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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarplan 2017 van de Stichting The Hague Security Delta (HSD). In zeer korte tijd is 
HSD uitgegroeid tot het grootste veiligheidscluster van Europa, iets waar wij met zijn allen trots op 
mogen zijn. De tijd is wel gekomen om de focus te verleggen van clusterontwikkeling op zich, naar 
het opleveren van concrete samenwerkingsresultaten voor onze partners binnen de triple-helix. Het 
creëren van een resultaatgerichte organisatiecultuur is hierbij een belangrijke voorwaarde. Mijn 
specifieke kennis en ervaring zal ik inzetten op de uitbouw van de bedrijfsprocessen binnen HSD 
Office, behorend bij het huidige te verwachten niveau van een professionele organisatie.   
 
De groei van het aantal partners, net als dat het aantal verzoeken van nationale en internationale 
organisaties om samen te werken op inhoudelijke thema’s, toont telkenmale de behoefte aan het 
cluster HSD aan. Om deze positie ook op de lange termijn te behouden zullen we hier aandacht aan 
blijven besteden en zorgen voor gerichte resultaten. Onder andere in de ontwikkeling van het 
Nationaal Cyber Testbed, het P@CT publiek-private samenwerkingsprogramma voor cyber security 
onderwijs op MBO niveau, de gebiedsbeveiliging van de internationale zone en het 
Satelliettoepassingenprogramma met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal HSD haar 
belangrijke rol blijven vervullen.  
 
In 2016 is besloten om met zogenaamde ‘portefeuillehouders’ vanuit het Dagelijks Bestuur te gaan 
werken. Zowel het commitment bij de processen binnen HSD is hierdoor gegroeid alsmede het 
kwalitatief verbeteren van deze processen. Dit jaarplan 2017 zal dezelfde verdelingen aanhouden 
als die van de gekozen portefeuilles, per hoofdstuk wordt een portefeuille behandeld. In 2017 zal 
circa de helft van de beschikbare FTEs vanuit het HSD Programmamagementteam worden ingezet 
op ‘Programmeren, Ontwikkelen van Programma’s en Valoriseren’. De overige beschikbarre FTEs 
zullen worden ingezet op de inhoudelijke invulling van de andere activiteiten, exclusief de activiteiten 
op het gebied van communicatie en bedrijfsvoering waarvoor aparte FTEs zijn vrijgemaakt.    
 
Op basis van de resultaten, mede in relatie tot het HSD Strategie en Urentieprogramma, is het van 
belang om in 2017 stil te gaan staan bij het bestaansrecht van HSD, de zogenaamde ‘why-factor’. 
Belangrijke aspecten van dit veranderproces zijn een continue afstemming van verwachtingen 
alsmede operationeel en financieel in control zijn. Doel daarbij is bijdragen aan een veiligere 
samenleving en economische groei.  
 
Richard Franken, namens het gehele HSD Office, 
 
Algemeen Directeur  
Stichting The Hague Security Delta 
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1. Programmeren, Ontwikkelen van Programma’s en Valoriseren 
 
HSD Office zal zich in 2017 focussen op het behalen van concrete samenwerkingsresultaten. 
Enerzijds door middel van het door ontwikkelen van de bestaande programma’s. Anderzijds door het 
programmeren van nieuwe onderwerpen die tot maatschappelijk en economisch rendement leiden. 
HSD Office brengt vanuit haar neutrale positie partners bij elkaar in consortia, zorgt voor de 
ontwikkeling van innovatieprogramma’s en ondersteunt bij contractvorming en financiering. Hiervoor 
is circa de helft van de beschikbare FTEs vanuit het HSD Programmamanagementteam 
beschikbaar. Om de aangegeven resultaten te kunnen behalen zal HSD Office de programmering 
periodiek met het bestuur afstemmen en waar nodig bij sturen.  
 
De leidraad die HSD Office gebruikt voor de te maken keuzes binnen de programmamering is het 
door het Programmamanagementteam in 2016 ontwikkelde ‘HSD Samenwerkingsmodel voor 
Veiligheidsinnovaties’. Hierin worden vier stadia omschreven voor het creëren van concrete 
samenwerkingen voor veiligheidsinnovaties.  
 
Stadium: verkenning & vraagarticulatie 

Het begint met een diffuus proces van ideeënuitwisseling en gedachtenvorming rond een kans of 
bedreiging. Denk aan een veranderende dreiging, nieuwe technologische mogelijkheden op zoek 
naar een toepassing en gewijzigde regelgeving. In de confrontatie van invalshoeken ontstaan 
verdichtingspunten. Hieruit kunnenconcrete innovatiegerichte vragen worden afgeleid; wat we 
‘vraagarticulatie’ noemen. Parallel wordt meer duidelijk over mogelijke oplossingsrichtingen 
alsmede de benodigde partijen en de kaders voor samenwerking om die oplossingsrichtingen uit te 
werken. 
 

Stadium: consortiumvorming 

Op basis van een gearticuleerde vraag of behoefte is er zicht op een kansrijk innovatietraject met 
maatschappelijke waarde en marktpotentie. HSD Office zorgt dat relevante triple helix-partijen 
elkaar vinden. Hierbij worden afspraken gemaakt over beoogd resultaat, over aanpak, over ‘wie 
doet wat’, over bekostiging enzovoort. Vraag en aanbod worden afgestemd in een concrete 
propositie. 
 

Stadium: consortium aan het werk 

Hierna gaan de samenwerkende partijen de innovatie ontwikkelen en uittesten. De rol van HSD 
Office varieert van het bieden van podium, het inhuren van een ‘neutrale’ programmamanager of 
een kwartiermaker die de voorwaarden creëert voor het vervolgtraject. 
 

Stadium: oogst 

In het laatste stadium draait het om de nieuwe oplossing daadwerkelijk te presenteren en te 
vermarkten. Vaak betreffen ze pre-competitieve innovatieprojecten waarvan het eindresultaat een 
nieuw ontwerp of ‘laboratorium’-oplossing is die nog doorontwikkeld moet worden of een 
markttoegang moet vinden. In het eerste geval is een belangrijk deel van het ‘oogsten’ al intrinsiek 
onderdeel van het betreffende innovatietraject. In het tweede geval moet het oogsten nog beginnen. 
Het is dan zaak voor het consortium een launching customer te vinden, voor zover al niet aan boord 
tijdens het innovatietraject, onder meer door aan te sluiten op de verwervingsagenda’s van de 
vraagzijde. 
 
Bovenstaande procesaanpak heeft de basis gevormd van de vorming en selectie van de huidige 
programmering en de keuzes voor nieuwe programma’s in 2017. De door HSD, in samenwerking 
met het Ministerie van VenJ, ontwikkelde Nationale Innovatie Agenda voor Veiligheid 2015 is een 
belangrijk instrument geweest voor het eerste stadium. Daarnaast zijn in dit stadium de inzet van 
open-innovatietrajecten en HSD Cafés van grote waarde gebleken. De programma’s ‘Kansen real-
Time Intelligence (open-innovatie traject geïnitieerd door HSD)’ en ‘Big Data voor veiligheid’ zijn tot 
stand gekomen door middel van een open innovatiesessie. Het HSD Café is de eerste aanzet 
geweest voor het programma ‘Beveiliging van het Internet of Things – Automotive’.Tevens brengt 
HSD Office vraag- en aanbodpartijen bij elkaar. Enkele voorbeelden waarbij een vraagpartij een 
verzoek heeft neergelegd bij HSD zijn de programma’s ‘Sensing voor de Nationale Politie’, 
‘Beperken uitgaansgeweld Rembrandtplein’ (Gemeente Amsterdam) en ‘Satelliettechnologie’ ter 
ondersteuning van het Ministerie van VenJ. Programma’s ontstaan ook door het actief ophalen van 
inhoudelijke opportunities bij de partners. Dit heeft onder andere geleid tot de programma’s 
‘Internationale Zone Den Haag: verhogen veiligheidsniveau’ en ‘Proeftuin cyberdata op 
knooppunten’. 
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Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven prioriteit te geven aan de programma’s: 
Internationale Zone Den Haag, Kwartiermaker Nationaal Testbed, Kansen real-time 
intelligence en Sensing voor de Nationale Politie. Een verdere omschrijving en invulling van 
de onderstaande programma’s staat in het A3 overzicht in bijlage 3. Dit betreft ook de stadia 
waarin de programma’s zich bevinden en, waar bekend, de doorlooptijd.  
 
 
 
Doorlopende programma’s uit 2016: 
 

1. Internationale Zone Den Haag: verhogen veiligheidsniveau 
             

2. Kwartiermaker Nationaal Testbed 
 

3. Kansen real-time intelligence 
(a)     Aanhakend op project TNO en Nationale Politie 
(b)     Open-innovatie traject geïnitieerd door HSD 
 

 

 

4. Sensing voor de Nationale Politie 
 

5*. Integrale gebiedsbeveiliging 
(a)     Beperken uitgaansgeweld Rembrandtplein 
(b)     Cyberveilige haven Rotterdam 
 

 

 

6. Satelliettechnologie (ter ondersteuning van Ministerie VenJ) 

 

7. Bedreiging (en kansen) van de Kwantumcomputer 
 

8. Effectieve cyberveiligheid Ministerie IeM en uitvoeringsinstanties 
 

 
 
Nieuwe programma’s 2017 (waaronder gestarte verkenningen eind 2016):  
 

5. Integrale gebiedsbeveiliging (*vervolg) 
(c)     Big Data voor veiligheid 
 

9. Smart secure & resilient cities 
(a)     Cyber Resilience Framework (Gem. DH, NY, SF en WA D.C.) 

(b)     Proeftuin cyberdata op knooppunten 
(c)     Secure Digital Gateway Exchange 
 

10. Beveiliging van het Internet of Things – Automotive (autonome voertuigen) 

 

11. Opzetten van cluster Financial Crime (inclusief Blockchain en fraude) 

 

12. Digital Forensics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4 
 

Valoriseren 
 
Het is zaak om een ‘aantrekkelijke markt’ voor innovaties te vormen. Private partijen investeren in 
kennis en innovatie wanneer de weg naar de markt en de exploitatie van de investeringen in 
innovatie van producten en diensten duidelijk is. De rol van HSD Office in dit proces is het bij elkaar 
brengen van vraag- en aanbod partijen, inzicht te bieden in beschikbare financieringsmiddelen, het 
verbinden naar investeerders en het kijken naar mogelijkheden voor opschaling. Cruciaal in dit kader 
is tevens een vraag- en verwervingsagenda zodat bedrijven gericht kunnen investeren in R&D. In 
2017 zal HSD Office verder op de NIAV voortbouwen door het ontwikkelen van een 
vraag/verwervingsagenda. Innovaties kunnen in veel gevallen samen met de eindgebruiker worden 
ontwikkeld waardoor valorisatie al vanaf het begin plaatsvindt. Het samenstellen van de agenda is 
noodzakelijk om versnippering van de vraag tegen te gaan om zodoende programma investeringen 
te laten renderen. Hierdoor zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen beter in staat hun 
kennisontwikkeling, innovatie-inspanningen en verwervingsbehoeften op elkaar af te stemmen. Voor 
de behoeftestellers en opdrachtgevers in het veiligheidsdomein resulteert dit in meer waarde voor 
hun geld; voor de aanbieders ontstaat een robuuste en voorspelbare markt.  
 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft in dit proces een belangrijke rol houden. VenJ 
stimuleert dat overheidspartijen, op het terrein van veiligheid, gerichte innovatievragen stellen en 
maakt deze toegankelijk voor geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen. In februari 2017 zal 
een High Level sessie plaatsvinden die een nationale vraag- en verwervingsagenda voor innovaties 
in veiligheid tot doel heeft. Een geslaagde sessie levert aanknopingspunten op voor 
vervolgactiviteiten.  
 
 

Omschrijving en Invulling van de Taak Resultaten 

HSD Office zet een brede inventarisatie op van benodigde 
toekomstige capaciteiten en daaraan gerelateerde projecten. 
Hieronder valt de inventarisatie van de verschillende 
innovatieagenda’s en verwervingsprogramma’s.  
 

Een breed bestuurlijk gedragen 
vraag/verwervingsagenda die zoveel 
mogelijk gerelateerd is aan de HSD 
programmering.  Deze agenda zal 
actief worden uitgedragen.  
 

HSD Office zet zich in om binnen de triple-helix samen te werken om 
de digitale en stedelijke veiligheid te versterken. Een veiliger leef- en 
werkomgeving door innovaties en meer omzet voor bedrijven in de 
veiligheidssector zijn daarbij de inzet.  
 
Voor stedelijke veiligheid is de ‘City Deal Stedelijke Veiligheid’ 
opgesteld met daarin het realiseren van schaalvoordeel door 
samenwerking tussen HSD, de Gem. DH, Delft, Zoetermeer, 
Enschede, Eindhoven en Tilburg, TS&S en DITSS. De deal is 
overeengekomen met de Rijksoverheid (o.a. Ministeries van  VenJ 
en EZ) en biedt een sterk opschalingsperspectief van regionale 
initiatieven voor inzetbaarheid in meerdere regio’s. Ook biedt dit een 
voedingsbodem voor de totstandkoming van innovatieve producten 
die (inter)nationaal aansprekend en vermarktbaar zijn. Concreet 
wordt getracht om de dominante positie van het Nederlandse 
bedrijfsleven op het terrein van cyber security te versterken, en te 
gebruiken om tot aansprekende voorbeelden te komen van 
innovatieve veiligheidsproducten die in publiek-private samenwerking 
tot stand zijn gekomen.   
 
VenJ zal via haar huidige en toekomstige innovatieagenda’s 
bijdragen aan een beter voorspelbare markt voor het bedrijfsleven 
waardoor hun R&D investeringen beter kunnen renderen.  
 

Uitvoering van en het actief aanhaken 
van HSD Partners aan de City Deal.  
 
Uitvoeren van de ‘Access To Capital’ 
en ‘Access To Market’ proposities (zie 
bijlage 2). 

Binnen kennisinstellingen leiden veel onderzoeken tot een proof-of-
concept. Hoewel deze mogelijk kunnen worden ontwikkeld tot een 
commercieel sterk product of dienst, blijven deze vaak op de plank 
liggen. HSD Office zorgt voor aansluiting met ondernemers zodat 
deze kansen worden gevaloriseerd.  
 
HSD Office helpt IQ met leads voor een proof-of-concept fonds.  
 
 

Ten minste één matchmakingsessie 
waarbij ondernemers en 
wetenschappers worden 
samengebracht om de haalbaarheid 
van eventuele samenwerking te 
bespreken. Verdere 
propositieontwikkeling van minstens 2 
concepten. 
 

Ontsluiten/ bekendmaken van calls, 
tenders, innovatieprijzen, etc.   
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2. Kennis, Strategievorming en Innovatieprocessen 
 
HSD Office zal in 2017 haar rol als kennismakelaar en communitymanager inzetten om partners in 
de triple-helix te verbinden. Kennis is nodig om richting te geven aan het innovatieproces en om de 
vraag naar innovaties te formuleren. Een belangrijke voorwaarde voor het bepalen van de beste 
strategie is hierbij dat de partners van HSD goed geïnformeerd worden over voor hen belangrijke 
veiligheidsvraagstukken. Inzicht en kennis is de basis van goed programmeren. Het draagt bij aan 
kenniscirculatie tussen de partijen. Goede kenniscirculatie leidt weer tot uitwisseling en nieuwe 
verbindingen tussen triple helix partijen binnen het cluster en in crossovers met andere sectoren.  
 
 
Omschrijving en Invulling van de Taak Resultaten 

De focus ligt in 2017 op de uitvoering en delivery van de bestaande 
programma’s (hsk 1). Echter, de securitywereld verandert snel en 
daarom verkent HSD Office in samenwerking met de partners ook 
andere veiligheidsvraagstukken. HSD Office weegt af of deze 
vraagstukken opgenomen dienen te worden in de programmering. 
Bij een positief besluit van het dagelijks bestuur zorgt HSD Office 
voor een sterke vraagarticulatie zodat deze in triple-helix verband 
kunnen worden opgepakt. Hierbij wordt ook gekeken naar cross-
overs met andere sectoren.  
 
De volgende vraagstukken zullen worden verkend: Risk 
management/scenario organisatie; onbemande en autonome 
systemen in combinatie met data analyse Artificial Intelligence (o.a. 
Unmanned Valley en RoboValley); veiligheid en toepassingen van 
Internet-of-Things; fintech/Blockchain; terrorisme/radicalisering (o.a. 
indicatoren, profiling en gezichtsherkenning) 
 

Bij een positieve verkenning en bij 
voldoende animo bij partners om bij te 
dragen zullen programmavoorstellen 
worden uitgewerkt en verder worden 
opgepakt. Zo niet, dan wordt het proces 
gestopt.  
 
 

HSD Office zorgt voor een actieve kennisdeling tussen de partners 
en neemt waar nodig de leiding in het op de agenda zetten van 
belangrijke onderwerpen. Waar noodzakelijk zullen studies worden 
ontwikkeld ter versterking van de programmering.  
 

Eens per maand een HSD Café waarin 
de partners op de inhoud worden 
samengebracht. Focus hierbij ligt op het 
versterken van de HSD programma’s.  
 

HSD Office werkt samen met andere Europese veiligheidsclusters, 
met als lange termijn perspectief de oprichting van een EU 
innovatie en kennis cluster met financiering vanuit de EU en 
daarmee mede een toekomstige bron van inkomsten voor HSD. 
Een op korte termijn gericht onderdeel hiervan is matchmaking voor 
H2020 voorstellen en andere Europese instrumenten. De 
gezamenlijke lobby met de clusters naar de EC voor een KIC en 
voor een Network of Clusters topic in het H2020 Secure Societies 
2018 werkprogramma wordt voortgezet. 
 
 

Minstens twee EU consortia waar HSD 
partners aan deelnemen. 
 
Lobby voor een topic voor een Network 
of Clusters in het H2020 Secure 
Societies 2018 werkprogramma. 
 
Een gezamenlijke inhoudelijke 
bijeenkomst/conferentie georganiseerd 
met de andere Europese clusters. 
 

HSD Office heeft in het najaar van 2016 een guideline voor het 
opzetten van triple-helix samenwerkingen voor 
veiligheidsvraagstukken ontwikkeld. Dit betreft de methode en visie 
van HSD voor een effectieve triple-helix innovatie aanpak in het 
veiligheidsdomein. Deze zal, na een formeel besluit hierover binnen 
het Dagelijks Bestuur in november 2016, een leidraad worden in 
onze aanpak.  
 
 

Een op papier beschikbare HSD 
methode voor innovaties in het 
veiligheidsdomein en in de praktijk 
draagvlak en (h)erkenning hiervan bij de 
uitvoering in de HSD programmering.  
 
In 2017 zal HSD Office een aanzet 
maken tot een risk management tool, die 
een beter, meer gestructureerd inzicht 
gaat geven in de gebieden waar 
innovatie vereist is (obv risicoscenario’s).  
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3. Regionalisering, Partner en Community Management 
 
HSD Office zal zich in 2017 toeleggen op het versterken van de samenwerkingen tussen de huidige 
partners door actief accountmanagement, waarbij partnertevredenheid voorop staat. Leidend 
principe hierbij is het belang van HSD partners om samen innovaties tot stand te brengen die 
bijdragen aan maatschappelijk én economisch rendement. Hiervoor zal ook op de bestaande relaties 
met de regionale-, nationale- en internationale alliantie partners, die net als HSD het doel hebben 
om de samenwerking binnen de veiligheid sector te vergroten, worden voortgebouwd met een 
duidelijke focus op de programmering.  

 

Omschrijving en Invulling van de Taak Resultaten 

Versterking van het nationale cluster wordt door HSD Office opgepakt 
door de relatie tussen de drie regio’s –Twente (TS&S), Brabant 
(DITSS) en Den Haag– structureel vorm te geven, waarbij wordt 
uitgegaan van de te onderscheiden profielen/sterktes van de drie 
regio’s. Hierbij hoort ook de uitbouw van de vraagkant van nationale 
organisaties in het veiligheidsdomein.  
 
HSD Office zet zich in om binnen de triple-helix samen te werken om 
de digitale en stedelijke  veiligheid te versterken. Een veiliger leef- en 
werkomgeving door innovaties en meer omzet voor bedrijven in de 
veiligheidssector zijn daarbij de inzet. Samen met de Gem. DH, Delft, 
Zoetermeer, Enschede, Eindhoven en Tilburg, TS&S en DITSS is 
daartoe een City Deal overeengekomen met de Rijksoverheid. 
 

Implementatie van prioriteiten 
voortkomend uit besluitvorming 
bestuur over de meest effectieve 
samenwerkingsvorm als nationaal 
cluster.  
 
Uitvoering van de Citydeal. 
 

HSD Office ondersteunt en stimuleert, i.s.m. de KvK en MKB Connect 
en via de drie regionale hubs, activiteiten met het doel activering van 
de huidige partners. Via toegang tot de markt, met corporates als 
vragende partij, en toegang tot innovaties van MKB’ers wordt groei 
gerealiseerd. Tevens organiseert HSD MKB Connect een MKB 
matchmaking programma.  

Twee matchmaking bijeenkomsten 
tussen MKB’ers en corporates. Eén 
keer organiseert HSD Office dit zelf en 
één keer wordt meegelift op initiatief 
van bv. KvK en/of StartupDelta. Met 
als restulaat van de bijeenkomst  ten 
minste 3 deals.  
 
500 matches door MKB Connect ten 
behoeve van HSD MKB partners.  
 

Een extra (betaalde) partnerpropositie voor corporate vraagpartijen en 
vitale infrastructuur organisaties voor onderlinge kennisdeling en 
matchmaking met (kleinere) cyber aanbieders. Dit is een extra 
inkomstenbron voor HSD Office. 
 

Minimaal 10 nieuwe partnerships met 
corporate partners/vitale infrastructuur 
organisaties (€20K per partij) 

HSD Office zorgt i.s.m. de Gem. DH voor meer interactie tussen de 
bewoners van de HSD Campus en de versterking van de campus als 
het innovatiecentrum voor veiligheid, inclusief de in 2016 geopende 
HSD Campus International Zone (WTC Den Haag).  
 

Eén keer per kwartaal een Meet ’n Eat 
sessie waarin campusbewoners op 
een onderwerp van gezamenlijk 
belang bij elkaar worden gebracht.  
 
Minstens 5 voorbeelden van triple-
helix projecten en living labs uit de 
regio’s worden nationaal en 
internationaal in de etalage gezet via 
de HSD Campus. 
 
 
 

De Gem. DH en HSD werken samen aan de inhoudelijke invulling van 
een startup incubator en accelerator programma’ s op de HSD 
Campus.  

Effectieve koppeling van de incubator 
accelerator aan de HSD ‘Access To’- 
proposities (zie bijlage 2 voor een 
overzicht).  
 

HSD Office zorgt dat de partners aansluiting vinden op bestaande 
regelingen van NWO, EU kaderprogramma’s zoals Horizon2020, 
AgentschapNL, V&J/NCTV, DCYPHER (door Ministeries V&J, EZ en 
OCW alsmede NWO gefinancierd platform voor kennis en kunde over 
cyberveiligheid) en EIT Digital (onderzoeks- en ontwikkelingsplatform 
gefinancierd door de Europese Unie). 
 

Een update van de HSD 
Financieringswijzer.  
 
Ontsluiten/ bekendmaken van calls, 
tenders, innovatieprijzen, etc.   
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HSD Office versterkt het cluster door financiering te ontsluiten voor 
partners, o.a. door het organiseren van een ‘Access To Capital’ event 
en draagt relevante partijen voor bij fondsen en investeerders. 
 
HSD Office helpt IQ met leads voor een proof-of-concept fonds.  
 
 
Daarnaast kijkt HSD Office in afstemming met het bestuur of het 
mogelijk is om een eigen Publiek-Privaat HSD Investeringsfonds op te 
zetten. 
 

Vijf matches tussen financiers en 
bedrijven.  
 
 
Minimaal 3 PoC investeringen ogv 
security 
 
Bij een go: introductie van een HSD 
Investeringsfonds in de markt  

HSD Office en HSD MKB Connect houden twee keer per jaar 
accountgesprekken met de HSD Partners met een sterke focus op 
partnertevredenheid door het creëren van concrete meerwaarde.  
 

HSD Office sluit Founding- en 
Premiumpartners actief aan op de 
lopende initiatieven binnen HSD. 
 
HSD MKB Connect doet dit voor de 
MKB Netwerkpartners. 
 
Een partnertevredenheidsonderzoek 
dat ook aan het bestuur zal worden 
gepresenteerd.  
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4. Internationaal  
 
Voor het vergroten van het economisch rendement binnen het cluster is het van belang om, naast 
groei nationaal, te zorgen voor sterke exportkansen en het actief delen van kennis met andere 
sterke veiligheidsregio’s. De nadruk zal ten opzichte van de vorige jaren verschuiven van de 
positionering van de clusterorganisatie op zich, naar het aangaan van internationale samenwerking 
met nadrukkelijke focus op de wensen voor internationalisering van onze partners. Om dit ook op de 
lange termijn te kunnen blijven doen blijft aandacht voor de internationale positie van HSD zelf wel 
van belang. De beperkte capaciteit noodzaakt het stellen van prioriteiten. HSD Office richt zich 
vooralsnog op de volgende gebieden: Europa (vooral met betrekking tot het creëren van een cluster 
van clusters), de VS, Canada, India, Japan en Singapore.  
 
 
Omschrijving en Invulling van de Taak Resultaten 

HSD Office zet, samen met o.a. IQ, Gem. DH en de KvK, softlanding 
programma’s op voor HSD partners die interesse hebben in 
uitbreiding naar Canada en de VS. Door samenwerking met een 
buitenlandse host-partij krijgen HSD partners de kans zich tijdelijk in 
dat land te vestigen, waarbij o.a. kantoorruimte en het opzetten van de 
eerste contacten wordt geregeld.  
 
Het huidige softlanding programma met Canada zal worden 
voortgezet. 
 

Minstens drie HSD Partners en drie 
inkomende bedrijven die deelnemen 
aan het softlanding programma met 
Canada. 
 
Minstens drie HSD Partners en drie 
inkomende bedrijven die deelnemen 
aan het softlanding programma met 
de VS. 
 

HSD Office betrekt partners bij uitgaande handelsmissies en treedt 
adviserend op naar de organiserende partijen. HSD Office maakt 
gebruik van de door de RVO geboden mogelijkheden, als onderdeel 
van het PIB programma, door partners hierop aan te sluiten. Dit 
programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld 
met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen 
betreden.  
 
Het huidige, 3-jarige  PIB Japan traject zal verder worden uitgevoerd, 
een PIB India zal worden verkend en er zal vervolg worden gegeven 
aan de in 2016 georganiseerde handelsmissie naar Dubai.  
 

Tevredenheid bij deelnemende 
partners PIB Japan over toegevoegde 
waarde van HSD Office.  
 

Bij interesse van minstens vijf HSD 
Partners wordt een PIB India opgezet, 
voorop gesteld dat dit in aanmerking 
komt voor goedkeuring van de RVO.  
 

Bij interesse van minstens vijf HSD 
Partners zal er als vervolg op het 
gezamenlijke beursbezoek aan GITEX 
(Dubai) een beursbezoek worden 
georganiseerd naar RSA (VS), Info-
Sec (UK) en World Mobile Congr. 
(Spanje)  
 

Medewerking aan het opzetten van 
relevante verbindingen ter versterking 
van economische missies van V&J, 
EZ en Gem. DH.  
 

HSD Office onderhoudt contacten met voor partners relevante 
buitenlandse netwerken en kennispartijen gerelateerd aan de 
focuslanden en afgesloten MOUs.  In 2015 heeft HSD MOUs 
afgesloten met het US Department of Homeland Security en met de 
Virginia Economic Development Partnership Authority.  
 
Binnen Europa werkt HSD aan het opzetten van een KIC (voor meer 
details en resultaten: zie Hsk 2 ‘Kennis, Strategievorming en 
Innovatieprocessen’). 
 

Bestaande MOUs worden 
geconcretiseerd door koppeling aan 
de PIBs en softlandingprogramma’s.  

HSD Office biedt de strategische acquisitie partners zoals NFIA, IQ, 
The Hague Marketing en Gem. DH ondersteuning bij het realiseren 
van hun doelstellingen en targets. De focus ligt daarbij op die 
bedrijven die iets toevoegen aan het nationale cluster. De 
ondersteuning betreft het inhoudelijke ondersteunen van het 
Strategisch Acquisitie Overleg, inhoudelijke advies en netwerk 
verbinding voor de acquisitie partners.  
 
HSD Office verzorgt tevens communicatie uitingen ter aansluiting bij 
de NFIA campagne van ‘The Netherlands as Secure Digital Gateway 
to Europe’ en het positioneren van Nederland als vestigingsplaats. 

Door gezamenlijke inspanning met de 
partners binnen het Strategisch 
Acquisitie Overleg wordt de landing 
van 10 internationale security 
bedrijven en 5 internationale 
congressen gerealiseerd.  
 
Een standaard programma voor het 
ontvangen van inkomende 
handelsmissies om zodoende de 
beperkte capaciteit binnen HSD Office 
optimaal te kunnen benutten.  
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5. Human Capital Agenda en Onderwijs 
 

Gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van innovatieve 
veiligheidsoplossingen alsmede groei van organisaties en dus voor een sterk en aantrekkelijk 
cluster. Er is op dit moment echter een (toenemend) tekort aan gekwalificeerd personeel. Veel 
partijen nemen een rol in het oplossen van Human Capital problemen. Deze zijn deels overlappend 
of sluiten onvoldoende op elkaar aan. Dit bedreigt efficiëntie, effectiviteit en draagvlak. Een betere 
rolverdeling/focus alsook basaal overleg en gezamenlijk optrekken maakt dat we meer kunnen 
bereiken. In 2016 heeft HSD Office daarom de rol op zich genomen om een Human Capital 
Actieagenda (HCA) op te stellen en is er samen met partners gestart met de uitvoering daarvan. 
HSD Office zet hier vanuit het Programmamanagementteam 1,2 FTE op in.  

 

Hoofddoelstellingen zijn het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en werkgevers en het 
aantrekken en ontwikkelen van talent voor de veiligheidssector. Belangrijk uitgangspunt van de 
agenda is dat deze niet statisch is maar herzien en nader ingevuld wordt bij een veranderende 
vraag. In 2017 zal deze agenda verder worden ingevuld of geoperationaliseerd waarbij de meeste 
aandacht zal uitgaan naar cybersecurity omdat daar de arbeidsmarktknelpunten het meest pregnant 
zijn.  
 
Omschrijving en Invulling van de Taak Resultaten 

Om de transparantie van de veiligheids-arbeidsmarkt te vergroten 
worden de verwachtte trends in competentiebehoeften 
geïnventariseerd. Tevens zal de vraag- en aanbodkant worden 
onderzocht om actueel inzicht te kunnen gegeven in werkgevers- en 
werknemersbehoeften betreffende human capital. HSD Office 
adviseert en verbindt hierbij.  
 
Het lange termijn doel hierbij is de groei van het aantal eerstejaars 
studenten binnen het domein van (digitale) veiligheid te vergroten: 
 

 2015 2020 

MBO 4310 5800* 

HBO 1250 1600* 

WO 1780 2000* 

*Schattingen door HSD Office zelf. 

Initiëren van vervolg op het 
arbeidsmarktonderzoek waarbij Min. 
VenJ/WODC in de lead zijn. Hierbij zal 
een consortium gevormd worden met 
andere relevante partijen om tot een 
monitor te komen (mogelijk UWV en 
CBS).  
 
Update van indicatoren vanuit het 
Strategie en Urgentieprogramma 2015-
2020 om behaalde resultaten te kunnen 
meten.  

De in 2016 vernieuwde HSD securitytalent.nl portal zal verder 
worden ontwikkeld en uitgebreid om de transparantie en attractiviteit 
van de veiligheids-arbeidsmarkt en opleidingsaanbod te vergroten. 
Hiervoor worden binnen het cluster persoonlijke verhalen, 
ambassadeurs en testimonials opgehaald. HSD Office maakt 
hiervoor gebruik van breed gedragen beroepsprofielen waar 
aanwezig.  
 
Om de talentpool van onderop te vergroten helpen we 
studieadviseurs, leerkrachten en leerlingen om een goed en 
aantrekkelijk beeld te krijgen van de sector.  
 
Door fysieke matchmakingsbijeenkomsten te organiseren met 
partners verbinden we talent met innovatieve werkgevers. 
 

Up-to-date vacaturebank, 
werkgeversoverzicht, opleidingsaanbod 
en carrièreperspectieven op HSD 
securitytalent.nl. Minimaal 250 
vacatures ontsloten, het erkende 
opleidingsaanbod van partners voor 
cyber security volledig ontsloten.  
 
Minimaal 10 testimonials die gebruikt 
kunnen worden door o.a. HA!-Tech, 
platform BetaTechniek en VHTO t.b.v. 
studiekeuze leerlingen primair- en 
voortgezet onderwijs.  
 
Samenstellen van een gestructureerde 
set beroepsprofielen in samenwerking 
met o.a. beroepsverenigingen NVVK, 
Ngi-NGN, ISACA, PvIB en Norea die op 
securitytalent.nl worden gepresenteerd.   
 
Organiseren van 2 bijeenkomsten om 
potentieel personeel te koppelen aan 
HSD Partners (matchmaking). 
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Het aantal beschikbare docenten voor sommige posities is te laag. 
Tegelijkertijd is er een tekort aan praktijkkennis voor de klas, 
waardoor er een slechte aansluiting tussen opleiding en 
arbeidsmarkt ontstaat.  
 
HSD Office gaat verder met het inzichtelijk maken van het aanbod 
van opleiders en brengt specialisaties binnen de HBO-instellingen in 
de regio Den Haag in kaart. Om doorlopende leerlijnen te stimuleren 
worden koppelvlakken tussen opleidingen verkend, o.a. met een 
onderwijstafel MBO-HBO.  
 
Om de kennismaking tussen werkgevers en talenten te 
ondersteunen worden ‘cyber challenges’ ontsloten en ervaringen 
daarmee gedeeld met de partners. 
 
Het P@CT programma om de cybersecurity lacune op MBO-niveau 
te verhelpen zal worden geoperationaliseerd. Hieronder zal ook een 
verkenning worden uitgevoerd voor taakdifferentiatie tussen MBO- 
en HBO-niveau functies 
 
 

5 experts uit het werkveld zullen als 
docent worden gekoppeld aan het 
MBO/HBO/WO onderwijs.  
 
Profielschets specialisaties HBO-
instellingen regio Den Haag. 
 
Inventarisatie succesfactoren van 
alternatieve wervingsvormen zoals 
‘cyber challenges’, games, en 
hackathons. 
 
Uitvoering van het P@CT programma, 
waaronder:  
- Keuzedelen cybersecurity in MBO-ICT 
ontwikkeld en gepilot. 
- Awarenessmodules cybersecurity in 
MBO en VO ontwikkeld en gepilot. 
- (Bij)Scholen van minimaal 15 
docenten in het MBO en VO.  
- Ingebruikname van 
‘Cyber@actionlab’. 
 

HSD Office verbindt Human Capital organisaties, o.a. Dcypher, PvIB, 
ECP, en zal indien nodig een update maken van de Human Capital 
Agenda en de hierbij betrokken partijen uitbreiden.  
 

Strategische notitie voor een breder 
gedragen en geborgde samenwerking 
tussen Human Capital organisaties plus 
de uitvoering hiervan.  
 

Om competenties van talent te blijven ontwikkelen is 
bijscholingsaanbod en kennisdeling van belang. Daar waar we 
onvoldoende aanbod zien stimuleren we dat, zoals met de NATO 
Cyber Security Summerschool en het ontsluiten van online 
trainingsaanbod en masterclasses.  
 
Tevens zal HSD Office omscholingstrajecten stimuleren zoals in 
2016 is voorbereid met het UWV, HHS, Cyber Security Academy en 
NYCDA ten behoeve van het vergroten van de zij-instroom.  
 
 

Nieuwe editie van de NATO Cyber 
Security Summerschool. Selectie van 
60 studenten uit dit keer 250 
aanmeldingen. Organiseren van een 
alumni/interested community of 
LinkedIn en Twitter van ten minste 
1.500 personen om potentieel talent bij 
het cluster aan te sluiten. 
 
Uitvoering pilot van het in 2016 
opgezette samenwerkingstraject met 
het UWV om tientallen werkelozen om 
te scholen voor en baan in cyber 
security.  
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6. Marketing en Communicatie 
 

In 2017 zal de focus van de marketing- en communicatieactiviteiten van HSD Office liggen op de  
programmering van HSD, de resultaten die het cluster levert en de samenwerking met de partners. 
Dit ondersteunt de doelstellingen van de verschillende portefeuilles. Er zal inzicht worden gegeven in 
de manier waarop HSD Triple Helix samenwerkingen bevordert en innovatie ondersteunt. De 
verbinding met en tussen de partners en stakeholders wordt verder versterkt door het delen van 
kennis en door de partners te betrekken in de communicatie. Waar mogelijk wordt gezamenlijk 
opgetrokken om de boodschappen te versterken. De bewijsvoering voor de betrokkenheid, 
verbinding en deskundigheid van HSD komt voort uit praktijkvoorbeelden. Hierin wordt de werkwijze, 
inhoud, meerwaarde en delivery belicht. De corporate communicatie richt zich op de invulling van de 
‘Access To’ proposities en op HSD’s rol in de ‘Secure Gateway to Europe’ propositie.  
 
 
Omschrijving en invulling van de taak Resultaten  

Communicatie ondersteunt de programmering en de 
programmadoelstellingen door actief te communiceren over de 
resultaten die de programma’s leveren ten aanzien van Triple 
Helix samenwerking. Het ontsluiten van deze informatie zal 
plaatsvinden door middel van een combinatie van push & pull 
marketing en door samenwerking met de partners.  
 

Effectieve  communicatie over deliveries 
programmering. 
 
Een contentstrategie vanuit de expertises, 
gericht op community building, storytelling en 
content creatie op online/offline media. 
 

De portal website wordt geoptimaliseerd, o.a. door een nog 
betere afstemming op het gebruik, een sterkere focus op de 
programmering en het betrekken van de partners. Door meting 
en sturing wordt de website beter afgestemd op het ‘click-path’ 
van de bezoekers. 
 
Het bereik van de website en de community wordt vergroot 
door de inzet van social media en community building 
technieken. Partners worden actief betrokken bij communicatie. 
HSD Office onderzoekt welke brede thematische campagnes in 
samenwerking met de partners kunnen worden ontwikkeld in 
lijn met de programmering, propositie en thema’s. Partners 
worden daarnaast uitgenodigd om nieuws en events via de 
website te delen.  
 
De ‘Access To’ proposities worden geladen met voorbeelden 
vanuit het cluster gericht op toegang tot markt, kennis, talent, 
innovaties en kapitaal (zie bijlage 2 voor een overzicht hiervan). 
Er wordt invulling gegeven aan de betrokkenheid, verbinding en 
deskundigheid van HSD (merkbelofte).  
 

Het aantal websitebezoekers zal structureel 
groeien naar 10.000 unieke bezoekers per 
maand en een stijging van 30% van het 
aantal bezoekers op de inhoudelijke pagina’s  
 
Versterking van de communicatiekracht door 
de inzet van ‘sharable content’ waarmee het 
delen van kennis en informatie door de 
community wordt gestimuleerd.  
 
Gedeelde thematische campagnes en 
communicatiekalender. 
 
Sterker bewustzijn van de wederzijdse 
relaties tussen de partners.  

Communicatiemiddelen worden ingezet om de propositie van 
HSD als toonaangevend nationaal veiligheidscluster en ‘Secure 
Gateway to Europe’ te bekrachtigen. Ook worden deze 
middelen ingezet voor het stimuleren van awareness voor 
(cyber) security. 

Stimuleren van de regionale hubs en Alliantie 
Partners om gezamenlijk op te trekken bij het 
in de markt zetten van het veiligheidscluster 
en de kracht van de Nederlandse 
veiligheidssector. 
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7. Bedrijfsvoering 
 
Na de eerste pioniersfase van HSD is een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van 
HSD Office noodzakelijk voor de oplevering van concrete samenwerkingsresultaten voor onze 
partners binnen de triple-helix. Door middel van sturing en control op de financiële huishouding en 
een efficiënte bedrijfsvoering, waaronder secretariële en facilitaire ondersteuning, worden de 
voorwaarden gecreëerd om dit jaarplan succesvol te doorlopen. In november 2016 is een Business 
Controller aangenomen en in 2017 wordt het CRM systeem optimaal ingezet ten behoeve van 
programma- en community management. Tevens wordt de ICT en huisvesting herzien.  
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Bijlage 1: Personele Inzet 
 
HSD Office streeft naar onderstaande personele bezetting. Daarnaast biedt HSD Office een 
(afstudeer-) stage aan binnen het communicatieteam en binnen het programmamanagementteam.   

 
 # personen 

Directie 
- Algemeen Directeur 
- Adjunct Directeur 

 
1 
1 

Business Controller 1 

Programmamanagement* 
- Algemeen  
- Internationale Zone 
- Kwartiermaker Nationaal Cyber Testbed 
- EIT Digital Liason (TU Delft en HSD) 
 

 
4 
1 
1 
1 
 

Marketing / Communicatie 2 

Office Management – Secretariaat 2 
 
* hieronder valt ook de invulling van de portefeuilles: Kennis, Strategievorming  
en Innovatieprocessen; Regionalisering, Partner en Community Management;  
Internationaal; en Human Capital Agenda en Onderwijs.   

 
HSD is een genetwerkte organisatie, welke samen met een flexibele schil van professionals en 
samen met diverse partners, o.a. IQ, DITSS, TS&S, Gemeente Den Haag, KvK, NFIA, RVO en EIT 
Digital, samenwerkt. Zij hebben zich verbonden aan HSD doelstellingen via hun eigen taakopdracht.   
 
 
 
 
 

Bijlage 2: ‘Access To’ Proposities 
 

`Access To Knowledge`  
Inzicht in voor de partners relevante veiligheidsvraagstukken is van groot belang. Dit kan triple helix 
samenwerking bevorderen waarbij men kan leren van elkaars kennis en ervaring. HSD 
inventariseert de kennisbehoeften, bundelt en ontsluit deze, laat studies verrichten en brengt 
rapporten en Issue Briefs uit en brengt partijen bij elkaar rondom actuele thema’s. 
 
`Access To Innovation`  
HSD creëert een open innovatiesysteem waar publiek-privaat pre-competitief samengewerkt wordt 
aan nieuwe ideeën, diensten en producten. Dit biedt de basis voor nieuwe samenwerkingen en 
consortia tussen partners. HSD showt deze gezamenlijke innovaties in o.a. ‘Innovation Rooms’. 
 
`Access To Market’  
De HSD partners hebben de behoefte aan samenwerking die ertoe leidt dat innovatieve oplossingen 
worden ontwikkeld voor complexe maatschappelijke veiligheidsuitdagingen. De bevordering van het 
bijeenbrengen van vraag- en aanbodzijde wordt aan beide zijden van het spectrum als een wens 
ervaren. Door de focus op kennisuitwisseling en het open-innovatiesysteem komen partners ook 
daadwerkelijk bij elkaar. 
 
‘Access To Capital’  
In alle fasen van innovatie en groei bestaat er een behoefte aan financiering en kapitaal. HSD 
ontsluit deze en probeert vanuit de inhoud de diverse financieringen en fondsen in de verschillende 
fase van innovatie te stroomlijnen. Deze behoefte is specifiek voelbaar bij het MKB en starters. HSD 
Office draagt bij aan verbinding tussen vraag naar en aanbod van financiering en kapitaal. 
 
’Access To Talent’  
Er is bij zowel de publieke als private partners grote behoefte aan goed geschoold personeel. HSD 
ontwikkelt een Human Capital Agenda en het Security Talent Platform waar vraag naar en aanbod 
van talent, trainingen en opleidingen bij elkaar worden gebracht. 
 
 
 



 

1 
 

 

 Bijlage 3: Omschrijving en invulling van Programma’s 
 

Resultaten                                                            =  prioriteit 2016/17 Dagelijks Bestuur HSD 
 

Betrokken Partijen, o.a.: 

Doorlopende Programma’s uit 2016:  
1 Internationale zone Den Haag: verhogen veiligheidsniveau. Stadium: consortium aan het werk. HSD zet zich in voor het verhogen 

van het veiligheidsniveau in de internationale zone Den Haag door het ontwikkelen van een geïntegreerde, innovatieve aanpak en het 
inrichten van een living lab voor veiligheidsinnovaties. De uitvoering van de 1

e
 fase (2016) heeft op het gebied van de techniek, privacy en 

governance gebied nieuwe inzichten opgeleverd. Voor 2017 is daarom een nieuwe koers uitgezet.  In het 4
e
 kwartaal van 2016 vindt 

besluitvorming plaats over doorgang naar fase 2 van het programma en is een consortium en financiering gerealiseerd. 

Onder voorbehoud van een positieve doorgang eind 2016 worden de volgende 3 
programmalijnen uitgevoerd: 
(1) Ontwikkelen van het concept voor een gebiedsgerichte, integrale, mee-ademende 
beveiliging (CD&E); (2) Het inrichten van stakeholderplatforms; (3) Het uitvoeren van 
experimenten en inrichten van een field lab. 

Gemeente DH, TNO, Thales, 
Siemens, Nationale Politie (regio 
Den Haag), OPCW, Eurojust, 
Europol, ICTY/MICT  

2  kwartiermaker Nationaal Testbed. Stadium: consortium aan het werk. Op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag doet 

HSD een verkenning naar het draagvlak en een plan van aanpak  voor een Nationaal Cyber Testbed vitale infrastructuur. De regio doet dit 
vanuit maatschappelijke belang en economisch belang. Immers het kan ook banen creëren. De testfaciliteit behelst het testen, 
wetenschappelijk onderzoek, trainen en demonstreren van cyber security. Het NCT wordt aldus naar verwachting geen stand-alone 
organisatie maar veel meer een federatief model. 

Begin 2017 dient de verkenning –bij genoeg draagvlak en investeringsbereidheid– te resulteren 
in de realisatie van een testbed in 2017. Volledige implementatie van het plan van aanpak voor 
het testbed, dat binnen 3 jaar budget-neutraal zonder subsidies kan draaien. 

Ministeries van  EZ, VenJ en RWS, 
KPN, Siemens, Philips, Alliander, 
NWO, FME, NEN, ABN Amro, 
Rabobank, T-Mobile, NCTV, 
Gemeente DH, TNO 

3a Kansen real-time intelligence - aanhakend op project TNO en Nationale Politie. Stadium:  consortiumvorming. In het inrichtingsplan 

van de Nationale Politie is Real Time Intelligence benoemd als uitgangspunt voor het informatieproces. De Nationale Politie heeft samen 
met TNO sinds 2015 een onderzoeksprogramma Real Time Intelligence. Het lopende programma wordt in HSD context verbreed naar een 
bredere triple helix samenwerking. HSD Office zorgt voor een breder RTI-netwerk waarbinnen HSD partners kunnen aansluiten bij de 
activiteiten  van dit programma. Hiervoor is reeds een roadmap ontwikkeld.  

Uitvoering in de triple-helix en binnen het gestelde budget van twee experimenten uit de 
roadmap als onderdeel van het plan van aanpak.   

Nationale Politie, TNO, 
Politieacademie, Caesar, Ministerie 
VenJ, Meelis, Tensing, Cyclomedia, 
KPN, Group2000, Thales, DITSS, 
IFV, CGI 

3b Kansen real-time intelligence - open-innovatietraject geïnitieerd door HSD. Stadium: consortiumvorming. Door HSD is een 

innovatietraject op het onderwerp real-time intelligence/meldkamer van de toekomst georganiseerd. Door Politie en Nationale meldkamer 
zijn in deze sessies de volgende vraagstukken geïdentificeerd: hoe bereik je early-warning op zwakke signalen, hoe kom je te weten wat je 
nog niet weet (unknown unknowns) en welke coördinatie is nog nodig en hoe realiseren we een coördinatie-loze meldkamer? HSD office 
zet zich in om voor het oplossen van deze vraagstukken een triple helix samenwerkingsverband op te zetten. 

Uitvoering in de triple-helix en binnen het gestelde budget van twee experimenten. Nationale Politie, Politieacademie, 
Brandweer, IFV, Landelijke 
Meldkamerorganisatie, TNO, 
Siemens, VHP, iCopp, Thales, KPN, 
Public Sonar, i-Watch 

4 Sensing voor de Nationale Politie. Stadium: consortiumvorming. Om te kunnen blijven functioneren in de exponentieel groeiende 

informatiemaatschappij mag de politie niet achterblijven en zal zij zich moeten bedienen van technologie als verlengstuk van haar eigen 
persoon. Eén van de domeinen die in deze context kansrijk zijn is het domein van geautomatiseerd waarnemen, ofwel sensing. 

Verbinding van minstens 2 HSD Partners met operationele field labs van de Nationale Politie.  Nationale Politie, Politieacademie, 
TNO. De NIAV 2, 10 en 11 
communities worden aangehaakt 
door de trekkers: VRA (2), iCopp en 
ENAI (10) en DITSS (11).  

5a 

 

Integrale gebiedsbeveiliging – beperken uitgaansgeweld Rembrandtplein. Stadium: consortium aan het werk. HSD heeft het 

proces om HSD/DITSS partners te betrekken bij innovatieve oplossingen voor uitgaansgeweld op het Rembrandplein te beperken 
geïnitieerd en begeleid. HSD vervult de brugfunctie tussen de Gem. A’dam, ondernemers en TNO.  

Operationaliseren van pilot projecten.  Gemeente Amsterdam, TNO, 
DITSS, Trigion, Future Events, SDR, 
VCS, Stadsgecko 

5b 
 

Integrale gebiedsbeveiliging – cyberveilige haven Rotterdam. Stadium:  verkenning & vraagarticulatie. De Gemeente R’dam zet 

zich samen met de havenpolitie, het gemeentelijke havenbedrijf en de havenbedrijven in voor een cyberveilige haven. HSD Office is in 
gesprek met de gemeente over hoe HSD hierbij kan ondersteunen.   

Een plan van aanpak en het opzetten van minstens 2 pilot projecten waarin de vraagpartijen 
zijn aangehaakt.  

Gemeente Rotterdam, Havenpolitie 
Rotterdam, Havenbedrijf 

6 Satelliettechnologie (ter ondersteuning van VenJ). Stadium: consortium aan het werk. HSD Office ondersteunt, als onderdeel van 

het programma van Min. VenJ, eindgebruikers in het veiligheidsdomein bij het materialiseren van, op satelliettechnologie gebaseerde, te 
ontwikkelen producten en diensten. HSD is onderdeel van het programmateam en ondersteunt het gehele traject en in het bijzonder de 
marktconsultatie waarbij concrete project kansen ontstaan voor HSD partners. Er zijn door het Innovatieteam VenJ concrete vraagstukken 
geïdentificeerd die worden uitgewerkt tot een behoeftestelling vanuit de vraagkant. Daarna zal een technische Dialoog en marktconsultatie 
georganiseerd worden. In de tweede helft van 2016 heeft een pre-competitieve aanbesteding plaatsgevonden (via een SBIR).  

Uitvoering SBIR, vorming van consortia voor uitvoering en projectvoorstellen.  
Het ‘op meta-niveau’ ontwikkelen van een blauwdruk aanpak op basis van de ervaringen van 
dit traject, waarmee andere onderwerpen op soortgelijke manieren getackeld kunnen worden.  
 

Ministerie VenJ, IND, OM, NFI, 
Veiligheidsregio’s, Nationale Politie, 
FIOD, SIOD, AID-DO, I&M IOD, 
Rijksrecherche, KMAR, TNO, NSO, 
TU Delft, Thales, CGI. 

7 Bedreigingen (en kansen) van de Kwantumcomputer. Stadium: verkenning & vraagarticulatie. De Kwantumcomputer levert kansen 

op maar er zijn ook bedreigingen omdat veel voor internetverkeer gebruikte encryptie algoritmes onbruikbaar worden. HSD werkt toe naar 
een projectvoorstel waaruit blijkt via welke aanpak we de kansen kunnen verduidelijken en benutten en bedreigingen in kaart kunnen 
brengen en deze mogelijk kunnen verminderen. 

Begin 2017 een go / no go. Bij een go, een plan van aanpak inclusief de samenstelling van een 
consortium en financiering en de uitvoering hiervan.  

KPN, Ministeries van EZ en Def, 
NBV, Fox-IT, TU Delft, Philips 
Research, Compumatica 
 

8 Effectieve cyberveiligheid IeM en uitvoeringsinstanties. Stadium: verkenning & vraagarticulatie. Het Ministerie van IenM heeft de 

behoefte om te komen een uniforme cybersecurity aanpak voor alle uitvoeringsinstanties. Zij willen graag met advies van bedrijven 
converteren naar een plan van aanpak over de verschillende aspecten van cyber security. HSD heeft een generieke projectaanpak voor 
het aanhaken van kennis en kunde binnen HSD met IenM gedeeld.  

Een plan van aanpak en het opzetten van minstens 2 pilot projecten waarin de vraagpartijen 
zijn aangehaakt.  
 

Ministerie IenM. Thales, Fox-IT, 
Deloitte, Coblue Cybersecurity, 
Hoffmann, Madison Gurkha en VKA 
zullen worden aangehaakt. 

Nieuwe Programma’s 2017 (waaronder gestarte verkenningen eind 2016):  
5c  Integrale gebiedsbeveiliging – Big Data voor veiligheid. Stadium:  consortium aan het werk. Een programmalijn Big Data voor 

Veiligheid bestaande uit twee projectinitiatieven: 
(1) Eventsecurity & Big Data: de vraagstelling hierbij is hoe big data kunnen worden ingezet  voor het verbeteren van eventveiligheid. Door 
middel van het koppelen van historische data aan near real time data (o.a. vanuit KPN Lora Netwerken) kan tijdens grote 
bijeenkomsten/events de openbare orde en veiligheid beter worden beheerst.  
(2) Big Data tegen Ondermijnende Criminaliteit: de slimme combinatie van data van publieke en private partijen en anderen om in 
combinaties tot analyses te komen over criminaliteit met ondermijnende effecten.  

Voor beide projectinitiatieven: een concreet plan van aanpak waarin de noodzakelijke 
financiering alsmede bestuurlijke betrokkenheid en bereidheid is gewaarborgd. Het nemen van 
de eerste stappen voor het voor handen hebben van een volwaardige oplossingen. Initiatief 1 
zal tijdens de Volvo Ocean Race in Scheveningen 2018 volwaardig worden ingezet.  

Leiden Centre for Big Data, UVA, IQ, 
KPN, Cocoon, Prooost, Siemens, 
CBS, DITSS, Gemeente DH, HCSS, 
Universiteit Leiden, TU Delft, 
Ynformed, Gemeente Rotterdam, 
Gemeente Zoetermeer, Nationale 
Politie, Taskforce Brabant Zeeland, 
LIEC, RIEC 

9a 
 

Smart secure & resilient cities – Cyber Resilience Framework. Stadium: verkenning & vraagarticulatie. HSD draagt bij aan de 

ontwikkeling en uitvoering van het door de Gem. DH, samen met New York, San Francisco en Washington DC, ontwikkelde Cyber 
Resilience Framework (CRF) dat gericht is op cyberveilige steden. CRF richt zich op een holistische aanpak van de volgende domeinen: 
‘Governance’, ‘Survivability’, ‘Device Prioritisation’, ‘Data & Privacay’ en ‘Education’.  

Verbinding van HSD Partners aan dit initiatief. Gemeente DH 

9b Smart secure & resilient cities – Proeftuin Cyberdata op knooppunten. Stadium: verkenning & vraagarticulatie. Publiek privaat pre 

competitief experiment om gezamenlijk een proeftuin op te zetten met verzamelde cyber data in een vooraf bepaald gebied om te 
analyseren of er zaken te detecteren zijn die we anders niet hadden kunnen detecteren en zo te zorgen voor een veiliger internet.  

Een plan van aanpak en het opzetten van een pilot project.  
 

Fox-IT, Ministerie V&J  

9c Smart secure & resilient cities – Secure Digital Data Exchange. Stadium:  consortiumvorming. In het kader van de Roadmap Next 

Economy, Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt gewerkt aan een projectvoorstel voor de ontwikkeling van een 
digitale Infrastructuur data exchange. Het omvat o.a. de volgende elementen; zeer breedbandige betrouwbare en veilige en 
toekomstbestendige Extranet toepassingen, gekoppeld met een ‘datacampus’ of datarotonde waar ‘diensten’ kunnen komen te staan en 
faciliteiten om de interconnecties tussen IoT te kunnen testen, data discovery tussen ketens te faciliteren dat rechtmatig, veilig data-
analyses en transacties mogelijk maakt. 

In 2016 is een voorstel ingediend bij MRDH. Dit zal in 2017 worden uitgevoerd waarbij op basis 
van een tweetal use cases de infrastructuur van een secure digital exchange als een 
aantrekkelijk onderdeel van vestiging in de MRDH regio wordt gecreëerd.  
 

TNO, UVA, Gemeente DH, NL-ix, 
KPN, Gemeente Rotterdam, 
Huawei, Geodan, CGI, CBS, 
Vodafone, Siemens, NLNet 
Gemeente Zoetermeer, MRDH 
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10 Beveiliging van het Internet of Things – automotive (autonome voertuigen). Stadium:  verkenning & vraagarticulatie. In de 

komende jaren gaan voertuigen op de weg op flinke schaal met elkaar communiceren om de verkeersveiligheid en de doorstroming te 
optimaliseren. Voor de betrouwbaarheid van het communicatieverkeer tussen voertuigen en hun omgeving (het V2Xverkeer) is door de 
industrie een standaard ontwikkeld op het gebied van security en privacy. Waar nog een flinke weg is te gaan is een monitoringssysteem 
dat onbetrouwbare voertuigen of slecht-functionerende voertuigzenders kan detecteren en diagnosticeren. AutomotiveNL en HSD brengen 
partijen uit de Triple helix bij elkaar om de probleemstelling te verkennen en pilots te ontwikkelen.  

Go/No Go beslissing. Bij voldoende commitment van de key-stakeholders van HSD en 
AutomotiveNL zal ism het kernteam van de Smart Mobility Ronde Tafel Security een plan van 
aanpak inclusief de samenstelling van een consortium en financiering worden opgesteld voor 
de ontwikkeling van pilots t.b.v. potentiële full deployment in de Europese markt van 500 
miljoen voertuigen. 

Uitgenodigde partijen: Fox-IT, KPN, 
TNO, Thales, NXP, CSC, TomTom, 
RAI Vereniging, Technolution, NFI, 
Siemens, TU Delft, Allied Telesis, 
Compumatica 

11 Opzetten van cluster Financial Crime (inclusief Blockchain en fraude). Stadium:  verkenning & vraagarticulatie. De behoefte aan 

bestrijding van fraude neemt toe en dit leidt tot economische groei in de sector. Om deze groeikansen te benutten wordt een ‘The Hague 
Programme on Financial Crime’ opgezet. In gezamenlijkheid met het IFCC is door HSD Office een notitie opgesteld over de noodzaak 
hiervan. Eind 2016 zal in opdracht van de gem. DH ook een onderzoek worden uitgevoerd naar centrale vraagstukken en het economisch 
potentieel van een Financial Crime cluster.  

Bij een positief perspectief in het onderzoek van de Gem. DH en het vinden van de 
noodzakelijke financiële middelen zal een (fysiek en virtueel) ‘Cluster Financial Crime’ binnen 
HSD worden opgezet voor de uitvoering van een inhoudelijk programma (ruimte, faciliteiten en 
acquisitie worden gefaciliteerd door Gem. DH).  

IFFC (en aangesloten partners), 
Gemeente DH 

12 Digital forensics. Stadium:  verkenning & vraagarticulatie. HSD verbindt partners op het onderwerp Digital Forensics. Hierbij zijn in het 

cluster en op de HSD Campus o.a. NFI, Tracks Inspector, HS Leiden, HHS en Terre des Hommes betrokken. HSD zal in 2016 ook een 
Open Innovatieverkenning hiervoor opstellen. Het Digital Forensics Lectoraat van HS Leiden is in 2016 gevestigd op de HSD Campus.  

Het onder de aandacht brengen en ondersteunen van de samenwerking op dit gebied binnen 
het cluster. Bij een go begin 2017, het uitvoeren van een plan van aanpak als onderdeel van de 
Open Innovatieverkenning.    

Tracks Inspector, NFI, HS Leiden, 
HHS, Terre des Hommes 
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