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Verantwoording: 
 
Bij deze analyse van de verkiezingsprogramma’s is gekeken welke concrete 
maatregelen partijen op het onderwerp digitale innovatie voorstellen.  
Maatregelen zijn hier letterlijk weergegeven, op de volgorde zoals 
verwoord in het programma. 

Cybersecurity Op het terrein van cybersecurity is een forse inhaalslag nodig. In de 
donkere hoeken van het internet hebben criminelen nu nog min of meer 
vrij spel, omdat politie en justitie onvoldoende zijn toegerust om deze 
vormen van criminaliteit aan te pakken. Deze achterstand maakt de 
kwetsbaarheid van de samenleving op het gebied van zowel cybercrime als 
-terrorisme bijzonder groot (p.13) 

Whatsapp 
burgergroepen 

Veiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. Wij 
steunen mensen die zelf een bijdrage leveren aan de veiligheid van henzelf 
en hun omgeving. Buurtwachten, WhatsApp-groepen en andere 
maatschappelijke initiatieven dragen daadwerkelijk bij aan het 
terugdringen van criminaliteit en versterken het gevoel dat mensen er niet 
alleen voor staan.  (p. 14) 

Ontsleutelen van 
data 

De bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en vitale objecten 
trekken een grote wissel op de politie en de Marechaussee. Extra 
investeringen zijn nodig om de capaciteit structureel op orde te brengen. 
Voor de opsporing van potentiële terroristische cellen is een uitstekende 
samenwerking tussen de veiligheidsdiensten en Justitie geboden. Waar 
nodig worden de bevoegdheden van de AIVD of de andere diensten 
verruimd, bijvoorbeeld in het onderscheppen en ontsleutelen van 
communicatie.(p. 15) 

Europa en innovatie De tweede kerntaak voor de Europese Unie is de zorg voor economische 
en monetaire stabiliteit. Dit gaat over een gezamenlijke inzet voor groei, 
innovatie, duurzaamheid en een sterke munt, maar ook over de strijd 
tegen sociale dumping en belastingontwijking.(p. 16) 

Bureaucratie 
jeugdzorg 

De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft nog niet 
opgeleverd wat we hoopten. Er is nog een wereld te winnen door sneller 
maatwerk te leveren in de juiste hulp voor het kind en onnodige 
bureaucratie terug te dringen. Het is daarom van belang dat ouders die 
vastlopen terecht kunnen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. 
Voor kinderen moet de Kindertelefoon beschikbaar blijven. Wachtlijsten in 
de jeugdzorg zijn voor ons onaanvaardbaar (p. 21) 

Bijzonder onderwijs 
en digitale 
vaardigheden 

Niet de overheid, maar ouders zelf kiezen het type onderwijs voor hun 
kinderen. De vrijheid van onderwijs (art. 23 van de Grondwet) geeft ouders 
die vrijheid om een school te kiezen of te stichten die past bij hun 
opvoeding, hun idee over onderwijs of hun levensbeschouwelijke 
overtuiging. Veel ouders kiezen dan ook bewust voor het bijzonder 
onderwijs. Vanuit onze historie en visie op de samenleving staan wij als 
partij pal voor de vrijheid van onderwijs.   
Maar in deze tijd moeten we wel waakzaam zijn dat de vrijheid van 
onderwijs geen vrijbrief is voor het verspreiden van antidemocratische 
ideeën of het geven van slecht onderwijs dat kinderen verder op 
achterstand zet. Daarom gaan we de weerbaarheid van de 
onderwijsvrijheid vergroten door plannen voor nieuwe scholen vooraf te 
toetsen op hun bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen, integratie en 
burgerschap.   
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Het bijzonder onderwijs laat ook de ruimte voor vernieuwende 
schoolconcepten, waar naast de reguliere lesstof meer aandacht is voor de 
ontwikkeling van sociale, ondernemende of digitale vaardigheden. (p. 24) 

Laaggeletterdheid In Nederland zijn er ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven en daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. 
Dat is een ongekend hoog aantal en voor deze mensen een serieuze 
handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media.   
Wij willen dat deze mensen opnieuw de kans krijgen om aan de 
vaardigheden te werken die zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Een 
brede landelijke aanpak laaggeletterdheid is nodig en gemeenten, 
werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om 
laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. (p. 27) 

Ontwikkelingsbank 
Technologie, 
Innovatie en 
Duurzaamheid 

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie 
en infrastructuur van ons land. Om dat mogelijk te maken richten we een 
ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid op als 
aanjager voor de verandering. Deze bank kan geld aantrekken op de 
kapitaalmarkt en daarmee kunnen we onder meer alle woningen, 
bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam isoleren, wijk voor 
wijk en straat voor straat.   
 Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren 
om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De overheid, bedrijven en 
corporaties staan voor een gezamenlijke opdracht om deze transitie in te 
vullen.  (p. 36) 

Investeren in 
innovatie 

Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse 
economie. Dat geldt voor de traditionele maakindustrie, als zeker ook voor 
de creatieve industrie. Toch blijven de investeringen in innovatie al 
jarenlang achter bij landen als Zweden, Denemarken en Duitsland. Het 
verschil zit vooral in lagere investeringen door bedrijven zelf.   
Om in de Europese top van innovatieve landen te blijven, gaan 
universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand samenwerken.  Die 
samenwerking is niet vrijblijvend en niet gratis. Daarom reserveren wij 
structureel substantiële middelen voor investeringen in kennis en 
innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven hier zelf ook substantieel 
aan bijdraagt. Binnen het lopende topsectorenbeleid bieden we regionale 
partners meer ruimte voor eigen prioriteiten. 
Om in de Europese top van innovatieve landen te blijven, gaan 
universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand samenwerken.  Die 
samenwerking is niet vrijblijvend en niet gratis. Daarom reserveren wij 
structureel substantiële middelen voor investeringen in kennis en 
innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven hier zelf ook substantieel 
aan bijdraagt. Binnen het lopende topsectorenbeleid bieden we regionale 
partners meer ruimte voor eigen prioriteiten.  (p. 37) 

Digitale 
infrastructuur 

Een uitstekende digitale infrastructuur en snel internet vormen een 
basisvoorziening voor een innovatieve economie. Wij stellen de digitale 
infrastructuur op gelijk niveau met de ‘oude’ infrastructuur op het land, 
het water en in de lucht. Daarvoor wordt de verantwoordelijkheid binnen 
de overheid op één plek belegd met een duidelijk mandaat. Op deze 
manier kunnen we procedures en investeringen versnellen en de financiële 
middelen effectiever besteden.  (p. 37) 

Slimme mobiliteit Om te kunnen werken, recreëren en ontmoeten moeten we ons kunnen 
verplaatsen. De infrastructuur  in Nederland biedt ons de mogelijkheid om 
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te verplaatsen via weg, spoor en water. Na jaren van minder files is het 
filespook weer terug; met de aantrekkende economie zien we dat het 
verkeer op veel plaatsen vast loopt. Als je op een doordeweekse dag naar 
je werk of op een zondagmiddag naar familie of vrienden wilt gaan, is de 
kans groot dat je er veel langer over doet dan gezien het aantal kilometers 
nodig is. Daarom zijn extra investeringen nodig; niet alleen in de randstad 
maar ook in de regio.  
 Naast extra investeringen gaan wij ons komende jaren inzetten voor 
slimme mobiliteit. In de nabije toekomst wordt het mogelijk zijn om vijf 
minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats van bestemming 
reizen.  We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het 
beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam. Daarom 
moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut 
worden.  
 Veelzijdige mobiliteit is cruciaal bij de verdere ontwikkeling van de 
Mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. Daar zijn grote kansen om 
de mobiliteit daar verder te verbeteren. Zo kan de binnenvaart een 
waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar 
het water.  
 ProRail, NS en de regionale spoorbedrijven krijgen de ruimte om de 
prestaties op het spoor verder te verbeteren. Een dure en tijdrovende 
reorganisatie van de positie van ProRail helpt daar niet bij. (p. 38) 

Leven lang leren Kennis en vaardigheden zijn het kapitaal van de economie van de 
toekomst. Tegelijk raken zij in deze veranderende wereld sneller 
verouderd dan ooit tevoren. Daarom moeten we permanent investeren in 
kennis en vaardigheden. Dat is een opdracht aan werkgevers en 
werknemers.  
Om het leven lang leren vorm en inhoud te geven willen wij de introductie 
van een individueel leerrecht waar werkgevers en werknemers samen voor 
sparen. Het wordt daarbij aantrekkelijk om uit de sectorfondsen het 
individueel leerrecht te financieren en beheren. Het individueel leerrecht 
geldt voor alle mensen in de beroepsgeschikte leeftijd, ongeacht of iemand 
werkt of werkzoekend is en ongeacht de contractvorm. Wij geven het 
leerrecht zo vorm dat lager- en middelbaar geschoolden een voordeel 
hebben ten opzichte van hoogopgeleiden, omdat zij voordat ze zijn gaan 
werken minder lang onderwijs hebben genoten (p. 41) 

 


