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Hoe verandert Nederland door 
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Valorisatie voor MKB en Regio of 
verduurzaming

KEYNOTESPREKER JAYA BALOO 

intermezzo

 intermezzo

 intermezzo

 intermezzo

 intermezzo

 intermezzo

 intermezzo

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-16.45

artificiele
intelligentie

datatoegang en 
-delen

digitale inclusie en 
vaardigheden

digitale
overheid

digitale 
connectiviteit

digitale 
weerbaarheid

Toezicht op AI en 
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Trafficking
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voor kwetsbare 
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Update Quantum ontwikkeling in NL
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Data is DE grond-
stof voor AI: wat 
zijn de nationale 
en Europese ont-
wikkelingen?

Nationale 
Datastrategie en -
governance

Quantumleren Chief data Officer: 
een waardevolle 
positie of rol?! 

Een goed open 
source project 
is een goed ICT 
project

On the internet, 
nobody knows 
you’re a dog 

Ontwerpprincipes 
non-discriminatie 
AI 

Citizen science & 
burgermeetnet-
werken: van wie is 
de data? Samen 
meten, samen 
beheren?

FutureFit: Om- en 
bijscholing voor 
digitalisering

De toekomst van 
onze digitale 
identiteit

Nationaal Crisis-
plan Digitaal 

Verantwoord en 
ethisch gebruik van 
data en AI: crimina-
liteit voorkomen en 
bestrijden

GAIA-X – Cloud 
& Data Infrastruc-
tuur 

#AllemaalDigitaal Veilig inkopen bij 
de overheid 

Een veilig, open 
en vrij internet en 
het belang van 
internationale 
normen

Spoedcursus na-
vigeren door een 
digitale toekomst
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