Nieuwsbrief 28 april 2016

In deze editie: René Montenarie treedt toe tot
directie ECP, Seminar 3Dprinten, ECP
Deelnemers Specials over FinTech en
Blockchain, terugblik naar de eSkills Conferentie
en nog veel meer.

Zijn wij klaar voor de opmars van
3Dprinten?

René Montenarie treedt toe tot
directie ECP
René Montenarie is toegetreden tot de directie van

Op donderdag 19 mei gaat o.a. Maarten van Dijk,
van het bedrijf Shapeways  de bekendste
community voor 3Dgeprinte producten  de
uitdaging aan om deze vraag te beantwoorden op
het seminar 3Dprinten.

ECP als directeur operations. René stelt zich graag
aan u voor.

ECP Deelnemers Special:
Blockchain
ECP Deelnemers Special: FinTech
Op donderdag 9 juni organiseert ECP een
Deelnemers Special over de toekomst van de
financiële sector. Dankzij innovatieve financiële
technologie werken FinTechbedrijven en startups
sneller, simpeler, goedkoper en klantgerichter dan
de gevestigde orde. Wat staat de bancaire sector te
wachten? Hoe behoudt de financiële sector het
vertrouwen?

Op welke manier heeft Blockchain de toekomst?
Wat is het eigenlijk? In welke sectoren wordt het al
toegepast? En wat is de impact op
organisatieprocessen? ECP praat u op 22 juni bij
over de kansen en uitdagingen van Blockchain!

Verslag eSkills Conferentie online
Meer dan 200 internationale beleidsmakers, CEO’s
en deskundigen spraken op 16 maart jongstleden
met elkaar over noodzakelijke acties om de digitale
vaardigheden van de beroepsbevolking op een

hoger niveau te krijgen. Lees hier de highlights van
de dag.

Lancering beurzenprogramma
Team ICT op Jaarconferentie
Techniekpact
Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen bieden een
springplank voor talentvolle ITstudenten. Op
maandag 18 april 2016 werd de eerste beurs van €
2.500, van het beurzenprogramma dutch digital
delta Talent Grants uitgereikt.

Congres Digitaal Zakendoen en
eID
Voor de 11e keer organiseren Platform Identity
Management Nederland en ECP de update over
elektronische identiteiten (eID) in relatie tot digitaal
zakendoen. “Het nieuwe normaal” is de subtitel van
het congres Digitaal Zakendoen en eID dat op 15, 16
juni plaastvindt in Bunnik.

Aandacht in tweede kamer voor
Digitaal Hulpplein
Minister Plasterk heeft naar aanleiding van
kamervragen over senioren die moeite hebben met
digitale ontwikkelingen, het Digitaal Hulpplein
aangestipt als hulpmiddel. "Voor mensen die zelf
digivaardiger willen worden is er de mogelijkheid een
cursus te zoeken via het Digitaal Hulpplein". Bekijk
hier de kamerbrief.

Impressie eerste
netwerkbijeenkomst Alert Online
2016
“We gaan weer beginnen!”, zo opende Marjolijn
Bonthuis – adjunctdirecteur ECP – op 21 april de
eerste netwerkbijeenkomst van de campagne Alert
Online voor dit jaar. Met ongeveer 60 aanwezige
partijen stonden we stil bij het thema en de opzet van
de campagne.

Stage communicatie & events
Het communicatieteam van ECP is op zoek naar
versterking bij o.a. de organisatie van
bijeenkomsten, het creëren van content voor
social media en websites, het schrijven van
persberichten en het begeleiden van drukwerk.
Wij bieden een dynamische werkervaringsplek in
een leuk team en laten je kennismaken met alle
facetten van het communicatie vak!

Agenda

Terugblik eHealth Steden Estafette
Rotterdam
Op woensdag 9 maart 2016 vond de vijfde
bijeenkomst van de eHealth Steden Estafette plaats,
dit keer was Rotterdam aan de beurt. Was u niet
aanwezig, maar wel benieuwd naar de initiatieven
van Rotterdam op het gebied van eHealth? Bekijk
het verslag en videopresentaties.

Avond van de Digitale Economie
Donderdagavond 8 september 2016 organiseren
Nederland ICT en ECP de derde editie van de

Vergeet niet de volgende events in uw agenda te
noteren:
• 19 mei: Seminar 3Dprinten
• 27 mei: eHealth Steden Estafette Regio
ZuidoostBrabant
• 9 juni: ECP Deelnemers Special FinTech
• 1516 juni: Congres Digitaal Zakendoen en eID
• 22 juni: ECP Deelnemers Special Blockchain
• 23 juni: Partnerbijeenkomst Alert Online
• 1 september: Partnerbijeenkomst Alert Online
• 8 september: Avond van de Digitale Economie
• 3 oktober t/m 14 oktober: Alert Online
• 17 november: Jaarcongres ECP

Avond van de Digitale Economie in het Louwman
Museum te Den Haag. Tijdens deze exclusieve
avond delen wij graag onze visie en ambities op dit
onderwerp.
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