
      

Concept Programma  

NL IGF Event 2018 
How to prepare for a safe, free and 

unfragmented Cyberspace in the 2020s? 

Donderdag 11 oktober  

12.30-17.00 uur 

Bleyenberg te Den Haag 

12.00 uur  Ontvangst & lunch 

 

12.30 uur Plenaire opening 

door dagvoorzitter    

         Marjolijn Bonthuis, adjunct directeur ECP/Programmacoördinator NL IGF    

  

Keynote: The New Internet Governance Complexity: How to prepare for a safe, free and 

unfragmented Cyberspace in the 2020s? 

Wolfgang Kleinwächter, Professor Emeritus University of Aarhus, Member of the Global Commission 

for Stability in Cyberspace (in het Engels) 

Speech over regulering van en in cyberspace  

Bibi van den Berg, Hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden en verbonden aan 

het Institute of Security and Global Affairs. 

14.00 uur Twee workshop rondes  

16.00 uur  Plenaire Paneldebat: How do we prepare for 2020?  

Over de betekenis van multistakeholder approach en het nieuwe framework waar overheden een veel 

actievere rol spelen dan jaren geleden.  

Moderatie: Lousewies van der Laan, Lid board of Directors ICANN 

Panelleden o.a.:  

• Hans de Zwart, directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom 

• Jochem de Groot, directeur Corporate Affairs voor Microsoft Nederland 

• Peter van Burgel, CEO bij AMS-IX 

• Geert Moelker, Lid Managementteam Directie Digitale Economie i.o. EZK 

• Edo Haveman, Hoofd Publiek Beleid Nederland bij Facebook 

• Niels ten Oever, PHD UvA: Infrastructuur onderzoeker en promovendus aan de Universiteit 

van Amsterdam 

17.00 uur Netwerkborrel  

ZIE VOLGENDE PAGINA VOOR TOELICHTING EN SPREKERS VAN DE WORKSHOPS 

http://ecp.nl/


      

EEN GREEP UIT DE WORKSHOPS :  

• EuroDIG 2019  

Georganiseerd door NL IGF 

Voertaal: Engels 

 

In 2019 komt de jaarlijkse pan-Europese conferentie over Internet governance, EuroDIG, naar Nederland. 

Hoe kunnen we ons als Nederland het beste presenteren?  

Tijdens deze workshop geeft een van de grondleggers van EuroDIG, dhr. Kleinwächter, een korte introductie 

over het ontstaan en de betekenis van EuroDIG en eventuele verwachtingen voor Nederland.                  

Arnold van Rhijn (Ministerie van EZK) zal vertellen waarom wij als Nederland EuroDIG in 2019 hosten en 

waarom dat belangrijk is. Auke Pals, medeorganisator van het jongeren programma van EuroDIG, YOUthDIG, 

vertelt welke rol jongeren hierin kunnen spelen. Maarten Simon (SIDN) vertelt waarom SIDN het EuroDIG al 

jaren ondersteunt door middel van sponsoring. Marjolijn Bonthuis (ECP & NL IGF) zal de sessie modereren.  

• Publiek private samenwerking bij het bestrijden van Kinderporno: wat kunnen we doen? 

Georganiseerd door Arda Gerkens, Expertisebureau Online Kinder Misbruik (EOKM) 

 

Het Meldpunt Kinderporno notificeert Internet Service Providers (ISP's) naar aanleiding van meldingen die zij 

binnen krijgen. De ISP's zorgen ervoor dat het materiaal wordt verwijderd. Echter niet alle ISP's werken mee 

of zijn makkelijk te bereiken. Ook ziet het Meldpunt dat beruchte sites steeds ergens anders opduiken. Er is 

echter meer mogelijk dan de techniek alleen. In deze workshop gaat het Meldpunt samen met stakeholders 

op zoek naar andere wegen. Doel van de workshop is te komen tot een nieuw samenwerkingsverband ten 

einde kinderporno te bestrijden. 

 

• Hoe zorgen we SAMEN voor een sterk en op toekomst voorbereid internet?  

Georganiseerd door SIDN Fonds & NL IGF   

 

An open and freely accessible Internet is very important for the proper functioning of our societies. These 

values are supported by many different organizations. Many of the funding organisations are not aware of 

all existing funding initiatives and that a lot of the funded projects are thematically overlapping. On the other 

hand there are some critical blind spots that are underfunded. In this workshop we bring together different 

initiatives funding an free and open Internet in different ways and from different perspectives. 

 

Met o.a.: Valerie Frissen (SIDN Fonds) en Arnold van Rhijn (Ministerie van EZK)  

http://ecp.nl/

