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Met deze brief ontvangt u de visie 'Waardenvol Digitaliseren’ over de digitale transformatie van de 

provincie Zuid-Holland. Eerder heeft u op 12 september 2018 in de commissie Bestuur en 

Middelen gesproken over de dialoognotitie iVisie. Daarna heeft een technische sessie 

plaatsgevonden waarin een verdiepend gesprek is gevoerd. Mede op basis van uw reacties 

hebben we de notitie verder ontwikkeld, met de nadruk op hoe de organisatie hiermee om wil 

gaan.

De visie ‘Waardenvol Digitaliseren’ is een richtinggevende visie en aanpak waarmee de provincie 

Zuid-Holland regie neemt op de digitale transformatie van de organisatie in een sterk 

digitaliserende samenleving en waarbij de maatschappelijk opgaven centraal staan. 

De zeven principes voor Waardenvol Digitaliseren:

1. De opgaven en taken van de provincie staan centraal. 

2. Om publieke waarden en functies te borgen stellen we kaders, bewaken deze en geven we 

het goede voorbeeld. 

3. Wij streven in de digitale transformatie naar publieke waardenoptimalisatie.

4. Openheid en transparantie over data en data-, en technologiegebruik is waar wij voor staan.

5. We benutten kansen voor versterking van het democratische proces.

6. We creëren de omstandigheden dat alle inwoners en bedrijven in Zuid-Holland mee kunnen 

doen in de digitale ontwikkeling.

7. Onze eigen werkwijzen en processen optimaliseren we vanuit technologische 

mogelijkheden.

Met de in de visie geformuleerde principes, hoofdlijnen en ambities hebben we een concrete 

uitwerking gemaakt van activiteiten in 2019. De kern van het vervolg is tweeledig. Aan de ene 

kant structurele inbedding van opgedane ervaring, kennis en kunde uit de programma’s van de 

huidige collegeperiode. Aan de andere kant het inrichten van een transformatieproces, waarmee 
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meer inzicht wordt verkregen in de meer specifieke gevolgen op het terrein van ICT, mensen, 

middelen en ethische vraagstukken. Daarvoor worden drie actuele provinciale opgaven 

geselecteerd waaraan een traject digitale transformatie wordt verbonden. In deze aanpak wordt 

gestuurd op een concreet resultaat, en tegelijkertijd wordt gewerkt aan de noodzakelijke 

randvoorwaarden om stappen te zetten in de digitale transformatie.

Toelichting op verwerking reacties dialoognotitie

Uit uw reacties hebben de aandachtspunten als volgt een plek gekregen:

 Helderheid over definities automatisering, informatisering en digitalisering;

 Een zevental principes is opgenomen als uitgangspunt voor de visie;

 In de principes zijn de opgaven centraal gezet en is er aandacht voor inclusiviteit van onze 

inwoners;

 Ethiek en ethische afwegingen hebben een stevige plek gekregen in de visie. 

Samenhang Verkenning Digitale Economie

Recent heeft u tevens de “Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland” en een brief 

over de samenwerking Living Lab Scheveningen ontvangen. Waardenvol Digitaliseren biedt 

uitgangspunten hoe wij handelen als organisatie in een digitale omgeving en hoe wij de 

organisatie transformeren. De verkenning en de samenwerking zijn concrete acties die de 

provincie onderneemt op het gebied van digitalisering in de samenleving.

Inzet van middelen en mensen

In 2019 borgen we de huidige kennis en ervaring vanuit de lopende programma’s, en gaan we 

stevig aan de slag met experimenteren, leren én opschalen. Zo werken we aan regie op de 

digitale transformatie van de organisatie. Voor dit jaar wordt de inzet van middelen en mensen 

gedekt uit de lopende begroting. De verwachting is wel dat in toenemende mate in de diverse 

begrotingen, waaronder informatisering & automatisering,  toenemende investeringen zichtbaar 

worden gerelateerd aan digitalisering. Dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt in fiches die bij 

de collegewisseling aan de orde zullen komen.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en bespreken graag de visie Waardenvol 

Digitaliseren met u.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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