
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.

Van onze dagvoorzitter, Elisabeth van der Steenhoven
Mona Keijzer, Raymond Knops, prinses Laurentien van Oranje-

Nassau en JIJ

Over minder dan één week is het zover: Mona Keijzer, Raymond Knops, 
Dick Schoof, Marietje Schaake, Jaya Baloo, Ron Roozendaal, Bart 
Groothuis, prinses Laurentien van Oranje-Nassau, Emine Ozyenici, 
Marieke van Wallenburg, Tamara Obradov, Mark Schipper, Ronald 
Prins en nog vele anderen. Nederlandse tech-experts en ondernemers, 
ambtenaren en wetenschappers: samen met jou komen alle Nederlandse 
trailblazers bijeen!

De sprekers en de organisatoren van workshops zien met grote belangstelling uit naar jouw inbreng. Wat 
zijn de resultaten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie? En hoe draag JIJ bij aan:
• Vooroplopen,
• Vertrouwen in de digitale toekomst,
• & Zorgen dat iedereen mee doet?

De sessies zijn interactief van opzet en er zijn tal van momenten waarin ik "de digitale zaal" inloop en 
deelnemers uitnodig om zich voor te stellen. We zoeken contact, zoals je ook kunt zien in de 
onderstaande oproep in deze nieuwsbrief. Tot slot: er is nu al een levendig debat gaande op 
de conferentie-app. Heb jij de app al gedownload? Graag tot gauw tijdens de opening van de 
Conferentie Nederland Digitaal met staatssecretaris Mona Keijzer op maandag 8 februari om 13 uur!

Conferentie Nederland Digitaal App

Om je zoveel mogelijk bij de onderdelen van de conferentie te betrekken, kun je de conferentie-app 
downloaden. Een handige extra tool die vooral voorafgaand aan het event gebruikt kan worden om 
achtergronden op te zoeken, de bio's van sprekers te bekijken, het eigen programma samen te stellen, en 
ook om te ontmoeten.

Je hebt de app niet nodig om te kunnen deelnemen aan de conferentie zelf, maar het levert wel extra 
inzichten. Je kan daarnaast je profiel alvast aanmaken in de app, zodat je straks via je PC of laptop 
gemakkelijker inlogt op het online eventplatform Let's get digital waarop de conferentie uitgezonden 
wordt.

Stemmen voor Noorden Digitaal 
Talent Award voor ICT-kanjers

Zes aanstormende digitale talenten zijn 
genomineerd voor de Noorden Digitaal Talent 
Award. Noorden Digitaal biedt met deze prijs 
studenten en leerlingen uit Groningen, 
Friesland en Drenthe een podium om hun 
digitale ontdekkingen en oplossingen breed 
onder de aandacht te brengen. De Noorden 
Digitaal Talent Award bestaat uit een prijs van 
een vakjury en een publieksprijs voor het 
project met de meeste stemmen. Stemmen 
voor de publieksprijs kan van maandag 1 tot en 
met zondag 7 februari via de website van 
Noorden Digitaal.

Uitreiking Noorden Digitaal Talent Award 
Woensdag 10 februari 15.55-16.20 uur

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

Plenaire programma | Women in Tech – gezamenlijk streven naar een 
inclusieve(re) en diverse(re) tech sector
Woensdag 10 februari 15.30-15.50 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.

Data is dé grondstof voor AI: wat zijn 
de nationale en Europese 
ontwikkelingen?
Woensdag 10 februari 14.00 uur
Hoe staat NL ervoor binnen Europa? Wat doen 
we al goed? Wat kunnen we beter doen? Waar 
liggen kansen voor internationale 
samenwerking? 

Nationale Datastrategie en -
governance
Woensdag 10 februari 14.00 uur
Data spelen een cruciale rol in een digitale 
samenleving. We gaan in op de ontwikkelingen 
rondom de datastrategie en of de aanpak van 
maatschappelijke vraagstukken de motor is om 
meer datagedreven te werken.

Digitale Geletterdheid voor Iedereen
Dinsdag 9 februari 14.00 uur
Hoe kunnen we digitale geletterdheid 
bevorederen? De Digital Literacy
Coalition wilt van Groningen in 2025 de meest 
digitaal geletterde stad en provincie van 
Nederland maken. Dit kan een model bieden 
voor andere plaatsen in Nederland.

Chief data Officer: een waardevolle 
positie of rol?!
Maandag 8 februari 16.00 uur
We gaan in gesprek over hoe de ontwikkeling 
van de CDO rol binnen de (Nederlandse) 
overheid er uitziet en wat de verwachtingen 
zijn richting de toekomst. Verder trekken we 
vergelijkingen met andere overheden.

Hé, de digitaliserende wereld kan wel 
zonder je!
Dinsdag 9 februari 14.00 uur
Tijdens deze interactieve sessie ontmoeten 
jongeren uit Noord-Nederland en deelnemers 
van de conferentie elkaar (digitaal) en gaan ze 
met elkaar in gesprek over digitalisering.

De connected mobility infrastructuur 
Maandag 8 februari 14.00 uur
Connected Mobility vereist dat (staats)hackers 
een grote kans lopen om bij hun activiteiten 
door de politie te worden opgepakt. Wij 
bespreken met de deelnemers hoe voor hun 
domein een soortgelijke situatie kan worden 
gecreëerd.

Klik hier voor het volledige programma

*Wijzigingen in het programma voorbehouden

Privacyverklaring

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.

https://www.aanmelder.nl/cnd2021/subscribe
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2.0
https://eventinsight.io/jx/xmqX_Bw1/uiMaFXyMyFDt-kiDv2Oqr
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/programma-2021/maandag-8-februari
https://eventinsight.io/jx/xmqX_Bw1/uiMaFXyMyFDt-kiDv2Oqr
https://noordendigitaal.nl/
http://www.digital-literacy.nl/
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/programma-2021
https://www.nederlanddigitaal.nl/privacy

