
Nog maar 4 weken tot de volgende Conferentie Nederland Digitaal. Van 8 tot en met 10 februari 
2021 gaan we samen met jou deze conferentie volledig digitaal vormgeven. Met deze nieuwsbrief 
informeren wij je wekelijks over wetenswaardigheden rond de programmering van dit online event.
Heb je wel deze nieuwsbrief ontvangen, maar ben je nog niet ingeschreven voor de 
conferentie? Inschrijven kan via deze link.

Conferentie Nederland Digitaal
De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede 
balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening 
houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland 
Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan 
opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en 
veiligheid. 

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door 
drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 
in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering van de 
Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse 
Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, 
kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Een greep uit het programma*
Het programma start dagelijks om 13.00 uur met een plenaire opening.

Plenaire programma: Hoe verandert Nederland door digitalisering in 2030?
Hoe beïnvloedt de coronacrisis de versnelling van digitalisering? En op wat voor een manier kan de 
overheid hierin faciliteren? Praat mee over digitalisering van Nederland tijdens deze workshop 
op dinsdag 9 februari om 15.30 uur.

Nederland in beeld: van AI onderzoek 
naar maatschappelijke impact
Maandag 8 februari 14.00 uur
Kunstmatige intelligentie (AI) is één van de 
belangrijkste sleuteltechnologieën voor 
innovaties voor verdienvermogen en 
maatschappelijke uitdagingen. Maar hoe kan 
Nederland effectief waarde creëren uit AI?

Data (Science) tegen Human 
Trafficking
Dinsdag 9 februari 16.00 uur
In deze webinar leggen data scientists, 
financiële experts en mensenhandel experts 
verbindingen, om het zakelijk model van 
mensenhandel bloot te leggen.

#AllemaalDigitaal: Digitaal meedoen 
is geen luxe. Het is een basisbehoefte
Woensdag 10 februari 15.00 uur
Veel Nederlanders hebben nog geen digitale 
toegang. De missie van Allemaal Digitaal is om 
digitale toegang te bewerkstelligen 
door refurbished devices beschikbaar te maken 
voor mensen met een kleine portemonnee.

Talkshow ‘Grenzeloos Europa’
Maandag 8 februari 15.00 uur
Met behulp van de Single Digital Gateway 
ontstaat er één digitale Europese
toegangspoort voor overheidsdienstverlening: 
YourEurope. Deze interactieve talkshow gaat
over het belang van de digitale interne markt
en de digitale overheidsdienstverlening die 
daarop aansluit.

5G in het MKB
Dinsdag 9 februari 15.00 uur
In deze sessie spreken MKB-ers uit Noord-
Nederland over de innovaties met 5G die zij 
hebben ontwikkeld, en hoe zij dit hebben 
gedaan. Doel is het inspireren van ondernemers 
en het informeren van de partijen 
(beleidsmakers, subsidieverstrekkers, 
bedrijfsadviseurs) die de randvoorwaarden 
creëren voor deze ondernemers.

On the internet, nobody knows you're
a dog
Woensdag 10 februari 14.00 uur
Een (simulatie)spel over de wereld van 
desinformatie: nepnieuws, ethische trollen, en 
online manipulatie. Via interactieve 
stemsoftware worden beleid en maatregelen in 
kaart gebracht en besproken om (de 
verspreiding van) nepnieuws tegen te gaan.

Klik hier voor het volledige programma
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