
Nog maar 2 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 | Samen verantwoord digitaliseren

Maandag 8 februari 14.00 uur

Staatssecretaris Knops (BZK) zal ingaan op de versnelde digitalisering die de COVID-19 pandemie 
teweeg heeft gebracht. In de maatschappij en bij de overheid. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen 
mee kan blijven doen in de digitaliserende maatschappij? De staatssecretaris gaat nader in op dit 
soort vragen én deelt de resultaten die de afgelopen jaren bereikt zijn.

Bouw en onderhoud van het nationale 
AI-ecosysteem voor een 
internationale koppositie
Maandag 8 februari 15.00 uur
Tijdens deze interactieve panelsessie gaat de 
Nederlandse AI Coalitie in gesprek met 
ondernemers, wetenschappers en bestuurders 
over wat er al is bereikt, maar vooral ook, met 
inbreng van het publiek, op zoek naar wat er 
nog moet gebeuren voor een succesvol 
nationaal AI-ecosysteem.

Datagedreven oplossingen voor de 
bouwopgave

Maandag 8 februari 15.00 uur
Digitalisering is een van de belangrijkste 
enablers voor het behalen van de 
maatschappelijke doelstellingen in de 
gebouwde omgeving. Binnen de BTIC-
innovatieprogramma’s wordt een gezamenlijke 
kennisbasis ontwikkeld en worden 
mogelijkheden voor het MKB en onderwijs 
ontsloten.

Omscholing naar de ICT door opschaling 
van regionale scholingsinitiatieven

Maandag 8 februari 15.00 uur
De vraag naar ICT professionals blijft 
onverminderd groot in Nederland. Topsectoren 
hebben samen met CA ICT een onderzoek 
laten uitvoeren door Centredata om de kansen 
van intersectorale scholing inzichtelijk te 
maken. Tijdens deze sessie delen we de 
resultaten van het onderzoek.

Direct Duidelijk (Brigade)
Dinsdag 9 februari 16.00 uur
De overheid moet duidelijk (digitaal) 
communiceren. Direct Duidelijk helpt 
overheidsorganisaties met begrijpelijke 
communicatie voor iedereen. Met de 
toenemende digitalisering van de 
overheid(dienstverlening) is het juist belangrijk 
dat overheidscommunicatie duidelijk en 
begrijpelijk is.

Een veilig, open en vrij internet en het 
belang van internationale normen
Woensdag 10 februari 15.00 uur
Gezien het belang van de internet-
infrastructuur is het noodzakelijk om de 
publieke kern van het internet te beschermen. 
Om deze bescherming te garanderen zijn acht 
internationale normen ontwikkeld. In deze 
sessie worden enkele normen nader toegelicht 
en ingegaan op wat nodig is om de normen 
dichterbij te brengen.

“Hâck The Hague”: hoe kan je een 
organisatie cyberweerbaar maken met 
een hack-event?
Dinsdag 9 februari 15.00 uur
De gemeente Den Haag laat de ICT-systemen 
van de stad en de leveranciers jaarlijks testen 
door professionele hackers, tijdens het 
evenement ‘Hâck The Hague’. Hoe zorg je 
ervoor dat dit goed gaat? Tijdens de 
interactieve paneldiscussie spreken we de 
gemeente Den Haag en Cybersprint 
(medeorganisator van Hack The Hague).

Klik hier voor het volledige programma

*Wijzigingen in het programma voorbehouden

Privacyverklaring

Van onze dagvoorzitter, Elisabeth van der Steenhoven

Reflectie over digitalisering: nú belangrijker dan ooit
Te midden van toenemende maatschappelijke spanningen is het congres over 
digitalisering belangrijker dan ooit. Immers; de nieuwsvergaring en discussies tussen 
voor- en tegenstanders van coronamaatregelen vinden ook online plaats. Net als werk 
en scholing.
Kortom: een cruciaal moment om gezamenlijk na te denken over de Nederlandse 
digitaliseringstrategie. Van AI tot datadelen, digitale inclusie en vaardigheden, digitale 
overheid, connectiviteit en digitale weerbaarheid.
Daarom nodigen wij jullie uit om in gesprek te gaan met staatsecretaris Mona Keijzer alsook 
Europarlementariër Bart Groothuis - de laatste is zoals jullie weten net benoemd tot cyber-rapporteur van 
het Europees Parlement. Gedurende de conferentie zijn er tal van speeddating en matchmaking 
momenten. Ook is er veel ruimte voor interactie met de sprekers.
Het aantal aanmelding voor dit event stijgt de pan uit: inmiddels meer dan 900! Denk je dat een persoon 
bij het event ontbreekt? Attendeer hen dan op de Conferentie Nederland Digitaal via 
via LinkedIn, Twitter of YouTube en vertel vooral op social media waarom jij aan het event deelneemt! 
Liefst met een foto of filmpje! #CNLD2021 #NLDigitaal #NLDigitaal2021

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.

Podcasts Wondere Wereld
Wat gaat er tussen nu en 2025 allemaal gebeuren? Jim Stolze is de gids die je 
rondleidt in die wereld en die weet waar de verwondering schuilt. Met een 
knipoog naar Chriet Titulaer. Deze serie bevat verschillende onderwerpen die ook 
op de conferentie aan de orde zullen komen zoals Quantum Computing, Artificial
Intelligence, Blockchain, 5G, Coronamelder. Een leuke voorbereiding op de 
conferentie! Klik hier voor de link naar de site.

https://www.aanmelder.nl/cnd2021/subscribe
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/programma-2021
https://www.nederlanddigitaal.nl/privacy
https://www.linkedin.com/showcase/nederland-digitaal/
https://twitter.com/NL_Digitaal
https://www.youtube.com/channel/UCiwi7K5_36dMe5p10tUBSig
https://www.wonderewereld.nl/

