
Zorg: Coalitie Digivaardig in de Zorg 
Niet iedereen is digivaardig genoeg om goede zorg te kunnen leveren. ECP is 
trekker van de nationale activiteitencoalitie Digivaardig in de zorg. Voor iedere 
medewerker in de zorg is de kennissite www.digivaardigindezorg.nl beschikbaar, 
met een zelftest en honderden leermiddelen.

Zorg: e-healthweek 2020
Met digitale hulp(middelen) ofwel e-health krijgen mensen makkelijker toegang 
tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Veel Nederlanders, patiënten en 
zorgprofessionals, weten dat niet. Tijdens de e-healthweek kunnen bezoekers 
aan activiteiten in het hele land, ervaren wat er mogelijk is. ECP organiseert de 
e-healthweek: honderden spelers in de zorg organiseren activiteiten in de week.

Digitalisering van de overheid
ECP ondersteunt bij de dialoog over digitalisering en diensten van de overheid. 
Gedurende het jaar worden diverse bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema. 

Internet Governance: de toekomst van het internet
ECP begeleidt de delegatie van het Internet Governance Forum (IGF) 
en organiseert de nationale versie van NL IGF.

Team ddd (dutch digital delta) stimuleert en 
initieert innovaties in de ICT én voor verschillende 
(top)sectoren. Het doel van Team ddd is om 
dwarsverbanden tussen ICT en sectoren om te 
zetten in kansen. ECP verzorgt de coördinatie, de 
secretaris- en communicatieondersteuning vanuit een 
programmabureau.
 
Commit2Data (C2D) is het nationale programma 
waarmee Big Data onderzoek, toepassing en 
implementatie én kennisdeling worden gestimuleerd. 
In 2020 richt C2D zich op kennisdelen en op de toepassing en 
benutting van de resultaten van de onderzoeksprojecten.

Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een publiek-privaat 
samenwerkingsverband met als missie het helpen tot stand 
brengen van betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen. 
In 2020 wordt verder gewerkt aan maatschappelijke use cases en de daarvoor 
benodigde randvoorwaarden. 

Human Capital Agenda (HCA). Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke 
succesfactor voor de (economische) groei. De Human Capital Agenda (HCA) ICT is een actieplan om aan 
de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. ECP voert de HCA ICT uit in samenwerking met 
Platform Talent voor Technologie. In 2020 wordt onder andere gewerkt aan het intensiveren van de 
verbinding en samenwerking tussen verschillende partijen. 

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking met als doel de Nederlandse 
activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. 
 
Conferentie Nederland Digitaal De tweede Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 16 t/m 19 
maart 2020 in het Martini Plaza te Groningen en richt zich op de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. 
ECP denkt mee over de programmering en de innovatiemarkt.

VEILIGHEID
De publiek-private projecten en 
programma’s rondom digitale 
veiligheid dragen bij aan de 
weerbaarheid en zelfredzaamheid 
van de eindgebruikers zonder de 
verantwoordelijkheid van overheid 
en bedrijfsleven uit het oog te 
verliezen. 

Platform Internet Veiligheid 
en werkgroepen
Intensivering van 
samenwerkingsverbanden 
en werken aan concrete 
doelstellingen in verschillende 
werkgroepen met in 2020 de 
onderwerpen: Abuse, Notice 
and Takedown, Partering Trust, 
Secure Software, Internet 
standaarden en Privacy. 

Veilig internetten en voorlichting 
In 2020 wordt onder de 
communicatieparaplu Veilig 
Internetten verder gebouwd 
aan bewustzijn door nationale 
campagnes zoals ‘Alert Online’ 
en ‘Eerst checken dan klikken’.

ECP werkt mee aan de 
totstandkoming van de internationale 
cybersecurityconferentie 
One Conference.

Cybersecurity Alliantie 
ECP verzorgt hier de facilitaire kern

DIGITAAL OPGROEIEN

Samenwerking in een breed 
consortium rondom het Better 
Internet for Kids-programma van 
de EU. Daaronder valt dat ECP de 
coördinator is van het NL Safer 
Internet Centre.

De ING Monitor Digitale 
Geletterdheid voor het Primair 
Onderwijs krijgt in 2020 een vervolg, 
met het Voortgezet Onderwijs. 

DIGITALE VAARDIGHEDEN

‘Meedoen in een digitale samenleving’ 
is het doel van de Alliantie Nederland 
Digitaal Vaardig waar ECP een rol 
vervult. 

DOMEINEN RANDVOOR-
WAARDEN

TECHNOLOGIE

www.ecp.nl

Bekijk al onze thema’s en projecten op www.ecp.nl

BLIJF OP DE HOOGTE!
Bezoek een van onze events: www.ecp.nl/agenda

Lees onze publicaties: ecp.nl/publicatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.ecp.nl

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving 
is een onafhankelijk en neutraal platform 
waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, 
onderwijs en maatschappelijke organisaties 
publiek-privaat samenwerken aan en 
kennis uitwisselen over een verantwoorde 
vormgeving van onze digitaliserende 
samenleving. 

Visie ECP: verhaal van digitaal
ECP is de verbinder in Nederland als het gaat 
om de vertaalslag van technologie naar onze 
economie en samenleving. De maatschappij 
digitaliseert razendsnel en het draait daarbij 
om de wisselwerking van technologie, 
domeinen en digitale randvoorwaarden. 
Dit wordt door ECP gevisualiseerd als een 
propeller in het verhaal van digitaal. 
Dit is terug te zien in de activiteiten, diverse 
werkgroepen, platforms, coalities en 
bijeenkomsten die ECP in 2020 organiseert.

PLATFORMS
Vanuit haar onafhankelijke positie en verbindende 
kracht creëert ECP een setting waarin allerlei 
platforms, werkgroepen en coalities ondersteund 
worden, of ontstaan. Een deel daarvan is onderdeel 
van projecten of coalities in 2020 en een deel wordt 
door ECP zelf of samen met partners vanuit een 
maatschappelijk belang opgepakt.

ECP organiseert platforms op het gebied van 
zorg, energie, (begeleidings)ethiek, artificial 
intelligence, data delen, internetveiligheid en 
quantumtechnologie. 

Wij nodigen deelnemers uit zich via info@ecp.nl te 
melden met ideeën of interesse voor deze platforms.

4 REDENEN OM 
DEELNEMER TE 
WORDEN VAN ECP
1. Contacten in een hoogwaardig netwerk
2. Maatschappelijk verantwoord
3. Kennisvoorsprong
4. Meedenken, meepraten, meebeslissen

MISSIEGEDREVEN INNOVATIEBELEID 
MET ONDERSTEUNING VAN ECP
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IN 2020

Wij gaan voor een veerkrachtige 
en kansrijke digitale samenleving 
waarin iedereen meedoet
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HIGHLIGHTS
2019

276 activiteiten door 
heel Nederland

27.000 bezoekers

E-HEALTHWEEK

CONFERENTIE 
NEDERLAND 
DIGITAAL

EURODIG

RESULTATEN 
ARBEIDSMARKT-
ONDERZOEK ICT

NATIONALE 
WERK-
CONFERENTIE
DIGITAAL 
SAMENLEVEN

Quantum, AI Toezicht, AI Human rights, 
Aanpak begeleidingsethiek

Onder andere over nepnieuws, transparantie 
en uitlegbaarheid en AI, AI en Human rights, 
robotisering in de zorg en de toekomst van werk. 

PUBLICATIES ECP

ECP DEELNEMERSBIJEENKOMSTEN

800 bezoekers. 
Op donderdag 14 november 2019 tijdens de 22e 
editie van het Jaarcongres ECP in gesprek over 
de Toekomst van de Informatiesamenleving 

JAARCONGRES ECP

LANCERING NATIONALE 
BLOCKCHAIN CURSUS

SAMENWERKINGSPARTNER 
IBESTUUR CONGRES

LANCERING 
WEBSITE 
DIGIVAARDIG 
IN DE ZORG

ECP DINER MUSEUM VOORLINDEN

LANCERING 
NEDERLANDSE 
AI COALITIE

MONITOR 
DIGITALE 
GELETTERDHEID

NATIONALE 
PRIVACY 
CONFERENTIE

Lancering resultaten Monitor 
Digitale Geletterdheid: 
een onderzoek naar hoe 
docenten van het primaire 
onderwijs de digitale 
geletterdheid van hun 
leerlingen inschatten. 

VEILIG
INTERNETTEN.NL 

HACKING:
bereik PR-activiteiten ruim 
2.000.000, advertentie 226.000 
vertoningen

FRAUDEHELPDESK:
bereik video 235.000 views, 
advertentie 19.000.000 
vertoningen, landing campagne 
op fraudehelpdesk.nl

EERST CHECKEN 
DAN KLIKKEN:
TV-commercial en online 
bannering, bezoekers 
campagnewebsite 170.000

DIGITAAL 
NALATENSCHAP:
bezoekers campagnewebsite 
16.000, advertentie 7.300.000 
vertoningen, 25.000 klikken op 
advertentieHoud onze eventagenda in de gaten voor alle 

(deelnemer)events en congressen in 2020.

Klik op de hoogtepunten 
voor meer informatie!

CYBERSECURITY 
MONTH

Bezoekers: 980.786 
Pagina weergaven: 
1,7 miljoen

Onderzoek naar mening van 
jongeren en ouders over 
mobiel- en internetgebruik. 
Mediabereik van 31 miljoen. 

SAFER 
INTERNET DAY 
ONDERZOEK

ORGANISATIE ONE 
CONFERENCE

PARTNER ALERT ONLINE

CODEWEEK

HACKSHIELD
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