
  

 

 

 

 

Wij staan met onze organisatie op 7 juni 2023 als exposant op het Overheid 360° congres. Tijdens dit 
event delen we digitale kennis, een product of dienst die bijdraagt aan de maatschappelijke impact van 
de digitale overheid. Heb jij ook relevante kennis over de digitale wereld die je graag wil delen met 
overheidsmedewerkers? Dan is het Overheid 360° congres echt iets voor jou! 

De afgelopen jaren is de samenleving namelijk erg veranderd. Vooral de digitalisering en het menselijke aspect 
zijn belangrijker geworden. Deze periode heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat overheden 
flexibel en snel kunnen inspelen op maatschappelijke kwesties. Deze tijd van digitale transformatie vraagt een 
andere manier van denken en doen, ondersteund door solide ICT.  

Geef ook jouw slimme digitale oplossing een podium op Overheid 360°. Dit congres biedt als een van de weinige 
evenementen de mogelijkheid direct contact te maken met je doelgroep. Tijdens deze live editie van het 
Overheid 360° congres krijgen de bezoekers meer inzicht in de trends en ontwikkelingen die de komende jaren 
op ons af komen en de technologische mogelijkheden die zij in hun eigen organisatie kunnen inzetten. Zowel 
commerciële als publieke organisaties mogen als exposant aan dit congres deelnemen.  
 

Wie?  Alle aanwezige bezoekers zijn gekwalificeerd en werkzaam bij een gemeente, provincie, 
rijksoverheid of een andere publieke instantie 

Wat? Overheid 360° congres is hét jaarlijkse congres over informatiemanagement voor de 
overheid.  

Waarom? Als partner van Overheid 360° krijgt je de kans om een onuitwisbare indruk achter te laten 
in de publieke sector en je netwerk uit te bereiden. Het is belangrijk om onze kennis over 
informatiemanagement en digitalisering met elkaar te delen, zodat we maatschappelijke 
impact kunnen blijven hebben en meegaan met de veranderingen die de samenleving van 
ons vraagt.  

Waar?  Jaarsbeurs Utrecht 

Wanneer? Woensdag 7 juni 2023 

Hoe laat? Van 9.00 – 17.00 uur 
 

Wil je meer weten over het congres? Bekijk dan hier het 
informatiepakket, of neem contact op met de organisatie van 
het Overheid 360° congres 2023: 

E: overheid360@congresbureau.nl  

T: +31 (030) 275 96 24 

W: www.overheid360.nl  

Overheid 360° congres: Hét jaarlijkse congres over informatiemanagement  

voor de overheid op 7 juni 2023 in Jaarbeurs Utrecht 

 

https://www.overheid360.nl/wp-content/uploads/Informatiepakket-voor-exposanten-Overheid-360-7-juni-2023.pdf
mailto:overheid360@congresbureau.nl
http://www.overheid360.nl/

