UITNODIGING
Mini congres ‘Digitale Transitie’
Donderdag 8 maart 2018 van 16.00 tot 19.00 uur, Stadhuis Zwolle
Kunstmatige intelligentie, Smart Cities, Blockchain, Informatieveiligheid, digitale dienstverlening, Big
Data; de digitale transitie van onze samenleving heeft een enorme invloed op de rol van de lokale
overheid en behoort tot de strategische opgaven voor gemeenten in de komende collegeperiode.






Waar liggen kansen en bedreigingen in de nieuwe collegeperiode?
Hoe organiseren we kennisontwikkeling en borgen we informatieveiligheid?
Hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkelingen voldoende politiek-bestuurlijke aandacht krijgen
in de nieuwe raads- en collegeprogramma’s?
Liggen we op koers in de uitwerking van de Digitale Agenda 2020?
Hoe verloopt de -regionale- samenwerking in het programma Samen Organiseren?

Over die vragen willen we graag met ú, bestuurders en gemeentesecretarissen / directeuren
bedrijfsvoering en hoofden informatiebeleid, in gesprek.
U en uw collega’s zijn op donderdag 8 maart aanstaande van 16.00 tot 19.00 uur van harte welkom in
het Stadhuis van de gemeente Zwolle.
Doel van dit congres is om u concrete handreikingen mee te geven voor het verwoorden van de
politiek-bestuurlijke opgaven die ons te wachten staan in de nieuwe bestuursperiode en daarmee dit
onderwerp een vaste plek op de agenda van het college te geven. De bijeenkomst wordt ondersteund
door VNG Realisatie (voorheen KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten).
Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur Welkomstwoord door wethouder Jan Brink, gemeente Zwolle
16.10 uur introductie op het programma door de dagvoorzitter
16.15 uur Samen Organiseren, inleiding door Richard Wielinga, gemeentesecretaris Almere, lid van
de Task Force
16.40 uur Informatieveiligheid, inleiding door Nausika Efstratiades, Informatie beveiligingsdienst
gemeenten (IBD)
17.05 uur Blockchain, betekenis voor gemeenten, inleiding door Edwin Boender, VNG Realisatie
17.30 uur Pauze (soep en broodjes)
18.00 uur Interactieve sessie: Groepsgewijs wordt gezocht naar de top 5 van vraagstukken binnen
de Digitale Transitie die verankering vragen in de collegeperiode 2018-2022
18.45 uur Terugkoppeling, wrap-up
19.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
Aanmelden kan door een mail te sturen naar het bestuurssecretariaat VNG Overijssel, email
vngoverijssel@raalte.nl.
Wij hopen velen van u op donderdag 8 maart in Zwolle te mogen begroeten.

