
 Kernactiviteiten

• ECP bestaat 25 jaar! Het hele jaar blikken we terug op 25 jaar digitale samenleving. Tijdens het ECP 
Jaarfestival op 16 november vieren we dit groots met de lancering van een historisch overzicht van de 
digitale samenleving.

• Het ECP Jaarfestival is al 25 jaar de plek waar trends en onderliggende ontwikkelingen met een breed 
publiek worden besproken en bediscussieerd. Voor de coalities van ECP, maar ook voor deelnemers is dit 
een perfecte plek om elkaar te ontmoeten.

• Tijdens de ECP Deelnemersspecials spelen we in op actuele thema’s zoals de digitale munt, metaverse, 
duurzaamheid, de digitale economie in de toekomst en ethiek. Dit jaar worden er minimaal 10 bijeenkomsten 
georganiseerd, speciaal voor ECP deelnemers.

• Politici doen hun best om wetgeving te verzorgen die ten goede komt aan de inbedding van de snelle 
technologische ontwikkelingen. Daarbij krijgen ze steun van de Digitale Binnenhof Academy (DBA). Die 
opereert vraaggestuurd: Kamerleden geven aan waar zij meer over willen weten, waarna de DBA helpt bij 
het bijeenbrengen van kennis en deskundigen uit verschillende hoeken.

In dit jaarplan leest u in het kort wat ECP | Platform voor de InformatieSamenleving het komend 
jaar in samenwerking met vele partijen tot stand wil brengen. Alle activiteiten worden op basis van 
publiek-private samenwerking georganiseerd. Net zoals voorgaande jaren is voor sommige initiatieven 
een aparte governance ingericht waaraan de deelnemende partners bijdragen. Voorbeelden zijn de 
Nationale AI Coalitie, de Dutch Blockchain Coalition en het Platform Internet Veiligheid.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving 

draagt als neutrale aanjager en verbinder bij aan een 
betrouwbare en kansrijke digitale samenleving waarin 
iedereen mee kan doen. 

https://ecp.nl/jaarfestival/
https://ecp.nl/thema/25-jaar-ecp/
https://ecp.nl/project/digitale-binnenhof-academy/
https://ecp.nl/agenda/


 

 Maatschappij & Digitalisering

• Het breed samengestelde high level Platform 
Ethiek en Digitalisering draagt bij aan de 
versterking van doe-dialogen rond ethiek en 
digitalisering in de hele samenleving en verbindt 
die aan bestuurlijke ontwikkelingen. 

• De aanpak begeleidingsethiek is een constructie-
ve en participatieve manier om met digitalisering 
in de praktijk om te gaan. Technologische inno-
vatie meets sociale innovatie. In 2023 wordt de 
aanpak samen met vele partners breed ingezet. 
In het kader van de Werkagenda Waardengedreven 
Digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties worden er bijvoor-
beeld 16 sessies georganiseerd.

• In Europees verband wordt gewerkt aan beleid 
en wetgeving rondom digitale diensten en ont- 
wikkelingen. ECP organiseert via programma’s 
en events met deelnemers vrije uitwisseling van 
gedachten hierover.

 Digitaal Veilig & Vertrouwen

• Platform Internet Veiligheid (PIV) is een neutrale 
plaats voor strategische dialoog ten behoeve 
van initiatieven voor de verbetering van internet- 
veiligheid bij eindgebruikers. De aandachtspunten 
die deelnemers belangrijk vinden, worden om- 
gezet in een concrete agenda.

• Platform Internetstandaarden stimuleert het 
gebruik van moderne internetstandaarden 
zodat het internet voor iedereen toegankelijker, 
veiliger en betrouwbaarder wordt. Komend jaar 
wordt onder andere de campagne ‘Internet Veilig’ 
opgezet voor het bedrijfsleven en de hosting- 
sector.

• Het Anti Abuse Netwerk (AAN) richt zich 
op het slimmer delen van informatie tussen 
organisaties, waardoor de gehele samenleving 
nog beter weerbaar gemaakt kan worden tegen 
alle bedreigingen en aanvallen. 

• Elk jaar vindt in het kader van de Europese dag 
van de Privacy in januari de Nationale Privacy 
Conferentie plaats, dit keer over het heikele 
thema financiële privacy. Wat zijn de gevolgen 
voor de privacy van burgers als we kijken naar 
ontwikkelingen als transactiemonitoring, de 
digitale munt, central bank digital currency?

• Door de toenemende digitalisering van de 
samenleving krijgen steeds meer mensen te 
maken met illegale content die hen in de persoon 
raakt. Denk bijvoorbeeld aan doxing, afpersing 
in combinatie met wraakporno of cyberpesten. 
Er worden daarom afspraken gemaakt rond het 
sneller en efficiënter verwijderen van deze online 
content in de PPS Online contentmoderatie.

• Dit jaar zet veiliginternetten.nl de campagne 
Woensdag Ongehacktdag voort, met elke week 
een praktische tip over tweestapsverificatie en 
veilige wachtwoorden. Daarnaast is via publieks- 
campagnes ook aandacht voor digitaal opgroeien, 
ransomware, digitaal nalatenschap en updaten 
van slimme apparaten.

• Alert Online organiseert in aanloop naar de 
cybersecuritymaand (oktober) partnerbijeen-
komsten en faciliteert het netwerk met diverse 
tools waaronder: een pubquiz, spiekbriefjes 
en ander inzetbaar materiaal voor de eigen 
medewerkers of klanten en relaties. De kick-off 
van de cybersecuritymaand wordt ook door Alert 
Online georganiseerd.

• ONE Conference één van de grootste Europese 
congressen over cybersecurity, vindt dit jaar 
plaats op 3 en 4 oktober. Ook dit jaar ondersteunt 
ECP bij de organisatie van dit evenement, in 
opdracht van de ministeries van Economische 
Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid en 
de gemeente Den Haag.

 Digitaal opgroeien

• Het Nederlandse Safer Internet Centre (SIC) 
zet zich in voor een veilig en vaardig gebruik van 
digitale middelen door kinderen en jongeren in 
Nederland: onder andere door het ontwikkelen 
van lesmateriaal voor ouders en een Donald 
Duck special over veilig internetten. De viering 
van Safer Internet Day op de tweede dinsdag van 
februari is een jaarlijks hoogtepunt.

• Dit jaar wordt de monitor Digitale Geletterdheid 
in het primair onderwijs (PO) voor de derde 
keer en de monitor Digitale Geletterdheid in het 
voortgezet onderwijs (VO) voor de tweede keer 
uitgevoerd. Met inzicht uit onderzoek en verkregen 
inzichten uit het netwerk kijken we of en hoe par-
tijen rondom het onderwijs betekenisvol kunnen 
zijn in het implementatietraject van digitale 
geletterdheid in het curriculum van scholen.

http://veiliginternetten.nl/
https://ecp.nl/project/platform-internetveiligheid-piv/
https://ecp.nl/project/platform-internetstandaarden/
https://ecp.nl/project/anti-abuse-netwerk-aan/
https://ecp.nl/agenda/nationale-privacy-conferentie-2023/
https://ecp.nl/project/veiliginternetten-nl/
https://ecp.nl/project/alert-online/
https://ecp.nl/project/one-conference/
https://ecp.nl/thema/digitalisering-en-ethiek/
https://ecp.nl/project/aanpak-begeleidingsethiek/
https://ecp.nl/project/platform-europa/
https://ecp.nl/project/digitale-geletterdheid/
https://ecp.nl/project/nl-safer-internet-centre/


ECP in 2023

www.ecp.nl

 Technologie & Data

• De metaverse of web 3.0 is een van de spannend-
ste nieuwe ontwikkelingen in cyberspace, tech- 
bedrijven investeren hier vele miljarden in. Maar 
welk recht gaat er gelden? Hierover vervolgt ECP 
de serie deelnemersspecials die vorig jaar begon.

• De Exploratory Quantum Technology Assessment 
wordt op World Quantum Day gelanceerd en ECP 
organiseert vijf workshops om op toepassings- 
niveau de juiste dialoog te voeren over normen 
en waarden. 

• De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering 
werkt samen met de overheid aan een route-
kaart voor een emissieloze thuiswerkplek. Ook 
creëert de coalitie inzicht en transparantie in het 
gebruik van energie in de digitale infrastructuur.

• De maatschappelijke coalitie Over Informatie 
Gesproken wil het onderling vertrouwen tussen 
burgers en overheid versterken. Slordige, 
onjuiste en onbetrouwbare informatie mag 
niet meer tot schade leiden in de persoonlijke 
levenssfeer van de burger.

• Topsector ICT werkt via innovatiecoalities 
aan nieuwe samenwerkingsverbanden om 
maatschappelijke en economische vraagstukken 
aan te pakken en hierbij kansen te verzilveren. 
Scholing en kennisverbreding staan hierbij 
centraal, net als betrekken van het MKB.

• Nederlandse techbedrijven zijn al jaren wereld-
wijd toonaangevend. Dit jaar ondersteunt ECP 
het verzilveren van internationale kansen van 
sleuteltechnologie, onder meer bij handels- 
missies naar prioriteitslanden.

• Blockchaintechnologie ontwikkelt steeds verder. 
Is de techniek al volwassen genoeg om groot-
schalig in gebruik te nemen? De Dutch Block-
chain Coalition (DBC) richt zich in 2023 op het 
verder uitwerken van bouwstenen voor de decen-
trale infrastructuur in Nederland zoals SSI en 
DDIP, web 3.0 en productpaspoorten. Daarnaast 
worden de thema’s veiligheid, zorg, energie en 
duurzaamheid en mobiliteit verder uitgebouwd. 

• De AI-Parade reist tot en met eind 2023 langs 
35 bibliotheken door het hele land, waar 
debatten, workshops en tentoonstellingen 
worden aangeboden. Het gaat om diverse 
aansprekende activiteiten die mensgerichte AI 
onder de aandacht brengen en waarbij de 
Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) met 1 miljoen 
burgers in dialoog wil gaan. 

• Net als eerdere jaren wordt binnen de coalities 
DBC en NL AIC samengewerkt aan de bouwsteen 
Human Capital. Men richt zich op verdere 
verspreiding van de eerder gemaakte 
leermiddelen en daarnaast worden diverse 
MBO-trajecten opgezet zoals een teach the 
teacher programma en certificering.

• Eerlijk data delen én veilig data delen: dat moet 
samen kunnen vindt Commit2Data, het nationale 
onderzoeksprogramma naar big data. Alle 60 
onderzoeken in negen verschillende sectoren 
zijn gestart, veel aandacht gaat dit jaar naar 
valorisatie van de opbrengsten.

• Future Network Services heeft als doel het 
digitale ecosysteem rond bijvoorbeeld intelligente 
netwerken en Internet of things oplossingen te 
versterken. 

• CyberSecurity voor Nederland (CS4NL) 
organiseert dit jaar diverse calls om tot impact-
volle kennis- en innovatieprojecten te komen 
rondom cybersecurity.

• De Online Trust Coalitie zet zich het komend jaar 
in om de impact van aankomende EU-wetgeving 
op het cloudspeelveld onder de aandacht te 
brengen bij alle betrokken stakeholders. Door 
kennis te delen in meetings, ervaringen op te 
halen en ontwikkelingen te duiden.

• Ook dit jaar organiseert de Anti-DDoS-Coalitie 
twee anti-DDoS-oefeningen voor haar coalitie-
partners. Daarnaast wordt er verder gebouwd 
aan de zichtbaarheid van de Fingerprint Database 
zodat kennisopbouw en -deling over DDoS ver- 
gemakkelijkt wordt. 

• Vanuit de kennis en contacten rond de activitei-
ten op het gebied van cybersecurity levert ECP 
een actieve bijdrage aan het werk van de Cyber 
Security Raad, een adviesorgaan van het minis-
terie van Justitie en Veiligheid. 

http://www.ecp.nl
https://ecp.nl/project/team-dutch-digital-delta/
https://ecp.nl/project/dutch-blockchain-coalitie/
https://ecp.nl/project/nederlandse-ai-coalitie/
https://ecp.nl/project/human-capital-agenda-ict/
https://ecp.nl/project/commit2data/
https://dutchdigitaldelta.nl/sleuteltechnologieen/future-network-services
https://dutchdigitaldelta.nl/cs4nl
https://ecp.nl/project/online-trust-coalitie/
https://ecp.nl/project/anti-ddos-coalitie/
https://www.cybersecurityraad.nl/
https://ecp.nl/jfschedule/verslag-metaverse-op-weg-naar-het-platform-van-de-toekomst/
https://ecp.nl/project/team-dutch-digital-delta/
https://ecp.nl/project/ecp-platform-quantumtechnologie/
https://coalitieduurzamedigitalisering.nl/
https://ecp.nl/project/maatschappelijke-coalitie-over-informatie-gesproken/


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

Meld u aan voor 
de tweewekelijkse 
nieuwsflits

Volg ons

Bekijk onze events

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

 Digitalisering in de zorg

Zowel voor de kwaliteit van zorg als het arbeidstekort 
in de zorgsector is (sociale) innovatie van belang. 
ECP richt zich op de randvoorwaarden via drie 
programma’s:
• Dit jaar organiseert Digivaardig in de zorg 

onder andere in maart de Digifit challenge. 
Daarnaast vinden er komend jaar diverse 
deel- en leerbijeenkomsten plaats en twee 
werkconferenties.

• Begeleidingsethiek in de zorg organiseert een 
gesprek tussen betrokkenen in instellingen 
rondom nieuwe digitale toepassingen en komt 
met concrete handelingsopties voor zowel de 
toepassing, de organisatie en de mensen.

• Vanuit Informatieveilig gedrag in de zorg is een 
wegwijzer ontwikkeld waarbij zorgorganisaties 
samen met een multidisciplinair team zelf 
aan de slag kunnen gaan om informatieveilig 
gedrag te stimuleren. Gedurende het jaar 
worden diverse webinars en workshops hierover 
georganiseerd.

 Internet governance

• NL Internet Governance Forum (NL IGF) 
organiseert de voorbereiding op het jaarlijkse 
mondiale Internet Governance Forum 
(Verenigde Naties) en de Europese Dialoog over 
internet Governance (EuroDIG). Thema’s op de 
agenda in Kyoto Japan en Tampere Finland: 
internetfragmentatie, digitale platforms en de 
digitale impact van de oorlog in Oekraïne.

ECP

https://twitter.com/Platform_ECP
https://nl.linkedin.com/company/ecp-epn
https://ecp.nl/project/digivaardig-in-de-zorg/
https://ecp.nl/thema/digitalisering-in-de-zorg/
https://ecp.nl/project/informatieveilig-gedrag-in-de-zorg/
https://ecp.nl/agenda/
https://ecp.nl/terugblik-events-2023/
https://ecp.nl/publicatie/
https://ecp.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://ecp.nl/project/nl-internet-governance-forum/
http://www.ecp.nl

