VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Grotendeels 3 personen, laatste twee dagen 4 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
6 dagen voor 3 personen
3 dagen voor 1 persoon

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
-

-

Inhoudelijke en redactionele afstemming met experts inzake de MOU die getekend zal worden in
november 2016 tussen Den Haag en Karnatake/Bangalore.
Verdere verdieping van de betrokkenheid van Dunea bij de MOU introductie van een mogelijke
Indiase samenwerkingspartner.
Borging van ambtelijk netwerk en contacten die nodig zijn voor een goede implementatie van de MOU
en de jaarplannen die daaruit voortvloeien.
Verdieping van relaties in India op het gebied van handelsbetrekkingen en zorginnovatie.
Ontmoetingen met contacten die zijn opgedaan tijdens de Horasias bijeenkomst dit jaar. Verkenning
of Den Haag op het netvlies staat bij her-oriëntatie van vestigingswensen in Europa.
Afstemming van de organisatie van de Hackatons in Den Haag en Bangalore.
Afstemming van bestuurlijke tegenbezoeken.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Mumbai, New Delhi, Bangalore

WIE HEB JE ONTMOET?
Nederlands Consulaat in Mumbai, afdeling NFIA
Nederlandse ambassade New Delhi, ambassadeur
Social Cops, Big Data startup
Overheid van Karnataka, afdeling IT & BT, Pricipal secretary
Overheid van Karnataka, afdeling Health and Family Welfare, Principal secretary
Biotechnology park, elderly health and genetics
Philips Innovation Centre Bangalore
Health department Karnataka
Elderly care department Karnataka
Janajal Water Company
Rai University
ALL Ladies League & Women Economic Forum

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
1.
2.
3.

Een concepttekst van de MOU geaccordeerd door de Principal Secertary die aan Haagse instituties en
de wethouder kan worden voorgelegd .
De intentie om samen te werken op het gebied van ouderenbeleid bekrachtigd door de principal
secretary Care en haar team. De samenwerking wordt de komende weken uitgewerkt in een actieplan.
Een concreet samenwerkingsvoorstel voor Dunea met een waterbedrijf en NGO in de slums van
Bangalore.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samenstellen van koppels en teams van Haagse en Indiase ambtenaren die met elkaar
verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de MOU.
Organisatiestructuur ontworpen voor de implementatie van de MOU en opstellen en uitvoeren van de
jaarplannen die daaruit voortvloeien.
Ontwerp van het hackaton concept in Den Haag en Bangalore bepaald en organisatorische zaken en
verantwoordelijkheden vastgelegd.
Het netwerk van Indiase partners is verder uitgebreid.
Onderhoud en informeren over ontwikkelingen Den Haag bij Nederlands netwerk in India
Interesse van Indiase partijen voor mogelijke vestiging Den Haag

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
MoU tussen Den Haag en deelstaat Karnataka en het eerste jaarplan zal verder uitgewerkt worden.
In november wordt de MOU getekend worden door oa Wethouder Karsten Klein en Principal Secretaries.
Een delegatie uit India zal de hackaton die in Den Haag wordt georganiseerd 2-7 oktober bijwonen en een
inhoudelijk programma op het gebied van Ouderenzorg, startups, toerisme en cyber security meemaken.
Samen met Den Haag zal eind november in Bangalore een hackaton worden georganiseerd waarvoor Haagse
startups zullen worden uitgenodigd.
Social Cops is uitgenodigd om deel te nemen aan hackathon rondom ouderenzorg en zal daarnaast een
bijdrage leveren aan de oplossing van de eenzaamheidsproblematiek mbv het gebruik van Big data.
Er wordt een event voor bedrijven georganiseerd die geïnteresseerd zijn in Den Haag als vestigingsstad.
ALL Ladies League & Women Economic Forum zal hun 2-daagse event voor het eerst in Den Haag organiseren
januari 2017.

