
 
 
The Hague Security Delta (HSD) is het leidende veiligheidscluster van Europa. Bedrijven, overheden 

en kennisinstellingen uit heel Nederland werken samen aan innovaties, kennisontwikkeling en 

economische ontwikkeling op vijf thema’s: nationale veiligheid, stedelijke veiligheid, cyber security, 

bescherming vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. Binnen de vijf thema’s van het HSD 

cluster realiseren overheden, kennisinstellingen en ondernemingen gezamenlijk in de zogenaamde 

triple helix “kennis, kunde en kassa”. De publieke en private partners werken aan de gezamenlijk 

ambitie van enerzijds maatschappelijk rendement, dat wil zeggen meer veiligheid door innovatie én 

anderzijds voor economisch rendement door versterking van de concurrentiepositie van Nederlandse 

bedrijven en kennisinstellingen en meer banen.  

Sinds 2013 is Stichting The Hague Security Delta actief om richting te geven aan de alliantie en de 

activiteiten die worden ondernomen. Sinds maart 2014 is de kern van het nationale cluster met 

regionale hubs in Brabant, Twente en Den Haag, de HSD Campus. Dit is het nationale 

innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. De organisatie bestaat uit het HSD bestuur die de 

strategische koers bepaalt en de realisatie daarvan monitort, de Directie en een compacte HSD Office 

als dagelijks uitvoerders. Een kenmerkend aspect van HSD is het leggen, onderhouden en verder 

ontwikkelen van de relaties  tussen de HSD-partners met het oog gezamenlijk pre competatief en 

publiek privaat te innoveren en realiseren. De focus is afgelopen jaar verlegd  van clusterontwikkeling 

op zich, naar het opleveren van concrete samenwerkingsresultaten voor en met onze partners binnen 

de triple-helix. Het creëren van een resultaatgerichte organisatiecultuur is hierbij een belangrijke 

voorwaarde. HSD verbindt ruim 250 partners en dit aantal groeit en verdiept zich inhoudelijk. Daarom 

zijn wij per direct op zoek naar een 

 
 

Senior Innovation Liaison /MT lid 

Security 
 

De functie 

Als innovation liaison ben je de centrale spil tussen de meer dan 250 partners van HSD. Je 

inventariseert maatschappelijke veiligheidsvraagstukken en neemt rondom deze thema’s in overleg 

met de partners van HSD initiatieven die ertoe leiden dat er innovatieve oplossingen ontstaan voor 

deze vraagstukken. Je fungeert dus als neutrale tussen partij die als katalysator tussen de triple helix 

partners in staat en deze samenbrengt rond veiligheidsuitdagingen. Hierbij dient de innovation liaison 

dus zonder formele bevoegdheid via inhoudelijke proces regie resultaten tot stand te brengen. Hij/zij 

heeft een taak om te ‘programmeren’ en bepaalde thema’s te agenderen en daarna het tot stand 

brengen van consortia ten behoeve van concrete projecten op lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal (incl. EU) niveau. 

Dat betekent dat je goed zicht moet hebben op de belangen en besluitvormingsprocessen van alle 

partijen; overheid, kennis instellingen en bedrijven. Een evenwichtige aanpak en handelswijze is 

cruciaal voor het tot stand brengen van de beoogde publiek private samenwerking. De stichting HSD 

heeft geen eigen winstoogmerk, maar zal ten behoeve van haar activiteiten wel bepaalde 

programma/projectfinanciering, alsmede partners, aan zich dienen te verbinden. Hiervoor heeft de 

senior innovation liaison een verantwoordelijkheid. 

De senior innovation liaison is verantwoordelijk voor de coördinatie van de inhoudelijk taken en de 

begeleiding van de andere innovation liaisons en bekleed daartoe ook binnen de HSD Office een MT 

positie samen met de directie en de communicatiemanager. 



Daarnaast ook als taak het mede organiseren van eigen HSD-themabijeenkomsten, het bijdragen aan 

events en congressen en het ontsluiten van kennis en informatie uit de community. Hij/zij zet 

informatie vanuit de community om in communicatieberichten vanuit HSD. Hij/zij zet relaties en 

verbindingen om in acties en resultaten. Weet netwerk, inhoud en kennis te ontsluiten en is daarmee 

spil in zowel de fysieke als digitale community vanuit HSD. 

 

De inhoudelijke context 

De innovation liaison opereert in het speelveld van veiligheid waarbij er een belang is om in de snel 

veranderende wereld, organisaties te laten innoveren. Onder andere door de inzet van digitale 

oplossingen, het ‘real time’ benutten van de juiste data en anders samenwerken zowel in de keten, als 

publiek/privaat en civiel/militair. Dit als antwoord op de verder gaande vervlechting van de fysieke en 

digitale criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken en de invulling van moderne crisisbeheersing.  

Een steeds sneller toenemend percentage van de wereldbevolking leeft in steden, de stad is de front-

line met betrekking tot issues zoals leefbaarheid, lokale veiligheid, ondermijnende criminaliteit, 

identiteitsfraude, crowdcontrol, radicalisering, techniek toepassingen rondom plaats delict, community 

policing, public-order management maar ook burger-resilience en burgerparticipatie. Voor deze 

vraagstukken is een variëteit aan technologie in ontwikkeling of het nu gaat om sensing (camera’s), 

toepassing van drones, software voor afwijkend gedrag, data intelligence of forensisch onderzoek, de 

stedelijke omgeving is voor vele ontwikkelingen een “living lab”. Uitdagingen hier zijn om 

technologische ontwikkelingen en innovaties “in de ene stad” te kunnen schalen naar toepassingen in 

een andere stad waardoor ook meer “maatschappelijke veiligheid ontstaat tegen lagere kosten en 

bedrijven zich verzekerd weten van een robuuster markt”. Bundeling van de vraagarticulatie, 

begeleiding van uitvragen en double-re-use van technologieën zijn hier opgaven die vragen om 

aandacht en coördinatie. 

 

Verder zijn er grote uitdagingen op het terrein van cyber security en de bescherming van de vitale 

infrastructuur. Vraag hierbij is hoe de combinatie van fysieke en digitale beveiliging incl. cyberdetectie, 

-monitoring en incident response binnen de triple helix op een hoger plan kan worden gebracht 

gekoppeld aan risicomanagement en business continuity. Het gaat hierbij om de verbinding naar en 

tussen Cybertestbed, cyberrangers, innovatiepilots, de inrichting van Security Operations Centres en 

het benutten van diversiteit aan cyber security instrumenten. Ook “privacy by design” in antwoord op 

cyber resilience en vraagstukken die te maken hebben met ethische en regelgevingskwesties en 

toezicht arrangementen dwingen tot een samenhangend antwoord.   

 
Functie-eisen 
 

 WO werk- en denkniveau en ten minste 15 jaar relevante ervaring binnen het 

vakgebied/thema; 

 Heeft leidinggevende ervaring; 

 Heeft programma-, project-  en procesmanagement kennis en ervaring, bijvoorbeeld 

opgedaan via een inhoudelijke consultancy rol; 

 Heeft ervaring in tenminste twee van de drie domeinen van bedrijfsleven, overheid, en/of 

kennisinstelling; 

 Is een verbindende persoonlijkheid, is creatief en is teamspeler; 

 Heeft verbeeldingskracht, koppelt strategische, conceptuele en inhoudelijke inzichten aan 

realisatievermogen. Kan draagvlak verkrijgen en organiseren, is invloedrijk en verbindend;  

 Kan effectief schakelen tussen pionieren en borgen, tussen strategie en praktijk, tussen team-

spel en individueel perspectief en kan effectief processen en projecten ontwikkelen, sturen, 

aanjagen, “verkopen/uitdragen”, tot resultaat brengen en kan zich ondergeschikt maken aan 

het proces. 



Competenties 
 

 Resultaatgericht 

 Politiek bestuurlijke en organisatiesensitiviteit   

 Netwerk- en samenwerkingsvaardig, verbindend 

 Overtuigend, uitdrukkingsvaardig  

 Conceptueel flexibel, analysevaardig en innovatief 

 

Wat bieden wij? 

 

Een vanuit inhoud en procesregie rol geweldig uitdagende functie. Binnen de gegeven kaders en 

targets is er ruimte voor eigen initiatief en invulling. De HSD Campus is een prachtige werkomgeving. 

Een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
Interesse? 
 

Ben je enthousiast over deze vacature? Neem dan contact op met  Ebbinge via ebbinge.nl/29379  

 


