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Beste $[FNAME|lezer|Guest]$,

   

Events van ECP

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 – een gestructureerde
dialoog’ in de Koninklijke Schouwburg in Den
Haag. 

Meer informa�e en aanmelden

Van 19 t/m 21 juni 2023 vindt de European
Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) plaats
in Tampere, Finland. Het thema voor dit jaar is
“Internet in troubled �mes: risks, resilience,
hope”.

Meer informa�e over EuroDIG

Van 8 t/m 12 oktober 2023 vindt het 18e Internet
Governance Forum (IGF) plaats in Kyoto, Japan.
Bent u van plan hier (fysiek) aan deel te nemen?
Neem contact met ons op via nligf@ecp.nl.

Meer informa�e

Nieuws van projecten en programma's
Digitaal veilig

Nieuws van partners en deelnemers

Lees verder

Lees verder

 

Wat is er deze maand al veel gebeurd! We blikken terug op de Na�onale Privacy Conferen�e
waar de Privacy Awards werden uitgereikt. Ook vond de eerste ECP Deelnemersspecial van
2023 plaats met het thema ethiek en digitalisering in de prak�jk.

De eerst volgende ECP Deelnemersspecial 'Func�oneren van de markt voor clouddiensten -
een gestructureerde dialoog', vindt op donderdag 9 februari plaats in de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag. Deze bijeenkomst organiseren wij in samenwerking met de ACM.
Wilt u bij deze sessie aanwezig zijn? Aanmelden kan nog! Klik hier voor meer informa�e.

Ook delen we in deze Nieuwsflits de ac�viteiten rondom digitalisering van onze deelnemers en
partners. Hee� u sugges�es, ideeën of ac�viteiten die u graag onder de aandacht wil brengen?
Laat het ons vooral weten via nieuwsbrief@ecp.nl.

   

Impact en gebruik van data 

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

NL IGF

19-21 juni| European Dialogue on Internet Governance

NL IGF

8-12 oktober| Internet Governance Forum 2023

   

   

Terugblik op de Na�onale Privacy Conferen�e 2023 

Afgelopen woensdag �jdens de Na�onale Privacy Conferen�e (NPC), georganiseerd door
Privacy First en ECP, stond het thema financiële privacy centraal. Dagvoorzi�er Tom Jessen ging
in gesprek met Ellen Timmer (juridisch onderzoekster en publicist), Katja Mur (Autoriteit
Persoonsgegevens), Bert Slagter (Descryptor), en Simon Lelieveldt (bedrijfskundig ingenieur).
Bent u benieuwd naar het verloop van de Na�onale Privacy Conferen�e? Via deze link kunt u de
bijeenkomst terugkijken.

Aan het eind van de conferen�e werden de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt met het oog
op de Europese Dag voor de Privacy (zaterdag 28 januari). De winnaars zijn Mediajungle,
Anonimizer van Bolesian, en KinderDPIA van Privacy op School. De Awards bieden organisa�es
die privacy als een kans zien een podium om zich posi�ef te onderscheiden. 

Terugkijken naar de NPC

Digitaal veilig

Hoe ga je mediawijs om met he�ige beelden in het nieuws?

He�ige beelden van oorlogen, ongelukken en geweld: om aandacht te trekken zijn
nieuwsberichten de laatste jaren steeds sensa�oneler en intenser geworden. Door sociale
media worden deze he�ige beelden op grote schaal verspreid.

Wat is de impact van deze he�ige nieuwsbeelden op kijkers? Waarom komt het ene beeld
he�iger binnen dan het andere? En hoe kunnen we op een mediawijze manier met deze
nieuwsbeelden omgaan? In opdracht van Netwerk Mediawijsheid dook Bitescience in het
wetenschappelijke onderzoek en zocht het voor je uit.  

Lees het ar�kel

Digitalisering en Ethiek

In gesprek over de ethische kracht van de prak�jk

Op 18 januari vond de ECP Deelnemersspecial Ethiek en digitalisering ‘De ethische kracht van de
prak�jk’ plaats in Beeld en Geluid in Den Haag. Centraal �jdens deze deelnemersspecial stond
de vraag: Hoe benu�en we de ethische kracht van de prak�jk?  

Sprekers Albert Jan Kruiter, oprichter van het Ins�tuut voor Publieke Waarden, Rudy van
Belkom van S�ch�ng Toekomstbeeld der Techniek, en Daniël Tijink mede-ontwikkelaar van de
Aanpak Begeleidingsethiek en werkzaam bij ECP, belich�en deze vraag vanuit hun eigen
achtergrond en perspec�ef. Bent u benieuwd hoe? Zie onderstaand de terugblik voor meer
informa�e over deze bijeenkomst. 

Terugblik op de Deelnemersspecial

 

   

 

Digitale Overheid: Algoritmetoezichthouder gelanceerd

Ac�Z en VNG: Digitale gegevensuitwisseling: de kreet 'zo doen wij dat nou eenmaal'
gaat niet langer op  

 

https://www.acm.nl/nl
https://ecp.nl/agenda/ecp-deelnemersspecial-functioneren-van-de-markt-voor-clouddiensten-een-gestructureerde-dialoog/
https://www.eurodig.org/
mailto:nligf@ecp.nl?subject=IGF%20oktober%202023%20Japan
https://ecp.nl/agenda/eurodig-2023/
https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/algoritmetoezichthouder-gelanceerd/
https://www.actiz.nl/digitale-gegevensuitwisseling-de-kreet-zo-doen-wij-dat-nou-eenmaal-gaat-niet-langer-op
https://www.acm.nl/nl
https://ecp.nl/agenda/ecp-deelnemersspecial-functioneren-van-de-markt-voor-clouddiensten-een-gestructureerde-dialoog/
mailto:nieuwsbrief@ecp.nl?subject=
https://www.privacyfirst.nl/
https://ellentimmer.com/
https://www.linkedin.com/in/katja-mur-2069505/
https://www.linkedin.com/in/bertslagter/
https://descryptor.org/over/contact
https://www.linkedin.com/in/simonl/?originalSubdomain=nl
https://ecp.nl/agenda/nationale-privacy-conferentie-2023/
https://mediajungle.eu/
https://www.bolesian.com/
https://www.privacyopschool.nl/
https://ecp.nl/agenda/nationale-privacy-conferentie-2023/
https://www.bitescience.com/
https://netwerkmediawijsheid.nl/bitefile-hoe-ga-je-mediawijs-om-met-heftige-nieuwsbeelden
https://www.linkedin.com/in/ajkruiter/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/rudyvanbelkom/
https://www.linkedin.com/in/dani%C3%ABl-tijink-5911603/
https://ecp.nl/agenda/ecp-deelnemersspecial-ethiek-en-digitalisering-de-ethische-kracht-van-de-praktijk/


Lees verder

Lees verder

Vacatures

Agenda 

DDA: Brancheorganisa�e publiceert overzicht van Datacenters in Nederland

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt verlengd en breidt verder uit  

   

   

Projectadviseur Topsector ICT 28/36 uur 
Projectcoördinator voor de zorgprogramma’s van ECP 32 uur 
Hbo-stagiair(e) communica�e voor een meewerkstage 
Business controller/project controller (loondienst of zzp) 16 uur 
Projectsecretaris Pla�orm Internetstandaarden, Veilige E-mail Coali�e, Internet.nl en An�-DDoS-
Coali�e 36 uur

   

   

9 februari: ECP Deelnemersspecial - Func�oneren van de markt voor clouddiensten - een
gestructureerde dialoog
15-16 februari: Responsible AI in the Military Domain (REAIM) 2023 - World Forum, Den Haag
19-21 juni: European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) - Tampere, Finland  
8-12 oktober: Internet Governance Forum 2023 Kyoto, Japan

https://www.dutchdatacenters.nl/nieuws/brancheorganisatie-publiceert-overzicht-van-datacenters-in-nederland/
https://agendastad.nl/city-deal-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat-wordt-verlengd-en-breidt-verder-uit/?cd=1
https://ecp.nl/wij-zoeken-een-resultaatgerichte-en-pragmatische-projectadviseur-topsector-ict-28-tot-36-uur-per-week/
https://ecp.nl/wij-zoeken-per-direct-een-ervaren-projectcoordinator-voor-de-zorgprogrammas-van-ecp-voor-32-uur-per-week/
https://ecp.nl/wij-zoeken-een-enthousiaste-hbo-stagiaire-communicatie-voor-een-meewerkstage/
https://ecp.nl/business-controller-project-controller-gezocht-voor-16-uur-loondienst-of-zzp/
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/agenda/functioneren-van-de-markt-voor-clouddiensten-een-gestructureerde-dialoog-in-de-koninklijke-schouwburg-in-den-haag/
https://reaim2023.org/
https://ecp.nl/agenda/eurodig-2023/
https://ecp.nl/agenda/internet-governance-forum-2023/

