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EEN PARAGRAAF VOOR HET REGEERAKKOORD 
VAN HET NIEUWE KABINET 2021- 2025 
 
In het regeerakkoord van het volgende kabinet moet een paragraaf over het 
belang van Informatie Technologie worden opgenomen. Grey Matter Matters bv 
heeft deze paragraaf geschreven, en biedt die aan aan de kabinetsformateur.  
 
De ontwikkelingen door het Corona virus hebben het belang van goede digitale 
informatievoorziening zeer duidelijk gemaakt. De samenleving kan niet zonder 
netwerken, rekencentra en smartphones. De overheid moet oog hebben voor die 
feitelijkheid: dat is de achtergrond van deze kern-paragraaf voor het 
regeerakkoord. 
 
Een kernstatement in 4 punten. 

 
Informatievoorziening in het nieuwe kabinet 
De samenleving is digitaal. Zonder ondersteuning van netwerken, apps en 
smartphones, valt de samenleving stil. Dat punt is door de langdurige Corona 
crisis alleen maar duidelijker geworden. Hoe zouden we iedereen kunnen laten 
thuiswerken als er geen netwerken waren, als de verbindingen er uit zouden 
liggen? Hoe werken we digitaal als er geen helpdesks zijn, als er geen apps 
worden geleverd? Hoe zou de economie eruit zien als we geen of slechte IT 
hadden? 
 
De manier waarop de overheid functioneert is ook in hoge mate digitaal: 
interactie met de burger en bedrijven gebeurt online, of het nu het kenteken is of 
de AOW, de ToZo, de NOW, Defensie, Politie, contacten in het algemeen: het is 
gedigitaliseerd. 
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Het nieuwe kabinet verwacht dat deze digitalisering zich zal voortzetten: dat is 
onder andere gebaseerd op verkenningen van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, het Centraal Planbureau, de Algemene Rekenkamer en tal van 
internationale studies. Dat de burger daarbij steeds meer centraal komt te staan, 
staat voor het kabinet vast. Digitalisering is de manier om de menselijke maat 
terug te brengen in de contacten van de burgers met de overheid.  
 
Er is een steeds opener samenleving te zien, met internationale contacten. 
Europa is daar een punt van aandacht: Nederland wil de aansluiting met de 
Europese partners niet missen. Nederland wil ook de handelspositie die het heeft 
blijven uitbouwen. 
 
Dat betekent dat er, meer dan in de afgelopen kabinetsperioden, fors moet 
worden geïnvesteerd in Informatie Technologie. Niet als een doel op zich, maar 
als een instrument om de overheid te kunnen laten functioneren, als een 
instrument om de handel te bevorderen en als instrument om een moderne 
samenleving mogelijk te maken. 
 
Stappen vooruit 
Daarom neemt dit kabinet een paar forse stappen om de digitale samenleving te 
ondersteunen. Dat daarmee een achterstand moet worden weggewerkt is 
duidelijk. 
 
Het eerste punt is dat dit kabinet het digitaliseringsbeleid serieus neemt en 
daarom ook daadwerkelijk uitvoert. Dit kabinet realiseert zich dat ICT en 
digitalisering de kern vormen van de primaire processen. Zonder IT geen proces: 
dat is het uitgangspunt voor de komende vier jaren. Eerdere kabinetten maakten 
de richting al duidelijk, met rapporten als Maak Waar en Werk Aan Uitvoering.  
Maar waar schortte het aan? Aan Uitvoering. Dit kabinet stelt geen aparte 
studiegroep in, maar werkt aan uitvoering! Niet in een aparte eenheid of 
projectgroep, maar gewoon als deel van het dagelijks werk van de overheid. 
Informatietechnologie is niet iets dat naast de overheid staat, het maakt er 
integraal deel van uit. 
 
Het tweede punt betreft de benodigde investering. Het kabinet ziet een 
veronachtzaming van infrastructuur en een teruglopen van innovatie. Dat stelt 
Nederland op korte termijn op achterstand.  



 
 

3 
 

De komende regeerperiode trekt dit kabinet daarom 5 miljard uit voor versterking 
van de digitale economie. Dat gebeurt op basis van co - investeringen met private 
partijen: de overheid stimuleert, bedrijven participeren en investeren. 
 
Het derde punt betreft de beveiliging van de digitale informatiestromen waar we 
zo van afhankelijk zijn. We kunnen alleen doorgaan met thuiswerken, met 
digitalisering, met de digitale overheid, als het veilig kan. Het kabinet trekt daar 
een extra miljard voor uit. We willen voorloper zijn als het gaat om nieuwe 
beveiligingstechnieken als SSI, om daarmee beveiliging deel uit te laten maken 
van het reguliere werk. 
 
Ten vierde: wat doet dit kabinet NIET? Het kabinet stelt geen staatssecretaris of 
minister voor IT in. Het kabinet vormt geen IT - departement, vormt geen aparte 
werkgroepen of projectstructuren voor IT. Het kabinet meent dat IT een regulier 
onderdeel is van een moderne overheid. Ieder departement, iedere dienst heeft 
er mee te maken. Niet als iets separaats, als iets bijzonders. Maar als onderdeel 
van het reguliere werk. Het kiezen van een structuuroplossing, is geen oplossing. 
 
In de komende regeerperiode zal het kabinet structureel geld investeren om dit 
mogelijk te maken. Het is geen keuze, het is wat ons te doen staat! Het kabinet 
overwoog wat het effect is als dit niet gebeurt. Dan bestaat er een groot risico dat 
onze digitale samenleving kraakt en vertraagt. 
 
Het lijkt waarschijnlijk dat we in een ander tijdsgewricht zijn beland. Partijen die 
menen dat wij weer terug zullen keren naar Normaal, zij hebben het bij het 
verkeerde eind! Er is een blijvende disruptie in onze samenleving ontstaan, we 
zullen flexibeler, dynamischer en vooral zeer digitaal moeten opereren. 
Dit kabinet wil daar de voorwaarden voor creëren. Er staan ons vier boeiende 
jaren te wachten. 
 
 
 
 
 
 
 


