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Ik zet mijn vraagtekens bij het verplaatsen van ‘het IT gebeuren’ van BZK naar AZ. Ik 
zou een stap verder willen gaan. IT is te belangrijk geworden (en zal alleen maar 
belangrijker worden), om een onderdeeltje van een ministerie te zijn. Daarom pleit ik 
voor een nieuw ministerie van IT met aan het hoofd een minister van IT. 

Niet alleen binnen de overheid kampt men met IT-uitdagingen. 
Rotterdam wordt verder ontwikkeld als mainport en ook Schiphol vormt een stevige 
stimulans voor de economie. Nederland kan zich (en zou dat moeten doen) 
profileren als de datahub van de wereld, een mainport ICT. Hier vindt men alle 
kennis m.b.t. data-economie en alles wat daarmee samenhangt. Nu al vormt de 
Amsterdam Internet Exchange een groot pluspunt om zich in Nederland te vestigen. 
Niet voor niks kwam Google naar Nederland. 

IT-innovatie wordt momenteel voornamelijk door het bedrijfsleven gestuurd. De 
Overheid zou meer sturend en adviserend moeten kunnen optreden. De Overheid 
zou tevens educatie moeten kunnen bieden. De Overheid moet IT inzetten voor 
verdere verantwoorde en duurzame economische groei. 

Een minister van IT dient zich ook in te zetten voor het onderwijs. IT is nog te vaak 
een bijzaak terwijl het met het ook op de toekomst hoofdzaak zou moeten zijn. 

De wereld verandert razendsnel. Een gestroomlijnd IT-management door het IT-
ministerie, kan al die veranderingen zowel voor de Overheid zelf als voor de burger 
behapbaar maken. 
Ik onderschrijf de aanbevelingen van Daan Rijsenbrij maar zou het graag breder 
willen trekken. 

Het ministerie van IT is: 

• De opdrachtgever en waakhond van alle Overheids IT-projecten (opmerking 
Daan Rijsenbrij). 

• Heeft het neusje van de zalm in dienst (en dat mag wat kosten). 
• Streeft naar Nederland als mainport ICT. 
• Zet IT in voor verantwoorde en duurzame economische groei. 
• Zorgt voor een belangrijke plaats van IT binnen het onderwijs. 

Nederland moet door het buitenland in de toekomst gezien worden als de IT-expert 
van de wereld. We vergeten klompen en windmolens. 


