Verslag buitenlandse dienstreis
Hoeveel personen hebben de reis gemaakt
1 persoon.

Hoelang duurde de reis?
Van 8 februari tot 13 februari.

Wat was het doel van de reis?

Spreken en positioneren Den Haag tijdens 5 sessies van het World Urban Forum, georganiseerd door UN
Habitat. Kennis vergaren over vergroten weerbaarheid en veerkracht van steden. Ontmoeten van
nieuwe organisaties om mee samen te werken. Aankondigen tijdens een persconferentie, samen met
het netwerk en de Chief Resilience Officers van Milaan en Los Angeles van de nieuwe fase van het 100
Resilient Cities netwerk dat vanaf nu het Global Resilient Cities netwerk heet.

Welke locaties zijn bezocht?
Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Wie heb je ontmoet? (Benoem de functieomschrijving)

• Met verschillende personen (Executive Director en Regional Director) van het Global Resilient Cities
Netwerk waar Den Haag lid van is, zijn sessies georganiseerd.
• Daarnaast is er samen met het International Rescue Committee en International Committee for the
Red Cross en het Kimaatcentrum van het Rode Kruis sessies georganiseerd.
• Evenals met de lead van het Urban Water Programme van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vertegenwoordiger van het Partners for Resilience Programma.
• Er is gesproken met het World Council on City Data (WCCD) en het Sustainable Development Goals
charter.
• Professor van de TU Delft.
• Professor van de Universiteit Groningen.
• Medewerker van ISOCARP.
• Afgevaardigde van de Europese Commissie.
• Joint Research Center van de EU.
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten International (VNGi) vertegenwoordigers.
• En anderen.

Wat heeft de reis de gemeente opgeleverd?

• Een sterke samenwerking met het Global Resilient Cities Network en de steden Milaan, Los Angeles en
het Resilience netwerk in India.
• Positioneren van Den Haag in 5 verschillende panels op het onderwerp resilience, klimaatadaptatie,
hitte en cyber.
• Benadrukken van de rol van lokale overheden in vergroten van de weerbaarheid in steden.
• Mogelijke samenwerking met WCCD.
• Mogelijke steun aan Den Haag ten aanzien van Sustainable Development Goals vanuit het Research
Center van de EU.
• Meer kennis over omgaan met hitte in de stad en klimaatverandering.

Zijn er vervolgafspraken? Zo ja, welke?

• Vervolggesprekken over activiteiten van het Global Resilient Cities Network in Den Haag.
• Vervolgafspraak met TU Delft over resilience en rechtvaardige steden.
• Vervolgafspraak met Joint Research Center van de EU over SDGs.
• Samenwerking VNG-i en VNG ten aanzien van resilience, onder meer tijdens het resilience
congres op 27 maart.
• Vervolgafspraak met het Rode Kruis over hitte in de stad en samenwerking klimaatcentrum
van het Rode Kruis.
• Vervolggesprek met het WCCD.

