Nieuwsbrief 2 juni 2016

In deze editie: Marjolijn Bonthuis is
cybersecurity vrouw van het jaar, deel uw ideeën
over het volgende Jaarcongres ECP, tweede
netwerkbijeenkomst Alert Online, sessie over
vaardigheden in de zorg tijdens eHealth Week en
meer.

15 & 16 juni: Congres Digitaal
Zakendoen & eID
Past uw organisatie encryptie optimaal toe? En zijn u
en uw collega's voorbereid op digitale fraude? Ga op
15 & 16 juni in gesprek met experts zoals Mark
Bressers (MinEZ), Steven Luitjens (MinBZK) en Piet
Mallekoote (Betaalvereniging  iDIN).

Marjolijn Bonthuis is cybersecurity

vrouw van het jaar
Marjolijn Bonthuis, adjunctdirecteur ECP, heeft op
26 mei de Woman of the Year Award in ontvangst
genomen van de internationale Women in Cyber
Security Foundation (WiCS), tijdens Hack in the Box
Amsterdam. "Een enorme eer", aldus Marjolijn.

ECP organiseert sessie tijdens
eHealth Week 2016
ICT verandert het geven van zorg aanzienlijk en ook
curricula veranderen. ECP organiseert met haar
coalitie Digivaardig in de Zorg op 10 juni de sessie
'Adapting health professionals education to fit
innovation' tijdens de eHealth Week 2016.

Hoe speel je als startup in op
maatschappelijke vraagstukken?
Op 25 mei verzorgde ECP een workshop over de
maatschappelijke kant van ondernemen tijdens
Startup Fest Europe. De workshop vormde het
startpunt voor een Digital Creators Council.

Jaarcongres ECP 2016: deel uw
ideeën & word partner!
Heeft u ideeën ter verbetering van het Jaarcongres
ECP? Wilt u partner worden en zo actief bijdragen
aan het congres? ECP deelnemers kunnen op 23
juni deelnemen aan een bijeenkomst ter
voorbereiding op het Jaarcongres ECP 2016.

Agenda
Alert Online 2016: doet u mee?
Doet uw organisatie mee aan Alert Online 2016, dé
landelijke bewustwordingscampagne over cyber
security? We herinneren u graag aan de tweede
netwerkbijeenkomst voor partners en
belangstellenden op 23 juni.

Digiraadslid Auke volgt webinars

Vergeet niet de volgende events in uw agenda te
noteren:
• 7 juni: Startup2scaleupdag eHealth week
• 9 juni: ECP Deelnemers Special FinTech
• 1516 juni: Congres Digitaal Zakendoen en eID
• 22 juni: ECP Deelnemers Special Blockchain
• 23 juni: Partnerbijeenkomst Alert Online
• 23 juni: Bijeenkomst Jaarcongres ECP
• 1 september: Partnerbijeenkomst Alert Online
• 8 september: Avond van de Digitale Economie
• 3 oktober t/m 14 oktober: Alert Online
• 17 november: Jaarcongres ECP

over online rechten & governance
Afgelopen week organiseerde het Better Internet for
Kids platform twee webinars voor Europese
jongeren over o.a. digitaal burgerschap en internet
governance. Digiraadslid Auke deed mee en vertelt
wat hij van de webinars heeft opgestoken.
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