SLAG BUITENLANDSE VERSLAG BUITENLANDSE
DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum en bestemming op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1 manager DSO/Economie, 2 personen WFIA

HOELANG DUURDE DE REIS?
7 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
In termen van acquisitie is de VS een belangrijk doelland voor Den Haag. Om deze acquisitie succesvol te
kunnen voeren zijn goede banden met de Nederlandse economische en diplomatieke posten in de VS van
cruciaal belang. Ambtelijke delegatie heeft daarom bezoeken gebracht aan de NFIA-posten in New York en San
Francisco en de NBTC en de consul-generaal in New York. Naast aandacht voor Toerisme en Congressen (NBTC)
zal de inhoudelijke nadruk vooral liggen op het Haagse start up programma Impact Economy. Silicon Valley, San
Francisco en omgeving, dient wereldwijd ten voorbeeld en ter inspiratie op het gebied van het creeren van
ideale omstandigheden voor start ups. Daarnaast worden in San Francisco bestaande relaties en conrete leads
bezocht op het gebied van Impact Economy.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
San Francisco en New York

WIE HEB JE ONTMOET?
Vertegenwoordigers Nederlandse belangen in de VS, waaronder vice-consul, plv permanente
vertegenwoordiging NL bij de VN, directie NFIA, vertegenwoordigers NBTC, cultureel attachees, innovatieattachee etc. Daarnaast tientallen ondernemers en actoren in (semi-) overheid die actief zijn in de Impact
Economy, start up gemeenschap, toerisme, congresmarkt en culturele sector.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Belangrijkste is dat Den Haag en haar ‘verhaal’, haar kracht en de nieuwste ontwikkelingen weer scherp op het
netvlies staan van de Nederlandse actoren in de VS die onze belangen daar vertegenwoordigen (consulaat,
NFIA, NBTC, PV VN, KLM etc) meer in het bijzonder op het gebied van start up economy, impact, toerisme en
de congresmarkt. Als die actoren het actuele economische verhaal van Den Haag niet heel scherp voor ogen
hebben, dan kunnen zij niet effectief acquireren. Daarnaast lopen er twee concrete acquisities in SF en NY.
Voorts zijn er contacten gelegd en versterkt met een innovatie techfestival, met een wereldberoemd
conservatorium, met accelerators, overheden die start ups faciliteren, Stanford University, impact hubs etc.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Twee heel concrete acquisities, vervolgafspraken in Den Haag hebben al plaatsgevonden. Daarnaast
samenwerkingsverbanden met en/of tegenbezoeken van start ups, accelerators, impact hubs, universiteit,
culturele gezelschappen etc.

