Samen werken we aan onze Smart Society.
Wij, overheden, ondernemers en wetenschappers, …
…achten een verantwoorde en vooruitstrevende inzet van data en technologie van belang
voor welzijn en welvaart van Nederland. We willen de kansen die digitalisering biedt
verzilveren en de risico’s afwenden;
Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland internationaal gidsland kan zijn wanneer we samen
werken aan innovatieve datagedreven oplossingen voor maatschappelijke opgaven, passend
bij ons waardenstelsel. We hebben de kennis, infra, mensen en middelen om die ambitie
waar te maken.
Wij willen werken aan integrale oplossingen voor allerlei opgaven in alle sectoren. Van
toenemende verstedelijking tot klimaat, van gezondheidzorg tot mobiliteit en van
werkgelegenheid tot veiligheid. In alle sectoren kan de juiste toepassing van data en
technologie verschil maken.
Wij constateren dat er nu te veel energie verloren gaat vanwege een versnipperd innovatief
ecosysteem. Te vaak schalen succesvolle pilots niet op. Te vaak leren we niet van elkaar.
Wij willen de datagedreven innovatie gericht versnellen, op passende schaalgrootte, in
georganiseerde samenwerking. We willen beter leren van elkaar en knelpunten wegnemen,
met respect voor ieders rol en belang. We willen kortcyclisch innoveren aan de hand van een
concrete, rollende en open actie-agenda.
Wij verklaren onze organisaties te verbinden aan deze ambities en doelstellingen,
en nodigen iedereen uit die een bijdrage kan leveren aan deze ambities en doelstellingen om
zich bij ons aan te sluiten. Vanuit een collectief leiderschap nemen we het voortouw met als
doel om de beweging uit te breiden tot een gezond innovatief ecosysteem.

Smart Society agenda 2019-2020
Als vervolg op de NL Smart City Strategie zien wij het als onze taak om innovatie en
opschaling te versnellen, onze kennis te delen en standaarden en spelregels te ontwikkelen.
Om dit te bereiken werken we in 2019-2020 aan deze iconische projecten binnen de
maatschappelijke opgaven:
➢ Green roofs – klimaat en energie
➢ Smart mobility – mobiliteit en milieu
➢ Schuldhulp via het Digitale Huishoudboekje – sociale zekerheid en gezondheid
➢ Grondstoffenpaspoort – circulaire economie en milieu
➢ Creëren van veilige zones – veiligheid
➢ Dataprincipes – verantwoord datagebruik
➢ Digitalisering buitenruimte – connectiviteit en living labs
➢ ….en andere projecten ...
We roepen andere partijen hierbij op om de coalitie te versterken door concreet bij te
dragen aan deze lopende agenda met kennis, kunde, mensen en middelen.
Zodat Nederland waardevol digitaliseert.

