaal – was een 
naadloze overschakeling op thuisonderwijs 
en thuiswerk onmogelijk geweest en 
waren waardeketens en supply chains echt 
vastgelopen. Deze kansen van digitaal 
moeten we dus verder benutten.
De keerzijde is dat groepen die niet 
beschikken over digitale middelen extra 
kwetsbaar worden. Dat is dus een extra 
– maar zeer belangrijk – aspect dat de 
systeemdenkende overheid moet meenemen. 
Het toekomstbeeld moet inclusief zijn en 
werken voor iedereen.

Hoe voorkom je dat Europese lidstaten 
ieder hun eigen stippen zetten en 
versnippering ontstaat?

Het is niet erg als er redundantie is. Die stip 
is op veel manieren te bereiken en door 
parallelle trajecten kunnen we ons ook 
een bepaalde mate van ‘fault tolerance’ 
permitteren. Daarnaast geeft Europa al 
richting, bijvoorbeeld via de ‘Important 
Projects of Common European Interest’.

Het probleem van versnippering ligt op een 
fundamenteler vlak: de Europese interne 
markt werkt te slecht voor innovatie. Denk aan 
geneesmiddelinnovatie. In de VS geeft één 
traject bij de FDA meteen toegang tot een 
markt van 300 miljoen mensen. 

“Als we geen doelen stellen – we 
zetten een man op de maan – dan 
komen we daar ook niet. Daarom 
pleit de AWTI voor een Toekomst-

beeld voor Nederland.”

In Europa moet een geneesmiddel in elke 
lidstaat opnieuw worden geregistreerd – en 
in Duitsland zelfs in meerdere Bundesländer. 
Dat kan toch niet waar zijn? 

De Brexit zal verdieping van de markt 
mogelijk katalyseren. De UK gaat zich immers 
wereldwijd competitief opstellen en zo een 
economisch-fiscaal paradijs recht voor de 
deur kan ons veel pijn berokkenen. Door de 
markt rigoureus te verdiepen kan Europa 
zowel haar hogere normen – de inclusiviteit 
waar ik het over had – behouden en toch een 
aantrekkelijk blok zijn, met haar 450 miljoen 
consumenten.

Wat moet het volgende regeerakkoord 
over (digitale) innovatie verankeren om 
verantwoord de volgende stap te maken?

Digitalisering moet dus inclusief zijn. En niet 
alleen de happy few, de beter opgeleiden of 
de bedrijven dienen, maar de maatschappij 
als geheel.

Ten tweede, het vinden van de juiste balans. 
Denk aan het hevige debat in België over 
Covid tracking en tracing en de vrij rigide 
AVG. Inclusiviteit betekent ook dat we als 
samenleving in zijn geheel de vraag stellen 
over datagebruik: wat kan en wat niet. De 
AVG trekt een aantal lijnen, maar die moeten 
we bij nieuwe ervaringen durven bevragen.

Ten derde komt met nieuwe technologie 
altijd angst. Denk aan artificial intelligence. 
De vraag moet zijn hoe we een nieuwe 
technologie willen inzetten. Dat vraagt 
om ethiek, maar ook om een idee over de 
maatschappij van de toekomst. Carl Benedikt 
Frey stelt in ‘The Technology Trap’ dat nieuwe 
technologieën de maatschappij verrijken, 
maar dat er op korte termijn creatieve 
destructie plaatsvindt.

Deze tijd vraagt van de politiek om de 
transitie goed te begeleiden, via een verhaal 
met toekomst dat verbindt, niet polariseert. 
En dat is in maart aan de kiezer, want ultimo 
verkiezen wij opnieuw ons eigen bestuur.
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Hoe ervaar je deze crisistijd als 
Europarlementariër?

Met vreemde geluiden, opmerkelijke 
achtergronden en onverwachte 
deelnemers hadden de eerste 
vergaderingen van het Europees 
Parlement in Lock down ergens 
wel wat weg van een sketch uit een 
komedieserie. Het is niet eenvoudig 
om op afstand en afhankelijk van de 
techniek onderhandelingen te voeren, 
waarvoor de sfeer in de zaal, een blik of 
een knik van collega’s soms een cruciaal 
verschil maken. Aanvankelijk verliep 
alles wat stroef, maar er is hard gewerkt 
aan nieuwe, digitale oplossingen om te 
stemmen en vergaderen met vertaling, 
zodat het Europees Parlement ook in de 
1,5 meter samenleving haar werk kan 
blijven doen. Inmiddels zijn de meeste 
procedures weer hervat en zijn de eerste 
parlementariërs teruggekeerd naar 
Brussel.

Welke digitale trend zie jij de 
komende tijd groot worden?

Onze digitale infrastructuur heeft er de 
afgelopen maanden voor gezorgd dat 
we op afstand konden werken, winkelen 
en onderwijs volgen. De crisis heeft laten 
zien dat de digitalisering goed is voor 
innovatie. Zo levert artificiële intelligence 
(AI) een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van een nieuw vaccin. Dit 
soort nieuwe technologieën kunnen 
zorgen voor economische groei en 
bijdragen aan onze internationale

concurrentiepositie. Ik pleit er dan ook 
voor dat Europa de omstandigheden 
van de crisis moet gebruiken om de 
digitalisering te versnellen.

Tegelijkertijd heeft het toegenomen 
digitale verkeer in Europa laten zien 
dat meer waarborgen nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig 
online kan bewegen. Denk hierbij aan 
de verkoop van de onveilige maskers 
op online platforms en de verspreiding 
van nepnieuws op social media. 
Naarmate de invloed van bepaalde 
bedrijven in onze online samenleving 
groeit, vind ik dat er bij hen een grotere 
verantwoordelijkheid moet worden 
neergelegd. Uitgangspunt hierbij is dat 
burgers dezelfde rechtsbescherming 
mogen verwachten online als offline. 
Daarnaast moeten bedrijven de 
veiligheid van de techniek kunnen 
garanderen en weerbaar zijn tegen 
bijvoorbeeld cyberaanvallen.

Wat is je inzet bij de verwachte 
Digital Services Act en verdere 
ontwikkeling van regulering op AI?

De hooggespannen verwachtingen zie 
je goed terug in de discussies over de 
Digital Services Act (DSA). Regelgeving 
die de verantwoordelijkheid van digitale 
diensten, waaronder online platforms, 
moet regelen. Platforms zijn belangrijke 
spelers in onze digitale economie. Zij
brengen ondernemers en consumenten 
met elkaar in contact.

De toegang tot grote hoeveelheden data 
geeft sommige dominante platforms 
een concurrentievoordeel ten opzichte 
van kleinere, vaak regionale platforms 
en ten opzichte van de bedrijven die 
op hun platforms opereren. Dit gaat 
helaas vaak ten nadele van de kleinere 
ondernemer. Ik wil dat level playing 
field herstellen, door bijvoorbeeld 
maatregelen te nemen wanneer een 
platform te veel marktmacht heeft. Ook 
moeten Europese consumenten ervan 
op aan kunnen dat de producten die zij 
online kopen veilig zijn en voldoen aan 
de productveiligheidseisen die gelden 
voor de producten die in Europese 
winkels worden verkocht. Als dat niet 
zo is, moeten zij op een gemakkelijke 
manier bezwaar kunnen maken binnen 
Europa, ongeacht waar de verkoper 
vandaan komt. 

Deze maanden debatteer ik met 
collega’s over verschillende dossiers 
op het gebied van AI, een technologie 
met veel mogelijkheden voor o.a. de 
gezondheidszorg, transportsector 
en onze industrie. AI staat wat 
haar ontwikkeling betreft nog in 
de kinderschoenen en we moeten 
voorkomen dat we deze ontwikkeling 
vroegtijdig stoppen en innovatie 
afremmen. Deze technologie wordt 
nu al door verschillende wetgeving 
gereguleerd, zoals de Algemene Wet 
Gegevensbescherming (AVG), de 
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en 
verschillende mensenrechtenverdragen. 

Ik ben dan ook geen voorstander van 
de introductie van nieuwe alomvattende 
wetten. Wel staat vast dat, hoewel we 
veel van de toekomstige mogelijkheden 
en bijbehorende risico’s nog niet 
kennen, consumenten beschermd 
moeten worden tegen nieuwe risico’s. 
We kijken daarbij nu in het bijzonder 
naar een aanpassing van het huidige 
aansprakelijkheidsregime voor AI-
toepassingen met een specifiek hoog 
risico.

Aan welke soort input uit het veld en 
de tech sector heb je behoefte?

Wetgeving maken over nieuwe 
technologieën vraagt om een gedurfde 
aanpak, waarbij we onszelf als wetgevers 
en politici moeten uitdagen om te 
blijven leren van en nauw samen te 
werken met de sector, technische 
experts en academici. Alleen zo 
kunnen we de consequenties van onze 
(beleids-) keuzes goed overzien en tot 
proportionele oplossingen komen. Heel 
waardevol zijn voor mij de gesprekken 
met ondernemers en ontwikkelaars 
waarin ze mij bijpraten over concrete 
problemen waar zij tegenaan lopen 
in de huidige wetgeving en met 
ideeën komen over hoe we innovatie 
kunnen blijven stimuleren. Ik ben ervan 
overtuigd dat we alleen op die manier 
kunnen komen tot een aanpak waarbij 
niet de angst, maar het potentieel van de 
techniek centraal staat.

“Wetgeving maken over 
nieuwe technologieën 

vraagt om een gedurfde 
aanpak”

Liesje Schreinemacher 
Europarlementariër Fractie Renew Europe
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Anthony Stigter 
Beleidssecretaris Gezondheidszorg VNO-NCW

Nederland staat vooraan in de digitale 
lijstjes. Toch is de vraag, zien en benutten 
we de kansen van digitalisering in de 
zorg wel voldoende?

Nederland heeft inderdaad een goede 
Digitalisering in de zorg is geen doel op zich 
is. Digitalisering leidt vooral tot kwalitatief 
betere zorg, ander en leuker werk of tot 
kostenbesparingen. Dát is het doel. En nee, 
wij benutten die kansen volstrekt 
onvoldoende. De digitale transformatie in de 
zorg gaat tergend langzaam. En dat is best 
vreemd, want er is een enorme werkdruk, en 
dan verwacht je – zeker met krappe 
arbeidsmarkt – dat je het werk anders en 
slimmer organiseert. Maar dat gebeurt in de 
zorg te weinig. Daarmee missen we kansen 
om zorg beter, leuker en doelmatiger te 
maken.

Toch kan het wel. Dit voorjaar is de zorg in 
drie maanden tijd meer gedigitaliseerd dan 
in de jaren ervoor. Veel artsen hebben het 
beeldbellen omarmd. Maar je ziet nu dat 
veel weer teruggaan naar de oude situatie, 
terwijl het belangrijk is om die verandering 
ook vast te houden. Een ander voorbeeld 
is thuisarts.nl: een simpele website vangt 
honderdduizenden bezoekers van de huisarts 
af per maand. We hebben hen gekoppeld aan 
techbedrijven om gepersonaliseerd medisch 
advies te kunnen gaan aanbieden. Als je daar 
een medische en personaliseerde Siri van 
maakt, dan kun je wachtkamers van huisartsen 
grotendeels leeg maken. Als je kijkt naar de 
enorme werkdruk is dit muziek in de oren, 
en heeft de huisarts voortaan wél de tijd voor 
kwetsbare ouderen op het spreekuur.

Hoe komt het dat er wel goede ideeën, 
pilots en nieuwe technologieën zijn, 
maar dat die nog niet op grote schaal 
doordringen tot de kern van het 
zorgproces?

Het lijkt erop dat de grootste weerstand 
bij de medisch professionals zit. Ten 
eerste leidt digitalisering tot drastisch 
andere machtsverhoudingen, met goed 
geïnformeerde en onafhankelijker patiënten 
die veel meer zelf kunnen doen. Niet 
iedereen in de sector vindt dat even leuk. 
Ten tweede kan een andere manier van 
werken bedreigend zijn voor het bestaande 
verdienmodel. Dat probleem kun je beter op 
tafel leggen, zodat je het kunt oplossen. Je 
kunt het ook omdraaien: we hebben meer 
medisch leiderschap nodig die het verschil 
kan maken. Een probleem wat dit proces 
bemoeilijkt is de medische 
opleidingen. 

We weten dat digitalisering alle soorten werk 
in de economie verandert. Dat geldt ook voor 
de zorg: Dat geldt ook in de zorg: kijk naar de 
taken van een nachtverpleegkundige, huisarts 
of oncoloog. Echter in de opleidingen worden 
zorgprofessionals hierop onvoldoende 
voorbereid. 

Er is nu voor het eerst een samenwerking 
opgezet tussen het Erasmus MC en de TU 
Delft om zorg en technische opleidingen te 
combineren. Maar als je breed kijkt naar de 
sector, zie je dat niemand tijdens de opleiding 
wordt voorbereid voor het toekomstig werk 
wat ze moeten gaan doen. Dan is het moeilijk 
om de versnelling in de digitalisering van de 
zorg te bewerkstelligen.

Verder zie ik een soort behoudzucht om ons 
te beschermen tegen potentiële disruptors. 
Dat is onverstandig. De kern van de digitale 
transformatie is dat misbare tussenschakels 
worden geschrapt. Een voorbeeld is dat 
een Nederlandse scale-up herhaalrecepten 
automatiseert en medicijnen thuisbezorgd.
Je kunt je dan afvragen wat de toekomstige 
rol van apotheken wordt. Apothekers zullen 
we nu en straks overigens hard nodig 
blijven hebben. Die behoudzucht moet 
worden omgevormd tot een drive om met 
digitalisering over twee kabinetsperioden 
veel betere en doelmatigere zorg te 
realiseren. Het is aan de politiek en de 
overheid om dit te faciliteren, in plaats van de 
status quo te handhaven.

Wat vind je interessante ontwikkelingen?

De toekomst van onze gezondheid en 
gezondheidszorg wordt bepaald door 
slimme combinaties van medische data 
met genomische en gedragsdata, soms 
ondersteund met wearables, sensoren 
en apps. Dat biedt een scala aan nieuwe 
gezondheidsdiensten en verdienmodellen. 
Om die data te mogen gebruiken, moet je 
eerst nadenken hoe je het vertrouwen krijgt 
van 450 miljoen Europeanen. Je wilt hen 
beschermen tegen misbruik van hun data, 
bijvoorbeeld dat hun levensverzekering of 
hypotheek wordt geweigerd.

Daarom werken wij met onze zuster-
organisatie BDI – in het kader van het Duitse 
EU- voorzitterschap - aan een ‘zorgzusje van 
de AVG’. Naar Fins voorbeeld bepleiten we 
Europese regelgeving voor secundair gebruik 
van medische data. Als Europese industrie 
werken we tegelijkertijd aan een ‘code of 
conduct’. 

Dat biedt niet alleen gezondheidskansen, 
maar ook grote economische kansen voor 
Europa. Want ik zie veel startups en scale-
ups die met betere toegang tot medische 
data de zorg enorm kunnen verbeteren, 
kunnen uitgroeien tot wereldwijde digitale 
gezondheidskampioenen, en die belangrijke 
Europese waarden zoals privacy en solidariteit 
in zich dragen. 

Die data moet dan überhaupt wel gemakkelijk 
beschikbaar zijn, en daar kan de zorg nog 
wat leren van de financiële sector: daar 
werken banken pre-concurrentieel aan 
nutsvoorzieningen zoals Ideal (waarmee we 
24/7 online kunnen betalen), geldautomaten 
of bestrijding van terrorismefinanciering. Een 
mooi voorbeeld van publiek-private 
samenwerking. En als dit werkt bij de 
banken, dan kan het ook in de zorg. Voor 
de zorg hebben we daarom, samen met 
het ministerie van VWS, de taskforce Samen 
Vooruit gemaakt waarin de belangrijkste 
ICT- leveranciers in de zorg samenwerken aan 
betere gegevensuitwisseling.

Wat moet absoluut in een regeerakkoord 
terecht komen?

Ten eerste, dat in het post-Covid tijdperk 
‘digitaal tenzij’ de nieuwe norm is in de 
gezondheidszorg. We moeten niet teruggaan 
naar overvolle wachtkamers en veel fysieke 
afspraken. Ten tweede, een vernieuwing 
van de opleidingen, om zorgmedewerkers 
beter voor te bereiden op het toekomstig 
werk en om arbeidsbesparende technologie 
te stimuleren. Ten derde, dat alle bewezen 
effectieve digitale zorg applicaties door 
zorgmedewerkers tot de nieuwe norm in 
Nederland behoren over één of twee jaar. 
Hier hebben de partijen in de zorg de regie 
over. Als laatste pleiten VNO-NCW en MKB-
Nederland voor een wet op secundair gebruik 
van gezondheidsdata voor betere zorg naar 
Fins voorbeeld. Dit zien wij graag terug in het 
regeerakkoord.

“Inzet van data maakt de zorg 
beter, leuker en doelmatiger. 

Daarom bepleiten wij Europese 
regelgeving voor secundair 

gebruik van medische data naar 
Fins voorbeeld.”
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COVID-19 illustreert dat overheden 
en bedrijven snel konden reageren op 
onvoorziene crises. De al groeiende 
trend van digitale transformatie werd 
daarmee aanzienlijk versneld. Als je nu 
één ding zou mogen versnellen voor 
komende kabinetsperiode, wat zou dat 
zijn en waarom?

NLdigital zet met stip op één de 
inclusieve digitale vaardigheden. Het 
is eigenlijk beschamend dat dat in 
Nederland nota bene nog niet goed van 
de grond komt. In het primaire onderwijs 
zouden leerlingen al in aanraking 
moeten komen met de digitale wereld. 
Daarnaast zie ik dat bepaalde bedrijven 
niet genoeg technisch geschoold 
personeel kunnen aantrekken, terwijl 
een grote groep werklozen thuis op de 
bank zit. Deze twee groepen moet je 
samenbrengen.

Er wordt op dit onderwerp veel 
gesproken in de politiek (lees: NL Leert 
Door), maar de echte actie blijft uit. 
Plat gezegd denk ik dan, “niet lullen 
maar poetsen”. Inclusiviteit is hierbij 
ook heel belangrijk, dat iedereen in de 
samenleving toegang heeft tot om- en 
bijscholing. Alleen als digitalisering voor 
iedereen is, is het succesvol!

Ten slotte, wat moet de politiek in het 
volgende Regeerakkoord absoluut 
vastleggen om als samenleving 
verantwoord te kunnen digitaliseren? 

Het is een no brainer dat digitalisering 
verantwoord moet gebeuren. Ik denk 
dat juist ruimte in wet- en regelgeving 
voor lokale initiatieven en proeftuinen 
zou helpen. Deze tijd waarin iederéén 
nog zoekt naar de waarde van digitale 
oplossingen heeft baat bij digitale 
beschutte plekjes om nieuwe ideeën uit 
te mogen 
proberen.

De politiek heeft namelijk ook de 
verantwoordelijkheid om haar burgers 
optimaal te laten profiteren van alle 
goeds dat digitalisering ons kan 
brengen. Hiervoor moet de Kamer ook 
experimenten durven toestaan, en soms 
fouten. Dat is niet makkelijk, maar wel 
hard nodig.

Een goed voorbeeld hiervan vind ik 
de corona-app. Deze digitale tool kan 
bijdragen om Covid-19 in te dammen, 
maar er was geen ruimte voor testen 
en experimenteren zonder zeer 
forse kritiek. De overheid zou denk 
ik zelf baat hebben bij een zandbak 
om te experimenteren, feedback te 
krijgen vanuit het bedrijfsleven en de 
maatschappij, en te leren van fouten.

11

Nederland staat vooraan in de digitale 
lijstjes, toch is de vraag, zien en benutten 
we de kansen van digitalisering wel 
voldoende? En hoe houdt Nederland 
zich internationaal?

Nederland zit in de voorste linies, maar 
wordt steeds meer ingehaald op de 
internationale digitale ranglijsten. Niet 
omdat wij minder goed zijn, maar omdat 
anderen inmiddels de kansen van 
digitalisering beter benutten.
Daarbij speelt ook dat we in Nederland 
soms de neiging hebben om te lang 
te blijven hangen in de risico’s. Ik zeg 
zeker niet dat we naïef moeten zijn over 
de risico’s die digitalisering ook met 
zich meebrengt, maar we moeten wel 
blijven ontwikkelen en vooruitgaan. 
Covid-19 heeft een versnelling gebracht 
in digitalisering, en ik hoop dat deze 
vaart blijft. Dit momentum moeten 
we vasthouden. Om dit voor elkaar te 
krijgen is het uiterst belangrijk dat alle 
betrokkenen met elkaar in gesprek 
blijven.

De Tijdelijke Commissie Digitale 
Toekomst (TCDT) bepleit een 
Kamercommissie Digitale Zaken en 
betere kennis van politici over digitaal. 
Vindt u dat politici meer inhoudelijke 
kennis moeten hebben over digitaal/
andere sleuteltechnologieën?

Het is de taak van de politiek om 
geïnformeerd kaders te scheppen. Bij 
digitalisering is dat best een opgave, 
zeker omdat digitalisering overal is, 

vrij complex is en continu en snel 
verandert. De kaders moeten daarom 
flexibel zijn en bij te stellen. Dat vraagt 
om een overheid en politiek die open 
staan voor input en feedback vanuit 
bedrijfsleven en maatschappij. 

NLdigital zet zich in om de digitale 
transformatie mogelijk te maken. Welke 
trend, mede vanuit jullie leden, zie je dat 
in de volgende regeerperiode groot gaat 
worden?

Interessant vind ik de ontwikkeling 
die ik bij enkele van onze leden zie, 
namelijk het gebruik van avatars voor 
vergaderingen. Zo heb je meer het 
gevoel dat je fysiek bij elkaar bent. Maar 
welke specifieke trend nu echt groot 
gaat worden is lastig aan te wijzen. Wel 
is duidelijk dat vrijwel alle nieuwe trends 
en technologieën bouwen op data. Data 
rules the world. Het feit dat in de huidige 
economische situatie, de bedrijven die 
wel goede cijfers blijven halen veelal de 
transitie naar digitaal en data hebben 
gemaakt, illustreert dat voor mij.

Lotte de Bruijn 
Algemeen Directeur NLdigital

“Deze tijd waarin iedereen nog 
zoekt naar de waarde van digitale 

oplossingen heeft baat bij 
digitale beschutte plekjes om 

nieuwe ideeën uit te mogen 
proberen.”
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Maurice Jongmans
CEO Online Payment Platform

Nederland staat vooraan in de 
digitale innovatielijstjes. Toch is 
de vraag, creëert de overheid de 
juist incentives om jonge digitale 
bedrijven zoals Online Payment 
Platform (OPP) snel door te laten 
groeien?

We zien een autonome versnelling in 
digitalisering en ook in digitale innovatie 
door Covid-19. Zo groeit in Duitsland 
bijvoorbeeld contactloos betalen en 
online winkelen nu enorm, terwijl dat 
eerder een traditionele cashmarkt 
was. En zo zien we dat restaurant 
door Covid moeten nadenken over 
een digitale financiële strategie, zoals 
online reserveringsprogramma’s en 
online bestelmogelijkheden. Wij als 
bedrijf kijken dus heel positief naar de 
toekomst met de nieuwe marktkansen 
die ontstaan.

Maar als we naar de overheid kijken, 
dan zijn we minder positief. Nederland 
stond inderdaad vooraan in de digitale 
lijstjes op het gebied van innovatie, 
e-commerce, en beschikbaarheid van 
snel internet. Ik zie dat nu de wet van 
de remmende voorsprong gaat gelden 
in het faciliteren van snelle groeiers en 
nieuwe modellen.

Waar remt die overheid dan digitale 
innovatie?

De overheid heeft te weinig gericht 
beleid, het ontbreekt aan maatwerk. 

Zo gelden voor OPP bijvoorbeeld de 
hoge toezichtkosten en -eisen die ook 
voor grote banken gelden. 
Ook de hoge vergunningseisen maken 
het systeem niet veiliger. Die kosten 
en eisen zorgen dat fintechs al 2-0 
achterstaan in Europees verband. Want 
een
in België gevestigd fintechbedrijf betaalt 
veel minder toezichtkosten, maar mag 
óók de Nederlandse markt op. Datzelfde 
geldt trouwens ook voor het strenge 
Nederlandse beloningsbeleid, dat 
ook fintech partijen als ons raakt. Dit 
maakt het aantrekken van jong talent in 
Nederland vergeleken met omringende 
landen veel lastiger.

Een goed voorbeeld van de hoge 
minimale eisen is het Nederlandse 
beleid rond cryptocurrency. In heel 
Europa is het een registratie, maar 
in Nederland is het een verkapt 
vergunningstraject met hoge eisen 
en kosten voor nu en in de toekomst. 
Ruim 10 partijen zijn er niet eens aan 
begonnen, en van de circa 30 partijen 
die het traject zijn ingegaan hebben na 
6 maanden pas 10 partijen de registratie 
van DNB ontvangen.

Zie je de effecten daarvan ook echt 
doorwerken?

Concreet ken ik bijvoorbeeld al vijf 
fintech startups die met de Brexit voor 
de deur niet voor Nederland hebben 
gekozen, puur door de toezichtkosten 
en -eisen. Er zijn verder veel startups 
die overwegen om een vergunning in 
andere landen aan te vragen omdat 
toezichtkosten zo hoog zijn. En dat is 
zó jammer, want het verdere algemene 
vestigingsklimaat van Nederland is 
eigenlijk hartstikke positief.

“Kamerleden horen onze 
boodschap wel, maar het is 

in de Kamer niet populair om 
te zeggen dat het toezicht 

op de financiële sector 
minder mag.”

Hoe zie je de rol van politici voor 
fintech?

Ik denk dat een basiskennis van 
digitalisering en techniek noodzakelijk 
is om iets over fintech te kunnen 
zeggen. Maar Kamerleden moeten over 
ontzettend veel onderwerpen iets weten. 
En dan specifiek rondom een goed 
fintech klimaat: Kamerleden horen onze 
boodschap wel, maar het is niet populair 
in de Kamer om te zeggen dat het 
toezicht op de financiële sector minder 
mag - ook al maak je er meer maatwerk 
van. Los van dat sentiment zien we ook 
dat Kamerleden het moeilijk vinden om 
kritisch te zijn op toezichthouders, zoals 
DNB.

Wat hoopt u van het nieuwe kabinet, 
en moet dus worden vastgelegd in 
het nieuwe Regeerakkoord?

Wat ik niet kan begrijpen is dat 
een digitaal ID nog niet breed 
beschikbaar is. Dat is de basis voor 
bedrijven en organisaties om veilig 
en efficiënt informatie online te delen 
en te gebruiken. Maar DigiD mag 
niet commercieel gebruikt worden, 
en IDIN wordt niet overheid breed 
geaccepteerd. Het is een slecht teken 
dat Nederland achterloopt op Brussel op 
dit gebied. 

Ten tweede, het versnellen van 
digitalisering van de overheid zelf. 
En dan ook DNB. Zo moet DNB de 
komende tijd 20 miljoen euro per jaar 
extra uittrekken voor automatisering 
omdat ze hierin de afgelopen tien jaar 
niet hebben geïnvesteerd. Volgens mij 
kan het geen verassing zijn dat je je 
processen anders moet gaan regelen. 
Wij investeren als kleine fintech partij 
ook in onderzoek, bijvoorbeeld hoe 
wij AI kunnen integreren in onze 
transactie monitoring. Zou DNB dit 
eigenlijk niet veel eerder zelf moeten 
hebben opgepakt? Een stevige digitale 
transformatieagenda voor de overheid 
dus, gericht op het faciliteren van 
een digitale samenleving en digitale 
innovatie.
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Kathalijne Buitenweg
Afzwaaiend Kamerlid GroenLinks

Nederland staat vooraan in de digitale 
lijstjes. Toch is de vraag, zien en benutten 
we de kansen van digitalisering in de 
zorg wel voldoende?

Nee, die benutten we zeker niet 
voldoende. Wat ik de afgelopen 
maanden heb geleerd, is dat het 
niet alleen gaat om technologie. 
Technologie kan een onderdeel zijn 
van de oplossing, maar alleen als die 
goed wordt ingepast. Denk aan de 
Corona-app. Hugo de Jonge draagt 
uit dat de app onze problemen gaat 
oplossen. Ja, we bouwen wel, maar 
zonder de nodige testcapaciteit werkt 
die technologie maar beperkt. Of denk 
aan dataverzameling in de uitgaansstraat 
in Eindhoven: er wordt veel data 
verzameld, maar die wordt niet naar de 
politie gecommuniceerd. Dus wanneer 
wij alleen een stukje technologie zien als 
oplossing, dan benutten wij de kansen 
van digitalisering onvoldoende.

De Tijdelijke Commissie Digitale 
Toekomst (TCDT) bepleit een 
permanente Kamercommissie Digitale 
Zaken en betere kennis van de politiek 
over het digitale domein. Wat is precies 
de meerwaarde van zo’n commissie? 

Momenteel is digitalisering verdeeld 
georganiseerd. Staatssecretaris Knops 
heeft dat laatst mooi verwoord. Hij zei ‘Ja, 
Staatssecretaris Keijzer is van de kansen 
en ik ben van de risico’s’. Het is niet goed 
dat die twee zaken apart belegd zijn. 

De kansen moet je kunnen grijpen, 
maar dan moeten de risico’s behapbaar 
worden gemaakt, en dat moet op één 
plek samenkomen. De ministeries slagen 
al beter in deze onderlinge afstemming, 
de Kamer nog niet. De taak van de 
TCDT was daarom onderzoeken hoe het 
parlement beter kan worden ingericht, 
om sturing te geven aan digitalisering.

Hoe zou een Commissie Digitale Zaken 
dan concreet kunnen werken? 

Denk aan de onderwijscommissie die 
privacygevoeligheden bij het Magister 
systeem signaleert en zich afvraagt 
hoe privacy gewaarborgd kan worden 
tijdens digitaal lesgeven. De Commissie 
Digitale Zaken kan meer overkoepelend 
kijken naar privacy waarborgen in de 
verspreiding van digitalisering en – zo 
nodig op basis van externe adviezen 
– de onderwijscommissie en andere 
commissies adviseren.

“Het belang van invester-
en in eigen Europese in-

dustrie en de meerwaarde 
van een commissie 

Digitale Zaken”
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U noemt technologie een ijsberg, 
naar het rapport van De Waag, dat is 
gepubliceerd met het onderzoek van 
de TCDT. Is de ijsberg technologie en 
digitalisering in zijn hoedanigheid, of is 
de ijsberg breder het publieke vraagstuk 
waar technologie onderdeel van is? 

Het metafoor gaat over de technologie, 
maar ook wat daar onderliggend aan is. 
Om weer de corona-app als voorbeeld 
te nemen, het gaat niet alleen om de 
app die jij als burger op je telefoon 
hebt, maar ook al het onderliggende 
zoals de data die wordt verzameld, de 
protocollen en de macht die jij geeft aan 
grote techbedrijven. In de afgelopen 
twee decennia heeft er een grote 
machtsverschuiving plaatsgevonden, 
onder andere ten gunste van grote 
bedrijven.Maar ook overheden krijgen 
meer grip op burgers omdat zij steeds 
meer voorspellende algoritmes 
gebruiken. Deze gevolgen van 
digitalisering zijn onvoldoende zichtbaar.

U bent ook Europarlementariër 
geweest. Wat moet er op Europees 
niveau gebeuren om digitalisering 
verder te brengen, om zo ook de 
concurrentiepositie van Europa in de 
wereld te verbeteren?

Ik denk dat we veel meer op Europees 
niveau moeten gaan afspreken. 
Nederland is te klein, net als alle andere 
Europese landen, om op globale schaal 
mee te komen. Ik denk bijvoorbeeld dat 
wij meer moeten investeren in een eigen 
Europese industrie. Het is belangrijk 
dat uitvindingen die hier worden 
gedaan, ook hier blijven, en daar is meer 
durfkapitaal voor nodig. Ook de kaders 
moet je op Europees niveau formuleren. 
De AVG is hier een mooi voorbeeld van.

Omdat digitalisering meer op Europees 
niveau moet worden besproken, moet 
ook de Kamer beter op de hoogte

gehouden worden van de discussies in 
de EU. Dit zijn vaak nieuwe onderwerpen 
waar de Kamer moeilijk kan inschatten 
wat het Nederlandse standpunt gaat zijn, 
dus die informatiestroom moet beter 
lopen.

Digitalisering brengt onze samenleving 
in een staat van constante verandering. 
Wat zou volgens u in het volgende 
Regeerakkoord absoluut moeten 
worden vastgelegd om als samenleving 
verantwoord de kansen van digitalisering 
te kunnen verzilveren? 

Ten eerste moet er fors geïnvesteerd 
worden in eigen Europese industrie, 
dat wij bijvoorbeeld niet alles rond het 
5G netwerk hoeven uit te besteden aan 
Huawei, maar dat wij eigen Europese 
bedrijven hebben.

Ten tweede moeten we gaan kijken 
naar de jongeren. Zij moeten kennis 
maken met hoe digitalisering in elkaar 
zit. Niet alleen met opleidingen in 
programmeren, maar ook onderwijs 
in kritisch burgerschap. Burgers 
moeten doorzien wat nepnieuws is en 
doorhebben wanneer zij gemanipuleerd 
worden. Dit is belangrijk om een 
generatie op te leiden die digitalisering 
kan doorzien.

Ten derde moet het gebruik van data 
altijd zorgvuldig zijn. Zo gebruikt de 
gemeente Dordrecht een algoritme 
om te beslissen of mensen een grotere 
kans hebben om een schoolverlater te 
worden. Maar je moet niet hebben dat 
die beslissing puur door een computer 
wordt gemaakt. De gemeente moet 
mensen in dienst hebben die het 
systeem snappen en doorgronden, en 
ook soms af durven te wijken van de 
uitkomst van het systeem als dat nodig 
is. Deze sterke ambtenarij is essentieel 
op elk niveau.
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Anouk Verhaegh: verhaegh@considerati.com

Considerati - Fitting technology into society

Technologie en data bieden kansen. De toepassing van digitale technologie 
is voorpaginanieuws geworden. Maar vernieuwing wringt soms: juridisch, 
maatschappelijk of anderszins. Considerati helpt organisaties al 15 jaar bij 
maatschappelijk verantwoord innoveren met digitale technologie en data.

Legal: voor een datastrategie die compliant is met privacyregelgeving 
Responsible Tech: voor een ethisch kompas bij innoveren met data en 
algoritmes
Public Affairs: voor maatschappelijk en politiek draagvlak voor innovaties

Voor meer informatie zie www.considerati.com


