VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
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HOELANG DUURDE DE REIS?
Drie dagen, van 7 november 2016 tot 10 november 2016

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Deelname aan de Web Summit in Lissabon. De Web Summit is wereldwijd één van de toonaangevende
evenementen voor de technologie industrie en daarmee van belang voor het cluster IT/Tech van de Haagse
agenda Kenniseconomie. Redenen van deelname zijn:
1.
2.
3.
4.

Promotie van Den Haag via het Holland Paviljoen, het Enterprise Summit netwerk event op 8 november
2016 en het ‘Start up with us’ pitch event.
Werving en uitbreiding van het Haagse netwerk van technologie bedrijven en startups via de beurs en
deelname aan activiteiten.
Kennisvergaring voor beleid binnen de agenda Kenniseconomie.
Bespreken van mogelijkheden voor uitbreiding van toekomstige deelname via afspraken met organisatie,
de Nederlandse ambassade en de RVO.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Web Summit en Nederlandse Ambassade in Lissabon.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Een groot aantal startups, technologie bedrijven en stakeholders binnen de technologie sector.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Deelname aan de Web Summit in Lissabon. De Web Summit is een van de belangrijkste technologie beurzen ter
wereld. Tijdens de beurs heb ik Den Haag vertegenwoordigd, mogelijkheden voor toekomstige deelname
verkend, input voor beleid voor de agenda Kenniseconomie opgedaan en ons netwerk versterkt. Den Haag was
tevens samen met Microsoft en PWC Co-host van een netwerkevenement voor de Nederlandse technologie
sector (200 deelnemers). Hier heb ik een openingswoord verricht.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Er zijn diverse vervolgafspraken gemaakt met (buitenlandse) startups om samenwerking met Den Haag te
verkennen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een aantal potentiele sprekers voor het Smart City event
in juni 2017 in Den Haag. Tot slot zijn er afspraken gemaakt met o.a. RVO om een deelname met een Haagse
delegatie in 2017 te verkennen.

