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HOELANG DUURDE DE REIS?
4 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Geven van een Masterclass Resilient Cities van 2 uur bij de Nederlandse Ambassade in Pretoria op uitnodiging
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bezoek aan Kaapstad voor het intensiveren van de relatie met
Kaapstad en spreken over het event Co-Create my city dat de Nederlandse ambassade in 2019 in Kaapstad zal
organiseren.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Ambassade Pretoria
Consulaat Kaapstad
Stad Kaapstad
Townships in Kaapstad

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Ambassadeur Han Peters en andere collega’s van de ambassade in Pretoria
Kennisinstellingen (univ Kaapstad, Pretoria, Durban, Johannesburg, TU Delft, etc)
Bedrijven (Unilever, DHV, Heineken, etc)
Vertegenwoordigers van steden (Resilient Cape Town, Chief Resilience officer en anderen, Durban, J’burg)
Consul Generaal Sebastiaan Messerschmidt en collega’s van het consulaat

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Positionering van Resilient The Hague en de stad Den Haag voor een groep van 70 mensen waaronder de
ambassade, consulaat, bedrijven en kennisinstellingen. De ambassade heeft het onderwerp Resilient Cities
hoog in het vaandel en wil dit binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken ook onder de aandacht brengen.
De gesprekken in Kaapstad hebben ertoe geleid dat we met Kaapstad actief op gaan trekken op het onderwerp
Cyber Resilience (waar Den Haag binnen het netwerk 100 Resilient Cities een trekkers rol vervult) en inclusieve
stad. Hierbij zullen we een actieve (digitale) samenwerking opzetten.
Nieuwe ideeën opgedaan over hoe we als Den Haag nog veerkrachtiger/ innovatiever om kunnen gaan met
bijvoorbeeld het tegengaan van werkloosheid door het opleiden van mensen om GIS systemen te gebruiken in
hun wijk.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Met Kaapstad zullen er maandelijkse telefoongesprekken worden geagendeerd en ook zal Kaapstad een thema
inbrengen in de Cyber Resilience group van 100 Resilient Cities. Den Haag is hier trekker van.
We zullen met de ambassade en de stad Kaapstad nadenken over de invulling van het co-create my city event
in Kaapstad in 2019. Hierbij wordt gezocht naar cases vanuit steden op het onderwerp van resilience.
Studenten van universiteiten in Zuid-Afrika en Nederland zullen hieraan werken waarbij er een connectie met
(Nederlandse) bedrijfsleven in Zuid-Afrika wordt gemaakt.

