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ECP | Platform voor de InformatieSamenleving draagt als 
neutrale aanjager en verbinder bij aan een betrouwbare, 
kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving waarin 
iedereen mee kan doen. We doen dat in verbinding met 
veel publieke en private partijen. ECP is dan ook bij uitstek 
geschikt om op de digitale samenleving te reflecteren. 
We zijn continu in gesprek en wisselen kennis uit met 
verschillende betrokken partijen uit bedrijfsleven, overheid, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Stem uit de samenleving in 20 videoportretten
De digitalisering van onze samenleving is door de corona-crisis in een 
ongelofelijke versnelling geraakt. We stelden verschillende mensen de vraag: 
Wat betekent digitalisering in stroomversnelling voor jou? Bekijk de 
video-portretten met persoonlijke ervaringen.

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 en een deel wordt door ECP 
zelf of samen met partners vanuit een maatschappelijk belang opgepakt. Deze 
platforms hebben een specifieke focus. 

In 2021 zullen het Platform Ethiek en digitalisering, het Platform Europa, 
het Platform Quantumtechnologie en het Platform Zorg in 
ieder geval actief zijn. 

Digitalisering leidt tot ethische vragen en vraagt een 
constructieve, participatieve aanpak. Het ECP platform Ethiek en 
digitalisering ontwikkelde de aanpak begeleidingsethiek, 
die daarna in meerdere sectoren succesvol werd gebruikt. In 2021 
gaat ECP voor brede maatschappelijke impact van (begeleidings)
ethiek en digitalisering. Op de website www.begeleidingsethiek.nl 
staan publicaties, verslagen, artikelen, activiteiten. 

Het Platform Europa is in 2020 opgericht en zal samen met deelnemers de Europese 
agenda op het gebied van digitalisering monitoren, daarover informeren en relevante 
inbreng ondersteunen. 

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

KERNACTIVITEITEN ECP 
HET HART VAN DE 
ORGANISATIE
Een nieuw jaar staat voor ons, waarin wij bij onze 
samenwerkingsverbanden alert blijven in welke fase van 
digitalisering en innovatie wij waarde kunnen toevoegen voor 
stakeholders en deelnemers van ECP. De coronacrisis heeft 
nog duidelijker laten zien dat technologie een ongekende 
uitwerking op onze samenleving heeft. Digitalisering is nu 
definitief breed doorgedrongen in alle onderdelen van onze 
samenleving. We zien 3 duidelijke stromingen:
- Digitale mogelijkheden meer gebruikt en 
   breder geaccepteerd
- Netwerksamenleving vereist (PPS) samenwerking
- Maatschappelijke en economische waarde van digitalisering

4 REDENEN OM DEELNEMER 
TE WORDEN VAN ECP

PARTNERACTIVITEITEN ECP
Missiegedreven innovatiebeleid 
met ondersteuning van ECP
Team ddd (dutch digital delta) bundelt krachten, deelt kennis en creëert 
kansen. Samengevat ondersteunt ECP in 2021 het Team ddd en de 
programma-ontwikkeling met een kwartiermaker en een ondersteunend 
bureau met een secretaris- en coördinatierol. Daarbij zorgt ECP voor de 
communicatie en branding van dutch digital delta en ontgint nieuwe 
thema’s en initiatieven. Tevens wordt het netwerk van stakeholders 
(bedrijven, kennisinstellingen, departementen, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties) versterkt. Specifieke activiteiten voor 
meerjarige programma’s zoals:

- Commit2Data (C2D) is het nationale programma waarmee 
   Big Data onderzoek, toepassing en implementatie en kennisdeling 
   wordt gestimuleerd.
- Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een publiek-privaat 
   samenwerkingsverband met als missie het helpen tot stand 
   brengen van betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde 
   blockchaintoepassingen.

- Human Capital Agenda  ICT (HCA ICT). Menselijke kennis 
   en kunde, het Human Capital is een kritieke succesfactor voor 
   (economische) groei. De 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 (PTvT). 
- 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.

Deze programma’s worden in 2021 doorontwikkeld. 

Veiligheid en vertrouwen
De publiek-private projecten en programma’s rondom digitale veiligheid 
dragen bij aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de eindgebruikers 
zonder de verantwoordelijkheid van de overheid en bedrijfsleven uit het oog 
te verliezen. De programma’s zijn deels privaat gefinancierd, deels met een 
bijdrage van de Europese Commissie en ministeries.

Platform Internet Veiligheid (PIV) en werkgroepen: Intensivering van 
operationele taken en een herijking van het strategisch niveau. 
Diverse partijen leveren een extra financiering voor dit cluster bovenop hun 
deelname in ECP. Projecten en werkgroepen die hieraan gerelateerd zijn:

TOOLKIT PR & COMMUNICATIE
ECP is de verbinder in Nederland als het gaat om de vertaalslag van 
technologie naar onze economie en samenleving. Van het duiden van 
impact naar het aanjagen en mede mogelijk maken dat Nederlandse 
bedrijven en overheden technologische vernieuwing gezamenlijk 
op kunnen pakken. Daarbij staat de positie van de mens voor ons 
altijd centraal. In deze toolkit vindt u informatie hoe u optimaal 
gebruik kunt maken van uw deelnemerschap met betrekking tot 
communicatie en zichtbaarheid.

- Anti Abuse Netwerk (voorheen Abuse 2.0)
- Secure Software
- Platform Internetstandaarden (internet.nl; veilige e-mailcoalitie)
- Privacy

Online Trust Coalitie (OTC): OTC streeft naar het beschikbaar maken van een 
eenduidige, efficiënte methode waarmee leveranciers van clouddiensten kunnen 
aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn. En die helpt bij het invulling 
geven aan de relevante wet- en regelgeving. Dit doet zij in publiek-private 
samenwerking en in Europees verband, waaronder samenwerking met GAIA-X als 
oplossing voor trust.  

Veilig internetten en voorlichting: van website naar platform, door verschillende 
initiatieven (zoals Alert Online) te verbinden en op inhoud samen te kiezen voor 
focus binnen campagnes, doelgroepen, input vanuit wetenschap en onderzoek, 
uitdragen van resultaten.

Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF): het nationale stakeholdermodel 
om het Internet Governance Forum (VN) in Nederland op de agenda te zetten, ook 
op de (nieuwe) politieke agenda, de Nederlandse stakeholders te informeren en 
bij elkaar te brengen. In 2021 is er een doorlopende aandacht voor de community 
van ambassadeurs, awareness en communicatie.

One Conference: logistieke ondersteuning bij de invulling van de jaarlijkse 
internationale cybersecurityconference.

Cyber Security Raad: vanuit de kennis en contacten rond de activiteiten op het 
gebied van cyber security levert ECP een actieve bijdrage aan het werk van de 
Cyber Security Raad, een adviesorgaan van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
ECP voorzitter Tineke Netelenbos heeft zitting in die raad en wordt ondersteund en 
geïnformeerd door het team van ECP en een aantal (bestuurs-)leden. 

Cyber Security Alliantie: de CSA is aangekondigd in de Nederlandse 
Cybersecurity Agenda in mei 2018. Een netwerk van publieke en private partijen 
werkt op basis van een thematische aanpak samen aan een digitaal weerbaar 
Nederland. In 2020 stonden de thema’s oefenen, cyberkompas en het in kaart 
brengen van het cybersecurity landschap centraal. ECP is de facilitaire kern en 
verzorgt onder andere de secretariaten van de werkgroepen.

Anti-DDoS-Coalitie: De Anti-DDoS-Coalitie is een breed gedragen publiek-privaat 
samenwerkingsverband met als doel DDoS-aanvallen vanuit verschillende 
hoeken te onderzoeken en te bestrijden. ECP voert het secretariaat.

Digitaal opgroeien
ECP is de coördinator van het Safer Internet Centre in Nederland, 
het nationale platform onder de vlag van het Europese Better Internet for 
Kids programma (DG Connect). 

Strategische 
innovatie 
initiatieven
ECP voert enkele niet verbonden activiteiten uit ten behoeve van 
een verantwoorde digitalisering van de Nederlandse samenleving en 
economie. Partner is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK). 
De initiatieven hebben alle het karakter van publiek-private samenwerking 
met een sterke strategische component:

- Ondersteuning 5G innovatienetwerk: ECP helpt bij het organiseren 
   van kennisuitwisseling rond toepassingen gebaseerd op 5G. 
- Conferentie Nederland Digitaal 2021: de tweede 
   Conferentie Nederland Digitaal vindt 8-10 februari 2021 online 
   plaats en richt zich op de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. 
   ECP helpt bij de organisatie. 

- Europa en Digitalisering: het ministerie van EZK maakt hierbij gebruik 
   van het recent opgerichte Platform Europa van ECP om 
   beleidsvoornemens te toetsen en voeling te houden met het bedrijfsleven 
   en andere relevante partijen zoals door ECP betrokken bij de 
   Europese ontwikkelingen.

Zorg
Coalitie Digivaardig in de zorg zet zich al jaren in voor het verbeteren van 
digitale vaardigheden in de zorg. In de coalitie werken tientallen partijen 
samen, daarbij ondersteund door ECP. Het programma Digivaardig in de 
zorg ondersteunt zorgorganisaties door een voor iedereen toegankelijke 
kennissite met zelftesten en leermateriaal voor zorgprofessionals te 
beheren en door producten te ontwikkelen en een netwerk te vormen 
voor andere betrokkenen in en om zorgprofessionals: leiders, ICTers, 
projectleiders, digicoaches en docenten.

In het ECP platform Gezondheid & zorg en ICT vinden vier keer per jaar 
mensen uit zorg, ICT en bestuur elkaar. Het is een plek waar nieuwe 
ontwikkelingen door publieke en private partijen in een vrije setting met 
elkaar besproken worden. In 2020 werden onderwerpen als data & corona, 
de drie topsectoren en verzekeraars en digitalisering besproken. In 2021 
gaat de eerste sessie over monitoring thuis.

We zien aan deze effecten dat de wisselwerking tussen digitalisering 
en maatschappij grote gevolgen heeft. Dit zijn de thema’s in de digitale 
samenleving die vanuit deze visie vanuit ECP aandacht nodig hebben:
- Veiligheid en vertrouwen
- Competenties en mensen
- Ethiek en digitalisering 

Van het duiden van impact naar het aanjagen en mede mogelijk maken dat 
Nederlandse bedrijven en overheden technologische vernieuwing ethisch 
verantwoord kunnen oppakken. Met het veerkrachtig zorgdragen van 
verbinding zijn wij in 2021 partner in coalities, werkgroepen, netwerken en 
campagnes. 

In dit jaarplan 2021 brengen we in kaart wat we het komend jaar in 
samenwerking met vele partijen tot stand willen brengen. Net zoals 
voorgaande jaren is voor sommige initiatieven een aparte governance ingericht 
waaraan de deelnemende partners apart bijdragen. Voorbeelden zijn de 
Nederlandse AI Coalitie (NLAIC), de Dutch Blockchain Coalition (DBC) en het 
Platform Internet Veiligheid (PIV).

Jaarcongres ECP
Op het jaarlijkse ECP congres komen thema’s, 
activiteiten, samenwerkingen met partners 
en partijen in de volle breedte samen in een 
event met debatten, talkshows, workshops en 
presentaties. In 2020 is het als een driedaags 
online festival georganiseerd (ECP Jaarfestival) 
waaraan 900 bezoekers deelnamen. De vorm 
en datum voor het Jaarcongres ECP in 2021 
wordt nog bepaald.
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WELKOM BIJ ECP
BEKIJK DE GEHELE TOOLKIT

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

BLIJF OP 
DE HOOGTE!

Neem deel aan onze (online) 
events, webinars en ECP 
deelnemersspecials

Lees onze publicaties 

Beluister onze podcasts 

Meld u aan voor 
de tweewekelijkse 
nieuwsflits  

Tijdens het ECP Jaarfestival in november 2020 introduceerde ECP
‘De digitale samenleving in stroomversnelling’; de visie van ECP op een
veranderende samenleving. Centraal in deze visie staat de vraag hoe we 
de mogelijkheden van digitalisering op een verantwoorde wijze kunnen 
benutten voor (iedereen in) de Nederlandse samenleving. 
Met de publicatie doen we een handreiking richting politiek en bieden we 
inspiratie voor nieuw beleid.

DE DIGITALE SAMENLEVING 
IN STROOMVERSNELLING
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