
“Als groot, actief en hands-on netwerk bezit 
TechTegenCorona ontzettend veel kennis en 
kunde op het gebied van data en tech. Het is 
bijzonder hoe dit platform oplossingen biedt 
voor overheidsdilemma’s. Het dient als een 
waardevolle brug tussen de overheid  
en het bedrijfsleven.”

Mark Wiebes, interim Hoofd  
Innovatie Nationale Politie

Sinds het begin van de COVID-19 crisis in maart hebben tech-bedrijven de handen 
ineengeslagen en besloten de overheid en de zorg te helpen. Inmiddels is TechTegenCorona 
uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met een gecombineerde inzet van meer 
dan 300 techbedrijven en 2000 tech experts, de ministeries van Justitie & Veiligheid, 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, de Nationale Politie, de Koninklijke 
Marechaussee, VNG, academici, studenten en andere trailblazers. 

TechTegenCorona is lid van de Rijks Innovatie Community.

Zie ook: 
rijksinnovatiecommunity.nl/actueel

https://www.rijksinnovatiecommunity.nl/actueel


Wat?
De leden van TechTegenCorona komen 
elke week kort online bijeen; elke keer 
wordt een nieuw dilemma besproken - 
en zo mogelijk opgelost. Wij staan voor 
de Chatham House Rules. Bij complexe 
problematieken wordt een werkgroep 
gevormd, bijvoorbeeld voor een 
Regionaal Dashboard of steun aan 
mensen met een beperking.

Waarom?
  
Door COVID-19 zijn er nieuwe dilemma’s ontstaan die met 
gezamenlijke brainpower worden opgelost. Bijvoorbeeld: 
politieagenten kunnen niet meer met z’n tweeën in 1 auto 
surveilleren. Tech, data en Virtual Reality kunnen misschien 
onderdeel zijn van de toekomstige oplossing. Ook hebben 
zorginstellingen, ziekenhuizen en veiligheidsregio’s vaak 
behoefte aan extra hulp met tech en data.

“De bedrijven en academici binnen 
TechTegenCorona doen ontzettend goed 
werk. Er zijn ontzettend veel doeners.  
Om toekomstig Nederland in te richten  
heeft de overheid baat bij dit netwerk.”

Chris van Dam, Lid Tweede Kamer, CDA



Code of Conduct
TechTegenCorona staat voor integriteit & onderling vertrouwen.  
Deze waarden zijn vastgesteld in een Code of Conduct. 

Resultaten
Temidden van COVID-19 spelen data en tech een belangrijke rol. TechTegenCorona 
ondersteunt de overheid met praktische hulp en concrete adviezen: 

•  In mei publiceerde TechTegenCorona één van 
de eerste overzichten met tips & tricks voor de 
anderhalve meter samenleving. Hier hebben 
nationale en lokale overheden gebruik van gemaakt. 
Het Open Source document is inmiddels aangevuld 
met adviezen over aerosols & ventilatie - en wordt 
continu geactualiseerd.

•  Advies over desinformatie: het tegengaan/
voorkomen van desinformatie tijdens de 
verkiezingen in maart 2021 en omtrent COVID-19.

•  Advies over afschaling/opschaling  
van Covid-19 maatregelen.

•  Praktische steun aan zorginstellingen - 
van online beveiliging tot management advies bij 
complexe trajecten.

•  Bijeenkomsten met Tweede Kamerleden, met 
gemeenten, de politie, marechaussee,  
ministeries & veel meer.

“TechTegenCorona is een uniek platform  
waar bedrijven goed met elkaar omgaan;  
er ontstaat een synergie. Deze samenwerking 
leidt tot concrete resultaten.”

Jacques Zimmerman, PublicSonar



Wie? 

Contact

TechTegenCorona
p/a Public Matters
Bezuidenhoutseweg 101
2594 AC Den Haag

E  info@techtegencorona.nl
W  www.techtegencorona.nl
TWITTER TechTegenCorona
 TechTegenCorona

“TechTegenCorona is hét 
voorbeeld van innovatie.”

Jan Middendorp, Lid 
Tweede Kamer, VVD

Op initiatief van:

Folder powered by Conclusion 

Sluit je 
aan!

klik hier

mailto:info%40techtegencorona.nl?subject=
https://techtegencorona.nl/
https://twitter.com/TechTegenCorona
http://linkedin.com/company/techtegencorona
https://techtegencorona.nl/contact/

