
Dinsdag 10 januari 2023
Webinar Algoritmes en impact van nepnieuws

Fake news is niet meer weg te denken. Maar desinformatie is een veel complexer probleem dan

nepnieuws. Desinformatie wordt als wapen gebruikt om mensen in de war te brengen en te

verdelen. Nepnieuws en desinformatie hebben grote impact in onze maatschappij en ons dagelijkse

leven. Wat is de invloed op ons als burger? Wat is de impact op media en uitgeversbranche? Wat

zijn oplossingen om ermee om te gaan?

Meld je direct aan

Spreker
Tim Verheyden is auteur van het boek ‘Het had waar kunnen zijn - Op zoek naar de impact van

desinformatie en fake news’ en journalist bij het Vlaamse VRT NWS. Hij is tevens reportagemaker bij

Pano en Canvas en maakte de driedelige reeks ‘Facebook & Ik’ en 'Privacy & Ik'. Voor Canvas werkt

hij nu aan een reeks over desinformatie en fake news. Voor Pano maakte Tim onder meer de

spraakmakende reportage over Schild & Vrienden. Voor VRT NWS ontdekte hij in 2019 ook dat de

Google Home meeluistert naar wat we zeggen. De reportage leidde wereldwijd tot de aanpassing

van de privacy voorwaarden van Google.

Programma

09.00 - 09.30 uur - Tim volgt de invloed en impact van sociale media en technologie op ons en onze

maatschappij. Hij duidt en analyseert deze voor jou als media- en uitgeefprofessional.

https://www.formdesk.com/nuv/techupdate_nepnieuws
http://timverheyden.com/welcome-keene


09.30 - 10.00 - (Optioneel) Q&A. Je kunt vragen aan Tim stellen. Je ontvangt achteraf toegang tot de

filmopname en Tim’s selectie van beste artikelen, video’s of podcasts over het onderwerp.

Praktische informatie

Voor iedereen die bij wil blijven op het gebied van technologische ontwikkelingen in media- en

uitgeefland. Geen voorkennis nodig.

Wanneer?

Dinsdag 10 januari 2023, 09.00 - 10.00 uur.

Waar?

Online webinar. Link naar deze bijeenkomst volgt.

Kosten (ex btw)?*

Los ticket voor leden van MMA, MEVW, GAU en NDP Nieuwsmedia: € 49,-

Los ticket voor niet-leden: € 79,-

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Kim Gerrits via

k.gerrits@mediafederatie.nl

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Na inschrijving ontvang je van ons een factuur. Tarieven zijn excl. btw.

Het abonnement is op persoonsnaam en geeft recht op 10 Tech Updates. De afname van een los

ticket is op persoonsnaam en geeft recht op 1 Tech Update.

We hanteren een No Refund beleid: de afname van het abonnement of los ticket wordt als definitief

beschouwd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn om deel te nemen, dan kun je altijd een collega

jouw plaats in laten nemen. Bij afmeldingen of No Shows kunnen we helaas geen (deel van) het

abonnementsgeld of de losse ticket-gelden retourneren, want we bieden een filmopname op een

besloten Vimeo-kanaal. Bij uitdiensttreding mag het abonnement of het ticket worden doorgegeven

aan een collega. Door je aan te melden, accepteer je deze annuleringsvoorwaarden.

Freelancers en zzp'ers komen niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van)

onze leden bieden.

Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn

scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van €
250,-.

mailto:k.gerrits@mediafederatie.nl
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