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Cofinanciering  
Het HSD Stimuleringsfonds is bedoeld om 

samenwerking en groei in de veiligheidssector te 

stimuleren. Business creatie is het belangrijkste 

uitgangspunt van de regeling. Samenwerking met 

een (potentiële) eindgebruiker en bedrijven staat 

hierbij centraal.  

 

De gemeente Den Haag heeft in totaal 1 miljoen 

euro beschikbaar gesteld. Projectpartners 

investeren zelf minimaal 50% van de subsidiabele 

projectkosten. Per project kan er maximaal 

200.000 euro gefinancierd worden.  

 

Indienen aanvraag 
Bedrijven en/of instellingen kunnen vanaf 10 juli  

tot uiterlijk 30 oktober 2014 het HSD Stimulerings-

fonds aanvragen. U kunt uw aanmeldformulieren 

mailen naar DIVServicepostDSO@denhaag.nl.  

Let op: Grote bestanden s.v.p. aanleveren op een 

USB stick. U kunt deze USB stick opsturen naar 

het College van B&W, o.v.v. HSD Stimulerings-

fonds, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag.  

 

Aanmeldformulieren 
De aanmeldformulieren zijn vanaf 10 juli te 

downloaden op www.thehaguesecuritydelta.com. 

Hier kunt u ook checken of uw project aan alle 

minimum eisen voldoet. 

 

 

HSD Stimuleringsfonds: € 1 miljoen voor 
innovatieve veiligheidsoplossingen  

Informatiebijeenkomst: 15 juli 2014 
Op 15 juli 2014 van 15.30 tot 17.00 uur vindt er 

een informatiebijeenkomst plaats op de HSD 

Campus. U kunt zich hiervoor aanmelden via: 

www.thehaguesecuritydelta.com/events  

 

The Hague Security Delta 
HSD is het grootste veiligheidscluster van Europa. 

In dit Nederlandse cluster –met kern in de regio 

Den Haag- werken bedrijven, overheden en 

kennisinstellingen samen aan innovaties en 

kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. 

Op die manier stimuleren zij economische 

ontwikkeling en dragen ze bij aan een veiligere 

wereld.  

 

Vragen ? 
Heeft u vragen over het HSD Stimuleringsfonds? 

Neem dan contact op met Vincent Holleman van 

de gemeente Den Haag via mail naar 

vincent.holleman@denhaag.nl of  telefonisch via 

06 52 52 04 67. 

 

Wilt u sparren met een MKB Connect adviseur 

over de inhoud van uw aanvraag? Neem dan 

contact op met: 

- Kurt-Jan Wiltenburg via 06 51 54 39 17 

- Herman Hartgers via 06 46 74 81 05 

- Jacob van der Vis via 06 46 74 80 60 

 

http://www.thehaguesecuritydelta.com/events
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Voorwaarden 

Marktkansen Het project creëert 

economische kansen in 

het veiligheidsdomein via 

arbeidsplaatsen, 

vestiging, opleidingen of 

R&D investeringen. Er is 

sprake van een goede 

prijs/kwaliteit verhouding 

tussen de projectkosten 

en de verwachte 

opbrengst van het project. 

 

Samenwerking Het product of dienst 

wordt ontwikkeld in 

samenwerkingsverband 

die bestaat uit twee 

bedrijven (waarvan één 

MKB) en een (potentiële) 

eindgebruiker. Betrokken-

heid van een publieke 

veiligheidspartner en 

kennisinstelling zijn een 

pré. Het project draagt bij 

aan de intensivering van 

de samenwerking tussen 

bedrijven, overheid en/of 

kennisinstellingen 

 

Voorwaarden 

Security Het project draagt bij aan de 

ontwikkeling van de HSD 

Campus en heeft toegevoegde 

waarde voor het nationale 

veiligheidscluster HSD. 

Producten en diensten zijn 

aantoonbaar schaalbaar naar 

security in het algemeen. 

Ontwikkelen van innovatieve, 

kosteneffectieve veiligheids-

oplossingen voor nationale en 

internationale toepassing 

 

Innovatie Het product, de dienst of de te 

ontwikkelen kennis is 

onderscheidend van andere 

innovaties. De innovatie richt 

zich op het in uitvoering nemen 

van de innovatie en het testen 

in een realistische praktijk-

omgeving. Producten/diensten 

die zich richten op lange 

termijn ontwikkelingen en open 

innovaties zijn een pré.  

 

Belangrijke voorwaarden  
HSD Stimuleringsfonds 

Leopold van Oosten (Tokenizer): “GEWOON 
DOEN en de kansen benutten die de HSD biedt! 
Die zijn groter dan je op voorhand  kunt 
inschatten.”   
 

. 

 
                                   

Rik Kruidhof (Sam Outdoor): “Focus je op de kern 
van het te onderzoeken onderwerp en koop zoveel 
mogelijk bestaande onderdelen in. Het kost dan 
vaak wat meer, maar het scheelt aanzienlijk aan 
werk en risico in de uitvoering.”  
 

. 

 
 


