
Erik de Vries

Joost den Draaijer

Mies Bouwman

Cineac

Theather

AI en arbeidsmarkt Versnelling 
digitalisering mkb

Sessie 3 - Transparantie en 
uitlegbaarheid van AI

Coalitie data delen 
voor bedrijven

Sociaal Digitaal
Thuisarts.nl: 

digitale dokter 
voor iedereen

AI in het onderwijs: 
wat moeten we nog leren?

Showroom

Jeanne Roos

Werk maken van IT EdTech: technologie 
voor onderwijsinnovatie

Digitaliseringsagenda 
funderend onderwijs

Kabinetsvisie 
data delen  

MijnOverheid: 
de volgende stap

E-health: 
digitale innovatie in de zorg

Nederland koploper in AI 
#hoedan

Leven lang Ontwikkelen in 
de digitale praktijk

Blockchain en Quantum: 
digitalisering 3.0

Effectief en verantwoord 
omgaan met data: op zoek 

naar overheidsbrede principes

Regie op gegevens; 
een (r)evolutie?  

Concurreren met platforms Cyber Innovation Hub Cybersecurity Alliantie 
in actie: TIBER-NL

Anton Philips Remote Sensing data: 
een bron van inspiratie

Digitalisering 
in de landbouw : 

van digibeet tot digiboer

Big data & AI 
voor de agro food sector

Theather Platform

Piet Mondriaan

Een eigen Digitaal ID 
voor iedereen: een wereld 

aan mogelijkheden
Digitaal burgerschap, 

vaardigheden en rechten
AI in mobiliteit: 

wat komt er op ons af?

Illegale online content: 
een nieuwe aanpak

Opschudding binnen 
de overheid: 

Startup in Residence

Smart City tot 
Smart Society: 

doe mee!

Challenge: voorkom 
1000 ton aan 

voedselverspilling

Transparantie en 
uitlegbaarheid van AI

Tech-onderzoek in NL: 
overzicht en highlights

Verantwoord innoveren: 
grondrechten als chefsache

NL Digitaal in de wereld: 
geopolitiek en handel AI Europese aanpak

AI-strategie voor Nederland

Digitale Connectiviteit: tijd voor een Deltaplan

e 

AI Internationaal / Europa

AI in NL Een dynamische digitale economie

Onderwijs & arbeidsmarkt van de toekomstDe Digitale overheid

Maatschappelijke en economische kansen van digitalisering (1)

Maatschappelijke en economische kansen van digitalisering (2): het Agrodomein

Ethiek, grondrechten en Inclusie in de digitale tijd

Een weerbare digitale samenleving
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Plenaire opening Plenaire afsluiting

Partnering Trust: veiligheid 
en privacy in (inter)nationale 

online netwerken 

Boven - in hotel

Boven - 2   etagee 

Boven - 1   etage

Beneden (rolstoeltoegankelijk)

11.15 - 12.05 12.15 - 13.05 14.15 - 15.0510.00 - 11.00 15.15 - 16.059.00 - 9.50 13.05 - 14.05 16.15 - 17.15

e 

Ontvangst Lunch Borrel

17.15 - 18.15       


