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Ethiek en digitalisering

   

Events van ECP

Aanmelden

Op woensdag 18 januari van 14.30 tot 18.00 uur
vindt de ECP Deelnemersspecial Ethiek en
digitalisering. ‘De ethische kracht van de prak�jk.’
plaats bij Beeld en Geluid in Den Haag. Tijdens
deze ECP Deelnemersspecial gaan we in op wat
prak�sche wijsheid betekent voor vragen over
ethiek en digitalisering in deze �jd. Sprekers
Albert-Jan Kruiter, Rudy van Belkom en Daniël
Tijink houden zich hier dagelijks mee bezig. U
krijgt deze middag hun visie te horen, maar vooral
hun ervaringen uit de prak�jk. Kortom, veel
prak�sche wijsheid op het podium. 

Aanmelden fysiek aanwezig

Aanmelden online aanwezig

Op woensdag 25 januari 2023 van 10:00 tot 14:00
uur, organiseert ECP, in samenwerking met
S�ch�ng Privacy First, de 6e Na�onale Privacy
Conferen�e. Het thema dit jaar is Financiële
Privacy. De conferen�e vindt plaats in de Glazen
Zaal in Den Haag, maar is ook via een livestream
te volgen. Tijdens de conferen�e duikt
dagvoorzi�er Tom Jessen samen met
sprekers Ellen Timmer, Simon Lelieveldt en Bert
Slagter, dieper in op onder andere het ini�a�ef
Transac�e Monitoring Nederland, de digitale
munt, central bank digital currency, witwassen,
bitcoin en crypto. We richten ons bij het
bespreken van deze thema's voornamelijk op het
privacy aspect. Hiernaast reikt S�ch�ng Privacy
First weer de jaarlijkse Nederlandse Privacy
Awards uit. Meld u aan via een van de
onderstaande knoppen!

Aanmelden

Op donderdag 9 februari van 13:30 tot 17:00 uur
organiseert ECP in samenwerking met de ACM de
ECP Deelnemersspecial ‘Func�oneren van de
markt voor clouddiensten’ in de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag. Via een gestructureerde
dialoog zal dagvoorzi�er Roy Tomeij de conclusies
en aanbevelingen met u en panelleden Thomas
Faber, Ronald Meijer, Rex Leijenaar, Ronald
Verbeek en Michiel Steltman bespreken. Meld u
aan via de onderstaande knop.

Nieuws van projecten en programma's
Internet Governance 

Meer informa�e over het NL IGF

Meer informa�e

Beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2023 in
hun jaarverslag uitleggen hoe ze zorgen dat de
belangrijkste IT-systemen soepel en veilig blijven
draaien. Het gaat bijvoorbeeld om databeveiliging
of voorzorgsmaatregelen tegen hackaanvallen of
grote storingen in bedrijf-kri�sche so�ware.

Dit staat allemaal in de vernieuwde Corporate
Governance Code. De update weerspiegelt de
trends op het gebied van duurzaamheid,
con�nuïteit, digitalisering en informa�eveiligheid.
Het is dus hard nodig vindt ook de Online Trust
Coali�e. De fase van bewustwording is voorbij, de
�jd voor ac�e is gekomen.  

Slimme apparaten kunnen een ingang vormen
voor cybercriminelen. Om te laten zien hoe
makkelijk dat gaat, ging een ethisch hacker rond
de kerst op pad om bij verschillende huishoudens
in hun netwerk binnen te komen via onvoldoende
beveiligde apparaten. Als dat lukte, prin�e hij via
de draadloze printer een kerstkaart uit met de �p
om uw slimme apparaten te beveiligen.

Deze ludieke campagne is uitgevoerd door het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat in
samenwerking met veiliginterne�en.nl.

Meer informa�e over de campagne

Ontdek de website

Het kabinet hee� een nieuwe rijksbrede strategie
tegen desinforma�e gepresenteerd. Daarmee wil
het o.a. de weerbaarheid van burgers versterken,
bijvoorbeeld via isdatechtzo.nl.

Deze website, ontwikkeld door Netwerk
Mediawijsheid in samenwerking met Beeld en
Geluid Den Haag en ECP, is bedoeld om mensen te
informeren over de werking van nepnieuws en hoe
u kan herkennen of een bericht betrouwbaar is. 

Wat is er mogelijk met beeldbewerking? En hoe
kijkt u kri�sch naar beeld? Bekijk de nieuwste
ar�kelen en video's over beeldmanipula�e en
beeldvorming.  

 

Het nieuwe jaar is begonnen, maar het is nog niet te laat voor goede voornemens. Misschien
wilt u in 2023 digibewuster worden? Dan wordt u straks misschien ook wel uitgenodigd bij 'De
Slimste Mens', net als het Meest Digibewuste Kamerlid van 2022 Queeny Rajkowski (VVD). Om
uw kennis alvast te testen leest u in deze nieuwflits onder andere hoe u nepnieuws kunt
herkennen en over de kwetsbaarheid van slimme apparaten. Daarnaast brengen we u op de
hoogte van de vernieuwde Corporate Governance Code en blikken we terug op het Internet
Governance Forum (IGF) in Addis Abeba, waar ECP aanwezig was. Bent u benieuwd wat onze
partners en deelnemers bezighoudt? Lees dan verder!

   

18 januari - ECP Deelnemersspecial: Ethiek en digitalisering. 'De ethische
kracht van de prak�jk'

Privacy 

25 januari - Na�onale Privacy Conferen�e 2023 

Impact en gebruik van data 

9 februari - ECP Deelnemersspecial: Func�oneren van de markt voor
clouddiensten - een gestructureerde dialoog

   

   

Terugblik op Internet Governance Forum 2022 

Foto: IGF-Internet Governance Forum

Eind november vond het 17e Internet Governance Forum (IGF) plaats in Addis Ababa, Ethiopië,
onder het overkoepelend thema Resilient Internet for a Shared Sustainable and Common
Future. Vanuit Nederland was wederom een sterke mul�-stakeholder delega�e aanwezig.

Het Netherlands Internet Governance Forum (NL IGF) organiseerde een interac�eve
bijeenkomst over internetsanc�es, op basis van de eerder samengestelde argumentenkaart
over de Europese internetblokkade van Russia Today en Sputnik news afgelopen voorjaar.
Tevens had de Nederlandse delega�e een duidelijke toekomstvisie voor het IGF rich�ng 2025.  

Digitaal veilig

Digitale risico's voortaan op bordje CEO, nieuwe regels in 2023

Digitaal veilig

Ethisch hacker bezorgde kerstkaart die je niet wilt ontvangen

Digitaal veilig

Herkent u nepnieuws? Bezoek snel isdatechtzo.nl 

   

 

https://ecp.nl/agenda/ecp-deelnemersspecial-ethiek-en-digitalisering-de-ethische-kracht-van-de-praktijk/
https://forms.zohopublic.eu/ecpplatform/form/AanmeldeneventECP/formperma/JLvpewE65CnRzLvVWhuBIxvGEjYF74wAUFfQ6I-fBWQ/?eventname=Nationale%20Privacy%20Conferentie%20-%20Fysiek%20aanwezig&eventid=124938000022597017&eventdate=25-01-2023&finalsubscribeon=24-01-2023&showvraag=Nee
https://forms.zohopublic.eu/ecpplatform/form/AanmeldeneventECP/formperma/JLvpewE65CnRzLvVWhuBIxvGEjYF74wAUFfQ6I-fBWQ/?eventname=Nationale%20Privacy%20Conferentie%20-%20Online%20aanwezig&eventid=124938000022597012&eventdate=25-01-2023&finalsubscribeon=24-01-2023&showvraag=Nee
https://www.privacyfirst.nl/
https://ecp.nl/agenda/nationale-privacy-conferentie-2023/
https://privacyawards.nl/
https://ecp.nl/agenda/functioneren-van-de-markt-voor-clouddiensten-een-gestructureerde-dialoog-in-de-koninklijke-schouwburg-in-den-haag/
http://www.acm.nl/nl
https://ecp.nl/project/nl-internet-governance-forum/
https://ecp.nl/project/nl-internet-governance-forum/
https://onlinetrustcoalitie.nl/
https://veiliginternetten.nl/
https://veiliginternetten.nl/nieuws/ethisch-hacker-bezorgt-kerstkaart/
https://www.isdatechtzo.nl/waarom-geloven-we-nepnieuws/beeldmanipulatie/
https://ecp.nl/queeny-rajkowski-is-meest-digibewuste-kamerlid-2022/
https://www.mccg.nl/de-code
https://ecp.nl/argumentenkaart-over-europese-internetblokkade-van-russia-today-en-sputnik/
https://ecp.nl/publicatie/toekomstvisie-igf/


Nieuws van partners en deelnemers

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Vacatures

Agenda 

 

SURF en Universiteiten van Nederland werken aan pilot Mastodon voor het hele
onderwijs

ACM: Poli�eke macht van grote bedrijven is groter dan gedacht

VNG: Nieuwe instrumenten voor digitale inclusie beschikbaar

VNO-NCW: Landelijk Ac�eplan Netconges�e is goed begin

   

   

Projectsecretaris Pla�orm Internetstandaarden, Veilige E-mail Coali�e, Internet.nl en
An�-DDoS-Coali�e (36 uur per week)
Hands-on Projectsecretaris voor de Online Trust Coali�e (32 uur per week)
Business controller/project controller (loondienst of zzp) (16 uur per week)
Strategisch Communica�eadviseur bij Netwerk Mediawijsheid (32-40 uur per week) 
Secretaresse voor LunaVia en AiNed (32-40 uur per week)

   

   

18 januari: ECP Deelnemersspecial - Ethiek en digitalisering. 'De ethische kracht van de
prak�jk'
25 januari: Na�onale Privacy Conferen�e 2023 met als thema: Financiële Privacy
8 februari: ECP Deelnemersspecial - Func�oneren van de markt voor clouddiensten -
een gestructureerde dialoog

https://www.surf.nl/nieuws/surf-en-universiteiten-van-nederland-werken-aan-pilot-mastodon-voor-het-hele-onderwijs
https://www.acm.nl/nl/publicaties/blog-politieke-macht-van-grote-bedrijven-groter-dan-gedacht
https://vng.nl/nieuws/nieuwe-instrumenten-voor-digitale-inclusie-beschikbaar
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/landelijk-actieplan-netcongestie-goed-begin
https://ecp.nl/gezocht-enthousiaste-projectsecretaris-platform-internetstandaarden-veilige-e-mail-coalitie-internet-nl-en-anti-ddos-coalitie-voor-36-uur-per-week/
https://ecp.nl/gezocht-per-direct-hands-on-projectsecretaris-voor-32-uur-per-week/
https://ecp.nl/business-controller-project-controller-gezocht-voor-16-uur-loondienst-of-zzp/
https://netwerkmediawijsheid.nl/vacatures/strategisch-communicatieadviseur/
https://ecp.nl/secretaresse-secretariaat/
https://ecp.nl/agenda/ecp-deelnemersspecial-ethiek-en-digitalisering-de-ethische-kracht-van-de-praktijk/
https://ecp.nl/agenda/nationale-privacy-conferentie-2023/
https://ecp.nl/agenda/functioneren-van-de-markt-voor-clouddiensten-een-gestructureerde-dialoog-in-de-koninklijke-schouwburg-in-den-haag/

