
Bezoek de website hier

Dit jaar ging de Online Trust Coalitie live 

met de nieuwe website: 

www.onlinetrustcoalitie.nl

Website

Bekijk congres

29/11/21

Sinds 2021 heeft Gaia-X een Nederlandse hub. Tijdens de 

community meeting van de Nederlandse hub was OTC te gast om 

mee te praten over data- en cloudinfrastructuur en het 

waarborgen van Europese waarden.

Community Meeting Gaia-X Hub 

Nederland.

Bekijk congres

11/10/21

Tijdens het AG Connect event bracht OTC de focus op 

cybersecurity in de cloud vanuit het aanbieders en afnemers 

perspectief. Het event werd bezocht door managers en 

betrokkenen uit het brede bedrijfsleven, waaronder aanbieders.

Cloud Security Congres van AG Connect

Bekijk presentaties

06/10/21

Tijdens dit congres schetsten Michiel Steltman en Jan Matto de 

achtergrond en de redenen van het NOREA initiatief: de 

groeiende behoefte van een verscheidenheid van stakeholders, 

aan zekerheid over digitale diensten.

Security Congres van ISACA, NOREA en 

PvIB

Te gast bij

Lees gehele artikel

01/12/21Fd.nl

Nieuwe Europese regels dreigen de concurrentiepositie van 

duizenden Nederlandse cloudbedrijven en - bedrijes op zijn kop 

te zetten. Zij zullen voor miljoenen aan opdrachten mislopen 

omdat ze niet kunnen voldoen aan een nieuwe Europese 

cybertoets, vreest de sector.

Kaalslag dreigt onder nederlandse 

cloudbedrijven door nieuwe europese 

regels.

Lees gehele artikel

02/12/21computable.nl

Het Nederlandse cloud-bedrijfsleven loopt gevaar als de EU haar 

koers voor cybersecurity-regulering van clouddiensten voortzet. 

De Online Trust Coalitie (OTC) doet daarom een dringend beroep 

op de Europese Commissie om de regeldrift te beteugelen.

Nederlandse cloudbedrijven vrezen EU 

cyber regulering

In het nieuws

Lees het position paper

Hoge drempels voor clouddiensten leveren niet de gewenste zekerheid over 

veiligheid. De OTC uit haar zorgen aan de Europese Unie en doet 

aanbevelingen om de cybersecurity regulering te wijzigen. 

Position paper

Lees het whitepaper

OTC heeft  noodzakelijke actiepunten benoemd in een whitepaper en 

overhandigd aan Jos de Groot, Directeur Digitale Economie bij het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat tijdens de Conferentie Nederland Digitaal.

Whitepaper vertrouwen in de cloud

Publicaties

info@onlinetrustcoalitie.nlTwitterLinkedIn

Benieuwd wat de OTC komend jaar gaat doen? Volg ons. 

Omdat vertrouwen in de cloud 
vanzelfsprekend moet zijn.Highlights 2021

Bekijk deze webinar

10/11/21

Webinar voor auditors met aandacht voor de rol van de auditor en 

de maatschappelijke relevantie ook met betrekking tot 

clouddiensten van dit beroep. Daarnaast werd stilgestaan bij de 

Nederlandse en Europese ontwikkelingen.

OTC en de rol van de Auditor 

Bekijk deze webinar

08/11/21

Webinar voor zowel afnemers als aanbieders van clouddiensten 

over zekerheid in clouddiensten. Deze is nog niet altijd 

vanzelfsprekend. En dat terwijl ze het fundament vormen onder 

digitalisering en innovatie.

Verdieping in betrouwbare en veilige 

clouddiensten

Bekijk deze webinar

15/09/21

OTC sessie tijdens het iBestuur congres 15 september Michiel 

Steltman in gesprek met experts, praktijk en politiek over 

zekerheden en clouddiensten. 

Cloud, het hart van de digitale 

samenleving 

Webinars

Bekijk de animatie

De cloud is een vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd zijn 

vertrouwen en zekerheid in de cloud ongrijpbaar en abstract. Deze 

animatie maakt het duidelijk. 

Een APK voor clouddiensten?

Bekijk de video

De hybride OK, waar het letterlijk om mensenlevens gaat, vormt 

het decor van het gesprek tussen Ludo Baauw van Intermax en 

Ed de Myteneare van Noordwest ZKH Groep.  

In gesprek met leverancier en aanbieder 

clouddiensten 

Video’s

Partners

Directeur Digitale Economie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Jos de Groot

Een betrouwbare en vertrouwde cloud is cruciaal voor 

innovatie en daarmee voor de toekomst van de Nederlandse 

economie. Het whitepaper is het resultaat van een 

samenwerking tussen private en publieke partijen, de 

actiepunten dragen bij aan een veilige en betrouwbare 

cloud die thans door Europa gezamenlijk wordt opgepakt

Aansluiten bij Gaia-X, het Europese 

samenwerkingsverband met betrekking tot clouddiensten.

6

Standaardiseren van verantwoordingsinformatie.5

Inzetten van technologie voor het real-time monitoren van 

betrouwbaarheid van clouddiensten.

4

Regels opstellen voor het samenspel van aanbieders en 

afnemers van clouddiensten.

3

Een keuzehulp voor gebruikers ontwikkelen.2

Certificeringen en normenkaders vergelijken voor 

betrouwbaarheid en het geven van zekerheid.

1

Actiepunten

Directeur ECP | Platform voor de informatiesamenleving

Arie van Bellen

Voor vertrouwen in de cloud is samenwerking het sleutelwoord. De 

partners in de OTC pakken dit voortvarend op.

https://www.youtube.com/watch?v=U7kFD7wmXMI
https://www.youtube.com/watch?v=Og1EsAjuYa0
https://www.youtube.com/watch?v=FneI53F9TFw
https://www.youtube.com/watch?v=L6GZvO9wRnE
https://www.youtube.com/watch?v=TfsyU27l2qg
https://fd.nl/tech-en-innovatie/1420310/kaalslag-dreigt-onder-nederlandse-cloudbedrijven-door-nieuwe-europese-regels-kya2caPN1UB9
https://onlinetrustcoalitie.nl/wp-content/uploads/2021/09/otc_whitepaper-2021_nl_v4.1.pdf
https://onlinetrustcoalitie.nl/wp-content/uploads/2021/11/211126_OTC-Position-Paper-ENISA-Regulatory-Cloud_def.pdf
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/cloud-computing/7282353/250449/nederlandse-cloudbedrijven-vrezen-eu-cyberregulering.html
https://onlinetrustcoalitie.nl/wp-content/uploads/2021/11/Presentatie-Jan-Matto-en-Michiel-Steltman-1.pdf
https://cloud-security.nl
https://vimeo.com/652088237
https://onlinetrustcoalitie.nl
https://www.linkedin.com/company/otcoalitie/
https://twitter.com/otcoalitie
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