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In gesprek met beslissers
                 

De Dag van de Digitale Overheid is een groeiend jaar-
lijks terugkerend evenement over alle vraagstukken 
die spelen rondom digitalisering bij de overheid.

Op de Dag kunt u op tal van manieren in contact 
komen met beslissers binnen de overheid: 

• Zelf presentaties verzorgen
• Zelf workshops verzorgen
• Persoonlijke afspraken met beslissers
• Stand op het ontmoetingsplein
• Zichtbaarheid in het digitale magazine

Verbindt u uw bedrijf met de Dag van de Digitale  
Overheid, dé ontmoetingsplek van de digitale  
overheid? Neem contact op en claim uw thema 
in het programma.

22 mei 2019 de DAG van de

Rotterdam. Make it Happen

DIGITALE
Overheid

Stichting

Deelnemen als bedrijf
Bedrijven die een inhoudelijke meer-

waarde bieden op thema’s rond 

digitalisering, zijn welkom om deel 

te nemen als exposant, spreker of 

expert waarmee bezoekers afspraken 

ingepland krijgen. Interesse? Neem 

contact op met Dieter Möckelmann 

(dieter@digitaleoverheid.org 

of 06-39762929).

claim je 

thema in het 

programma



claim je 

thema in het 

programma

Tijdstip  Ontmoetingsplein    Plenaire ruimte  Breakout room A  Breakout room B  Breakout room C  Breakout room D

09:30-10:00 uur Ontvangst met koffie & thee     

10:00-10:10 uur     Welkomstwoord    

10:10-10:30 uur     Lancering Digitale Intelligentie    

10:35-11:05 uur     Keynote 1: Hans Hoornstra    

11:10-11:50 uur     Keynote 2: Ben Tiggelaar    

11:50-12:10 uur Koffiepauze   Afsluiting streaming    

12:10-12:30 uur Afsprakenronde 1   Ben Tiggelaar: Q&A  Datagestuurd organiseren IT-infrastructuur  Workshop 50 min  Workshop 50 min 

12:40-13:00 uur Afsprakenronde 2   Technologie & Sociale dom. Business Intelligence  Cloudoplossingen  Digitale communicatiekanalen Smart Cities 

13:00-14:00 uur Lunchpauze     

14:00-14:20 uur Afsprakenronde 3   Technologie & Ruimtelijk dom. Blockchain   Visie & strategie  Workshop 50 min  Workshop 50 min 

14:30-14:50 uur Afsprakenronde 4   Technologie OO & veiligheid Inernet of things  Vakopleidingen & trainingen Robotica   E-learning & Blended learning  

15:00-15:20 uur Afsprakenronde 5   Datakwaliteit op orde? Kunstmatige intelligentie Leiderschap digitale transitie Workshop 50 min  Workshop 50 min  

15:30-15:50 uur Afsprakenronde 6   Procesdigitalisering  Privacy & security  HR in het digitale tijdperk Virtual Reality  Slimme bedrijfsvoering 

15:50-16:10 uur Theepauze    Start tweede streaming sessie    

16:10-16:50 uur     Keynote 3: Margriet Sitskoorn    

16:50-17:00 uur     Dankwoord, sluiting stream    

17:00-18:00 uur Afsluitende netwerkborrel     
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Instapper
€

Opties

Arrivé
€€

Serious
€€€

Branding partner
€€€€

À la carte
€-€€€€

Statafel 6m2 12m2 Afspraken
       3

Afspraken
       6

Presenatie 
20 min.

Workshop
50 min.

Afspraken
      12

Plenair
genoemd
bij start

Narrow 
casting

Magazine
     2x

Een maatwerkconcept

Bezoekers krijgen een persoonlijk 
programma op basis van een uitgebreide 
intake. Daar waar ze bij reguliere beurzen 
en congressen het gevaar lopen doelloos te 
gaan dwalen, nemen wij hen bij de hand en 
zorgen voor een optimaal rendement.  
Het biedt rust en veiligheid voor de be-
zoeker, die daardoor veel ontvankelijker is 
voor het aanbod van u als exposant.

U kent wel de congressen waar ook een informa-

tiemarkt is. De bedoeling is dan vaak dat de be-

zoeker tijdens pauzes en lunch een bezoek brengt 

aan de exposanten van het congres. In de praktijk 

komt er vaak weinig van terecht en bent u als 

bedrijf meer sponsor dan partner van het event. 

Een kater is niet uitgesloten. Zo werkt het niet bij 

de Dag van de Digitale Overheid!

Wij gaan uit van hoogwaardige serieuze partners 

die inhoudelijke meerwaarde kunnen en willen 
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bieden aan een uniek congres. U neemt dan ook 

geen vierkante meters af, maar een gegarandeerd 

aantal afspraken met bezoekers. 

Daarnaast gunnen wij u het podium door middel 
van workshops en presentaties. In het program-
ma ziet u de thema’s die aan bod komen. Heeft u 
interesse om een thema te claimen, dan kan dat.

We verwachten van u geen verkoopverhaal. Daar 
bent u zelf ook niet bij gebaat. Vaak is het beter 
om een klant aan het woord te laten bijvoor-
beeld, of aan de hand van een interessante casus 
uw autoriteit te onderbouwen. Presentaties zijn 
20 minuten. Workshops hebben een duur van 50 
minuten en we verwachten dat deze ook daad-
werkelijk interactief zijn: een echte workshop.

De Dag heeft een enorm bereik: meer dan 1.000 
ambtenaren. In Rotterdam verwachten wij ca. 300 
beslissers van diverse overheden, met een nadruk 
op de gemeenten. 



Wij nemen alles uit handen

Op veel informatiemarkten bent u gewend om uw eigen 
roll-up banner of mobiele stand mee te nemen. Dit 
hoeft bij de Dag niet. Wij verzorgen voor u een unifor-
me stand met de bedrukking van uw bedrijf, zoals u de 
modellen op de foto’s op deze pagina ziet.  Het resultaat 
is een rustig ogend ontmoetingsplein met een professio-
nele uitstraling.

Wanneer u arriveert op de Dag staat alles klaar, en na 
afloop scheelt het ook een hoop gesleep. Indien u wenst, 
kunt de bedrukte doeken na afloop behouden.

De stands hebben een achterwand van 6m, 3m of 2m. 
Bij iedere stand verzorgen wij ook het meubilair zodat u 
in alle rust uw afspraken kunt ontvangen.


