
 

 

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de 

InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een online 

meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversnelling. Hoe kan Nederland 

bewegen naar een succesvolle en veilige digitale samenleving? 

Naast ontmoeting (netwerken), kennis en inspiratie, staat samenwerking in dit bijzondere 

jaar centraal. Hoe kunnen we ook op afstand samenwerken; vanuit welke waarden werken 

we samen, en hoe bewegen we ons (online) veilig. Welke urgenties en thema’s pakken we 

publiek-privaat op in digitaliserend Nederland? 

Daarover gaan we met elkaar graag in gesprek middels kennissessies, workshops en 

debatten nieuwe stijl. Dit alles op een online platform: een interactieve omgeving waarin 

ook genetwerkt kan worden. Alle festivaldagen worden afgesloten met een culturele noot. 

https://ecp.nl/jaarfestival/  
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Social Media 

Social mediakanalen: 
LinkedIn event: https://www.linkedin.com/events/6722075608429543425/ 

Twitter: @Platform_ECP 

Hashtags: 
#ECPJaarfestival 

#ecpjaarfestival 

 

Social media-accounts partners ECP Jaarfestival: 
Festivalpartner Twitter LinkedIn 

Team dutch digital delta @NLdigitaldelta Dutch digital delta 

Coalitie Digivaardig in de zorg @Digivaardigzorg Digivaardig in de zorg 

Forum Standaardisatie @openstandaarden Forum Standaardisatie 

Internet.nl @internet_nl Dutch Internet Standards 

Platform (Internet.nl) 

Ministerie van EZK @MinisterieEZK Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat 

NL IGF @NLIGF NL IGF 

SIDN @SIDN SIDN 

TNO @TNO_pers TNO 

Veiliginternetten.nl @Vinternetten Veiliginternetten.nl 

 

Voorbeeldtweets: 
Van 17 t/m 19 november 2020 vindt het #ECPJaarfestival online plaats met als thema de digitale 

samenleving in stroomversnelling. Heeft u zich al aangemeld? Aanmelden kan via de link: 

https://ecp.nl/jaarfestival/ [+ afbeelding jaarfestival logo] 

Van 17 t/m 19 november 2020 organiseren wij het online #ECPJaarfestival over onze digitale 

samenleving in stroomversnelling. Hoe kan Nederland bewegen naar een succesvolle en veilige 

digitale samenleving? Meld u nu aan via de website https://ecp.nl/jaarfestival/  

Het is bijna zover! Over [x aantal] dagen vindt het #ECPJaarfestival 2020 online plaats. Bent u er ook 

bij? https://ecp.nl/jaarfestival/ 

Heeft u zich al aangemeld? Van 17 t/m 19 november organiseren wij online het #ECPJaarfestival met 

onze partners @NLdigitaldelta @Digivaardigzorg @openstandaarden @MinisterieEZK @NLIGF 

@SIDN @TNO_pers @Vinternetten Aanmelden kan via de link https://ecp.nl/jaarfestival/ 
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