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ICT Day

DE TOEKOMST IS DIGITAAL: BETER BEGRIJPEN  
OM HET NIET TE MOETEN ONDERGAAN

Digitaal is verweven met alle sectoren en in het bijzonder met de 
IT- en communicatiesector. Welke afdeling gebruikt geen digitale 
interface in haar dagelijks beheer? Moeilijk te beantwoorden, 
en waarschijnlijk geen enkele dienst. Deze vaststelling is niet 
nieuw, maar er zijn nog veel uitdagingen. Of we het nu digitaal 
of numeriek noemen, of het nu een middel of een doel is, het 
is overal. Van software, tot de website, tot de ondersteuning. 
Met de moeilijkheid dat er niets in vast is. Zowel de inhoud, als 
de compatibiliteit, de ondersteuning, en de beveiliging moeten 
voortdurend bijgewerkt worden.

Deze dag is een unieke gelegenheid om al uw kennis over deze 
onderwerpen te actualiseren. Dit programma is ontworpen om 
de personen actief in overheidsopdrachten samen te brengen 
op het gebied van IT en communicatie: aankopers en juristen, IT-
specialisten en communicatiemanagers.

Het doel is gemeenschappelijk, maar aangezien het ene beroep niet 
het andere is, stellen wij twee trajecten voor. Voor de 5de editie, 
en zoals velen van u elk jaar terugkomen, behandelt het IT-traject 
steeds meer gespecialiseerde en specifieke onderwerpen. Het 
communicatie-traject is toegespitst op de middelen en het steeds 
veranderende juridische kader.

http://www.ebpevents.be/ictday-nl


PROGRAMMA

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

DATUM EN TIJDSTIP
Donderdag 24 september 2020 
van 9u00 tot 16u30
 
LOCATIE*
THON HOTEL BRISTOL STEPHANIE 
Louizalaan 91-93 - 1050 Brussel

INSCHRIJVING
Inschrijving online op  
www.ebpevents.be/ictday-nl

INSCHRIJVINGSGELD
TARIEVEN
PUBLIEKE SECTOR  €450 excl btw
PRIVE SECTOR  €650 excl btw

Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname aan
de conferentie als de lunch en dranken gedurende
de hele dag.

PERMANENTE VORMING
OVB: 5 punten
IBJ: in aanvraag
 
Na het evenement ontvangt u een 
aanwezigheidsattest via email.  

CONTACT
Joëlle Genbrugge
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 05

ZAAL IT ZAAL COMMUNICATIE

Onthaal

09u00-09u30 PLENAIRE SESSIE: Toekomst van het digitale in België / Sessie in het Engels
SASKIA VAN UFFELEN - Digital Champion of Belgium, GFI CORPORATE VICE PRESIDENT BENELUX

9u35-10u35

Archieven in de cloud
Minder papier, het einde van gangen vol muffe dossiers, moeizaam overleg en ruimtegebrek. De 
traditionele archivering was lang de enige en beste optie, de archivering van de 21e eeuw moet nog 
worden bepaald. De consultatie ervan, die deels zelfs al digitaal kan gebeuren, zal blijven bestaan, 
maar moet het papier echt verdwijnen? Het is van essentieel belang om de toegankelijkheid van het 
cloud-archief continu en over de nieuwste technologieën heen te verzekeren. Hoe het elektronisch 
archief op een veilige manier toegankelijk maken, ook voor nieuwe medewerkers? En wat met het 
beheer van deze elektronische archieven, doet u dit best intern of extern? Welke cloudprovider 
voorzie ik het best en wat moet deze kunnen garanderen om een betrouwbare partner te zijn voor je 
archieven? Welke regels moet je in het achterhoofd houden wanneer je wenst samen te werken met 
een externe partner?
ROELAND LEMBRECHTS - Advocaat, SIRIUS LEGAL

9u45 -10u45

De bijzonderheden van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op het 
gebied van elektronische communicatie, radio-omroep en audiovisuele 
media. Hoe moeten we de uitzonderingen voorzien in de reglementering 
interpreteren in het digitale tijdperk van nieuwe communicatievormen?
-  Artikel 26 van de wet van 17 juni 2016 « Specifieke uitsluitingen op het gebied van elektronische 

communicatie»;
-  De uitzondering «Programma» vastgelegd in artikel 28, §1, al. 1, 2 ° van de wet van 17 juni 2016 

(“de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal bestemd voor 
audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten, die worden geplaatst door aanbieders 
van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten, of opdrachten betreffende zendtijd of 
betreffende de levering van programma’s die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten of radio-omroepdiensten.”)

YOURI MUSSCHEBROECK - Advocaat, CMS

11u-11u10  Koffie-pauze 10u50-11u00  Koffie-pauze

11u10-12u40

[RONDETAFELGESPREK] Hoe tot een goede onderhandeling komen voor 
ICT-contracten?
- Hoe een exclusieve ICT leverancier vermijden?
- Hoe een eerlijke prijsvergelijking maken van verschillende offertes?
- De software onafhankelijk aanschaffen of licenties huren?
CHRISTIAN GELDHOF, Diensthoofd Procurement, FEDERALE POLITIE

11u00-12u30

[WORKSHOP] Leer elkaars taal en haal meer uit een overheidsopdracht 
voor (digitale) communicatiebureaus
- Wanneer, hoe en waarvoor kan u ze inzetten?
- Hoe beschrijft u hun missie?
- Wat kunnen zij betekenen voor u?
- Concrete voorbeelden een duidelijk advies.
GEERT VANOVERSCHELDE, CEO,  SYLVESTER

12u45-13u45  Lunch 12u35-13u35  Lunch

13u45-14u45

Blockchain als dienst voor de burgers?
- Wat houdt deze technologie in?
- Welke impact zal deze technologie hebben in de toekomst?
- Voorbeelden van het gebruik van de blockchain technologie binnen overheidsbesturen.
BENJAMIN DOCQUIR, Advocaat, Partner bij OSBORNE CLARKE
FRANK HOOGENDIJK, Advocaat, OSBORNE CLARKE

13u35-14u35

Het intellectuele eigendomsrecht: problematiek en oplossingen
-  Wat is de toepasselijke regelgeving en wat zijn de procedures en uitzonderingen in dit specifiek 

dossier?
- Welke procedure kiezen? Hoe het bestek schrijven?
- Hoe worden vergoedingen voor ingediende projecten of offertes bepaald?
- Hoe om te gaan met intellectueel eigendomsrecht?
ANDRIES HOFKENS, Advocaat, BAUMBAUER BV

14u45-14u55  Koffie-pauze 14u35 - 14u45  Koffie-pauze

14u55-16u25

[WORKSHOP] Intelligente technologieën ten dienste van de publieke 
sector
Big data, artificial intelligence, cloud, blockchain, ... : hoe het bestek schrijven en hoe de offertes voor 
deze nieuwe technologieën evalueren?
• 30 minuten theorie en presentatie van de praktijkcase;
• 30 minuten groepswerk; en
• 30 minuten debriefing.
JENS MOSSELMANS & PETER CRADDOCK & STEF FEYEN - Advocaten, 
NAUTADUTILH

14u45-16u15

[WORKSHOP] Cyber Security Awareness 
Interactieve sessie om het bewustzijn van de menselijke schakel te vergroten.
- Hoe een veilig paswoord instellen?
- Wat zijn phishing email?
- Veilig mobiel werken
BERT ROBBENS, Head of Sales, CRM GROUP
ANTHONY GESQUIÈRE, Certified ethical hacker & Gastdocent IT Security bij Vives 
hogeschool, CRM GROUP

16u15-16u30 Afsluiting
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