Index van de digitale economie en
maatschappij1 voor 20162
Landenprofiel Nederland
Met een algehele score3 van 0,67 en een tweede plaats in de
ranglijst van 28 EU-lidstaten is Nederland één van de
koplopers.
Nederland staat op de eerste plaats wat betreft connectiviteit:
nagenoeg alle huishoudens (98 %) kunnen over snel internet
(ten minste 30 Mbps) beschikken en wel 62 % van de
abonnementen betreft een snelle breedbandverbinding. Het
land scoort ook zeer goed op het gebied van internetgebruik
(zesde plaats), menselijk kapitaal (zesde plaats), integratie
van digitale technologie (vijfde plaats) en digitale
overheidsdiensten (vierde plaats).
De bloeiende Nederlandse digitale economie en samenleving
kunnen verder worden bevorderd als het land meer investeert
in de ontwikkeling van het menselijk kapitaal met als doel het
gebrek aan ICT-specialisten op te vangen. Daarnaast zou het
bedrijfsleven nog meer gebruik moeten maken van digitale
technologieën om de efficiëntie en productiviteit te verhogen,
klanten te bereiken en producten of diensten te verkopen.
Bovendien zouden de harmonisering van spectrum en het
gebruik van mobiele breedband kunnen worden verbeterd,
zodat het bereik van internetdiensten via deze infrastructuur
groter wordt.
De DESI-score van Nederland ligt boven het EU-gemiddelde:
het land heeft zich het afgelopen jaar sneller dan de EU
ontwikkeld, waardoor het bij de kopgroep van landen hoort4.
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De index van de digitale economie en maatschappij oftewel DESI (Digital Economy and Society Index) is een door de
Europese Commissie (DG CNECT) ontwikkelde samengestelde index om de ontwikkeling van de EU-landen in de richting van
een digitale economie en maatschappij te beoordelen. De index is een combinatie van een reeks relevante indicatoren op vijf
gebieden: connectiviteit, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.
Meer informatie over DESI is beschikbaar op http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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DESI 2016 is samengesteld aan de hand van indicatoren die grotendeels op het kalenderjaar 2015 betrekking hebben
(behalve wanneer voor dat kalenderjaar geen gegevens beschikbaar zijn, in welk geval de laatste voorafgaande gegevens
zijn gebruikt).
3 DESI-scores liggen tussen 0 en 1: hoe hoger de score, hoe beter de prestatie van het land.
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In DESI 2016 maakt Nederland deel uit van de kopgroep landen: de score van deze landen is hoger dan het EU-gemiddelde
en de score steeg sneller dan die van de EU als geheel (vergeleken met DESI 2015). De andere koplopers zijn Duitsland,
Estland, Malta, Oostenrijk en Portugal.

De berekeningen voor DESI 2015 zijn voor alle landen aangepast aan actualiseringen en correcties van de onderliggende
indicatorgegevens, die hebben plaatsgevonden tussen mei 2015 en januari 2016. Daardoor zijn de scores en plaatsen van
landen eventueel gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie. Meer informatie is beschikbaar in de methodologische nota
betreffende DESI.

