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1. Inleiding 
 
 
The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit 
Nederlandse cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de 
zogenaamde triple helix samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied 
van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale 
infrastructuur en het forensisch werkveld. Met als gezamenlijke ambitie: meer 
bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. 
 
Om het alle partners in het Nederlandse veiligheidscluster te helpen hun 
gezamenlijke ambities te realiseren is in juli 2013 Stichting The Hague Security 
Delta opgericht. De stichting heeft als taak het veiligheidscluster sterker te maken 
door het faciliteren, organiseren en initiëren van toegang tot relevante informatie, 
kenniscirculatie, financiering, innovatieprogramma’s & -projecten, talent, 
zakenpartners en internationale promotie. Stichting HSD wordt bestuurd door 
vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen en 
is gevestigd op de HSD Campus in Den Haag. De stichting kent een 
uitvoeringsorganisatie: HSD Office. 
 
Voor u ligt het HSD Werkplan 2016. Hierin wordt beschreven wat HSD Office in 
2016 voor de partners wil realiseren als waardevolle bijdrage aan de partners 
alsmede de ontwikkeling van het nationale veiligheidscluster. Tevens geeft het 
jaarplan een overzicht van de capaciteit en de financiële middelen die nodig zijn 
binnen de HSD Office om de resultaten zoals die in dit plan beschreven zijn, te 
realiseren.  
In het najaar van 2015 heeft de HSD board besloten de sturing van HSD office te 
wijzigen. Deze gewijzigde ‘governance’ betekent onder meer dat er binnen de 
board portefeuillehouders zijn aangesteld. Dit werkplan 2016 is ingedeeld aan de 
hand van de onderwerpen van de portefeuillehouders.  Hiermee heeft iedere 
portefeuillehouder direct inzicht in de activiteiten van HSD office die betrekking 
hebben op zijn/haar  portefeuille en de hieraan gekoppelde (te verwachten) 
resultaten. Ieder hoofdstuk van H 2 tot en met7  betreft derhalve een portefeuille. 
 
Het werkplan staat niet op zichzelf. De achterliggende lange-termijndoelstellingen 
staan beschreven in het vorig jaar geaccordeerde HSD Strategie en Urgentie plan. 
Het jaarplan geeft aan hoe, binnen de randvoorwaarden van het beschikbare 
budget en personeel, er in 2016 gewerkt wordt naar de lange termijn doelstellingen 
van HSD. Om de hoofddoelstelling van HSD te vertalen naar een gestructureerde 
aanpak, werkt HSD via een aantal “waarde proposities”. De waarde proposities zijn 
voor HSD de kapstok en leidraad waarlangs concrete resultaten worden 
gerealiseerd die van nut zijn of waarde hebben voor de partners van HSD. 
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De waardeproposities waarlangs HSD werkt zijn: 
 
• `Access to Knowledge`  

Inzicht in voor de partners relevante veiligheidsvraagstukken is van groot 
belang. Dit kan triple helix samenwerking bevorderen of men kan leren van 
elkaars kennis en ervaring. HSD inventariseert de kennisbehoefte, bundelt 
en ontsluit deze, laat studies verrichten en brengt rapporten en issuebriefs uit 
en brengt partijen bij elkaar rondom actuele thema’s. 

 
• `Access to Innovation` 

HSD creëert een open innovatie systeem waar publiek privaat pre 
competatief samengewerkt wordt aan nieuwe ideeen, diensten en producten. 
Dit biedt de basis voor nieuwe samenwerkingen en consortia tussen 
partners. HSD showt deze gezamenlijke innovaties in een ‘innovationroom’. 

 
• `Access to Market’ 

De HSD partners hebben de behoefte aan samenwerking die ertoe leidt dat 
innovatieve oplossingen worden aangedragen voor complexe 
maatschappelijke veiligheidsuitdagingen. De bevordering van het 
bijeenbrengen van vraag en aanbod wordt aan beide zijden van het 
spectrum als een wens ervaren. Door de focus op kennisuitwisseling en het 
open innovatiesysteem komen partners ook daadwerkelijk bij elkaar. 

 
•  ‘Access to Capital’ 

In alle fasen van innovatie en groei bestaat er een behoefte aan financiering 
en kapitaal. HSD ontsluit deze en probeert vanuit de inhoud de diverse 
financieringen en fondsen in de verschillende fase van innovatie te 
stroomlijnen. De behoefte is specifiek voelbaar bij het  MKB en starters. HSD 
Office draagt bij aan verbinding tussen vraag naar en aanbod van 
financiering en kapitaal. 

 
• ’Access to Talent’ 

Er is bij zowel de publieke als private partners grote behoefte aan goed 
geschoold personeel. HSD ontwikkelt een Human Capital Agenda en een 
online en offline community Securitytalent verderen verbindt daarmee vraag 
naar en aanbod van talent, training en opleiding.   

 
Verweven door alle bovenstaande waardeproposties onderneemt HSD een breed 
scala van acties zoals bijvoorbeeld: netwerkmomenten  creëren, deelnemen aan 
(en organiseren van) events, een bijdrage te leveren aan het publiceren van nieuws 
voor en over onze partners.  
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2. Kennis, innovatieprocessen en strategie 

 
De centrale vraag die bij dit hoofdstuk past is: Welke strategie leidt voor de partners 
en open innovatie tot de grootste waardecreatie en op welke wijze kunnen de Triple 
Helix samenwerking het best tot stand komen? Een belangrijke voorwaarde voor 
het bepalen van de beste strategie is hierbij dat de partners van HSD goed 
geïnformeerd worden over voor hun belangrijke veiligheidsvraagstukken en dat dat 
bijdraagt aan kenniscirculatie tussen de partijen. 
 
HSD Office denkt mee en stuurt daar waar mogelijk zodat de voorwaarden voor 
Triple Helix samenwerking worden gecreëerd of verbeterd vanuit de veiligheid- 
thema’s en op cross overs. Dit doet HSD nationaal en daarnaast slaat HSD 
internationale kennisbruggen. Een initiatief om tot bundeling te komen van de 
Europese Kennisclusters (Knowledge Innovation Centre Security) draagt bij aan 
internationale kennisontwikkeling en samenwerking. 
 
Nationale Innovatie Agenda Veiligheid (NIAV) 
De Nationale Innovatie Agenda 2015 heeft gefungeerd als middel voor strategie 
ontwikkeling, opbouw van een open innovatie systeem, pre- competatieve en triple 
helix samenwerking. Het legde de basis onder een aantal robuuste programma’s. 
Zaak is in 2016 deze energie voort te zetten in een meerjarige “rollende” agenda 
belegd met programma’s en speerpunten, gebaseerd op open innovatie en 
vertrekkend vanuit gemeenschappelijk te definiëren “toekomstperspectieven” op de 
diverse terreinen van (maatschappelijke) veiligheid. 
 

2.1 Taken en resultaten 
 
# Omschrijving van de taak Invulling van de taak Resultaat 

1 Het HSD overkoepelend bij 
elkaar brengen van vraag en 
aanbod van kennis.  

Het opzetten van een 
gestructureerde aanpak om 
(opkomende) 
veiligheidsvraagstukken te 
signaleren en bijbehorende 
kennisbehoeften en 
kennisaanbod inzichtelijk te 
krijgen en aan elkaar te 
verbinden. Dit moet leiden tot 
een continue cyclus met 
actviteiten als bijvoorbeeld 
workshops, kennisateliers en 
innovationrooms. In 
gezamenlijkheid van partners 
wordt zo gewerkt aan 
agendering en pre-
programmering. 

Een ‘kenniskaart’ (behoefte 
aan en wie ontwikkelt welke 
kennis) op een beperkt 
aantal geinventariseerde 
veiligheidsvraagstukken 
(voorloper onderwerpen). 
 
Waar noodzakelijk en 
gewenst kan een verdieping 
plaatsvinden door het 
uitvoeren van 
(inventariserende) studies 
en/of het opstellen van white 
papers. 

3 Het actief opzoeken van 
crossovers met andere 
sectoren die tot nieuwe, 
kansrijke innovatiegebieden 
kunnen leiden.  

HSD (i.s.m. IQ) zoekt 
samenwerking met:  
creatieve industrie (ClickNL), 
informatiesamenleving 
(ECP),  

Concrete samenwerking 
waarin duidelijk is wat met 
meerwaarde voor HSD is 
met twee sectoren. 
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goed bestuur(IMPEC),  
space (NL spacecluster), 
mobiliteit en logistiek 
(Connekt)  
Financial Crime (IFFC) onder 
de vlag van HSD 
We onderzoeken 
mogelijkheden aan te haken 
met de ontwikkelingen  rond  
smart cities en smart 
industry/industrie 4.0. 

4 Het tot stand komen van een 
Nationale Innovatie Agenda 
als basis voor open innovatie 
en triple helix samenwerking  

Op basis van de ervaring van 
de NIAV 2015 zal HSD het 
proces starten (d.m.v. 
bijvoorbeeld consultatie van 
de partners) om een nieuwe 
NIAV 2016/2020  te 
produceren. 

Een NIAV 2016-2020. 
 
Een bestuurders 
dinerwaarin committment 
van de deelnemers wordt 
uitgesproken aan de nieuwe 
NIAV 

Onderstaande resultaten zijn projectmatig belegd: 

5 Het doorontwikkelen van het 
expertise Netwerk CBRN, 
door een consortium van 
HSD-partners TNO, NFI en 
RIVM. 

HSD begeleidt de partners Een zelfstandig CBRN 
netwerk en een website 
ontsloten via de HSD portal.  

6 HSD Office zet zich voor 
verbinding tussen europese 
veiligheidsclusters, met 
mogelijk op de oprichting van 
een EU innovatie en kennis 
cluster. 

In Europees verband 
organiseren van 
samenwerking tussen HSD 
en EU/Europese security 
clusters gericht op 
termijnvorming van 
Knowledge Innovation Centre 
Security (KIC).  
 
Excellente kennisregio’s die 
in beeld zijn: Karlsruhe, 
Muchen, Tampre, Bilbao, 
Aixe-en-Provence, Nice en 
Estland.en Vlaanderen. 

Haalbaarheidsstudie en Go-
No Go beslissing tot inzet op 
lange termijn van oprichting 
EU Innovation Centre (KIC) 
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3. Human Capital Agenda, inclusief onderwijs   
 
Goed gekwalificeerd personeel en een goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt zijn belangrijke randvoorwaarden voor de tot verdere bloei te kunnen 
komen van het veiligheidscluster. HSD office ontsluit voor de partners stages, 
vacatures, trainingen en opleidingen via het securitytalent. Dit draagt bij aan het 
gemakkelijker en dus efficiënter aan goed personeel te komen en hen te behouden. 
 
Bovendien is het HSD cluster de schakel tussen de partners en onderwijs 
instellingen zodat er een goede afstemming oa inzake curricula en samenwerking 
wordt gefaciliteerd. Op dit moment zijn we, niet alleen HSD Office maar vooral ook 
onze collegae van onze premium partners, aan het werk om een langere termijn 
roadmap voor de HCA vorm te geven. Daarin willen we de ambities vaststellen, en 
natuurlijk ook de mogelijke (gewenste) programmering, positionering van de HSD 
en de andere (samenwerk)partners die nodig zijn om die ambities te bereiken. 
Arbeidsmarktanalyse, samenwerken bedrijfsleven/onderwijs, bestaande initiatieven 
bundelen en versterken zijn key-elementen in die roadmap.  
 
3.1 Taken en resultaten 
 
# Omschrijving van de taak Invulling van de taak Resultaat 

7 HSD ontwikkelt (verder) met 
partners de strategische Human 
Capital Agenda Security (1).  

HSD begeleidt het proces dat in 
2015 gestart is waarbij partners 
zich inspannen om in contact 
met de HSD Community een 
nieuwe vacature portal te 
ontwikkelen. 

Nieuw verbeterd 
security talent portal 
om vacatures van 
partners te kunnen 
plaatsen en in 2016 
ontsluiting van 300 
vacatures/stages te 
kunnen bereiken. 
 

8 HSD ontwikkelt (verder) met 
partners de strategische Human 
Capital Agenda Security (2)  

HSD speelt een actieve rol in 
het koppelen van talent aan 
vacatures. 

Serie van 4 HSD 
events is om 
potentieel personeel 
te koppelen aan 
vacatures van 
bedrijven.   

9 HSD ontwikkelt (verder) met 
partners de strategische Human 
Capital Agenda Security (3) 
 

HSD heeft als de werkgevers te 
koppelen aan onderwijs. HSD 
onderhoudt hiertoe contacten 
met o.a  de Haagse 
Hogeschool en het ROC 
Mondriaan en andere onderwijs 
instellingen en bv. nieuwe 
platform voor cyber onderwijs 
en onderzoek met een aanbod 
op het thema (Cyber) security 
en betrekt deze bij kennis en 
programma initiatieven. 

Deelname van 
onderwijs aan 
Nationale Innovatie 
Agenda Veiligheid 
(dus samenwerking 
binnen de Triple 
Helix). 
 
Het opleveren van 
een HSD human 
capital agenda en 
roadmap 

10 HSD voert  de cyber security 
summerschool 2016 uit. 

HSD verbindt NATO NCI en 
Europol en organiseert 
gezamenlijk de 2

e
 cyber 

security summerschool 

Summerschool met 
maximum aantal 
deelnemers 
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4. Programmeren, ontwikkelen van programma’s en valoriseren 
 
In 2016 zal een aantal bestaande initiatieven/programma’s verder worden 
ontwikkeld.  In 2015 is een constructieve dialoog gestart met het ministerie van 
veiligheid en justitie. Daaruit zijn enkele kansrijke onderwerpen voor programma’s 
benoemd die in 2016 verder zullen worden geconcretiseerd. 
 

 Aardobservatie (multi gebruikers) 

 Sensing (Nationale Politie) 

 Real Time intelligence (Nationale Politie) 
 
Daarnaast zijn er clusters van activiteiten die langs ‘natuurlijke’ weg zijn ontstaan, 
o.a. via de NIAV en lopende initiatieven in HSD-verband zijn waarbij reeds sprake is 
van een zekere programmatische samenwerking in een triple helix ‘coalition of the 
willing and able’. Ook deze, acht hieronder beneden genoemde activiteiten,  zullen 
worden doorontwikkeld in 2016. 
 

 Integrale gebiedsontwikkeling met als belangrijk lopend project Internationale 

Zone Den Haag. Daarnaast loopt een traject met de gemeente Amsterdam als 

vraagsteller waarin HSD partners in consortia voorstellen ontwikkelen om het 

Rembrandtplein als uitgaansgebied veiliger en plezieriger te maken; 

 Cyberweerbare infrastructuur, met onder meer het komen tot een secure 

designed infrastructuur: smart, functioneel en veilig en de ontwikkeling van een 

bijbehorend nationaal testbed; Trusted Network Initiative, een lopend project 

over een last resort oplossing tegen DDOS aanvallen.  

 Event security, werken aan integrale oplossingen voor publieke en private 

partijen (informatie platform met een verdienmodel);  

 Aardobservatie geschiedt bijvoorbeeld met behulp van sensoren in UAVs en 

satelieten. Ook kan gebruik worden gemaakt van grondgebonden sensoren die 

hun data upstreamen naar UAV’s en satellieten. Robotisering, artifical 

intelligence, bigdata en internet of things zijn onlosmakelijk aan deze 

ontwikkeling verbonden. Onderdeel hiervan zijn de totstandkoming van  

hightech test- en ontwikkelcentra op de voormalige vliegvelden in Twente en 

Valkenburg. 

 Beveiligde realtime intelligence en het gebruik hiervan in de samenwerking in 

het multidomein. Meldkamers van de toekomst waarbij sensing een belangrijk 

rol speelt, informatie (bigdata) op genetwerkte knooppunten samenkomt, wordt 

verwerkt, verdacht gedrag wordt gedetecteerd  en gebruikt om 

informatiegestuurd op te treden; 
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 Bestrijding van fraude en innovaties op het gebied van Fintech. Verder te 

ontwikkelen in samenwerking met het Institute for Financial Crime; 

 Big data in Safety & Security, gerelateerd aan de ontwikkeling van het 

COMMIT2DATA programma in wording. Dit heeft sterke raakvlakken met 

sensing, realtime intelligence en bestrijding van fraude. 

 Forensics. Bredere toepassing van methoden en technieken in (inter)nationale 

opsporingsvraagstukken (van NL kennis naar nieuwe NL markpositie); 

HSD Office zal vanuit haar rol bezien hoe de bovenstaande programma’s, die nu 

nog soms een andere aanvliegroute kennen, in elkaar verweven of optimaal 

geschakeld kunnen worden. Uiteraard in overleg met de eindgebruiker c.q. 

beslissingsbevoegde. 

Naast de inhoudelijk/specifieke programma’s zijn er randvoorwaardelijke te 

programmeren zaken, zoals 

 De ontwikkeling van financieringsinstrumenten; het nastreven van het tot 

standkomen van innovatie subsidie instrumentaria (mogelijk via wetgeving). 

 Privacy in relatie tot veiligheid; het borgen van de privacy van de burger door het 

toepassen van innovaties (zoals Privacy by Design). 

 Open Innovatiesysteem; HSD creert de voorwaarden die leiden tot een 

ecosysteem waar open innovatie mogelijk en vanzelfsprekend is. 

De bovenstaande projecten zijn afgeleid van -en passen in- de HSD hoofdhema’s 

die ondermeer beschreven staan in het HSD Strategie en Urgentie plan. Het 

verband tussen de HSD hoofdthema’s en de bovenstaande programma’s is terug te 

vinden in bijlage 1. 

4.1 Taken en resultaten 
 
# Omschrijving van de 

taak 
Invulling van de taak Resultaat 

11 Het tot stand komen 
van triple helix 
samenwerking (1) 

HSD inventariseert de relevante 
(nieuwe) behoefte i.s.m. de onder 
andere de ministeries, 
veiligheidsorganisaties en de vitale 
infrastructuur. 

Een 
verwervingsagenda 
met een koppeling 
naar de NIAV 

12 Het tot stand komen 
van triple helix 
samenwerking gericht 
op open innovatie (2) 

HSD faciliteert de bestaande 8 
programma’s (zie boven) enontwikkelt 
deze verder. HSD zal de 3 programma’s 
die door het ministerie van VenJ zijn 
aangedragen, verder concretiseren en 
daarbij samenwerking naar de triple 
helix partijen faciliteren. HSD 
continueert het faciliteren van de 
samenwerking tussen triple helix partijen 
die geïnitieerd is vanuit de NIAV 2015 of 
die op andere wijze tot stand komen. 

Minimaal 6 concrete 
samenwerkingsproject
en die zorgdragen voor 
voortgang in de 
programma’s  
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5. Regionaliseren, Partner en Community Management (nadruk op 
nationaal) 

 
Het veiligheidscluster in Nederland wordt verstrekt door: 
• Bundeling van de drie veiligheidsplatforms (Dutch Institute for Technology, 

Safety & Security DITSS), Twente Safety and Security TSS) en HSD.  
• Activering bestaande partners en groei van partners met focus op corporates 

en scale ups, die zich aansluiten bij de platforms ( HSD, DITSS, TSS).  
• Goede verbinding met de startups Delta’s met samenwerking rondom 

innovatieve nieuwe veiligheidsproposities 
• HSD trekker in de nationale citydeal en de roadmap next economy van de  
 metropoolregio Rdam&DH 
•  Community building op de HSD campus, het nationaal innovatie centrum. 
• Financieringskapitaal te ontsluiten, beschikbaar te hebben en het zo optimaal 

mogelijk richten van de bestaande fondsen om innovaties en groei te 
stimuleren. 

 
HSD office zet zich in voor het versterken van het nationale cluster door een 
bijdrage te leveren aan de bovenstaande punten. Voor zowel prioritering van de 
activiteiten, als de keuze voor organisaties die zich vestigen op de HSD campus, is 
het leidend principe de belangen van de HSD partners om samen innovaties tot 
stand te brengen die bijdragen aan maatschappelijk én economisch rendement. 

 
5.1 Taken en resultaten 
 
# Omschrijving van de taak Invulling van de taak Resultaat 

13 Uitbreiding versterkt het 
cluster. HSD realiseert dit  
d.m.v. het leggen van 
inhoudelijke en 
programmatische relaties 
(1).  

Nationale uitbreiding 
en daarmee 
versterking van het 
cluster wordt door 
HSD opgepakt door 
actief contact met 
Brabant en Twente te 
hebben met het doel 
samenwerking 
structureel vorm te 
geven, waarbij wordt 
uitgegaan van de te 
onderscheiden 
profielen/sterktes van 
de drie regio’s. 

Een set aan afspraken die de 
samenwerking met DITSS en TS&S 
vergemakkelijken en het cluster 
sterker maken. Met minimaal een 
afgestemde partner propositie. 
 
Een verkennende studie voor de 
midden lange termijn over de 
optimale vorm van samenwerking 
tussen de drie regionale cluster 
over gezamenlijke partnerships, 
financiering, living labs en 
programma’s 
 
Een groot evenement waar de drie 
cluster zich gezamenlijk 
presenteren 

14 Versterking van het cluster. 
HSD realiseert dit  d.m.v. het 
leggen van inhoudelijke en 
programmatische 
verbindingen (2)   

 

HSD ondersteunt en 
stimuleert I.s.m. met 
de KvK en MKB 
Connect en via de 
drie regionale hubs 
activiteiten met het 
doel activering van de 
huidige partners en 

20 nieuwe (landelijk verspreide) 
MKB-partners 
 
KvK landelijk ingehaakt in HSD 
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meer MKB (scale ups) 
partners te werven. 

15 Uitbreiding  
versterkt het cluster. HSD 
realiseert dit  d.m.v. het 
leggen van inhoudelijke en 
programmatische relaties (3)   

Operationaliseren van 
de CITYDEAL;  
Doorontwikkelen -in 
samenwerking met de 
Gemeente Den Haag- 
van de HSD Campus 
als nationaal open 
innovatie centrum 
veiligheid. 

Een actieplan waarin omschreven 
wordt hoe de citydeal praktisch 
wordt gerealiseerd.  

16 Reuring, uitbreiding en 
innovatieprojecten en cross 
over samenwerkingen op de 
HSD campus 
versterken het cluster. HSD 
realiseert dit  d.m.v. het 
leggen van inhoudelijke en 
programmatische relaties (4)   

HSD legt i.s.m de 
Gemeente Den Haag 
en IQ contacten met 
(nieuwe) partners met 
het doel deze zich 
aan te melden als 
nieuwe partner en/of 
een kantoor openen 
op de campus met 
focus op scale ups, 
innovatief MKB en 
innovatie eenheden 
van corporates.   

Vestiging 10 nieuwe organisaties 
op de HSD campus. Volledige in 
gebruik name 6e verdieping met 
ca.1500m2 kantoor ruimte. 
 
230 HSD partners eind 2016, focus 
van de groei op corporates en scale 
ups verspreid over het land. 
 
Voorbeelden van triple helix 
projecten en living labs uit de 
regio’s worden nationaal en 
internationaal in de etalege gezet 
via HSD campus 

17 Uitbreiding  
versterkt het cluster met 
startups. 

De Gemeente Den 
Haag en HSD werken 
samen de inhoudelijke 
invullingvan een 
startup programma te 
starten op de HSD 
campus. 

Een incubator en startup 
programma voor starters op de 
HSD campus. 

18 HSD zet zich in om 
subsidies/fonds beschikbaar 
te hebben voor 
veiligheidsinnovaties die in 
triple helix verband tot stand 
gebracht te kunnen worden  

In 2014 zijn er in 
totaal 1 mE aan 5 
consortia toegekend 
via het HSDfonds. Dit 
fonds bevorderde 
ontwikkeling van 
innovaties. 

Een subsidie (zoals het HSD 
Stimuleringsfonds) weer in 2016 
beschikbaar te hebben. 
Bijvoorbeeld via de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij)en een 
Proof of Concept Fonds. 

19 In het kader van faciliteren 
van de samenwerking (oa in 
triple helix verband) is het 
belangrijk zicht te hebben op 
financierings mogelijkheden. 
HSD biedt de community 
inzicht hierin.  

HSD neemt 
initiatieven die ertoe 
leiden dat  de partners 
aansluiting vinden op 
bestaande regelingen 
van NWO, EU 
kaderprogramma’s 
zoals Horizon 2020, 
AgentschapNL, 
V&J/NCTV  

Een vernieuwde financieringswijzer 

20 HSD versterkt het cluster 
door financiering 
beschikbaar te hebben voor 
partners 

HSD ism IQ benadert 
investeerders 
(Venture Capitalists) 
en starters/MKB en 
verbindt deze. 

Een (Dragons Den actige)  “Access 
to Capital” event. 5 matches tussen 
VCs en bedrijven  
Een privaat initiatief van een 
investeringsfonds op het gebied 
van security (ism IQ en Gem DH). 
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6. Marketing en Communicatie & Internationale Contacten 
 
In 2016 ligt de focus op het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van het 
cluster. HSD wordt daarbij zowel nationaal als internationaal gebrand en 
gepositioneerd als nationaal veiligheidscluster. Dit doen we door vanuit de inhoud, 
resultaten en (parel)projecten te communiceren. Successen van gezamenlijke 
partner inspanningen worden gedeeld. Er wordt gebruik gemaakt van ‘earned’ 
media (persaandacht/speaking opportunities) en  ‘owned’ media, zoals de HSD 
website, nieuwsbrieven, social media én door het ontwikkelen van sharable content 
zoals infographics en video's. Om meer vanuit de inhoud te kunnen communiceren 
wordt de HSD website - de bron voor de externe communicatie - doorontwikkeld tot 
een portal website. Verder worden partners zo goed verbonden met (inter)nationale 
congressen en events in relatie tot de HSD programma’s of waardeproposities. 
 
Om vervolgens het bereik te vergroten is partner ‘alignment’ in de communicatie 
cruciaal. Door een uniforme boodschap uit te dragen over het cluster versterken we 
de HSD propositie. Ter ondersteuning hiervan wordt een communicatie toolkit 
ontwikkeld en organiseren we twee keer per jaar een strategisch communicatie 
bijeenkomst met founding en premium partners. 
 
In 2016 is een belangrijk speerpunt om naast de branding van HSD als secure 
gateway to Europe bekendheid te creëren rondom de ‘access to’ waardeproposities 
van HSD. Ten aanzien van prioritering van activiteiten, als mede het actief 
participeren in internationale missies is het leidend principe de belangen van HSD 
partners om samen innovaties tot stand te brengen. 
 
6.1 Taken en resultaten; Marketing en Communicatie 
 
# Omschrijving van de taak Invulling van de taak Resultaat 

21 Zichtbaar maken 
toegevoegde waarde van 
het cluster: Door inhoudelijk 
goede informatie 
voorziening wordt het cluster 
versterkt. Daarom is 
corporate communicatie 
voor de partners van HSD 
en het veiligheidscluster in 
de breedte van groot 
belang. 

HSD onderhoudt en beheert de 
HSD-website, als knooppunt van de 
informatievoorziening van de 
partners en veiligheidscommunity. 
Dat betekent: 
 
- Dagelijks posten van twitter en 
LinkedIn berichten 
- Dagelijkse nieuwsberichten 
- Periodieke nieuwsbrieven- 
Sharable content creeren van 
parelprojecten en resultaten 
(infographics, video) 
De HSD website wordt volledig 
vernieuwd tot een nog 
overzichtelijkere portal van en voor 
het veiligheidscluster. Verder 
worden de HSD “access to” 
proposities goed zichtbaar gemaakt 
en HSD rapporten en issuebriefs 
geplaatst.  
 

Vernieuwde website 
 
Van 5000 naar 7500 
bezoekers per maand 
groei website verkeer 
in 2016 
  
Dagelijkse 
nieuwsberichten, 
twitter, LinkedIn posts 
en periodieke 
nieuwsbrieven. 
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22 HSD zet zich in om inhoud 
en partners goed te 
verbinden aan congressen 
en events in relatie tot de 
HSD programma’s of 
waardeproposities.  

HSD organiseert op de campus 
bijeenkomsten, workshops en 
evenementen met het doel de 
partners van inhoudelijke informatie 
te voorzien.  
 
Een belangrijk criterium hierbij is er 
zoveel mogelijk gezocht wordt naar 
onderwerpen die voor Overheid, 
Bedrijven en kennisinstelling van 
belang zijn. 
 
Verder assisteert HSD bij het 
organiseren van evenementen die 
partners op de campus 
organiseren. 
 
HSD maakt een selectie van events 
& beurzen waar HSD deelneemt. 

HSD events:  
 
2 wekelijkse HSD 
cafés 
 
reeks van Access to 
Talent events 
 
Access to Capital 
event  
 
Internationaal 
toonaangevend 
congressen (o.a. 
Mobile 360 security, 
TUS EXPO, 
StartupFest, 
Space&Security, site 
events cyber EU 
voorzitterschap en EU 
Security Research 
Event) 
(mede)organiseren 
waar projecten 
voortkomend uit de 
programma’s en living 
labs worden 
gepresenteerd. 

 

 
Het veiligheidscluster van HSD wordt versterkt door: 
• Partners te informeren over buitenlandse veiligheidsclusters (zowel Europa 

als daarbuiten) zodat deze daarmee zelf contact kunnen leggen. Dit 
eventueel vergemakkelijken door nog enkele MOU’s met buitenlandse 
security kennis clusters af te sluiten.  

• Het inhoudelijk assisteren en mede organiseren van voor partners relevante 
handelsmissies (en eventueel indien er aantoonbare meerwaarde is voor de 
partners) ook participeren. 

• Via acquisities nieuwe bedrijven en congressen naar Nederland te halen. 
 
De wereld is groot en beperkte capaciteit noodzaakt het stellen van prioriteiten. 
HSD richt zich in 2016 op de volgende gebieden: EU veiligheidsclusters (in het 
bijzonder Belgie, Frankrijk, Duitsland en UK), USA en Canada. 
 
 
6.2 Taken en resultaten; Internationale contacten 
 
# Omschrijving van de taak Invulling van de taak Resultaat 

23 HSD zet zich in het 
nationale cluster 
internationaal te 
positioneren. Het doel 
hiervan is het nationale 

HSD betrekt partners bij 
(inkomende ) handelsmissies en 
treedt adviserend op naar de 
organiserende partijen (RVO, 
Gemeente Den Haag).  

Assistentie en 
mogelijk deelname 
aan maximaal 3 
handelsmissies.  
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veiligheidscluster te 
versterken (1) 

24 HSD zet zich in het 
nationale cluster 
internationaal te 
positioneren. Het doel 
hiervan is het nationale 
veiligheidscluster te 
versterken (2). 

HSD legt contacten met (voor 
partners) relevante buitenlandse 
partijen en veiligheidsinstanties en 
sluit MOU’s af ter bevordering van 
de contacten. 
 
HSD heeft nu 3 MoU’s afgesloten 
(Fairfax USA, Ottawa, Dept 
Homeland Security USA+ 
gemeente DH met India) die 
geoperationaliseerd worden.  

2 Voortgangsnotities 
stand van zaken 
m.b.t. het 
operationaliseren van 
afgesloten MOU’s 
 
 

25 HSD zet zich in het 
nationale cluster 
internationaal te 
positioneren. Het doel 
hiervan is het nationale 
veiligheidscluster te 
versterken (3). 

HSD biedt de strategische acquisitie 
partners zoals NFIA, WFIA, IQ en 
gemeente Den Haag ondersteuning 
bij het realiseren van hun 
doelstellingen en targets. De focus 
ligt daarbij op die bedrijven die iets 
toevoegen aan het nationale 
cluster. 
 
De ondersteuning betreft het 
inhoudelijke ondersteunen van het 
Strategisch Acquisitie Overleg, 
inhoudelijke advies en netwerk 
verbinding voor de acquisitie 
partners, het op orde en up to date 
hebben van de Engelstalige HSD 
site, factsheets en de internationale 
propositie van HSD, optimale 
aansluiting bij NFIA campagne van 
The Netherlands as the secure 
digital gateway to Europe en het 
positioneren van de HSD campus 
(incl WTC) als 
vestigingsmogelijkheid voor 
internationale bedrijven. 

Door gezamenlijke 
inspanning worden de 
targets van de 
strategische acquisitie 
partners van 10 
security bedrijven 
gerealiseerd. 
 
Door gezamenlijke 
inspanning worden de 
targets van The 
Hague Convention 
Centre van 5 
internationale 
congressen-events 
gerealiseerd. 

26 HSD zet zich in het 
nationale cluster 
internationaal te 
positioneren. Het doel 
hiervan is het nationale 
veiligheidscluster te 
versterken (4). 

HSD continueert de 
voorbereidingen (samen met IQ en 
Canadese ambassade) om te 
komen tot een programma waarbij 3 
tot 4 Canadese cyber bedrijven zich 
voor een periode van 3 maanden op 
de campus kunnen vestigen. Dit 
initiatief wordt genomen om de 
drempel te verlagen voor vestiging 
in Europa. Het programma wordt 
“Soft Landing HSD” genoemd. 
IQ organiseert overigens samen 
met de Nederlandse ambassade in 
Ottawa eenzelfde programma in 
Ottawa voor Nederlandse bedrijven. 

3-4 Canadese cyber 
bedrijven die voor een 
periode van 3 
maanden zich op de 
campus vestigen. 
1-2 Canadese 
bedrijven die besluiten 
zich permanent op de 
HSD campus te 
vestigen.  
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7. Bedrijfsvoering 
 
Een efficiënte bedrijfsvoering van HSD Office is van groot belang om de 
voornemens voor 2016 optimaal gerealiseerd te krijgen. 
 
7.1 Taken en resultaten 
 
# Omschrijving van de taak Invulling van de taak Resultaat 

27 Ondersteuning van de primaire 
processen van HSD.   

Beheer en onderhoud van 
alle personele, 
informatie&ICT, 
organisatie, facilitaire, 
algemene en huisvesting 
(PIOFAH) taken. 
Secretariele ondersteuning. 

Een goed lopend office 
dat de bedrijfsvoering 
op orde heeft en 
daarmee optimaal de 
taken voor de partners 
en het cluster kan 
uitvoeren. 
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8. Personele inzet & Financiën  
 
8.1 Personeel 
 
HSD office streeft naar de volgende personele bezetting (zie tabel). De vacatures 
zullen naar verwachting het eerste kwartaal worden gevuld. 
 
Functie Huidige bezetting Vacature Totaal (incl vacature) 

Directeur Ida Haisma 0 1 

Plv Directeur Joris den Bruinen 0 1 

Liason Venj Vacant (in kind) 1 1 

Programma 
Management 

Robin de Haas 
Hans van Loon 
Ad Coppens 
Bert Feskens  
Vacature 

 
 
 
 
1 

5 

Marketing 
Communicatie 

Chantal de Niet 
Vacature adviseur 

 
1 

2 

Office Management 
Secretariaat 

Esther Waagenaar 
Marie Jose Olijerhoek 
Rhizlane el Ghamarti 

0 3 

 Totaal 3 13 

Stagiairs Mandy van Ravenswaay 
Abigail Sosa Javier 

  

 
HSD office is een genetwerkte organisatie. Werkt samen met een flexibele schil van 
professionals en samen met diverse partners, zoals o.a. InnovationQuarter, DITSS, 
TS&S, gemeente Den Haag, KvK, NFIA, RVO, The Hague Convention Center en 
roadmap team security onder leiding van AartJan Smits van de topsector HTSM. Zij 
hebben zich verbonden aan de HSD doelstellingen via hun eigen taakopdracht. 
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8.2 Inkomsten 
 
Medio december 2015 zal bekend zijn of er extra middelen vanuit het triple helix 
fonds van de provincie Zuid Holland beschikbaar gesteld zal worden. Ook zijn er 
gesprekken gaande over andere programmagelden, die mogelijk in de loop van 
2016 zeker gesteld worden. 
 
INKOMSTEN STICHTING HSD 
Bedragen x € 1.000 

2015 
begroting 

2015 
realisatie 

Begroting 2016  
Zeker gesteld 

Lidmaatschapsgeld / Partnerbijdrage 
-Founding 
-Premium 
- Netwerk 

500.000 500.000 600.000 

Subsidie gemeente DH 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Subsidie provincie Zuid Holland 0 0 155.000 

Project- en/of programmafinanciering vanuit 
Rijk 

0  
(1 fte inkind 
bijdrage) 

0  
(1 fte inkind 
bijdrage) 

0 
(?) 

Project- en/of programmafinanciering vanuit 
metropoolregio 

0 0 0 

Overige inkomsten 0 15.000 6.500 

Bedrijfsresultaat/reservering 2014 en 2015 0  60.000 

TOTAAL 1.500.000 1.515.000 1.821.500 

 
8.3 Uitgaven 
 
UITGAVEN STICHTING HSD 
Bedragen x € 1.000 

2015 
begroting 

2015  
realisatie 

2016 
Op basis van zeker 
gestelde inkomsten 

Personele kosten  (basisexploitatie) 
-  (meer dan driekwart  hiervan, namelijk 

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

935.000 800.000 1.100.000 

Programma’s 
-Kennis&strategie 
-Human Capital Agenda 
-Programmeren 
-Regionaliseren 
-Marketing&communicatie 
-Internationale Acquisitie 

 

365.000 
 

480.000 521.500 
150.000 
100.000 
150.000 
71.500 
50.000 
0 

 

Bedrijfsvoering 200.000 
 

200.000 200.000 

Bedrijfsresultaat/ 
reservering van 2015 voor 2016 

 
 

35.000  

TOTAAL 1.500.000 1.515.000 1.821.500 
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9. Afsluiting 
 
2016 wordt het jaar van oogsten. Er is veel bereikt in de afgelopen anderhalf jaar; 
de personele bezetting komt op sterkte; de bedrijfsvoering is op orde en in 
veiligheidsland is HSD alom bekend. De ambities in dit jaarplan zijn gegeven de 
zeker gestelde middelen, zoals bekend in november 2015, en daarmee 
samenhangende uitvoeringscapaciteit van HSD Office behoorlijk ambitieus. 
In 2016 zal HSD nog meer dan voorheen, laten zien dat het in staat is waarde te 
creëren voor de partners. 
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Bijlage 1: Relatiamatrix; verband tussen HSD hoofdthema’s en programma’s 
 
De onderstaande matrix geeft het verband tussen de in dit jaarplan in hoofdstuk 5 genoemde programma’s en de vijf 
hoofdthema’s van HSD en de Nationale Innovatie Agenda Veiligheid (NIAV) weer.  
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