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HET CONCEPT Overheid 360°
Maatschappelijke impact met een digitale overheid

Verandering in de samenleving ging nog nooit zo snel als  nu. De 
afgelopen periode heeft nogmaals duidelijk gemaakt  hoe 

belangrijk het is dat overheden flexibel en snel kunnen  inspelen 
op brandende maatschappelijke kwesties.

Deze tijd vraagt een andere manier van denken en doen, 
ondersteund door solide ICT. We zitten feitelijk in een continue 

digitaal transformatie.

Uniek aan Overheid 360° is dat 100% van de aanwezige  
bezoekers gekwalificeerd zijn en zo met iedere interactie  een 

waardevol contact kan worden gelegd.
Alleen die personen die werkzaam zijn bij een gemeente,  
provincie, rijksoverheid of een andere publieke instantie  

kunnen het event gratis bezoeken.

Geef ook jouw slimme oplossing een podium op Overheid  360°. 
Dit congres biedt als een van de weinige  evenementen de 

mogelijkheid direct contact te maken met  uw doelgroep. Wij 
kennen onze bezoekers, weten met  welke vraagstukken zij 
zitten en welke beslissingen ze op  dit moment moeten gaan

nemen.



FACTS BEZOEKERS 2O19*
*de laatste fysieke editie i.v.m. COVID-19

946
bezoekers hebben  
Overheid 360°bezocht

65%
Van de bezoekers is eind- of  
medebeslisser in een aankooptraject

23%
12%

10%

7%
5%

4%
4%

3%
3%

2%

Informatiemanager
Beleidsadviseur
ICT Professional 

Projectleider

Adviseur/Consultant  

Programmamanager

Functioneel Medewerker

ICT Manager
Hoofd/Directeur  

ICT Coördinator

Gemeente

Rijksoverheid

Provincie

Zelfstandig  
Bestuursorgaan

Waterschap

FUNCTIE TOP 1O BRANCHE TOP 5

7,5
bezoekers beoordeleneen  
bezoek aan Overheid 360°
gemiddeld met een7,5



BEZOEKERSPROFIEL 2O19*
*de laatste fysieke editie i.v.m. COVID-19

BEZOEKERS UIT PROVINCIE 

Onbekend
Zeeland

Flevoland
Drenthe

Groningen
Friesland
Limburg

Overijssel
Noord-Brabant

Gelderland
Noord-Holland

Utrecht
Zuid-Holland 25%

15%
14%

10%
9%

6%
4%

3%

2%
2%

2%

1%
7%

BEZOEKERS BETROKKEN BIJ BESLISSINGEN Adviseur

Medebeslisser

Niet betrokken

Eindbeslisser

Een kwart (26%) van de bezoekers is (mede) betrokken bij (investerings-, aankoop- of 
inkoop-) beslissingen. Meer dan de helft (61%) is adviseur en 13% is niet betrokken. 

Overheid 360° trekt bezoekers vanuit heel Nederland. Alle provincies zijn 
vertegenwoordigd bij de registratie. Er kwamen in 2019 opvallend meer 
registraties uit de provincie Zuid-Holland (25%). 



BEZOEKERSPROFIEL 2O19*
*de laatste fysieke editie i.v.m. COVID-19

INTERESSE IN BELEIDSTHEMA’S

Arbeidszaken
Wonen

Economie
Onderwijs

Jeugd
Gemeentefinanciën

Mobiliteit
Cultuur

Milieu
Werk en Inkomen

Gezondheid
Inkoop en contractbeheer

Ruimte
Veiligheid

Communicatie
Burgerparticipatie

Sociaal domein
Dienstverlening

Informatiebeleid & ICT

4%

10%

83%
38%

9%

5%

8%
8%

12%

5%

15%

INTERESSE IN ICT OPLOSSINGEN

‘Analytics en kunstmatige intelligentie’ is in 2019 een ‘hot item’ binnen de 
overheid; meer dan de helft (54%) van de bezoekers is hierin 
geïnteresseerd. Daarnaast blijven bezoekers door de jaren heen 
geïnteresseerd in ‘informatiebeveiliging’ (45%). Ook ‘nieuwe’ ICT 
oplossingen als  ‘datawarehousing’ (36%) en ‘data anonimisering en 
pseudonimisering’ (34%) kunnen rekenen op interesse.

Storage

Networking & Communications

Virtualisatie

Outsourcing

Contentintegratie

IT-Beheer

Internet of Things

Business software

Cloud computing

en pseudonimisering

Data anonimisering

Datawarehousing

Informatiebeveiliging

Analytics en kustmatige intelligentie 54%
45%

36%
34%

34%
33%
32%

25%
18%

16%
16%

11%
7%

Net als voorgaande jaren gaat verreweg de meeste interesse uit naar het 
beleidsthema ‘informatiebeleid & ICT’ (83%), gevolgd door ‘dienstverlening’ 
(38%) en het ‘sociaal domein’ (15%). De top 3 is hetzelfde als in 2018, maar met 
meer geïnteresseerden voor de thema’s.

4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%



THEMA’S DIE BEZOEKERS VOOR DEZE EDITIE INTERESSANT VINDEN

INTERESSANTE THEMA’S VOOR DEZE EDITIE
*gebaseerd op bezoekersonderzoek uit 2019

AI Cloud & Common 
Ground

Data Digitalisering Informatiemanagement

Cyber Security



EXPOSANTENDEELNEMERS

DEELNEMERS EN EXPOSANTEN VOORGAANDE EDITIES*
*een greep uit de bedrijven die voorgaande edities als bezoeker of exposant deelnamen

Gemeenten:

Alkmaar, Almere, Amersfoort, 

Amsterdam, Apeldoorn, Assen, 

Breda, Buren, Delft, Den Haag, 

Dronten, Giessenlanden, Grootegast, 

Haarlem, Heerenveen, Hellendoorn,

Helmond, Hilversum, Houten, 

Leidschendam-Voorburg, Lelystad, 

Lochem, Maassluis, Meppel, 

Noordwijkerhout, Oosterhout, Oud 

IJsselstreek, Pijnacker-Nootdorp, 

Rheden, Roermond, Rotterdam, 

Schouwen-Duiveland, ‘s-

Hertogenbosch, Sittard-Geleen, Sluis, 

Sudwest-Geleen, Tilburg, Utrecht, 

Veenendaal, Venlo, Weert, Woerden, 

Zeist, Zevenaar, Zutphen, Zwolle

Belastingdienst

Dienst Justitiële Inrichtingen

DUO

Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken

Ministerie van Defensie

Ministerie van Economische 
Zaken

Ministerie van Financiën

Ministerie van Sociale Zaken

Ministerie van Veiligheid en 
Justitie

Provincie: Fryslân, Gelderland, 
Groningen, Limburg, Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland

Service Centrum Drechtsteden

Sociale Verzekeringsbank

AENC

APPelit

Be Informed

Brightfox

Centralpoint

Cryptshare

De Processpecialisten

Dynabook (Toshiba)

Egress Software 
Technologies

Ergotron

Esperantoxl

Fortes

FourPoints Business 
Intelligence

Gemboxx

HP Inc.

Huawei

IGEL

KPN Security

Liquidware

Maandag

Martello

Matrix42

Mavim

Microsoft

Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

MY-LEX

Native Consulting

NedGraphics

OneTrust

Postex

Provincie Zuid-Holland

ProximaX

Sdu

Testersuite

TOPdesk

Utrecht Dataschool

Veeam Software

Visma Software

VNG Realisatie

Ynformed

Zscaler

ZyLAB



TARGETS OVERHEID 360 | 2023

1,000
unieke bezoekers,  
eindgebruikers na screening

45
deelnemers en partners

• Afdelingshoofd/directeur
• Beleidsadviseur / Bestuurder
• Coördinator/projectleider
•Functioneel manager
•Gemeentesecretaris / griffier
•Informatiemanager / ICT manager
• ICT professional
•Programmamanager

1.Gemeenten  
2.Rijksoverheid  
3.Provincie
4.Zelfstandig bestuursorgaan
5.Waterschappen  
6.Veiligheidsregio’ s

AANWEZIGE FUNCTIES BRANCHE TOP 6

74.000
Totaal bruto bereik



Platinum Goud Zilver Brons Expo Brons 
Spreker

Voor het congres
Logovermelding en bedrijfsprofiel op Overheid360.nl • • • • •
Whitepapers uploaden voorafgaand aan het congres • • • • •
Bannercampagne op Overheid360.nl, aantal impressies: 5.000 2.500
Whitepaper promotie in Overheid 360° nieuwsbrief (1x) •
Logo op diverse communicatie en promotie uitingen •

Tijdens het congres Platinum Goud Zilver Brons Brons
Eigen congresruimte optioneel*
Meetingpoint Custom (12 m² met eigen standbouw) optioneel*
Meetingpoint Premium (6 m²) • • •
Meetingpoint Economy (4 m²) •
Presentatie van 30 minuten** 2x (grote zaal) 1x (grote zaal) 1x (kleine zaal) 1x (kleine zaal)
Logo op diverse communicatie en promotie uitingen • •
Deelname tickets voor collega’s (crew) 8 6 4 3 3
LeadScanners 8 6 4 3
Parkeertickets 4 3 2 1 1
Prijzen (excl. BTW) €16.995 €10.995 € 7.995 € 4.995 € 4.995

*Platinum pakket optioneel uit te breiden met:
- Meetingpoint Custom van 12m2 met eigen standbouw voor €3.000 extra (i.p.v. het standaard     
meetingpoint Premium van 6m2. Zie specificaties op de volgende pagina)

- Eigen congresruimte + opname in het programma. Prijs op aanvraag.

** Presentatie van 30 minuten:
- Grote zaal heeft een capaciteit van maximaal 100 bezoekers
- Kleine zaal heeft een capaciteit van maximaal 50 bezoekers

DEELNAMEMOGELIJKHEDEN



Toelichting partnermogelijkheden Overheid 360°

Type stands

Meetingpoint Economy Meetingpoint Premium Meetingpoint Custom (eigen stand)

4m² meetingpoint
Achterwand met logo (100 x 250 cm BxH)

Inrichting: 
- 1 statafel
- 2 hoge krukken
- Stroompunt
voor aansluiting
van drie stekkers

6m² meetingpoint
Achterwand met logo (200 x 250 cm BxH)

Inrichting: 
- Beeldscherm 46”
- 1 statafel
- 3 hoge krukken
- Stroompunt 
voor aansluiting
van drie stekkers

• Vrijstaand meetingpoint van 12 m2

• Prominente zichtlocatie op 
congresvloer

• Voorzien van stroompunt
• Eigen invulling ontwerp stand i.o.v. 

met organisatie

Eigen congresruimte
Deze optie biedt de gelegenheid om de hele dag een eigen congresruimte in te vullen met bijvoorbeeld sessies, workshops of demo’s. Deze activiteiten worden 
meegenomen in de communicatie en registratie voor het congres. Alleen mogelijk in combinatie met Platinum pakket, beschikbaarheid en invulling in overleg 
met de organisatie.

LeadScanner app
Met de LeadScanner app Grip kunt u met uw eigen iOS of Android device bezoekers scannen. Na afloop van het event weet u wie bij u in de stand is geweest. 

Presentatie van 30 minuten
Het geven van een presentatie biedt uw organisatie een strategische manier van profilering door middels bijvoorbeeld een prachtige klantcasus. De presentatie 
is inclusief gegevens van bezoekers. Aan deelnemers stellen we de presentaties als downloads achteraf beschikbaar. Afhankelijk van het gekozen pakket heb je 
recht op een grote zaal (Pakket Platinum of Goud) met een capaciteit van maximaal 100 bezoekers of een kleine zaal (Pakket Zilver of Brons Spreker) met een 
capaciteit van maximaal 50 bezoekers.

DEELNAMEMOGELIJKHEDEN



OVERHEID 360 PLATTEGRONDPLATTEGROND OVERHEID 360

Meetingpoint 
Economy (4 m²)

Meetingpoint 
Premium (6 m²) 

41
6m²

Vraag bij de organisatie van het Overheid 360° congres naar de beschikbare plekken op de beursvloer   



THEMA’S OVERHEID 360 | 2023

THEMA 1: INFORMATIESTRATEGIE

Sterke ICT is de basis voor het succes van overheden op vele terreinen.
Een solide ICT-visie is dan ook niet alleen van belang voor de afdeling
I&A: een toekomstgerichte informatiestrategie is dé basis voor een
moderne gemeente en zorgt voor verbinding tussen alle primaire
processen zoals bijv. dienstverlening, bedrijfsvoering en handhaving.
Daarnaast is informatie- en datastrategie de basis voor dienst- en
procesinnovatie.

Toekomstgerichte keuzes in ICT

Hoe gebruiken innovatieteams ICT en data om te komen tot 
fundamentele verbetering? Hoe maak je toekomstgerichte keuzes in 
ICT met enerzijds een solide basis en er anderzijds ruimte is voor 
innovatie? Hoor tijdens het vakcongres hoe collega professionals hier 
vorm aan geven.

THEMA 2: DATAGEDREVEN OVERHEID

Van data naar toegevoegde waarde!

Overheidsinstanties hebben heel veel data tot hun beschikking. De kunst is die
data te gebruiken en te combineren voor het creëren van toegevoegde waarde
voor de samenleving. Vooral het duiden van de data is vaak nog lastig. Wat
zeggen al die gegevens nu echt? Algoritmen werpen een nieuw licht op
problemen die eerst buiten zicht bleven. Dat roept nieuwe, vaak ethische vragen
op: verplicht het weten tot ingrijpen? Hoever mag de overheid gaan bij het
ingrijpen in het persoonlijke leven van burgers, bijvoorbeeld in het geval van
vroeg-signalering van schulden? Is het voorkomen van maatschappelijke
kosten voldoende daarvoor?

Bestuurlijke visie op datagedreven werken

Een visie is onmisbaar, de samenleving verwacht dat de overheid meegaat met
haar tijd. Daarvoor is het ook nodig dat de bestaande dienstverlening en ICT-
systemen vooral solide werken. Zorg je voor een goed evenwicht hierin? Met
een open blik naar de toekomst en tegelijkertijd de technische basis op orde?
Deze uitdagingen, kansen en dilemma’s komen aan bod tijdens congres
Overheid 360°.



THEMA’S OVERHEID 360 | 2023

THEMA 3: VEILIGE OVERHEID & SAMENLEVING

Privacy en informatieveiligheid verdienen topprioriteit in het publieke
domein. De overheid is tenslotte dé drager van persoonsgegevens en
haar ICT-systemen zijn cruciaal voor het reilen en zeilen in de
samenleving. Bescherming van deze gegevens leeft als geen ander
onderwerp bij de burger. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe:
innovatieve toepassingen dienen zich in rap tempo aan. Dit biedt
kansen, maar ook bedreigingen; nieuwe ontwikkelingen kunnen ook
nieuwe vormen van privacy schending of risico’s op beveiligingslekken
met zich meebrengen.

Hoe borg je de continuïteit van systemen?

De toenemende complexiteit maakt het lastiger om de juiste
professionals te vinden die de ontwikkelingen kunnen bijbenen. Met
een fors tekort aan ICT’ers is het vooral voor kleinere
overheidsinstanties lastig aan geschikte medewerkers te komen. Hoe
houd je kennis in huis en borg je de continuïteit van de systemen? Een
scala van solide oplossingen en discussies rondom het thema veilige
overheid & samenleving komen aan bod tijdens het congres.

THEMA 4: IT OUTSOURCING & CLOUD COMPUTING

Steeds meer vakapplicaties en kantoorautomatisering (Office 365) zijn alleen
nog als een cloudapplicatie af te nemen. Een virtuele werkplek in de cloud
wordt steeds goedkoper. Daarnaast worden steeds meer oplossingen als
service aangeboden. Door te kiezen voor cloud oplossingen of het nemen van
abonnementen op applicaties wordt de gemeente ontzorgd. Tegelijkertijd willen
gemeenten zelf zeggenschap houden over de achterliggende data. Het hebben
van toegang tot deze data is cruciaal om cross- sectorale analyses te kunnen
maken. Wat zijn slimme keuzes die hierin gemaakt moeten worden? Wat doen
gemeentes zelf en wanneer maken ze gebruik van de markt? congres Overheid
360°.

Handvaten voor IT outsourcing & cloud computing

Hiervoor hebben veel organisaties nog genoeg ‘huiswerk’ te doen. Denk
bijvoorbeeld aan het beter beheren van basis-, kern- en georegistraties. Naast
het beter op orde brengen van het fundament gaat het ook om het creëren van
toegevoegde waarde met deze databronnen. Heb je al nagedacht hoe u dit in
jouw organisatie wordt verwerkt? Congres Overheid 360° geeft je handvaten
rondom IT outsourcing & Cloud computing.



VRIJBLIJVEND EEN
ADVIES OP MAAT
Of het nu gaat om het verhogen van de  
naamsbekendheid van jouw organisatie,  het 
genereren van leads en/of het  profileren
van jouw organisatie als thought leader in 
de markt: we adviseren je graag over het 
behalen van jouw marketingdoelstellingen
via een deelname aan Overheid 360.

Overheid 360 is een event van de Jaarbeurs 
dat volledig gefaciliteerd wordt door PINO 
Evenementen en Congressen.

CONTACT

Contact
overheid360@congresbureau.nl
+31 (030) 275 96 24
www.overheid360.nl

mailto:overheid360@congresbureau.nl
http://www.overheid360.nl/
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