Toekomstvisie
Internet Governance Forum 2025
Hoofddoel

Governance

In 2025 is het Internet Governance Forum (IGF) dé plek waar alle stakeholdergroepen elkaar kunnen ontmoeten en in
dialoog gaan over internet governance-vraagstukken.

In 2025 heeft het IGF een verlengd mandaat en meer organisatoriekracht
Het IGF heeft een verlengd en verder uitgewerkt mandaat dat ook duidelijk maakt waartoe het forum dient, en welke stem
stakeholders hierin hebben.
Het IGF heeft een voor stakeholders meer transparante besluitvormings- en financieringsstructuur.
Het IGF heeft meer geld beschikbaar voor het uitvoeren van haar mandaat.

In 2025 faciliteert het IGF een hoogwaardige, inhoudelijke dialoog
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Dialoog

Het IGF heeft meer inhoudelijke focus, zoals door een selectie van onderwerpen en/of thema’s.
Het IGF sluit aan op de agenda van regionale en nationale IGF’s, en vice versa.
Het IGF heeft een beter gestructureerd en gefinancierd inhoudelijk voorbereidingsproces (‘intersessioneel werken’).
Het IGF heeft een voor stakeholders transparanter systeem voor het toekennen van inhoudelijke sessies.
Het IGF gebruikt meer interactieve werkvormen voor een inhoudelijke dialoog, in plaats van enkel presentaties.
In 2025 faciliteert het IGF een inclusieve dialoog met transparante belangenbehartiging
Het IGF heeft een gelijkwaardige representatie van stakeholder(groepen), op basis van geografie, gender, leeftijd en kennisniveau.
Op het IGF zijn belangrijke stakeholders aanwezig en op hoog niveau vertegenwoordigd, zoals techbedrijven, politici,
fabrikanten, en belangrijke sectoren als de zorg.
Het is van deelnemers bekend wie zij vertegenwoordigen, welke belangen zij behartigen en wie hun deelname betaalt.

In 2025 leidt het IGF tot concrete en richtinggevende resultaten

Resultaten

in opdracht van:

Het IGF leidt tot meer concrete voorstellen voor nationaal en internationaal internetbeleid.
Het IGF inspireert inhoudelijke discussies binnen andere VN-fora.
Het IGF levert standaarden of praktijkvoorbeelden die nationaal of regionaal kunnen worden toegepast.

Over deze kaart
Deze mindmap beschrijft de toekomstvisie van Nederlandse stakeholders voor het Internet Governance Forum (IGF). Het IGF is een jaarlijks terugkerend mondiaal
multistakeholder-platform voor discussie over en afstemming van diverse zaken op het gebied van Internet Governance. De horizon voor deze visie is 2025, wanneer
het IGF in Rusland zal plaatsvinden. In de tussentijd zal het mandaat van het IGF door de VN worden vernieuwd. Het doel van deze visie is om Nederlandse stakeholders
verder te verbinden en krachten te bundelen, zodat zij de Nederlandse impact op het IGF kunnen vergroten. De visie is het resultaat van twee denksessies met
Nederlandse stakeholders in februari en maart van 2021, onder begeleiding van De Argumentenfabriek. De sessies zijn georganiseerd op initiatief van het Ministerie
van Economische Zaken, ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
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