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Verslag dienstreis Singapore 2016

Geachte voorzitter,
Graag informeer ik u over mijn bezoek aan Singapore, waar ik van 10 t/m 14 juli 2016 op uitnodiging
bij de World Cities Summit (WCS) aanwezig was. Gedurende de week bezocht ik naast de WCS
verschillende kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven die zich bezighouden met cyber
security. Voor dat programma is nauw samengewerkt met de Nederlandse ambassade in Singapore,
NFIA, WFIA, IQ en TNO.
Aanleiding
Aanleiding voor het bezoek was de uitnodiging voor deelname aan de WCS. Daarmee ontstond
tegelijkertijd een goede aangelegenheid om meer kennis te vergaren en inzicht te verkrijgen over de
wijze waarop de Singaporese overheid omgaat met cyber security en waar eventuele mogelijkheden
voor internationale samenwerking liggen. Want een sterke internationale kennisbrug tussen Singapore
en Den Haag biedt volop kansen: voor het bedrijfsleven om meer zaken te doen op het gebied van
cyber security & resilience, voor universiteiten en onderzoeksinstellingen om hun onderzoeksportfolio
uit te breiden en voor overheidsdiensten om operationele samenwerking op het gebied van informatieuitwisseling en capaciteitsvergroting te realiseren. Den Haag heeft hier met HSD en het 100 Resilient
Cities (100RC) programma een aanzienlijk belang en bovendien een sterke propositie: HSD is het
grootste veiligheidscluster van Europa en Singapore is net als Den Haag sinds kort een van de 100
Resilient Cities en daarmee een natuurlijke samenwerkingspartner.
Resultaten
Het bezoek had als doel kennisvergaring, relatiebeheer/accountmanagement, acquisitie en het
positioneren van Den Haag als Europa’s Cyber Security Capital. Het bezoek heeft bijgedragen aan
kansen voor partijen uit de Haagse regio. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de
Cyber Security Agency, de Singaporese evenknie van het NCSC. TNO heeft een
samenwerkingsovereenkomst getekend met de Nanyang Technological University (NTU) om te werken
aan onderzoeksprogramma’s. Ook de TU Delft heeft meerdere gesprekken met potentiële toekomstige
partners gevoerd. Door de gemeente is ingezet op versterking van de relaties met partners in
Singapore, zoals de Nederlandse Ambassade, NFIA en Rockefeller Foundation, en de profilering van
Den Haag als aantrekkelijke vestigingslocatie voor Singaporese bedrijven.
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World Cities Summit & Rockefeller Foundation
Tijdens de WCS heb ik op het Cyber Resilient Nation Seminar een presentatie gehouden over het
belang van Cyber Security & Resiliency en de wijze waarop HSD en Den Haag hier sterk op inzetten
om zowel maatschappelijke impact als economische groei te creëeren. Daarnaast was ik aanwezig bij
meerdere bijeenkomsten met ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten tussen Nederland en
Singapore, zoals de Memorandum of Understanding (MoU) tussen NCSC en CSA. Op de WCS sprak ik
tevens uitgebreid met de nieuwe directeur van de Rockefeller Foundation die het kantoor voor Azië en
Oceanië vanuit Singapore gaat leiden. Bij die afspraak schoven ook burgemeester Aboutaleb en de
Rotterdamse Chief Resilient Officer (CRO) aan. Rotterdam is al 2 jaar lid van het 100RC-netwerk en
hun ervaring in het opzetten van een adequate strategie kan ons helpen. Er is afgesproken hierin
samen op te trekken en ook te kijken op welke wijze we binnen het 100RC-netwerk het thema Cyber
Resiliency kunnen agenderen. Zodra Singapore een CRO heeft aangesteld zal de Rockefeller
Foundation ons verbinden. Daarnaast heb ik de opening van het kantoor van de Rockefeller
Foundation in Singapore bijgewoond om te laten zien dat Den Haag belang hecht aan de relatie.
Bezoek aan overheidsorganisaties en kennisinstellingen
Samen met een hoogwaardige delegatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (VenJ), de Nationale Politie, TNO, TU Delft en IQ zijn meerdere bezoeken gebracht aan
overheidsorganisaties en kennisinstellingen, waaronder: de Cyber Security Agency, Interpol, het
Singapore Ministry of Home Affairs en Nanyang Technological University. Er is gesproken over
samenwerking op verschillende niveau’s en er zijn meerdere MoU’s afgesloten. Vanuit Singapore is er
erg veel interesse in de kennis en innovaties van HSD-partners op het gebied van Cyber Security &
Resiliency én hiervoor heeft men ook substantiële budgetten beschikbaar. Naar aanleiding daarvan
zijn verschillende HSD-partners voornemens om in het najaar opnieuw af te reizen om volgende
stappen te maken ten einde deze kansen te verzilveren.
Bedrijfsbezoeken
Er zijn meerdere acquisitiegesprekken gevoerd, welke de komende tijd door de NFIA en IQ worden
opgevolgd. Daarnaast zijn vanuit relatiebeheer bezoeken gebracht aan ABN Amro, eG Innovations en
AccelerAsia. Doel daarvan was inzicht vergaren in hun activiteiten in Singapore en om van hen te leren
hoe de Singaporese markt eruit ziet. eG Innovation heeft tijdens het bezoek aangegeven haar Europese
hoofdkantoor in Den Haag verder uit te willen bereiden.
Programma van de Nederlandse Ambassade
Op uitnodiging van de ambassade zijn meerdere bijeenkomsten bijgewoond, zoals een ceremonieel
diner met de Nederlandse ambassadeur en vertegenwoordigers vanuit Singapore en Nederland om de
initiatieven die partijen uit de Haagse regio in Singapore ontplooien kracht bij te zetten. Daarbij heb ik
telkens ook korte presentaties gehouden over HSD en Den Haag als Europa’s Cyber Security Capital.
Kosten
De totale kosten van mijn reis zijn €9.959,31 (vlucht €8.974,56, hotel €860,00 en onkosten 124,75).
De totale kosten van de ambtelijke ondersteuning zijn €4.819,05 (vlucht €2.076,04, hotel €2.010,00
en onkosten €733,01). De totale kosten van de dienstreis zijn €14.778,36. Alle kosten zijn conform de
normbedragen.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven
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