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RESULTATEN

NOORDEN 

DIGITAAL 2020

 Verbinden

 700 leden in LinkedIn groep Noorden Digitaal

 Regionaal perspectief zorgt voor nieuwe verbindingen

 Stralen

 Optimale samenwerking ministeries EZK, BZK & OCW, 

en NWO

 Regionale initiatieven in de zon (bv 5G Hackathon, 

Technologies Added, project SoVaTAss)

 Noordelijk eco-systeem in kaart brengen en presenteren

 Betrekken 

 300 Noordelijke organisaties actief betrokken bij 

Conferentie Nederland Digitaal

 Thema Digitalisering in aanloop conferentie veel 

aandacht in media



NOORDEN DIGITAAL 2020 - 2023

Netwerkorganisatie 

Digitale economie & 

samenleving

Geïnitieerd door 

de EBNN

Met gegeven 

ambitie en 

doelen

Gedragen door 

het Noorden

Voor het 

Noorden



DOELEN

 Verbinden

 Verbinden van regionale en (inter-)nationale communities en activiteiten

 Verbinden van de 5 O’s op persoonlijk en inhoudelijk vlak

 Stralen

 Noordelijke digitaliseringsinitiatieven en innovaties (inter-)nationaal op de kaart zetten

 Innovatie-initiatieven en agenda activiteiten zichtbaar maken via de website van Noorden Digitaal

 Betrekken

 Alle Noorderlingen betrekken bij digitalisering door bv organiseren van conferentie, scriptieprijzen en andere activiteiten

 Faciliteren ‘één graad omhoog’ op ieders digitaliserings-thermometer door bijvoorbeeld DoeDigi dagen te organiseren

 Adviseren

 Bijdragen aan strategie- en visievorming thema digitale economie en samenleving om zo bij te dragen aan versnellen en 
versterken innovatiekracht Noord-Nederland.



8, 9 EN 10 FEBRUARI 2021

“Digitalisering biedt ons veel kansen, zeker als we ook goed omgaan met de risico’s. Dat heeft 

ons in deze lastige tijd geholpen om toch met elkaar in contact te blijven en te ondernemen. De 

conferentie geeft iedereen die met dit onderwerp bezig is de mogelijkheid om gezamenlijk onze 

samenleving, infrastructuur en natuurlijk ons bedrijfsleven op een hoger digitaal niveau te 

brengen. Ik ben daarom blij dat Noord-Nederland opnieuw enthousiast is om gezamenlijk een 

succesvolle conferentie te organiseren. Deze regio geeft zelf het goede voorbeeld qua 

digitalisering, zoals met een sterke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

- Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken

in het kader van de aankondiging van de Conferentie Nederland Digitaal 2021



CONFERENTIE NEDERLAND DIGITAAL 2021
DAAN EIJWOUDT & MONIQUE BARNHOORN - PROJECTLEIDERS



CNLD2021 UITGANGSPUNTEN

 Nederlandse Digitaliseringsstrategie staat centraal

 Balans opmaken: wat is er gedaan en geleerd

 Agenda opstellen: waar gaan we mee aan de slag

 Verbinden: elkaar vinden op de agenda

 Gezamenlijke organisatie door Ministeries EZK en BZK en Noorden Digitaal

 ECP is betrokken bij de uitvoering

 Stand-alone conferentie naast:

 ICT-OPEN (NWO): 10 en 11 februari, online



CNLD2021 INHOUD

 Digitaal evenement

 Inhoudelijke sessies op thema’s NDS

 Uitvraag sessiehouders ‘Nederland Digitaaldag 2020’ - basisprogramma

 Gerichte aanvulling per thema

 Aanvullende sessies

 Inspiratie, creativiteit en energie

 Mogelijk sessies op locatie (afhankelijk van geldende maatregelen)



NEDERLANDSE DIGITALISERINGSSTRATEGIE

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

DATA DELEN EN -TOEGANG

DIGITALE VAARDIGHEDEN EN INCLUSIE

DIGTALE OVERHEID

DIGITALE CONNECTIVITEIT

DIGITALE WEERBAARHEID



EN ROUTE! NOORDEN DIGITAAL GOES CNLD2021
MARJA DOEDENS - PROGRAMMAMANAGER



DOEL

Verbinden

 Stralen

Betrekken



RUIMTE VOOR ONTMOETING

 Landelijk Programma

 Sessies indienen

 Deelnemen aan het congres

 Deelnemen aan de social events

 Programma Noorden Digitaal

 Connection Events



CONNECTION EVENTS
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SPOTLICHT OP NOORD

 Landelijk Programma

 Sessies indienen

 Programma Noorden Digitaal

 Noord Experience

 DigiBites: digitale showcases



NOORD EXPERIENCE

Als gastregio bieden we 
alle congresgangers de 
NOORD EXPERIENCE 
aan.

Warme ontvangst door het
Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland

connecting communities.



DIGIBITES – DIGITAL SHOWCASES

De DIGIBITES voeren 
we in aanloop naar en 
tijdens de conferentie 
aan congresganger en 
breder publiek.

Video- en soundbytes van noordelijke projecten, 
organisaties, ondernemers, opleidingen:

showcases in het spotlicht.



BETREKKEN

 Regionaal programma

 En Route! – van nu t/m februari 2021

 Noorden Digitaal als facilitator

 Thema-bijeenkomsten aansluitend bij NL 

Digitaliseringsstrategie

 In de Regio

 Ideeën te over!



AGENDA

 16 nov CCG ‘Digitalisering van de Arbeidsmarkt’

 26 nov NL AI Coalitie ‘Algoritmen voor iedereen’

 Noorden Digitaal Talent Award



Noorden Digitaal Talent Award

Beste ontdekking

Beste oplossing

Publieksprijs

COMING SOON: 

www.noordendigitaal.nl/talentaward

✓ Wat: ontdekking of oplossing met belangrijke rol voor 

digitalisering uit een project, vak of scriptietraject

✓ Wie: studenten of leerlingen die een opleiding 

(VO, mbo, hbo, wo) volgen in Friesland, Groningen of 

Drenthe

✓ Categorieën: beste ontdekking, beste oplossing & 

publieksprijs

✓ Door: vakjury & publieksjury

Digitaal talent uit Noord-Nederland in de spotlight



BLIJF OP DE HOOGTE

 Website Conferentie Nederland Digitaal
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal

 Website Noorden Digitaal
https://www.noordendigitaal.nl

 Nieuwsbrief Noorden Digitaal
Inschrijven: http://eepurl.com/g-ZC6n

https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal
https://www.noordendigitaal.nl/
http://eepurl.com/g-ZC6n


VRAGEN & ANTWOORDEN & OPMERKINGEN (1)

 Waar staan de 5 O’s voor die de doelgroep zijn?

 Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Omgeving (burgers)

 Is Nederlands de voertaal van de conferentie?

 Ja, al is er geen bezwaar tegen Engelse sessies

 Komt de ‘Digitaal Talent Dag’ van het Ministerie van OCW van vorig jaar ook weer terug?

 Nee, niet als aparte dag, we integreren de content zoveel mogelijk in de nieuwe opzet. 

 Mocht je een sessie hebben (gehad) die ook voor deze opzet van de conferentie interessant is dan kun je via Noorden Digitaal 
contact opnemen, info@noordendigitaal.nl

 Maakt de conferentie ook gebruik van het platform van LetsGetDigital?

 We overwegen een aantal platformen en dit is er één van.

 Agri Food is ook een belangrijk thema voor het Noorden en Nederland

mailto:info@noordendigitaal.nl


VRAGEN & ANTWOORDEN & OPMERKINGEN (2)

 Nieuwsgierig hoe jullie de burgers gaan betrekken!

 Rolf Koops: wij werken samen met een bewonersplatform in het aardbevingen dossier, er doen al 300 mensen mee

 Denk ook vooral allemaal mee en laat onze alle goede voorbeelden weten!

 Med/Tech is ook een belangrijk thema. Komt dat ook terug in het programma?

 De NDS-thema’s komen terug in verschillende sectoren. Sessies vanuit zowel Agri&Food als Med/Tech kunnen zeker

geprogrammeerd worden.



PROMOTIEPRAATJES

 Sanne Borger – Kasteel – Programma om ondernemers te helpen met veilig digitaal ondernemen

 https://groningerondernemersacademy.nl/bijeenkomsten/24-11-2020-webinar-cybercrime/

 Robin van den Berg – CCG – Minicongres Digitalisering Arbeidsmarkt

 https://www.gic.nl/innovatie/jort-kelder-bij-minicongres-commercieele-club-groningen-over-digitalisering-arbeidsmarkt

 Peter Rake – 5G StudentBattle

 https://www.dvhn.nl/groningen/stad/5Groningen-trapt-5G-Student-Battle-online-af-zes-mbo-hbo-en-wo-studententeams-

werken-aan-innovatieve-producten-met-5G-26156411.html

https://groningerondernemersacademy.nl/bijeenkomsten/24-11-2020-webinar-cybercrime/
https://www.gic.nl/innovatie/jort-kelder-bij-minicongres-commercieele-club-groningen-over-digitalisering-arbeidsmarkt
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/5Groningen-trapt-5G-Student-Battle-online-af-zes-mbo-hbo-en-wo-studententeams-werken-aan-innovatieve-producten-met-5G-26156411.html

