VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
3 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
Van zondag 14 november t/m donderdag 18 november 2021; 5 dagen.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van de reis was het bijwonen van de Smart City Expo World Congress 2021 in Barcelona, waar wij als
gemeente Den Haag deelnamen aan het programma georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Dit programma bestond uit het Internationaal Business Forum en het programma op het NL
Paviljoen samen met de rest van de G5 tijdens de Expo.
In de Nationale Smart City Strategie is bepaald dat de gemeente Den Haag trekker is van het thema Safety &
Security. Dit jaar is dit uitgebreid met ‘Digitale Infrastructuur’. De gemeente heeft hieraan invulling gegeven
middels verschillende activiteiten:
1) Twee workshops over Digitale Infrastructuur tijdens het International Business Forum op maandag 15
november. Hier waren, naast de Nederlandse delegaties, ook delegaties aanwezig uit Scandinavië
(Noorwegen, Denemarken, Finland), Duitsland en Spanje.
2) Presentaties over “Living Lab Scheveningen”, “Samenwerking tussen organisaties mbt
crowdmanagement” en over “het creëren van cyber resilient cities”.
Ook hebben wij, gewapend met onder andere vragen van onze collega’s van verschillende diensten, andere
steden en ook bedrijven opgezocht om ervaringen uit te wisselen en meer informatie te krijgen over de
nieuwste innovaties op Smart City gebied.
Ten slotte was de gemeente Den Haag met het Living Lab Scheveningen genomineerd voor een Smart City
Award in de categorie “Energy & environment”. Deze Award hebben wij ook daadwerkelijk gewonnen tijdens
de ceremonie op woensdag 17 november.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Barcelona (Spanje):
- World Trade Center (International Business Forum – 15 november)
- Fira Gran Via (Smart City Expo World Congress – 16, 17 en 18 november).

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Behalve met de G5 steden, hebben we ook tientallen personen gesproken van andere Nederlandse gemeenten
en bedrijven. Behalve Nederlanders hebben we ook verschillende buitenlandse personen gesproken. Om een
kleine greep uit de verscheidene personen die wij hebben ontmoet te geven, hierbij een verkort overzicht:
Steve Berry – Chairman bij Angoka
Igor Stanek – CEO bij CHASTIA information technologies
Bart Rosseau – Chief Data Officer gemeente Gent
Hubert van Beusekom – Senior adviseur bij PBLQ
Ferdinand Burgersdijk – FairsFair en EIT Urban Mobility
Stella Bührer – International Business Development manager bij Vivacity Labs.

Marc Perez-Batlle – Innovation Manager bij de gemeente Barcelona
Paula Boet Serrano – Project Manager bij de gemeente Barcelona
Serge de Gheldere – CEO at Futureproofed
David Lidström – Business Development Manager bij Univrses.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Met het winnen van de Smart City Award heeft Living Lab Scheveningen een sterke internationale positie
verkregen. Als onderdeel van de prijs heeft de gemeente Den Haag voor de editie van het Smart City congres,
in 2022, ook 1 keynote speaker slot gewonnen en 5 toegangspassen (expo en congrespassen).
Verder zijn ook verschillende projecten en evenementen die passen bij de stad van vrede en recht
gepresenteerd, zoals Hâck the Hague, en de aanwezigheid van een verscheidenheid aan (veiligheids-)
organisaties en hun activiteiten.
Deze reis heeft de gemeente niet alleen internationaal meer naamsbekendheid opgeleverd, maar ook binnen
Nederland een sterkere band met de rest van de G5. Er zijn veel kennis en ervaringen gedeeld, en vele nieuwe
contacten gelegd.
Ten slotte zijn er ook gesprekken gevoerd met de gemeente Barcelona om op Smart City / innovatiegebied
verschillende projecten en ervaringen uit te wisselen. Dit vanwege de vergelijkbare karakteristieken van de
steden, als innovatieve stad aan zee.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja, met de G5 is afgesproken dat het de bedoeling is volgend jaar weer mee te doen met een NL Paviljoen.
Daarnaast zijn er heel veel mensen die langs willen komen om verder te praten. Dit zijn verschillende
(Nederlandse en Belgische) steden, bedrijven met Smart City toepassingen en een internationaal Smart City
platform.
Met betrekking tot de samenwerking met Barcelona wordt als eerste stap gekeken welke concrete innovaties
aan de boulevard van zowel Barcelona en Den Haag (Scheveningen) interessant zijn om uit te wisselen. Dit
wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

