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1. Inleiding 
 
HSD-office is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting HSD en heeft tot taak de gezamenlijk door de partners 
geformuleerde ambities waar te maken als regisseur, stimulator van de triple helix samenwerking tussen 
overheden, bedrijven en kennisinstellingen met het oogmerk maatschappelijk  en economisch rendement te 
realiseren. De organisatie van Stichting The Hague Security Delta bestaat uit de HSD-Board, die de strategische 
koers bepaalt, het HSD Executive Committee als uitvoeringsorgaan en de directie in samenwerking met HSD-
Office als dagelijks uitvoerder. De HSD-board is eindverantwoordelijk voor de koers en realisatie van de 
gemaakte afspraken die voortvloeien uit het Strategie en Urgentieprogramma. De triple helix is 
vertegenwoordigd in de HSD-Board. HSD-Office is een genetwerkte organisatie. De directie stuurt in directe zin 
een kleine Office aan van ca. 9 fte, echter indirect zo’n 35 personen die vanuit hun eigen taak en organisatie 
gelieerd zijn en meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van HSD als cluster, met inbegrip van 
sturen van het innovatieproces binnen de HSD-Campus 
 
Het jaarplan is een afgeleide van het strategie- en urgentieprogramma 2015-2020 dat in de HSD-Board van 3 
december 2014 is vastgesteld. De actielijnen uit het strategie- en urgentieprogramma hangen allen met elkaar 
samen; deze zijn niet voor niets gevisualiseerd als een triple helix. ij hebben elkaar nodig en versterken elkaar. 
Kennis is een voorwaarde om het HSD-Office kwalitatief te laten bijdragen bij het organiseren van het 
innovatieproces binnen de triple helix. Alle vier de actielijnen zijn bovendien noodzakelijk om alle bij HSD 
aangesloten partners te kunnen blijven verbinden. HSD kent een kennisinhoudelijke en operationele 
component. Beiden zijn afhankelijk van elkaar en begint bij de eerste. Het is niet voor niets dat de regering HSD 
als voorbeeld opnam in de reactie op het WRR-rapport van een lerende economie. Zonder inhoud rest slecht een 
prachtig en goed lopend HSD marketing verhaal. 
 
HSD-Office kan alleen vanuit de inhoud bijdragen aan de combinatie van maatschappelijk én economisch 
rendement: 
(1) het aan tafel krijgen en houden van de overheid als belangrijke behoeftesteller en eindgebruiker; 
(2) nieuwe triple helix verbindingen, in het bijzonder 3 tot 5 robuuste projecten/livinglabs/consortia; 
(3) crossovers van technieken en procesinnovaties;  
(4) zorgen dat innovatieprojecten die leiden tot de oplossing van daadwerkelijk veiligheidsvraagstukken én 

internationaal ‘vermarktbare’ producten en diensten; 
(5) een bruisende HSD Campus als nationaal innovatie centrum veiligheid, dat meer is dan een gewoon 

bedrijfsverzamelgebouw; 
 
Het voorliggende jaarplan is conform het verzoek van de HSD Board opgebouwd op basis van de zeker gestelde 
inkomsten voor 2015. De de inkomsten bestaan uit €1 mln bijdrage van gemeente Den Haag en €500.000,- aan 
partnerbijdragen. Er is nog geen toekenning op programma en projectgelden vanuit het Rijk. Er dient niet te rijk 
gerekend te worden met de inkind bijdragen, aangezien deze mensen ook veelal nog een eigen taak/functie 
hebben c.q. niet geheel voor de omvang van hun in kind inzet ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en ook altijd 
vanuit het eigen vaak ook commercië le belang hun HSD activiteiten ontplooien. De ervaring met de 
‘theoretische’ inzet  voor 2014’ van innovatiehuistrekkers bewijst dit. De inkind bijdragen in 2015 zijn bovendien 
fors afgenomen ten opzicht van 2014. HSD-Office zal als initiator, facilitator en regisseur de uitvoering van het 
jaarplan 2015 oppakken en bijdragen aan de gestelde doelen in het strategie- en urgentieprogramma 2015-2020. 
Echter zonder dat HSD-Office garanties kan afgeven op de in strategie- en urgentieprogramma aangegeven 
ambities, noch landelijk noch in de drie deelregio’s. 
 
Uit dit jaarplan blijkt namelijk een onbalans tussen de ambities in het door de Board vastgesteld strategie- en 
urgentieprogramma 2015-2020 in verhouding tot de door de Board beschibaar gestelde capaciteit en budget. 
Geformuleerde doelstellingen op het gebied van innovatie en banengroei kunnen daardoor niet worden 
gerealiseerd. Met andere woorden, als gevolg van het tot nu toe lagere zekergestelde budgetten opzichte van 
2014, zullen in 2015 de inspanningen, resultaten en de te bereiken maatschappelijk & economisch rendementen 
uit de pas lopen met de door de Board vastgestelde oorspronkelijk beschreven doelen. Concreet betekent dit dat 
de middelen hoofdzakelijk opgaan aan salariskosten en daarnaast voor programmagelden voor het uitbouwen 
HSD als innovatieve triple helix organisatie slechts zeer bescheiden middelen resten.  
 
Kortom, dit jaarplan geeft inzicht in de inspanningen, de te bereiken resultaten en de bijbehorende uitgaven van 
HSD-Office in 2015. HSD-Office zal zich vanuit al haar werkzaamheden in het bijzonder richten op 3 tot 5 
nationale innovatieprojecten. Dit wil zeggen projecten/livinglabs waarbij consortia samenwerken aan de 
Nationale Innovatie Agenda Veiligheid speerpunten, gekoppeld aan de beschikbare financieringsinstrumenten 
voor innovatie en een verwervingsagenda van de overheid en andere eindgebruikers. Dit zorgt voor blijvende 
verbinding met de HSD partners. Het draagt bij aan economische én maatschappelijk rendement.  
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2. Programmalijnen 

Programmalijn 1: Zichtbaar en werkend kenniscluster 
 
Innovatie begint en eindigt met kennis. Kennis is nodig om richting te geven aan het innovatieproces en om de 
vraag naar innovaties te formuleren. Zonder kennis geen innovatie, en zonder innovatie geen economische 
ontwikkeling. Kortom, de  productie en circulatie van kennis is dé motor voor het verdienvermogen van 
Nederland. HSD als triple helixorganisatie is op deze gedachte gebaseerd. De centrale taak van HSD office is het 
bijeenbrengen en versterken van de triple helix, kennis is daarbinnen de gemeenschappelijke noemer, het 
bemiddelen als “kennisbroker” tussen vraag en aanbod, tussen wetenschap en praktijk” is daarbij het 
belangrijkste middel. Deze rol is, naast een verzameling precieze activiteiten, meer nog een mindset gekenmerkt 
door het bij voortduring leggen van verbindingen waarvan de werkwijze van HSD office doordrenkt is.   
 
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, sociaalpsychologische of bestuurlijke en organisatorische oplossingen. 
 
1.1 Kennisontwikkeling 
 
Prestaties/resultaten 
 
- Signaleren en agenderen van veiligheidsvraagstukken in de relevante HSD-gremia en bij de partners 
- Het doorvertalen daarvan naar mogelijke implicaties en handelingsperspectieven binnen het HSD-

netwerk; 
- Het ontwikkelen van (strategische) concepten, scenario’s en verkennende studies, gekoppeld aan 

innovatiethema’s, programmalijnen en strategische innovatie- en kennisagenda’s van de ministeries 
van VenJ, Def, I&M en EZ; 

- Het leggen van inhoudelijke relaties met de kennis- en onderzoeksprogramma’s van kennis/ 
onderwijsinstellingen en overheid op het gebied van Safety & Security in het algemeen en Cyber 
Security in het bijzonder;  
Het leggen van inhoudelijke en programmatische relaties binnen het Nationale Veiligheidscluster, 
samen met Brabant en Twente; 

- Het opstellen van issuebriefs/white papers als startpunt van kenniscirculatie, HSD cafe’s en 
inhoudelijke kleinere bijeenkomsten rondom de speerpunten uit de Nationale Innovatie Agenda 
Veiligheid (NIAV); 

- Inhoudelijke ondersteuning R&D integratie en ontwikkelen van studies t.b.v. daadwerkelijke 
consortiavorming op basis van de NIAV; 

- Het organiseren van de HSD innovatiehuizen. Zie bijlage 1 voor de activiteiten. Deze worden zoveel 
mogelijk gestroomlijnd met de NIAV. 

-  Het opbouwen van expertise centrum CBRNe, door een consortium van HSD-partners TNO, NFI en 
RIVM. 

 
 
Deelbegroting 
Voorlopig €50.000,-. Ten behoeve van de inhuur op bovenstaande taken, inhoudelijke agenda setting, 

uitvoering enbegeleiding van de innovatiehuizen. Met als doel om juist resultaten te boeken op 
programmalijn 2: de vorming van 3 tot 5 consortia en/of concrete robuuste innovatieprojecten die 
leiden tot maatschappelijk en economisch rendement. Voor het opbouwen van het expertise centrum 
CBRNe is er in 2014 50.000,- programma geld beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag. De 
uitvoering ervan is door HSD-Office met hetzelfde bedrag volledig uitbesteed aan een consortium van 
TNO, NFI en RIVM. 

 
1.2 Netwerk- en community ontwikkeling 
 
Prestaties/resultaten 
- Het uitbouwen en onderhouden van de opgebouwde relaties in het cluster en in het gehele 

kennis/inhoudelijke netwerk van HSD. Het uitvoeren van de alignmentstrategie. 
- Onderhoud, uitbouw en beheer van de HSD-website, als knooppunt van de communicatiemiddelenmix 

en daarmee de uitvoering van de communicatiestrategie. Resultaat kwantitatief: 
 Nationaal: maandelijks 5% groei website verkeer, ontvangers/volgers nieuwsbrief en sociale  

media 
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 Internationaal: website bezoekers en lezers nieuwsbrief vergroten van ca. 18% naar 25% van het 
totaal 

- HSD website wordt doorontwikkeld tot een portal voor veiligheidscluster, waarbij we een portal maken 
voor de 5 veiligheidsthema’s (national security, urban security, cyber security, critical infrastructure en 
forensics ), access to talent & capital (financiering) en de onderwerpen CBRN (Centre of Excellence) en 
UAV’s. Hiermee ontsluiten we de ontwikkelde en opgehaalde kennis onder 1.1 

- Het uitvoeren van de tweewekelijkse HSD cafés, waarbij inhoud leidend  is als basis op de juiste mensen 
uit de gehele triple helix aan tafel te krijgeninhoudelijke bijeenkomsten organiseren met als doel het 
koppelen van HSD-partners aan de feitelijke uitwerking ervan (bijv. in de vorm van consortia) op basis 
van de speerpunten in de NIAV 2015  

- Aanstelling 2 programmamanagers voor cyber/vitale infrastructuur en urban/forensics 
 
Deelbegroting 
Voorlopig €60.000,-. Ten behoeve van het communicatiebudget en uitvoering HSD cafes 
Grootste deel van de beschikbare fte’s programmamanagers, als mede de directie. Met als doel om juist 
resultaten te boeken op programmalijn 2: de vorming van 3 tot 5 consortia en/of concrete robuuste 
innovatieprojecten die leiden tot maatschappelijk en economisch rendement 
 
1.3 Activiteiten gemeente Den Haag met ondersteuning vanuit HSD-Office 
 
Prestaties/resultaten 
- vestiging 10 nieuwe organisaties op de Campus 
- In gebruik name 6e verdieping met ca.1500m2 kantoor ruimte voor totaal beschikbare kantoorruimte 

van 3700m2  
- realisatie 5 nieuwe innovatieprojecten op de HSD campus via HSD stimuleringsfonds 
 
Deelbegroting  
Voorlopig geen geen middelen. Behalve af ten toe rondleiden en uiteraard als spin-off van de inhoudelijke 
inspanningen van HSD-Office onder programma lijn 1 
 
1.4 Activiteiten KvK/MKB Connect, in regie en coordinatie vanuit HSD-directie 
 
Prestaties/resultaten 
 
- 10% groei van MKB-partners, uitbouwen naar landelijk netwerk 
- Retentieverlies van MKB netwerkpartners van maximaal 5 % in 2015 
- Het stimuleren en faciliteren van innovaties in de veiligheidssector vanuit de kansen die het MKB 

daarbij biedt. MKB Connect activiteiten; wel meer in lijn KvK naar click en call in plaats van face2face. 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen eigen middelen. KvK draagt in kind bij met ca. 1 fte. Er is daarnaast beperkte inzet van 
zowel HSD directie als HSD programmamanagers mogelijk op MKB Connect goed te regisseren en aan te sluiten 
op anderen HSD activiteiten. 
 
1.5 Kennisbruggen 
 
Prestaties/resultaten 
- Organiseren van samenwerking tussen HSD en EU/Europese security sectoren gericht op 

termijnvorming van Knowledge Innovation Centre Security (KIC) 
- Samenwerking met USA, Canada en Singapore 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen.  Er is zeer beperkt deel van de tijd beschikbaar vanuit directie, tenzij er extra 
financiering komt. Het is nu niet realistisch om als resultaat een MoU’s op te nemen. 
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Programmalijn 2: Faciliteren van consortia 
 
Faciliteren op van consortia innovatie en samenwerkingstrajecten, en begeleiding van inhoud én proces en 
ontsluiting van en/of toeleiding naar financieringsbronnen zodat consortia effectief met resultaat tot 
productontwikkeling of maatschappelijke innovatie komen en ideeën niet blijven hangen. De NIAV is de 
inhoudelijke motor om te komen tot nieuwe consortia c.q. concrete innovatieprojecten en living labs. De 
beschikbaarheid van voldoende kapitaal is van belang voor (internationale) bedrijven om zich in een land of 
regio te vestigen. HSD wil de aanwezige financieringsinstrumenten daarom beter toegankelijk maken voor de 
triple helix partners in alle stadia van innovatie en met verbinding met kapitaal voor groei. 
 
2.1 Living labs/white pearl projects/accelerators in nauwe samenwerking met Innovation Quarter 
(IQ) 
 
Prestaties/resultaten 
- Ontwikkeling van 3 tot 5 robuuste nieuwe consortia/ ‘living lab’ projecten. Uiteraard in overleg met de 

board te bepalen. Een die begin 2015 daadwerkelijk van de grond lijkt te komen is een livinglab 1e fase  
rondom de internationale zone Den Haag. Een en ander is sterk afhankelijk van de trekkerschap in de 
speerpunten van de NIAV. Op voorhand lijken cyber en UAV’s kansrijk. IQ zet in afstemming met HSD 
in op enerzijds een testcentrum UAV’s gekoppeld aan bigdata en downstream en anderzijds een Safe 
Harbor en (cyber)resilience programma. 

- Het faciliteren bij de opzet van een accelerator programma voor veelbelovende startups op het gebied 
van security 

 
Deelbegroting 
Voorlopig €50.000,-. Ten behoeve van te faciliteren van consortia door het organiseren van meerdere (16+)  
bijeenkomsten,  workshops en daarbij het eventueel betrekken van inhouds- en procesdeskundigen en 
begeleiden van de aanpak van de speerpunten.  
Er is beperkte tijd beschikbaar vanuit directie en programma managers. Er is 1,5 fte beschikbaar bij IQ om bij te 
dragen aan het ontwikkelen van consortia/living labs/robuuste innovatieprogramma’s. 
 
2.2 Verwervingsagenda te koppelen aan NIAV 
 
Prestaties/resultaten 
- Ontwikkeling van een (concept) nationale investerings- of /verwervings-agenda die vanaf 2016 naast de 

NIAV sturing aan het proces van innovatie en economische ontwikkeling geeft 
- Faciliteren consortia om kennis en kunde te bundelen en de NIAV te koppelen aan verwervingsagenda 
- Structurele inbedding van innovatie als onderdeel van de verwerving o.a. door organiseren 

bijeenkomsten, partijen als inkopers  en juristen betrekken, best practices uit  binnen- en buitenland 
zichtbaar maken  

- Uitvoering NIAV 2015 : procesbegeleiding, aanscherping vraagarticulatie, bijdragen ontwikkeling 
plannen van aanpak en aan totstandkoming van consortia 

- Ontwikkeling verwervingsagenda 2015 voor ten minste 3 trajecten 
 
Deelbegroting 
Voorlopig €50.000,-. Ten behoeve van te faciliteren van consortia door het organiseren van meerdere (16+)  
bijeenkomsten,  workshops en daarbij het eventueel betrekken van inhouds- en procesdeskundigen en 
begeleiden van de aanpak van de speerpunten. Tevens ten behoeve van het opstellen, vormgeven/produceren 
van een verwervingsagenda en het opstellen en produceren van de NIAV 2016. 
 
2.3 Koppeling triple helix partners aan geldstromen 
 
Prestaties/resultaten 
- Actieve ondersteuning van perspectiefvolle innovatietrajecten in verschillende levensfasen: 

fundamenteel -, toegepast onderzoek, prototype financiering, marktintroductie en financiering voor 
groeiversnelling,  bij financieringsbronnen.  

- Verbeterde aansluiting tussen gelden van NWO, EU kaderprogramma’s zoals Horizon 2020, 
AgentschapNL, V&J/NCTV innovatieregeling, HSD Stimuleringsfonds, ROM participatiefonds, andere 
ROM financieringen en tot slot verstrekkers van risicokapitaal en banken 

- Organiseren van gezamenlijke profilering van triple helix partners t.b.v. Europese geldstromen , o.a. 
Horizon 2020 en Interreg 

- Uitbrengen, onderhouden, bijstellen en  beheren van de financieringswijzer  
 
Deelbegroting 
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Voorlopig geen middelen. Er is beperkte inzet vanuit directie en programmamanagers hierop mogelijk.  
Hier ligt in het verlengde de punten onder 2.1 t/m 2.3 een rol bij IQ in afstemming met HSD. 
 
2.4 Inhoudelijke en procesmatig begeleiding van innovatietrajecten 
 
Prestaties/resultaten 
 
- Opzetten/uitbouwen van ‘project trusted network initiative’,in samenwerking met internet service 

providers, banken en AMS-IX en NL-IX oplossing tegen DDOS aanvallen uitwerken en implementeren; 
- Start bijeenkomsten organiseren op de 16 speerpunten NIAV en facilitatie bij verdere ontwikkeling tot 

concrete projecten; 
- Faciliteren van eindgebruikers richting concrete innovatie trajecten/projecten zoals o.a. 

ACM/belastingdienst internet services op open source intelligence en NCI op cyber; 
- Doorontwikkeling nationale testbeds op gebied van critische infrastructuur en crisismanagement. 
 
Deelbegroting 
Voorlopig €50.000,-. Ten behoeve van het projectleiderschap, uitvoering inclusief juridische bijstand bij 
reeds ingezette projecten, zoals o.a. trusted network initative, NCI, ACM en nationale testbeds. Voor overige 
uitvoerend projectleiderschap bij projecten voortkomend uit de NIAV is nog geen budget beschikbaar. 
 
2.5 Gezamenlijk optrekken met regionale ontwikkelingsmaatschappijen bij het ontsluiten van 
financieringsmogelijkheden 
 
Prestaties/resultaten 
 
- Actieve samenwerking met de regionale ontwikkelings- maatschappijen, zoals IQ, BOM, en Oost NV 
- Samenwerking vastleggen in een convenant 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Er is zeer beperkt inzet vanuit directie en programmamanagers hierop mogelijk. 
Hier ligt een belangrijke rol voor IQ in afstemming met HSD. 
 
2.6 Optimaliseren van rendement van business- en innovatiecreatie in nauwe samenwerking met IQ 
en met gemeente Den Haag 
 
Prestaties/resultaten 
 
- Inhoudelijke en procesmatige begeleiding van samenwerkingspartners/consortia naar HSD fonds 
- Inhoudelijke en procesmatige begeleiding van consortia na toekenning uit HSD fonds 
- Onderzoek mogelijkheid van de doorontwikkeling van het HSD Stimuleringsfonds naar een proof-of-

concept fonds en/of een business development fonds ondergebracht/samengebracht bij IQ. 
- Jaarlijkse selectie van circa 20 naar 5 projectvoorstellen ingediend door samenwerkende bedrijven in 

de veiligheidssector, kennisinstellingen en overheden en monitoring rendement 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Er is zeer beperkte inzet van directie en programmamanagers hierop mogelijk. 
 
2.7 Vorming consortia en steun aan partneres bij ontwikkelen van voorstellen in het kader van 
Horizon2020) 
 
Prestatie/resultaten 
 
- Inhoudelijke koppeling tussen de nationale en regionale kennisagenda’s en de EU horizon 2020 R&D 

agendaInzicht in en inventarisatie van mogelijkheden voor HSD consortia op de ‘Grand Challenges’ in 
het profielthema’”Inclusive, innovative and secure societies” van het programma Horizon 2020 en de 
noodzakelijke combinatie onderzoeksprojecten met daarin creatieve, technische, sociaalpsychologische 
of bestuurlijke en organisatorische oplossingen.  

- Faciliteren van consortia die voorstel gaan indienen in programma horizon 2020 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Er is zeer beperkte inzet van directie en programmamanagers hierop mogelijk. 
Hier wordt wel nauw samengewerkt met het gemeentelijke programma Den Haag internationale stad om met en 
via hen en de onderwijs en kennisinstellingen optimaal rendement te halen met de gegevens capaciteit. 
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Programmalijn 3: Human Capital Agenda Security 
 
 
Essentieel voor het succes van HSD is de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel en een goede 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bedrijven kiezen hun vestigingsplaats op basis van toegang tot de 
markt, kennis, kapitaal en talent. Daartoe stelt HSD met partners een strategische Human Capital Agenda 
Security op. 
 
Activiteiten HSD-Office 
 
3.1 Doorontwikkelen van het Security talent community en platform 
 
De portal www.securitytalent.nl is opgeleverd in een 1.0 versie. Dit jaar zal gewerkt worden aan een 2.0 versie, 
waarbij look&feel verbeterd zijn en er automatisch door partners een opload kan plaats vinden van vacatures, 
stages, trainingen en opleidingen. Er zal gewerkt worden aan een businessplan om de basis exploitatie van 
www.securitytalent.nl op orde te krijgen met een sluitende begroting. Er zal gewerkt worden om zoveel mogelijk 
HSD partners ook te verbinden aan de portal.  
 
Prestaties/resultaten 
- Actieve betrokkenheid van meer partners en het op gang brengen van de dynamiek in de Security 

Talent community ondersteund door een talent portal  
- Minimaal een Sluitende businesscase voor de portal 
- oplevering 2.0 versie portal 
- 25 HSD partners die zichtbaar zijn via de portal 
- gevulde info met zoveel mogelijk relevante vacatures, stages, trainingen en opleidingen en aan de 

andere kant talentdossiers 
 
Deelbegroting 
Voorlopig €50.000,-. Ten behoeve van de doorontwikkeling naar 2.0 versie portal securitytalent.nl, huur 
ruimte op HSD campus, urendekking met gecofinancierde uren via HSD premium partnership van v. Aetsveld 
en VHP en een enkel talent event i.s.m. ICP 
 
3.2 (a) opbouw en uitbouw van een Cybersecurity academie, (b) opbouw van een Instituut van Safety 
en security (c) uitbouw ENCS 
 
Prestaties/resultaten 
- Honorering van een strategic partnership project ingediend bij EU programma ‘leven lang leren’ 
- Accreditatie van de executive master 
- Jaarlijks minimaal 20 deelnemers executive master, vanaf 2017 eerste buitenlandse deelnemers 
- Aansluiting regulier cyber en veiligheid onderwijs /kennisontwikkeling TU, UL, HHS met  HSD, 

instituut S&S en CSA, mede uitmondend in participatie in triple helix innovatieprojecten en aangepaste 
curricula 

- Het model van ENCS uitbouwen van testbeds op het gebied van cyber/vitaal naar meerdere vitale 
sectoren 

 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. In 2014 is opdracht verstrekt aan bureau dit projectvoorstel maakt voor EU 
Erasmus+ programma. Mogelijk wordt daarmee voor consortium van 6 organisaties uit 3 landen €1 mln. aan 
financiering voor komende 3 jaar binnengehaald. Alleen bij toekenning van het project kan er vanuit HSD-Office 
middelen worden ingezet, o.a. ook voor 3.1. en 3.3 
 
3.3 Aansluiting Onderwijs <-> arbeidsmarkt  
 
Prestaties/resultaten 
- Honorering van een strategic partnership project ingediend bij EU programma ‘leven lang leren’ 
- Zichtbare ontsluiting van onderwijs, stage en vacatureaanbod via de portal securitytalent.nl en 

aangepaste curricula 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Zie wel 3.1 en 3.2. 
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3.4 Uitbouw strategisch partnerschap met International Community Platform 
 
Prestaties/resultaten 
- Minimaal 1 gezamenlijk talent event per jaar 
- Groei van 5 HSD internationale partners per jaar die aansluiten bij ICP 
- Uitbouw van ICP naar nationaal niveau, mede door de samenwerking met HSD 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Zie wel 3.1 t/m 3.3. 
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Programmalijn 4: Internationale acquisitie en branding 
 
De HSD ambitie impliceert dat enkel autonome groei binnen de sector niet voldoende zal zijn om de 
doelstellingen te behalen. Om die reden is focus op internationale acquisitie en branding een belangrijk 
speerpunt van HSD. Hierbij wordt enerzijds gefocust op het aantrekken en betrekken van internationale 
security bedrijven en anderzijds op het vermarkten van kennis van Nederlandse bedrijven in het buitenland. 
 
4.1 Aantrekken buitenlandse bedrijven en instellingen/Internationaal acquisitieprogramma 
 
Prestaties/resultaten 
- Opening van een HSD buitenlanddesk dan wel een landingsprogramma voor buitenlandse 

ondernemingen 
- Intensivering samenwerking met het Security Acquisitie Platform (SAP) en Innovation Quarter  
- Jaarlijks steven naar de vestiging van  10 security bedrijven en instellingen in Nederland. 
- Aanwas van 200 arbeidsplaatsen drie jaar na de vestiging; inzetten Europese hoofdkantoren en R&D 

faciliteiten.   
- Focussing op organisaties die strategisch met toegevoegde waarde voor het huidige cluster 
- Focus op regio’s in VS en Canada, het Verenigd Koninkrijk en op sub sectoren als Cyber Security , 

ICT/security oplossingen en forensics. 
- Ontwikkeling van een meerjarig strategisch acquisitieplan IQ/HSD;   
- leads inventariseren;  
- Aansluiting op strategisch reisplan op nationaal niveau 
- Aansluiting op Startup Delta plan met als boegbeeld Neelie Kroes 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Er is beperkte inzet vanuit HSD directie mogelijk die benut wordt voor goede 
afstemming met IQ, gemeente DH en Startup Delta en het voorzitten van het internationaal  security acquisitie 
platform overleg. 
 
4.2 ontwikkelen handelsbruggen door jaarlijkse handelsmissies EU landen (België, DL, UK, Fr) en/of 
Singapore, Canada, US en BRICS landen 
 
Prestaties/resultaten 
- Borging van bestuurlijke vertegenwoordiging in handelsmissies naar speerpunt landen 
- Security als specifiek onderwerp bij handelsmissies dan wel jaarlijks een eigen HSD handelsmissies 

organiseren naar EU landen en/of Singapore, Canada, Oostkust US en BRICS landen. In 2015 zullen 
geen uitgaande handelsmissies vanuit HSD-Office worden georganiseerd, tenzij er extra middelen ter 
beschrikking komen. 

 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Tijdens GSCS en TUS Expo zijn ook inkomende handelsmissies en matching 
events georganiseerd, vanuit directie en communicatie van HSD-Office wordt hier enige tijd aan besteed. In 
2015 geen uitgaande handelsmissies gepland en geen activiteiten op realisatie kennisbruggen (zie 1.2), omdat er 
geen middelen beschikbaar zijn. 
 
4.3 Waardepropositie, communicatie en branding 
 
Prestaties/resultaten 
- Ontwikkeling van een op lokaal/regionaal/nationaal niveau geïmplementeerde i nternationale waarde 

propositie, goede aansluiting en ontsluiting van HSD bij IQ regiobranding, bij Vrede&Recht en 
veiligheidsprofiel van gemeente DH, bij NFIA/RVO ‘Netherlands as (secure) digital gateway to Europe’ 
and Startup Delta met als boegbeeld Neelie Kroes. 

- Ontwikkeling en implementeren van een online marketing strategie  
- Website door ontwikkelen tot een portal.  
- Jaarlijks presenteert HSD zich minimaal 3x op een vooraanstaand internationaal congres/event 
- White Pearl Projecten ontwikkelen/realiseren met oog op internationale zichtbaarheid 
 
Deelbegroting 
Voorlopig geen middelen. Zie wel punt 4.4. en tijdsinvestering vanuit communicatie verbinding worden 
georganiseerd richting regionale en nationale branding.  
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4.4 Organiseren van congressen/evenementen 
 
Prestaties/resultaten 
- Jaarlijks minimaal één internationaal toonaangevend congres of an der evenement organiseren waarin 

projecten voortkomend uit de innovatiehuizen en living labs worden gepresenteerd; in 2015 wordt 
tijdens de GCSC een innovatieroom “powered bij HSD” georganiseerd. Daarbij vinden ook inkomende 
handelsmissies plaats uit VS, Canada en UK. Ook tijdens de TUS EXPO is HSD aanwezig. Onderdeel 
van TUS Expo is een matching event, georganiseerd door de KvK. 

- Terugkerende bilaterale bijeenkomsten met de beoogde samenwerkingspartners naar EU, Singapore, 
Canada, Oostkust US en VK, in 2015 enkel inkomende handelsmissie naar de GCSC, tenzij er andere 
middelen beschikbaar worden gesteld; 

- Jaarlijks worden minimaal  5 internationale congressen geacquireerd voor Den Haag en/of NL 
 
Deelbegroting 
Voorlopig €45.000,-  voor events. 
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3. Governance stichting en bedrijfsvoering HSD-Office 
 
HSD is geen bedrijf, géén kennisinstituut en geen overheidsorganisatie. De Stichting, met als uitvoerder de 
HSD-Office functioneert optimaal als onafhankelijk platform tussen de triple helix partijen door voortdurende 
de optimale interactie tussen deze partijen te bewerkstelligen. Middelen daarvoor zijn onder meer voor het 
ontwerpen, organiseren, uitvoeren en bewaken jaarplancyclus Board, ondersteunen Adviesraad, ondersteunen 
Executive Committee, directievoering/managementtaken, Rapportagetaken jaarplancyclus, verslaglegging 
bijeenkomsten, bewaken acties en voortgang, interne bedrijfsvoering, alignment, netwerkmanagement, 
communicatie door de inrichting en uitvoering van community-/programmanagement, het beheer van de 
website en de ontwikkeling daarvan tot portal, uitbrengen van nieuwsbrieven, organiseren 
communicatienetwerk en het organiseren van HSD-cafés, seminars en workshops. Daarnaast wordt HSD -Office 
ook bedrijfsvoerings technisch gewoon georganiseerd. Dat wil zeggen alle ondersteunende zaken worden 
uitgevoerd en zijn op orde op het gebied van HR, Financiële administratie, contractbeheer, waaronder 
partnerships en overige facilitaire zaken. De gehele financiële administratie wordt uitbesteed bij Hollan d 
Accounting House. Dit dient uiteraard wel aangestuurd te worden vanuit HSD Office. 
 
HSD-Office bestaat in 2015 uit:   
- Algemeen directeur (in opdracht/management fee) 
- Executive directeur (1 fte) 
- Algemeen secretaris/plv. Directeur (1 fte, in kind gedetacheerd door Gemeente Den Haag t/m 31 mrt) 
- Programma-/communitymanager (2 fte) 
- Liaison VenJ (0,9 fte, in kind gedetacheerd door VenJ)  
 
- Communicatiemanager (0.9 fte)  
- Eventmanager (0,7 fte, in kind gedetacheerd door gemeente Den Haag) 
- Backoffice medewerker (0,5 fte) 
- Directiesecretaresse/office manager (1 fte) 
- Secretaresse (0.6 fte) 
- Stagiaires (3 fte) 
 
Deelbegroting 
- 920.000,-  Personeel: werkgeverslasten, inclusief salariskosten, zonder opleidingsbudget 
 
- €40.000,- Exploitatielasten, algemeen beheer 
- €65.000,- Huisvesting 
- €25.000,-  ICT 
- €20.000,- Financiële administratie  
- €65.000,- Reis/verblijf/representatie 
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4. Begroting HSD-Office 2015 in perspectief 
 
INKOMSTEN STICHTING HSD 
Bedragen x € 1.000 

2014 2015 
Ingediend bij 
de board  

2015 
Zeker 
gesteld  

Lidmaatschapsgeld/Partnerbijdrage 
- Founding 
- Premium 
- Netwerk 

500.000 
 

550.000 500.000 

Subsidie gemeente DH 500.000 
 

1.000.000  1.000.000  

Subsidie provincie Zuid Holland 0 
 
 

In gesprek, 
mogelijk 
200K a 300K 

 

Project- en/of programmafinanciering vanuit VenJ 500 
(VenJ start 
subsidie) 
 

In gesprek, 
inhoudelijk 
voorstel ligt 
bij VenJ 

 

Project- en/of programmafinanciering vanuit EZ 0 In gesprek, in 
kind/prog/ 
project 
financiering 

 

In kind bijdrage 
- KvK 
- IQ  
- Gemeente DH 
- V&J 
- HCSS (co-financiering) 
- Thales en FOX-IT 
- Overige HSD partners (voornamelijk trekkers 

innovatiehuizen) 

Ca. 9 fte 
 

Ca. 5 fte Ca. 5 fte 
(-0,5) 
(+1) 
(-1)  
(=) 
(-3) 
(=) 
(-0,5) 

TOTAAL 1.500.000 3.170.000 1.500.000 
 

UITGAVEN STICHTING HSD 
Bedragen x € 1.000 

2014 2015 
Ingediend bij 
de board op 
29 sept 2014 
 

2015 
Op basis 
van zeker 
gestelde 
inkomsten 

HSD-Office (basisexploitatie) 
- Personeel (meer dan de helft hiervan, namelijk 

de directie en de programma managers, voert 
werk uit ten behoeven van de programmalijnen) 

- Huisvesting 
- ICT 
- Beheer/bedrijfsvoering 
- Reis, verblijf, representatie 

750.000 1.310.000 1.135.000 

Veiligheidsinnovatie (te besteden programmagelden) 
- Kennisontwikkeling; waaronder productie en 

circulatie van kennis, HSD cafe’s, kennisbank, 
strategische oriëntatie/context bepalingen en 
foresightstudies, opbouw kennishubs en 
Innovatieplatform; waaronder uitwerking en 
onderhoud NIAV, verwervingsagenda, opbouw 
KIC, innovatiehuizen, conferenties 

- Projecten & programma’s; waaronder 
regie/coördinatie triple helix, door ontwikkelen 
HSD-PPS, White pearl projecten, bijdrage 
topsectoren, ontwikkelprojecten, NIAV en 
innovatiehuis-projecten 

- Human Capital Agenda, waaronder uitbouw 
CSA, ENCS, Institute Safety&Security, talent 
community en portal securitytalent.nl, 
arbeidsmarkt, onderwijs/security talent 

- Marketing & acquisitie en handel; waaronder 
internationale acquisitie bedrijven en 
congressen, internationaal vermarkten HSD 
(projecten), handelsrelaties, economische 
missies, internationale vertegenwoordiging 

750.000 
 
 

1.860.000 365.000 

TOTAAL 1.500.000 3.170.000 1.500.000 
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Bijlage 1: extra activiteiten per innovatiehuis nationaal, vitaal, cyber, urban en 

forensics 
 
Nationaal 
- Organiseren conferentie “anticiperend vermogen” voor ontwikkelingen in de nationale veiligheid 

(future base) 
- Organiseren 1 event mbt “Big data” met aandacht voor beoordelen van marktpotentieel big-data 

benaderingen en koppeling daarvan aan Secure Societies (GC 1) 
- Organiseren 1 bijeenkomst met als thema “Herziening strategie Nationale veilgheid en koppeling 

daarvan aan Secure Societies (GC 2) door ontwikkelen twee proposals (Interact en Daise) 
- Ontwikkelen van CBRN-kennispartnernetwerk in een CoE  
- Organiseren van event over de strategie nationale veiligheid “Quo Vadis” en vervolgens 
- Ontwikkelen van een H2020 proposal (ontwikkeling EU-crisis response) en HSD-stimuleringsfonds 

proposal (ontwikkeling Integrale Risico en Capaciteitenanalyse) 
- Organiseren 1 event publiek-private samenwerking mbt border security 
- Formuleren van een NIA CBRN (als onderdeel van de NIAV) met publieke en private partners 
- Organiseren event CBRN “one year after NSS” 
 
Vitale infrastructuur 
- Organiseren 1 sessie met publiek-private partijen over afbakening scope en inhoud Vitale Infra 
- Ontwikkelen media campagne mbt security vitale infrastructuur 
- Aansluiten (branche-/kennisorganisaties Vitale Infrastructuur aan HSD 
- Ontwikkeling van een cybersecurity awareness training voor VI-sectoren 
- Eenmaal tot uitvoering brengen van die training 
- Organiseren … workshops om interdepentie duidelijk te maken tussen “cyber en fysiek” in de vitale 

infrastructuur als onderdeel van de NIAV “internet of Things”  
- Ontwikkelen (mede door organisatie van brainstorm bijeenkomsten) en produceren van een white 

paper “cybersecurity as the succesfactor for smart industry” 
 
Cyber 
- Organiseren visiesessie Nationaal detectie netwerk 
- Organiseren visiesessie Nationaal response netwerk 
- Netwerkbijeenkomsty HSD-partners Cyberresilience 
- Informatiebijeenkomst “security & privacy by design” 
- 2 informatiesessie over EU-breaches notifications voor HSD partners 
- Organiseren 1 debat over standaarden mbt “electronische identiteiten” (vervolgens) 
- Organiseren 1 debat over solutions mbt “misbruik electronische identiteiten”  
- Ontwikkelen 1 project/proof of concept cyber detectie mbv HSD-stimuleringsfonds 
- Voorbereiden 1 grootschalige, multiparty oefening op het terrein van nationale cyberresillience 
 
Urban security 
- Bijeenbrengen van publieke, private “key spelers” op het thema “urban security” (29 jaunari 2015) om 

in gezamenlijkheid tot definiering van proposities, handelinsperspectieven en coalitions of willing and 
able te komen (hier ligt een relatie naar de NIAV speerpunten)  

- Uitbrengen van een issuebrief over “public order management en crowd management” 
- Definieren van toepasselijke ”minimum intrusion tools” voor evenementveiligheid en crowdcontrol in 

samenwerking met de nationale politie 
- Uitvoering Internationale zone project gemeente Den Haag (gebiedsbeveiliging) 
- Organiseren i.s.m. CCV HSD-Cafe over thema “inbraakpreventie en toezicht” 
- Uitbrengen van een issuebrief over radicalisering 
- In samenwerkling met het IMPACT-EUROPE consortium gemeenschappelijke planvorming 

ontwikkelen mbt readicalisering 
- Organiseren 1 informatiesessie mbt ervaringen eerdere interventies en huidige behoeften van politici, 

politie en burgers mbt radicalisering 
- Organiseren van een informatie sessie en bepaling “follow up” waarin kennis en (inter)nationale 

ervaring en kennis wprdt gedeeld over “community policing” 
- Ism nationale politie uitvoeren van een “needs analysis sessie” in samenwerking met politie en 

beveiligingsorganisaties op het terrein van community policing 
- Organiseren van 1 Informatiesessie over het thema “delen van state-of-the art en resultaten van EU- en 

defensie projecten” op het terrein van de weerbare stad/regio” 
- Uitvoeren van een “needs analysis” met en ten behoeve van first-responders 



  

14 
 

 
 
Forensics 
- Organiseren van 1 bijeenkomst binnen de HSD community over het thema “security forensics” 
- Inpluggen “security forensics” en “intelligence forensics” in het innovatiebeleid (agenda) van VenJ 
- Ontwikkelen en indienen van 1 projectvoorstel “forensic markers and tracers” ten behoeve van het 

HSD-stimuleringsfonds 
- Ontwikkeling van spectraal camera FTS als volwaardig forensisch product en (internationale) 

commercialisering ervan   
- Verkenning (internationale) commercialisering forensische tools: “markers en tracers”, “plaats delict 

scan”  
- Ontwikkelen en indienen van 1 proposal (incl. consortium)  in H2020 (FCT-7; augmented reality and 

serious gaming) 
- Ontwikkeling en uitbrengen van een “technology and sciencescan” ten behoeve van het identificeren 

van nieuwe kennis en technologie voor “security forensics” 
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Bijlage 2: Activiteiten HSD-partners op terrein van de HSD-thema’s National 

security, Critical infrastructure, Cyber, Urban security, Forensics 

 
OPm PE : Deze bijlage heb ik verwerkt in bovenstaand format, we moeten nog bepalen waar dit 
precies te plaatsen   
 
Inhoudelijke 
challenge 

faciliteren netwerk en 
kennis delen 

kennis ontwikkeling 
en projecten 

agenderen thema’s business 
ontwikkeling 

Cyber detection & 
response 

 Visie sessie over 
Nationaal Detectie 
Netwerk en 
Nationaal 
Response Netwerk 

 Demonstraties 

 Projecten / 
POCs voor 
detectie 
oplossingen, 
bijv m.b.v. 
simuleringsfond
s 

 Inzet faciliteiten 

 Strategisch 
agenderen 
NDN, NRN 

 Issue brief 
 Innovation 

room 

NDN, NRN 
projectontwikkeling 
aanjagen 

Cyber Resilience Netwerk bijeenkomst  Multi-party 
grootschalige 
oefening 

 Nationale 
oefening 

Nationale oefening 
agenderen 

 

Security & Privacy 
by Design 

Informatiebijeenkomst   End user partijen 
geïnteresseerd 
krijgen (groot winst 
punt) 

Wet- en 
regelgeving, 
toezicht en 
controle 

Informatie sessies over 
EU breach 
notifications en over 
Effectief toezicht 

   

Misbruik 
elektronische 
identiteiten 

Standaarden debat Solutions project   

 
Nationaal 
Inhoudelijke challenge faciliteren 

netwerk en 
kennis delen 

kennis ontwikkeling 
en projecten 

agenderen 
thema’s 

business ontwikkeling 

Vergroten van de 
voorspellende of 
anticiperende waarde van 
ontwikkelingen die invloed 
hebben op de nationale 
veiligheid (GC1) 

Conferentie 
Anticiperend 
Vermogen 
(Futurebase) 

Project HSD 
stimulerings fonds 
Futurebase 

Event: Big Data  
 

Beoordelen 
marktpotentieel big 
data benaderingen 

Het verbeteren van de 
koppeling tussen 
risicobeoordeling en de 
effectieve en efficiënte 
inzet van capaciteiten 
(mensen, middelen, 
methoden) (GC2) 

Bijeenkomst 
Herziening 
Strategie NV 

H2020 proposal 
ontwikkeling 
Interact 
H2020 proposal 
ontwikkeling 
DAISE 

 CBRN: Het 
internationaal 
positioneren van 
CBRN 
kennispartners uit 
Nederland in een 
network of 
excellence 

Het verbeteren van de 
koppeling tussen 
risicobeoordeling en de 
effectieve en efficiënte 
inzet van capaciteiten 

Event: 
Strategie 
Nationale 
Veiligheid: 

H2020 proposal 
ontwikkeling EU 
crisis response 
HSD proposal 
ontwikkeling 

Event: Publiek 
Private 
Samenwerking 
Event: Border 
Security 

Ondersteunen 
Investeringsagenda 
innovatie in 
veiligheid 
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(mensen, middelen, 
methoden) (GC2) 

Quo Vadis Integrale Risico en 
Capaciteitenanalyse 

Formuleren van 
een NIA CBRN 
(met publieke en 
private partners) 
als onderdeel 
van de NIAV 
Event: CBRN: 
Nuclear Security 
1 Year After NSS 

     

 
Vitale Infrastructuur 
Inhoudelijke 
challenge 

faciliteren netwerk 
en kennis delen 

kennis 
ontwikkeling en 
projecten 

agenderen thema’s business 
ontwikkeling 

Afbakening scope 
en inhoud VI  

Activering VI-
netwerk door 
Informatie 
bijeenkomsten 
 

Identificeren van 
trekkers voor elk 
VI-thema 

 
Uitwerken van de 
thematiek per 
thema 

Ontwikkelen 
mediacampagne 

Aansluiten VI sector 
/brancheorganisaties 
aan HSD 

Cybersecurity en 
“Internet of 
everything”  

 Ontwikkelen 
cybersecurity 
awareness 
training voor VI-
sectoren 

Interdepentie 
tussen cyber en 
fysiek zichtbaar 
maken mbv 
workshops in HSD 
netwerk 

 

Ketenbenadering 
Cybersecurity  

 Ontwikkelen 
whitepaper 
”Cybersecurity as 
the succesfactor for 
smart industry” 

Brainstorm 
bijeenkomsten tbv 
opstellen 
whitepaper 

 

Ketenbenadering 
fysieke veiligheid  

    

     

 
 
 
Urban Security 

Inhoudelijke 
challenge 

faciliteren netwerk en 
kennis delen 

kennis ontwikkeling 
en projecten 

agenderen thema’s business ontwikkeling 

Evenement 
veiligheid en public 
order management 

 Bezoek aan 
evenementen 
waarbij Future 
Events betrokken is 

 Definiëren van 
minimum  instrus
ion tools (tussen 
megafoon en 
wapenstok), ism 
politie 

 Issue brief over 
POM en crowd 
management 

  

Evenementen als 
valorisatie platform 
aanbieden aan 
leveranciers en 
gemeenten; 

Gebied- en 
gebouwbescherming 

 Disseminatie 
bijeenkomsten 
diverse KP7 
projecten 

 Uitbreiding IZ-
project 

 H2020 match-
making 

  

Inbraakpreventie en  HSD-cafe ism CCV  Uitvoeren van 
MKB challenges  Ism deelnemende 

bedrijven aan TNO 
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toezicht  challenges proposities 
opzetten. 

Radicalisering Informatiesessie over 
ervaringen met eerdere 
interventies en huidige 
behoeften van politici, 
politie en burgers 

H2020 match-
making 

RTD mbt dit 
onderwerp (weer) 
op de beleids-
agenda krijgen 
(issue-brief) 

Met het IMPACT-
EUROPE consortium 
exploitatie plan 
opzetten 

Community policing Delen van ervaringen 
van politie eenheden 
en gemeenten; ook 
buitenlandse 
ervaringen 

H2020 match-
making 

Uitvoeren van needs-
analysis sessie ism 
politie/beveiligers 

  

De weerbare 
stad/regio 

Delen van state-of-the-
art en resultaten van 
EU- en Defensie 
projecten. 

 Ism USAR first 
responders needs 
analysis 
uitvoeren 

 H2020 match-
making 

  

 
 
 
Forensics 

Inhoudelijke 
challenge 

faciliteren netwerk 
en kennis delen 

kennis 
ontwikkeling en 
projecten 

agenderen thema’s business 
ontwikkeling 

Ontwikkeling en 
integratie Forensics 
binnen het Security 
domein 

Brainstorm en sessie 
binnen HSD 
organiseren rond het 
thema Security 
Forensics 

 Security Forensics 
en Intelligence 
Forensics binnen 
VenJ innovatie-
agenda inbrengen 

 

Externe funding 
voor speerpunt 
projecten binnen 
HSD forensics 

 
Indienen van nieuw 
forensisch project 
Forensische 
Markers en Tracers 
binnen HSD call 
Indienen van 
project en 
consortium H2020 
(augmented reality 
en serious gaming) 
 

  

Identificeren van 
nieuwe science en 
technologie voor 
security forensics  

 Technology en 
Science scan ihkv 
Security Forensics 

  

Forensische tools 
en methodes als 
Nederlands export 
product 

   Ontwikkeling van 
spectrale camera 
FTS als volwaardig 
forensisch product 

Verkenning 
commercialisering 
Markers en Tracers 
en PD Scan 

 
 



 

 

 


