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Maatschappelijke Dialoog
Nieuwe digitale technieken als kunstmatige intelligentie bieden veel kansen. Maar er ontstaan ook nieuwe

vraagstukken. Bijvoorbeeld over de gevolgen van digitalisering op grondrechten en publieke waarden, zoals

privacy en veiligheid, gelijke behandeling, menselijke waardigheid en gelijke machtsverhoudingen. Die vra‐

gen zullen we als samenleving moeten beantwoorden. Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan.

Platform
De Maatschappelijke Dialoog biedt een platform voor de dialoog met burgers, overheden, bedrijven, de we‐

tenschap en het maatschappelijk middenveld. Onderwerp van gesprek is bescherming en versterking van

grondrechten en publieke waarden bij digitalisering. Doelen van de Maatschappelijke Dialoog zijn het voe‐

den van het beleid, het uitwisselen van kennis & ervaring en het creëren van bewustzijn & maatschappelijk

draagvlak. Anders gezegd: de dialoog biedt inspiratie, informeert en geeft antwoord op vragen.

In gesprek gaan
In eerste instantie gaan we in gesprek met burgers: in fysieke bijeenkomsten, met burgerpanels, via digitale

platforms en met andere aansprekende middelen en kanalen. Daarna richt de dialoog zich op technologie‐

bedrijven, overheden, wetenschap en het maatschappelijk middenveld. We organiseren bijvoorbeeld een

groot aantal bijeenkomsten, voeren gesprekken en publiceren voorbeelden, interviews en verhalen.

De Maatschappelijke dialoog is onderdeel van de Agenda Digitale Overheid.

 

 

Vraag, idee, reactie of suggestie?

Heeft u burgervragen over (bijvoorbeeld) het gebruik van DigiD en MijnOverheid? Dan kunt u terecht

bij de DigiD helpdesk of de MijnOverheid helpdesk

Werkt u als professional aan de digitalisering van de overheid en wilt u reageren? Stuur de redactie dan

een bericht via dit formulier.

Alle velden moeten worden ingevuld. Vul in verband met uw privacy uitsluitend gegevens in die wor‐

den gevraagd (dus bijvoorbeeld geen burgerservicenummer). 
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Rapport ‘Opwaarderen; Borgen van publieke

waarden in de digitale samenleving’ (2017,

Rathenau Instituut). Bevat onder andere 5

aanbevelingen. Aanbeveling 4 is het starten

van een maatschappelijke dialoog.

Kamerbrief van minister Ollongren (BZK) met

de reactie op het rapport van het Rathenau

Instituut ‘Opwaarderen’
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