
9.45 - 11.00 uur Plenaire live show

11.15 - 12.05 uur European panel discussion on safe and innovative ways of sharing personal data

13.30 - 14.20 uur Sportinnovatie, een blik op de digitale toekomst van Sport (in) Vlaanderen

14.35 - 15.25 uur Ecosystemen bouwen rond het delen van data. Het Vlaams Datanutsbedrijf als facilitator  
en accelerator van de Vlaamse #Datatech

15.55 - 16.45 uur Smart matchmaking in een slimme regio

11.15 - 12.05 uur Van health data tot gezonde buurten: naar een datagedreven gezondheids- en welzijnsbeleid

13.30 - 14.00 uur Filbert goes digital

14.00 - 14.30 uur Filbert goes digital, proefsessie 1

14.30 - 15.30 uur Filbert goes digital, proefsessie 2   

11.15 - 12.00 uur Gestaag digitaal. Hoe communiceert u digitaal én inclusief?  

13.30 - 13.55 uur De impact van 5G en Edge op data

14.05 - 14.30 uur Haal nog meer uit Mijn Burgerprofiel!

14.40 - 15.05 uur Hulp nodig bij informatieveiligheid en cybersecurity? Wij kunnen helpen!

15.15 - 16.00 uur Data and digital instruments are becoming key enablers to tackle important challenges in the water 
domain.

16.10 - 16.35 uur Bij de overheid komt ICT-talent tot zijn recht

16.45 - 17.45 uur Vlaanderen connect-collega’s verbeteren Studentenportaal door samenwerking tussen agentschappen

11.15 - 11.40 uur Vastgoedinformatieplatform als katalysator voor digitale transformatie binnen de overheid

11.50 - 12.30 uur Bouwen op de Basiskaart Vlaanderen en het stelsel van Basisregisters

13.30 - 13.55 uur Van geodata naar innovatieve beleidsvoorspellingen

14.05 - 14.30 uur Meer veerkracht voor uw organisatie via de Vlaamse dataspace

14.40 - 15.05 uur Hoe ondersteunt Vlaanderen lokale besturen?

15.15 - 15.40 uur Veiliger en beter verkeer met behulp van data

16.10 - 16.35 uur Hoe helpt de Dienst Projectoplossingen uw digitaliseringsprojecten realiseren?

11.15 - 11.40 uur Op weg naar een duurzaam Vlaanderen: Welke rol kan IT decarbonisatie spelen in CO2 reductie?

11.50 - 12.05 uur Trefdag Hackathon

12.10 - 12.30 uur Microsoft CRM: herbruikbare bouwstenen beschikbaar voor iedereen via een catalogus om uw use case 
sneller te implementeren aan een lagere prijs

13.30 - 13.55 uur Innoveren in een krachtig digitaal ecosysteem voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

14.05 - 14.30 uur Digitaal ondernemen in Zaventem, met de hulp van VERA

14.40 - 15.05 uur Hoe balanceren steden wereldwijd technologie en maatschappelijke houdbaarheid van oplossingen?

15.15 - 15.40 uur Hoe migreerde het Agentschap Overheidspersoneel Vlimpers, de HR applicatie van de Vlaamse overheid, 
naar Microsoft Azure?

16.10 - 16.35 uur Hoe deelt u vandaag verantwoord en veilig data?
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#TDV22Trefdag Digitaal Vlaanderen
PROGRAMMA - 22 september 2022

12.15 - 12.30 uur De komst van persoonlijke datakluizen

12.45 - 13.00 uur Data uitwisselen met de bouwstenen van de Vlaamse Sensor Data Space

13.15 - 13.30 uur Vastgoedinformatieplatform: dé digitale oplossing voor de opvraging van vastgoedinlichtingen

13.45 - 14.00 uur De impact van het Vastgoedinformatieplatform bij notarissen en vastgoedmakelaars

14.15 - 14.30 uur De Datavindplaats is er! Zijn uw gegevens er al in opgenomen?

15.45 - 16.00 uur Alle geplande mobiliteitshinder in kaart via GIPOD

16.15 - 16.30 uur Voorkom graafschade, gebruik het KLIP!


