Europa’s digitale voortgangsverslag (EDPR) 2016
Aanvulling op het landenprofiel van de Index van de digitale economie en maatschappij (DESI)1
NEDERLAND
Nederland is 2e van de 28 EU-lidstaten
volgens de DESI-index 2016 van de
Europese Commissie2. Nederland scoort in
de DESI 2016 hoger dan het EU-gemiddelde
en heeft in het afgelopen jaar een snellere
vooruitgang gerealiseerd dan de EU als
geheel. Daardoor bevindt het land zich in
de groep koplopers3. Op bijna alle vijf DESIgebieden die hierna gedetailleerd worden
besproken, presteert Nederland beter dan
de andere lidstaten. Met name wat betreft
connectiviteit en integratie van digitale
technologie boekt Nederland snellere
vooruitgang dan het EU-gemiddelde. Ten
aanzien van menselijk kapitaal en
internetgebruik blijft de vooruitgang echter
onder het EU-gemiddelde.
De prestaties van Nederland op de vijf DESI-gebieden
De Nederlandse Digitale Agenda 2016-2017
ten opzichte van andere EU-landen
wordt naar verwachting dit voorjaar
gepubliceerd. Hierin zullen de actielijnen van de periode 2011-20154 gehandhaafd blijven, zij het met
een sterkere focus op digitalisering van ondernemers en andere (maatschappelijke) gebieden naast
de overheid zelf. Nederland heeft in 2015 ook nieuwe initiatieven genomen ter bevordering van de
digitalisering en digitale vaardigheden in zijn economie en maatschappij. De belangrijkste hiervan zijn
Onderwijs 2032, Smart Industry, Kennis- en innovatieagenda ICT5, Human Capital ICT-Agenda en
Techniekpact 2020.

1 – Connectiviteit
Nederland presteert goed en maakt goede vorderingen. Het land staat zowel wat betreft breedbandals snelle-breedbanddekking in de top 3. Elk huishouden in Nederland kan toegang krijgen tot
breedbandinternet. Toegangsnetwerken van de volgende generatie die ten minste 30 Mbps kunnen
leveren, zijn beschikbaar voor bijna elk huishouden in Nederland (98%, tegen 71% in de EU). Van alle
vaste breedbandabonnementen betreft 62% snelle breedband. Dat was vorig jaar nog maar 46%, en
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ligt significant boven het gemiddelde voor de EU (30%). Nederland zit dus goed op schema om de
doelstellingen te halen die voor 2020 zijn gesteld in de Digitale Agenda voor Europa.
Nederland loopt ook voorop in Europa met praktisch 100% LTE (4G)-dekking. In het afgelopen jaar is
het aantal mobiele breedbandabonnementen toegenomen van 77 naar 80 van de 100 mensen; dit is
net boven het EU-gemiddelde. Het percentage toegewezen spectrum in de geharmoniseerde banden
in de EU bedraagt ook bijna 100%, significant meer dan het EU-gemiddelde van 68%.
De Nederlandse breedbandstrategie is vastgelegd in 'Digitale Agenda.nl – ICT voor innovatie en
economische groei'6, dat in mei 2011 is gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken.
Doelstelling hiervan is te bereiken dat “in 2020 de netwerken aansluiten op de vraag van gebruikers
en aanbieders van diensten”. Er wordt onderstreept dat de belangrijkste taak van lokale overheden is
de juiste randvoorwaarden te scheppen, zoals het plannen en coördineren van graafwerk, het
terugdringen van doorlooptijden en kosten van vergunningen en het bevorderen van de ontwikkeling
en het gebruik van toepassingen en diensten. Wanneer uitrol van infrastructuur door de markt niet
lukt, kunnen lokale en regionale actoren helpen met het vinden van andere financiering en
financieringsinstrumenten.7 Nederland publiceert zijn Digitale Agenda 2016-2017 in april van dit jaar.
De verwachting is dat de belangrijkste actielijnen gehandhaafd blijven om toekomstige uitdagingen
het hoofd te kunnen bieden en de voordelen van de uitstekende digitale infrastructuur van het land
voor de economie als geheel te verbeteren. Nederland moet de richtlijn inzake kostenverlaging8, die
zou kunnen helpen de uitrol van breedband verder te versnellen, nog omzetten in nationale
wetgeving.
2 – Menselijk kapitaal
Nederland presteert goed, maar het groeipercentage is niet hoog. Dit houdt niet zozeer verband met
het vermogen van mensen om internet te gebruiken (91% van de mensen gebruikt het minstens een
keer per week), maar vooral met een lage score op het aantal afgestudeerden in wetenschap en
technologie, die bijna de helft lager is dan het EU-gemiddelde. Weliswaar was in 2014 5% van alle
werkenden in Nederland ICT-professional, maar in 2015 had 53% van de bedrijven in Nederland die
ICT-professionals zochten, moeite hun vacatures te vervullen. In 2020 kan het gebrek aan ICTprofessionals wel 56.000 bedragen.9 Het feit dat het aantal mensen dat afstudeert in wetenschap en
technologie, sinds 2006 stagneert, maakt het er niet beter op. Er zijn onvoldoende jongeren,
waaronder ook jonge vrouwen, die zich aangetrokken voelen tot een loopbaan in de ICT.10 Een
interessant feit is dat slechts 18% van de bedrijven hun personeel scholing geeft om hun ICTvaardigheden te ontwikkelen of te versterken. Dit is onder het EU-gemiddelde (21,5%) en minder dan
de meeste andere landen in de koplopersgroep. In 2015 beschikte 72% van de mensen in Nederland
over digitale basisvaardigheden en was bij ongeveer 20% het digitale vaardigheidsniveau nog altijd
laag.
Nederland heeft de afgelopen jaren geprobeerd zijn tekort aan digitale vaardigheden terug te
dringen met een reeks verschillende programma’s.11 Een belangrijk recent initiatief is ‘Onderwijs
2032’, dat een vernieuwing inhoudt van het onderwijsprogramma in het basis- en secundair
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onderwijs. Doel is dat kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, in 2032 beschikken over de
basiskennis van ICT, het vermogen informatie te vinden en te selecteren, de competentie voor het
gebruik van (sociale) media, en de vaardigheid om ICT te gebruiken om problemen op te lossen
(computationeel denken). Het ontwerp van het nieuwe onderwijsprogramma, waaraan nu wordt
gewerkt, is een interactief proces tussen onder meer overheid, scholen, docenten en leerlingen.
Een ander belangrijk recent initiatief is de ‘Human Capital ICT-Agenda’.12 Deze heeft als doel de kloof
tussen vraag naar en aanbod van ICT-professionals te dichten en een leven lang leren te stimuleren.
ECP, een onafhankelijk platform voor de informatiesamenleving, is het nationale contactpunt voor
Nederland van de ‘Grote coalitie voor digitale banen’. ECP werkt met bedrijven, de overheid en
andere organisaties samen aan diverse onderwerpen op het gebied van de digitale economie en
maatschappij.13
Om de voordelen van de digitale economie ten volle te benutten zijn hooggeschoolde, werknemers
met een adaptief vermogen een essentiële voorwaarde voor innovatie- en concurrentievermogen.
Het groei- en werkgelegenheidspotentieel van de digitale economie kan gemakkelijk worden
aangetast door een tekort aan ICT-professionals en door terughoudendheid of onvermogen om de
mogelijkheden van internet en daaraan gerelateerde digitale hulpmiddelen goed te benutten. De
aangekondigde initiatieven zullen de digitale transformatie in Nederland, die goed op schema ligt,
verder stimuleren. Zorgen dat meer mensen, ook vrouwen, kiezen voor onderwijs en werk op het
gebied van wetenschap en technologie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van EU-initiatieven en
andere initiatieven op het gebied van goede praktijken, zoals de Grote coalitie voor digitale banen,
de nationale coalitie, de EU-Codeweek en Startup Delta, zal bijdragen aan een flink reservoir aan
digitaal geschoolde consumenten, werknemers, ondernemers en ICT-professionals. Te overwegen
financieringsmogelijkheden zijn onder meer Erasmus+, de Europese structuur- en
investeringsfondsen en het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale
innovatie.
Uitgelicht: Human Capital ICT-Agenda
De Nederlandse Human Capital ICT-agenda heeft, vanuit de erkenning dat er een kwalitatief en
kwantitatief tekort is aan ICT-professionals, met name op gebieden die verband houden met
cloudcomputing, big data en cyberveiligheid, als doel om (i) vraag en aanbod beter op elkaar te laten
aansluiten, voornamelijk door de instroom naar ICT-onderwijs te vergroten en de participatie van
bedrijven in onderwijs te versterken (bv. door meer expertisecentra met een focus op ICT te
realiseren, tekorten aan ICT-docenten te verminderen en een monitor voor de arbeidsmarkt voor
ICT-professionals te ontwikkelen om een beter inzicht te krijgen in de tekorten aan ICTberoepscompetenties), en (ii) een leven lang leren te bevorderen door investeringen in het bij- en
nascholingsaanbod en meer aandacht voor persoonlijke loopbaanontwikkeling van ICT-professionals.
3 - Internetgebruik
Nederland presteert goed, maar de vooruitgang blijft achter bij het EU-gemiddelde. Consumenten
maken enthousiast gebruik van breedband voor video-on-demand, luisteren naar muziek, films kijken
en gamen. Gebruik van sociale netwerken ligt net boven het EU-gemiddelde. Online bankieren is zeer
gangbaar en ligt al een aantal jaren bijna op het verzadigingspunt. Online winkelen, ook in het
buitenland, is populairder dan gemiddeld in de EU, vooral onder studenten. Mensen lezen
daarentegen over het algemeen minder nieuws online en voeren minder online videogesprekken.
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4 – Integratie van digitale technologie
Op het punt van de integratie van digitale technologie door bedrijven presteert Nederland goed en
boekt het ook goede vooruitgang. Europabreed presteren bedrijven het best wat betreft het gebruik
van sociale media, en heel goed op het gebied van het elektronisch delen van informatie. Bedrijven
maken ook steeds meer gebruik van elektronische facturen en online verkoop. Er is echter mogelijk
ruimte voor verbetering van het gebruik van radiofrequentie-identificatietechnologieën voor de
identificatie van personen, voor trackingdoeleinden in de toeleveringsketen en voorraadbeheer of de
identificatie van producten na verkoop, terreinen waarop Nederland lager scoort dan het EUgemiddelde.
De Nederlandse digitale economie en maatschappij zouden zich nog voorspoediger kunnen
ontwikkelen als meer bedrijven zouden worden aangemoedigd digitale technologieën te integreren
om hun efficiëntie en productiviteit te verbeteren, meer klanten te bereiken en hun omzet te
vergroten. Ongeveer 39% van de bedrijven scoort laag op digitale intensiteit. Slechts 7,4% van de
bedrijven benut Business-to-Consumers-kansen van verkoop via het web, 17% verkoopt online en
15% verstuurt elektronische facturen. In 2015 bedroeg de omzet uit e-commerce in het mkb 8,3%.
Dat is lager dan het EU-gemiddelde van 9,4%.
Volgens een enquête over Smart Industry uit 2015 is een significant aantal ondernemers nog altijd
relatief slecht op de hoogte van de digitale revolutie en de implicaties daarvan voor hun
activiteiten.14 'Smart Industry', een initiatief waarvoor het startsein is gegeven in 2015 in het kader
van het Nederlandse beleid voor topsectoren, de actieagenda van Team ICT voor big data-kennis
en -innovatie (PPP) en de ICT-Agenda in Nederland, heeft als doel te voorzien in de behoefte aan
sectoroverschrijdende digitalisering door te profiteren van bestaande kennis, de ontwikkeling van
fieldlabs (netwerken van bedrijven en kennisinstituten) te versnellen en de basis (kennis,
vaardigheden en ICT, evenals juridische parameters) te versterken. Bovendien zal de Nederlandse
Digitale Agenda 2016-2017 een sterkere focus hebben op digitalisering van ondernemers. De
overheid heeft een werkgroep voor digitalisering in het leven geroepen om beleidsopties voor de
langere termijn uit te werken, ook met betrekking tot 'smart entrepreneurs'. Deze initiatieven en
strategieën zullen de digitale omslag waarschijnlijk verder bevorderen en vergemakkelijken.
5 - Digitale overheidsdiensten
Nederland presteert heel goed op het gebied van digitale overheidsdiensten, maar de vooruitgang is
gemiddeld. De toegenomen beschikbaarheid van geautomatiseerde diensten heeft geleid tot een
daling van e-overheid-gebruikers die ingevulde formulieren retourneren. Online afhandeling van
diensten is in Nederland aanzienlijk verbeterd en het land scoort ruim boven het EU-gemiddelde op
de indicator Open data.
De regering heeft de ambitie om met 'Digitaal 2017'15 - dat uitgaat van een aanpak waarbij digitaal de
standaard is - te bereiken dat burgers en ondernemingen in Nederland in staat zijn online te
communiceren en zaken te doen met de overheid en daartoe worden aangemoedigd, vanuit de
gedachte ‘digitaal wanneer het kan, persoonlijk wanneer het moet’. Actuele voorbeelden van eoverheidsdiensten zijn 'overheid.nl', een volgens thema’s en locaties geordend toegangspunt voor
personen en bedrijven, waar informatie te vinden is over diensten, wetgeving, raadplegingen en
open normen voor betere interoperabiliteit, en die toegang geeft tot het portaal voor open data
'data.overheid.nl'. Het ondernemersportaal 'ondernemersplein.nl' geeft informatie over subsidies en
vergunningen. De inlogsystemen eHerkenning voor organisaties en DigiD voor burgers bieden
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beveiligde online toegang. Op het gebied van eProcurement is Nederland een van de best
presterende landen in de EU.16 De Nederlandse eHealth-strategie ondersteunt het algemene stelsel
voor gezondheidszorg in het land. De strategie heeft voor de komende vijf jaar drie patiëntgerichte
hoofddoelstellingen: ten minste 80% van de chronisch zieken heeft toegang tot de eigen medische
dossiers; 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen heeft toegang tot zelfmanagement en
zelftests met monitoring op afstand; iedereen die thuiszorg ontvangt heeft toegang tot
communicatie met zorgverleners via een beeldscherm of online therapeutische diagnose.
Nederland is heel actief op het gebied van de modernisering van zijn overheidsapparaat. De
uitdaging voor de komende vijf jaar ligt in de verwezenlijking van de doelstellingen voor eHealth,
waarvoor het nodig is dat eHealth acceptatie vindt bij het publiek, en in de tenuitvoerlegging van
‘Digitaal 2017’.
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