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TIMESLOT SUBJECT SPEAKER

15:00-15:05 hrs    Welcome, agenda and introduction Dick van Schooneveld, moderator

15:05-15:25 hrs Top sector ICT @ The Netherlands      Jeannine Peek, dutch digital delta
2021 NL Elections: impact of Digital Kees Verhoeven, Parliament D66

15:25-15.35 hrs Duurzaamheid/Jongerenperspectief Inky Vos, Sustainable Digital Infra Alliance

Short impressions MWC ecosystem Mark Beermann, Enterprise Summit

15:35-15:45 hrs    Ministry of Digital Affairs from 2021? Eppo van Nispen tot Sevenaer, AIC
Digital Leadership & role of coalitions       

15:45-16:00 hrs    Discussion ‘Dutch Elections go Digital’ All speakers – moderated debate 

16:00 hrs Wrap-up of the NL Digital House 2021 Dick van Schooneveld, moderator

‘Dutch Elections go Digital’

NL Digital House 2.0 – Agenda
Webinar 03.03.2021 (The Hague Tech)                                    



❑ Vergelijking van Nederlandse politieke partijen en hun
programma’s op vlak van digitalisering/cybersecurity?

❑ Wat brengt dutch digital delta concreet voor Nederland: 
bevorderen innovatie, lobbying, digitale transformatie?

❑ Nederland Innovatieland (#3) en usecases eruitlichten?

❑ Promotie van de Nederlandse digitale economie & link 
met zowel future technologies als menselijke aspecten?

❑ Belang van allianties (PPS) voor de digitale samenleving?

❑ Beleidskaders EZK/I&W + impact van een nieuw kabinet?

❑ Ministerie van Digitale Zaken j/n en wie zijn kandidaten?

‘Dutch Elections go Digital’

Discussiethema’s/vragen tijdens webinar



“Mensen vormen de digitale economie niet technologie”

• Welke digitale (leadership) capabilities zijn in Nederland onvoldoende aanwezig?

• Hoe kan de overheid dan wel politiek hier een significante bijdrage aan leveren?

• Is Triple Helix effectief in NL: coöperatie onderwijs, overheid & ondernemingen?

Triple Helix staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs.
Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te
benutten moeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen goed met elkaar samenwerken.
In een samenwerking nemen partijen kwaliteiten van elkaar over. Deze dynamiek draagt bij
aan nieuwe manieren van bedrijfs- en beleidsvoering en zorgt voor een grotere innovativiteit.

‘Dutch Elections go Digital’

Debate ‘Dutch Elections go Digital’ – Q1

Jeannine Peek en Eppo van Nispen tot Sevenaer



“Privacy en digitale veiligheid zijn in Nederland goed beschermd”

• Neemt de Nederlandse politiek cybercriminaliteit in voldoende mate serieus?

• Brengt digitale transformatie meer bedreigingen dan kansen voor bedrijven?

• Wordt verbinding met de cloud onderbelicht bij cybersecurity maatregelen?

“Digitalisering biedt kansen en gemak. Tegelijkertijd moeten we onze privacy beschermen en zorgvuldig
omgaan met het internet en alle beschikbare data. We maken Nederland gevechtsklaar om cybercrime te
voorkomen en aan te pakken. Alleen dan kan iedereen optimaal profiteren van alles wat technologie en
internet te bieden hebben, zoals Internet of Things, 5G en Artificial Intelligence. Nederland loopt hier voorop”

‘Dutch Elections go Digital’

Debate ‘Dutch Elections go Digital’ – Q2

Kees Verhoeven en Mark Beermann
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Dank voor uw aandacht!


