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MENS EN TECHNOLOGIE
BEDREIGING OF ZEGEN EN KANS?
Robots die de mens de baas worden, artificial intelligence, big data, stamcellen
op een chip, de beïnvloeding van hersenfuncties, het zijn hypes van nu.
De rol van technologie in de samenleving staat ter discussie. Als federatie
van technologiebranches kan en wil FHI die discussie niet uit de weg gaan,
integendeel.
Verantwoord ondernemen vraagt om bezinning op relevante maatschappelijke
vragen. ‘Waar zijn wij nou helemaal mee bezig’, de vraag naar bedreigingen. Of
andersom, waar creëren we echte toegevoegde waarde? Hoe kan technologie de
mensheid, de wereld dienen?
De vraag is ook van groot belang voor het openbaar bestuur, de overheid.
Welke regelgeving en wetshandhaving is onvermijdelijk om uitwassen te
voorkomen c.q. in te dammen? Hoe kan de overheid gewenste, perspectiefvolle
ontwikkelingen stimuleren?
En waar de overheid een belangrijke speler is op terreinen als onderwijs,
onderzoek, gezondheidszorg, openbare infrastructuur, publieke veiligheid, daar
komen de vragen ook keihard op tafel.

Het gesprek, gedachtevorming, samenspel is noodzakelijk tussen bedrijven,
overheden en onderzoeksinstellingen. In dat kader en met het oog op de
toekomst is het FHI federatiecongres 2015 voorbereid.
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn, mee te denken en mee te
praten, maar ook om deel te nemen in het netwerk van mensen die goede
voornemens ook gaan wáármaken…

PROGRAMMA FHI FEDERATIECONGRES
15.00 uur

Ontvangst

15.45 uur

Inloop in de zaal

16.00 uur

Introductie

	
Eric van Schagen · voorzitter FHI, federatie van technologiebranches / DGA Simac Techniek

16.05 uur	
Intieme Technologie,
de slag om ons lichaam en gedrag
Rinie van Est · Rathenau Instituut

16.25 uur	
Big Data en Big Brother,
wat mogen we allemaal nog verwachten?
Hans Abbink · CEO/oprichter Almende B.V.

16.45 uur

Ontwikkelingen in cyber en hun impact op bedrijven, overheid en mensen
Roel van Rijsewijk · partner Deloitte (Leading Deloitte’s Cyber Security practice)

17.05

Pauze

17.30 uur	Paneldiscussie met:
Agnes Mulder · lid Tweede Kamer CDA
Hans Abbink · CEO/oprichter Almende B.V.
Wilco van Hamond · DGA Sanbio

18.00 uur

Technologieborrel

donderdag 16 april 2015

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden

MENS EN TECHNOLOGIE
bedreiging of zegen en kans?

Naam bedrijf / organisatie:

Inschrijfformulier

Is op donderdag 16 april 2015 aanwezig bij:
(graag aankruisen wat van toepassing is)

Deelnemer:
de heer

Functie:

E-mail:

mevrouw

Federatiecongres ‘MENS EN TECHNOLOGIE’;
aanvang 15.00 uur

Technologieborrel;
aanvang 18.00 uur

Adres:
Telefoon:

is op 16 april 2015 helaas verhinderd
Fax:

RSVP vóór 14 april 2015

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier
digitaal te verzenden*
* In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres

niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan
handmatig het volgende e-mailadres in: marina@fhi.nl.
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:
(033) 461 66 38.

23 · 3812 RJ Amersfoort
99 · 3800 CB Amersfoort
75 07 · Fax (033) 461 66 38
w.fhi.nl · E-mail info@fhi.nl

ROUTEBESCHRIJVING
DE NIEUWE OF LITTÉRAIRE SOCIËTEIT DE WITTE LIGT AAN HET PLEIN 24

Routebeschrijving
Amsterdam A4 tot Prins Clausplein.
Rotterdam A13, vervolgens A4 tot Prins Clausplein.
Utrecht A12 tot Prins Clausplein.
Vanaf het Prins Clausplein:
U volgt de borden Den Haag Centrum over de Utrechtse Baan. Aan het eind van dit stukje snelweg gaat
u linksaf de Zuid-Hollandlaan op. U zorgt dat u het Malieveld aan uw linkerhand houdt.
Bij de verkeerslichten (T-kruising) linksaf de Koningskade op. Vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf
het Korte Voorhout op. Hierna tweede straat linksaf de Lange Houtstraat in. Dan rijdt u rechtdoor de
SOCIËTEIT DE WITTE
PLEIN 24
2511 CS DEN HAAG
POSTBUS 11589
2502 AN DEN HAAG
TEL. (070) 360 79 33
WWW.SOCIETEITDEWITTE.NL

FEDERATIE VAN
TECHNOLOGIEBRANCHES

Pleingarage in waar u uw auto (betaald) kunt parkeren. Aan de andere kant (de Uitgang) verlaat u de
pleingarage weer en vindt u de Sociëteit de Witte aan de rechterkant. Sociëteit de Witte bevindt zich op
een loopafstand van circa tien minuten van het NS Centraal Station en van het Malieveld. In de nabije
omgeving bevinden zich meerdere parkeergarages. Wij adviseren u te parkeren in de parkeergarage
‘Malieveld’ of ‘Stadhuis’, aangezien de parkeergarage ‘Plein’ vaak lange wachttijden oplevert.

Postbus 366 · 3830 AK Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl

