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Regio

Cybersecurity als economische
magneet voor de stad Den Haag
Van onze redacteur
Amsterdam
In de regio Den Haag hebben bedrijven, kennisinstellingen, gemeente
en de al aanwezige internationale
organisaties elkaar gevonden op
het terrein van internetveiligheid.
De oprichting van The Hague Security Delta (HSD) afgelopen najaar
was het logische gevolg en moet,
als het aan de gemeente Den Haag
ligt, uitgroeien tot de internationale hotspot cybersecurity.
Twee trekkers van het project
zijn defensiespecialist Rob de Wijk,
directeur HSD, en de Haagse wethouder van Economische Zaken,
Henk Kool (PvdA). ‘Eigenlijk was
alles al aanwezig, maar hebben we
het nooit als zodanig herkend’, aldus Kool. Aan HSD doen behalve onderzoeksbureau TNO en het
Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) ook grote bedrijven als Siemens en Thales mee. Maar net zo
belangrijk is de deelname van nieuwe gespecialiseerde bedrijven als
Fox-it. Bij elkaar levert HSD nu al
10.000 arbeidsplaatsen op en de
omzet is € 1,5 mrd. Dat moet volgens Kool binnen enkele jaren kunnen uitgroeien tot 30.000 banen en
€ 4,5 mrd omzet.
Het Haagse veiligheidscluster ,
zo hopen de Haagse bestuurders,
kan fungeren als geschikt platform
voor partijen die starten op de Europese markt. De eerste successen
zijn al geboekt. Het Chinese bedrijf
Techshino, actief op het gebied van
biometrische identificatie en data
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The Hague Security Delta levert nu al 10.000 arbeidsplaatsen en € 1,5 mrd omzet op.

security, opende op 12 maart dit jaar
zijn deuren in Den Haag. Kool: ‘HSD
werkt als een magneet. Nu al hebben zich 100 bedrijven aangemeld.’
Met HSD wil de residentie het
imago van de stad van vrede en recht
versterken. De aanwezigheid van
internationale organisaties, waaronder Eurojust, Europol, Het Internationale Strafhof en het Europese Octrooibureau, geeft de stad
een belangrijke voorsprong op andere soortgelijke initiatieven in de
wereld. Kennis vormt de schakel.

Nog dit jaar wordt de Cybersecurity
Academy opgericht. Niet alleen om
in de groeiende vraag naar internetdeskundigen te voorzien.
‘Cybercrime speelt zich internationaal af en er is nauwelijks jurisprudentie over hoe dat moet worden aangepakt en hoe het in wetten
kan worden gevangen’, zegt Kool.
‘Wij kunnen, door de aanwezigheid
van de beste rechters en juristen ter
wereld, een verbinding leggen tussen recht en veiligheid.’
Na de zomer start HSD met zes
zogeheten Innovatiehuizen op verschillende gebieden, waaronder
stedelijke veiligheid, vitale infrastructuur, grensbewaking en nationale veiligheid. Met name de ideeën
die uit deze broedplaatsen voortkomen moeten tot nieuwe bedrijvigheid leiden. Er komt een speciaal regionaal Investeringsfonds dat
ervoor gaat zorgen beginnende bedrijven na een eerste fase te laten
doorgroeien.
Als het aan Kool en De Wijk ligt
groeit HSD uit tot een landelijk project. ‘Rotterdam herkent zich erin,
net als de Universiteit Twente. Binnenkort gaan we naar Brainport
Eindhoven om mogelijke samenwerking te bespreken.’
De aanvallen op het betalingsverkeer hebben de creativiteit in Den
Haag geprikkeld. Er komt een landelijk meldpunt van verdachte mailtjes aan klanten. Kool: ‘Niet meteen
om een oplossing te bieden, maar
om inzicht te krijgen in de aard en
omvang. HSD heeft nu de mogelijkheid dat goed te onderzoeken.

