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1. INLEIDING / MANAGEMENT SAMENVATTING: 
SAMENWERKEN LOONT 

Voor u ligt het jaarplan 2014 van de HSD. 2014 wordt een belangrijk jaar voor de HSD. De ambities zijn 

groot, het perspectief is concreet en lonkend. De veelbelovende ideeën en in gang gezette initiatieven en 

innovaties moeten in 2014 tot volledige wasdom komen. Daarvoor is een substantiële investering nodig. 

Niet alleen in de inhoud, maar ook in de organisatie. Met het bouwen van een toekomstbestendige 

organisatie wordt een robuust fundament gevormd onder de HSD. HSD is het totaal van al die organisaties 

die aangesloten zijn bij het cluster en de resultante van de triple helix samenwerking. In dit jaarplan wordt 

de strategische koers en richting uiteengezet. Niet alleen voor 2014 maar ook voor de jaren erna. HSD als 

economische motor en nationaal platform voor innovatie en veiligheid. Het grootste veiligheidscluster van 

Europa. Op weg naar het uitbouwen van de internationale reputatie, met de kennisregio Den Haag als 

omgeving en de stad Den Haag als internationaal centrum van Vrede, Recht en Veiligheid. Met een 

duidelijke verbinding met de innovatie- en veiligheidskennisregio’s Twente en Brabant. Gezamenlijk als 

security port de ‘gateway to Europe’! 

 

De Nederlandse concurrentiekracht is in 2013 gedaald. Op de lijst van het IMD World Competitiveness 

Centre zakte Nederland van de 11
e
 naar de 14

e
 plaats. Op de ranglijst van het World Economic Forum was 

een daling te zien van plaats vijf naar plaats acht. En dat terwijl een top vijf positie een belangrijke 

doelstelling is van het Kabinet. De gewenste positionering van Nederland als internationale 

kenniseconomie, vereist visie en hierop gerichte investeringen. De veiligheidssector kan hierbij een 

belangrijke rol spelen. Dit vraagt om het stroomlijnen van het (innovatie)beleid in de veiligheidssector, het 

tegengaan van fragmentatie, het verbeteren van de financiering, kredietverlening en arbeidsmarkt, het 

krachtig investeren in innovatie en de overheid als launching customer en als inkoper van innovaties. 

Het is goed hierbij te kijken naar andere succesvolle initiatieven. Bijvoorbeeld Brainport in de regio 

Eindhoven, door het tijdschrift Forbes uitgeroepen tot de meest innovatieve regio van de wereld. Brainport 

heeft zich met succes deels kunnen onttrekken aan de economische malaise die de rest van Nederland 

trof. Eurocommissaris Hahn stelde dit jaar niet voor niets: "De Triple Helix van Brainport is een rolmodel 

voor de rest van Europa. Dit idee van nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en 

bedrijfsleven heeft zich bewezen als een successtory en verdient het om uitgerold te worden naar andere 

regio’s in Europa”. 

Dit Triple Helix-model is exact wat The Hague Security Delta (HSD) beoogt en doet. Daarmee wordt 

meteen aangesloten op een nieuw fenomeen, namelijk dat economische ontwikkeling steeds meer een 

zaak van regio’s is geworden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Binnen HSD werken bedrijven, 

overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. 

Op deze manier krijgt de economische ontwikkeling een boost, stijgt de Nederlandse concurrentiekracht 

aanzienlijk en wordt er tegelijkertijd bijgedragen aan een veiligere wereld. Kortom, HSD heeft het in zich om 

maatschappelijk relevante veiligheidsvraagstukken op te lossen en een toenemende bijdrage te leveren 

aan het potentieel verdienvermogen van Nederland. 

 

 

 



 

 

Groeipotentieel veiligheidssector Haagse regio 

De Haagse regio kent actieve, ondernemende lokale overheden die HSD zien als hét vehikel om bij te 

dragen aan de werkgelegenheid van de stad en de regio. Als nieuwe pilaar onder het profiel van 

internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid. Het accent van de Haagse lokale economie verschuift 

al jaren van maakindustrie naar tertiaire dienstverlening1. Op zich niets mis mee, maar er dient wel een 

fundament te zijn van organisaties en mensen aan wie de diensten geleverd kunnen worden. De 

(rijks)overheid krimpt. Juist het Security cluster kent een interessante maakindustrie die bestaat uit 

technologieën van de toekomst zoals nano- en cloudtechnologie, serious gaming, 3d printing, cyber- en 

sensortechnologie en augmented reality. Het verbindt daarmee ook de sterke vertegenwoordiging van o.a. 

telecom, ICT, creatieve industrie en olie/energie in de stad. Het vormt - naast de overheid en internationale 

organisaties in Den Haag - een stevig fundament onder een vitale, hoogwaardige diensteneconomie. 

 

De Haagse veiligheidssector heeft een sterke basis met groeipotentieel. Volgens het rapport van B&A 

Consulting BV2
 is veiligheid met 10.000 banen, 300 bedrijven, 200 gouvernementele en 

intergouvernementele instellingen, de aanwezigheid van ministeries zoals die van V&J en Defensie, de 

aanwezigheid van gerenommeerde internationale universiteiten in stad en regio zoals de Technische 

Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit Leiden met een eigen campus in 

Den Haag, diverse grote hogescholen zoals de Haagse Hogeschool en een van de grootste instituten in 

Europa voor toegepast wetenschappelijk veiligheidsonderzoek TNO, de een veelbelovende sector van de 

regio Den Haag en nu al het (in omvang) grootste veiligheidscluster van Europa. Op dit moment verdient 1 

op de 50 mensen in de regio Den Haag zijn geld met veiligheid. Deze sector kent daarbij de laatste jaren 

bovengemiddelde groeicijfers ten opzichte van de totale regionale werkgelegenheid. Het is aannemelijk dat 

de groei de komende jaren doorzet, ondanks de economische crisis. Om een idee te geven: dit jaar zal de 

wereldwijde omzet aan beveiliging tegen cyberaanvallen 207 miljard dollar bedragen3. Ook in Nederland 

wordt stevig geïnvesteerd. Hoewel het budget van Defensie onder druk staat is er voor de verdediging 

tegen cyberaanvallen en het ontwikkelen van een eigen offensieve cyber capaciteit € 50 miljoen tot 2015 

en daarna ruim 20 miljoen per jaar beschikbaar. 

Nederland en met name de Haagse regio hebben een sterk profiel op het gebied van (Cyber) Security. 

Grote spelers als Thales, Siemens, Capgemini, KPN en Deloitte nichespelers als Fox-IT, ENCS en NCIM, 

succesvolle start ups als Hudson, Riscure en WeSecureIT zijn hier gevestigd. Aanwezige universiteiten en 

hogescholen kennen zowel apart als in samenwerking met elkaar diverse speer- en/of zwaartepunten op 

het terrein van Safety&Security, en een daaraan gekoppelde onderwijs- en onderzoeksagenda met een 

internationaal bereik. TNO, het Nationaal Cyber Security Center (NCSC), European Cyber Crime Centre 

(EC3) van Europol en NATO/NCI complementeren het beeld. De High Tech Crime Unit van de Nationale 

Politie groeit de komende jaren door van 60 naar 120 personeelsleden en het Nationaal Cyber Security 

Center zal binnenkort 30 nieuwe functies openstellen. 

Een uitstekende uitgangspositie, zeker omdat hij is ingebed in een sterk juridisch kader met oog voor de 

privacykant. Kortom, een ijzersterke verzilvering van het merk Vrede, Recht en Veiligheid. De beloftevolle 

                                            

1
 Nieuw Haagse Peil, nr. 5 mei 2013; economisch onderzoeksrapport van Rabobank en gemeente Den Haag. 

2
 B&A Consulting BV Rapport “De veiligheidssector in de regio Den Haag en Nederland: een exploratief onderzoek naar het 

economisch potentieel”, april 2011. 

3 
NRC handelsblad 4 sept. 2013, o.b.v. studies van o.a Kaspersky Lab. 



 

 

toekomst van de gehele veiligheidssector werd bovendien reeds bewezen door het succes van enkele 

projecten die werden opgezet met Pieken in de Delta-gelden. Een van die succesvolle projecten is CSI The 

Hague, dat zich bezighoudt met innovaties rondom en digitaliseren van ‘plaatsen delict’. Dit concept wordt 

momenteel onder de naam CSI Capetown vermarkt in Zuid-Afrika. Een handvol Nederlands/Haagse MKB 

bedrijven volgen het Nederlands Forensisch Instituut om via dit trainings- n innovatiecenter hun business 

development activiteiten te ontplooien.  

Door de Pieken in de Delta-projecten werd de Triple Helix zichtbaar en ontstond de behoefte deze te 

institutionaliseren. 

In juli 2013 is de HSD als netwerkorganisatie geformaliseerd met de oprichting van de stichting en de 

bijbehorende governance. De tweede helft van 2013 is gebruikt om kwartier te maken, zodat in 2014 de 

Innovatiehuizen in het Landelijk Innovatiecentrum Veiligheid in het Beatrixkwartier van start kunnen gaan 

en er in de Internationale Zone in Den Haag een Living Lab kan worden gestart. Daarmee wordt de 

Internationale Zone een innovatieproeftuin voor en een etalage voor ontwikkeling en toepassing van 

beveiligingsconcepten en technieken in Nederland en naar de wereld. De onderwijsinstellingen hebben hun 

krachten voor onderwijs aan professionals op het snel in belang groeiende terrein van Cyber Security 

gebundeld in de stichting Cyber Security Academy. De CSA gaat begin 2014 van start.  

 

Succesfactoren HSD 

Op basis van de ervaringen met bijvoorbeeld Brainport zijn ook de kritische succesfactoren van HSD 

eenvoudig vast te stellen. Nodig zijn: 

 Op samenwerking en verbinding gerichte netwerk organisatie 

 Een actieve, ondernemende overheid die bereid is ook op de lange termijn te blijven investeren in de 

economische ontwikkeling van de regio. 

 Overige Triple Helix partners - bedrijfsleven en kennisinstellingen - die nauw samenwerken bij de 

ontwikkeling van hun innovaties, daarin blijven investeren en een open innovatie-ecosysteem 

omarmen. 

 Draagvlak dat het resultaat is van verbindend leiderschap, transparantie, erkenning van elkaars 

belangen, vertrouwen en goede communicatie. Op basis hiervan een inhoudelijk sterke en effectieve 

HSD organisatie die kennis, kunde en middelen op het optimale schaalniveau bij elkaar brengt en zich 

richt op concrete projecten en innovaties. 

 Het inzicht dat economisch en maatschappelijk rendement in elkaars verlengde liggen. HSD ziet dit en 

straalt dit ook uit. Dit komt onder meer tot uiting in: 

o De koppeling tussen de nationale Strategische Kennis en Innovatieagenda (SKIA) Veiligheid, de 

lokale/regionale agenda en de Europese innovatie- en onderzoeksagenda. 

o Inzicht in alle financieringsinstrumenten en de wijze waarop deze ontsloten of verbonden kunnen 

worden. 

o Het eigen financieringsinstrument HSD Development Fund dat structureel gefinancierd wordt. 

o Een gezamenlijke aanpak met ROM-Zuidvleugel en KvK Nieuw/Ondernemersplein. 

o Een aanpak die start bij de behoefte/vraagarticulatie, via kennis en productontwikkeling, naar 

‘business’ voor deelnemende private partijen (klant-kennis-kassa) en die weer leidt tot innovatie 

voor de behoeftestellers. 

o Daadwerkelijke implementatie van technologische innovatie in de werkwijze van de gehele 

veiligheidsketen. 



 

 

o Intensieve samenwerking met de overheid als grootste afnemer van het ‘product’ veiligheid die zich 

verbindt aan publiek/private samenwerking, behoefte en vraag expliciet maakt en bereid is als 

‘launching customer’ te investeren in het daadwerkelijk in gebruik nemen van innovaties. 

o Intensieve samenwerking met andere dynamische regio’s en initiatieven (in het bijzonder Brainport 

Eindhoven/Tilburg en het programma Twente Safety en Security). 

o Een actief export- en acquisitiebeleid, met in het verlengde daarvan een goed vestigingsklimaat 

gericht op het aantrekken van buitenlandse bedrijven. De komst van buitenlandse bedrijven naar 

Nederland en Den Haag levert niet alleen directe arbeidsplaatsen op, maar creëert voor elke 

nieuwe buitenlandse medewerker bijna driekwart arbeidsplaats (0,72 fte) aan extra 

werkgelegenheid bij lokale leveranciers en dienstverleners 4. 

o Een goede verbinding tussen en met het MKB en haar innovatievermogen. Uit effectonderzoek van 

Syntens uit 2012 blijkt dat door de juiste, op innovatie gerichte adviezen en begeleiding het MKB 

20% duurzame omzetgroei en 13% toename van werkgelegenheid realiseerde. 

 

Strategische doelen HSD 

Om duurzaam waarde te kunnen toevoegen aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft HSD een 

aantal strategische doelen geformuleerd. Primair wil HSD zich nationaal en internationaal profileren als de 

‘kennishub’ en het ‘innovatieplatform’ voor het veiligheidsdomein. HSD, met haar kern in Den Haag, wordt 

de belangrijkste toegangspoort naar Europa voor internationale organisaties en bedrijven op het terrein van 

Veiligheid. 

Binnen de visie van HSD wordt in 2014 en daarna gewerkt aan: 

- De ontwikkeling en implementatie van een door stakeholders gedragen innovatiestrategie die is 

gekoppeld aan een innovatieagenda veiligheid en een nationaal investerings- en innovatie inkoop 

programma voor innovatie & veiligheid. Dit resulteert in concrete innovatieprojecten, met integrale 

oplossingen voor maatschappelijke veiligheidsissues én met een gezond economisch perspectief.  

- Een onderscheidend profiel en optimale benutting van de HSD Campus. 

- Intensivering van de strategische samenwerking met veiligheid/kennisregio’s als Brabant en Twente en 

anderen (Nationaal Veiligheidsnetwerk). 

- Uitbouwen van het cluster en daarbij verdere werving en behoud van betalende HSD-partners. 

- Het (mede)organiseren van spraakmakende, inhoudelijk hoogwaardige en zichtbare events.  

- Uitvoeren van de internationale strategie t.b.v. kennisbruggen, handel en acquisitie 

- Opzetten en in uitvoering brengen van de Human Capital Agenda 

Begin 2014 maakt HSD een zichtbare start met de HSD Campus inclusief de HSD Innovatiehuizen, diverse 

nieuwe innovatieprojecten gefinancierd door het HSD Stimuleringsfonds, en de Cyber Security Academy. 

De kwartiermakersfase van HSD is dan voorbij en er wordt gewerkt vanuit een staande (netwerk-

)organisatie. 

 

 

                                            

4 CBS “Inkomende investeringen en werkgelegenheid in Nederland” (2011), Berenschot “Buitenlandse investeerders zijn 

groeiversnellers voor de Nederlandse economie” (2007). 



 

 

Programma’s en randvoorwaardelijke activiteiten 

Er wordt (door)gestart met diverse programma’s: 

1. Programma HSD Innovatiehuizen  

2. Smart Secure Zones: Living Lab Internationale Zone 

3.  The Future of (Inter)national Policing 

4. Building a Cyber Resilient City 

5. MKB innovatieprogramma 

6. Internationale (acquisitie)programma.  

7. Human Capital agenda en het vestigingsklimaat. 

 

De drie inhoudelijke HSD programma’s (2 t/m 4) zijn ontstaan vanuit een Haagse inbreng. Andere nationale 

programma’s zoals het programma Twente Safety&Security zullen hieraan toegevoegd worden. Het 

programma Twente Safety & Security is complementair aan de Haagse inbreng en bestaat op haar beurt 

uit drie programma lijnen: te weten ‘De Toekomstbestendige stad’, ‘Smart Safety’ en ‘Sociale veiligheid en 

zelfredzaamheid’ Ook een programma van Brainport kan t.z.t. toegevoegd worden.  

 

Om deze programma’s met daarin passende innovatieprojecten tot een succes te maken worden er rand 

voorwaardelijke activiteiten uitgevoerd. De lopen uiteen van advisering aan bedrijven, HSD-communicatie 

activiteiten tot en met de organisatie van denktanks en workshops ten behoeve van strategische kennis 

ontwikkeling en sturing.  

 

Investeringen, rendement en monitoring 

De uitvoering van de programma’s en de innovatieprojecten zoals beschreven in dit jaarplan vraagt om een 

substantiële investering. Jaarlijks zal er minimaal bijna € 1,3 miljoen nodig zijn voor de kennis- en 

programmaontwikkeling van HSD (naast de kosten voor HSD Office). Deze investeringen zijn noodzakekijk 

om het onderzoek de massa en continuïteit te verschaffen die HSD in staat stelt zich te profileren als 

boegbeeld van de roadmap security van de genoemde topsector HTSM en door excellent onderzoek in 

aanmerking te komen voor aanvullende Europese fondsen die voor het oplossen van de Grand challenges 

zoals geformuleerd in het profielthema “Inclusive, innovative and secure societies” van het programma 

Horizon 2020 zijn gedefinieerd. In onderstaand figuur wordt dit HSD Ecosysteem grafisch weergegeven. De 

uitgangspunten hierbij zijn: 

• Start van inhoudelijke proces is de Europese Grand Challenge ‘Secure Society’, de SKIA van het 

Ministerie  van V&J, de behoeften en proposities van lagere overheden en de private sector. 

• Voorwaarde voor Europees geld uit Horizon 2020 is massa om excellent onderzoek te kunnen 

verrichten in de HSD-programma’s. Tevens is er een belangrijke voorwaarde dat het om 



 

 

combinatie gaat van α (Alpha) en β (Beta) onderzoek/projecten, met passende aandacht voor de 

inzichten uit de gedragswetenschappen.  

• Dit vereist voldoende (initiële) financiering van de programma’s 

 

Deze investeringen dienen in eerste instantie bijeen te worden gebracht door de Rijksoverheid en de 

gemeente Den Haag. Het bedrijfsleven en de kennisinstituten dragen bij aan de HSD-Office en in concrete 

projecten. Het verwachte rendement hierbij zal een veelvoud van deze investering zijn. HSD zet in op een 

bijdrage aan het bruto binnenlands product van € 4,5 miljard in 2025. Voor de kortere termijn maakt HSD 

zich sterk om met concrete producten en diensten het potentieel van het veiligheidscluster optimaal te 

benutten en daarmee banen- en omzetgroei voor de regio te garanderen. De concrete door The Bridge / 

Twijnstra Gudde haalbaar geachte doelstelling, naar huidig inzicht op basis van modelmatige studies, voor 

2015 is de realisatie van direct/indirect 1500-3000 fte en € 150 - 225M omzet. 

Het onderbouwen van ontwikkelingen en resultaten, zowel inhoudelijk als economisch, is van belang voor 

de continuïteit en legitimiteit van HSD en de investeringen van publieke partners. Dit dient zowel op het 

niveau van de stad, als op het niveau van de regio Den Haag en het Rijk/de BV Nederland inzichtelijk te 

zijn. Het geldt op het niveau van de strategische doelstellingen, op programma- en projectniveau alsmede 

voor diverse uitvoeringsactiviteiten. Begin 2014 wordt een nieuwe studie door het bureau Policy Research 

opgeleverd waarmee nader inzicht wordt verkregen over de feitelijkheden van het cluster alsmede het 

economisch potentieel. Bovendien zal het een aanzet opleveren om op de verschillende niveaus monitoring 

en evaluatie te gaan organiseren. Het kan daarbij gaan om de toegevoegde waarde aan het bruto regionaal 

product, R&D gerelateerde omzetgroei, het aantal nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op 

gezamenlijke innovatie, de groei van het aantal aan de sector verbonden bedrijven/omzet/banen, aantallen 

studenten etc. De set van indicatoren zal worden afgestemd met diverse stakeholders waaronder de ROM 

ZV, gemeente Den Haag, ministeries van V&J en EZ en daarna voor besluitvorming worden ingebracht bij 

de HSD-board. 



 

 

 

Organisatie 

De netwerkorganisatie HSD stimuleert, faciliteert en begeleidt de aanwezige initiatieven en beoogt bij te 

dragen aan een samenhangende regionale aanpak en complementaire nationale aanpak. Om voor alle 

partners toegevoegde waarde te leveren worden drie functionaliteiten ingericht: 

1. HSD-Office/secretariaat: algemene regievoering en alliantieontwikkeling (lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal), tevens uitvoering van de stichtingsvoorwaarden; 

2. Strategische kennis(hub)functie: sturing en agendasetting ten behoeve van het gehele innovatieproces, 

de inhoudelijke programmalijnen en de Innovatiehuizen Urban Security, Cyber Security, Forensics, 

Vitale Infrastructuur en Nationale Veiligheid, met inbegrip van rampenbestrijding en crisisbeheersing, 

Border Security en CBRN; 

3. Economische ontwikkelingsfunctie: sturing om het economische effect van individuele innovaties te 

maximaliseren, alsmede de economische toegevoegde waarde van HSD voor de agglomeratie Den 

Haag, en het Rijk/de BV Nederland. 

Een slimme clustering van bestaande activiteiten in een hybride model lijkt, zowel vanuit inhoudelijke als 

kostenefficiëntie overwegingen, het beste alternatief. Deze optie bouwt voort op de huidige, via het Pieken 

in de Delta project i.s.m. kwartiermakersdirectie van HSD opgezette werkbare situatie, en maakt gebruik 

van de sterkten en onderscheiden posities van de huidige partners en de plaats die zij in het 

innovatieproces en de HSD alliantie innemen. Dit betekent dat de functionaliteiten van het secretariaat en 

de strategische kennisfunctie/inhoudelijke ontwikkeling zo dicht mogelijk tegen elkaar aangezet worden. 

Met een liaison richting het ministerie van V&J. De economische functie wordt vanuit HSD-

office/secretariaat geregisseerd samen met en in de richting van KvK Nieuw, de ROM-ZV en gemeente 

Den Haag.  

 

Het geheel kent in governance vastgelegd in de statuten. HSD wordt in de dagelijkse praktijk aangestuurd 

door de Algemeen Directeur HSD, vanuit de inhoud en de in dit jaarplan aangegeven activiteiten. De HSD-

Board is bestuurlijk eindverantwoordelijk. De HSD-board verantwoord zich over haar beleid en strategische 

koers richting de HSD- partner jaarvergadering en heeft de HSD-EC ingesteld om de praktische sturing van 

de HSD-directie op zich te nemen. 

 



 

 

 

1.1 Leeswijzer en totstandkoming 

Hoofdstuk 2 van dit jaarplan beschrijft de missie en doelstelling van HSD. Hoofdstuk 3 behandelt de HSD 

programma’s. De hieraan gekoppelde ondersteunende en concrete activiteiten voor 2014 worden 

beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 betreft de daarbij behorende organisatie. Hoofdstuk 6 ten slotte 

bevat de begroting voor 2014. 

  

Totstandkoming 

Dit jaarplan is mede opgesteld aan de hand van de inventariserende rondgang over ‘functionaliteiten en 

operationalisering’ langs de leden van de HSD-Board. Deze is besproken tijdens de constituerende HSD-

board vergadering van 10 juli 2013. Het jaarplan is voorts tot stand gekomen met de hulp van vele 

personen uit het HSD-cluster. Er is gebruik gemaakt van bijdragen afkomstig uit het Pieken in de Delta 

HSD project dat loopt tot en met eind 2013. Speciale dank gaat uit naar de leden van dat projectteam 

afkomstige uit de volgende organisaties: TNO, NFI, HCSS, TG, HHS, WFIA, KvK/Syntens. Voorts gaat 

onze dank uit naar enkele personen die kritisch hebben meegelezen vanuit gemeente Den Haag, V&J, 

Cyber Security Academy i.o., TG, roadmap security team en programmateam Twente Safety&Security. Een 

concept versie is behandeld in de HSD-EC van 18 oktober 2013. Formele vaststelling vond plaats in de 

HSD-Board vergadering van 4 november 2013. Op basis van die vergadering zijn er nog wel enkele op- en 

aanmerkingen verwerkt, waarna deze publiek versie is gepresenteerd in de HSD-EC van 12 december 

2013.  



 

 

 

2. MISSIE EN DOELSTELLING 

De missie van HSD is om via een ‘Triple Helix’ samenwerking te komen tot innovatieve 

veiligheidsoplossingen, die zowel nationaal als internationaal toonaangevend zijn. Hiermee wordt 

bijgedragen aan de economische ontwikkeling van het nationale veiligheidscluster met een kern in de 

Haagse regio. 

 

De vertaling van deze missie naar een gezamenlijke doelstelling is als volgt gemaakt: 

Gezamenlijke 

doelstellingen Omzet Banen Bedrijven Studenten 

2012 € 1.5 miljard 10.000 300 1.000 

2025 € 4.5 miljard 30.000 900 3.000 

 

Voor de kortere termijn maakt HSD zich sterk om met concrete producten en diensten het potentieel van 

het veiligheidscluster optimaal te benutten en daarmee banen- en omzetgroei voor de regio te garanderen. 

De concrete door The Bridge / Twijnstra Gudde haalbaar geachte doelstelling, naar huidig inzicht op basis 

van modelmatige studies, voor 2015 is de realisatie van direct/indirect 1500-3000 fte en € 150 - 225M 

omzet. 

 

Het kader van dit jaarplan is het HSD masterplan 2013-2014 van november 2012. Daarin werd de 

inhoudelijke context geschetst en de volgende strategie beschreven: 

“Het uitbouwen van het netwerk, het gezamenlijk investeren in projecten ten behoeve van innovatie en 

kennisontwikkeling en het beter afstemmen van vraag en aanbod. Voorts het realiseren van 

Innovatiehuizen, Living Labs, een HSD Office, financieringsvehikel en fysieke locatiebundeling. De 

Innovatiehuizen zijn de motor om tot nieuwe (innovatie)projecten en consortia te komen. Voorts ook via 

handelsmissies, communicatie, marketing en acquisitie. Tevens door het vergroten van de beschikbaarheid 

van gespecialiseerd personeel en aanstormend talent via opleidingen en training en daarbij bovendien 

onderwijs, onderzoek en valorisatie koppelen.” 

 

Binnen de visie van HSD wordt in 2014 en daarna gewerkt aan: 

- De ontwikkeling en implementatie van een door stakeholders gedragen innovatiestrategie die is 

gekoppeld aan een innovatieagenda veiligheid en een nationaal investeringsprogramma voor innovatie 

& veiligheid. Dit resulteert in concrete innovatieprojecten, met integrale oplossingen voor 

maatschappelijke veiligheidsissues én met een gezond economisch perspectief.  

- Een onderscheidend profiel en optimale benutting van de HSD Campus. 



 

 

- Intensivering van de strategische samenwerking met groeiregio’s als Eindhoven en Twente, alsmede 

Amsterdam, Almere en Rotterdam (Nationaal Veiligheidsnetwerk). 

- Uitbouwen van het cluster en daarbij verdere werving en behoud van betalende HSD-partners. 

- Het (mede)organiseren van spraakmakende, inhoudelijk hoogwaardige en zichtbare events.  

- Uitvoering van de internationale strategie t.b.v. kennisbruggen, handel en acquisitie 

- Opzetten en in uitvoering brengen van de Human Capital Agenda 



 

 

 

3. HSD PROGRAMMA’S 

Dit hoofdstuk behandelt het HSD Innovatiehuizen programma en daarnaast drie inhoudelijke programma’s, 

te weten: Living Lab Internationale Zone, The Future of (Inter)national Policing en Building a Cyber 

Resilient City. Deze programma’s sluiten aan bij reële maatschappelijke veiligheidsopgaven/kansen en 

verbinden diverse thema’s binnen de HSD Innovatiehuizen.  

De beschreven HSD programma’s geven inhoudelijk richting en focus. De beschreven programma’s zijn 

ontstaan vanuit een Haagse inbreng. Andere nationale programma’s zoals het programma Twente 

Safety&Security zullen hieraan toegevoegd worden. Dit programma is complementair aan de Haagse 

inbreng en bestaat op haar beurt uit drie programma lijnen: te weten ‘De Toekomstbestendige stad’, ‘Smart 

Safety’ en ‘Sociale veiligheid en zelfredzaamheid’ Ook een programma van Brabant kan t.z.t. toegevoegd 

worden. 

Aansluitend worden twee economische ontwikkelingsprogramma’s beschreven: te weten het MKB 

innovatieprogramma en het internationale acquisitieprogramma. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de 

Human Capital agenda en het vestigingsklimaat. 

 

3.1 HSD Innovatiehuizenprogramma 

The Hague Security Delta heeft de start gemaakt met een open en innovatieve omgeving voor vraag- en 

aanbodarticulatie en product- en dienstontwikkeling die verder zal worden uitgebouwd. Daartoe zijn in het 

HSD PiD project de HSD Innovatiehuizen ontwikkeld rond de thema’s Nationale Veiligheid, Cyber Security, 

Vitale infrastructuur, Urban Security, en Forensics. Deelnemers aan die Innovatiehuizen verbinden virtueel 

kennis, kunde en faciliteiten en nemen initiatieven tot gezamenlijke kennis en productontwikkeling. 

Inmiddels zijn ook initiatieven om tot een subgroepen te organiseren onder het innovatiehuis nationale 

veiligheid voor de thema’s Crisis&rampen bestrijding, Border Security en CBRN. Vanaf 2014 biedt de HSD 

Campus mogelijkheden voor fysieke verbinding en komen er Living Labs met ruimte voor gezamenlijke 

proeftuinen. 

 

De kwaliteit van de in deze Innovatiehuizen ondergebrachte stakeholders maken de  veiligheidsdelta in de 

haagse regio tot ‘the place to be’ voor veiligheidsvraagstukken. De Innovatiehuizen bieden kansen voor 

verdere uitbouw en professionalisering en zorgen voor valorisatie van kennis en kunde over de gehele 

keten, van initiële vraagarticulatie en kennisontwikkeling tot aan de introductie van beproefde producten en 

diensten. Daarnaast bieden ze een waardevolle onderzoeks- en onderwijsomgeving voor de aanwezige 

kennisinstituten. 

Door bundeling van bij diverse spelers beschikbare expertise en gereedschappen en door matching van 

vraag en aanbod streeft  HSD naar unieke combinaties van kennis, kunde en faciliteiten , die ten dienste 

zullen staan aan de samenwerkende stakeholders voor het ontwikkelen van antwoorden op korte en 

lange(re) termijn uitdagingen. Het gaat hierbij om zowel kennis uit alfa, beta als gammadisciplines, al dan 

niet in combinatie met elkaar (inter- en multidisciplinair) en daarmee aansluitend bij de behoeften en 

vereisten die ook in internationaal verband (zie agenda Horizon2020) als kritische succesfactor  zijn 

gedefinieerd. Een Innovatiehuis faciliteert en stimuleert het vinden van innovatieve oplossingen, toetst en 

valideert deze producten in een geëigende testomgeving en schept voorwaarden voor operationele 



 

 

toepassing van nieuwe producten en diensten (bijvoorbeeld door koppeling aan beschikbare 

investeerders). 

De toegevoegde waarde daarvan kan worden uitgedrukt in termen van reducties van veiligheidsrisico’s, 

kwaliteitsverhoging van het product- en dienstenaanbod, en daaraan gerelateerd ook in financiële termen 

uit te drukken als vermeden schade, capaciteitsbenutting, en efficiencyverhoging, en daarmee stimulering 

van economische bedrijvigheid. 

 

De eerste opbrengsten: 

De HSD Innovatiehuizen die zijn opgezet in het kader van the Hague Security Delta hebben reeds een 

aantal ontwikkelingen in beweging gezet. Een innovatiehuis is een netwerk van organisaties die op een 

bepaald deelterrein/thema actief zijn. Zij staan open voor vraag- en kennisdeling, stimuleren initiatieven om 

in kleiner of groter verband aan nieuwe ontwikkelingen te werken. De bijdrage voor een innovatiehuis wordt 

door partijen uit dat netwerk geleverd. Zo hebben ze een aanjagende functie gehad om de thematiek 

rondom nationale veiligheid, vitale infrastructuur, stedelijke veiligheid, Cyber Security en forensics te 

expliciteren en innovatieonderwerpen verder te ontwikkelen. Tevens zijn stappen gezet om ook nieuwe 

thema’s als Border Security en CBRN op te starten. Ook hebben de Innovatiehuizen bijgedragen aan het 

aanbrengen van focus op de voor HSD relevante ontwikkelingen en programmering. Zo zijn er drie 

programmalijnen ontstaan: Building a Cyber Resilient City, Future of (Inter)national Policing, en de Living 

Labs (Internationale Zone, Veiligheid, en Economie en Leefbaarheid). Ook zijn door de Innovatiehuizen 

concepten ontwikkeld voor de te realiseren (serious gaming) faciliteiten op de HSD Campus en voor de 

inrichting van projectruimtes, groepsfacilitatieruimtes et cetera. 

Belangrijk is dat de Innovatiehuizen veel verschillende partijen hebben weten te binden aan HSD als cluster 

en aan de Innovatiehuizen zelf, en dat daarmee tevens veel extra partners lid zijn geworden van HSD. 

Daarnaast hebben de Innovatiehuizen zeer veel events georganiseerd over deelonderwerpen om zo 

organisaties te informeren en te betrekken. Ook hebben ze sprekers geleverd bij events et cetera, om zo 

zowel op de inhoud als vanuit de samenwerkingsgedachte HSD te helpen door ontwikkelen. Vanuit de 

Innovatiehuizen hebben verschillende consortia van kennisinstellingen, bedrijven en overheden een reeks 

(15+) innovatie-ideeën ontwikkeld en voorgesteld om in aanmerking te komen voor (mede-financiering 

door) het HSD Stimuleringsfonds. 

 



 

 

Innovatieproces Innovaties vinden niet vanzelf plaats, maar moeten worden begeleid vanuit verschillende 

disciplines; inhoudelijk zowel als organisatorisch, financieel dan wel wat betreft marktoriëntatie.  

 

De Innovatiehuizen kunnen hier een rol in spelen. Daartoe is het volgende innovatieproces ontwikkeld: 
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Karakteristieken en randvoorwaarden Innovatiehuis: 

Een HSD-Innovatiehuis bestaat uit een verzameling van experts van betrokken gouden driehoek 

organisaties. Er kan sprake zijn van een vaste kern, maar er zal ook regelmatig sprake zijn van wisselende 

coalities. Het gaat om pre-competitieve samenwerking 

 Het innovatiehuis is een gezamenlijke ‘infrastructuur’ en gedeelde innovatie is het uitgangspunt; 

 Het moet daarmee toegankelijk en nuttig zijn voor alle deelnemers; 

 De kwaliteit van de deelnemers staat voorop en ze worden geacht te brengen en te halen; 

 Deelnemers zijn zowel overheid, bedrijven als kennisinstellingen; 

 Deelname vindt plaats op basis van gezamenlijk ‘eigenaarschap’, vertrouwen en eigen investering; 

 Internationale allure is het uitgangspunt en onderscheidend van anderen; 

 Synergie en schaalvergroting bevorderend; 

 Operationele oriëntatie; 

 Makelaar van vraag en aanbod; 

 Concept development & Experimentation mogelijk makend. 

 

Trekkers innovatiehuizen 

Voor de volgende innovatiehuizen zijn de volgende potentiële trekkers in beeld: 

 Nationale veiligheid (HCSS) inclusief Border Security (BSIC) en CBRN (TNO/NFI); 

 Vitale Infrastructuur (Twijnstra Gudde/Bosch Security/Siemens); 

 Forensics (NFI); 

 Urban Security (TNO); 

 Cyber Security (TNO/Deloitte); 

Gesprekken hierover worden laatste kwartaal 2013 gevoerd. Deze zullen tot niet vrijblijvende afspraken 

moeten leiden. Bestuurlijke en strategisch inhoudelijke begeleiding bij de uitrol/implementatie van 

succesvolle innovaties zal gebeuren van de kennisfunctie van HSD. 

Dit programma zal samen met het MKB Innovatieprogramma het inhoudelijke motorblok vormen voor de 

samenwerking met de Ontwikkeling & Innovatietak van de ROM-ZV. 

Doelstellingen voor eind 2014 

Eind 2014 moeten de Innovatiehuizen de volgende doelstelling  hebben gerealiseerd: 

 Vorming consortia: er moeten 5 nieuwe consortia zijn gevormd rondom een concrete vraag/behoefte uit 

de markt. 

 Ontwikkeling: 10 projectvoorstellen zullen worden begeleid in een samenwerkingsvorm. 

 Begeleiding: waardevolle (bepaald door de deelnemers) begeleiding van de HSD-innovatieprojecten in 

uitvoering 



 

 

 

3.2 Smart Secure Zones: ‘Living Lab Internationale Zone Den Haag’ 

 

Met de Internationale Zone heeft Den Haag een belangrijke asset in huis: aansprekende internationale 

instellingen die bouwstenen vormen voor het imago van de Internationale Stad voor Vrede, Recht en 

Veiligheid. Maar de Internationale Zone vertegenwoordigt ook een substantiële economische factor 

(hoogwaardige banen, bestedingen expats et cetera). Er is enthousiasme bij de diverse stakeholders 

(gemeente, internationale instellingen, NCTV, AIVD, Politie Haaglanden) voor de HSD/gemeente Den Haag 

initiatieven. Nu is het zaak om daar versnelling in aan te brengen. 

 

Top security locatie 

Samen kunnen we de Internationale Zone tot een toplocatie met een top track record op het gebied van 

security ontwikkelen. Daarvoor is een systematische benadering noodzakelijk (op de gebieden Techniek en 

Fysieke Inrichting, Proces en Organisatie, Mens, Juridisch), gecombineerd met een gefaseerde 

benadering. Dit ziet er als volgt uit: 

1. De vaststelling van een gezamenlijk en gedeeld veiligheidsregime, gebaseerd op een vastgesteld 

referentiescenario. Dit referentiescenario stelt het ambitieniveau voor wat betreft de beveiliging van de 

Internationale Zone als geheel voor een langere periode vast en legitimeert de beveiligingsmaatregelen 

die de verschillende partijen elk afzonderlijk of juist in gezamenlijkheid moeten nemen. 

2. De inrichting van een secure web-based informatie uitwisselingsplatform voor het veilig en pro-actief 

delen van informatie tussen betrokken partijen. Hiermee wordt het mogelijk dat beschikbare informatie 

tijdig op een need-to-know- én need-to-sharebasis veilig kan worden gedeeld. Hiermee wordt invulling 

gegeven aan het opbouwen van een gezamenlijk situatiebeeld waardoor partijen (publiek en privaat) 

beter in staat zijn om waar nodig aanvullende maatregelen te treffen of specifieke activiteiten met 

elkaar af te stemmen. 

3. De ontwikkeling van een Realtime Intelligence component op die gedeelde informatie zodat verrijkte 

informatie kan worden teruggegeven. Hiermee wordt in eerste instantie invulling gegeven aan de wens 

tot betere (accuratere) of beter geduide informatie (assessment). In tweede instantie draagt dit bij aan 

de behoefte om bij voorkeur nog voor een incident of escalatie te kunnen ingrijpen (early warning, 

voorspellend vermogen et cetera). 

4. De inrichting van een Shared Security Operations Centre (SSOC) voor alle security operaties in de 

Internationale Zone. Dit speelt in op de behoefte om doelmatiger en effectiever om te gaan met 

beschikbare resources voor interventies. Een gedeeld situatiebeeld, ook van de eigen mogelijkheden 

en middelen, is daarbij randvoorwaardelijk. 

5. De ruimtelijke en fysieke inrichting van de Internationale Zone in relatie tot de verschillende security 

uitdagingen. Dit sluit aan bij de doorontwikkeling van de Internationale Zone en de individuele objecten 

daarbinnen in de komende jaren. De ruimtelijke inrichting, bouwkundige en landschaptechnische 

aanpassingen, mobiliteitsvoorzieningen en -maatregelen zullen in samenhang met veiligheid en 

comfort moeten worden beschouwd teneinde tot een optimale invulling te komen. 



 

 

Bovenstaande gefaseerde benadering zal deels volgtijdelijk en deels parallel in deelprojecten uitgevoerd 

moeten worden. 

Figuur  Ontwikkelingsstadia veiligheidsconcept Internationale Zone Den Haag 

 

Ontwikkeling gebeurt zowel in co-creatie als in het Living Lab op locatie HSD Campus, als in de proeftuin 

van de Internationale Zone in Den Haag en bij de verschillende spelers thuis.  

 

Living Lab 

De doelstelling van het Living Lab is om maximale veiligheid met minimale zichtbaarheid te creëren en zo 

leefbaarheid, economie en veiligheid te combineren. Een veelheid aan innovaties is hiervoor nodig. Dit is 

een continu proces. Het voorstel is om de HSD Campus - deels gericht op dit doel - verder in te richten. 

Gelijktijdig zullen met het ontwikkelen van een interdisciplinair Shared Security Operations Centre (SSOC) 

voor de Internationale Zone nieuwe oplossingen, die voortkomen uit de projecten die in de Innovatiehuizen 

worden gerealiseerd, na gebleken geschiktheid worden toegepast. Te denken valt aan ‘Pieken in de Delta’-

projecten als Beware en Showcase, maar mogelijk ook aan nieuwe geavanceerde softwareontwikkelingen 

met betrekking tot de herkenning van ‘afwijkend gedrag’. Zo ontstaat er een innovatie-vliegwiel, gebaseerd 

op valorisatie en directe toepassing. 

Voorwaarde is dat de publieke partijen (Ministerie van V&J, de gemeente Den Haag, Politie Eenheid Den 

Haag, Veiligheidsregio Haaglanden, Internationale Organisaties) dit programma in gezamenlijkheid als een 

investeringsprogramma appreciëren en activeren. 
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Een belangrijke stap is het samen met de HSD partners oprichten van het eerdergenoemde Shared 

Security Operations Centre (SSOC) voor de Internationale Zone. Dit SSOC is verbonden met alle relevante 

meldkamers, toezichtruimtes en SOC’s die een veiligheidstaak hebben uit te voeren in, of gerelateerd aan 

gebeurtenissen binnen de Internationale Zone. 

 

Het SSOC zou een ongebonden backbone/open platform moeten hebben waarop de vele technische 

mogelijkheden (beeld, diverse andere sensoren, software tools etc.) van diverse spelers/bedrijven kunnen 

worden ingeplugd. 

Het hiermee ontstane Living Lab Internationale Zone correleert met de twee andere robuuste Living Labs in 

Nederland, namelijk die van Twente (Tech4ce) en Eindhoven e.o. (DITSS). Op deze manier kan het Lab 

landelijk en later mogelijk ook internationaal worden uitgerold. 

Dit is een programma dat aansluit bij het Masterplan Internationale Zone van de gemeente Den Haag, dat 

internationale instellingen verder helpt, partijen in de HSD verbindt, tal van innovatieprojecten een logische 

plaats en context biedt en bij uitrol business genereert. 

 

3.3  The future of (inter)national policing 

Met dit programma speelt HSD direct in op de recente ontwikkelingen rond de Nationale Politie, de 

vestiging van delen van de Politie Academie, Europol in Den Haag en het Europol Cybercrime Centre. 

De komende jaren zal het politiewerk drastisch veranderen. Alleen al de informatiesamenleving stelt de 

politie voor grote uitdagingen. De politie heeft in toenemende mate te maken met een vervaging van 

nationale grenzen. Dat is al zo in het cyberdomein. Maar ook in het fysieke domein ontstaan allerlei 

grensoverschrijdende vormen van criminaliteit. Met als aanvullende complexiteit de vervlechting van het 

digitale en het fysieke domein.  

HSD zou het ecosysteem kunnen zijn waar allerlei (technische, organisatorische, sociale) innovaties op het 

gebied van politiewerk worden ontwikkeld en getest. In dit project kan een wezenlijke bijdrage worden 

geleverd aan Opsporing 2.0. Daar vindt reeds samenwerking plaats op projectniveau tussen o.a. TNO, NFI, 

Capgemini, Fox-IT en KPN. Dit kan in potentie geïntensiveerd worden, met andere partners en veel meer 

gericht op co-creatie. Dat dit mogelijk is hebben we reeds laten zien in het Pieken in de Delta-project CSI 

The Hague. In aanvulling daarop zal echter inhoudelijk ook worden ingezet op monitoring, modellering & 

analyse, vroegsignalering, en (Business) Intelligence enerzijds, en op de praktische ontwikkeling van 

interventietools en training en opleiding anderzijds. 

Invulling programmalijn 

De invulling van de programmalijn is als volgt: 

1. Future of Forensics: CSI The Hague 2.0. 

2. Crime Monitoring & Predictive Analytics. 

3. Training, Simulation & Gaming for Law Enforcement. 

HSD staat hierbij een fenomeen-gestuurde benadering voor. Dat wil zeggen, men kijkt naar een 

problematiek die op dit moment leeft en tot de verbeelding spreekt, maar zeer weerbarstig is gebleken qua 

oplossing (complex, arbeidsintensief et cetera). Denk hierbij aan de in Den Haag spelende problematiek 

rond illegale prostitutie en mensenhandel, internationale bendes b.v. o.g.v. cyber crime, of gewelddadige 

jeugdbendes. In al deze casussen speelt het ontsluiten, doorzoeken en duiden van open en gesloten 



 

 

bronnen en het inbrengen van scenario’s, hypothesen en modellen een rol. Door publiek-private 

krachtenbundeling op specifieke casussen en de inzet van innovatieve methodieken wordt een verbeterde 

informatiepositie bereikt, en kan bewijslast zeker worden gesteld. Simulation en Gaming zijn essentiële 

werkvormen om bovenstaande innovaties versneld in de praktijk te laten beklijven. 

Dit voorstel sluit aan op de innovatiestrategie van het Ministerie van V&J/DGPol en de Korpsleiding van de 

Nationale Politie, een belangrijke, krachtige en grote speler die zich ook internationaal profileert. Het 

voorstel vindt aansluiting bij bijvoorbeeld de Politie Academie, het virtuele politiekorps, het Internet 

Recherche Netwerk (IRN) en het CSI Innovations van het NFI. Het programma zal bovendien vanaf het 

begin in een internationale setting worden geplaatst. Daarmee wordt niet alleen de betrokkenheid van 

Europol gerealiseerd, maar wordt ook rekenschap gegeven van het feit dat in het Horizon 2020 programma 

van de EU veel aandacht gaat worden geschonken aan Fight against Crime & Terrorism. De bedrijven en 

kennisinstituten binnen de HSD hebben allemaal iets te bieden aan de toekomst van het politiewerk in 

interactie met ministerie en politie. 

 

3.4 Cyber Security en Cyber Resilience – ‘Building a Resilient Digital 
Society’ 

Digitale weerbaarheid, ofwel Cyber Resilience, is een belangrijke voorwaarde om de economische groei te 

kunnen bestendigen, maar is ook een katalysator voor digitaal gedreven innovaties. 

HSD geeft met het derde programmavoorstel invulling aan de ambitie een voortrekkersrol in Nederland, 

Europa en de rest van de wereld te vervullen rond het thema ‘Building a Resilient Digital Society’ (BaRDS). 

Dit heeft overlap in de domeinen van stedelijke veiligheid en nationale veiligheid, inclusief de bescherming 

van de vitale infrastructuur en uiteraard Cyber Security. 

HSD wil met dit programma bijdragen aan een veilige (digitale) maatschappij, maar eveneens aan een 

sterke internationale marktpositie in de snelgroeiende Cyber Security sector. De kennis en producten die 

binnen deze programmalijn worden ontwikkeld, dragen hieraan bij. HSD verbindt en versterkt als 

katalysator verschillende (inter)nationale initiatieven. Een internationale ‘vliegwiel-rol’ die uitstekend past in 

de bredere ambitie van Nederland Kennisland en The Hague Smart City, maar die ook past in de ambitie 

van Den Haag Europese Cyber hoofdstad en de Europese Cyber Security Strategie, die ‘Achieving Cyber 

Resilience’ als een van de strategische prioriteiten adresseert, en die ook past bij de focus van het World 

Economic Forum 2013 ‘Resilient Dynamism’. 

BaRDS wordt het Cyber Resilience programma waarin HSD bestaande innovatieve ontwikkelingen aan 

elkaar verbindt en nieuwe concepten ontwikkelt. En dat in een multidisciplinaire benadering, waarbij 

gefocust wordt op: 

 Proces & Organisatie (waaronder governance vraagstukken); 

 Mens; 

 Techniek. 

Verbinding met andere initiatieven 

BaRDS gaat de verbinding aan met lopende internationale, nationale en regionale initiatieven als 

Partnering for Cyber Resilience (World Economic Forum), Meeting of the Minds, City Protocol Society, 

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EU), European Institute of Innovation 

& Technology (KIC Smart Secure Societies), Morgenstadt (Frauenhofer), The Grand Conference 



 

 

(Ministerie van V&J/TNO), The National Roadmap to Secure Process Control Systems (TNO), ERNCIP 

Thematic Group on IACS and Smart Grids (TNO), ENCS, Nationale Cyber Security Strategie 2.0 en de 

daarbij behorende onderzoeksagenda, Smart Cities (bijv. Amsterdam Smart City, Amsterdam Economic 

Board, World Smart Capital, Digitale Steden Link, Almere DataCapital en de Taskorce BID). Daarnaast 

vormt het de kapstok om lopende HSD initiatieven op het gebied van Cyber Resilience aan op te hangen. 

Denk hierbij aan het TNO Cyberlab, de Cyber Incident Experience en de Cyber Security Academy en 

enkele nieuwe voorstellen uit het HSD Innovatiehuis Cyber, zoals bijvoorbeeld Cyber Monitoring & 

Analytics 2.0. 

Noodzaak weerbare digitale samenleving 

De noodzaak voor het ontwikkelen van concepten en bouwstenen om tot een weerbare digitale 

samenleving te komen komt voort uit het feit dat ICT in toenemende mate het primaire proces van vele 

organisaties ondersteunt en verzorgt en die organisaties met elkaar en met hun klanten verbindt. Deze 

digitalisering leidt tot efficiencyvoordelen, toename van productiviteit, nieuwe businessmodellen en een 

nieuw type banen. De schaduwkant van deze economische motor is dat de ‘hyperconnected’ wereld ook 

een nieuwe vorm van kwetsbaarheid met zich meebrengt. We kunnen ons als samenleving geen 

grootschalige of langdurige uitval van de ICT-diensten en -infrastructuur permitteren, ongeacht de oorzaak 

van de verstoring (een bewuste aanval, een technische of menselijke fout, of een natuurverschijnsel als 

een storm of overstroming).  

Smart society 

Er zijn veel definities van het concept Smart Society; de invulling van dit concept varieert van technische 

oplossingen en gedragsverandering tot elektrische auto’s en stedelijke planning. Met andere woorden: 

waarin investeren we als stad, als samenleving, in samenwerking met het bedrijfsleven en 

onderzoeksinstituten? Hoewel een Smart Society gaat over de toekomst, gebeurt er al heel veel onder 

deze noemer (of die van Smart Cities) in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het is een 

ontwikkeling die niet meer te stoppen is en waar iedereen van kan profiteren. Echter, er wordt nog maar 

weinig nagedacht over de noodzaak van het hebben van een weerbare digitale infrastructuur, die het 

mogelijk gaat maken om al deze kansen te verzilveren. In de concepten, zoals die momenteel worden 

gepubliceerd, gaat het vooral om de kansen die deze nieuwe Smart City concepten met zich meebrengen 

voor de samenleving als geheel. De Cyber Security aspecten moeten daarbij een grote rol spelen, maar het 

is een utopie om te denken dat 100% veiligheid haalbaar is. Cyber Resilience houdt rekening met de kans 

op falen. Daarom is het essentieel om Cyber Resilience al in de ontwerpfase van de Smart Society (Smart 

City) concepten mee te nemen en na te denken over incident response, back up, recovery en alternatieve 

voorzieningen voor als het toch mis gaat. 

Belangrijke aandachtspunten zijn: 

 De zorg voor deze onderliggende ICT-infrastructuur is niet bij één specifieke organisatie te beleggen, 

maar is een gedeelde verantwoordelijkheid van veel partijen samen. In dit programma willen we een 

stap verder gaan dan alleen de awareness verhogen, aangezien het uiteindelijk vooral gaat om het 

ondernemen van de juiste acties; 

 Om in een zeer divers speelveld de juiste beslissingen te kunnen nemen, is leiderschap bij de 

belangrijkste topkader spelers van groot belang. Leiderschap waarbij ook over de grenzen van de 

eigen organisatie heen wordt gekeken. Strategische beslissers worden in een actieve dialoog bij elkaar 

gebracht, waarbij handvatten worden gegeven om handelend op te kunnen treden; ‘Leading by doing’; 



 

 

 In deze ‘hyperconnected’ wereld hebben de betrokken publieke en private actoren vaak onvoldoende 

inzicht in hun eigen rol, afhankelijkheden en hun verantwoordelijkheden in de keten en richting 

anderen. In veel gevallen is men zich zelfs niet bewust van de wederzijdse afhankelijkheden. Dat is niet 

verwonderlijk. Het gaat vaak om een inhoudelijk complexe materie in een multi-

stakeholderproblematiek. Dit betekent echter wel dat die awareness en het onderkennen van de 

wederzijdse afhankelijkheid er vanaf bestuurlijk niveau moeten komen en publieke en private partijen 

gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen. De zorg voor deze onderliggende ICT-infrastructuur 

is niet bij één specifieke organisatie te beleggen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van veel 

partijen samen. 

HSD geeft aan het concept BaRDS invulling door een combinatie van activiteiten, enerzijds om de 

vliegwiel- en netwerkfunctie te vervullen, anderzijds om door middel van R&D en opleiding aan 

kennisopbouw en innovatie te doen. Hierbij zijn drie programmalijnen te onderscheiden: 

1. Strategisch bestuurlijke awareness en handelingsperspectief; 

2. Human Capital, training en opleiding; 

3. Cyber Security Innovations. 

 

3.5 MKB Innovatieprogramma 

De dominante, hierboven beschreven inhoudelijke programmalijnen van het ‘Nationaal Veiligheid Cluster’ 

zijn verbonden met de nadruk op regionale economische speerpunten, waarbij HSD regisserend en 

verbindend optreedt en organiseert. Met een specifieke focus op de regio Den Haag én als verbindende 

factor tussen de innovatieregio’s Den Haag, Twente en Eindhoven/Tilburg. 

De Kamer van Koophandel Den Haag (straks KVK Nieuwe stijl, KvK N, incl. Syntens) is vanaf het begin 

betrokken is bij HSD. Voorts is er vanaf februari 2013 een geformaliseerde overeenkomst met Syntens. 

Kern daarvan is de organisatie en uitvoering van een MKB Helpdesk via MKB Connect. 

 

De eerste opbrengsten: 

Door inzet van HSD en MKB Connect hebben zich in 2013 70 MKB bedrijven aangesloten als partner. Allen 

hebben een intake gehad met MKB Connect. Circa 15 bedrijven zijn geholpen aan een 

samenwerkingspartner. Zo’n 10 zijn geholpen in hun verbinding in het veiligheidsdomein, dus met een 

afnemer en/of pilot klant. Drie zijn in contact gebracht met een investeerder. Er zijn zo’n 10 bijeenkomsten 

georganiseerd en ondersteund. Samen met het internationale European Enterprise Netwerk is het netwerk 

van innovatiemanagers van first responders opgezet en aangesloten, met name in de Benelux. Acht 

ondernemers zijn intensief begeleid in het traject voor indiening projectvoorstel bij HSD-stimuleringsfonds. 

 

 

Een en ander wordt nu omgezet en vergroot vanuit een proactieve benadering in de vorm van een MKB 

Innovatieprogramma. Daaronder vallen de onderdelen netwerkvorming, clustervorming (= 

consortiumvorming) en doorontwikkeling, zoals ook in het plaatje hieronder is aangegeven.  

 



 

 

Breed zoekend leggen we verbindingen die via individuele begeleiding leiden tot samenwerkingsverbanden 

(consortia) en uiteindelijk tot marktrijpe nieuwe producten en diensten. Syntens, dat straks opgaat in de 

KvK N, heeft de effecten laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat van de geadviseerde en begeleide bedrijven 

72% een nieuw product of een nieuwe dienst realiseerde, 20% realiseerde duurzame groei, er was een 

toename van de werkgelegenheid van 13% en 73% ging een nieuwe samenwerking aan. Door door te 

pakken in het MKB Innovatieprogramma kunnen deze effecten ook gerealiseerd worden door begeleide 

HSD partners.  

 

Figuur  De innovatiepijplijn 

 

De ambitie is dat eind 2014 een verdubbeling van het aantal nu aangesloten MKB bedrijven actief 

aangehaakt zal zijn. We grijpen daarvoor terug op beproefde methoden. Cruciaal daarbij is het vormen van 

een (innovatie) pijplijn zoals weergegeven in de afbeelding. Dit zal worden aangepakt via een beproefde 

methode van Syntens en HSD waarbij de vraag c.q. behoefte vanuit een organisatie centraal zal staan. 

Een belangrijk en wezenlijk aspect wordt gevormd door concrete acties om te komen tot een 

vraagarticulatie bij stakeholders. De scherpe vraag vormt de basis voor het gericht bijeenbrengen van 

(MKB) partijen die kunnen bijdragen aan een innovatieve oplossing.  

Deze activiteiten, gebaseerd op bewezen en succesvolle modellen van KVK N, worden in elk Innovatiehuis 

in 2014 tenminste een keer georganiseerd en verder ontwikkeld. Voor 2014 worden de volgende 

onderwerpen aangemerkt als de kern van actuele en complexe vragen: 

 Urban Security: Regie op grootschalige (publieks) evenementen; 

 Critical Infrastructure: Smart solutions for Main Port Security Issues (Port of Rotterdam, Schiphol, 

Rotterdam The Hague Airport); 

 Cyber Security: Effective general awareness (IT Security) programs; 



 

 

 Forensic Security: (Snelle) mobiele toepassingen onderzoek plaats delict; 

 National Security: Big Data and analysis tools / real time intelligence.  

Overigens wordt in deze context ook export en het verzilveren van internationale groeikansen benoemd. 

Zowel outbound als inbound wordt in overleg met de andere partners zoals ROM-ZV/WFIA en 

Agentschap.nl advies en ondersteuning geleverd. Dit programma zal samen met het HSD Innovatiehuizen 

programma het inhoudelijke motorblok vormen voor de samenwerking met de Ontwikkeling & Innovatietak 

van de ROM-ZV. 

Doelstellingen  

De doelstellingen voor eind 2014 zijn: 

 Versterken netwerk: verdubbeling huidig aantal MKB partners (= +/_ 200); 

 Vorming consortia: 5 nieuwe consortia rondom een concrete vraag/behoefte uit de markt; 

 Ontwikkeling: begeleiden 10 projectvoorstellen in een samenwerkingsvorm; 

 Financiering: In overleg met partners regisseren financiering voor 5 ondernemingen. 

 

3.6 Internationaal Acquisitieprogramma 

De overall HSD doelstelling en ambitie impliceert dat enkel autonome groei binnen de sector niet 

voldoende zal zijn om de doelstelling te behalen. Om die reden zal er ook moeten worden gefocust op het 

aantrekken en betrekken van internationale security bedrijven, congressen, en andere netwerken. Hiervoor 

is het Internationaal Acquisitieprogramma opgesteld. 

 

Belang buitenlandse input 

Het belang van het aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders is groot; zij brengen immers 

naast werkgelegenheid ook nieuwe kennis en investeringen met zich mee. Uit recent onderzoek van het 

CBS blijkt dat buitenlandse bedrijven meer dan proportioneel bijdragen aan de Nederlandse economie; 

15% van alle werkgelegenheid en gemiddeld 34% van de totale omzet is op hun conto te schrijven. 

Daarnaast zijn buitenlandse bedrijven verantwoordelijk voor 30% van alle investeringen in Research & 

Development in Nederland. Het belang van buitenlandse bedrijven in Nederland is de laatste jaren fors 

toegenomen.
5
 

 

Partijen 

Samenwerking binnen het cluster om zo effectief en efficiënt mogelijk de belangrijkste internationale 

security bedrijven te identificeren, te benaderen en binnen te halen, is daarom essentieel. Om deze reden 

is in 2013 het Security Acquisitie Platform (SAP) opgericht: een periodiek overleg tussen lokale Haagse 

acquisitiepartners en belanghebbenden. 

Deelnemers zijn: 

 WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA, vanaf 2014 ROM-ZV); 

 HSD-Office; 
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 Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH); 

 Den Haag Marketing (DHM); 

 Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling (gemeente DH/DSO); 

 Kamer van Koophandel/ Ondernemersplein Den Haag (KVK); 

 Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). 

Buiten het SAP-overleg zijn er lokaal en internationaal ook relevante partijen voor internationale acquisitie. 

Dit zijn o.a.: 

 Ambassades en consulaten; 

 Innovatie attachés; 

 Security clusters en ontwikkelingsmaatschappijen; 

 Agentschap NL. 

Dit platform wordt getrokken door de WFIA (/ROM-ZV); zij heeft als taak om buitenlandse security bedrijven 

te vinden en hen ervan te overtuigen in de Haagse regio een vestiging te openen. De werkzaamheden 

omvatten vier processtappen: 

 Inventarisatie & selectie; 

 Acquisitie (contact); 

 Advisering & assistentie; 

 Vestiging in regio Den Haag.  

Hoewel de focus van het SAP ligt bij het aantrekken van buitenlandse partijen naar de Haagse regio, wordt 

in dit overleg ook coördinatie gevoerd over welke partner op welk tijdstip inbound, outbound en 

marketing/promotie activiteiten uitvoert. Dit omdat er een sterke samenhang bestaat tussen deze 

activiteiten. Centrale coördinatie van deze activiteiten zorgt er tevens voor dat er makkelijker getoetst kan 

worden welke activiteiten in welke mate bijdragen aan de eerder genoemde doelstellingen. De acquisitie 

activiteiten van de WFIA en de partners in het Security Acquisitie Platform zullen gericht zijn op het vinden 

en aantrekken van buitenlandse security bedrijven in specifiek benoemde terreinen als Nationale 

Veiligheid, Urban Security, Cyber Security, Forensics, Bescherming Vitale Infrastructuur en Border 

Security. 

Vestiging van internationale bedrijven binnen Nederland komt vaak tot stand n.a.v. reeds bestaande 

handelsrelaties. Het betrekken en verbinden van de internationale gemeenschap aan HSD blijft daarom 
essentieel. Centraal hierin staat ‘matchmaking’, het tot stand brengen van internationale samenwerking 

tussen buitenlandse partijen en partners binnen HSD. Ook het aangaan van samenwerkingsverbanden met 

internationale clusters en het aantrekken van congressen en andere security netwerken valt onder deze 

taak. 

 

Acquisitiemethodes 

Door het eerder genoemde inventarisatie & selectie proces is er nu een wereldwijde geografische 

weergave beschikbaar van security bedrijven. Dit geeft weliswaar een goed beeld van de huidige regio’s 

met hoge concentraties security bedrijven, maar het behoeft periodieke actualisering om trends te kunnen 

identificeren en in te spelen op veranderingen. Zo kan duidelijk worden waar bijvoorbeeld onontdekte of 

nieuwe clusters zijn die nog niet zijn benaderd. 

De meest voor de hand liggende methodiek om te acquireren wordt eerst ingezet; deze begint bij het eigen 

netwerk. Bij voorkeur worden deze bedrijven benaderd via referentie, hetgeen impliceert dat het HSD 



 

 

netwerk hiervoor zal worden geactiveerd. Ook voor het vinden van inhoudelijke motieven voor een 

vestiging binnen HSD en het faciliteren van matchmaking zal het HSD netwerk van essentieel belang zijn. 

Er is een prospectlijst opgezet van buitenlandse security bedrijven (gerelateerde). Er zijn verschillende 

redenen om bedrijven op te nemen in de prospectlijst; het zijn bijvoorbeeld internationale bedrijven waar 

reeds mee wordt samengewerkt binnen het cluster, bedrijven die direct van toegevoegde waarde zijn 

binnen het cluster door een complementair aanbod van diensten, producten of faciliteiten, bedrijven die 

recent geld hebben verworven door een kapitaalinjectie of beursgang, of bedrijven die tot de top van hun 

industrie behoren. 

 

Inbound acquisitie 

Het direct aantrekken van buitenlandse bedrijven geschiedt op vele manieren. Hieronder volgt een 

beschrijving van de meest voorkomende: 

 Het bezoeken van beurzen en netwerken in binnen- en buitenland. Hier wordt contact gelegd met 

buitenlandse partijen die wel of niet internationalisering (naar HSD) overwegen. Het buitenlandse 

netwerk kan hiervoor worden ingezet. Er kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op internationale 

partijen zoals de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) en Innovatie Attachés om initieel 

contact te leggen met security bedrijven in hun eigen land. De follow-up hiervan wordt dan opgepakt 

door partners in het SAP; 

 Het organiseren en faciliteren van inkomende delegaties. Dit is een directe vorm van inbound 

acquisitie, het gaat hier om buitenlandse security bedrijven of andere netwerken die op bezoek komen 

bij het cluster. Vaak gaat dit type activiteit gepaard met matchmaking. Een goed overzicht van HSD 

partners en beschikbare kennis binnen het cluster is daarom belangrijk. Het CRM systeem voorziet 

hierin; 

 Het gericht bezoeken van buitenlandse security bedrijven op locatie is waarschijnlijk de meest directe 

vorm van inbound acquisitie. Deze ‘roadtrips’ worden gedaan door 1 of 2 personen en in sommige 

gevallen een selecte groep (kleine delegatie). Voorafgaand aan een roadtrip worden afspraken 

ingepland met bedrijven waarmee een mogelijke match waarschijnlijk is. Input hiervoor is de 

prospectlijst. 

 

Outbound acquisitie 

Nederland is erg succesvol in het tot stand brengen van zakelijke relaties met buitenlandse marktpartijen 

om zo de internationale positie van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Meerdere partijen en 

ministeries organiseren en faciliteren uitgaande (handels)missies naar verschillende werelddelen. 

Uitgaande missies focussen op één of meerdere thema’s of sectoren, en deelname is doorgaans o.b.v. 

open inschrijving.  

 

Internationale Marketing 

Alle acquisitieactiviteiten die niet meteen onder de categorie inbound of outbound vallen, maar die wél een 

vorm van samenwerking met internationale security bedrijven, clusters en netwerken nastreven worden 

beschouwd als marketingactiviteiten. Ook communicatiemateriaal zoals de website, nieuwsbrieven, social 

media, en andere uitingen dragen bij aan acquisitie en moeten op enigerlei manier worden gestroomlijnd 



 

 

binnen de bredere acquisitiestrategie. In het SAP overleg wordt nagedacht over de effectiviteit van deze 

uitingen wanneer het gaat over het bereiken van onze doelgroepen (e.g. internationale security bedrijven, 

clusters of netwerken, NFIA, etc.). 

Ook PR activiteiten zoals het aangaan van samenwerkingsverbanden met internationale gelijk-soortige 

clusters vallen onder deze noemer. De hulp van buitenlandse clusters maakt matchmaking bij uitgaande 

missies bijvoorbeeld effectiever. 

 

Acquisitie activiteiten HSD 2014 

De in 2013 opgezette strategische acquisitie wordt in 2014 doorgezet met een nieuw te behalen 

doelstelling van 75 te benaderen bedrijven (3 per 2 weken). De ASIS European Security Conference & 

Exhibition 2014 The Hague biedt een uitermate geschikte gelegenheid voor HSD om zich internationaal te 

profileren. Er zal worden ingezet op een intensievere samenwerking met security netwerken in de 

doellanden en het internationale netwerk wordt uitgenodigd om de HSD te bezoeken gedurende ASIS 

Europe 2014. De belangrijkste doelstellingen voor 2014 op een rij: 

 Het 1e kwartaal van 2014 staat volledig in het teken van ‘ASIS Europe 2014 The Hague’. Het 

evenement is een succes te noemen als het internationale netwerk van HSD aanwezig is en ASIS 

Europe besluit om Den Haag stad permanent aan te houden als host voor dit evenement. Het 

uitnodigen en faciliteren van matchmaking bij inkomende delegaties teneinde de toegevoegde waarde 

van HSD aan buitenlandse bedrijven kenbaar te maken blijft de prioriteit. 

 Er moeten proposities worden samengesteld a.d.h.v. de prospectlijst voor strategische acquisitie met 

het doel om eind 2014 minimaal 75 prospects te hebben benaderd. 

 We zoeken samenwerking met security clusters in de doellanden (e.g. Invest Ottawa, UKTI). Door het 

organiseren van seminars in elkaars clusters, maar ook bijv. door vermelding van elkaars websites 

wordt verder gebouwd op reeds bestaande relaties. 

 Er wordt blijvend ingezet op het genereren van leads uit bestaande netwerken en relaties in de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en het leggen van nieuwe contacten, zoals met hubs als 

India, Singapore en Zuid-Afrika. 

 Het bezoeken van prominente beurzen en congressen in doellanden blijft een prioriteit. In het 3e 

kwartaal vindt ASIS International plaats in Atlanta, een stad in een regio met veel security bedrijven. Bij 

voldoende interesse kan een HSD handelsmissie worden georganiseerd waarbij matchmaking wordt 

georganiseerd door een lokale partij.  

 Het Europese netwerk moet niet onderschat worden. Bij evenementen in de nabijheid van Nederland 

moet in principe altijd de HSD vertegenwoordigd zijn. Zeker gezien de ambitie om het grootste security 

cluster van Europa te worden. Er gebeurt veel in Europa en HSD moet niet alleen volgen, maar ook 

leiden. Het betrekken van met name de buurlanden België, Frankrijk en Duitsland is een logische stap 

in de profilering van HSD, waar mogelijk via directe contacten met logische partners/hubs (zoals Infopol 

in België). Daarnaast zal o.a. worden doorgepakt op het netwerk van innovatiemanagers van first 

responders, opgezet door het European Enterprise Network van Syntens i.s.m. HSD. 

 

Doelstellingen 

Concreet betekent dit dat HSD eind 2014: 

 75 prospects heeft benaderd; 



 

 

 5 bedrijven en/of congressen naar Den Haag heeft geacquireerd; 

 5 internationale samenwerkingsverbanden heeft opgezet; 

 2 handelsmissies heeft georganiseerd; 

 Verschillende internationale marketing uitingen heeft opgeleverd. 

 

 

 

3.7 Human Capital agenda en vestigingsklimaat 

 

Goed gekwalificeerd personeel en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn belangrijke 

randvoorwaarden voor het succes van HSD. Dit zijn, naast financiële beweegredenen en ‘quality of life’, 

essentiële redenen van vestiging in ons land en de regio/stad Den Haag. Bedrijven kiezen hun 

vestigingsplaats op basis van toegang tot de markt, kennis, kapitaal en talent. 

 

Nederland als vestigingsland 

Nederland is een van de meest aantrekkelijke landen voor bedrijven om zich te vestigen. Dat blijkt uit een 

recent verschenen onderzoek van accountants- en adviesbureau Grant Thornton. Ons land is vooral 

interessant voor internationale bedrijven vanwege het “stabiele politieke en juridische systeem en de goede 

relaties met andere landen”. Bovendien heeft Nederland een breed pakket aan belastingverdragen. De 

investeringen die Nederland doet op het gebied van gunstige belastingregimes zijn belangrijk voor het 

vestigingsklimaat. 

 

 

Investeringen gemeente Den Haag 

De gemeente Den Haag investeert in HSD en de internationale organisatie. Daarmee creëert het een 

cluster dat zorgt voor toegang tot de markt, kennis, kapitaal en talent. Zo positioneren Nederland en Den 

Haag zich als de gateway to Europe. Bovendien investeert de gemeente veel om aantrekkelijk te zijn en te 

blijven als internationale stad. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid (Rotterdamse Baan, 

treinverbinding naar Brussel, uitbreiding verbindingen Rotterdam The Hague Airport), (internationaal) 

onderwijs en ‘quality of life’ met voorzieningen als het nieuwe Spuiforum en de expatdesk. 

Specifiek op het gebied van security voorzieningen investeert de gemeente Den Haag in het nationaal 

innovatiecentrum veiligheid, de HSD Campus. De ROM Zuidvleugel in alliantie met WFIA zorgt voor het 

opsporen en begeleiden van partijen die geïnteresseerd zijn in vestiging. Ook deze infrastructuur en de 

ondersteunende activiteiten van HSD Office dragen bij aan het vestigingsklimaat. 

 

Activiteiten HSD 

HSD sluit een strategisch partnership met het International Community Platform omdat zij op praktische 

wijze bijdraagt aan het woon- en werkklimaat van internationale werknemers en hun gezinnen, ook ten 

behoeve van de internationale gemeenschap in Den Haag en mogelijk ook straks breder in Nederland. 



 

 

In 2014 stelt HSD met partners een nadere strategische Human Capital agenda op. Daarbij wordt via een 

haalbaarheidsstudie specifiek gekeken naar de opzet/uitbouw van een portal op het gebied van 

opleidingen, vacatures en loopbanen voor veiligheid in het algemeen en cyber in het bijzonder. We 

ontsluiten het aanbod in Nederland en Den Haag, waarbij we mogelijk een HSD keurmerk 

inzetten/toevoegen vanuit inhoudelijke kaders van een HSD expertgroep. 

Verder bouwt HSD voort op de reeds in 2013 ingezette zaken. Dit wil zeggen de verdere opbouw en 

uitvoering van de Cyber Security Academy en het aanbod van een portal via de HSD site over 

veiligheidsopleidingen en leerlijnen, o.a. op basis van het PID-project Steppingstones. Via de HSD website 

worden diverse trainingen/oefeningen en games op het gebied van crisismanagement in het algemeen en 

cyber en CBRN in het bijzonder aangeboden. 

 



 

 

4. RANDVOORWAARDELIJKE ACTIVITEITEN 

De hierna beschreven activiteiten ondersteunen de stichtingsdoelstellingen en voorwaarden alsmede de 

hierboven beschreven programma’s. 

 

4.1 Secretariaat van de stichting, strategie en regievorming 

Het secretariaat van de stichting en het uitvoeren van zaken die statutair zijn vastgelegd worden opgepakt. 

Het secretariaat heeft onder andere de volgende taken: 

 Het organiseren van 2 tot 3 bijeenkomsten per jaar een van de HSD Board-, 6 tot 8 maal per jaar een 

HSD EC- en 1 maal per jaar een HSD partner jaarvergadering; 

 Invulling geven aan de jaarplan- en verantwoordingscyclus; 

 Opleveren meerjarenplan en zorgdragen voor de structurele financiering ten behoeve van. het cluster; 

 Verbinding, strategievorming, regievoering en inbedding inhoudelijke innovaties, programma en acties, 

HSD Campus, de economische ontwikkelingspoot en de governance van HSD. 

 Direct en eerste aanspreekpunt voor de founder en premium partners.  

 De verbinding van en met de gouden driehoek partners op het niveau van directies, RvB en 

topambtelijk, lokaal/regionaal/nationaal/Europees en met de security hubs in de wereld leggen en 

onderhouden. Hieronder meer over de samenwerkingsverbanden. 

Samenwerkingsverbanden (inter-)nationale hub 

HSD dient ten behoeve van haar inhoudelijke en economische doelstelling een breed scala aan 

samenwerkingsverbanden te creëren en te onderhouden. Dit komt ook terug in de volgende paragraaf 

waarbij stakeholder alignment het uitgangspunt is van de communicatiestrategie. Dit geldt uiteraard 

allereerst voor alle HSD partners. 

Nationaal dient verder samengewerkt te worden, en er moeten verbindingen worden gelegd met 

organisaties zoals Dutch Institute Technology, Safety & Security (DITSS), Programma Twente Safety & 

Security, Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV), Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), 

Blomberg Instituut, The Hague Instituut (vrede, recht & veiligheid), Stichting Studio Veiligheid, TUD: 

Institute for S&S(TUDSSI), Universiteit Leiden/CDH: speerpunt Safety & Security, Centre for 

Terrorism&contraterrorism (CTC) en Centre for Innovation (C4I), Haagse Hogeschool: Centre of expertise 

S&S, Leiden-Delft-Erasmus/LDE: Center for Safety & Security(LDECSS), Innovatiefabriek Zoetermeer en 

Yess!Delft, Connekt (logistiek & veiligheid), ICT Innovatie Platform Veilig Verbonden (IIP VV), ECP (ICT & 

veiligheid), Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), Deltares (water & veiligheid), Holland High Tech, NIDV 

(defensie & veiligheid), European Network Cyber Security (ENCS), Politie Academie en Nationaal 

Adviescentrum bescherming Vitale Infrastructuur (NAVI).  

De samenwerkingsverbanden worden hoofdzakelijk vanuit de programma’s en projecten geïnitieerd, maar 

uiteraard ook deels vanuit algemene samenwerkingsrelaties, vanuit HSD Office en de HSD Innovatiehuizen 

in verbinding met de HSD partners. 

Internationaal zijn de volgende samenwerkingscontacten en verbanden gelegd: Met ASIS wereldwijd, de 

grootste netwerkorganistie o.h.g.v. beveiliging en veiligheid, USA via Homeland Security and Defense 

Business Council, Canada via Ottawa Invest, Engeland via UKTI met de jaarlijkse UK/NL security Dialogue, 

India via de Nederlandse ambassade aldaar, Singapore via diverse lijnen, Zweden via de Zweedse 

ambassade in Den Haag, Zuid-Afrika via CSI Cape Town, en België via Stichting Infopol. Het programma 

Building a Cyber Resilient City kent specifiek allerlei internationale relaties. Deze contacten en 



 

 

samenwerkingsverbanden dienen in 2014 onderhouden, verdiept en uitgebouwd te worden. Zeker 

Duitsland zal nog aan de lijst toegevoegd worden. 

De internationale samenwerkingsverbanden worden de ene keer vanuit de inhoud geactiveerd en ingevuld, 

dan weer vanuit een economische invalshoek. Ook hier is een regisserende en verbindende rol vanuit de 

HSD Office van en naar de HSD partners, in nauwe afstemming met de economische ontwikkelfunctie van 

HSD, gewenst en noodzakelijk. 

 

4.2 Communicatie, Public Affairs en Events  

Communicatie volgt uit de strategische doelstellingen van HSD. Bij alle communicatieactiviteiten wordt 

gestreefd naar voor de deelnemende partijen succesvolle, duurzame relaties binnen het veiligheidscluster. 

De kernwaarden van HSD hierbij luiden: advancement, associate, enable, openness, trust. Uiteindelijk 

dient deze strategie te leiden tot economische ontwikkeling en innovaties op het gebied van veiligheid.  

HSD heeft een uitgebreide en diverse groep stakeholders binnen de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs 

en kennisinstellingen. Het gaat hierbij om organisaties en individuen, op nationaal en internationaal niveau. 

Voorts heeft HSD een complex, divers en gedeeltelijk nog te ontwikkelen dienstenaanbod voor die 

stakeholders. De gemene deler hiervan is ‘toegang’. Tot innovatiefaciliteiten, fondsen, human capital, 

kennis en informatie, internationale marketing/communicatie, business partners en belangrijke 

beïnvloeders. 

In 2012 en 2013 hebben de communicatieactiviteiten zich met name gericht op het bekendmaken van het 

bestaan en de ambities van HSD. De inhoudelijke focus lag op het zichtbaar maken van belangrijke spelers 

in HSD, van lopende en geplande initiatieven, van behaalde successen en van het economische potentieel 

en het belang van samenwerking in het cluster. HSD berichtgeving was gericht op (potentiële) HSD 

partners, (regionale en landelijke) media en politiek. En indirect, via de middelen, media en relaties van 

HSD partners, op burgers en bedrijven in de Haagsche regio en –zij het in mindere mate- op internationale 

relaties en congresorganisaties. Daartoe is een kernboodschap ontwikkeld, die verwerkt is in diverse 

communicatiemiddelen, zoals een reeks factsheets, een nieuwe website, banners, corporate presentaties, 

een corporate video, et cetera. 

De bekendheid en de waardering voor HSD is in 2013 significant toegenomen. Dat blijkt uit het gestaag 

groeiend aantal partners (174); websitebezoekers (ca 2000 p/mnd), Twittervolgers (458), 

nieuwsbriefontvangers (565) en de aandacht die zowel regionale, als partner en landelijke media aan HSD 

hebben besteed (FD, Trouw, AD, Telegraaf en meer) (cijfers september 2013). 

 

Doelgroepbenadering 

HSD houdt de volgende strategie aan bij het benaderen van de verschillende doelgroepen; 

 Nederland: Directe benadering van (potentiële) partners, media, bloggers, belangenbehartigers (VNO 

NCW, MKN NL, FMO CWM, ICT NL et cetera) en lokale en nationale politiek, zowel persoonlijk als via 

de website, nieuwsbrieven, social media, persberichten en evenementen. Indirecte benadering van 

relaties van verbonden HSD partners: HSD faciliteert daartoe de communicatie-afdelingen van de HSD 

partners, om hen zodoende in staat te stellen via bestaande communicatiekanalen het gesprek over 

HSD aan te gaan. Bijvoorbeeld KvK/Syntens richting MKB, gemeente Den Haag richting burgers en 



 

 

bedrijven in Den Haag, studenten via de aangesloten universiteiten en de Haagse Hogeschool, B2B via 

aangesloten (premium) partners.  

 Internationaal: Directe benadering van organisaties en veiligheidsclusters in USA/Canada, UK, 

Benelux, Singapore, India en Zuid Afrika (door HSD vertegenwoordigers van WFIA en gemeente DH 

en HSD Office directie), met name via mail, bezoek en persoonlijke contacten. Indirecte benadering 

van het grotere internationale veiligheidspubliek door aansluiting te zoeken bij organisaties die 

Nederland in het buitenland promoten, zoals NFIA, WFIA, EVD, Ministerie van BZ, The Hague 

Convention Centre, et cetera. 

 

Positionering: Europa’s grootste veiligheidscluster. 

HSD draagt de volgende boodschap uit: 

 Kernboodschap (kort): The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. 

In dit Nederlandse cluster -met een 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. 

 Deze kernboodschap vormt de basis voor alle communicatie-uitingen over HSD en is gelijk voor alle 

stakeholders. Toevoegingen, nuances, details, en bewijsvoering zijn natuurlijk wenselijk en mogelijk en 

benadrukken de rol, de belangen, de bijdragen en de successen van HSD partners en sluiten aan bij 

de interesse van het publiek.  

 Om consistente berichtgeving over HSD te stimuleren vragen we om uitsluitend de kernboodschap te 

gebruiken om HSD te omschrijven in eigen communicatiemiddelen en om teksten zoveel mogelijk af te 

stemmen met HSD Office. HSD Office faciliteert dit door het beschikbaar stellen van een 

‘communicatietoolkit’ voor de communicatieafdelingen van HSD partners, door het bespreken van de 

communicatiestrategie en mogelijkheden met de partner communicatiemanagers (2x per jaar en 

bilateraal) en door het aanleveren van conceptartikelen of teksten ten behoeve van de 

communicatiemiddelen van partners. 

 

Woordvoering 

Om te zorgen voor een consistente en eenduidige woordvoering hebben we de volgende afspraken 

gemaakt met HSD partners:  

 HSD Office is verantwoordelijk voor de woordvoering over de overall HSD positionering, strategische 

initiatieven en doelstellingen, evenals over HSD Office en HSD Campus aangelegenheden; 

 Partners richten zich op hun eigen rol in HSD, zoals hun bijdrage, motivatie, successen, 

samenwerkingspartners, innovaties, uitdagingen en gezamenlijke initiatieven. De kernboodschap van 

HSD wordt daarbij in acht genomen. HSD Office staat altijd open voor onderlinge afstemming, 

samenwerking en/of advies in dezen; 

 Gemeente Den Haag en WFIA communiceren daarbij over belangrijke acquisities (congressen, 

bedrijven); 

 Voor communicatie en woordvoering tijdens crisissituaties worden in het najaar van 2013 aparte 

afspraken gemaakt. Deze zullen in 2014 tot uitvoering worden gebracht. 

 

 



 

 

Communicatiemiddelen 

Persoonlijke communicatie en de website staan centraal binnen HSD. Hierbij gelden de volgende 

spelregels: 

 Persoonlijke communicatie in de vorm van persoonlijke ontmoetingen, MKB Connect gesprekken, HSD 

events en vertegenwoordiging op relevante beurzen en congressen zijn cruciaal voor het betrekken 

van (potentiële) partners en beïnvloeders bij HSD; 

 De HSD website is/wordt daarnaast de bron van alle informatie over het veiligheidscluster, zowel voor 

aangesloten HSD partners als overige stakeholders. Social media, de HSD nieuwsbrief, partner 

websites en de HSD factsheets worden ingezet om bezoekers naar de informatie/website te leiden. 

 In principe rekenen we alle relevante ontwikkelingen, samenwerkingen, successen, partners, 

acquisities, innovaties, prijzen, benoemingen, onderwijsactiviteiten, evenementen en meer tot onze 

‘content’. Ook proberen we HSD steeds in een groter geheel te plaatsen, door (proactief) af te 

stemmen met gerelateerde programma’s en instanties (e.g. Horizon 2020, ROM-ZV, Internationaal, 

etc.). 

 

Evenementen  

In het najaar van 2013 wordt in samenwerking met The Hague Convention Centre een inventarisatie 

gemaakt van alle internationale veiligheidscongressen. Op basis van een longlist maken we voor HSD –

met HSD partners- een selectie. Welke congressen zijn interessant om te werven (voor Den Haag), op welk 

congres dient HSD aanwezig te zijn (stand/informatie HSD), welk congres moet worden bezocht (HSD 

afgevaardigde) en welk congres kan worden overgeslagen? De shortlist wordt voorgelegd aan het EC en 

dient als vertrekpunt voor de event-activiteiten in 2014. Zo kunnen we focus aanbrengen en het budget 

navenant verdelen. Rondom een aantal belangrijke events maken we een video voor de website en social 

media. De longlist van congressen vormt tegelijkertijd input voor de HSD website (HSD als ‘knowledge hub’ 

voor partners). 

In de bijlage is een (voorlopige) evenementenlijst opgenomen. 

Focusverschuiving 2014 

HSD heeft te maken met een aantal strategische uitdagingen, bij haar streven duurzaam waarde toe te 

voegen aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen in het veiligheidsdomein. Dit zijn: de ontwikkeling 

tot ‘kennishub’, het ontwikkelen en implementeren van een gezamenlijke innovatiestrategie, de succesvolle 

implementatie van HSD Campus, het positioneren ten opzichte van en het zich verbinden met belangrijke 

regio’s als Eindhoven en Twente en het werven en behouden van betalende HSD partners. Daarbij komt 

dat o.a. door de participatie van het Ministerie van V&J de geografische focus van HSD is verbreed: van 

regio Den Haag naar landelijk. HSD partners wijzen ten slotte op de noodzaak om naast landelijke 

bekendheid méér aandacht te besteden aan internationale bekendheid van HSD. 

Voor de communicatie betekent dit een verschuiving van focus, berichtgeving, beeldmateriaal en acties. 

 Met name wat betreft berichtgeving over plannen, ambities en ‘name dropping’, wordt gestreefd naar 

een meer inhoudelijke en verhalende berichtgeving over bewijsvoering (proof points), partnerbijdragen, 

ervaringen met HSD, concrete innovatietrajecten, veiligheidsuitdagingen, et cetera. De inhoudelijke 

focus op Den Haag verschuift naar een focus op de Haagsche regio én de rest van Nederland, met 

meer aandacht voor internationale zaken en partijen; 



 

 

 Een subtiele wijziging van het logo en gebruikt beeldmateriaal wordt doorgevoerd om HSD meer als 

landelijk cluster te positioneren. Het merk HSD wordt geregistreerd om misbruik in de toekomst te 

voorkomen; 

 Informatie over en van de premium partners krijgt in HSD middelen relatief meer aandacht dan 

informatie over/van andere bedrijven. We concurreren niet met partners, maar maken zichtbaar wat er 

allemaal in het veiligheidscluster gebeurt en wat er te halen is. HSD als veiligheidscluster staat 

centraal, niet HSD Office. In de loop van 2014, wanneer kwaliteitscriteria worden ontwikkeld voor 

partners en initiatieven, zal de contentstrategie worden herijkt en verfijnd.  

 Om betalende partners te (blijven) werven voor HSD, zal ook meer aandacht worden besteed aan 

‘marketingcommunicatie’, waarin de diensten en de toegevoegde waarde van het partnership van HSD 

worden benadrukt (bij voorkeur verwoord door bestaande partners, door middel van quotes, interviews 

et cetera). 

 Om meer en meer als kennishub herkend te worden gaan we bloggers engageren uit de Cyber 

Security, Critical Infrastructure en innovatiehoek. Ook maken we via de HSD site portals verbindingen 

mogelijk tussen kennis/websites van anderen, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van het project 

UNICRI o.h.g.v. CBRN, of via clubs als Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid. HSD biedt een 

platform maar zal zich niet bemoeien met contentbeheer, noch financiering hiervoor inzetten. 

Een gedetailleerd activiteitenplan, met een uitwerking van de benodigde mensen en middelen en KPI’s 

staat in de excelbijlage. 

 

4.3 Dienstverlening en advisering HSD partnerbedrijven  

De bestaande benadering van HSD partnerbedrijven zoals nu wordt uitgevoerd door MKB Connect, wordt 

voortgezet. De eerste lijns advisering en begeleiding naar de founder en premium HSD-partners verloopt 

via HSD-office. De dienstverlening is geschakeld met de advisering en begeleiding van MKB-Connect. 

MKB Connect geeft persoonlijk advies, fungeert als vraagbaak en zorgt voor doorverwijzingen. Men kan er 

terecht voor advies over business development, samenwerkingsmogelijheden, innovatie, financiering, 

startersvoorzieningen en huisvesting. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de resultaten van 

MKB Connect in 2013. 

Ook worden de training/expertsessies geïntensiveerd waarin business developers en DGA’s worden 

geholpen om technische innovaties naar de markt te brengen. Aanvullend op de persoonlijke 

dienstverlening zal ondersteuning worden geboden via een Digitaal Ondernemersplein, waarbij moderne 

modellen worden aangeboden voor Business Intelligence. Dit biedt tevens de mogelijkheid om 

kwantitatieve informatie via de databases van KvK N te genereren. Hiermee kunnen de effecten van HSD 

worden gemeten, o.a. op de in de paragraaf ‘monitoring en evaluatie’ beschreven punten. Daarnaast 

kunnen er trends zichtbaar gemaakt worden, mede ten behoeve van het meten van de 

resultaten/monitoring van geheel HSD. 

 

Digitaal ondernemersplein / Human Capital 

KvK N zal e-learning tools en e-management tools online aanbieden en op deze wijze digitale 

maatwerkoplossingen bieden met een HSD keurmerk. Deze tools zijn specifiek bedoeld voor ondernemers 

die op het gebied van risicomanagement en veiligheid extra informatie of kennis willen verwerven en 

gebruiken. Dit kan in ‘game-vorm’ worden aangeboden. Bovendien kan, o.a. met deze nieuwste digitale 

middelen, een verbinding worden gelegd met het onderwijs en met de (MKB) praktijk en kunnen er 



 

 

relevante curricula worden opgebouwd. Dit sluit naadloos aan op de HSD Portal voor opleidingen, 

doorlopende leerlijnen en carrières in de Security/Safety branche. 

 

Exportkansen in internationale groeimarkten 

Hoogwaardige technologische oplossingen voor veiligheidsvraagstukken hebben exportpotentie. Er wordt 

door Nederlandse bedrijven in de sector vooral geëxporteerd naar UK, Duitsland, Frankrijk en de VS. Het 

HSD netwerk biedt volop kansen voor matchmaking van ondernemers die willen exporteren, importeren, 

outsourcen, of die op andere wijze internationaal zaken willen doen.  

MKB bedrijven zullen vanuit MKB Connect ondersteund worden bij het internationaal vermarkten van hun 

innovatieve producten en diensten. Hiertoe werkt de KvK N samen met o.a. EVD, Agentschap.NL, 

BZ/innovatie en economische attachés op de posten FMO CWM, ROM-ZV, WFIA, NFIA en de gemeente 

Den Haag. Ook worden MKB bedrijven en buitenlandse partners gekoppeld (exportcontacten). Daarnaast 

zal er nazorg verleend worden aan buitenlandse bedrijven die voor de Haagse regio zijn geacquireerd, 

bijvoorbeeld door deze bedrijven te helpen aan een handelsagent en relevante netwerkpartners. 

 

4.4  R&D Financiering en HSD Stimuleringsfonds 

Binnen HSD krijgen perspectiefvolle innovatieprojecten en innovatiebedrijven in verschillende levensfasen 

actieve ondersteuning bij financieringsvraagstukken. HSD biedt haar partners zicht op allerlei 

financieringsbronnen voor fundamenteel en toegepast onderzoek, voor prototype financiering en 

marktintroductie en financiering voor groeiversnelling, bijvoorbeeld voor business development en 

marketing. Daarbij biedt HSD een verbeterde aansluiting tussen gelden van NWO, EU kaderprogramma 

zoals Horizon 2020, TNO, AgentschapNL, V&J/NCTv innovatieregeling, HSD stimuleringsfonds, ROM 

participatiefonds, andere ROM financieringen en tot slot verstrekkers van risicokapitaal en banken. 

Voor startups is er intensieve begeleiding en advisering. Daartoe wordt tevens in 2014 onderzocht hoe te 

komen tot een goede eigen of aan HSD verbonden business incubatie/startersfinanciering. 

 

HSD Stimuleringsfonds 

Het HSD stimuleringsfonds is een prachtig instrument voor co-financiering en heeft daarmee een 

aanjaagfunctie t.b.v. nieuwe Triple Helix-innovatieprojecten. Het zorgt daarmee ook voor een brug over de 

zogenaamde ‘valley of death’, van prototype naar succesvolle marktintroductie. Dit sluit tevens goed aan bij 

het participatiefonds van de ROM-ZV. In 2013 fungeerde dit fonds als een subsidiefonds richting 

indieners/consortia. Vanaf 2014 is het mogelijk gebruik te maken van een revolverend fonds, met als 

uitgangspunt een achtergestelde lening die bij gebleken succes door de consortiapartners wordt 

teruggestort. Waar dit fonds gepositioneerd en beheerd wordt moet nader bepaald worden: in de gemeente 

Den Haag, de ROM-ZV of de stichting HSD, waarbij het op voorhand logisch lijkt het fonds te verbinden 

aan de ROM-ZV participatietak, omdat daar tevens de expertise qua fondsbeheer zit. Door het HSD 

Stimuleringsfonds gelijktijdig open te stellen met het NCTV Innovatiefonds, onder hun eigen voorwaarden 

en organisatie, kan het mogelijk toch nog meer gezamenlijke waarde creëren voor innovaties o.h.g.v. 

veiligheid. Het Ministerie van V&J heeft op papier aangekondigd hier in 2014 naartoe te werken. 

 

 



 

 

4.5 HSD Campus: planning, beheer en exploitatie 

HSD Campus is het hightech innovatie- en demonstratiecentrum en dé ontmoetingsplek voor professionals 

in het Nederlandse veiligheidscluster, gevestigd in het Beatrixkwartier in Den Haag.  

Bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties uit het hele land werken hier samen om producten, 

diensten en kennis te ontwikkelen voor een veiligere wereld. Het biedt een etalage en men kan er terecht 

voor informatie over het veiligheidscluster. Zo fungeert HSD Campus als inspirerende ontmoetingsplaats 

voor veiligheidsprofessionals. Op de HSD Campus zijn Living Labs, flexibele kantoorruimtes en 

technologisch hoogwaardige opleidings- en vergaderfaciliteiten aanwezig. De vergader-, opleidings- en 

trainingsruimtes kunnen worden gebruikt door partnerorganisaties. Ook is het mogelijk om (tijdelijk) 

kantoorruimte te huren, bijvoorbeeld als gezamenlijke werkplek voor projectgroepen.  

De HSD Campus zal vanaf januari 2014 operationeel zijn en in februari 2014 feestelijk geopend worden. 

De gemeente Den Haag is vooralsnog de opdrachtgever en risicohouder van de HSD Campus met 

financiering vanuit het Kansen voor West-programma. Dit programma kent middelen voor exploitatie en 

beheer van de campus tot medio 2015, incl. het inhuren van een campusmanager (deeltijd fte). De 

gemeente Den Haag heeft in 2013 een opdracht in de markt gezet voor de daadwerkelijke realisatie van de 

campus, die gegund is aan Twynstra Gudde. Onderdeel van de opdracht is het opzetten van een eerste 

exploitatie. De opdracht van TG loopt tot medio mei 2014. Daarna zullen de in te huren campusmanager, 

de programmamanager HSD van de gemeente Den Haag, de vastgoedeigenaar en HSD Office 

gezamenlijk dienen te zorgen voor planning, beheer en exploitatie. De campusmanager, in nauwe 

samenwerking met de programmamanager HSD van de gemeente Den Haag, is in eerste instantie 

verantwoordelijk voor het aantrekken van huurders en bewoners. Een eenvoudig planningssysteem zal 

worden opgezet en de uitvoering ervan wordt belegd bij de secretaresse van de HSD Office. Het 

onderhoud van de technologisch hoogwaardige ICT-voorzieningen dient in 2014 belegd te worden. Ook zal 

een eenvoudige inkoopfaciliteit (voor bijvoorbeeld papier, koffie en andere voorzieningen) worden opgezet 

en uitgevoerd. Ten slotte wordt er zorggedragen voor de beveiligingsinvulling, onder verantwoordelijkheid 

van de campusmanager. 

 

4.6 Strategische kennisontwikkeling, technische/inhoudelijke sturing 
en facilitering  

 

Met de overheid als grootste afnemer van het product ‘veiligheid’ moet er inhoudelijke ondersteuning 

worden geboden vanuit HSD, anders zal de overheid niet aan tafel komen/blijven. Dit werkt anders dan in 

een business-to-business omgeving zoals Brainport Eindhoven. 

Platform, kennismakelaar en -disseminatie  

Voor HSD is het creëren en onderhouden van een gemeenschappelijke, op inhoud gebaseerde focus en 

commitment noodzakelijk. Het gaat om het bijeenbrengen en versterken van de ‘gouden driehoek’: een 

alliantie blijft immers slechts een conceptuele constructie als er geen sprake is van een samenbindende, 

gezamenlijke noemer. We onderkennen onder meer de volgende deelfuncties: strategievorming, 

(ondersteuning van de) behoeftestelling en vraagarticulatie, het creëren van synergie door het toetsen van 

voorgestelde innovaties aan de strategie, het op gang houden van de innovatiedynamiek door het 

afstemmen van onderzoeksactiviteiten en het bieden van een platform voor ideeëngeneratie en voor het 

herkennen van kansen op de internationale markt. 



 

 

Tevens zijn deze functies relevant om internationale en nationale innovatie- en kennisagenda’s op het 

gebied van veiligheid en defensie te duiden en HSD activiteiten daarbij te richten, af te stemmen of aan te 

vullen, en zo een bijdrage te leveren in de vorm van agendasetting, of op politiek-bestuurlijk, en strategisch 

inhoudelijk niveau. Specifieke aandacht zal er ook zijn voor innovaties ten behoeve van het versterken van 

veiligheidsketens, effectieve besluitvorming en effectief handelen, het vergroten van de maatschappelijke 

inzet, en een versterking van het anticiperend en voorspellend vermogen. 

Naast de strategisch inhoudelijke coördinatie is voor de aansturing van de Innovatiehuizen een meer 

technische sturing en groepsfacilitering nodig. Deze vorm van sturing laat zich omschrijven als ‘R&D 

integrator’, gericht op het creëren van synergie tussen de innovatieprojecten door afstemming, coördinatie 

en het aandragen van creatieve, technische, of bestuurlijke en organisatorische oplossingen. 

HSD moet gelegenheid geven tot het bijeenbrengen, het uitwisselen en het matchen van aan veiligheid 

gerelateerde kennis, diensten en producten. Het doel is vooral om tot de valorisatie van kennis te komen. 

Tevens ontstaat daarmee een strategisch ambassadeurschap voor het HSD cluster. Dit kan informeel 

gebeuren door het organiseren van besloten bijeenkomsten over bepaalde veiligheidsvraagstukken met 

direct betrokken partijen, door workshops of congressen te laten plaatsvinden in grotere, meer formele 

settings zoals het Innovatiecongres van het Ministerie van V&J of de ASIS conferentie in april 2014, de 

jaarlijkse Grand Conference, of door aan te haken bij bestaande inhoudelijke events als NSS, Crossing 

Border of TEDx Binnenhof, of door kennis over te brengen in Masterclasses of via reguliere 

opleidingstrajecten. 

Aan deze ambitie zal op verschillende wijze concreet invulling worden gegeven: 

 Congressen en events (breed, open); inhoudelijke coördinatie (agendasetting en ontwikkeling), initiatie, 

ontwikkelen inhoudelijke bijdrages van HSD op relevante en belangwekkende thema’s, maar ook 

aandacht voor opkomende wereldwijde ontwikkelingen met implicaties voor veiligheid in brede zin en 

specifiek voor partners input geven aan belangrijke lopende (nationale en internationale) 

congressen/conferenties; 

 Organiseren Denktanks langs de thema’s van HSD: schrijven position papers over aspecten van 

Nationale Veiligheid, Cyber Security, Vitale Infrastructuur, CBRN, Stedelijke Veiligheid, Border 

Security, intelligence piraterij, veiligheidsconcepten en strategievorming m.b.t. veiligheid, context 

analyses en policy benchmarks. Hierbij zal o.a. aangesloten worden bij de strategische kennisagenda 

van het Ministerie van V&J, Defensie en Buitenlandse Zaken; 

 Workshops op voor partners relevante thema's: geopolitieke en internationale 

veiligheidsontwikkelingen, nationale beleidsontwikkelingen op het gebied van veiligheid met specifieke 

aandacht voor gebiedsbeveiliging, Policing 2.0, Cyber Resilient City, nationale veiligheid, contra 

terrorisme, economische veiligheid en spionage, PPS, crisismanagement, informatievoorziening en big 

data, technologie verkenningen, methoden en technieken voor toekomstanalyses voor veiligheid etc. 

Hierbij zal o.a. aangesloten worden bij de strategische kennisagenda van het Ministerie van V&J, 

Defensie en Buitenlandse Zaken en de ambities van HSD; 

 Inhoudelijke voorbereiding en deelname aan de strategische adviesraad: het maken van notities van 

inhoudelijke en politiek-bestuurlijke aard over ontwikkelingen op brede veiligheidsgebieden en de 

mogelijke consequenties en handelingsperspectieven voor HSD. 

Periodiek zal in samenspraak met de Board van HSD een voorstel worden gedaan voor thema’s en 

onderwerpen van aandacht. Daarbij zal speciale aandacht zijn voor de verschillende partnersegmenten die 

in HSD vertegenwoordigd zijn. 

 



 

 

Kennisontwikkeling- en borging 

In HSD netwerk verband moet ook fundamentele en toegepaste kennis worden ontwikkeld. Om in de 

voorhoede van deze kennisontwikkeling te blijven, moet HSD continu zicht houden op de strategische 

veiligheidsvraagstukken die zich op middellange termijn aandienen. De aard, waarschijnlijkheid en effecten 

van dergelijke vraagstukken voor bij HSD betrokken partijen zal voortdurend helder moeten worden 

gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkelde kennis in innovatietrajecten relevant toegepast kan gaan 

worden. Naast deze agenderende functie is het voor HSD ook van belang bij lopende innovatietrajecten 

een outside-in perspectief, dat zich op bredere sociale, politieke, en economische ontwikkelingen richt, te 

incorporeren. Dit zal de relevantie van mogelijke toepassingen vergroten en de inbedding in de markt 

hiervan kunnen sturen en ondersteunen. 

Deze functie wordt derhalve op verschillende niveaus aangeboden. Voor HSD in het algemeen, ter 

bepaling van de koers en het agenderen van belangrijke vraagstukken waar (nieuwe) kennis voor nodig is. 

Dit zal veelal gebeuren aan de hand van: 

 Verkennende studies en een grote publicatie: een jaarlijks security trend- en foresightrapport waarin 

wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en de belangrijkste toekomstbeelden die op 

dat moment reëel lijken, worden beschreven. Dit wordt een jaarlijks terugkerende publicatie met een 

HSD merk versterkend effect, met daarin voor de diverse partners relevante analyses voor 

verschillende disciplines en markten. Grote thema’s zijn het versterken van veiligheidsketens, 

effectieve besluitvorming en handelen, het vergroten van de maatschappelijke inzet, en het anticiperen 

op versterking en voorspellend vermogen; 

 Korte HSD issue briefs over specifieke deelonderwerpen (zie platform: combinerend met workshops), 

bijvoorbeeld strategische, geopolitieke en technologische ontwikkelingen met veiligheidsimplicaties 

(positief en negatief) die voortkomen uit verkennende studies en hiermee kort maar krachtig worden 

uitgewerkt. 

 Het ontwikkelen van (strategische) concepten, scenario’s en verkennende studies, vertaald naar HSD 

doeleinden, gelinkt aan de belangrijkste innovatiethema’s van de Innovatiehuizen, de programmalijnen 

en de strategische innovatie- en kennisagenda’s van de veiligheidsministeries; 

 Uitwerken van thema’s als ‘genetwerkt samenwerken’, crisismanagement, PPS, situation all 

awareness, op capaciteiten gebaseerde veiligheidssamenwerking, forensische capaciteit als 

strategisch preventiemiddel et cetera; 

 Het leggen van inhoudelijke relaties met de kennis- en onderzoeksprogramma’s van 

onderwijsinstellingen op het gebied van Safety & Security in het algemeen en Cyber Security in het 

bijzonder van de LDE universiteiten, inclusief de nieuwe Cyber Security Academy en ENCS, de 

Haagse Hogeschool en Twente Safety & Security, NWO en andere universiteiten en hogescholen; 

 Trekkingsrechten van de partners van HSD. Het gaat hierbij om de specifiek bij de partners spelende 

strategische vraagstukken rond inhoudelijke ontwikkelingen en positionering en productontwikkeling; 

 Periodiek voorgestelde thema’s en onderwerpen van aandacht, in samenspraak met de Board van 

HSD; 

 De productie van 6 issue briefs per jaar, gemaakt op basis van het projectwerk en de continue analyse 

van actuele en opkomende onderwerpen. Dit zijn korte uiteenzettingen van de uitgewerkte thema’s en 

van ontwikkelingen die relevant (gaan) zijn voor de HSD gemeenschap (bijvoorbeeld politieke en 

technologische ontwikkelingen rondom het gebruik van sociale media). 

Deze deliverables hebben een zogenaamd outside-in perspectief; wat gebeurt in de brede politieke, 

sociale, economische en technologische veiligheidsomgeving van HSD. Daarnaast wordt er ook capaciteit 



 

 

aangeboden om deze observaties en analyses specifieker naar de HSD gemeenschap te vertalen of de 

betekenis van deze analyses te duiden voor board- en premiumleden van HSD. 

De trekkingsrechten zijn voor partners van HSD die de effecten van vraagstukken voor hun eigen 

organisatie nader getoetst willen hebben. Deze vraagbaakfunctie kan invulling krijgen door het geven van 

advies, het faciliteren en richten van discussies binnen een organisatie of door presentaties over bepaalde 

onderwerpen. Ook het beschikbaar stellen van (kennis)databases behoort tot de mogelijkheden. Dit kan 

door urencapaciteit voor een organisatie beschikbaar te stellen in de vorm van trekkingsrechten. 

 

Vraagarticulatie 

Gegeven de complexe externe ontwikkelingen en het gefragmenteerde aanbod van veiligheidsproducten 

en –diensten is het voor de afnemers van kennis en innovatieve producten en diensten vaak lastig de 

specifieke vraag voor innovatie te formuleren en de vertaling naar concrete activiteiten of aanschaftrajecten 

aan te geven. De concrete vraag ontstaat vaak juist in wisselwerking tussen de (zich ontwikkelende) 

operationele behoefte (pull) en de (zich door innovatie verbeterende en verbredende) praktische 

mogelijkheden (push). 

Een expliciete rol voor HSD is het bieden van ondersteuning bij het vertalen van abstracte vragen naar 

concrete innovatie-activiteiten. Hiervoor is inzicht nodig in lopende en aankomende beleidsvraagstukken, 

kennis van lopende innovatie-initiatieven en praktische kennis en ervaring betreffende het opzetten van 

innovatieprojecten. Ook biedt HSD ondersteuning bij innovatieve inkoopprocessen/trajecten.  

Deze rol zal tot uiting komen in: 

 Bestuurlijke ondersteuning en afstemming vanuit HSD activiteiten en ambities en agendasetting voor 

het HSD cluster; 

 Inhoudelijke en politiek bestuurlijke begeleiding bij publiek private samenwerking; 

 Het organiseren van een inhoudelijke koppeling tussen de nationale en regionale kennisagenda’s en 

de EU horizon 2020 R&D agenda; 

 Advisering en ontwikkeling van (ketens van) strategische kennis- en innovatieagenda's van HSD, 

bijdragen aan nationale en regionale agenda's; 

 Organiseren en inhoudelijk faciliteren van bijeenkomsten voor product- en innovatie-idee ontwikkeling; 

 Actieve begeleiding bij het inhoudelijk doorontwikkelen van innovatie-ideeën; 

 Het optreden als vraagbaak bij en toetser van innovatie-ideeën. 

Uiteraard is deze activiteit niet op zichzelf staand en dient deze goed te worden afgestemd met het MKB 

innovatieprogramma/MKB Connect voor wat betreft vraagarticulatie. Dat geldt ook voor onderstaande 

activiteit, te weten de begeleiding van innovatietrajecten. 

 

Begeleiding innovatietrajecten, coördinatie HSD Innovatiehuizen 

Innovaties vinden niet vanzelf plaats, maar moeten vaak worden begeleid vanuit verschillende disciplines; 

inhoudelijk zowel als organisatorisch, financieel dan wel voor wat betreft marktoriëntatie. 

Een HSD-Innovatiehuis bestaat uit een verzameling van experts van betrokken gouden driehoek 

organisaties. Er kan sprake zijn van een vaste kern, maar er zal ook regelmatig sprake zijn van wisselende 

coalities. Het gaat om pre-competitieve samenwerking Het gaat om pre-competitieve samenwerking Dit 

dient wel aangejaagd te worden. De overall innovatiehuiscoördinatie wordt ingevuld door de kennisfunctie 



 

 

van de HSD organisatie De begeleiding hierbij door HSD bestaat onder andere uit: afstemming en 

initiatievenontwikkeling gebaseerd op bredere ontwikkelingen die uit analyses naar voren komen, maar ook 

het incorporeren van ontwikkelingen van de Innovatiehuizen in de strategische programma’s van HSD, 

strategische innovatie en kennisagenda’s.  

Het volgende schema geeft inzicht in rollen en taken in innovatieproces en die coordinatie en afstemming 

noodzakelijk maken: 

 

 

Voor de volgende innovatiehuizen zijn de potentiële trekkers in beeld: 

 Nationale veiligheid (HCSS) inclusief Border Security (BSIC) en CBRN (TNO/NFI); 

 Vitale Infrastructuur (Twijnstra Gudde/Bosch Security/Siemens); 

 Forensics (NFI); 

 Urban Security (TNO); 

 Cyber Security (TNO/Deloitte); 
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Gesprekken hierover worden laatste kwartaal 2013 gevoerd. Deze zullen tot niet vrijblijvende afspraken 

moeten leiden; een soort gentlemen agreement. Bestuurlijke en strategisch inhoudelijke begeleiding bij de 

uitrol/implementatie van succesvolle innovaties zal gebeuren van de kennisfunctie van HSD. 

 

Verantwoordelijkheden van innovatiehuistrekkers 

1. Zorgdragen voor overall coördinatie van de activiteiten van het innovatiehuis 

2. Zorgdragen voor gecoördineerd jaarplan van het innovatiehuis 

3. Zorgdragen voor representatie innovatiehuis in HSD verband 

4. Afstemming met HSD office met betrekking tot PR/Marketing 

5. Afstemming met de HSD Strategische Adviesraad met betrekking tot agendering nieuwe 

kennisontwikkeling 

6. Afstemmen in samenwerking met de overall innovatiehuizencoördinator en de overige 

innovatiehuistrekkers met betrekking tot algemene strategie, ontwikkeling en jaarplan. 

7. Betrekken nieuwe spelers bij het innovatiehuis 

8. Zorgdragen dat vraagarticulatie wordt georganiseerd door bijvoorbeeld bijeenkomsten met 

stakeholders, vragers en aanbieders 

9. Zorgdragen dat regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd rondom relevante 

innovatiehuisthema’s door de deelnemers, stakeholders en potentiele opdrachtgevers 

10. Zorgdragen voor formuleren van Grand Challenges, trends voor het themagebied van het innovatiehuis 

11. Zorgdragen voor bijdragen aan de strategische kennis en innovatieagenda’s van stakeholders 

12. Zorgdragen voor overzicht lopende projecten en initiatieven op thema van het innovatiehuis. 

13. Zorgdragen voor het formuleren van lesson learned en kennismanagement en kennisdisseminatie. 

14. Entameren voorstellen voor fondsen van HSD, EU nationaal etc. 

15. Zorgdragen voor bevorderen consortiumvorming teneinde samen sterkere proposities op te kunnen 

zitten. 

16. Zorgdragen voor begeleiding innovatieprojecten in uitvoering. 

17. Zorgdragen voor afstemming met MKB connect 

18. Zorgdragen voor inhoudelijke sturing (het beheer en ontwikkeling van) de faciliteiten 

(experimenteerruimtes, onderwijs en onderzoeksomgeving op HSD campus, Living Lab coördinatoren 

etc.) van HSD die voor het innovatiehuis relevant zijn. 

 

4.7 Monitoring & Evaluatie 

Het onderbouwen van ontwikkelingen en resultaten, zowel inhoudelijk als economisch, is van belang voor 

de legitimiteit van HSD en investeringen van publieke partners. Dit dient zowel op het niveau van de stad, 

als op het niveau van de regio Den Haag en de BV Nederland inzichtelijk te zijn. Het geldt op het niveau 

van de strategische doelstellingen, op programma- en projectniveau alsmede voor diverse 

uitvoeringsactiviteiten. Begin 2014 wordt een nieuwe economisch gerichte studie opgeleverd waarmee op 

de verschillende niveaus monitoring en evaluatie kan gaan plaats vinden. Het kan daarbij gaan om het 

bruto regionaal product, R&D gerelateerde omzetgroei, het aantal nieuwe samenwerkingsverbanden 

gericht op gezamenlijke innovatie, de groei van het aantal aan de sector verbonden bedrijven/omzet/banen, 

aantallen studenten op het gebied van veiligheid et cetera. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 

de genetwerkte organisatie van HSD en dus met de vraag wie waarop mag worden aangesproken. Het zal 

daarom heel duidelijk gelieerd moeten zijn aan de ROM-ZV. In de bijlage is een eerste aanzet voor 

indicatoren opgenomen. 



 

 

 

4.8 Inrichten bedrijfsvoering/Shared Services 

Voor de bedrijfsvoering zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van bedrijven die in het HSD cluster 

participeren en vanuit hun rol ‘om niet’ bijdragen aan HSD Office, zoals bijvoorbeeld BarentsKrans 

(juridisch advies), Baker Tilly Berk (fiscaal advies) en Rabobank Den Haag e.o. (financieel advies). Diverse 

zaken zoals ICT Cloud Service, domeinzaken en de accountantsverklaring worden ingekocht. Echter, er 

moeten ten behoeve van de HSD Office ook bedrijfsvoeringzaken georganiseerd worden. Deze omvatten 

onder andere de algemene administratie, ICT- en facilitaire ondersteuning, de controlfunctie en 

personeeladministratie. Hierbij doet zich een kans voor om dit efficiënt in te richten via een constructie 

waarbij deze zaken in shared service met een andere partij worden uitgevoerd. Dit wordt nader beschreven 

in het volgende hoofdstuk van de HSD organisatie. 



 

 

 

5. ORGANISATIE 

 

5.1 HSD Netwerk Organisatie 

HSD is een netwerkorganisatie. Om gebruik te kunnen maken en voor ieder toegevoegde waarde te 

leveren zullen drie functionaliteiten ingericht worden: 

4. Office/secretariaat: algemene regievoering en alliantieontwikkeling (lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal), tevens uitvoering van de stichtingsvoorwaarden;  

5. Kennis(hub)functie/Inhoudelijke ontwikkeling: sturing en agendasetting ten behoeve van het gehele 

innovatieproces, de inhoudelijke programmalijnen en de Innovatiehuizen Urban Security, Cyber 

Security, Forensics, Vitale Infrastructuur en Nationale Veiligheid, met inbegrip van rampenbestrijding 

en crisisbeheersing, Border Security en CBRN; 

6. Economische ontwikkelingsfunctie: sturing om het economische effect van individuele innovaties te 

maximaliseren, alsmede de economische toegevoegde waarde van HSD voor de agglomeratie Den 

Haag, en de BV Nederland. 

Economische structuurversterking treedt pas op wanneer nieuwe technieken, producten en processen 

worden ontwikkeld en toegepast. Economie en inhoud zijn twee zijden van dezelfde medaille. HSD biedt 

voor alle deelnemers een perspectief op innovatie en economische ontwikkeling en is ‘the place to be’ waar 

vraag en aanbod bijeen worden gebracht. Om met name de overheid, de vraagkant, aan tafel te krijgen en 

te houden, dient continu vanuit de ‘inhoud’ te worden gewerkt. 

Door een brede en professionele inzet in de genetwerkte organisatie van HSD ontstaat de juiste schakeling 

tussen de Haagse stad en regio en het nationale veiligheidscluster HSD. Bovendien wordt het hierdoor 

mogelijk dat de landelijke Living Labs en de programma’s van Twente Safety en Security en 

Eindhoven/Tilburg, via het Dutch Institute for Technology, Safety & Security, (DITSS), vanuit het 

samenwerkingsverband worden betrokken in de netwerk- en consortiumvorming. Dat geldt evenzeer voor 

de “nieuwe” Living Labs op de HSD Campus in Den Haag, het Cyber Incident Experience Lab, Real Time 

Intelligence Lab en het Serious Gaming Lab.  

 

5.1.1 Hybride model  

Een slimme clustering van bestaande activiteiten in een hybride model lijkt, zowel vanuit inhoudelijke als 

kostenefficiëntie overwegingen, het beste alternatief. Deze optie bouwt voort op de huidige, werkbare 

situatie, en maakt gebruik van de sterkten en onderscheiden posities van de huidige partners en de plaats 

die zij in het innovatieproces en de HSD alliantie innemen. Dit betekent dat de functionaliteiten van het 

secretariaat en de kennisfunctie/inhoudelijke ontwikkeling zo dicht mogelijk tegen elkaar aangezet worden, 

waarbij de economische functie wordt geregisseerd samen en in de richting van KvK N, de ROM-ZV en 

gemeente Den Haag. Economische studies, goed los te organiseren van de dagelijkse praktijk, kunnen 

separaat worden ingekocht bij bureaus als bijvoorbeeld Policy Research, Ronald Berger of Twynstra 

Gudde/The Bridge. 

De totale omvang van de HSD Office/secretariaat inspanning ligt op circa 5 fte. Deze wordt financieel 

gedekt door de HSD partnerbijdragen. Voor HSD is gekozen voor een klein secretariaat met daarin in ieder 

geval een directeur, een financieel medewerker, een medewerker voor communicatie, Public Affairs en 



 

 

pers en een administratief, secretarieel medewerker. Het secretariaat richt zich vooral op regievoering en 

verbinding, in het bijzonder op procesondersteuning en beheer van de stichting/governance. 

De Innovatiehuizen worden door een organisatie als trekker georganiseerd en aangestuurd vanuit HSD. 

Met de betrokken organisaties worden niet-vrijblijvende afspraken gemaakt. Dit levert hen op hun beurt een 

interessante strategische (informatie)positie op, die past in hun eigen strategie. Daarom worden deze rollen 

en bijbehorende personen/uren niet via HSD gefinancierd/betaald, maar kunnen deze gezien worden als 

‘om niet’ bijdragen vanuit deze organisatie aan HSD. Zij doen dit bovenop hun HSD partnerbijdragen.  

Voor wat betreft de HSD programma’s heeft het de voorkeur dat deze worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van de ‘probleemeigenaren’, waarin ook HSD (office/inhoud) participeert. Als dit niet 

mogelijk is dan voert de inhoudelijke functie vanuit HSD het programmamanagement.  

 

De strategisch kennis functie wordt in de kern uitgevoerd door HCSS. De economische 

ontwikkelingsfunctie wordt uitgevoerd lokaal door economie afdeling van de gemeente Den Haag, regionaal 

door het securityteam van de ROM Zuidvleugel en met de professionals van de WFIA die zich op security 

richten en in de verbinding tussen regionaal en nationaal door een team vanuit de Kamer van Koophandel. 

 

5.1.2 Liaison richting ROM-Zuidvleugel 

Het is van wezenlijk belang dat de te ontwikkelen programmatische lijn op het thema “Security” vanuit de 

ROM perfect aansluit op de HSD Innovatieprogramma’s en activiteiten en vice versa. De West Holland 

Foreign Investment Agency (WFIA) en HSD maken zich op voor hun inbreng en samenwerking in de op te 

richten Regionale Ontwikkelings Maatschappij Zuidvleugel. Beide organisaties zien het belang van de 

activiteiten van de ROM in, en beiden leveren een zo efficiënt en effectief mogelijke bijdrage daaraan. In 

het overleg over de taakverdeling tussen HSD en de heren Van Berk (kwartiermaker) en Trommels 

(projectleider) is afgesproken dat de kennis, kunde en wetenschap en de programma’s van HSD leidend 

zijn voor de ontwikkeling & innovatiefunctie bij de ROM-ZV. Er wordt naar gestreefd de medewerkers van 

het ROM-ZV security team te koppelen aan de lopende initiatieven van HSD om zodoende de inhoudelijke 

verbinding zeker te stellen. Dit betekent concreet het mede uitvoer geven aan de activiteiten en daarbij 

waarde toevoegen richting marktintroductie en/of financiering. Hierdoor wordt in een vloeiend proces 

voorzien met maximaal effect voor alle betrokkenen. Bovendien wordt verlies van momentum voorkomen in 

lopende en voorziene trajecten, bijvoorbeeld de goedgekeurde projecten gestuurd vanuit het HSD 

Stimuleringsfonds of actuele consortiavorming binnen de HSD Innovatiehuizen. Bovendien betekent dit een 

logisch vervolg op de gedachte dat in eerste instantie economische ontwikkeling volgt op inhoudelijke 

ontwikkeling, waarbij de interactie tussen beiden het grootste effect zal opleveren. Het lijkt daartoe zinvol 

om tevens in te zetten op een gedeelde werkplek voor de medewerkers van het ROM security team, 

bijvoorbeeld een stationering van een halve week op HSD Campus en een halve week binnen de ROM 

locatie. Dit versterkt de wederzijdse verbinding. 

 

5.1.3 Liaison richting Ministerie van Veiligheid & Justitie 

Bij de inhoudelijke functie van HSD bestaat tevens de mogelijkheid van een detachering vanuit het 

Ministerie van V&J, die daarmee direct de taak van liaison kan vervullen tussen HSD en het Ministerie van 

V&J. Deze liaisonfunctionaris heeft de volgende profielkenmerken: bestuurlijk sensitief met een breed 

perspectief op de maatschappelijke vraagstukken waar het Ministerie van V&J zich in het integrale 



 

 

veiligheidsdomein en de rechtsorde voor gesteld ziet. Kent het kernministerie én de uitvoeringskant richting 

OOV-partners, veiligheidsregio’s en de hulpdiensten. Heeft inzicht in de verschillende rationaliteiten en 

belangen van de gouden driehoek van wetenschap, bedrijfsleven en overheid en heeft begrip van moderne 

publiek-private samenwerking. Heeft verbindende eigenschappen. Resultaatgerichte persoon met senior 

ervaring, die op bestuursraad en directieniveau gesprekspartner is. Dienstbaar aan de (collectieve) 

ontwikkeling van HSD en al haar deelnemers. 

 

 

 

6. BEGROTING 

 

Volgt 



 

 

 

BIJLAGEN 

 

Deelprojecten programma Internationale Zone 

1. Deelproject 1; er zijn inmiddels goede contacten tussen TNO, AIVD en de gemeente Den Haag om te 

komen tot een zgn. Design Basis Threat benadering (DBT) waarin de verschillende stakeholders rond de 

Internationale Zone gezamenlijk een referentiescenario kunnen vaststellen. Gelet op de aard van deze 

activiteit zal dit in een besloten setting moeten worden uitgevoerd. De resultaten zullen in een later stadium 

op een gecontroleerde wijze worden gedeeld t.b.v. de andere deelprojecten. 

2. Deelproject 2; dit is een activiteit die o.a. Siemens, Capgemini en Thales aangevuld met bijv. Fox-IT 

kunnen inrichten op basis van bestaande capaciteiten. TNO kan hier de verbindende schakel vormen 

tussen de DBT en het bepalen van functionaliteit en informatie-inhoud van het platform. 

3. Deelproject 3; bevat enerzijds nog een forse onderzoeks- en ontwikkelingscomponent (modellen, 

fenomenen et cetera, denk aan TNO en NFI) en anderzijds de integratie van bestaande intelligence 

infrastructuur zoals die niet alleen bij bedrijven als Palantir, Business Forensics en IBM beschikbaar zijn, 

maar ook bij systeemintegratoren als Siemens en Thales tot het portfolio behoren. Daarnaast zijn er 

diverse hoogwaardige MKB’s als QVI, DySi en Observision die interessante technologie ter beschikking 

hebben om informatie uit diverse bronnen te verrijken. Hier komt overigens ook nog een integratieslag met 

bestaande meldkamer software, physical information managent systemen (PSIM) et cetera bij..  

4. Deelproject 4; loopt naadloos door vanuit, respectievelijk naast deelproject 3, zij het dat daar mogelijk de 

kwaliteiten van bekende beveiligingsbedrijven als Trigion alsook de Politie Eenheid Den Haag en 

Veiligheidsregio Haaglanden benodigd is als het gaat om het gestructureerd organiseren van interventies 

en opvolging. 

5. Deelproject 5; plaatst het geheel op een nog hoger ambitieniveau omdat hier de informatie- en 

communicatiewereld wordt afgestemd op de interventies die men in de fysieke wereld kan of wil uitvoeren. 

Dit is deels een domein waar ook architecten en projectontwikkelaars worden betrokken die uiteindelijk 

gebouwen zoals EuroJust moeten realiseren. In alle deelprojecten moet de sleutelnotie co-creatie met 

stakeholders zijn. Naast de security officers van de instellingen is daar ook een nadrukkelijke rol voor het 

Ministerie van V&J/NCTV, AIVD en de regionale politie-eenheid Haaglanden weggelegd. 

 

Deelprojecten programma Building Cyber Resilient City 

1. Strategisch bestuurlijke awareness en handelingsperspectief. 

 The Grand Conference 2013 (en verder) met de mogelijkheid om de WEF principles te ondertekenen; 

 Ondersteunen van organisaties bij de implementatie van de WEF principles door het geven van 

handelingsperspectief; 

 Onderzoek naar bestuurlijke dilemma’s op het gebied van Cyber Resilience in een digitale samenleving 

(internationaal onderzoek); 

 Het oprichten van een netwerk van strategische beslissers uit de ‘gouden driehoek’ overheid-bedrijven-

kennisinstellingen/wetenschap, waarbinnen informatie, kennis en good practices kunnen worden 

gedeeld. Voor wat betreft de overheid uiteraard het Ministerie van V&J/NCSC, maar ook Defensie, 

alsmede de cyberafdelingen van Europol en de nieuw in Den Haag te vestigen afdeling van NCI; 



 

 

 Het ontwikkelen van The Grand Executive Program. Dit programma zal een internationaal karakter 

krijgen, zodat maximale kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen internationale partners; 

 Doorontwikkelen www.cyber-resilience.org vanuit de portal site van www.thehaguesecuritydelta.com. 

 

2. Opleidingen en Human Capital 

 Oprichting en invulling van de Cyber Security Academy, waaronder een executive master. 

 Het ontwikkelen van een Workforce Development Framework voor het Process Control Domain met 

bijbehorende certificering; 

 Het onderzoeken en mogelijk ontwikkelen van een HSD traineeship dat door meerdere organisaties 

loopt;  

 Het onderzoeken en (laten) aanbieden van een portal betreffende vacatures en loopbanen o.h.g.v. 

cyber; 

 Het invullen van een stream education tijdens NCSC congres; 

 Het ontwikkelen van een Cyber Resilience Boardroom Game, waarin de bestuurlijke dilemma’s op het 

gebied van Governance, (inter)nationale samenwerking en PPS, leiderschap, risicomanagement, 

juridische zaken, reputatiemanagement, financiën, verzekeringen en transparantie aan de orde komen; 

 Het opzetten van een MoU met Singapore o.h.g.v. kennisuitwisseling, Cyber Resilience, en bijdragen 

en invulling geven aan de overeenkomst van Nederland met Department Homeland Security van de 

USA. 

 

3. Cyber Security Innovations 

 Bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van R&D agenda’s in nauwe samenwerking met bestaande 

en nieuwe partners. Punt daarbij is om aan te sluiten bij Horizon 2020 en nationale 

onderzoeksagenda’s (bijv. NCSRA). Deze R&D agenda kan de hele breedte van Processen & 

Organisatie, en Mens en Techniek beslaan. Belangrijk is dat aan R&D de D van Demonstration wordt 

toegevoegd, immers: ‘zien doet geloven’. 

 Het ontwikkelen van de Cyber Incident Experience, waarbij cyber attacks en hacks binnen een maand 

na een incident worden nagebootst en op boardroom niveau in sessies worden herbeleefd.  

 Initiëren van nieuwe Cyber Security projecten, op bijvoorbeeld onderwerpen als: 

o Advanced Risk Management; 

o Detectie, Monitoring en Situational Awareness zoals Cyber Monitoring & Analytics 2.0; 

o Security by design en veilige hard- en software standaarden; 

o Business Continuity Management en resilient ICT-architecturen; 

o Inrichting Cyber Security operations, Cyber oefeningen en incident respons; 

o Cyber Insurance. 

Waarbij voor ontwikkelingen, experimenten en demonstraties steeds gebruik wordt gemaakt van de 

faciliteiten van de HSD Campus. 

 

  



 

 

 

  

Resultaten MKB Connect 2013 

Wat is er gebeurd ?  

Syntens is actief vanaf medio 2012 met een directe inzet van 2 mensen op parttime basis, wat in totaal een 

inzet van ongeveer 1 fte weergeeft. KVK was al actief als penvoerder van het PiD project “HSD”. De 

gemeente Den Haag, KvK DH en TNO hebben allen een medewerker die met ca. 0,1 fte beschikbaar is om 

mee te werken aan MKB Connect. Er is een tweewekelijkse afstemming. 

Tot op heden is een belangrijke nadruk gelegd op de netwerk- en consortiumvorming. Het heeft opgeleverd 

dat inmiddels een totaal van 173 partners geregistreerd is. 114 daarvan zijn MKB, wat neerkomt op 

ongeveer 2/3 van het totaal. Ongeveer 70 van deze netwerkpartners zijn ingebracht door MKB 

Connect/Syntens. 

De nieuwe netwerkpartners zijn allen bezocht en na een succesvolle intake opgenomen in het bestand. Het 

belang daarvan is dat een goede indruk ontstaat van de business activiteiten, de ambitie, ideeën omtrent 

innovatie en aansluiting bij - en betekenis voor - HSD.  

Er is een grote verscheidenheid aan evenementen georganiseerd en mede vormgegeven. Deze opgave 

betreft activiteiten die in 2013 plaatsgevonden hebben. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

nationale en internationale ontwikkelingen. Nationaal wordt vooral veel ondernomen op het niveau 

‘ontmoeten en verbinden’ en ‘clustervorming en individuele begeleiding’. 

Op internationaal niveau, vooral gedreven door European Enterprise Network (EEN) is een verdiepingsslag 

aan de orde. Daar zijn meer concrete resultaten zichtbaar en is ‘ontwikkeling en implementatie’ dominant 

aan de orde. 

Resultaten 2013 in het internationale veiligheidsdomein verbonden aan HSD: 

 Het opzetten van het European First Responders Innovation Managers (EFRIM) meeting tijdens de 

beurs Infopol 2013 in Kortrijk. Voor verdere inhoud van de bijeenkomst, zie bijlage ‘innovatie ontketend’ 

en http://www.syntens.nl/Nieuwsberichten/Nieuws/Syntens-brengt-partijen-in-Europese-

Veiligheidssector-bij-elkaar.aspx; 

De EFRIM meeting heeft geresulteerd in o.a 

Bewustwording bij de first responders dat internationaal multidisciplinair samengewerkt kan worden 

om gezamenlijke uitdagingen uit te werken; 

o Matching van 20 bedrijven en een kennisinstelling met de innovatiemanagers van de first 

responders; 

o Concrete samenwerking tussen de Nationale Politie en de Belgische Kustwacht, Gemeente 

Kortrijk en de Gemeente Zedelgem om de Compronettechnologie te testen in een pilotproject; 

o Verdere samenwerking tussen dienst Civiele Veiligheid en het Instituut Fysieke Veiligheid; 

o Samenwerking tussen de Federale Politie en de Nationale Politie voor het organiseren van een 

internationaal congres in 2013 in samenwerking met de International Association of Chiefs of 

Police; 

http://www.syntens.nl/Nieuwsberichten/Nieuws/Syntens-brengt-partijen-in-Europese-Veiligheidssector-bij-elkaar.aspx
http://www.syntens.nl/Nieuwsberichten/Nieuws/Syntens-brengt-partijen-in-Europese-Veiligheidssector-bij-elkaar.aspx


 

 

o Concrete samenwerking tussen het Nederlands MKB bedrijf Laser Innovation en het Engelse 

bedrijf Photomast; 

o Een verdere samenwerking met de Benelux Unie om het EFRIM platform in te zetten om de 

doelstellingen van het Senningen Verdrag te realiseren; 

o De eerste intentieverklaring tussen HSD en het politie opleidingscentrum PLV Zedelgem over 

het aanvragen van een Interreg project. 

 

Consortiumvorming 

 Het actief verbinden van Belgische politie en politieke beslissers met het Nederlandse Secure Lane 

project in België, zie http://www.syntens.nl/Nieuwsberichten/Nieuws/Succesvolle-aanpak-overvallen-

op-vrachtwagens-heeft-ook-kans-langs-de-snelweg-in-Belgie.aspx; 

 Het verbinden van Dutch Institute for Technology, Safety and Security met het Belgische Betafence; 

 Het onderzoeken van internationale track en tracé aanbieders voor de security afdeling van Schiphol; 

 Het organiseren van een bijeenkomst op het Nederlandse Consulaat in Antwerpen over verdere 

samenwerking tussen Nederlandse en Belgische veiligheidsdiensten; 

 Leren-van-elkaar kring voor business developers waarbij ondernemers ervaringen uitwisselen over het 

ontwikkelen van kennis naar business. Security bedrijven Secureview en BusinessForensics waren 

daarbij aanwezig; 

 Beoordeling van opties voor vernieuwende inzet met TNO Integrale Veiligheid en 3rdLane voor Cyber 

awareness programma’s. 

 In samenwerking met eventorganisatie Prooost het vormen van een consortium evenementen 
veilighei/organisatie waaronder het Haagsche “Live I Life”. 

 

 

Verbindingen tussen ondernemingen in het veiligheidsdomein 

 Het verbinden van MKB bedrijf S.F.Booster met de Politie in België. Mogelijk een pilotproject met de 

Politie van Gent; 

 Het verbinden van het MKB bedrijf Entech met het MKB bedrijf PointFWD om x-ray technologie 

toepasbaar te maken voor de luchthaven Schiphol; 

 Het begeleiden van Eyeonair om het via ons verkregen pilotproject op Schiphol gefinancierd te krijgen 

en om het project tot een goed einde te brengen; 

 De verbinding maken tussen de TU Eindhoven en het project “onderzoek besturing van prioritaire 

voertuigen” om een serious game te ontwikkelen; 

 Examineren van 3 afstudeergroepen van de Hogeschool Amsterdam; 

 Het MKB bedrijf Procentrum helpen met het behouden van hun testfaciliteit; 

 Verbinding leggen tussen Rcam360 en HS Trading http://www.syntens.nl/Artikelen/Artikel/Grotere-

veiligheid-Amerikaanse-politieagenten-dankzij-Nederlands-camerasysteem.aspx.  

 



 

 

Verbindingen tussen ondernemingen en TNO in het veiligheidsdomein 

 AerialTronics 

 Lobeco 

 VicarVision 

 3rdLane 

 Vebon 

 TIG 

 KCIV 

 Aalbers/Wico 

 Griffid 

 

Verbindingen gemaakt vanuit HSD netwerk op basis van bestaande business proposities 

Kern van deze acties is de ondernemers met elkaar in verbinding brengen m.b.t. hun bestaande 

kernactiviteit, producten of diensten, meestal op bilateraal niveau. 

 Coblue;  

 Authasas,; 

 Head Communication; 

 Phronetic; 

 Mulder Hardenberg groep; 

 Overlastregistratie Nederland; 

 SQS; 

 Icomply; 

 Your request; 

 Aerialtronics. 

 



 

 

Inzet vanuit Syntens in 2013, direct gekoppeld aan HSD. 

De grote lijn is innovatieve MKB ondernemers betrekken/matchmaking/een podium bieden; 

 

Bijdrage aan/organisatie van Events.         

          personen 

Organisatie Event Urban Security Sociale Veiligheid i.s.m. ELBA media     40 

Matchmaking Olympic Legacy - event security      100  

Matchmaking Ondernemersplein KvK - Cyber en Urban Security thema’s  150  

Matchmaking Dag van de Veiligheidsregio - Cyber en Vitale infrastructuur ` 250  

Organisatie INFOPOL - Urban en Vitale Infrastructuur     100  

Matchmaking Safety & Security Beurs A’dam - divers     100  

Organisatie Cyber Security Netwerk meeting – Cyber Security        40  

 

HSD Development Fund 

Actieve ondersteuning in de planvorming van MKB indieners van projectvoorstellen. 

 AiA, Den Haag; 

 Vstep, Rotterdam; 

 Phronetic, Den Haag; 

 Overlastregistratie Nederland, Den Haag; 

 Head Communication / Aerosphere Consortium, Noordwijk; 

 AvioconSys, Noordwijk; 

 Boopro, Den Haag; 

 Tygron, Den Haag. 

 

Publicaties 

ELBA media, algemene site van Syntens, Syntens kwartaal magazine ‘Innoveer’. Vaktijdschriften Politie, 

Brandweer, Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN). 

Contact met investeerders / investeringsondersteuning 

 Aerialtronic; 

 Overlastregistratie Nederland; 

 Qubit. 

De Human Capital agenda, de verdere internationalisering, vooral vanuit het MKB, het organiseren van 

duidelijk vraagarticulatie van stakeholders/ launching customers, en de liaison met de ROM zijn nu niet, of 

zeer beperkt ingevuld.  

 



 

 

 

Resultaten op het gebied van acquisitie en internationale relaties 2012/2013 

 

Trackrecord 2012/2013: Trusys, Treatmatrix, Wave Systems en Wurldtech (USA), Business Security 

(Zweden) Palantir (USA), Iomniscient (Australië) en Techshino en (China) zijn na acquisitie gevestigd in 

Den Haag. Eind 2013 zullen naar alle waarschijnlijkheid nog 3 acquisities bekend gemaakt kunnen worden. 

Tevens zijn het European Cyber Crime Center en European Network Cyber Security in Den Haag gestart. 

De Nuclear Security Summit en ASIS Europe in 2014 gaan plaatsvinden in Den Haag en hierbij krijgt HSD 

een rol. Daarnaast zijn strategische allianties met collegadelta’s en netwerken in het buitenland vanuit de 

‘Port to …’ gedachte aangegaan, o.a. met Ottawa Invest en ASIS. Singapore en Zuid-Afrika zijn in 

voorbereiding. Er vindt een strategische Security Business Dialogue met de UK plaats. Door een informele 

samenwerking met CWM FME wordt HSD partners de mogelijkheid geboden mee te gaan op 

handelsmissies naar landen/steden waar grote events gaan plaatsvinden, zoals b.v. Qatar. Er wordt in de 

Benelux/Europa een platform voor innovatiemanagers van first responders opgezet in samenwerking met 

o.a. Syntens en het European Enterprise Network, zodat vraag en aanbod beter georganiseerd kunnen 

worden. De WFIA heeft ten behoeve van HSD een strategisch acquisitieplatform en een strategie- en 

uitvoeringsplan opgeleverd. 



 

 

 

Bijlage : targets per domein 

 

Vanuit verschillende dimensies (algemeen, people, technology, business en basics) zijn indicatoren 

geformuleerd die de huidige situatie vergelijken met het beoogde resultaat in 2015 en 2025. De indicatoren 

en de te behalen waarden hierop zijn afgeleid van onder meer de Lissabon doelen, het ‘European 

Innovation Scoreboard’ en de ‘Global Competitiveness Index’. 

 

ALGEMEEN 

Indicator Nu 2015 2025 

Bijdrage aan Bruto Regionaal en 
Nationaal Product  

   

 

 

TECHNOLOGY 

Indicator Nu 2015 2025 

Aantal aan veiligheidsopgaven 
gerelateerde researchinstituten 

3   

Private R&D uitgaven (gealloceerd 
voor projecten gericht op veiligheid) 

   

Totale R&D uitgaven (gealloceerd 
voor projecten gericht op veiligheid) 

   

Bijdrage vanuit Europese 
kaderprogramma’s per jaar 

   

Internationale kennispositie van 
universiteiten, bedrijven en 
instituten: 

- aantal (internationale) publicaties  

- aantal promovendi 

   

Aantal bedrijven dat innoveert 
samen met kennisinstellingen 

   

Aantal bedrijven dat (inter/)nationaal 
samenwerkt bij innovatie 

   

Aantal innovatieprojecten waarbij de 
overheid optreedt als ‘launching 
customer’ 

   

Aantal geregistreerde patenten    

 

 

BUSINESS 

Indicator Nu 2015 2025 

Totale omzet (direct/ indirect) € 1,2 mld € 1,35 -1,425 mld € 4,5 mld 

Omzet uit producten en diensten <2 
jaar op de markt 

   

Aantal bedrijven actief in de regio in 300 330 - 400 900 



 

 

het domein veiligheid 

Jaarlijkse toename van het aantal 
hoofdkantoren 

   

Snelle groeiers (bedrijven met >20 
fte die in 3 jr >50% groeien) 

   

Grootschalige open innovatie 
proeftuinen 

   

Exportproducten, diensten en kennis 
(internationaal) 

   

Aantal nieuwe producten of 
procesinnovaties op nationaal niveau 

   

 

PEOPLE 

Indicator Nu 2015 2025 

Kenniswerkers en vakmensen 
veiligheidsdomein: verwacht 
jaarlijks tekort (vervangingsvraag + 
banen-groei) 

- MBO 

- HBO 

- WO 

   

Instroom internationale 
kenniswerkers veiligheidsdomein 

   

Aantal banen in het domein 
veiligheid (direct/indirect) 

10.000 11.500 – 13.000 30.000 

Aantal studenten opgeleid binnen 
domein van security 

1.000 1.100 3.000 

Aantal studenten opgeleid binnen 
Cyber Security Academy 

   

Aantal studenten dat HSD 
traineeship heeft doorlopen 

   

 

 

 

BASICS 

Indicator Nu 2015 2025 

Demografische factoren: 

- gemiddeld opleidingsniveau 

- bevolkingsopbouw 

   

Reistijd vanaf/naar dichtstbijzijnde 
vliegveld 

   

Internationaal concurrerend 
voorzieningenniveau op onderwijs, 
cultuur, sport, ontspanning en 
huisvesting 

   

Budget voor (internationale) 
citybranding 

   

Beschikbare m2 kantoorruimte    

Naamsbekendheid Den Haag 
vrede, recht en veiligheid) 

   



 

 

Naamsbekendheid HSD/security 
delta) 

   

Aantal internationale instellingen in 
het domein veiligheid 

   

 



 

 

 

Concrete HSD-doelstellingen voor eind 2014. 

 

HSD-Innovatiehuizen 

 Vorming consortia: er moeten 5 nieuwe consortia zijn gevormd rondom een concrete vraag/behoefte uit 

de markt. 

 Ontwikkeling: 10 projectvoorstellen zullen worden begeleid in een samenwerkingsvorm. 

 Begeleiding: innovatieprojecten in uitvoering worden succesvol begeleid  

 

 

 

Internationale acquisitie:  

 75 prospects heeft benaderd; 

 5 bedrijven en/of congressen naar Den Haag heeft geacquireerd; 

 5 internationale samenwerkingsverbanden heeft opgezet; 

 2 handelsmissies heeft georganiseerd; 

 Verschillende internationale marketing uitingen heeft opgeleverd. 

 

 

MKB-Innovatie programma: 

 Versterken netwerk: verdubbeling huidig aantal MKB partners (= +/_ 200); 

 Vorming consortia: 5 nieuwe consortia rondom een concrete vraag/behoefte uit de markt; 

 Ontwikkeling: begeleiden 10 projectvoorstellen in een samenwerkingsvorm; 

 Financiering: In overleg met partners regisseren financiering voor 5 ondernemingen. 

 

 

Hier wordt nog aan toegevoegd de concrete doelstellingen die vanuit de strategische kennisfunctie dienen 

opgeleverd te worden voor eind 2014.



 

 

Doelstellingen Communicatie 2014 

 

Website Relevante content, verbonden met 

relevante projecten (bijv. Unicri, CSA); 

groeiend aantal nationale én 

internationale bezoekers 

#2500 websitebezoekers per maand (nu: 

…), waarvan 25% internationaal (nu: …%) 

Twitter Relevante content, kwalitatief 

hoogwaardige volgers 

1000 Twittervolgers (nu: 454) 

Nieuwsbrief Redactie, opmaak, distributie van 10 

nieuwsbrieven + beheer mailbestand 

10 nieuwsbrieven verzonden.  

1000 opt-in mailadressen in distributielijst 

(nu: 565) 

LinkedIn Relevante content, kwalitatief 

hoogwaardige volgers 

500 deelnemers LinkedIngroep (nu: 216) 

250 volgers HSD bedrijfsprofiel (nu: 135) 

Milestones Tikitoki timeline maken, afstemmen,  

onderhouden en verspreiden 

Tikitoki timeline gereed en online gezet 

Presentaties Updates corporate presentation, 

briefing, opstellen speakers notes  

Corpate presentatie up-to-date (herziening 

per kwartaal) 

Huisstijl Ontwikkelen keurmerk HSD voor 

partners 

HSD keurmerk vormgeving ontwikkeld 

Drukwerk Werkzaamheden t.b.v. factsheets 

(updates, nieuwe schrijven), bestelling 

mappen, briefpapier + enveloppen, 

visitekaartjes, ontwikkelen badges, 

aansturen DTP-werk, rapporten, et 

cetera 

Factsheets up-to-date (herziening per 

kwartaal) 

Voldoende drukwerk in huis (voorkomen 

'misgrijpen') 

Video Events en gebeurtenissen filmen, 

briefen en aansturen 

productiemaatschappij, distributie 

(o.b.v. 4 videos); update HSD promo 

(partners) 

4 video's geproduceerd en verspreid via 

social media.  

Evaluatie resultaten social media na elke 

video 

Media Persberichten opstellen, afstemmen, 

plaatsen en distribueren binnen HSD 

(o.b.v. 10 berichten) + ANP 

Perssupport contractmanagement; 

bouwen en onderhouden 

mediarelaties 

7 à 10 persberichten -  indien relevant 

nieuws vanuit HSD 

Perslijst up-to-date en gestage aangroei 

(check per half jaar) 

HSD Partners Bouwen en onderhouden netwerk van 

HSD partner communicatiemanagers; 

toolkit voor partner communicatie; 2x 

per jaar bijeenkomst; bilaterale 

2 bijeenkomsten georganiseerd voor/met 

HSD communicatieprofessionals 

Gegevens communicatiemanagers 

opgenomen in CRM en MailChimp 



 

 

ontmoetingen nieuwe partners; 

afstemming/faciliteren (bv. feedback 

teksten, quotes, persberichten, etc.) 

Crisiscommunicatie Onderhoud + afstemming 

crisiscomm.plan.  

Eventuele daadwerkelijke 

crisiscommunicatie niet inbegrepen 

Crisiscommunicatieplan beschikbaar 

online én offline. Besproken met 

communicatiemanagers HSD partners 

tijdens bijeenkomst 

Events Onderhoud en aanvulling 

eventkalender; voorbereidingen 

events (mappen, overleg, badges, 

etc.), verzending en administratie 

uitgeleende banieren, etc. + werk voor 

opening HSD Campus 

Eventkalender up-to-date (herziening per 

kwartaal) 

Content Content ontwikkeling (informatie 

ophalen, analyseren, teksten schrijven 

NL en ENG voor website, afstemmen 

met stakeholders), ca. 5 uur per week 

Gemiddeld 1 nieuwsbericht per week; 

(Nieuwe) HSD partners correct vermeld; 

HSD en gerelateerde projecten correct 

weergegeven. 

Oplossingen gereed voor HSD 

Onderwijsportal, UNICRI website, CSA 

website, HSD Campus 

3 of meer bloggers schrijven voor/via HSD 

Afstemming en alignment HSD 

communicatie met andere 

programma's (eg. Horizon 2020; DH 

Zakenstad; Digitale Steden etc.). Plus 

inbedding HSD in ROM-Z (en vice 

versa). Plus bijbehorende 

aanpassingen in 

communicatiemiddelen en content 

Overig Ontwikkelen marketingcommunicatie 

materiaal voor het werven/behouden 

van betalende leden 

Marketingcommunicatiemateriaal voor 

betalende partners ontwikkeld 

  Ontwikkelen communicatieplan voor 

exploitatie van HSD Campus (werven 

gebruikers Labs en kantoorruimte) 

Communicatieplan exploitatie HSD 

Campus ontwikkeld en geïmplementeerd 

  Doorontwikkelen social media 

strategie 

Update social media strategie gereed  

  Doorontwikkelen content strategy Update content strategie gereed 

  Aanpassen alignment & 

communicatiestrategie en opstellen 

communicatiejaarplan 2015 

Update Alignment & 

Communicatiestrategie gereed, inclusief 

jaarplan 2015 

 

 

  



 

 

 

EVENTS 2014  
Name Location Organisation Budget HSD role 

Trade mission UK London Municipality of The Hague  0 Knowledge & communication partner 

Dag van de Veiligheid  Blomberg Instituut 0 Knowledge & communication partner 

TEDx Binnenhof The Hague TedX & Ministry of Economic Affairs 0 Knowledge & communication partner 

Grand opening HSD Campus The Hague The Hague Security Delta 15.000 Catering, impactful opening ceremony, video registration 

NSS Welcome drink The Hague Municipality of The Hague  0 Knowledge & communication partner 

Nuclear Security Summit  The Hague Dutch Ministry of Foreign Affairs 0 Knowledge & communication partner 

ASIS 13th Eur Security 
Conference&Exhibition  

The Hague ASIS International 0 Knowledge & communication partner 

EFRIM Kortijk  European First Responder Innovation Meeting(EFRIM) 5.500 Organisation matchmaking bustrip. Video registration for 
HSD promotion 

Ondernemersplein The Hague Rabobank & Gem. Den Haag 0 Barter deal 

WC Hockey The Hague  0  

Trade mission India/Singapore  The Hague / WFIA / The Hague Security Delta 0 Knowledge & communication partner 

HSD Talks & Drinks The Hague The Hague Security Delta 1.800 150 guests, 10 Eur drinks, 2 Eur snacks 

NL UK Security Dialogue The Hague The Hague Security Delta, UK embassy in The Hague 15.000 Initiator, organisation & promotion. Video registration to 
support claim ‘knowledge hub’ 

DSEI 2013 London Clarion - BAE Systems - General Dynamics 0  

8th Future Security Conference Berlin Fraunhofer Group for Defense and Security VVS 0  

Dag van de Vrede The Hague Municipality of The Hague 0  

Haagse Intern. Dag The Hague Municipality of The Hague 0 Open house at International Org. 

Europol–INTERPOL Cybercrime 
Conference 

The Hague European Cybercrime  Centre (EC3)  0 Bi-yearly in The Hague, the other years by INTERPOL Global 
Complex for Innovation in Singapore 

Security Essen Essen http://www.security-essen.de/ 5.500 Matchmaking bustrip. Video registration for HSD 
promotion. 

Cyber Security Month online ENISA 0 tbd 

Week van de Veiligheid online Ministery of Security & Justice 0 tbd 

Security Congres Bunnik Platform voor Informatiebeveiliging 0  

Congres Veilig door Innovatie The Hague Ministery of Security & Justice 0  

The Grand Conference Ansterdam NCTV 0 Knowledge & communication partner 

Border Sessions The Hague Crossing Borders 0 Barter deal. HSD knowledge & communication partner 

Jaarcongres ECP  ECP 0  

NIDV symposium & exhibition Rotterdam NIDV Defensie & Veiligheid 5.000 Network facility 

Future Force Conference 2013 Ansterdam The Royal Netherlands Army and TNO 0  

HSD Talks & Drinks The Hague The Hague Security Delta 0 Budget 2015 

Onvoorzien  10% 4.780  

   52.580  

 


