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HOELANG DUURDE DE REIS?
4 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Doelstellingen van de reis waren:
1. Netwerk versterking met steden en bedrijven op het gebied van smart city en IT/Tech.
2. Vertegenwoordiging van Den Haag op GSC3 en de Global Smart City Summit.
3. Als onderdeel van het City Team Den Haag, Smart City oplossingen presenteren met gemeentelijke
partner TNO en Dutch ATES en KPN.
4. Verkennen van mogelijkheden om het Haagse partnership van GSC3 netwerk in de toekomst beter te
benutten.
5. Verkenning van de mogelijkheden om Den Haag in de toekomst wereldwijd te promoten als smart city
en IT/Tech stad via GSC3 en Global Smart City Summit.
6. Verkenning van de mogelijkheden om economische activiteiten van AT&T in Den Haag uit te breiden
d.m.v. een bezoek aan de AT&T Foundry in Plano.
7. Opvolging werkbezoek wethouder KIJO Washington in combinatie met de Rockefeller Foundation en
het Resillient City programma.
8. Leren van de aanpak van de gemeente Austin om van een overheidsstad in de jaren 80 uit te groeien
tot de grootste hub voor technologie bedrijven na Silicon Valley

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?




GSC3 en de Global Smart City Summit in Austin.
AT&T Foundry in Plano.
Gemeente Austin.

WIE HEB JE ONTMOET?
Deelname aan Global Smart City and Community Coalition (GSC3) en Global Smart City Summit
in Austin (US). Daarnaast een meeting met AT&T en bezoek aan AT&T research center in Planon,
een meeting met de gemeente Austin en een meeting met Rockafeller Foundation.

Gemeente Den Haag

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?

Naast o.a. een succesvolle vertegenwoordiging en presentatie op de Global Smart City Summit
en een succesvol bezoek aan AT&T, heeft de reis een aantal concrete resultaten opgeleverd
waarmee we in de toekomst het Haagse smart city programma en het IT/Tech cluster kunnen
versterken:

1. Uitwisseling met Amerikaanse steden op gebied van cybersecurity
Met New York, Washington, Chicago en San Fransisco is de afspraak gemaakt om samen te
werken aan een framework om de cybersecurity van de stad zelf te verbeteren, als het gaat
om de smart infrastructuur (ICT netwerk), de eigen dienstverlening en de kritieke
infrastructuren. Dit biedt een mooie kans om de kracht van het Haagse cybersecurity cluster
te promoten en uit te breiden. De Amerikaanse steden lopen op dit gebied achter,
waardoor wij en de bedrijven uit het HSD cluster hen kunnen ondersteunen hierbij. Een
andere kans is het gezamenlijk ontwikkelen van test faciliteiten of living labs. Hierbij kunnen
we bijvoorbeeld het nog op te zetten testbed voor kritieke infrastructuren of de beveiliging
van de internationale zone verkennen.
Een trekkersrol vanuit Den Haag past binnen het ons profiel van cybersecurity hoofdstad,
geeft invulling aan het Resilient Cities programma, faciliteert IT/Tech bedrijven bij het
uitbreiden van hun business kansen en draagt bij aan een veilige smart city infrastructuur in
Den Haag.

2. Beter benutten kansen Global Smart City Network

Den Haag wordt binnen het Global Smart City Network gezien als een van de leidende
steden op gebied van smart city. Momenteel stellen wij ons daarbij bescheiden op. Het
netwerk, maar ook de parallel georganiseerde Smart City Summit (met deelname van ruim
300 steden uit 140 landen het grootste smart city evenement) biedt een mooie kans om
Den Haag in 2017 en daarna te promoten als leidende smart city stad. Daarnaast biedt het
een goed podium om partners van het Smart City programma (zoals KPN en Dutch Ates dit
jaar) zichzelf wereldwijd te laten profileren, waarmee zij hun business kunnen uitbreiden..
3. Samenwerking met Austin
Austin is dankzij succesvol beleid vanuit de gemeente uitgegroeid van ambtenaren stad naar
een van de belangrijkste Tech clusters in de wereld. Belangrijke instrumenten hierbij zijn
geweest het inrichten van een technologisch incubator programma binnen de eigen
universiteit (loopt vanaf 1981 en heeft een groot aantal banen opgeleverd), strategische
acquisitie van relevante technologie bedrijven zoals Apple en Google via financiële
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Gemeente Den Haag

incentives en de inzet van het SXSW festival voor relatiebeheer en profilering.
Austin heeft een netwerk van technology steden opgezet waar momenteel 9 steden lid van
zijn, waaronder Oslo en een aantal Aziatische steden. Het netwerk is gericht op het
versterken van elkaars technology sector, via bijvoorbeeld deelname van buitenlandse
bedrijven aan de incubator programma’s van Austin, soft landing programma’s van
bedrijven en uitwisselen van kennis en ervaring. Austin heeft aangeboden om een
lidmaatschap van Den Haag te verkennen. Concreet zou dit kunnen gaan om de uitwisseling
van bedrijven van en naar Den Haag (met als doel markt en talen te vinden), deelname van
Haagse startups aan een incubator in Texas, advies bij ontwikkeling van het ecosysteem en
vice versa en een deelname van Haags bedrijven aan SXSW.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?

Als vervolgstappen op bovenstaande opbrengsten stellen wij voor de volgende acties te
ondernemen.

1. Cybersecurity framework:
a. Washington neemt het initiatief om in juni tijdens een workshop van een week een
concept framework voor cybersecurity van steden te ontwikkelen en een concrete
aanpak voor samenwerking te creëren. Den Haag zou hieraan moeten deelnemen
met iemand vanuit cybersecurity en vanuit IT/Tech of smart city.
b. Het framework wordt vervolgens tijdens het Global Parliament of Mayors
gepresenteerd.
c. We maken een projectplan voor de inrichting van een veilige smart city
infrastructuur in de Internationale Zone (fieldlab en demo project) en voor de opzet
van een gezamenlijk testbed voor de cybersecurity van een stad (actie cluster HSD,
IT/Tech en smart city team).
2. Global Smart City Network
a. In het PR plan van smart city wordt deelname aan het netwerk en de summit in
2017 opgenomen. Deelname zal worden voorbereid met de partners van het Smart
City programma.
3. Samenwerking Austin
a. In samenspraak met de gemeente Austin wordt een concreet voorstel uitgewerkt
voor samenwerking tussen Den Haag en Austin. Hierin komen de
samenwerkingsgebieden en de vorm van samenwerking terug. Dit voorstel zal
vervolgens intern (binnen Economie en OCW/cultuur) en met wethouder KIJO kan
worden besproken.
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