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Persbericht:  
Wereldtop op ICT-gebied komt in 2010 naar Amsterdam  

Den Haag, 27 mei 2009 – Een select gezelschap van publieke en 
private partijen wordt in 2010 uitgenodigd om in Amsterdam 
afspraken te maken over de manier waarop maatschappelijke en 
economische problemen kunnen worden opgelost met behulp van 
ICT. Tijdens dit World Congress on IT (WCIT), dat van 25 tot 27 mei 
2010 plaatsvindt, worden wereldwijde thema’s aangepakt, zoals 
energie, water, e-inclusion (hoe betrek je iedereen bij de 
informatiesamenleving). Partners als Capgemini, Exact, IBM, KPN en 
Microsoft gaan deze onderwerpen mede vormgeven. Staatssecretaris 
Frank Heemskerk van Economische Zaken, burgemeester Job Cohen 
van Amsterdam en Coks Stoffer, bestuurslid van ICT~Office en 
tevens voorzitter van de Stichting Voorbereiding WCIT, hebben 
vandaag hun ambities voor het evenement gepresenteerd. 

ICT congres met focus op toepassing  
“Tijdens het WCIT ligt de nadruk niet op ICT, maar op de toepassingen van 
ICT,” zegt Coks Stoffer, bestuurslid van gastheer ICT~Office en voorzitter 
van de Stichting Voorbereiding WCIT, “Dat is uiteraard bijzonder voor een 
ICT congres. Het gaat erom wat de techniek kan betekenen voor 
eindgebruikers, bijvoorbeeld op het gebied van water, e-overheid en 
gebiedsplanning. Voor elk thema is aan marktpartijen gevraagd om invulling 
te geven. Het onderwerp gebiedsplanning wordt bijvoorbeeld geleid door het 
Kadaster en veiligheid & ICT door het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI).”  

Schwarzenegger en Europese Agenda  
Californië loopt voorop op het gebied van ICT & Energie, Gouverneur Arnold 
Schwarzenegger is daarom uitgenodigd als keynote spreker. In dit thema 
neemt het Ministerie van Economische Zaken, medegastheer van het WCIT 
2010, het voortouw. “Duurzaamheid met behulp van ICT staat hoog op onze 
agenda,” aldus staatssecretaris Heemskerk vandaag tijdens de presentatie. 
“Daarom vinden wij het belangrijk dat dit onderwerp een rode draad vormt 
tijdens het congres. De ICT sector moet groener. Bovendien wordt WCIT 
opgenomen als wereldcongres in de agenda van het EU-voorzitterschap van 
Spanje in de 1e helft van 2010. Onderwerpen die tijdens WCIT besproken 
worden, spelen niet alleen in Nederland, maar zijn ook van invloed op 
Europa, Azië, Amerika en Afrika.”  

Amsterdam ontvangt ICT-top  
In 2010 vormt Amsterdam het wereldtoneel van de ICT-industrie. 2000 
bezoekers in de RAI, verspreid over drie dagen, delegaties uit meer dan 80 
landen, Amsterdam krijgt een buitenkans om zich te profileren als de ‘ICT 
gateway to Europe’. Het thema voor WCIT 2010 is Challenges of Change. De 

Page 1 of 2WCIT

28-5-2009



veranderingen die optreden door ontwikkelingen op ICT-gebied zijn groot en 
bieden niet alleen economische kansen, maar zeker ook kansen op sociaal 
en maatschappelijk gebied. Ook de creatieve industrie in Amsterdam zal hier 
zeker van meeprofiteren, daarom is de Hogeschool van Amsterdam 
gevraagd om dit thema vorm te geven.  

Uitgaven naar $ 4.1 triljoen in 2011  
Elke twee jaar wordt het WCIT in een ander land georganiseerd onder 
auspiciën van de World Information Technology and Services Alliance 
(WITSA). Voorzitter Dan E. Khoo benadrukt dat IT wereldwijd bijdraagt aan 
de groei van de economie, in 2011 worden de uitgaven door Digital Planet 
geschat op $ 4.1 triljoen. “Amsterdam has won the bid for WCIT from strong 
competition like Hong Kong and St. Petersburg, because the Netherlands is 
most certainly a world leader within the IT industry. As gateway to Europe, 
we are delighted that the Netherlands was chosen as the host of the 2010 
World Congess on IT.”  

Wereldwijde thema’s  
Veiligheid, creatieve industrie, e-overheid, mobiliteit en gebiedsplanning met 
behulp van ICT, zijn naast water, energie en e-inclusion, wereldwijde 
thema’s die tijdens het WCIT 2010 worden besproken. Trackleader van het 
thema safety Tjark Tjin-A-Tsoi, algemeen directeur van het NFI, zegt 
hierover: "Door het toenemende gebruik van ICT ontstaan er ook nieuwe 
veiligheidsvraagstukken, van cyberterrorisme tot aanvallen met virussen. 
Forensische digitale technologie is één van de snelst groeiende gebieden 
binnen het NFI. Het is goed dat tijdens het WCIT binnen de track Safety ook 
aandacht wordt besteed aan de duistere zijde van de digitale wereld en dat 
met zowel private als publieke partijen de aanpak van dergelijke 
veiligheidsvraagstukken kan worden verkend." 

Over WCIT  
Het World Congress on IT (WCIT) is de belangrijkste ICT topconferentie ter 
wereld en vindt van 25 tot 27 mei 2010 in Amsterdam plaats. Dit 
wereldcongres is een unieke samenwerking tussen het internationale ICT-
bedrijfsleven, gebruikers en overheden. Het WCIT wordt georganiseerd 
onder auspiciën van de WITSA (World Information Technology and Services 
Alliance). Het is het tweejaarlijkse evenement waar politici, CEO's van ICT-
bedrijven, topmanagers van bedrijven en overheden bij elkaar komen om de 
kansen en mogelijkheden te bespreken die ICT-toepassingen bieden. 
Gastheer van WCIT 2010 is ICT~Office, medegastheren zijn het ministerie 
van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam.  

  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  

Voor meer informatie kunt u terecht op www.wcit2010.org of contact 
opnemen met Bianca Schmalgemeijer bschmalgemeijer@wcit2010.org Tel: 
+31 6 36 00 83 10 
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