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Hoe haal je de robot
uit de mens?

Visie
Meer zicht en grip op
robotisering, nu en in
de toekomst
Topsprekers
Inspiratie van
topsprekers met
een eigen visie op
robotisering

In de transformatie naar (meer) digitaal georiënteerde en wendbare overheidsorganisaties zijn
innovaties rondom robotisering en AI onontkomelijk. Idealiter nemen ‘bots’ eenvoudige taken
over, zodat werknemers zich op complexe zaken kunnen richten. Maar hoe bereid je je voor op
deze ontwikkelingen, waarvan nog niet bekend is waar ze exact toe leiden? Hoe behoudt de
overheid de controle als ze haar verantwoordelijkheid ‘delegeert’ aan computers? Hoe realiseer je
betere dienstverlening en datakwaliteit maar lagere administratieve lasten? Wat betekent het voor
de inrichting van organisaties en voor ambtenaren zelf?

Het gesprek
In dialoog en in
verbinding, tijdens het
programma, pauzes en
lunch
Inzichten
Ervaringen
uitwisselen en ideeën
opdoen tijdens de
praktijksessies

Keynote Sprekers bieden u een vernieuwende visie en gaan
in op actuele trends en ontwikkelingen

Zingeving & beleving
Netwerken met
vakgenoten en
loskomen van de
dagelijkse realiteit
Kennis
Helemaal up to date om
opgedane kennis toe te
passen in de praktijk

· Uw dagvoorzitter

Bart van der Meij, Management Consultant, Organisatiecoach en Ondernemer, Pulsar Partners

· Digitale transformatie #halsoverkop

Jan van Ginkel, Concerndirecteur en Loco-Provinciesecretaris, Provincie Zuid-Holland

· Nooit meer zelf denken door Artificial Intelligence?

Dick Dijkstra, Technology Partner Growth Lead for Northern Europe, Google

· The Future Of Work: Intelligent Machines Whispering To Your Employees
Laura Koetzle, Vice President, Group Director, Forrester Research

· Robotisering in de overheid, toekomst is vandaag begonnen

Tony Bosma, Trendwatcher, Futurist, Publicist en veelgevraagd spreker over toekomst en trends
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EEN EXCLUSIEF DAGPROGRAMMA MET LUNCH
Voor & door iedereen die zich bezighoudt met strategie en
besluitvorming rondom robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht
op Gemeentesecretarissen, Directeuren (Sociale Zaken, Bedrijfsvoering,
Belastingen, Financiën), CIO’s, Informatie- en Innovatiemanagers en
Bestuurders.

KEYNOTE LEZINGEN

Digitale transformatie #halsoverkop

De dominantie van data en technologie transformeert elke
maatschappelijke sector, ook de overheid. AI en robotisering bonzen op
de deur. De tijd van afwachten en nadenken is op, versnelde digitale
transformatie van de publieke sector is nodig. De overheid wordt een
‘IT-platform met een democratische licentie’. Maar wat is dat dan precies
en hoe organiseer je zo’n transformatie? In zijn keynote gaat Jan in op
het creëren van publieke waarden, op morele aspecten en op
de betekenis van ecosystemen. Hij schetst de route die de
overheid hals over kop zal moeten aflopen wil ze een
legitieme speler blijven in een disruptieve wereld.
Jan van Ginkel, Concerndirecteur en LocoProvinciesecretaris, Provincie Zuid-Holland

Nooit meer zelf denken door Artificial Intelligence?

Google beschouwt zichzelf als een Artificial Intelligence first company,
wat zoveel inhoudt dat alle technologie die Google ontwikkelt in meer
of mindere mate kunstmatige intelligentie bevat. We zien dit
bijvoorbeeld allemaal dagelijks terug bij het uitvoeren van
zoekcommando’s. In deze sessie laat Dick Dijkstra van Google
zien wat de ontwikkelingen zijn rondom AI en RPA, en hoe je
daar als overheidsorganisatie je voordeel mee kunt doen.
Dick Dijkstra, Technology Partner Growth Lead for Northern
Europe, Google

The Future Of Work: Intelligent Machines Whispering To
Your Employees

Increasingly, intelligent machines - ranging from artificial intelligence to
intelligent assistants to RPA bots and beyond - are working side by side
with employees to solve business problems. Most digital and technology
leaders remain at the early stages of this movement, as inhibitors
abound. While this is a multidecade technology journey, optimizing
human-machine interactions can yield great business value to your
organization today.
Key Takeaways:
• The Future Of Work Involves Working Side By Side With Intelligent
Machines
• Mastering Human-Machine Interaction Faces Far More
Obstacles Than You Think
• Success Depends On Focused Scenarios Deployed Across
The Employee Journey
Laura Koetzle, Vice President and Group Director, Forrester
Research

Robotisering in de overheid, toekomst is vandaag begonnen

Topfuturist Tony Bosma neemt u mee richting de toekomst en vertaalt
de uitdaging van morgen naar de kansen voor vandaag. In een
realistische sessie behandelt hij de voornaamste trends en duidt hij de
impact op de overheid. Een kritische blik op de impact van technologie
op de toekomst van de overheid. Geen utopische
vergezichten maar realiteitszin en bezinning. Een
multimediale sessie die u niet mag missen en absoluut aanzet
tot verder denken!
Tony Bosma, Trendwatcher, Futurist, Publicist en
veelgevraagd spreker over toekomst en trends
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Impact met robotisering: voorbij de hype

De afgelopen jaren heeft Martijn Groenewegen als verantwoordelijke
voor informatiemanagement eerst de strategische sturing op de inzet
van IT en business alignement verbeterd. Vanuit die basis richt hij zich
meer en meer op innovatie, businessempowerment en flexibiliteit om
een betekenisvolle partner te zijn bij actuele maatschappelijke opgaven.
Robotisering is één van de onderwerpen in de strategie waar Martijn
warm voor loopt. Met de inzet van Peppert werden we
gelukkig realistischer over robotisering; gebruik de hyperigheid rond
robotisering wel en bereid je organisatie voor. De meeste technologie
die past bij de volwassenheid van organisaties, is robuust
genoeg om er op kortere termijn dan vroeger voordeel uit te
halen. Begin dan ook niet met een pilot als je
organisatorische impact wil hebben.
Martijn Groenewegen, Hoofd Digitale Strategie, Gemeente
Rotterdam

De RPA journey van DJI

Veel overheidsorganisaties overwegen om RPA in te zetten of zijn
onlangs gestart met een POC. DJI is in 2018 al gestart met de inzet van
RPA. Tijdens deze case vertellen zij hoe hun RPA journey tot nu toe is
verlopen: waarom maakt DJI gebruik van RPA? Hoe is het selectieproces
gegaan? Wat zijn de valkuilen en lessons learned? En welke ambities
liggen er voor de toekomst?
Frank de Jonge, waarnemend Algemeen
Directeur, SSC Dienst Justitiële Inrichtingen,
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Johan de Bruijn, Projectleider RPA, SSC Dienst
Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en
Veiligheid

Iedereen z’n eigen Wout

In december 2018 is een pilot van chatbot Wout live gegaan
in Hengelo, op het gebied van vuurwerkoverlast. Harry geeft
een kijkje achter de schermen bij de politie: over het ontstaan
van Wout, de pilot en het vervolg.
Harry Schrooten, Projectmanager, Politie Nederland

INNOVATIE PLATFORM

Bij ons Innovatie Platform kunt u terecht om innovatieve
toepassingen rondom AI en robotisering te zien en zelf
te proberen!
UiPath
Gemeentelijke app store voor robots
Maurits Houck, Country Manager Netherlands, UiPath
MvR & Partners / Dimpact
De spraakgerichte overheid
Carla Admiraal, Manager, Dimpact
Howaboutyou
Lancering verwijsbots voor op je website
Ewoud de Voogd, Directeur, HowAboutYou
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