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PLATFORMS 
Onder ECP | Platform voor de InformatieSamenleving fungeren ook andere 
platforms en werkgroepen. Deze platforms hebben een specifieke focus en 
zijn soms breder dan alleen ECP-deelnemers, soms nodig vanuit expertrollen. 
Voor ECP horen die platforms bij de kernactiviteiten, omdat ze vanuit ECP 
zijn opgericht. Vanuit de missie van ECP is het belangrijk om deze platforms 
te hebben om ontwikkelingen te kunnen duiden. In 2022 zullen het Platform 
Ethiek, Platform Energie, Platform Europa, Platform Quantumtechnologie, 
Platform Data delen en Platform Zorg in ieder geval actief zijn.

Platform Ethiek
Digitalisering en de bijbehorende verandering zorgt voor veel ethische vragen. 
Hoe kunnen we vasthouden aan onze waarden tijdens de verandering, 
welke waarden verschuiven? AI is een technologie die veel vragen en ook 
weerstand oproept. Binnen de NL AIC is een focusgroep Mensgerichte AI, 
die hier op een constructieve manier mee om probeert te gaan. ECP helpt bij 
de ondersteuning. Ook ontwikkelde ECP de aanpak begeleidingsethiek 
(www.begeleidingsethiek.nl) vanuit een breed samengestelde 
ECP-werkgroep. Een aanpak voor constructieve bottom-up ethiek, 
die leidt tot concrete handelingsopties.

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

Sommigen activiteiten die zijn ontwikkeld in deze ECP-platforms leiden 
tot een programma, andere brengen eventueel nieuwe activiteiten voort. 
Binnen de platformen vindt een actieve participatie plaats van deelnemers 
van ECP met ontmoeting, inspiratie en samenwerking als onderdelen van de 
activiteiten. 

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

POLITIEK EN DIGITALISERING 
ECP ondersteunt vanuit haar neutrale positie en haar maatschappelijk 
verbonden netwerk de politiek. Zo heeft ECP in samenwerking met acht 
brancheorganisaties uit de digitale sector de Digitale Binnenhof Academy 
opgericht. Het doel is invulling te geven aan de behoefte om meer kennis over 
de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici.

Begin 2021 is de werkgroep Politiek aangesteld, vanuit hier wordt onder 
andere de back-office voor de Digitale Binnenhof Academy wordt gevoerd. 
De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar ook gericht op het monitoren van de 
politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, onder andere door het uitwerken van een 
themalijst die is aangereikt door Kamerleden en het voeren van gesprekken 
met diverse fracties en politici. Ook is in afstemming met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) een concept projectplan voor een Digitale 
Raadhuis Academy uitgewerkt. ECP heeft regelmatig contact met 
(de begeleiding en leden van) de vaste Kamercommissie Digitale Zaken.

In 2022 wordt gewerkt aan het invullen van de informatiebehoefte van 
leden van de Eerste en Tweede Kamer en hun medewerkers via monitoring, 
informatieverstrekking, sessies en fysieke bijeenkomsten.

KERNACTIVITEITEN ECP 
HET HART VAN DE 
ORGANISATIE

Digitale technologie als 
aanjager van innovatie 
en verandering
ECP ziet drie met elkaar verbonden ontwikkelingen in de 
informatiesamenleving. In elk van die ontwikkelingen ondersteunt 
ECP de publiek-private samenwerking.

1. Digitale technologie als aanjager van innovatie en verandering
De visie van ECP is dat we technologieën moeten ‘kennen en kunnen’. 
Met ‘kennen’ bedoelen we dat we moeten weten wat de technologie inhoudt, 
dat we de maatschappelijke betekenis moeten kunnen duiden en dat we kennis 
hebben op onze (hoge)scholen en universiteiten. Met ‘kunnen’ bedoelen we dat 
Nederland mee moet kunnen doen in de ontwikkeling en toepassing van 

die technologieën. Dat vraagt onder meer een duurzaam goede infrastructuur, 
samenwerking binnen het Nederlandse en het Europese ecosysteem. 

ECP ondersteunt samenwerkingsplatformen rondom belangrijke 
technologieën zoals de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), de Dutch 

Blockchain Coalitie (DBC) en het Platform Internet Veiligheid (PIV).

2. Digitalisering in domeinen: innovatie en transformatie
Elk domein, zoals zorg, onderwijs en overheid, maar ook bouw, 
energie en industrie, heeft een eigen specifieke inrichting die door 
digitalisering om aanpassing vraagt. Digitalisering geeft andere 
machtsverhoudingen, andere verdienmodellen, andere scholing en 
leidt tot een transformatie, waarbij de kernwaarde van het domein 
voorop moet blijven staan. Dat vraagt in alle domeinen enorme inzet 

om de digitalisering op een goede manier op te nemen. ECP is niet 
specifiek verbonden met een van de domeinen, maar legt desgevraagd graag 

verbanden en biedt ondersteuning tussen domein en technologie. Dat doen 
wij onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en programma’s. 
Zo worden bijvoorbeeld in het platform Gezondheid & Zorg en ICT al jaren 
de uitdagingen besproken die daar spelen en staan er bijeenkomsten over 
duurzaamheid op de planning.

3. Digitale randvoorwaarden
Er is specifieke aandacht nodig voor de ontwikkeling van digitale 
randvoorwaarden. De overheid heeft hierbij een stimulerende of leidende 
rol omdat het efficiënt is de randvoorwaarden in gemeenschappelijkheid te 
ontwikkelen. Hier ligt de inhoudelijke kracht van ECP. Al jaren lopen er bij ECP 
programma’s op de volgende drie randvoorwaarden:
- Veiligheid en vertrouwen
- Digitale vaardigheid en menselijk kapitaal
- Ethiek en digitalisering

In dit jaarplan 2022 brengen we in kaart wat we het komend jaar 
in samenwerking met vele partijen tot stand willen brengen. 
Alle onderdelen verwijzen naar een actuele omschrijving op ecp.nl.

PARTNERACTIVITEITEN ECP
Missiegedreven Innovatiebeleid 
met ondersteuning van ECP
Team dutch digital delta (Team ddd) is de ontmoetingsplek voor 
technologische innovatie en het nationale platform voor het bedrijfsleven, 
overheid en wetenschap met als doel ‘connect and create’. 
Team ddd bundelt krachten, deelt kennis en creëert kansen.

Samengevat ondersteunt ECP in 2022 Team ddd en de programma-
ontwikkeling met een kwartiermaker en een ondersteunend bureau met een 
secretaris- en coördinatierol. ECP zorgt daarbij voor de communicatie en 
branding van Team ddd en ontgint nieuwe thema’s en initiatieven die ontstaan 
vanuit de visie en bijdrage van Team ddd aan missiegedreven innovatiebeleid. 
Daarbij wordt het netwerk van stakeholders (bedrijven, kennisinstellingen, 
departementen, onderwijs en maatschappelijke organisaties) versterkt. 
Specifieke activiteiten voor meerjarige programma’s:

Deze programma’s worden in 2022 verder vormgegeven.

Nieuwe initiatieven (2021):
Future Network Services (FNS): Samen met sectoren, universiteiten 
en telecomproviders heeft TNO gewerkt aan een position paper over 
maatschappelijke en econonomische kansen van FNS, in afstemming met 
Topsector ICT.
Cyber Security kennis en innovatie voor Topsectoren: Agendavorming, 
prioritering en programmering (dcypher in de regie) van cyber security acties/
calls voor en met topsectoren via o.a. het Missiegedreven Topsectoren- en 
Innovatiebeleid.

Internationaal
In 2021 is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(min. EZK), ministerie van Buitenlandse Zaken (min. BuZa), Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) en de betrokken coalities het kernteam 
Internationaal gevormd, dat zich richt op de coördinatie en de uitvoering van 
internationale activiteiten. Het kernteam heeft een focus aangebracht in de 
internationale ambities van de topsector ICT die in 2022 verder uitgebouwd 
gaat worden.

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 gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en bedrijfsleven 
uit het oog te verliezen. Daarbij zijn de vraagstukken rond veiligheid, 
weerbaarheid, privacy, vaardigheid, toegankelijkheid en de gevolgen voor 
onze samenleving de laatste jaren alleen nog maar helderder naar voren 
gekomen. En zijn onderwerp van het publieke debat. 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. 
Verdieping op thema’s op de agenda, zoals digitale fraude en Europese 
regelgeving. Diverse partijen leveren een extra financiering voor dit 
cluster bovenop hun deelname in ECP. Projecten en werkgroepen 
die hieraan gerelateerd zijn:

• Anti Abuse Netwerk (AAN)
   In 2022 de samenwerking publiek-privaat waarborgen en gestarte 
   initiatieven opvolgen.

• Secure Software
   In 2022 verbetering van het Framework Secure Software en intensivering 
   en verbreding draagvlak stakeholders.

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 onze toolkit vindt u informatie over het ECP 
deelnemerschap met betrekking tot communicatie en zichtbaarheid.

• Platform Internetstandaarden (internet.nl; veilige e-mailcoalitie)
   Vergroten van het bereik en internationale doorvertaling van internet.nl 
   in krachtenbundeling met het Nederlands Internet Governance Forum 
   (NL IGF).

• Privacy
   Uitbreiding met aandachtspunten uit de Privacy conferentie 
   en naar nieuwe trends als deepfake.

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. In 2022 richt OTC zich 
op educatie over Assurance (uitdragen van pijlers en begrippen) en het 
verbinden van partijen met aandacht voor de Europese dynamiek.

Veilig internetten (VI) en voorlichting: door het netwerk van 
veiliginternetten te verbreden is de aandacht voor veiligheid op het 
internet groter. Meer partijen communiceren met hun klanten en burgers 
over de veiligheid. De opgebouwde kennis geeft Veiliginternetten.nl ook 
de rol als woordvoerder richting media. Naast doorontwikkeling van 
campagnes worden in 2022 private initiatieven en campagnes gekoppeld 
aan platform VI.

Alert Online: Alert Online is van campagne doorgegroeid naar aanjager van 
een uitgebreid partnernetwerk. De intensivering met key-spelers wordt 
in 2022 voortgezet. Zowel in synergie met veiliginternetten.nl alsook in 
samenwerking met Digital Trust Center (DTC), ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (min. BZK) en ministerie van Justitie en 
Veiligheid (min. JenV).

Netherlands Internet Governance Forum (NL IGF): Het nationale 
stakeholdersmodel om het Internet Governance Forum (VN) in Nederland 
op de agenda te zetten, de Nederlandse stakeholders te informeren 
en bij elkaar te brengen. In 2022 worden de krachten gebundeld met 
internetstandaarden om de internationale doorvertaling van internet.
nl te verwezenlijken. Er is doorlopende aandacht voor de community van 
ambassadeurs, awareness en communicatie met in 2022 expliciet de 
verbinding met de IGF thema’s zoals economic and social inclusion and 
human rights. Onder de communicatieparaplu van ECP lift het NL IGF mee 
op de bredere ECP achterban. 

ONE Conference: Logistieke ondersteuning bij de invulling van de jaarlijkse 
(waarschijnlijk hybride) internationale cybersecurityconferentie.

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 (JenV). ECP voorzitter Tineke Netelenbos heeft zitting in de raad en 
wordt ondersteund door het team van ECP en een aantal (bestuurs-)leden. 

Cyber Security Alliantie (CSA): 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 Nederland, het nationale platform onder de vlag van 
het Europese Better Internet for Kids programma (DG Connect). 

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

- Ondersteuning 5G innovatienetwerk: ECP helpt hier bij het 
   organiseren van kennisuitwisseling rond toepassingen gebaseerd 
   op 5G.    
- Strategische sessies 2022: ECP kan vanuit haar neutrale rol, 
   brede achterban en expertise een aantal relevante strategische    
   sessies organiseren waarmee richting gegeven kan worden aan waar    
   het kabinet de komende kabinetsperiode op kan focussen
- Europa en het thema digitalisering: het ministerie van EZK maakt 
   hierbij gebruik van het 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 organiseert de landelijke ondersteuning door de leerervaringen vanuit 
het land te bundelen en te versterken. Dat doet ze door een voor iedereen 
toegankelijke kennissite met leermateriaal voor zorgprofessionals te 
beheren en door te ontwikkelen, producten te ontwikkelen en een netwerk 
te vormen voor andere betrokkenen in en om zorgprofessionals: leiders, 
ICT-ers, projectleiders, digicoaches, onderwijs, zorgvragers en breed te 
communiceren over digitale vaardigheden. Partner is naast partijen uit het 
zorgveld, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (min. VWS).

Project Informatieveilig gedrag in de zorg: Stichting ICTU heeft in 2020 en 
2021 in opdracht van de BoZ (Bracheorganisaties Zorg: ActiZ, de Nederlandse 
ggz, NFU, NVZ, VGN) en VWS het project Informatieveilig gedrag in de zorg 
uitgevoerd en een methode voor gedragsverandering van informatieveilig 
gedrag ontwikkeld. Deze is weergegeven in een Wegwijzer. ECP zorgt in 2022 
voor de verspreiding van de methode en ondersteuning van zorgorganisaties 
die ermee aan de slag gaan.

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 2021 werd onder andere gesproken over 
evidence based e-health en toezicht op e-health.

ECP Jaarfestival
Op het ECP Jaarfestival komen actuele thema’s, activiteiten, 
samenwerkingen met partners in de volle breedte samen in een 
event met debatten, talkshows, workshops en presentaties. Het ECP 
Jaarfestival wordt door toonaangevende organisaties als een belangrijk 
en neutraal podium voor perswaardige lanceringen beschouwd. 
Zo presenteerde onder andere de WRR haar rapport ‘Opgave AI. 
De nieuwe technologie’ op het ECP Jaarfestival 2021. 900 bezoekers 
namen deel aan het hybride event. De vorm en datum voor ECP 
Jaarfestival in 2022 wordt nog bepaald.

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 

Bekijk onze events

Meld u aan voor de 
tweewekelijkse nieuwsflits  

Digitale transformatie brengt kansen en risico’s met zich mee. 
Maar waar je je ook op focust, iedereen moet leren omgaan 
met de veranderingen die de digitale transformatie vraagt. 
Om de transitie te krijgen die we willen, is samenwerking en 
verplaatsing in de positie van de ander onmisbaar. 
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseert 
al jaren publiek-private samenwerking om tot een kansrijke en 
verantwoorde informatiesamenleving te komen voor iedereen in 
Nederland. Steeds meer wordt duidelijk hoe nodig én hoe uniek 
dat is. 

SAMENWERKEN IN DE 
DIGITALE TRANSFORMATIE

BEKIJK DE GEHELE TOOLKIT

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en 
neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs 
en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. Maar belangrijker 
nog ECP organiseert, stimuleert en ondersteunt allerlei publiek-private 
samenwerkingsverbanden zoals: werkgroepen, coalities, platforms 
en netwerken. ECP vervult deze kerntaken vanuit de noodzakelijke 
randvoorwaarden:

• neutraliteit: niet praten namens het bedrijfsleven, de overheid, 
   de wetenschap of de maatschappij maar in dialoog met elkaar op zoek 
   naar manieren om die informatiesamenleving goed in te richten;

• openheid: geen partijen uitsluiten die zich kunnen vinden in de missie. 
   Het verbinden van partijen/bubbels in plaats van het scheiden daarvan;

• maatschappelijke focus: het draait om maatschappelijke doelstellingen, 
   daar vinden alle partijen elkaar;

• transparantie: werkgroepen en coalities delen hun producten, 
   kennis is voor iedereen toegankelijk

• good governance: zowel organisatorisch als financieel.

1. Opdoen van contacten in een breed, hoogwaardig, 
    publiek-privaat samenwerkingsnetwerk.

2. Bijdragen aan ontwikkelingen voor de 
    samenleving of eigen organisatie.

3. Opbouwen van kennis over de impact 
    van digitalisering vanuit een technische, 
    randvoorwaardelijke en/of domeingerichte insteek.

4. Meedenken, meepraten, meebeslissen
    over thema’s rondom digitalisering.

4 REDENEN OM DEELNEMER 
TE WORDEN VAN ECP

WELKOM BIJ ECP

Veiligheid en 
vertrouwen

Competenties 
en mensen

Ethiek en 
digitalisering 

Politiek en 
digitalisering 

ECP IN 
2022 

Commit2Data Dutch Blockchain 
Coalition

Human Capital 
Agenda

Nederlandse 
AI Coalitie
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https://ecp.nl/project/online-trust-coalitie/
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https://ecp.nl/agenda/one-conference-2020/
https://www.cybersecurityraad.nl/
https://ecp.nl/project/cybersecurity-alliantie/
https://ecp.nl/project/anti-ddos-coalitie/
https://ecp.nl/project/nl-safer-internet-centre/
http://www.ecp.nl/toolkit
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https://ecp.nl/project/platform-internetveiligheid-piv/
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https://ecp.nl/aanmelden-nieuwsbrief/


Omdat vertrouwen in de cloud 
vanzelfsprekend moet zijn:

Whitepaper vertrouwen in de cloud: actiepunten.                                                         

Animatie de cloud en vertrouwen.

Gesprek aanbieder en leverancier cloud.

Positionpaper met aanbevelingen EU 
voor wijziging cybersecurityregulering. 

Over onderwerpen als data delen zonder 
controle te verliezen, virtual reality, 
quantumtechnologie, publiek-private 
samenwerkingen, digitale geletterdheid, 
deepfake technologie en mensgerichte en 
verantwoorde Artificiële Intelligentie.

Safer Internet Day 2021: 
Jongeren ervaren sinds covid niet meer 
negatieve ervaringen op het internet 
dan daarvoor.   

Monitor Digitale Geletterdheid in het 
Primair- en Voortgezet Onderwijs; 
noodzaak digitale geletterdheid groot, 
aandacht nog heel adhoc.

Dank je wel voor jouw internethulp! 
Online en fysieke kaarten campagne.

NL AIC blij met steun Nationaal Groeifonds 
om ambitie te verwezenlijken.

NL AIC actief aanwezig op Intelligent Health 
en World Summit of AI.

Het belang van opleiden, leren en certificeren, 
de NL AIC helpt je groeien.

ELSA Labs, een innovatieaanpak 
voor mensgerichte AI.

AI als versneller van 
de energietransitie.

359 bezoekers live aanwezig op locatie 
en 541 bezoekers online.

De 24e editie stond in het teken van Digido’s 
en Digidon’ts in de digitale samenleving. 

In een hybride format is er via debatten, sessies en 
workshops actief richting gegeven aan de kwaliteit 
van onze snel groeiende digitale samenleving. 

Koningin Máxima spreekt tijdens 
digitaal werkbezoek met experts over 
mensgerichte en verantwoorde AI.

Groeiend aantal organisaties zet 
begeleidingsethiek in, o.a. ziekenhuizen, 
bedrijven, politie, overheid, provincies.

30 mensen doen de opleiding moderator 
begeleidingsethiek.

Door het Topteam ICT is blockchain opnieuw 
gekozen als sleuteltechnologie. Tijdens 
de DBC conferentie werd in hoog tempo 
teruggekeken naar mooie resultaten 
binnen de DBC-community en het bredere 
Nederlandse blockchain ecosysteem.

DBC heeft samen met partners een Dutch 
Self-Sovereign Identity Framework (DSSIF) 
uitgebracht in het Engels en Nederlands.

HCA ICT Dag 2021:
Fysieke bijeenkomst in het Stadstheater in 
Zoetermeer met diverse workshops en een 
plenair programma.

Belangrijke thema’s als arbeidsmarktdata, skills, 
van-werk-naar-werk trajecten en de organisatie 
van het regionale ICT bedrijfsleven. 

Arbeidsmarktonderzoek ICT 
met topsectoren 2021

ONLINE TRUST COALITIE

ECP 
DEELNEMERSSPECIALS

DIGITAAL OPGROEIEN

NEDERLANDSE AI COALITIE 
(NL AIC)   

ECP JAARFESTIVAL 2021

ETHIEK

HUMAN CAPITAL 
AGENDA ICT

DUTCH BLOCKCHAIN 
COALITION (DBC)

Sovereign Data Exchange

Sovereign Infrastructure

EU Policies &
Code of Conduct

gaia-x.nl

Oprichting Gaia-X Hub 
Nederland op 29 juni 2021 
in samenwerking met TNO. 

De Conferentie 
Nederland Digitaal 
vond volledig online 
plaats van 8 t/m 
10 februari 2021. 
Bekijk de 
aftermovie.

Podcast: Hâck the Hague: 
Bewustzijn over cyberveiligheid.

Organisatie eerste hybride editie van de ONE 
Conference en publicatie van het ONE Magazine.

Kick-off Cybersecuritymaand door Alert Online: 
Masterclass over gedragsverandering en 
cybersecurity van Klaas Dijkhoff & Tom de Bruyne. 
Meer dan 650 kijkers. Bekijk de masterclass.

NL IGF workshop ‘The risks of pursuing digital 
autonomy’ op het IGF 2021.

In samenwerking met AMS-IX een 
argumentenkaart opgeleverd over de 
voor- en nadelen van encryptie.

Webinar over ECP’s publiek private 
samenwerking ter gelegenheid van de 
71e ICANN meeting.

De Digitale Binnenhof Academy is in februari 
2021 opgericht door acht (branche)organisaties. 

Lisa van Ginneken werd door de 
Digitale Binnenhof Academy uitgeroepen 
tot meest digibewuste Kamerlid 2021’’.

Op het ECP Jaarfestival vond een politiek debat 
plaats over de politieke digitale transitie.

Het succes van het valorisatieprogramma 
binnen Commit2Data trekt de aandacht van 
andere topsectoren. Er is een groot aanvullend 
budget toegekend om meer aanvragen te kunnen 
honoreren.

Publicatie: Geef Data Waarde!

Meer dan 1 miljoen websitebezoeken, 
totaal bereik Social Media meer dan 
2,7 miljoen. 

Verschillende campagnes waaronder: 
Doe je updates, Senioren en veiligheid, 
Denk 2x na voor je deelt, 5 tips 
basisveiligheid, en 2 staps inloggen. 

Uitbreiding partnersamenwerkingen: 
organiseren van meerdere webinars 
en interviews.

Verschillende producten en tools ontwikkeld 
om Nederland wat meer cyberveilig te maken.

Een geüpdatete versie van het Cybersecurity 
Woordenboek, Handreiking Cyberoefenen, 
Cyberkompas voor ondernemend Nederland en 
praatplaat ‘Bespreek digitale veiligheid met jouw 
IT-dienstverlener.’ 

Aan de basis gestaan van de Security check 
procesautomatisering die eerder dit jaar is 
gelanceerd bij het Digital Trust Center.

GAIA-X HUB 
NEDERLAND

CONFERENTIE 
NEDERLAND 
DIGITAAL  

OKTOBER = 
CYBERSECURITY MAAND 

NL INTERNET GOVERNANCE 
FORUM (NL IGF)

DIGITALE BINNENHOF 
ACADEMY

Samen met stichting FWG vier functieprofielen 
ontwikkeld voor de ouderenzorg waarin digitale 
vaardigheden zijn opgenomen.

Ook is er een lange lijst met digitale 
vaardigheden per functieniveau beschikbaar. 

Terugblik en vooruitblik op 
Digivaardig in de zorg.

Sleuteltechnologie Cybersecurity: op 29 juni vond 
het webinar Cybersecurity voor maatschappelijke 
uitdagingen plaats.                                            

Future Network Services: op 11 november 
is het position paper ‘Communicatie voor en 
door Nederland’ gepresenteerd aan boegbeeld 
Topsector ICT Jeannine Peek.                                                                 

Interactieve infographic van ICT-innovatie in 
Nederland.                                   

COMMIT2DATA

VEILIGINTERNETTEN.NL

CYBERSECURITY 
ALLIANTIE  

DE COALITIE 
DIGIVAARDIG IN DE ZORG

TEAM DUTCH 
DIGITAL DELTA

TERUGBLIK VAN HET 
ECP JAARFESTIVAL 

2021
Een overzicht van de hoogtepunten in 2021.

 Scan de QR-codes voor meer informatie of om 
events terug te kijken. 

Houd onze eventagenda in de gaten voor 
alle (deelnemer)events, webinars en congressen in 2022. 

“

https://ecp.nl/agenda/
https://www.gaia-x.nl
https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal
https://www.youtube.com/watch?v=60znVsqrAbY
https://emagazine.one-conference.nl/2021/
https://ecp.nl/agenda/kick-off-alert-online/
https://ecp.nl/agenda/nl-igf-workshop-the-risks-of-pursuing-digital-autonomy/
https://ecp.nl/publicatie/argumentenkaart-inperking-encryptie/
https://ecp.nl/agenda/het-succesvolle-publiek-private-samenwerkingsmodel-pps-van-ecp-platform-voor-de-informatiesamenleving/
https://veiliginternetten.nl
https://commit2data.nl
https://commit2data.nl/nieuws/commit2data-publicatie-geef-data-waarde
https://www.digivaardigindezorg.nl/lies-van-gennip-nieuwe-projectleider-digivaardig-in-de-zorg/
https://onlinetrustcoalitie.nl/
https://onlinetrustcoalitie.nl/wp-content/uploads/2021/09/otc_whitepaper-2021_nl_v4.1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Og1EsAjuYa0
https://www.youtube.com/watch?v=U7kFD7wmXMI
https://dutchdigitaldelta.nl/nieuws/terugblik-event-cybersecurity-voor-maatschappelijke-uitdagingen
https://nlaic.com/ained-programma/
https://www.youtube.com/watch?v=EQP9yt1HxbU&t=6s
https://educatie.nlaic.com/
https://nlaic.com/nieuws/elsa-labs-for-human-centric-innovation-in-ai-een-innovatieaanpak-voor-mensgerichte-ai/
https://nlaic.com/nieuws/ai-als-versneller-van-de-energietransitie/
https://dutchdigitaldelta.nl/nieuws/dringend-gezamenlijke-inspanning-nodig-om-nederlandse-netwerkinfrastructuur-toekomstbestendig-te-maken-en-behouden
https://dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Infographic-ICT-innovatie-in-Nederland-versie-november-2021.pdf
https://ecp.nl/terugblik-events/
https://hcaict.nl/hca-ict-dag-2021
https://hcaict.nl/nieuws/groeiende-vraag-naar-goed-opgeleide-icters
https://ecp.nl/thema/digitaal-opgroeien/
https://ecp.nl/project/digitale-binnenhof-academy/
https://begeleidingsethiek.nl/nieuws/koningin-maxima-mensgerichte-ai/
https://begeleidingsethiek.nl/cases/
https://begeleidingsethiek.nl/modereren/
https://www.digitalebinnenhofacademy.nl/lisa-van-ginneken-meest-digibewuste-kamerlid-2021/
https://ecp.nl/jaarfestival-terugblik/hoe-digibewust-is-de-kamer-een-debat-over-de-politieke-digitale-transitie/
https://www.dutchblockchaincoalition.org/nieuws/shell-treedt-toe-tot-dutch-blockchain-coalition-temidden-van-onstuitbare-opmars-blockchain-2
https://veiliginternetten.nl/safer-internet-day/#locatie_b
https://ecp.nl/publicatie/monitors-digitale-geletterdheid-primair-en-voortgezet-onderwijs-2021/
https://veiliginternetten.nl/nieuws/SID2021-internethulp/
https://www.dutchblockchaincoalition.org/nieuws/dutch-self-sovereign-identity-framework-dssif
https://www.digivaardigindezorg.nl/home/functieprofielen-vvt/
https://www.cybersecurityalliantie.nl/producten-tools/
https://ecp.nl/terugblik-jaarfestival/

