
De maatschappelijke disruptie 

door digitalisering is een feit?

“Jawel. En in sommige sectoren al absoluter 

dan in andere. Bij veel mensen heeft de 

digitalisering ook hun visie op de toekomst 

al ontwricht. Een gegeven dat we niet 

mogen onderschatten. Mensen kijken met 

een zekere twijfel naar wat komt. Als studies 

beweren dat vooruitgang betekent dat 

mensen in hun loopbaan wel tot vijf keer 

toe zullen worden ontslagen, begrijp ik dat 

veel burgers – en dus werknemers – die 

vooruitgang niet als positief ervaren. We 

staan voor turbulente, complexe tijden. 

Beleidsmakers mogen dat niet ontkennen, 

laten ondergaan of sussen door met 

populistische oplossingen te zwaaien. 

Integendeel, het is onze taak de mensen 

sterker te maken, veerkrachtiger. Door onze 

sociale zekerheid behalve als vangnet ook 

als ‘enabler’ in te schakelen, door meer dan 

ooit in te zetten op opleiding en vorming.”

Het onderwijs speelt een cruciale rol?

“Elke industriële revolutie zorgt tegelijk 

voor een onderwijsrevolutie. De komst 

van de stoommachine boostte de nood 

aan geschoolde arbeidskrachten en 

duwde kinderen naar de lagere school. 

Door de toenemende automatisering 

en dienstenindustrie vanaf de jaren 60 

groeide de nood aan hooggeschoolden. 

De digitale revolutie zal ervoor zorgen 

dat het voortgezet onderwijs definitief 

doorbreekt. Nu is dat nog te vaak iets 

voor een toplaag van afgestudeerden, 

het moet iets permanent worden voor 

iedereen. We moeten leren leren, leren 

falen en leren samenwerken. Onze 

kinderen moeten we zaken aanleren die 

machines en computers niet kunnen. 

Denk aan creativiteit, emotie en 

empathie. En dat stimuleer je niet door 

mensen universeel een onvoorwaardelijk 

basisinkomen te geven.”

Vroeger klonk het: de grote 
vis eet de kleine op. Vandaag 
wint niet de grootste, maar 
de snelste vis. Snelheid van 
uitvoering, efficiëntie en 
gebruiksvriendelijkheid is 
wat burgers en bedrijven 
vandaag van de overheid 
verwachten. En die overheid 
heeft geen andere keuze dan 
volgen. “De wil is er, maar de 
weg nog lang.” Vicepremier 
en minister van Digitale 
Agenda Alexander De Croo 
geeft zijn visie op de 
onomkeerbare feiten.
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“Misschien 
moeten we 
als overheid 
veel meer 
experimenteren”
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Het is geen strijd tussen mens en machine?

“Klopt. Het is mens én machine. Vandaag is de 

technologie nog complementair aan het menselijk 

kunnen. Mogelijk wordt het andersom, maar hoe 

dan ook blijft de mens zijn rol opnemen. En moeten 

we die vaardigheden aanscherpen die machines 

nooit zullen leren, zoals ons probleemoplossend 

vermogen, ons creatief en innovatief denken, ons 

empathisch en emotioneel vernuft. Het huidig onderwijs 

focust vandaag veel te sterk op de hard skills.”

Philip Dutré, professor computerwetenschappen aan 

de KU Leuven, voorspelt dat de artificiële intelligentie 

de menselijke intelligentie zal inhalen in het jaar 2040.

“Ik citeer Chris Brigham, de man achter Siri (‘personal 

assistant’-toepassing): ‘Vandaag zeggen dat artificiële 

intelligentie ons denken gaat uitschakelen, is als beweren 

dat Mars vandaag kampt met een overbevolking’. We 

zien vaak dat de impact van innovatie op korte termijn 

wordt overschat en op lange termijn onderschat. 

Op lange termijn geloof ik in de kracht van artificiële 

intelligentie (AI) en we moeten ons daar op voorbereiden. 

Maar ik geloof niet dat de mens de controle zal verliezen. 

Het wordt inderdaad wel de grote uitdaging om de 

centrale rol van de mens te bewaken. AI zal de mens 

vervolledigen en efficiënter maken. De automatische 

piloot in vliegtuigen is daar een mooi voorbeeld van. 

Hij bestaat al 40 jaar en toch zitten er anno 2017 nog 

altijd twee mensen in de cockpit. Wel is het aantal 

fouten en ongevallen drastisch gedaald. De mens is 

ongelofelijk creatief in het vinden van nieuwe noden en 

om zichzelf daarbij een relevante rol toe te bedelen.”

Gedaan met de job voor het leven?

“Mensen veranderen inderdaad sneller van job. En zullen 

veel meer hun vaardigheden in eigen regie moeten 

nemen. Vandaag zijn we daar nog niet klaar voor. We 

denken nog te veel dat de overheid wel een oplossing 

zal aanreiken. De overheid heeft 

inderdaad een verantwoordelijkheid, 

maar anderen ook. Ik ben het 

absoluut niet eens dat een digibeet 

van 40 jaar een verloren schaap is. 

Waarom zou een ober van 45 geen 

programmeur kunnen worden? Gratis 

opleidingsprojecten genre BeCentral 

of BeCode bieden die kansen en 

dus moet de overheid ze steunen. 

Met mijn fonds Digital Skills trek ik 

18 miljoen euro uit om programma’s te 

ondersteunen die de mensen digitale 

vaardigheden bijbrengen. Dat wil niet 

zeggen dat iedereen analist/programmeur moet 

worden, maar dat iedereen toch de basisvaardigheden 

heeft om in de digitale wereld zijn of haar weg te 

vinden. We moeten mensen goesting geven om 

zich opnieuw bij te scholen. Als mensen sterker 

staan, zal ook het wisselen van de ene naar de 

andere job veel vlotter verlopen. Talentontwikkeling 

is de belangrijkste motor van vooruitgang.”

U pleit om meer te investeren in mensen, 

minder in digitale infrastructuur?

“De meest noodzakelijke infrastructuur is talent, 

veel meer dan glasvezel of netwerken. Dat laatste 

zal de markt zelf wel creëren als de nood er is. 

Maar talentontwikkeling kun je niet aan de markt 

alleen overlaten. De overheid moet het juiste 

klimaat organiseren en voldoende vrijheid en 

vertrouwen geven. Want ook wij kunnen vandaag 

niet voorspellen hoe de markt er binnen 15 jaar zal 

uitzien. Vandaag werken overheden nog te veel vanuit 

een wantrouwen. Ze omlijnen wat mag en al de rest 

is verboden. Dat werkt zo niet langer. Bedrijven, 

mensen willen meer vrijheid, zelf beslissen. Het is aan 

de overheid om pas in te grijpen als het ontspoort. 

Als niets mag, kan 
er weinig fout lopen, 
maar kan er ook niets 
goeds gebeuren
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Ze moet meer risico 

nemen, experimenten 

durven toelaten. 

Belgen zijn van nature 

gemakkelijke mensen, 

heel pragmatisch 

ingesteld en tot heel 

wat in staat als je ze de 

vrijheid geeft. Gebruik 

de technologie en 

de digitalisering als 

hefboom en niet 

als alibi om ons te 

verschuilen achter 

wederzijds wantrouwen. Door dat 

wantrouwen verzandt de discussie over de big 

data vandaag bijvoorbeeld in een eindeloos 

verhaal van wat er allemaal mis zou kunnen 

gaan. Als niets mag, kan er weinig fout lopen, 

maar kan er ook niets goeds gebeuren.”

Meer vrijheid, minder regels?

“Wij vragen aan bedrijven om meer risico te 

nemen en meer te experimenteren. Misschien 

moeten we dat als overheid ook veel meer gaan 

doen. Zo lopen er vandaag al proefprojecten 

met de uitwisseling van medische data of 

het inschakelen van ethische hackers. Net 

als grote bedrijven dat doen, heeft het 

Centrum voor Cybersecurity België vandaag 

een protocol klaar om ethische hackers te 

laten speuren naar de zwakke schakels in 

onze cyberbeveiliging. Van een andere orde 

is ons fiscaal kader voor de deeleconomie. 

We zijn daarmee het eerste land in Europa 

dat de tewerkstelling binnen dit model een 

kans geeft, zonder het te verstikken.”

Bereidt de ondernemingswereld zich voldoende 

voor? Staan bedrijven open voor de paradigmashift?

“Toen ik als minister van digitale agenda begon, leefde er 

nog heel wat ontkenning bij vooraanstaande industriëlen. 

Ze dachten dat het hun tijd wel zou duren. Of dat 

de hele digitale hype wel zou overwaaien. Gelukkig 

stellen de werkgeversverenigingen zich veel minder 

defensief op dan een aantal jaren geleden. Bedrijven 

moeten niet afwachten tot ze worden gedisrupteerd, ze 

kunnen het heft beter zelf in handen nemen. Dat is geen 

discussie over technologie, maar over businessmodel. 

Zelf durven experimenteren. Ook als gevestigd bedrijf. 

Kijk naar Volvo Trucks dat een Hackathon Challenge 

organiseerde waar studenten, start-ups en ontwikkelaars 

samenwerken aan een creatieve oplossing om de 

reële kostprijs van een rit voor de transporteur te 

kennen om zo te komen tot een betere mobiliteit. 

Opnieuw meer durven pionieren is mijn boodschap.”

Verliezen onze bedrijven aan innovatiekracht?

“Misschien hebben we dat in ons land meer nodig om 

gechallenged te worden. België is bij manier van spreken 

met zijn gat in de boter gevallen: centraal in Europa, 

standplaats van tal van internationale organisaties, 

meertalig, gemakkelijke mensen,… Ik ben geen 

voorstander van subsidies – ik ken weinig voorbeelden 

waar ze echt bijdroegen tot succes – maar wil vooral een 

kader creëren dat innovatie echte kansen biedt in een 

geglobaliseerde wereld. Denk aan de tax shelter voor 

start-ups, de omzetting van de Europese e-ID-richtlijn, de 

juridische gelijkwaardigheid tussen papieren en digitale 

documenten (Digital Act, lees ook ‘Digitale juridische 

tools voor uw onderneming’, p. 28),… Uiteraard 

gaan we ook verder met de digitalisering van onze 

overheidsdiensten. Blikvanger wordt Belgium Mobile ID. 

Met onze elektronische identiteitskaart eID waren we al 

koploper. Nu koppelen we die eID aan de smartphone, 

We moeten naar een 
‘government as a service’, 
een overheid die een kader 
biedt, dingen faciliteert en 
proactief inspeelt op de 
verwachtingen en behoeften
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waardoor onze smartphone onze identiteitskaart 

wordt waarmee we ons overal kunnen identificeren en 

toegang kunnen krijgen tot beveiligde diensten.”

In Estland kun je een bedrijf opstarten in 

pakweg 30 minuten. Verliest België terrein?

“Ook in ons land kan het snel. Maar het kan altijd 

nog sneller. Vraag is of we met de overheid zoals ze 

vandaag is georganiseerd voldoende kort op de bal 

kunnen spelen. De regionalisering van de afgelopen 

decennia creëerde een complexiteit die haaks staat op 

de hedendaagse noden. Vandaag moet je een thema 

kunnen uitleggen op een scherm van een smartphone. 

Dat is de standaard. Probeer dat maar eens met de 

problematiek rond de luchthaven of het kluwen rond 

de bouw van gsm-masten. Waarmee ik niet heb gezegd 

dat we alles moeten deregionaliseren, maar wel dat 

een aantal thema’s beter op Europees niveau worden 

geregeld. Wat voor roaming kon, kan misschien ook 

voor de btw – vandaag heb je als multinationale 

start-up in de digitale markt al een expert nodig om 

je weg te vinden in het btw-kluwen. Andere typisch 

Europese thema’s zijn m.i. de consumentenwetgeving, 

de locatie van dataopslag,… Europa is de grootste 

markt in de wereld, dan moeten we ook durven om 

een aantal zaken Europees op te leggen. En voor 

de thema’s die beter lokaal worden gereguleerd, 

moeten we ons laten leiden door efficiëntie en 

niet door 50 jaar oude ideologische gronden.”

U bent overtuigd dat de digitale economie 

een opstap is voor jongeren naar werk?

“Absoluut. Zij zijn de generatie die echt actief is op 

die digitale platformen, die ze zelf ook bouwen en 

bijna dagdagelijks gebruiken. Vandaar de fiscale 

regeling voor de jongeren die via deze platformen 

occasioneel hun diensten aanbieden als Uber-chauffeur, 

bedaanbieder, kok of hulp bij het in elkaar schroeven 

van een IKEA-kast. Soms gaat het om jongeren 

die hun school niet afmaakten en ervaring missen 

waardoor ze moeilijk werk vinden. Dankzij de 

digitale economie komen ze in aanraking met werk 

en maken ze zich verdienstelijk, wat naar meer 

doet smaken. De digitale economie werkt sterk 

drempelverlagend en democratiserend voor zowel 

consumenten als potentiële ondernemers. Vroeger 

werd ondernemerschap vooral sociaal gestuurd. 

Vandaag bieden de digitale platformen jongeren 

veel meer kansen om te proeven van het zelfstandig 

ondernemerschap. Waardoor ze ook respect krijgen 

voor het vak. En hoe aantrekkelijker het wordt om in 

het ondernemerschap te stappen. Wij als overheid 

moeten dat proces toejuichen en een klimaat en 

legaal kader creëren om het alle kansen te geven.”
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