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Criteria-lijst voor de Conferentie Nederland Digitaal 2021. 
 
De Conferentie Nederland Digitaal 2021 is een driedaagse, ‘digital’, conferentie.  
De conferentie kent: 
1. Een hoofdprogramma onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep 
2. De (side-)sessies die inhoudelijk zijn getoetst door de Programmacommissie 
3. Side-events onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep 
4. Regionale side-events onder de verantwoording van Noorden Digitaal. Zoals (digitale) 

bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten etc. 
 
Voor de inhoud en inrichting van sessies tijdens de CNLD gelden de volgende criteria: 
A. Sessie is gerelateerd aan NDS 

Programma beoogt een evenwichtige verdeling te hebben in de volgende thema’s: 
• Artificiële intelligentie 
• Data delen en –toegang 
• Digitale inclusie en vaardigheden 
• Digitale overheid 
• Digitale connectiviteit 
• Digitale weerbaarheid 
• Trends & toekomst (specificeren, gerelateerd aan NDS) 

B. Doel van de sessie is: 
• Concrete toepassingen, projecten en resultaten terugkoppelen; presentatie resultaten van 

het huidige kabinet en/of  
• Toekomst ‘wát we gaan doen’ om Nederland digitale EU-koploper te worden of behouden; 

ideeën voor nieuw kabinet; strategie/lossen van startschoten voor uitrol op grote schaal 
en/of  

• Community building, verbinding en interactie  
(duidelijke omschrijving, titel sessie, op wat voor manier ga je delen met achterban) 

C. Het bieden van handelingsperspectief voor deelnemers en sessiehouder, wat wordt er mee 
naar huis genomen? 

D. Sessie is samenwerking tussen partijen (bijvoorbeeld meerdere sprekers)  
E. Sessie is interactief tussen sprekers en deelnemers 
F. Sessies binnen een track kennen een balans in variatie en verdeling vorm. 
G. Sessie is op lokaal/regionaal, nationaal of Europees/internationaal niveau (keuze) 
   
Meerwaarde wordt toegekend aan sessies die ook aan de volgende aspecten aandacht besteden: 
• Nieuwswaarde, 
• Het betrekken van non-usual suspects,  
• Zichtbaarheid waar digitalisering in Nederland wérkt, 
• Een duidelijke link met de internationale dimensie van digitalisering (bijv. Europees beleid) 
• Realiseren van nieuwe verbindingen tussen groepen 
• Discussie met publiek en politiek over maatschappelijk verantwoord digitaliseren 
• Gelegenheid creëren voor:  

- community building 
- speeddating 
- netwerken 


