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Verzending Kamerbrief en Werkagenda Waardengedreven 

Digitaliseren 

 

Aanleiding 

Verzending aan de Tweede Kamer van de Werkagenda "Waardengedreven 

Digitaliseren" (hierna: Werkagenda) en de daarbij behorende Kamerbrief.  

Geadviseerd besluit 

Akkoord gaan met verzending van de Werkagenda aan de Tweede Kamer, 

middels bijgevoegde aanbiedingsbrief met bijlagen. 

Kern 

In de brief informeert u de Kamer over de stap die het kabinet zet naar een 

waardengedreven digitale transitie van Nederland. Het kabinet heeft in deze 

eerste Werkagenda het thema ‘digitale overheid’ en een aantal voorwaarden van 

het ‘digitaal fundament’ uitgewerkt. Deze thema’s zijn afkomstig uit de brief van 8 

maart jl. met de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid (hierna: de 

hoofdlijnenbrief)1. 

 

Politieke context 

In de hoofdlijnenbrief zijn de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid voor deze 

regeerperiode geschetst. Daarbij is de Werkagenda Digitalisering toegezegd. De 

Werkagenda is samen met betrokken departementen en in nauwe samenwerking 

met medeoverheden, experts uit maatschappelijke organisaties, publieke 

instellingen en het bedrijfsleven opgesteld. 

Toelichting 

De Werkagenda is, inclusief de daarin benoemde publieke waarden, opgesteld in 

nauw overleg met vele medeoverheden, experts, ngo’s en andere partners. Hij is 

richtinggevend voor de digitale transitie en de digitalisering in de verschillende 

beleidsdomeinen. Het heeft een hoog ambitieniveau: we stellen concrete doelen, 

zetten acties in gang om die te realiseren. We kijken ook over deze 

kabinetsperiode heen en richten daarbij de blik op 2030. De Werkagenda bevat 

ook een strategie op de digitalisering van Caribisch Nederland. Stapsgewijs wordt 

 
1 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister 

van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister 
voor Rechtsbescherming van 8 maart 2022 over ‘Hoofdlijnen beleid voor digitalisering’ 
(Kamerstukken II 2021/22 26 643, nr. 842). 
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toegewerkt naar een gelijkschakeling met Europees Nederland waar dat kan en 

een gelijkwaardig niveau waar gelijkschakeling niet kan of niet passend is. 

 

De versie die u aan de Tweede Kamer zendt is inhoudelijk gelijk gebleven maar 

kent een nieuwe vormgeving. Dit om te zorgen voor een digitaal toegankelijk 

document, in lijn met de gedachte uit de Werkagenda dat iedereen moet kunnen 

meedoen in het digitale tijdperk. In de komende dagen wordt er ook nog gewerkt 

aan vertalingen in het Engels en het Papiaments, zodat (bestuurlijke) partners in 

Caribisch Nederland laagdrempelig kennis kunnen nemen van de inhoud. 

 

De Werkagenda “Waardengedreven Digitaliseren” en de daarbij behorende 

Kamerbrief zijn interdepartementaal en interbestuurlijk afgestemd. Belangrijkste 

punten van bespreking daarbij waren:  

 

- Haalbaarheid uitvoering 

De uitvoeringsconsequenties van de versnelling van bestaande 

initiatieven worden eerst getoetst, inclusief de impact op bestaande 

activiteiten en middelen. Nieuwe initiatieven worden eveneens getoetst 

op uitvoeringsconsequenties, inclusief de impact op bestaande 

activiteiten en middelen en mogelijke fasering. 

 

- Besturing 

Afgesproken is dat daar waar reeds bestaande besturingslijnen zijn, deze 

prevaleren en tegelijkertijd onder uw coördinatie uitvoering wordt 

gegeven aan en gerapporteerd wordt over de Werkagenda. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief Werkagenda 

“Waardengedreven 

Digitaliseren” 

  

2 Bijlage 1: Werkagenda 

Waardengedreven Digitaliseren 

U ontvangt nu de interne 

versie. Op basis van de interne 

versie wordt op dit moment 

door vormgevers een digitaal 

toegankelijke versie 

opgemaakt, die aan de Tweede 

Kamer gezonden zal worden. 

3 Bijlage 2: Overzicht moties en 

toezeggingen die betrekking 

hebben op de Werkagenda 

Waardengedreven Digitaliseren 

 

 




