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We Like The Future

Het kompas en de stem van Groningen

Blockchain voor iedereen!

Kom kennismaken in DOT met innovatieve projecten in de
regio Groningen, waarbij Together, Digital en Big Data
centraal staan.
Tijdens deze ochtend kom je alles te weten over de statistische gegevens van de gemeente Groningen, het echte verhaal over blockchain en de digitale democratisering.
Ingewikkeld? Welnee, het word je allemaal kraakhelder
uitgelegd.
Je kunt je voor dit gratis event aanmelden op de site van Let’s
Gro. Ga hiervoor naar letsgro.nl/event/we-like-the-future/

PROGRAMMA

WE LIKE THE FUTURE

10:00 - 11:00 uur

DE BASISMONITOR

Kom de hele dag!

De Basismonitor is bedoeld om één digitaal punt te zijn voor alle beschikbare en relevante data van de gemeente Groningen. De Basismonitor is
niet alleen bedoeld voor de overheid, maar ook voor inwoners, wijkraden,
ondernemers en studenten. Tijdens de sessie krijg je een unieke preview
van het project en de nieuwe website.

We like the Future is een dagprogramma tijdens Let’s Gro. Blijf vooral
na de lunch in DOT. We praten je
dan bij over de resultaten van drie
opmerkelijke proeftuinen. Welke rol
gaat digitale gezondheidszorg spelen
binnen de reguliere zorg? Hoe gaat
het 5G netwerk ons leven veranderen en wat brengen kunstmatige
intelligentie systemen en Data
Science ons?

10:00 - 11:00 uur

BLOCKCHAIN VOOR ‘DUMMIES’

Blockchain staat de afgelopen jaren behoorlijk in de spotlights. Enerzijds
omdat het oa. de onderliggende techniek van Bitcoin is. Anderzijds omdat
het als een "black-magic oplossing voor alles" wordt gepresenteerd. Maar
eigenlijk is het onderliggende principe al een paar duizend jaar oud en is
het zeker geen "haarlemmerolie" -oplossing voor alles.
Tijdens een zero-to-hero-presentatie legt Adri Wischmann in babystapjes
en aan de hand van voorbeelden uit wat Blockchain is en hoe het werkt,
zodat je zelf kunt oordelen waarvoor Blockchain kan worden toegepast.
Adri is verbonden aan het Blockchain Lab Drenthe.

Je krijgt het allemaal te horen van
vakspecialisten maar ook van
Herman Pleij. Hij zal op onnavolgbare wijze de invloed van big data op
de individuele mens en zijn omgeving duiden. Wat zijn de zegeningen,
dilemma’s en de uitdagingen? Wat
kunnen wij leren uit het verleden?
Hoe kunnen wij hier samen van
leren?

Pauze
11:30 - 12:30 uur

BLOCKCHAIN BEYOND THE HYPE

Dot is een unieke lokatie met een
volledig 3D plantarium. Natuurlijk
krijg je in de middag ook een spectaculaire show te zien.

Jorge Marx Gómez gaat in op de toepassingen van blockchaintechnologie
voor de overheid en ook waarom blockchainprojecten vaak falen.
Prof. Dr. Jorge Marx Gómez van de Universiteit van Oldenburg is verbonden aan het Department of Computing Science en partner in het Interreg
project BLING (Blockchain IN Government). Deze sessie is in het Engels.

3D bril op en we zweven samen door
de straten van Groningen en om
hoog naar de maan en beyond!

11:30 - 12:30 uur

‘DE STEM VAN GRONINGEN’

Groningen heeft vele ‘stemmen’ en “De Stem van Groningen’ brengt deze
stemmen samen. De stem van Groningen gaat de collectieve intelligentie
mobiliseren en democratische vernieuwing en actief burgerschap stimuleren. Digitale democratisering voor meer zorg voor elkaar en de leefomgeving. Met behulp van ‘Consul’, een open source digitaal participatieplatform kun je o.a. ideeën en reacties verzamelen, co-creëren en stemmen
en dat allemaal op stedelijk- of wijkniveau. In een interactieve sessie legt
het team van ‘De Stem van Groningen’ uit hoe dit allemaal werkt, maar
vooral hoe je zelf mee kunt doen.
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Lunch

Je kunt je op de site van Let’s Gro aanmelden voor dit event.
letsgro.nl/event/we-like-the-future

We Like The Future!

