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Een groep mensen komt bijeen om te spreken over de toekomst, over een nieuwe 

overheid en de relatie met een nieuwe burger. In de schatkamer van het Muntgebouw 

denken creatieve geesten na over de toekomst, de rol van gemeenten en wat de 

technologie daarin betekent. We werken aan veel. Er ontstaan vanuit de overheid 

prachtige plannen, initiatieven en ontwikkelingen. Veel sluit aan bij wensen vanuit de 

samenleving, maar onze agenda’s worden ook gevuld met zaken die zijn ontstaan vanuit 

een beeld dat niet langer past bij de snelle ontwikkelingen in het Nederland van nu, laat 

staan dat van de toekomst. 

Hoe ziet onze dienstverlening er uit in 2025

Wat brengt ons de technologie, de ontwikkelingen in de samenleving? 
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2025Hoe ziet de samenleving er uit?

Meer globaal
 én meer lokaal

Landsgrenzen vervagen

Burger krijgt centralere rol



Hoe geven we voldoende ruimte aan nieuwe initiatieven 

van burgers en ondernemers? 2025
Digitale vaardigheid is 

een wettelijke taak
Op 14 maart ontwikkelde een groep vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse 

gemeenten een beeld bij deze nieuwe tijd. Op een zonnige en inspirerende dag kreeg

onze gemeentelijke horizon een nieuw perspectief, waarmee we verder aan de slag 

kunnen. ‘Ja, het schuurt een beetje’, zoals een deelnemer opmerkte, maar ‘samenwerken 

doe je niet alleen’ en ‘nieuwe waarden en ideeën’ ontstonden als vanzelf.

Een overzicht.

Hoe ziet de samenleving er uit?
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Wat wordt onze nieuwe rol? 

Wat is onze legitimiteit en bestaansrecht?

Survival of the smartest



De samenleving in 2025 is volledig digitaal en genetwerkt. Nog meer dan nu het 

geval is, zullen gelijkgestemden en belanghebbenden zich verenigen in netwerken en 

samenwerkingsverbanden van verschillende groottes. Geografische grenzen zijn door de 

voortschrijdende techniek en digitalisering vervaagd. Burgers en ondernemers zijn hun 

eigen regisseur en zoeken locatie- en tijdsonafhankelijk naar ondersteuning, informatie 

en kennis. Hoewel ze data-gestuurd werken, blijft er behoefte aan menselijk contact 

en zoeken we via digitale informatiestromen ook naar verbondenheid in de fysieke 

werkelijkheid. 

Digitalisering maakt het mogelijk om onze tijd effectief in te delen en ruimte te maken 

voor de menselijke maat. Zelfregie is het toverwoord. We beheren onze eigen data 

en regelen onze informatiestromen. Zo houden we ook bij het zoeken en volbrengen 

van taken van de overheid het heft in eigen hand. Nederlanders zijn wereldburgers en 

tegelijkertijd ondernemer/burger/werknemer/ouder/kind op lokaal niveau.

Wat gebeurt er in de 

samenleving
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2025Hoe ziet de samenleving er uit?

Is er nog wel een overheid?

Iedereen is ondernemer



2025Hoe ziet de samenleving er uit?

Gelijkheid en ongelijkheid door digitalisering

Is dit erg?

Verdienmodel van de 
overheid  verandert

Hoewel de technologische ontwikkelingen bij velen zorgen voor gemak, is er een groep 

die niet mee wil of kan doen. In 2025 is de kloof tussen digitaal vaardigen en degenen 

die minder handigheid hebben op dit vlak vergroot. Er ontstaat onbegrip en er tekent 

zich een kloof af tussen deze groepen. De ‘survival of the smartest’ is in volle gang en 

mensen dreigen buiten de boot te vallen. Tegenbewegingen werpen zich op en sommigen 

trekken zich terug uit de maatschappij. Het ontwikkelen van digitale en technologische 

vaardigheden, ‘digibetisering’, wordt belangrijker dan ooit.

Digitaal: het nieuwe normaal

We opereren op globaal niveau, maar tegelijk moet 

iemand nog steeds je steunkousen aantrekken
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De overheid zelf bevindt zich in 2025 in een welhaast paradoxale situatie. Burgers willen 

aan de ene kant meer ruimte, meer zelfregie en een kleinere overheid, maar vragen 

ook om bescherming en ondersteuning. Het openbaar bestuur staat voor de uitdaging 

invulling te geven aan een dreigende identiteitscrisis. Hoe en waar kunnen wij waarde 

toevoegen aan deze zelf-regisserende samenleving? De noodzaak om ons bestaansrecht 

te herdefiniëren is duidelijk voelbaar.

De gemeente en de overheid in brede zin corrigeert en bewaakt de identiteit van burgers 

en maakt duidelijk wat wel en wat niet toelaatbaar is. De overheid zelf is transparanter 

geworden over wat men weet van burgers en hoe deze informatie tot stand is gekomen. 

We delen onze kennis actief met burgers en ondernemers en stellen hen in staat eigen 

regie en een dialoog te voeren. 

Om beter aan te sluiten bij de burgerinitiatieven en ondernemersnetwerken is de 

overheid anders georganiseerd. Niet langer is vooral het rijk of Europa de aangever van 

ontwikkelingen, maar de maatschappij zelf en de netwerken hierbinnen. Lokale overheden 

hebben zicht op ontwikkelingen die vanuit de samenleving ontstaan en kunnen deze 

Wat gebeurt er in het 

openbaar bestuur
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2025Hoe ziet het openbaar bestuur er uit?

De overheid moet 
transparant worden

Locatie-onafhankelijk

Rondom thema's



het best ondersteunen. Vanuit deze lokale netwerken ontstaan grotere verbanden 

waarbij per onderwerp pragmatische samenwerking wordt gezocht op nationaal en 

supranationaal niveau. Alleen door nauw aan te sluiten bij lokale initiatieven kan de 

overheid zijn coachende rol goed vervullen. Er ontstaat een omgekeerde piramide waarbij 

de bestaande instituties en taakverdeling aan relevantie inboeten en de overheid zich 

flexibel organiseert rondom maatschappelijke thema’s. 

Het erkennen van de verschillen tussen wensen van burgers en ondernemers is onze taak. 

We bieden hulp en ondersteuning als dat nodig is, maar we blijven op de achtergrond 

bij taken die de samenleving zelf kan oppakken. We denken in toegevoegde waarde in 

netwerken en niet in instituties en budgetten. Financieringsmodellen worden flexibeler. 

We kijken naar innovatieve vormen van budgetten bij overheidstaken en infrastructuur 

waarbij we nadrukkelijker en direct samenwerken met marktpartijen en burgers. 

Bijvoorbeeld in de vorm van crowdsourcing en crowdfunding. 

Omgekeerde piramide
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2025Hoe ziet het openbaar bestuur er uit?

Organiseert zich per thema

Er blijft altijd een rol voor 
de overheid maar welke?

WIe is er nou voor wie?   



De overheid is kleiner geworden en zoekt voortdurend naar legitimiteit. Steeds duidelijker 

wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en faciliterend 

opereren. En dat blijkt nodig. Vooral op het gebied van veiligheid, privacy en ethiek kijkt de 

samenleving naar de overheid. Een terugtrekkende overheid biedt ruimte voor commerciële 

en maatschappelijke initiatieven, waarbij tegelijkertijd nadrukkelijk gekeken wordt naar 

diezelfde overheid als hoeder van onze normen en waarden. Ondersteuning en facilitering 

betekent ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name de zwakkeren 

in de samenleving – waaronder degenen met minder digitale vaardigheden – zoeken 

bescherming bij de overheid. 

Thema-democratie
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2025Hoe ziet het openbaar bestuur er uit?

De overheid in identititeiscrisis



2025Hoe ziet het openbaar bestuur er uit?

Crowdfunding in plaats 
van belastingen

Toekomstbeeld 2025

Het is 2025 en de overheid is een flexibele, op de samenleving gerichte organisatie, 

waar de mens centraal staat. De grote, logge instituties zijn verdwenen, ivoren torens 

afgebroken. De overheid is ingericht rond thema’s en zowel politici als ambtenaren zijn 

flexibel inzetbaar, al naar gelang hun expertise en kennis. Zo sluiten we het best aan bij de 

wisselende samenstellingen waarin burgers en ondernemers zichzelf verenigen. Van een 

overwegend aanbodgerichte organisatie, zijn we veel meer vraaggestuurd geworden.

We bieden geen eenheidsworst in onze dienstverlening. Besluitvorming, taakinrichting en 

financiering is steeds meer maatwerk, ‘tailormade’ in interactie met wat de samenleving 

vraagt. Met ondernemers en burgers werken we in co-makership. De overheid bestaat 

niet langer in dienst van de samenleving, of juist andersom, maar ‘samenleiderschap’ en 

gedeelde verantwoordelijkheden worden steeds belangrijker. 

Geen one size fits all

We hebben het andere van anderen nodig om vooruit te komen
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Ontwikkelingen spelen zich steeds meer locatieonafhankelijk af en het is eenvoudiger

dan ooit om lokale, globale én nationale samenwerking te realiseren. Wij trekken ons 

terug als de samenleving of bedrijven taken beter kunnen uitvoeren en geven ruimte 

aan ideeën en innovatie binnen heldere kaders. In voortdurende iteratie worden zaken 

opgelost en nieuwe ontwikkelingen gestart. We starten niet eenzijdig met grote 

overkoepelende ontwikkelingen of systemen, maar bieden vooral de randvoorwaarden 

waarbinnen maatschappelijke initiatieven kunnen opereren. 

De overheid richt zich op het stimuleren van innovatie, duurzaamheid en diversiteit 

van ondernemerschap en het beschermen en ondersteunen van de zwakkeren in 

de samenleving. We maken gebruik van hoogwaardige technologie, zonder daarbij 

de menselijke maat uit het oog te verliezen. We digitaliseren waar mogelijk, maar 

organiseren ook al het andere om te bewaken dat de wereld en samenleving in balans 

blijft. Ethiek, service en contact staan hoog in het vaandel. De overheid is dienstbaar 

aan de samenleving en moet zowel dienen als deugen. 

Dienen en deugen

Samenleving in balans
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B wordt leidend

Ja, we moeten goed nadenken over de veranderende relatie tussen overheid, burger en 

ondernemer. De urgentie is hoog en neemt alleen maar toe. We leven in een tijd van 

snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om zelf actief invulling te 

kunnen geven aan de toekomstige samenleving, moeten we adaptief kunnen zijn, flexibel, 

wendbaar en open voor verandering. De denkdag draagt een toekomstidee aan in de 

vorm van stippen op de horizon die we mee kunnen nemen bij het beoordelen van nieuwe 

initiatieven, ontwikkelingen en plannen. 

Te vaak gaat het nu nog over bestaande instituties, initiatieven en een bestaande 

overheid. Om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen zullen we echter uit moeten 

Samenwerken doe je niet alleen

Stof tot nadenken

Energie
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2025Hoe ziet de relatie tussen overheid 
en burger/ondernemer er uit?

De overheid moet er voor je zijn 
wanneer je ze nodig hebt

Kleine ondernemingen steunen

monopoly voorkomen

Eerlijk zijn over kwaliteiten



gaan van de toekomst. De B – de stip op de horizon – wordt leidend en we zullen 

voortdurend blijven zoeken naar manieren om daar te komen. De ontwikkeling van een 

overheidsbrede generieke digitale infrastructuur (GDI) kan hierin een belangrijke rol 

spelen. Het raamwerk dat we de 14e hiermee hebben neergezet, geeft input voor een 

nadere discussie over de acties die ingezet worden voor de ontwikkeling hiervan.

Een aantal referenties

• De overheid (incl. GDI) organiseert zich om thema’s en niet meer om instituten. 

Hiervoor is een adaptieve, flexibele en wendbare GDI nodig. De lokale overheid 

 heeft als meest nabij instituut goed zicht op de wensen vanuit de samenleving. 

 Nog nadrukkelijker dan nu kan zij opereren als verbindende schakel tussen 

 (netwerken van) burgers en ondernemers en nationale en supranationale overheden. 

Life-events, customer journeys, experimenten en co-creatie arrangementen zijn 

belangrijke hulpmiddelen om dit vorm te geven.

• Een adaptieve GDI maakt maatwerk mogelijk en kan inspringen op de diversiteit 

 aan rollen (ondernemer/ouder/werknemer) van de inwoners. In alle dienstverlening 

moet aandacht blijven voor de menselijke maat: geen moeten in digitalisering, maar 

mogen. Geen dichtgetimmerde, rigide systemen, maar flexibele oplossingen met de 

Het moet een beetje schuren en dat doet het

Nieuwe waardes gaan ontstaan
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Welke rol moet de 
overheid spelen?

Duurzaam & winstgevend

2025Hoe ziet de relatie tussen overheid 
en burger/ondernemer er uit?



 mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken. Snelheid en voortgang 

van digitalisering van overheidsdienstverlening blijft een belangrijk uitgangspunt. 

Standaardiseer en digitaliseer wat kan en organiseer al het andere. Hoe hoger de 

kwaliteit en kwantiteit van de digitalisering, hoe meer tijd en ruimte er ontstaat voor 

‘humanisering’, persoonlijk contact en maatwerk.

• De overheid organiseert zich rondom de samenleving in plaats van andersom. Dit 

vraagt om een GDI die is vormgegeven samen met inwoners en ondernemers en 

mogelijkheden biedt voor innovaties en initiatieven van bedrijven en burgers. 

• De mens staat centraal bij de inrichting van de digitale overheid. We hebben behoefte 

aan een mensgericht en minder systeemgericht design. Design gaat hierbij niet zozeer 

over hoe het eruitziet, maar over hoe het werkt. Denken vanuit design gaat over het 

denken vanuit waarde. Dit vertaalt zich onder andere in een grote aandacht voor de 

meerwaarde en het intuïtief gebruik van voorzieningen.

• De doorontwikkeling van de GDI moet ingezet worden vanuit het perspectief van 

een ecosysteem van burgers, ondernemers en de overheid en daarbij passende 

dienstverleningsconcepten. Een goed werkende infrastructuur vraagt hierbij ook 

voldoende  aandacht voor de organisatie van niet-technische randvoorwaarden. 

Vergelijkbaar met de randvoorwaarden en sturing die nodig is voor de werking van 

andersoortige infrastructuur zoals onze vervoersinfrastructuur. 

Grenzen van Nederland vervagen

Samenleving verandert van onderaf
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• De Digicommissaris moet meer aandacht geven aan het creëren van digitaal vaardige 

burgers. Willen we de GDI leidend en belangrijk laten zijn in de dienstverlening aan 

burgers dan is een stabiele digitale samenleving noodzakelijk. Digitale vaardigheid is 

een wettelijke taak.

• De overheid moet transparanter worden. De GDI moet het ontsluiten voor én beheren 

van (persoonlijke) gegevens door burgers en ondernemers tot één van de prioriteiten 

maken. De overheid erkent dat de burger eigenaar van zijn eigen gegevens is. De 

overheid respecteert dit en zorgt ervoor dat de digitale identiteit van de burger 

betrouwbaar is.

• Een ethisch kader voor een gedigitaliseerde samenleving is onontbeerlijk. Onderdeel 

van een succesvolle GDI is een breed gedeeld normen-en-waardenkader voor de 

ontwikkeling en het gebruik hiervan. 

• Geografische grenzen vervagen. Bij de inrichting van GDI moet focus blijven op 

internationale gebruikers en afnemers, zonder de lokale en nationale belangen uit 

het oog te verliezen. Ook zijn we alert op internationale best-practices en een snelle 

toepassing hiervan. 

• De overheid en samenleving werken nauw samen. Dit zorgt voor een beweging van 

een reactieve, naar een interactieve overheid. We maken hierbij intensiever gebruik van 

data die aanwezig is. Klantbeeld en -historie moet meer en beter worden ingezet. 

Publiek bestel gaat veranderen

We moeten de overheid opnieuw gaan ontwerpen
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2025Hoe ziet de relatie tussen overheid 
en burger/ondernemer er uit?

De relatie met de overheid verschilt per 

thema en onderwerp



• De overheid ondersteunt de zelfregie van haar burgers en ondernemers. We bieden 

burgers instrumenten om eigen beheer te voeren over de interactie met de overheid 

en hun eigen gegevens. We stimuleren en respecteren dat mensen zichzelf gaan 

organiseren. Bijvoorbeeld door bij onze dienstverlening het aantal noodzakelijke 

contactmomenten zoveel mogelijk te verminderen.

De denkdag geeft ons een perspectief op de samenleving en behoeften van burgers, 

ondernemers en de overheid in 2025 en heeft alles in zich om een vruchtbare discussie 

over ontwikkeling en prioritering de komende jaren mogelijk te maken. Bovenstaande 

geeft kaders en richting bij de initiatieven die zijn gestart vanuit de Digicommissaris en 

helpt ons bij het beoordelen en prioriteren van nieuwe ontwikkelingen. Dit stuk bevat een 

eerste overzicht van onze ideeën, perspectieven en conclusies, maar blijft onderwerp van 

voortdurende aandacht en bijschaving. Wij nodigen u uit om hier samen nadere invulling 

aan te gaan geven.

Hier moeten we het gesprek over voeren

Dit helpt ons de toekomst naar binnen te krijgen 

Een algemene oplossing past niet meer

Excellente techniek
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Colofon

Utrecht, 14 maart 2016

Tijdens de Denkdag Digitale Samenleving formuleerde een groep 

deelnemers vanuit de Nederlandse gemeenten een visie op de 

toekomst van de digitale samenleving en de rol van de lokale 

overheid hierin. Doel was om te komen tot een discussiepaper, 

dat helpt de plannen vanuit de Digicommissaris te toetsen, 

prioriteren en samen verder te ontwikkelen. Dit document is 

samengesteld door de organisatie van de dag en vormt een 

weergave van het beeld dat naar voren kwam.

Dienstverlening 2025, Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie 

met de digitale samenleving is in het voorjaar van 2016 aangeboden

aan de Digicommissaris.
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