FACT SHEET E-SKILLS WEEK 2012
Nationaal Contact Punt: ICT~Office (Nederland)
19 december 2011

1. Doel en doelgroep
“Het door heel Europa vergroten van bewustwording over en promoten van e-skills richting
jongeren (16-25 jaar), ICT’ers, MKB en beleidsmakers.”
Met een indrukwekkend bereik van 65 miljoen Europese burgers in 35 landen met 284 betrokken
stakeholders in 2010, heeft de Europese Commissie besloten in 2012 een tweede e-skills week te
organiseren. De campagne is een effectieve manier om door heel Europa groei en banen te
bevorderen. Tot de doelgroep behoren: jongeren, ICT-professionals, MKB en beleidsmakers.

Jongeren

ICT-professionals

Leraren, ouders, carrière-adviseurs,

Beroepsorganisaties, bedrijven,

onderwijsinstellingen,

handelsorganisaties, trainings-

beleidsmakers

instituten

MKB en ondernemers

Beleidsmakers

MKB-verenigingen,

Nationale en Europese

trainingsinstituten, bedrijven

vertegenwoordigers, Europese
parlementariërs, politici

2. Datum
Het hoogtepunt van de campagne zal plaatsvinden gedurende de e-skills week van 26 tot en met
30 maart 2012. De gehele campagne zal duren van december 2011 tot en met mei 2012.

3. NCP en stakeholders
Na de e-skills week van 2012 is dit de tweede keer dat de e-skills week wordt georganiseerd van
de Europese Commissie (DG Enterprise & Industry). Bij de e-skills week 2012 zijn 25 Europese
landen betrokken, waaronder Nederland.
In Nederland is ICT~Office (de branchevereniging voor de IT-, Telecom-, Internet- en
Officebedrijven) het zogenaamde Nationaal Contact Punt (NCP). ICT~Office maakt deel uit van het
Europese Consortium van Digital Europe en European Schoolnet. Het is de taak van de NCP’s om in
de respectieve landen gedurende de e-skills week activiteiten te organiseren en met andere
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stakeholders voldoende aandacht voor de e-skills week te genereren via de verschillende
mediakanalen. Zie de bijlage voor een overzicht van Nederlandse stakeholders.
Stakeholders zullen met hun bijdrage aan de e-skills week grote zichtbaarheid genieten. De e-skills
week 2012 belooft wederom een groot publiek aan te spreken. Met hun deelname aan dit highprofile event van de Europese Unie kunnen stakeholders zich bovendien zeer goed profileren bij en
associëren met een wereldwijd bekend netwerk van leidende ICT-organisaties en ambassadeurs.

4. Communicatieboodschappen
ICT~Office ziet het als zijn rol als NCP om de communicatieboodschappen in Nederland op elkaar af
te stemmen. De activiteiten die ICT~Office zelf organiseert en de activiteiten die de stakeholders
organiseren, dienen dan ook in het licht van onderstaande communicatieboodschappen plaats te
vinden.
‘Key messages’

Doelgroep(en)

1. ICT-vaardigheden zijn essentieel om het beste uit het moderne leven te
halen, zowel in het persoonlijke als in het zakelijke leven.

Allen

2. ICT biedt interessante, creatieve, goedbetaalde carrières die voldoening
geven.

Allen

3. Binnen de ICT zijn er veel interessante en spannende velden te
ontdekken.

Jongeren, young
professionals,
leraren, ouders

•
•
•

Creatieve technologie
‘Green IT’ voor een duurzame planeet
Cyber security, privacy

4. Omdat ICT zich constant ontwikkelt, moeten ICT-professionals hun eskills up to date houden om competitief te blijven.

ICT-professionals

5. Medewerkers met goede e-skills kunnen uw business
verbeteren/vergroten.

MKB/ondernemers,
bedrijven en
beleidsmakers

Het officiële logo voor de e-skills week 2012 is via ICT~Office verkrijgbaar. Zodra beschikbaar, zal
ICT~Office ook ander promotiemateriaal dat vanuit de Europese Commissie wordt ontvangen, aan
de stakeholders distribueren.

5. Communicatiemiddelen
Om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht komt voor de communicatieboodschappen en de
activiteiten in de e-skills week in Nederland, zal NCP ICT~Office via de beschikbare
communicatiemiddelen aandacht hiervoor vragen:
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Websites
o

Eigen website (onderdeel van website NCP ICT~Office):
www.eskillsweek.nl

o

Nationaal gedeelte op de website van de Europese Commissie:
http://eskills-week.ec.europa.eu





Twitter en andere social media (Facebook, LinkedIn, YouTube etc.)
o

Vanuit het Consortium Digital Europe / European Schoolnet

o

Via kanalen van NCP ICT~Office en stakeholders

Nieuwsbrief en/of persberichten vanuit NCP ICT~Office

6. Activiteiten door NCP ICT~Office
ICT~Office heeft via het Consortium Digital Europe / European Schoolnet voor de volgende
activiteiten funding gekregen vanuit de Europese Commissie:
1. Event/activiteit om jongeren te enthousiasmeren voor een opleiding en carrière in de ICT.
2. Ronde tafel over ICT(-vakken) in het onderwijs.
3. Klas (middelbare school) in het ICT-bedrijf.
4. ICT College Tour: Meet the CEO op universiteiten.
5. App contest voor jongeren.
6. Activiteiten van lidbedrijven van ICT~Office.
ICT~Office is verplicht deze activiteiten uit te voeren. Voor deze activiteiten heeft ICT~Office
enkele partners gevonden die samen met ICT~Office een en ander vorm zullen geven.

7. Activiteiten door stakeholders
Om ervoor te zorgen dat de e-skills week 2012 een groot succes wordt, worden stakeholders
aangemoedigd aandacht aan de e-skills week te besteden. Er is daarom de mogelijkheid voor de
stakeholders om ook onder de vlag van de e-skills week 2012 activiteiten te organiseren. Hiervoor
zal echter vanuit ICT~Office geen funding beschikbaar zijn, dit geld is reeds gealloceerd naar
bovenstaande activiteiten. Wel zal ICT~Office ruimschoots aandacht vragen via de beschikbare
mediakanalen voor deze events/activiteiten.
Alle stakeholders die activiteiten in de e-skills week 2012 organiseren, wordt gevraagd zich
kenbaar te maken bij NCP ICT~Office. Om ervoor te zorgen dat de verschillende activiteiten op
elkaar afgestemd zijn en om het overzicht te behouden, zal ICT~Office vanuit de rol als NCP dan
ook een activiteitenkalender bijhouden. Deze kalender zal online komen te staan en wordt met de
stakeholders gedeeld.

8. Contactpersoon
Voor verdere details kunt u zich wenden tot Has Bakker (projectleider e-skills week 2012):
email has.bakker@ictoffice.nl of telefoon 0348 49 36 36.
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Bijlage – Nederlandse stakeholders e-skills week 2012
Voor Nederland is de volgende - niet uitputtende - lijst van stakeholders benaderd:


Lidbedrijven ICT~Office



CIO Platform



ECABO



Kenniskring ICT MBO-raad



HBO-i



Informatiekunde Platform Nederland



Informaticakamer



Kennisnet



Vereniging i&i



ECP-EPN



Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie



Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties



Vhto



CIO Net



ECDL



IPON



VNO-NCW / MKB NL



Ngi



EXIN
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