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28 maart 2017
Ondersteuning oproep digitale creatieve industrie

Geachte mevrouw Schippers,
Wij hebben kennis mogen nemen van het verzoek van een groot aantal bedrijven en organisaties uit de
digitale creatieve industrie om ondersteuning en een extra impuls met als doel de digitale transitie van
onze maatschappij en het bedrijfsleven te versnellen. Via deze brief willen wij de oproep in algemene zin
van harte ondersteunen.
Steeds meer mensen worden in hun werk in toenemende mate geraakt door de digitalisering en de
technologisering van hun arbeid. Het is belangrijk dat de overheid de urgentie van deze verandering
onderkent en er mede aan bijdraagt dat werknemers ook in de toekomst voldoende zijn voorbereid op de
meer gedigitaliseerde werkzaamheden.
De digitalisering van de samenleving biedt vele mogelijkheden voor het versnellen, intensiveren en
individualiseren van onderlinge communicatie en verstrekking van informatie. Dat is positief maar draagt
ook het risico in zich dat informatie en communicatie meer eenkennig wordt. Het voorkomen van deze
risico’s vraagt om een mediawijze bevolking.
Door het globaliserende karakter van de digitalisering wordt de wereld steeds kleiner. Binnen de digitale
transformatie is het van belang dat voor de Nederlandse identiteit bepalende content voldoende impuls
krijgt.
Wij zien grote potentie vanuit de digitale creatieve industrie voor de “BV Nederland”. Binnen het
topsectorenbeleid kunnen wij ons voorstellen dat de brief goed past in een oriëntatie die gericht is op meer
verbondenheid met het bedrijfsleven en een meer regionale aanpak. Ook om die reden hopen wij dat de
brief niet aan uw aandacht zal ontsnappen.
Mocht onze aanbeveling voor de oproep van de digitale creatieve industrie aanleiding zijn voor een
gesprek, dan zijn wij uiteraard te allen tijde beschikbaar voor nader overleg. De gemeente Hilversum is als
eerste aanspreekpunt beschikbaar.
Hartelijke groet,
Kajsa Ollongren, wethouder gemeente Amsterdam
Jeroen Kreijkamp, wethouder gemeente Utrecht
Mary-Ann Schreurs, wethouder gemeente Eindhoven
Frank Weerwind, burgemeester gemeente Almere
Jaap Bond, Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
Wimar Jaeger, wethouder gemeente Hilversum

