
Nog maar 3 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.

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

Plenaire programma | De uNLock case: Valorisatie met MKB voor Corona

Dinsdag 9 februari 15.00 uur

uNLock is een open source, non-profit applicatie die het mogelijk maakt om met 100% zekerheid 
een bewijs van Corona-tests/vaccinatie/immuniteit af te geven. Deze applicatie beschermt de 
privacy van de gebruikers en is gebaseerd op blockchaintechnologie. Jeannine Peek (boegbeeld 
ICT) spreekt Peter Verkoulen (Dutch Blockchain Coalition) en Olivier Rikken (CEO MKB bedrijf 
Ledger Leopard) over het op de markt brengen van de applicatie en de kracht van het MKB in de 
ontwikkeling.

Ethisch begeleiden van technologie
Maandag 8 februari 16.00 uur
De aanpak begeleidingsethiek is een 
constructieve manier om technologie en 
maatschappij op een waardenvolle wijze vorm 
te geven. Deze workshop is ingericht aan de 
hand van een concrete innovatie en vervolgens 
zullen we de dialoog voeren over het belang 
van waardenvol innoveren en de rol van een 
dergelijke aanpak in het innovatieveld.

Digitaal duurzaam: impact van 
digitalisering
Maandag 8 februari 14.00 uur
Hoe draagt digitalisering bij aan de 
verduurzaming van Nederland en hoe kan 
deze impact worden vergroot? Aan hand van 
onderzoeken en concrete cases van ICT-
oplossingen wordt besproken hoe CO2-
reductie bijdraagt aan de diverse domeinen 
van het KlimaatAkkoord.

Succesvolle samenwerking in 
Informatiepunt Digitale Overheid
Dinsdag 9 februari 15.00 uur
De landelijke uitvoeringsorganisatie, de 
Koninklijke en de lokale bibliotheek hebben de 
handen ineen geslagen en de Informatiepunten 
Digitale Overheid op- en ingericht. Als fysiek 
loket in de bibliotheek ondersteunen zij niet 
digitaal vaardige inwoners met vragen over de 
(digitale) overheid.

De toekomst van onze digitale 
identiteit
Woensdag 10 februari 16.00 uur
De digitale identiteit van Nederlandse burgers 
en de rol die de overheid daarin speelt is in 
bijna alle maatschappelijke sectoren relevant. 
Het Ministerie van BZK formuleerde met hulp 
van diverse overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen een visie op digitale 
identiteit.

Het belang van de 
telecominfrastructuur tijdens en na 
COVID-19
Maandag 8 februari 14.00 uur
Digitale verbindingen van topkwaliteit zijn 
cruciaal voor Nederland. Dat is wederom 
gebleken tijdens de COVID-19 crisis. De 
telecomnetwerken stellen zowel publieke 
sectoren als het bedrijfsleven in staat 
operationeel te blijven.

Nationaal Crisisplan Digitaal
Woensdag 10 februari 16.00 uur
Ons land drijft op digitale systemen. Die 
technische vooruitgang is mooi, maar kan 
tegelijkertijd ook zorgen opleveren. Daarom 
vereist digitale weerbaarheid aandacht, 
alertheid en aanpak. Het Nationaal Crisisplan 
Digitaal (NCP-Digitaal) is een leidraad om op 
hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te 
creëren in de bestaande afspraken op 
nationaal niveau.

Klik hier voor het volledige programma

*Wijzigingen in het programma voorbehouden

Privacyverklaring

Van onze dagvoorzitter, Elisabeth van der Steenhoven

Conferentie Nederland Digitaal: een onmogelijke 
keuze
Als dagvoorzitter kijk ik reikhalzend uit de Conferentie Nederland Digitaal; het 
programma is adembenemend! En levert tegelijkertijd een kolossaal probleem 
op: het is namelijk volstrekt onmogelijk om tussen de verschillende sessies te 
kiezen.
Neem nou de start van de eerste dag. Ik wil graag weten hoe het met AI staat 
anno 2021 én hoe digitalisering kan bijdragen aan CO2 reductie (L*E*A*P) én 
manieren waarop spraaktechnologie ouderen kan

betrekken bij digitalisering én ik wil Saskia Bruines, Wim Willems, HSD en de politie horen over de 
ethische aspecten van beveiliging. Tegelijkertijd wil ik weten hoe telecombedrijven de connectiviteit 
hebben weten te garanderen tijdens Covid-19, hoe te voorkomen dat (staats)hackers worden 
opgepakt én ik wil de plenaire sessie volgen met Ron Rozendaal en Brenno de Winter over de 
CoronaMelder.
En néé, dit is niet ‘het dilemma van de eerste dag’. Bovenstaande speelt zich af in het tijdsbestek van 
één (1!) uur. De rest van het programma is even divers en boeiend. Gelukkig zijn de sessies tot 1 april 
terug te kijken.
Als lid van de VWS Begeleidingscommissie Digitale Bestrijding Covid-19 zie ik hoezeer data en tech ons 
uit de crisis helpen; van extra connectiviteit voor thuislessen tot slimme algoritmen die drukte 
voorkomen. Tegelijkertijd brengt de versnelde digitalisering potentiële gevaren met zich mee : deze 
komen ook uitgebreid aan bod tijdens de conferentie. Graag sluit ik mij aan bij het credo van de 
organisatoren van dit congres: schrijf je in en doe mee met deze unieke brainstorm. Samen kijken wij 
naar de resultaten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en blikken wij vooruit.
Wij zien uit naar jouw input tijdens de online sessies!

De jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal 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.
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