
Van 8 tot en met 10 februari 2021 hebben we samen met jou de Conferentie Nederland 
Digitaal volledig online kunnen vormgeven. Meer dan 1900 unieke bezoekers hebben 
een of meer sessies over de 3 middagen gevolgd. Met deze nieuwsbrief blikken we 
terug en informeren we je over de laatste wetenswaardigheden.

Je ontvangt deze mail omdat je je had aangemeld voor de Conferentie Nederland Digitaal 
#CNLD2021

Privacyverklaring

Eigenlijk begint iedereen nu de effecten te zien van de 
conferentie; een vliegwiel aan vervolgafspraken, nieuwe ideeën, 
contacten en inzichten. Mails en LinkedIn-berichten die beginnen 
met “U gaf bij NLDigitaal een sessie over ...” of “tijdens de 
workshop maakte u een opmerking ...” enz. Het liefst zou je deze 
enorme spin-off van de conferentie in beeld brengen (met een 
slim algoritme), maar dat is uiteraard niet te doen.

Naast alle nieuwe dwarsverbanden en ontstane samenwerkingsafspraken rest ook 
vooral een gevoel van verwondering. En bewondering. Voor jullie. De scherpe inzichten 
en vernieuwende voorstellen van workshopleiders, conferentiedeelnemers en sprekers 
hebben velen versteld doen staan. Alsof we toch gewoon bij elkaar waren.
Na een kleine hapering bij de start van de conferentie - waar bij de eerstvolgende 
editie vast een hilarische gimmick van gemaakt wordt - verliep de rest van de 
Conferentie Nederland Digitaal vlekkeloos. Maar zonder dollen: dankzij jullie, de slimme 
koppen van Nederland, is de conferentie een daverend succes geworden. En we blijven 
nog even bij elkaar, want vanaf vandaag kan je de sessies terugkijken. Of toch zien 
wat je hebt moeten missen.

Dank aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsook het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en 
NoordenDigitaal voor het activeren van dit digitale vliegwiel.

Opnames terugkijken?

De meeste sessies van de Conferentie zijn opgenomen. Heb je een sessie gemist? De 
opnames zijn tot 1 april terug te kijken 
op https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal/sessies-
conferentie-2021-terugkijken.

Ken jij iemand die de Conferentie Nederland Digitaal heeft gemist? Stuur bovenstaande link door zodat ook zij 
de sessies kunnen terugkijken.

De jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal 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.

Van onze dagvoorzitter, Elisabeth van der Steenhoven

Meer dan 1900 deelnemers en meer dan 90 sessies: De 
spin-off wordt nu zichtbaar

Jouw feedback gevraagd
Met de programmering van de Conferentie Nederland Digitaal hebben wij ingezet op 
een breed programma, met daarbij aandacht voor interactie. Wij zijn benieuwd naar 
jouw ervaringen. Wil je deze korte vragenlijst daarom invullen? Dit duurt slechts 1 
minuut en wordt zeer gewaardeerd: nl.surveymonkey.com/r/3W7WW7R.
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