I-Partnerschap Rijksoverheid
en Hoger Onderwijs
‘Voor een sterk digitaal Nederland’

Hierom werken we samen
Nederland wil de beste digitale overheid van de wereld zijn, met de nieuwste online mogelijkheden voor
onze samenleving. Dat kan alleen wanneer overheid, hogescholen en universiteiten samenwerken op dit
gebied. Die vaste samenwerking is er nu: het I-Partnerschap Rijksoverheid en Hoger Onderwijs.
Alle drie partijen hebben in mei 2020 hun handtekening gezet onder het I-Partnerschap. Daarmee beloven
ze nu en in de toekomst samen te werken aan onderzoek en onderwijs en zo slimme oplossingen te vinden
voor digitale vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van de Rijksoverheid.
Daar heeft iedereen voordeel van. De overheid haalt jonge talentvolle medewerkers binnen en heeft
toegang tot de laatste kennis om maatschappelijke taken beter uit te voeren en bestaand personeel bij te
scholen. Het hoger onderwijs kan onderzoek of praktijkopdrachten doen naar onderwerpen die op dit
moment in de samenleving spelen. Zo sluit de ervaring van studenten na hun studie goed aan op de
maatschappij en hebben ze alvast kennis kunnen maken met de overheid als interessante werkplek.
Uiteindelijk winnen ook burgers en bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld snel, veilig en handig hun zaken
regelen. Daarnaast helpt een sterk digitaal Nederland mee aan een toegankelijke, ondernemende en
duurzame samenleving.

Dit zijn de afspraken
• Van 2020 tot en met 2024 doen we samen onderzoek naar vragen uit de digitale praktijk van de
Rijksoverheid en geven we onderwijs aan een grote groep studenten van hogescholen en universiteiten.
Dat doen we met onderzoekers, lectoren, docenten en ambtenaren.
• Per regio maken we concrete afspraken over samenwerkingsprojecten tussen (individuele)
rijksorganisaties en hogescholen of universiteiten. De taskforce van het I-Partnerschap helpt hierbij,
door partners bij elkaar te brengen en mee te denken over mogelijke vormen van samenwerking.
• Na 2024 krijgen de samenwerkingsprojecten een vaste vorm.
Daar tekenen we voor!
Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen
Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
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Dit is een uitgave van:
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
Meer weten?
Kijk op www.ipartnerschap.nl
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