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Over de Stichting Digitale Overheid
De stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet–gouvernementele organisatie een bijdrage
leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de
ambitie en initiatieven van het kabinet Rutte III die nader zijn uitgewerkt in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarnaast houdt de stichting rekening met recente
beleidsontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatisering en automatisering bij
de Rijksoverheid en de Gemeenten (VNG/VNG Realisatie). De stichting levert haar bijdrage
door vanuit een breed nationaal en internationaal perspectief hoogwaardige en innovatieve
ontmoetingen voor bestuurders en overheidsmedewerkers te organiseren. Daarnaast is de
stichting verantwoordelijk voor het functioneren van de Academie Digitale Overheid. De
stichting is onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk.

Visie
Onze samenleving en overheid bevinden zich in een overgangsfase van analoog naar digitaal.
Dit vergt veel van de beschikbare technische infrastructuur, die zich de laatste jaren snel
heeft ontwikkeld. Maar wat technisch mogelijk is, vereist een nieuwe manier van organiseren, werken en vooral van denken. Vandaar dat de Dag van de Digitale Overheid nadrukkelijk de sociale innovatie belicht naast de technologische. Het thema van 2019 is daarom Digitale Intelligentie: wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving.
U kunt op twee verschillende manieren participeren. U kunt zich als individuele deelnemer
aanmelden voor het centraal congres in Rotterdam. Het is ook mogelijk om als (deel van
een) organisatie deel te nemen vanaf uw eigen locatie.
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Welke organisaties gingen u voor?
De Dag van de Digitale Overheid wordt georganiseerd door de stichting in samenwerking met
een jaarlijks wisselende overheidspartner.
In 2019 is dat de Gemeente Rotterdam.
De volgende organisaties namen eerder deel:
Gemeente Amersfoort
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Breda
Gemeente Harderwijk
Gemeente Nijmegen
Gemeente Rotterdam
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Tholen
gemeente Veenendaal
Ministerie BZK
Ministerie VWS (CIBG)
Provincie Gelderland
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Opzet: Centraal & Decentraal
De Dag van de Digitale Overheid (22 mei 2019) bestaat uit een centraal congres in de Van Nelle
Fabriek in Rotterdam, dat live verbonden is met tal van decentrale studiedagen bij deelnemende
overheidsorganisaties door het hele land. Het centrale congres en de decentrale studiedagen openen en sluiten gemeenschappelijk via een live videoverbinding. Verder volgen de decentraal deelnemende organisaties een eigen programma. Op deze manier zijn 1.000 ambtenaren op één dag
verbonden rond het onderwerp digitalisering.
Wanneer u als organisatie deelneemt d.m.v. een studiedag, gaat een moderator van de stichting
met u in gesprek om de inhoud hiervan optimaal aan te laten sluiten bij het thema van de Dag en
de levende vraagstukken in uw organisatie. U kunt dus deelnemen als persoon, of als organisatie/
team. Informatie en aanmelden gaat via de website www.digitaleoverheid.org. Deelname aan het
centrale congres kost €195 p.p. Participeren met uw team of organisatie is mogelijk vanaf
€172 p.p. (minimaal aantal deelnemers 30).

De Dag van de Digitale Overheid
is speciaal ontwikkeld voor
ambitieuze overheidsorganisaties en individuele ambtenaren
die werk willen maken van digitalisering.

Thema 2019: Digitale Intelligentie
Bij de eerste editie stond bewustwording van de noodzaak van Future Work Skills centraal, in de
tweede editie lag de nadruk op de implementatie. De derde editie stond in het teken van het Nieuwe Vertrouwen. Tijdens de vierde editie zal Digitale Intelligentie het thema zijn.
Digitale intelligentie (DQ) is het vermogen om alert, verstandig en behendig te kunnen schakelen
tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving van ons vereist. We onderzoeken het
thema aan de hand van inspirerende presentaties van gedragswetenschaper Dr. Ben Tiggelaar,
hoogleraar neuropsychologie Prof. Dr. Margriet Sitskoorn en van de voorzitter van de stichting Digitale Overheid Hans Hoornstra. Naast het centrale programma is er in Rotterdam een
ontmoetingsplein met tal van onderwerpen die samenhangen met digitalisering in de vorm van
workshops, presentaties en persoonlijke afspraken met professionals. De decentrale studiedagen
volgen een programma, afgestemd op het thema van de Dag gekleurd door lokale vraagstukken.

De aanpak is zeer opbrengstgericht omdat de
Dag van de Digitale Overheid niet een enkele
medewerker van uw organisatie mobiliseert,
maar een afdeling of zelfs uw hele organisatie.
Ruim een maand van tevoren krijgen u en
uw medewerkers toegang tot de Academie
Digitale Overheid (de online leeromgeving)
met exclusieve colleges die alle deelnemers
op eenzelfde aanvangsniveau brengen. Daardoor is er op de dag zelf veel ruimte voor
interactie.
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Wat gebeurt er in Rotterdam?
Na de openingskeynotes, die live gestreamd
worden naar de decentrale studiedagen, volgen
individuele deelnemers in Rotterdam een persoonlijk maatwerkprogramma dat is samengesteld op basis van hun interesses die zijn opgegeven bij registratie. Dit programma bestaat uit
presentaties, workshops en ontmoetingen met
specialisten op het ontmoetingsplein.
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Tijdstip

Ontmoetingsplein

09:30-10:00 uur

Ontvangst met koffie & thee

Plenaire ruimte

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

Breakout room A

Breakout room B

Breakout room C

Breakout room D
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11:50-12:10 uur

Koffiepauze

Afsluiting streaming

12:10-12:30 uur

Afsprakenronde 1

Ben Tiggelaar: Q&A

Datagestuurd organiseren

12:40-13:00 uur

Afsprakenronde 2

Technologie & Sociale dom.

Business Intelligence

13:00-14:00 uur

Lunchpauze

14:00-14:20 uur

Afsprakenronde 3

14:30-14:50 uur

Rotterdam. Make it Happen
IT-infrastructuur

Workshop 50 min

Cloudoplossingen

Digitale communicatiekanalen Smart Cities

Technologie & Ruimtelijk dom. Blockchain

Visie & strategie

Workshop 50 min

Workshop 50 min

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

Workshop 50 min

Hoe kunt u meedoen?
Individueel congresbezoek €195 p.p.
U beleeft een inspirerend congres op 22 mei in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. U ontmoet gelijkgestemde ambtenaren, overwegend leidinggevenden die affiniteit hebben met
en/of verantwoordelijkheid dragen voor digitalisering in hun organisatie. Voor het congres
ontvangt u een persoonlijk programma, waarin naast presentaties ook workshops en ontmoetingen met professionals zijn opgenomen. Uw persoonlijk programma wordt door de
organisatie samengesteld aan de hand van de intake die afgenomen wordt tijdens de online
registratie. Op voorhand krijgt u toegang tot voorbereidende online colleges en e-magazines. Aanmelden gaat via www.digitaleoverheid.org.

Deelnemen als overheidsorganisatie v.a. €172 p.p.
Een unieke studiedag met minimaal 30 medewerkers van uw organisatie heeft plaats op
uw eigen locatie op 22 mei. Via een online verbinding neemt u deel aan de opening met
een tweetal keynotes in de ochtend en aan het eind van de dag de afsluitende keynote. Op
voorhand wordt de inhoud van het programma in het hart van de dag afgestemd met een
professionele moderator. U draait dus een eigen maatwerkprogramma verbonden met het
centraal congres en alle andere simultaan gehouden studiedagen in den lande. Alle deelnemers krijgen vooraf toegang tot de online leeromgeving. Neem voor meer informatie contact op met Wijnand van Lieshout. (wijnand@digitaleoverheid.org of 06-51348471)

Deelnemen als bedrijf
De Dag van de Digitale Overheid is een jaarlijks terugkerend en groeiend event waar u in
contact kan komen met beslissers binnen de overheid. Bedrijven die een inhoudelijke meerwaarde 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).

“U sluit met een relatief kleine
investering veel medewerkers
aan. Deelname heeft een brede,
duurzame invloed op de ontwikkeling van uw organisatie.”
Wij komen graag met u in
gesprek, neem contact op
voor een vrijblijvende afspraak
wijnand@digitaleoverheid.org
of 06-51348471.

