Dinsdag 10 november 12.00-14.40

12:20-13:00 	Wat doet NL tegen cyberaanvallen
& digitale ontwrichting?
o.l.v. Elisabeth van der Steenhoven (Voorzitter TTC)
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied
van cyberaanvallen? Hoe gaat Nederland hiermee
om? Graag horen wij ook uw mening.
• Jack (Korps Commando Troepen)
• Don Eijndhoven (Oprichter DCWC)
• Pieter Jansen (Cybersprint)
13:00-13:10 10 minuten online workout Krav Maga
13:10-13:50	Gezondheid & Innovatie
o.l.v. Pieter Walraven (Public Matters)

Parallelle
sessie

Juist op medisch gebied vindt er razendsnelle
innovatie plaats. Een voorbeeld bij uitstek is de
CoronaMelder. Wat zijn de grootste kansen-en
gevaren -voor Nederland? Graag horen wij ook uw
mening.
• R
 on Roozendaal (Directeur Informatiebeleid en
CIO Ministerie van VWS)
• Ronald Christiaans (NDS OTOTEL)
• Suzanne Bakermans (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

13:10-13:50	Desinformatie Crash Course
o.l.v. Ingrid de Caluwé (Politiek expert)
Temidden van de pandemie én in de aanloop naar
verkiezingen neemt de kans op desinformatie
en digitale ontwrichting toe. Experts delen de
nieuwste inzichten -en strategieën -en gaan graag
met u in gesprek.
•
•
•
•

Kolonel Hans van Dalen (Koninklijke Landmacht)
Jacques Zimmerman (PublicSonar)
Arno van ’t Verlaat (Q-Share)
Parya Lotfi (DuckDuckGoose, TU Delft)

Voor meer informatie, neem contact op met
dvbiezen@techtegencorona.nl
www.techtegencorona.nl

13:50-14:30	Privacy
o.l.v. Jaron Haas (Ministerie Binnenlandse Zaken)

Parallelle
sessie

Waarom is privacy in tijden van COVID-19 juist zo
belangrijk? Wat kunnen burgers en bestuurders
doen? Wat zijn drie grote kansen en dreigingen
voor de toekomst? Een blik vooruit.
• Alex van Eesteren (Startpage)
• Marleen Stikker (directeur Waag)
• Brenno de Winter (privacy-expert en
CoronaMelder coördinator)

13:50-14:30	1,5 m samenleving
best cases & bloopers
o.l.v. Karen van der Zanden (IT Circle Nederland)
Vanwege COVID-19 hebben ministeries,
gemeenten en provincies alle zeilen bijgezet
om een 1,5 meter samenleving vorm te geven.
Vaak met behulp van innovatie methodes.
Sommige experts waarschuwen dat deze
‘afstandsmaatregelen’ wellicht langere tijd
moeten toepassen. Wat waren succesvolle
1.5 meter-innovaties? En wat zijn/waren
de bloopers?
• Mark Wiebes
(plv. Hoofd Innovatie Nationale Politie)
• Stephan Glerum (Den Bosch Data Week)
• Paul Oor (Conclusion)
• Karlo Hering (Versatec)
14:30-14:40 	Afsluiting
door Frits Bussemaker (Rijks Innovatie Community)
& Elisabeth van der Steenhoven (Voorzitter TTC)

Lid van de Rijks Innovatie Community

www.rijksinnovatiecommunity.nl/actueel/nieuws/
2020/04/29/techtegencorona

Deelnemen
doe je hier
klik hier

Vormgeving door Brût Communicatie

12:00-12:20	Opening
door Sjaak de Gouw (Directeur GGD)

