Digitaal 66 – Kandidaatstellingsformulier

Naam: Victor Plat
Contactgegevensi: https://www.linkedin.com/in/victorplat/
Stelt zich kandidaat voor de functie van: Voorzitter Digitaal 66
Motivatie: De wereld is digitaal geworden. In de afgelopen 30 jaar zijn we van enkele simpele
datasets en veelbelovende berekeningen gegaan naar een wereld waarin virtueel en fysiek door
elkaar heenlopen en elkaar raken. Waar IT eerder vaak nog een managementproduct voor meer
efficiëntie was, moeten we komende jaren harde politieke keuzes gaan maken over de inrichting
van onze digitale wereld waarin mensen direct en indirect in hun bestaanszekerheid worden
geraakt. Zowel binnen Nederland (denk aan discriminatie in systemen bij de belastingdienst) als
wereldwijd (tech-soevereiniteit en digitale mensenrechten) staan we voor veel uitdagingen. D66 is
wat mij betreft de partij bij uitstek die staat voor onze individuele vrijheden in de digitale wereld en
voor het stimuleren van kansengelijkheid bij ongelijke toepassingen van technologieën wereldwijd.
Afgelopen jaren heb ik met een wisselende samenstelling in het bestuur samen met enthousiaste
mensen mogen bouwen aan het kennisnetwerk dat Digitaal66 inmiddels geworden is. Van een
thema-afdeling met enkele enthousiaste bijdrages zijn we gegroeid naar een afdeling met meer
dan 700 leden en steeds professionelere werkgroepen en commissies die midden in het interne
debat binnen de partij staan.
Als bestuurslid heb ik aan diverse producten meegewerkt, waaronder onze bijdrage aan het
verkiezingsprogramma 2021, en heb daarin kunnen zien dat we qua onbenut talent en
enthousiasme nog flinke stappen kunnen maken. Komende jaren wil ik me dan ook als voorzitter
inzetten voor de verdere stimulering van het interne debat over de digitale samenleving binnen
D66 door een professionele, enthousiaste en laagdrempelig thema-afdeling.
Huidige functies binnen D66: Bestuurslid Digitaal 66 / Ad interim voorzitter Digitaal 66 2018-2021

Vroegere functies binnen D66: Steunfractielid Alphen a/d Rijn 2016 - 2018

Beroep en/of maatschappelijke functie(s): Concernadviseur Informatie bij Gemeente Den Haag

Specifieke kennis, ervaring en/of netwerk op het gebied van:
- Bachelor Bio-Informatica aan de Hogeschool Leiden
- Master Bestuurskunde met onderzoek naar data science in het sociaal domein bij gemeenten
- Diverse opdrachten binnen de 4 grote gemeenten op gebied van Data, AI, Ethiek, Privacy en
Digitale Innovatie.
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Let op: Dit kandidaatstellingsformulier is bedoeld ter introductie van de kandidaat aan alle
leden van de thema-afdeling Digitaal 66, voorafgaand aan de verkiezing tijdens de Algemene
Afdelingsvergadering (AAV). Om die reden zal het ingevulde formulier in PDF-format op de
website van Digitaal 66 gepubliceerd worden en per mail worden verzonden aan diegene die
zich hebben aangemeld voor de AAV. De kandidaat kan zelf aangeven welke
contactgegevens gepubliceerd mogen worden en hoe er contact kan worden opgenomen
(bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres of link naar een social media account), mochten
leden vragen hebben voor de kandidaat.
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