Initiatief en coalitie TechTegenCorona
Ons doel
Samen dragen we bij aan de aanpak van de Coronacrisis en de bestrijding van de negatieve gevolgen.
Dit doen we door hulp te organiseren vanuit het private domein richting het publieke. Deze hulp
bestaat uit technologie inzet (hardware, software, data en security).
Gedragscode - Samen staan we sterker in deze crisis
1. Er is hier sprake van een Digital Do No Harm coalition. Alle deelnemers van TechTegenCorona
proberen hun digitale beleid zo ethisch en verantwoord mogelijk te maken zodat zij anderen niet
schaden.
2. Wij conformeren ons aan AVG.
3. Ons gezamenlijke doel gaat boven individuele belangen.
4. We helpen elkaar om dit doel te bereiken.
5. Op onze samenwerking zijn de Chatham House Rules van toepassing.
6. De vraagstelling van (publieke) partij wordt ge-matched met de informatie die de aanbieders zelf
hebben gegeven en vermeldt staat op de “Outreach-lijst” De contactgegevens van deze bedrijven
worden doorgegeven aan de vraagsteller die zelf de keuze maakt. Dit voorkomt
belangenverstrengeling.
7. De naar TechTegenCorona verzonden financiële informatie is alleen inzichtelijk voor de
stuurgroep TechTegenCorona.
8. De vraagkant/overheid bepaalt uiteindelijk, niet de coalitie noch de stuurgroep:
a. Concrete deals in uitvoeringsprojecten en contractafspraken vinden plaats tussen de
betrokken partijen zelf;
b. Vooraf worden afspraken gemaakt over het ‘met 100% korting’ ‘in kind’ ter beschikking
stellen in relatie tot het doel;
c. Overige afspraken buiten de ‘100% korting’ ’in kind’ afspraak, worden ook vooraf gemaakt;
d. Voor Juridisch advies, raadpleeg ons document met informatie.
9. Exits:
a. Er is van zowel publieke als private kant altijd de mogelijkheid om in goed overleg te
stoppen;
b. Er worden geen technische vendor lock-in’s gecreëerd;
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c. Private partijen kunnen niet uitgesloten worden van eventuele toekomstige
aanbestedingen. Dit initiatief draagt via communicatie en open kennisdeling bij aan een
uiteindelijk level playing field.
10. De gedeelde contactgegevens van betrokkenen worden uitsluitend voor dit initiatief gebruikt.
11. Op de uitvoeringsprojecten is de geldende formele wet- en regelgeving van toepassing. Dit geldt
ook voor de AVG.
12. We vertrouwen in deze coalitie op de integriteit van alle partners en respecteren elkaars
belangen.
13. De stuurgroep TechTegenCorona beslist over aanvragen tot deelname aan het initiatief, dit
besluit wordt in consensus genomen.
a. Deelnemers van TechTegenCorona moeten gevestigd zijn in Nederland, dit houdt in:
i. Minimaal één kantoor in Nederland;
ii. Meerdere werknemers in Nederland.
b. De stuurgroep is bevoegd vragen te stellen en onderzoek te doen over zaken zoals
aangegeven in Artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU te weten:
i.

Deelneming aan criminele organisatie;

ii.

Corruptie;

iii.

Fraude;

iv.

Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband hiermee;

v.

Witwassen van geld of financiering van terrorisme;

vi.

Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel.

14. Naast andere vragen worden de volgende vragen gesteld aan nieuwe deelnemers:
a. Hoe draagt jullie oplossing bij aan de bestrijding van corona?
b. Is jullie oplossing aantoonbaar AVG proof?
c. Is er eerder samengewerkt in het veiligheidsdomein?

d. Kunnen jullie je vinden in de Gedragscode TechTegenCorona?
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