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Ancilla van der Leest
Stichting Privacy First
De voormalig politica en lijsttrekker van de Piratenpartij is al geruime tijd bezig met het bespreekbaar
maken en onder de aandacht brengen van burgerrechten in de online wereld. Haar focus ligt op de
positieve kant van technologische ontwikkelingen, waarin niet het bedrijf, maar juist de burger en vrijheid
van informatie centraal staan. Vandaag de dag is zij werkzaam bij startpage.com, een zoekmachine die in
haar beginselen uitgaan van het beschermen van de gegevens van haar gebruikers. Ook zet zij zich in als
spreker, schrijver en adviseur op het gebied van privacy, big data en digitale duurzaamheid.

Nina Boelsums
Student/Sleepwet activist
Als bevlogen TU/e studente haalde zij samen met vier medestudenten in 2017 meer dan 380.000 handtekeningen op tegen het herzien van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV), ook wel
bekend als de Sleepwet. Het referendum dat hier uit voort kwam was volgens haar een kans om: ‘’Zowel
in de politiek als daarbuiten, eindelijk een volwassen debat over privacy te voeren.’’ Afgelopen jaar won
ze samen met de initiatiefnemers van het referendum de aanmoedigingsprijs van de Nederlandse Privacy
Awards.

16 februari, 2019

Gijs Rademaker
Journalist
Rademaker studeerde geschiedenis en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon in 2002
als redacteur voor de actualiteitenrubriek Netwerk, waarna hij overstapte naar het actualiteiten
programma TweeVandaag, later EenVandaag. In 2010 werd Rademaker het gezicht van het EenVandaag
Opiniepanel en presenteert hij de uitslagen van peilingen in de radio- en televisieuitzendingen van
EenVandaag. Ook presenteerde hij in andere programma’s zoals: Pauw, Jinek, De Nationale Misdaadmeter,
De Privacy Test, De Stelling van Nederland en NOS Studio Sport. Jaarlijks presenteert hij in december de
prijs voor De Politicus van het Jaar.

Marleen Stikker
Directeur van de Waag society
Als ‘burgemeester’ van De Digitale Stad ontwikkelde Marleen Stikker in 1993 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. De door haar opgerichte Maatschappij voor Oude en
Nieuwe Media, later vernoemd tot Waag Society, onderzoekt de mogelijkheden van creatieve
technologieën en sociale innovatie. Ze is lid van de Europa 2020 commissie ‘High-level Expert Group for
SRIA on innovating Cities’ / DGResearch en van AcTI Nederlandse academie technologie & innovatie. Ze
is actief betrokken bij de Open Design en Creative Commons-beweging en gelooft dat de samenleving
open technologieën nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

22 februari, 2019

Evelyn Austin
Bits of Freedom
Austin is werkzaam als ‘’Bewegingsbouwer’’ bij Bits of Freedom, een stichting die zich sinds 2000 inzet
voor het beschermen van de digitale burgerrechten waaronder vooral privacy, zelfbeschikking en vrijheid
van meningsuiting centraal staan. Als programmamaker, redacteur en onderzoeker poogt ze bij te dragen
aan een vrije samenleving waarin gemaakt en geleefd kan worden. Naast haar werk bij Bits of Freedom is
ze lid van de adviescommissie Digitale Cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

23 februari, 2019

Thomas Boeschoten
Journalist & data-analist
Boeschoten werd als 25-jarige student door Job Cohen bij de commissie “Project X” Haren gevraagd
om zijn expertise op het gebied van nieuwe media. In 2012 richtte hij de Utrecht Data School op, een
onderzoeksproject aan de Universiteit Utrecht waarin zijn studenten onderzoek doen voor bedrijven en
overheden. Dit soort onderzoek leverde inzichtelijke datavisualisaties op, bijvoorbeeld van Nederlandse
filterbubbles die hij in kaart bracht aan de hand van miljoenen tweets. Sinds kort werkt hij ook bij het AD,
waar hij de krant digitaal beter en groter probeert te maken aan de hand van data.

Matthijs Pontier
Wetenschapper en activist
Als lijstrekker van de Piratenpartij bij de Europese verkiezingen in 2015 en duolid in Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht, zet Pontier zich in voor persoonlijke vrijheid, met het recht tot zelfbeschikking in zowel de
digitale als de fysieke wereld als belangrijkste drijfveer. Samen met Bob Sikkema heeft Matthijs de afdeling Amsterdam nieuw leven ingeblazen en mensen gemotiveerd zich in te zetten voor de Piratenpartij.
Bij de Vrije Universiteit hield hij zich als wetenschapper bezig met ethische vraagstukken in de zorgtechnologie en de democratisering van het hoger onderwijs. Ook buiten de universiteit zet Matthijs zich in
voor democratisering, zoals bij Stichting Meer Democratie, waar hij een van de mede oprichters is.

