VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1 persoon

HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen (exclusief reistijd)

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van de reis van de was de relatie tussen het Rijk te versterken en om te kijken hoe FIC het event
organiseert. Wij (het Rijk en de gemeente) zijn door FIC uitgenodigd omdat de Fransen een samenwerking aan
willen gaan met de ONE conference (Gemeente Den Haag en het Rijk zijn de organisatoren van de ONE). Het
doel van de samenwerking is kennis uitdelen, bedrijven met elkaar in contact brengen die wat voor elkaar
kunnen betekenen en van elkaar leren hoe je een goeie conferentie organiseert.
Naast dat was ook het doel voor stukje acquisitie. Dit hebben de heren van Innovation quarter en de HSD
stichting gedaan. Die zijn met ons meegereisd.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Ik heb de FIC event bijgewoond in Lille. Dit is het enige wat ik had bezocht

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Ik heb de volgende heren gesproken:
Francois Lavaste van ACE Capital partners: investeerder in startups maar voor de 2 fase
Augustin Blanchard ACE Capital Partners: Investeerder in startups voor de 2 e fase
Michel van den Berghe van Campus Cyber: Dit is de president van de campus cyber
Florian Pennings Microsoft: Government Affairs manager cyber security
Clement Rossi: organisator van de FIC

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Wat de reis ons direct heeft opgeleverd is het uitbreiden van onze netwerk. Naast dat zijn de banden met het
Rijk extra versterkt.
Tevens zijn er nu afspraken gemaakt met ACE partners om te kijken of we startups kunnen helpen die in fase 2
zitten.
Naast deze bedrijven heeft IQ met 19 bedrijven gesproken waarvan er 10 worden uitgenodigd om de ONE
conference te bezoeken en te koppelen met het Haagse ecosysteem.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Zie boven

