“Ik heb mijn
gegevens nodig
om mijn studie
in het buitenland
te regelen”
Werk
sessie

Najaarsfestival
Digitale Dienstverlening
Maak het bruikbaar! Maak het mogelijk! Maak het waar!
Dutch Innovation Factory, Zoetermeer

5 november: Maak-het-bruikbaar!
Gebruiker Centraal Festival
• Proeverij: maak kennis met mooie, inspirerende voorbeelden van (digitale)
dienstverlening waarbij de gebruiker centraal staat
• Dromen delen: maak gebruik van de mogelijkheid om je dienstverleningsdromen te delen en mee te geven aan de deelnemers
van 6 november
• ….en nog veel meer! Kijk op
www.gebruikercentraal.nl

Werk
sessie

“Ik ben verhuisd
en wil mijn
adresgegevens
kunnen delen”

6 november: Maak-het-mogelijk!
Regie op Gegevens
• Up-to-date: de laatste info over o.a. digitale dienstverlening, personal
datamanagement, digitale identiteit, normenkader gegevensuitwisseling etc.
• Inspirerende key-note speakers: o.a. Lousewies van der Laan
(lid International Board of Directors ICANN)
• Masterclasses: bijv. over de AVG en regie op gegevens, de Uniforme Set van
Eisen (USvE), het Europese perspectief op mensen en hun gegevens
• Werksessies: regie op gegevens bij levensgebeurtenissen
• Volgende stap: startsein voor bestuurlijk draagvlak Maak-het-waar!

Programma 6 november 2018
09:00-09:30
Ontvangst met koffie
09:30-11:00
Opening door dagvoorzitter
Rob Koops (dagvoorzitter)

“Wat gebeurt er
Werk
precies met de
sessie gegevens van ons
pasgeboren
dochtertje?”

Keynote speaker Lousewies van der Laan
(lid International Board of Directors ICANN)
Programma Regie op Gegevens (RoG) tot nu toe
Douwe Leguit – programmamanager RoG
What the Hack?
Pitch winnaars RoG Hackathon

Master
class

11:00-12:00
Masterclasses: ronde 1 (open)
Werksessies: ronde 1 (op uitnodiging)

“Ik verbreed
graag mijn kennis
over de USvE en de
AVG en regie op
gegevens“

12:00-13:00
Lunch & netwerken
13:00-14:00
Masterclasses: ronde 2 (open)
Werksessies: ronde 2 (op uitnodiging)
14:00-15:00
Groepsbrainstorm (open)
Werksessies: ronde 3 (op uitnodiging)
15:00-15:30
Koffiepauze
15:30-17:00
Pitches werksessies
Keynote speaker
17:00-18:00
Afsluiting & netwerkborrel

“Hoe kan ik
snel en veilig
zaken regelen
rond het overlijden
van mijn man?”

Werk
sessie

“Ik heb mijn
gegevens nodig
voor een
sociale
huurwoning”
Werk
sessie

Wil jij ook de volgende stap zetten
en concreet bijdragen aan een betere
digitale dienstverlening?
Meld je dan nu aan via
www.digitaleoverheid.nl/maakhetmogelijk
web: www.digitaleoverheid.nl/festival
twitter: @regieopgegevens
mail: regieopgegevens@ictu.nl

