VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum, de bestemming en je naam op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1

HOE LANG DUURDE DE REIS?
5 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Bezoeken van de Gartner Data & Analytics Summit. Dit is een bijeenkomst waarbij wereldwijde leiders van Data
and Analytics bij elkaar komen om de laatste trends en ontwikkelingen rond data en AI te bespreken.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Alle locaties bevonden zich in London. Het hotel en de evenementenlocatie.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Chief Data Officers van andere organisaties, data experts, auteurs, chief information officers, solution
providers.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De gemeente heeft een datastrategie. Deze datastrategie wordt het komende jaar herijkt en draagt bij aan de
maatschappelijke opgaven van de stad. Centraal in de datastrategie staat het verantwoord omgaan met data
en AI op een dusdanige manier dat de veiligheid en privacy van inwoners wordt gewaarborgd en rekening
wordt gehouden met ethische aspecten. Het is van belang dat de gemeente goed op de hoogte is van de
laatste ontwikkelingen, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving en dat er goede contacten worden
gelegd met relevante experts. Daarnaast willen veel organisaties in de publieke en private sector leren van de
ervaringen van de gemeente en is met deze reis ook een visitekaartje afgegeven voor Den Haag als stad van
vrede en recht.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Er is met bepaalde contacten een vervolgafspraak gemaakt om verdere verdieping op te zoeken en kennis en
ervaring uit te wisselen. Daarnaast heb ik alle documentatie, verslagen en foto’s gedeeld met mijn team en
geef ik een presentatie in meerdere bijeenkomsten over de belangrijkste uitkomsten.
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