
Programma | Online democratie: wat levert het op? 
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Dialoog #1 | In hoeverre helpen digitale middelen om een beter 
democratisch debat te voeren?

20.00 Welkom en inleiding 
Moderatoren Daniëlle Arets en Jasper Zuure 

20.10 Live zaalinterviews 
 Waar haal jij je informatie over politieke kwesties vandaan?
 Welke informatie vind jij over politieke kwestie online die je niet vond op tv of in de krant?

20.15 Aftrap door Gerdi Verbeet 
Hoe kan digitalisering bijdragen aan meer interactie: zowel om online informatie over politieke 
kwesties te verkrijgen als om informatie over te brengen aan de politiek? 

20.25 
Dialoog 

Gespreksronde 1 
- Hoe gebruiken we online informatie om ons beeld te vormen over politieke

kwesties?
- Waar lopen we tegenaan en welke belangrijke aandachtspunten zijn er?

Korte introductie door Iris Korthagen, onderzoeker Rathenau Instituut en co-auteur Digitalisering 
van het nieuws 

I. Objectiviteit
Wat is belangrijkste knelpunt bij het vinden (én bieden) van de juiste informatie? 
Correspondent Ontcijferen Sanne Blauw (De Correspondent). 

II. Digitale vaardigheden
Welke vaardigheden moeten we ons als burger eigen maken om informatie op waarde te 
schatten- mediawijsheid hoe pak je dat aan?  
Remco Pijpers (Kennisnet), auteur Handboek Digitale Geletterdheid.  

III. Filterbubbels en gedeelde basiskennis
Vertrouwen hebben en houden is alles: waar staat of valt dat mee? Wat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten hierbij voor burgers, mediabedrijven, politici en overheden?  
Jaron Harambam (socioloog), onderzocht complottheorieën en nu hoe algoritmen het nieuws 
beïnvloeden. 

21.10 INTERMEZZO Beeldcompilatie van de avond tot dusver - VJ 

21.15 
Dialoog 

Gespreksronde 2 
- Zijn we via online media beter in staat om onze zorgen te agenderen bij de

politiek?

Gasten delen hun ervaringen en visie vanuit verschillende perspectieven: 

I. De kracht van online petities
Reinder Rustema, directeur petities.nl

II. De digitale activist
Femke Sleegers, campagnecoördinator van Den Haag Fossielvrij en Fossielvrij
onderwijs

III. De digitale politicus
afgevaardigde Groep De Mos – genodigd

IV. Wie het hardst roept… ?
Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde op het gebied van klimaat governance

21.50 INTERMEZZO Beeldcompilatie van de avond - VJ 

21.55 Afsluiting 
Moderatoren Daniëlle Arets en Jasper Zuure 
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