12.00

- Als razende reporter langs de uitvoering -

12.20

Digitale Besluitvorming

12.40

Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur

13.00

Opening dagvoorzitter

13.25

Noord Experience

13.30

Keynotespreker

rmezzo

14.15
14.30

CoronaMelderapp

14.45

ezzo

15.15

datatoegang en
-delen

digitale inclusie en
vaardigheden

digitale
overheid

digitale
connectiviteit

digitale
weerbaarheid

Het potentieel van telecomnetwerken voor
maatschappij en
economie

De connected mobility infrastructuur

Decentrale technologie in de praktijk

Begrijpen en sturen van cybersecurity risico’s

14.00-14.45

14.00

15.00

artificiele
intelligentie

Paneldiscussie
inte
rmezzo

15.30
15.45
15.50

intermezzo

16.00

Toekomstverkenning digitalisering 2030

Hoe ziet het AIonderzoek in
Nederland eruit
anno 2021?

16.30
16.45

rmezzo

17.00

Wrap-up dagvoorzitter

17.1517.45

Herhaling keynote-spreker

Ethiek & Veiligheid in een
Smart City

Datagedreven
oplossingen voor
de bouwopgave

Omscholing naar
de ICT door
opschaling van
regionale scholingsinitiatieven

Talkshow:
Grenzeloos
Europa

Population
Health Data NL:
beter gezondheidsbeleid door
toegankelijke data
& analyse-tools

MKB!dee: het
beste idee
voor het
vormen en
behouden van
digitaal talent

15.00-15.45
Bouw en
onderhoud van
het nationale AI
ecosysteem voor
een internationale
koppositie

16.00-16.45
Ethisch begeleiden van technologie

16.15

Spraaktechnologie voor
inclusieve
digitalisering

Digitaal Duurzaam

OBDO-sessie
i.c.m. fieldlab

.
Roadmap voor
Gigabit Internet
en 5G

Resultaten Agile
Secure Software
Pilot

13.00

Opening dagvoorzitter

13.20

intermezzo

13.30

KEYNOTESPREKER JAYA BALOO

13.50

intermezzo

14.00

Hoogtepunt uit Fieldlab

14.20

intermezzo

14.30

I-Partnerschap

14.50

intermezzo

15.00

Valorisatie voor MKB en Regio of
verduurzaming

15.20
15.30
15.50
16.00
16.20

intermezzo
Hoe verandert Nederland door
digitalisering in 2030?

artificiele
intelligentie

datatoegang en
-delen

digitale inclusie en
vaardigheden

digitale
overheid

digitale
connectiviteit

digitale
weerbaarheid

Vertrouwen in de
cloud als basis
voor onze digitale
samenleving en
innovatie

14.00-14.45
Toezicht op AI en
algoritmes
Hoe maken we
transparantie en
uitlegbaarheid bij
AI concreet?

Samenwerken
aan de digitale
tweeling van de
leefomgeving

Digitale Geletterdheid voor Iedereen

Samen innoveren in de Digitale
Overheid

Hé, de digitaliserende wereld kan
wel zonder je!

Digitale Inclusie en
het Informatiepunt
Digitale Overheid.
Digitale inclusie
voor kwetsbare
burgers

(ovb) Regie op
Gege-vens:
doordacht data
delen

5G in het MKB

Direct Duidelijk
(Brigade)

Connecting continents

15.00-15.45
AI & Ethiek tweegesprek
tussen markt en
wetenschap

Samen de uitdagingen van
datadelen overwinnen

Van papieren
werkelijkheid naar
feitelijke veiligheid. Digitale
ontwrichting bij de
overheid

intermezzo
Thuiswerken Rijksoverheid
intermezzo

16.30
16.50
17.00

Wrap-up dagvoorzitter

17.1517.45

Herhaling keynote-spreker(s)

16.00-16.45
Slimme energiesystemen door
kunstmatige intelligentie

Data (Science)
tegen Human
Trafficking

Stuur op waarden

(ovb)Cyberweerbaarheid MKB
vanuit (wetenschappelijk) onderzoek, opleiding
en praktijk

13.00

Opening dagvoorzitter

13.20

intermezzo

13.30

Keynotespreker MARIETJE SCHAAKE

13.50

intermezzo

14.20
14.30

Techtwijfels

14.50

intermezzo

15.20

datatoegang en
-delen

digitale inclusie en
vaardigheden

digitale
overheid

digitale
connectiviteit

digitale
weerbaarheid

14.00-14.45

14.00

15.00

artificiele
intelligentie

Update Quantum ontwikkeling in NL
intermezzo

15.30

Women in tech / Women in digital

15.50

intermezzo

16.00

Uitreiking Noorden Digitaal Talent Award

16.20

intermezzo

16.30

Bewindspersonen BZK, EZK en JenV

16.50

intermezzo

17.00

Wrap-up dagvoorzitter

17.1517.45

Herhaling keynote-spreker(s)

Data is DE grondstof voor AI: wat
zijn de nationale
en Europese ontwikkelingen?

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

GAIA-X – Cloud
& Data Infrastructuur

#AllemaalDigitaal

Spoedcursus navigeren door een
digitale toekomst

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

Veilig inkopen bij
de overheid

FutureFit: Om- en
bijscholing voor
digitalisering

De toekomst van
onze digitale
identiteit

Privacy Enhancing Technologies

Nationaal Crisisplan Digitaal

15.00-15.45
Verantwoord en
ethisch gebruik van
data en AI: criminaliteit voorkomen en
bestrijden

16.00-16.45
Ontwerpprincipes
non-discriminatie
AI

Citizen science &
burgermeetnetwerken: van wie is
de data? Samen
meten, samen
beheren?

