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Voorwoord
In 2021 had de coronacrisis nog steeds een enorme impact op onze samenleving en economie.
Vanwege de pandemie nam de noodzaak tot versnelling op het gebied van digitalisering verder toe.
De verbindingen, kennis en onderzoek waar ECP de afgelopen jaren samen met deelnemers en
partners aan gewerkt heeft, zijn hierbij zeer waardevol gebleken. De rol van ECP als onafhankelijk
neutraal platform werd nog relevanter, daarnaast hebben wij ons afgelopen jaar wederom bewezen
als gewaarde verbinder. Dat laat zich onder andere terugzien in de verschillende coalities die wij
ondersteunen.
Het jaar 2021 kenmerkte zich voor ECP door groei en dynamiek van samenwerkingen op het gebied
van digitale veiligheid en digitale vaardigheid. ECP en haar deelnemers werden steeds meer
gevraagd en geraadpleegd voor samenwerkingsverbanden rondom grote technologieën zoals
quantum, blockchain (Dutch Blockchain Coalition) en artificial intelligence (Nederlandse AI Coalitie).
Daarnaast hebben wij ons hard gemaakt voor de digitale betrokkenheid en inclusie van mensen om
ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de digitale samenleving.
Wij kijken met een trots gevoel terug op de door ons, samen met alle participanten van ECP,
gerealiseerde resultaten en ontstane samenwerkingen. Wij zijn zeer dankbaar met het in ons
gestelde vertrouwen en de verbindende rol die wij mogen vervullen. Dit verkorte financiële
jaarverslag geeft inzicht in onze activiteiten en geeft een toelichting op de financiële cijfers over het
jaar 2021.

Met vriendelijke groeten,

Arie van Bellen
Directeur
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Tineke Netelenbos
Voorzitter
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1. Wie zijn wij
1.1

Doel en werkwijze

ECP werkt vanuit een maatschappelijke doelstelling aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige
digitale samenleving, waarin iedereen meedoet. ECP biedt een platform waar publieke,
maatschappelijke en private partijen samenwerken. Dat is in alle werkgroepen, platforms en
bijeenkomsten die ECP organiseert terug te zien. Een onderliggende, belangrijke waarde hierbij is
good governance.
ECP verbindt. Het is niet alleen een zelfstandig, onafhankelijk platform, maar ECP creëert ook
platforms voor overheden en marktpartijen met een gemeenschappelijk doel. ECP wordt hiervoor
gevraagd en neemt ook zelf het initiatief. Zo fungeert ECP als intelligente, neutrale tafel en spreekbuis
voor onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de informatiesamenleving en waarbij
behoefte is om publiek-privaat samen te werken.
Door de verbindende rol van ECP komen kennis en ervaring samen om, aangevuld met beschikbaar
onderzoek, een onafhankelijke visie te ontwikkelen en noodzakelijke stappen te zetten. Bijvoorbeeld
op het gebied van ethische vraagstukken, bewustwording en voorlichting. Allemaal gericht op het
benutten van de ongekende mogelijkheden van technologie, met inachtneming van randvoorwaarden
zoals digitale veiligheid en digitale vaardigheden.
ECP is geen overheid, geen bedrijf, geen kennisinstelling, geen consultant, maar een neutraal en
onafhankelijk platform. Dat vraagt voor ECP en haar deelnemers dat ze goed weten waar er input
geleverd kan worden en wat wel en niet tot de activiteiten van ECP behoort.

1.2

Onze visie

Voor samenwerking is een gezamenlijke visie essentieel. ECP is opgericht vanuit de gedachte dat
digitalisering vraagt om een partij die overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties verbindt en waar publiek-private samenwerking mogelijk is.
De samenleving verandert voortdurend. Die verandering komt door bevolkingsgroei, politieke
(in)stabiliteit, culturele omslagen, natuureffecten, en niet in de laatste plaats door technologische
ontwikkelingen. De grootste verandering van nu, die omgekeerd ook een enorme weerslag heeft op
die technologische ontwikkelingen, is de pandemie. Het heeft ons doen inzien dat we digitalisering
hard nodig hebben, wat het ons oplevert, en wat de keerzijde van een snel ontwikkelde digitale
samenleving is. Het maakte duidelijk dat Nederland zich digitaal uitstekend kan redden. We kunnen
van het ene op het andere moment op afstand digitaal werken, digitaal lesgeven en digitaal
boodschappen doen. De digitale infrastructuur lag er al, de tools bestonden al, de middelen hadden
we al in huis.
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De digitale stroomversnelling legde ook nog meer bloot dat er aspecten kleven aan digitalisering die
extra aandacht nodig hebben. Aandacht in de zin van bewustwording. Aandacht in de zin van reflectie:
de wil om digitalisering goed en veilig te laten landen in de hele samenleving. En aandacht voor de
oplossingen die ons direct vooruit geholpen hebben maar in de achteruitkijkspiegel misschien toch
minder solide zijn dan ze lijken. We willen daar niet aan voorbij gaan.
Een kansrijke digitale samenleving kan pas geslaagd zijn als ze ook veilig is; als mensen de
vaardigheden bezitten die de samenleving nu en in de toekomst nodig heeft. En als technologische
oplossingen op ethische wijze worden toegepast. Dat ze gebaseerd zijn op onze grondwettelijke
Nederlandse en Europese waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en privacy. En dat iedereen mee
kan doen!
Onze visie, van ECP, onze medewerkers, onze deelnemers en onze partners, is dat voor een geslaagde
digitale samenleving deze wisselwerking tussen technologie en mens in balans is. Digitale
mogelijkheden kunnen ons veel brengen, als we er maar actief richting aan geven. Digitalisering is
overal en vraagt overal actie.
De belangrijkste terreinen waar ECP actief op inzet zijn:
• Veiligheid en vertrouwen
• Nieuwe technologieën
• Mensen en vaardigheden
• Ethiek in digitalisering
• Neutrale verbinder voor digitaliseringsthema’s en met onze visie als uitgangspunt.
Vanuit ECP merken we dat de uitdagingen veranderen met de stroom van de tijd. Er ontstaan grote
samenwerkingscoalities rond digitale ontwikkelingen. ECP draagt hieraan bij. Als platform doet ECP
dat al bijna 25 jaar. Zowel vanuit haar maatschappelijke focus als vanuit haar innovatieve focus, altijd
vanuit een onafhankelijke en verbindende rol.

1.3

Onze waarden

ECP is het platform voor de (Nederlandse) informatiesamenleving. De term platform herbergt een
aantal waarden. ECP is een neutraal en onafhankelijk platform waar, in principe, alle partijen welkom
zijn die betrokken zijn bij deze informatiesamenleving. ECP werkt vanuit een maatschappelijke
doelstelling en is daardoor geen belangenbehartiger: noch van een sector, noch van een individuele
partij. ECP biedt een platform waar publieke en -maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en
private partijen samenwerken. Daarnaast is ECP aanjager en inspirator op digitale thema’s die de
samenleving raken, nu en in de toekomst.
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2. Uitgelichte activiteiten uit 2021
ECP werkt vanuit een maatschappelijke doelstelling aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige
digitale samenleving. ECP is de verbinder in Nederland als het gaat om de vertaalslag van technologie
naar onze economie en samenleving. Dit is terug te zien in de activiteiten, diverse werkgroepen,
platforms, coalities en (online) bijeenkomsten die ECP in 2021 organiseerde.
De kern van ECP wordt gevormd door haar deelnemers. Deelnemers zijn partijen die deel uit willen
maken van het platform, omdat ze digitalisering belangrijk vinden, omdat ze de missie van ECP delen
en omdat ze zich goed kunnen vinden in de manier waarop ECP werkt.
ECP is in essentie een netwerkplatform, het verbindt verschillende soorten partijen. Daarvoor zijn
enerzijds werk- en projectgroepen en samenwerkingsinitiatieven belangrijk en anderzijds
communicatie en bijeenkomsten. Werkgroepen worden voornamelijk uit deelnemersbijdragen
gefinancierd. Dit zijn platforms met een specifieke focus, in de werkgroepen zitten naast de ECPdeelnemers vaak ook een aantal experts op het onderwerp.
Door het jaar heen organiseert ECP-deelnemersbijeenkomsten (ECP Deelnemersspecials) op
verschillende terreinen. Deze activiteiten horen bij het hart van ECP omdat het veelal initiatieven zijn
van ECP zelf, zaken waarvan ECP en haar deelnemers vinden dat het aandacht verdient. Kijk hier voor
een overzicht van verschillende bijeenkomsten die in 2021 hebben plaats gevonden.
Het ECP Jaarfestival in november is de plek waar alle deelnemers, partners en activiteiten
samenkomen en we gezamenlijk een goed beeld geven van en in gesprek gaan over de bewegingen in
onze digitaliserende samenleving. Door de coronamaatregelen vond het ECP Jaarfestival in 2021 als
hybride jaarfestival plaats: zowel fysiek in de Fokker Terminal in Den Haag als online konden
bezoekers allerlei verschillende sessies volgen. Bekijk de Terugblikpagina voor alle sessies van het ECP
Jaarfestival 2021.
Een overzicht van alle highlights van 2021 is hier te vinden: Highlights 2021 - ECP | Platform voor de
InformatieSamenleving.
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3. Organisatie
3.1 De rechtspersoon
De rechtspersoon
Stichting ECP is gevestigd te Den Haag. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 27169301.
De adresgegevens van de Stichting:
Maanweg 174, 8e verdieping
2516 AB DEN HAAG
telefoon: 070 41 90 309
e-mail: info@ECP.nl
website: www.ecp.nl

3.2 Bestuur
Het bestuur van de Stichting ECP is als volgt samengesteld:
T. Netelenbos
F.E. van Paassen
F.Z. Szabó
M.A. Esseboom
J. Huigen
T. Grosfeld
R.M. Verbeek
H.J. Vink
E. van Nispen tot Sevenaer
J. de Groot

voorzitter
secretaris/pennigmeester
vice-voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid
waarnemer (Ministerie EZK)

3.3 Raad van Advies
Vanaf het begin van haar bestaan bijna 25 jaar geleden, heeft ECP een Raad van Advies. Hierin zitten
prominente personen uit het netwerk van ECP. De Raad van Advies heeft geen formele bevoegdheden
of statutaire rollen. Ook vinden geen reguliere vergaderingen plaats. Ad-hoc worden de leden
vrijblijvend uitgenodigd voor speciale sessies van ECP, zoals ontmoetingen met bewindspersonen. De
rol van de leden is met name het inbrengen van hun visie en ideeën.
De leden per juni 2021 zijn:
Tineke Netelenbos
Roger van Boxtel
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Ineke Bussemaker
Joost Farwerck
Desiree van Gorp
Mimoent Haddouti
Sandra van Heukelom
Erik Huizer
Ron de Mos
Jeannine Peek
Daniel Ropers
Ingrid Thijssen
Dimitri de Vreeze
Ben Woldring
Peter Zijlema

decaan, Hogeschool van Amsterdam
bestuursvoorzitter KPN
hoogleraar, Universiteit Nyenrode
CISO Rabobank
bestuursvoorzitter Pels Rijcken
directeur GÉANT
voorzitter CA-ICT
boegdbeeld Topsector ICT, algemeen directeur Capgemini Nederland
voorzitter VNO-NCW
CEO Koninklijke DSM
directeur Ben.com
CEO IBM Nederland

3.4 Directie en management
De directie van ECP bestaat uit Arie van Bellen (directeur) en René Montenarie (directeur operations,
tevens plaatsvervangend directeur).
Voor de coördinatie van een aantal specifieke activiteiten werkt de directie met een extra
directiefunctie en een managementteam bestaande uit de volgende personen en portefeuilles:
•
•
•
•
•

Marjolijn Bonthuis: programmadirecteur Veiligheid, Joingeren
Daniel Tijink: ethiek, zorg en strategie
Daniel Frijters: relatiebeheer, HR en business development
Marjolijn Durinck: financiën en projectbewaking
Sander Ruiter: coalities, CRM en ICT

3.5 Uitbesteding van bureau-faciliteiten en overige werkzaamheden
ECP is in het verleden voor door haar te verlenen diensten een overeenkomst aangegaan met Pro-Sec
B.V., een facilitair bureau. Vorig jaar is de naam veranderd van Pro-Sec naar LunaVia BV.
LunaVia stelt personeel ter beschikking voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden
alsmede levering van kantoorfaciliteiten en alle middelen noodzakelijk voor een efficiënte uitvoering
van de te verrichten zaken. Op basis van de afgesloten overeenkomst betaalt ECP uitsluitend een
vergoeding voor het voor haar werkzame personeel. Op het moment dat, als gevolg van een afname
van het aantal aan ECP verstrekte opdrachten, een inkrimping van personeel noodzakelijk is, kan dit
zonder financiële gevolgen voor ECP op korte termijn gerealiseerd worden, aangezien zij geen
werkgever is van het betreffende personeel.
Flexibele uitbreiding wordt eveneens verzorgd door LunaVia indien de werkzaamheden juist
toenemen. Dit was opportuun in 2021 waar aanvullende flexibele capaciteit van personeel nodig was.
Voor specifieke expertise en externe communicatie-kosten zoals websites, ontwerp/design, drukwerk
8
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en eventlocaties besteedt ECP de werkzaamheden uit aan leveranciers die daarvoor per activiteit
geselecteerd worden.
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4. Financiële cijfers en toelichting
Dit financiële gedeelte van dit verkort financieel jaarverslag is ontleend aan het gecontroleerde
financieel jaarverslag, waarbij Mazars op 22 juni 2021 een goedkeurende verklaring heeft verleend.

4.1 Staat van baten en lasten over 2021
De staat van baten en lasten over 2021 sluit met een overschot van € 45.524
Begroot is een saldo van € 17.945 positief.
2021

Begroting

2020

Ref

€

€

€

Contributies

4.2.1

531.735

575.000

528.950

Opbrengst activiteiten

4.2.2

10.651.957

9.705.011

8.283.417

11.183.692

10.280.011

8.812.367

Staat van baten en lasten over
Baten

Totale baten
Lasten
Personeelskosten

4.2.3

4.876.411

4.601.264

4.139.910

Kosten activiteiten

4.2.4

6.125.407

5.460.802

4.556.171

Kantoorkosten

4.2.5

21.110

45.000

26.668

Overig kosten

4.2.6

95.564

155.000

95.866

11.118.492

10.262.066

8.818.615

65.201

17.945

-6.248

-19.676

0

-1.912

45.524

17.945

-8.161

41.598

17.945

-40.065

3.926

-

31.904

45.524

17.945

-8.161

Totale lasten
Exploitatiesaldo
Financiële baten en lasten
Rente baten minus lasten

Saldo
Bestemming resultaat
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
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4.2 Toelichting op de afzonderlijke posten in de staat van baten en lasten
4.2.1. Contributies
Contributies

2021
€

Deelnemersbijdragen

569.235

Deel specifieke projecten*)

-37.500
531.735

*) Een deel van de premiumpartner bijdragen is in overleg ten gunste van specifieke projecten bestemd.

4.2.2. Opbrengsten activiteiten
Opbrengsten activiteiten

2021
€

Kernactiviteiten ECP

866.875

Events, communicatie & relatie
Coordinatie en organisatie
Jaarcongres
Platform/coalitie Ethiek
Platform Linked data
Mediawijsheid
Zeker-online/Rittenregistratie

Partneractiviteiten ECP
Zorg (i.s.m. Ministerie van VWS)

9.785.083
235.573

Coalitie digivaardig in de zorg
Ethiek en digitalisering in de zorg
Ehealthweek 2020

Digitalisering van de overheid

228.637

Politie begeleidingsethiek
ING onderzoek vervolg
VNG congres

Missiegedreven Innovatiebeleid
Team dutch digital delta
POA TKI
Commit2Data
Dutch Blockchain Coalition
HCA
Nationale AI-coalitie
Conferentie Nederland Digitaal

11

5.878.339

Verkort financieel jaarverslag 2021
Strategische sessies

Veiligheid en infrastructuur
Jaarplan Veilig

2.525.133

Programma management
PIV en Werkgroepen
Communicatie en voorlichting
NL IGF
ONE conference
Strategische sessies
Anti Ddos-Coalitie
Partnerbijdrage veilig

Cyber Security Alliantie

211.723

The Hague Conference

14.513

Strategische Innovatie initiatieven

691.164

5G
CND
Europa en het thema digitalisering
GAIA-X HUB
AZ/BZK inclusie

Totaal opbrengsten activiteiten

Verdeling opbrengst activiteiten

10.651.957

2021
€

Subsidies met controle verklaringen
Subsidies zonder controle verklaringen
Partnerbijdragen

8.364.469
189.328
2.098.160
10.651.957

4.2.3. Personeelskosten
Personeelskosten

2021
€

LunaVia BV
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4.876.411

4.2.4. Kosten activiteiten
Kosten activiteiten

2021
€

Kernactiviteiten ECP

1.085.819

Events, communicatie & relatie
Coordinatie en organisatie
Events
Jaarcongres
Communicatiemiddelen
Representatie/accountmanagement/acquistitie
Bestuur/Raad van Advies
Organisatie en ontwikkeling
Visieontwikkeling en positonering

Platform Zorg
Platform/coaltie Ethiek
Platform Energie/data delen
Vaardig
Platform overig (Digitale Binnenhof Academy)
Mediawijsheid
Zeker-online/Rittenregistratie

Partneractiviteiten ECP
Zorg (i.s.m. Ministerie van VWS)

5.039.589
65.773

Coalitie digivaardig in de zorg
Ethiek en digitalisering in de zorg
Ehealthweek 2020

Digitalisering van de overheid

114.296

ING onderzoek vervolg
VNG congres

Missiegedreven Innovatiebeleid
Team dutch digital delta
POA TKI
Commit2Data
Dutch Blockchain coalition
HCA
Nationale AI-coalitie
Strategische sessies
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Veiligheid en infrastructuur
Jaarplan Veilig

1.262.195

Programma management
Platform Internetveiligheid
Communicatie en voorlichting
NL IGF
ONE conference
DDOS

Cyber Security Alliantie

68.438

The Hague Conference

1.607

Strategische Innovatie Initiatieven

444.448

5G
CND
Europa en het thema digitalisering
GAIA-X HUB
AZ/BZK inclusie

Totaal kosten activiteiten

6.125.407

4.2.5. Kantoorkosten
Kantoorkosten

2021
€

Telecommunicatie

12.056

Kopieerkosten/porti/abonnementen

4.640

Kantoorbenodigdheden/drukwerk

4.414
21.110

4.2.6. Kosten overig
Overige kosten

2021
€

Reis-en verblijf, vergader-repr.kst.

19.170

Accountantskosten

31.600

Accountskosten t.b.v. projecten
Administratiekosten
Advieskosten
Overige kosten
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95.564

4.3 Grondslagen voor bepaling resultaat
4.3.1. Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

4.3.2. Opbrengsten
Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen.
Contributies en bijdragen
Bijdragen van leden en partners worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

4.3.3. Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

4.3.4. Belastingen
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

4.4 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
4.4.1. Algemeen
De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor kleine organisaties zonder winststreven (richtlijn C1). Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

4.4.2. Continuïteit
ECP heeft haar werkzaamheden uitbesteed. Derhalve loopt ECP zelf geen risico wat betreft
doorlopende verplichtingen bij een terugval van activiteiten.
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De jaarbegroting is gebaseerd op toegezegde inkomsten van deelnemers en subsidieverstrekkers Voor
1 oktober 2021 (de opzegdatum voor 2022) zijn nauwelijks opzeggingen gekomen. De
deelnemersbijdrage 2022 ligt daarom op een vergelijkbaar niveau als in 2021.

4.4.3. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

4.4.4. Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan geheel vrij ter beschikking
van de stichting.

4.4.5. Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met mogelijke
oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

4.4.6. Schulden
De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4.5 WNT-verantwoording
Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2021
Naam

A.J.M. van Bellen

R. Montenarie

Functie

Directeur

Plaatsvervangend directeur

Aanvang en einde
functievervulling in 2021

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in FTE)

0,81

0,82

Dienstbetrekking

Nee

Nee

€ 153.888

€ 164.416

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
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Beloningen betaalbaar op
termijn

0

0

Subtotaal

€ 153.888

€ 164.416

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 169.290

€ 171.380

Totaal bezoldiging

€ 153.888

€ 164.416

Naam

A.J.M. van Bellen

R. Montenarie

Functie

Directeur

Plaatsvervangend directeur

Aanvang en einde
functievervulling in 2020

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband in FTE

0,93

1,0

Dienstbetrekking

Nee

Nee

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 150.416

€ 171.472

Beloningen betaalbaar op
termijn

0

0

Subtotaal

€ 150.416

€ 171.472

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 186.930

€ 201.000

Totaal bezoldiging

€ 150.416

€ 171.472

Gegevens 2020

Bezoldiging

1c Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
Naam

Mw. Netelenbos

Functie

Voorzitter

Aanvang en einde
functievervulling in 2021

01-01 t/m 31-12

Bezoldiging
Bezoldiging

€31.350

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€31.350

Gegevens 2020
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Naam

Mw. Netelenbos

Functie

Voorzitter

Aanvang en einde
functievervulling in 2020

01-01 t/m 31-12

Verkort financieel jaarverslag 2021

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 23.068

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

€ 30.150

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een gewezen bezoldiging van € 1.700, - of minder.
Naam topfunctionaris
Functie
F.E. van Paassen
F.Z. Szabó

Secretaris/penningmeester
Vice-voorzitter

M.A. Essenboom

Bestuurslid

J. Huigen

Bestuurslid

T. Grosfeld

Bestuurslid

H.J. Vink

Bestuurslid

R.M. Verbeek

Bestuurslid

E. van Nispen tot Sevenaer

Bestuurslid
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