HIGHLIGHTS 2019

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
De informatiesamenleving is volop in beweging. We geven u graag een indruk
van de highlights van onze activiteiten en inspanningen van het afgelopen jaar.
= linkje naar verslag,
website etc.aansluitend op
activiteit

Januari

	E-HEALTHWEEK
	276 activiteiten door heel Nederland
	27.000 bezoekers
	71% weet meer van de mogelijkheden van e-health
	79& van de bezoekers gaat met de informatie aan de slag
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	NATIONALE PRIVACY CONFERENTIE
MET DE PRIVACY AWARDS

Februari

Maart

SAFER INTERNET DAY

.	Onderzoek naar mening van jongeren en ouders over
mobiel- en internetgebruik. Mediabereik van 31 miljoen
	ALLIANTIE NEDERLAND DIGITAAL
VAARDIG IN OPRICHTING
	ECP DEELNEMERSBIJEENKOMST:
DE TOEKOMST VAN WERK
	75 bezoekers
	I.s.m. ECP deelnemers Google en Stichting CA-ICT
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	NATIONALE WERKCONFERENTIE
DIGITAAL SAMENLEVEN
	EERSTE CONFERENTIE NEDERLAND DIGITAAL
IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN EZK
	Thema: kunstmatige intelligentie
	1028 bezoekers
	42.848 twitterweergaven.
Aandacht op o.a. NPO radio 1, NRC en BNR
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MEDIA UKKIE DAGEN

April

LANCERING KENNISSITE DIGIVAARDIG IN DE ZORG

.	120 aanwezigen
.	50.000 websitebezoeken, 16.000 uniek
.	150 aanmeldingen voor nieuwsbrief
ECP DEELNEMERSBIJEENKOMSTEN:

.	Human Rights & AI in World Perspective

ECP DEELNEMERSBIJEENKOMSTEN O.A.:

.	Quantum Computing
.	Fact of Fake? De impact van

desinformatie in verkiezingstijd

Mei

DUTCH BLOCKCHAIN CONFERENTIE

.	250 deelnemers
SOLID SAMENWERKING VAN START

Juni

TWEEDE PLAATS VOOR MEDIADIAMANT

Juli

ECP DEELNEMERSBIJEENKOMST:

.	Transparantie en uitlegbaarheid van AI
	ECP SAMENWERKINGSPARTNER
VOOR HET IBESTUUR-CONGRES

Augustus

.	Minister President Mark Rutte neemt
AI Impact Assessment in ontvangst
.	Nominatie Partnering Trust
voor Business Challenge

September

.	Overhandiging Essay Toezicht met AI tijdens
de ‘week van het algoritme’ aan wethouder
Saskia Bruines van Den Haag

Oktober

CYBERSECURITY MONTH

.	Organisatie One Conference
.	Partner Alert Online
.	Codeweek
.	Hackshield

ECP DEELNEMERSBIJEENKOMST:

.	Goede robots, goede zorg

LANCERING NEDERLANDSE AI COALITIE

November

JAARCONGRES ECP
	Op donderdag 14 november 2019 gaan we
tijdens de 22e editie van het Jaarcongres
ECP in gesprek over de Toekomst
van de Informatiesamenleving

Doorlopende projecten:
V EILIGINTERNETTEN.NL
	Jan-okt: 803 K bezoekers
	Campagne hacking
Bereik: 2 miljoen
	Campagne Fraudehelpdesk:
Bereik: 235.000 keer is de video bekeken en advertentie 19 miljoen keer verschenen. Landing campagne
op fraudehelpdesk.nl.
	Campagne Eerst checken dan klikken:
Bereik: aantallen bezoekers per dag dag flink gestegen door TV-commercial en online bannering.
Campagne loopt nog, resultaten volgen
	1 november start campagne over digitale nalatenschap:
wat kan je nu al regelen om toegang tot je digitale wereld te organiseren.
	Half november start de campagne over Slimme apparaten van het ministerie van EZK een social media
start. Deze campagne zal vooral in januari/februari 2020 zichtbaar voor het grote publiek. Het gaat hier
om aandacht voor wat een slim apparaat is; dat in veel huishoudens deze apparaten aanwezig zijn en dat
het risico bestaat dat ze gehackt kunnen worden.
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MONITOR DIGITALE GELETTERHEID

Publicaties

.	Boek ‘Nederlandse Parels van Linked Data Toepassingen 2019’
.	Human Capital Agenda Security 2019 -2022
.	Video EURODIG ‘What’s up in the Netherlands’
.	Vernieuwde website Dutch Digital Delta
.	Essay ‘Toezicht met Algoritmen’
.	Boek ‘AI en mensenrechten’
.	Essay ‘Aanpak begeleidingsethiek’
.	Essay ‘Verkenning quantumtechnologie’

