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Reisverslag Mobile World Congres Barcelona 2016

Geachte voorzitter,
Graag informeer ik u over de buitenlandse dienstreis die ik van 28 februari t/m 3 maart 2016 naar
Barcelona heb gemaakt. Van 29 februari t/m 4 maart 2016 vond het Mobile World Congres (MWC
2016) plaats in Barcelona. De telecom/mobile sector uit de gehele wereld was hier aanwezig inclusief
grote internationale werkgevers uit (regio) Den Haag. Gedurende dit congres werd er veel kennis
uitgewisseld over de toekomstige rol van telecomoperators, Smart Cities en technologische innovaties.
Tijdens dit congres zijn er gastsprekers van diverse grote technologiebedrijven en op de beursvloer
tonen bedrijven (ook Haagse bedrijven) hun nieuwste technologieën/innovaties.
Aanleiding en verslag
Het bezoek aan het MWC 2016 had de volgende doelstellingen;







deelnemen op uitnodiging van de organisatie aan het ministerieel programma van het MWC
2016: Ik vertegenwoordigde de gemeente Den Haag en de Hague Security Delta in dit
programma. Ook met het oog op de zeer aansprekende Mobile 360 event “Mobile en Security”
die door de organisatie (GSMA) van het Mobile World Congres voor het eerst werd
georganiseerd in Den Haag in mei 2016;
programma aanpak Smart City, inhoudelijke verbindingen leggen met verschillende
organisaties en netwerken;
bijdragen aan de Securitytracks op het MWC 2016, positioneren van Den Haag als
Cyberhoofdstad van Europa aan de aanwezigen middels een presentatie op het congres. Het
werven en enthousiasmeren van bedrijven om naar het Mobile 360 event “Mobile en Security”
in Den Haag te komen;
matchmaking, i.s.m. de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Catalonië en IQ organiseert
de gemeente Den Haag een matchmaking event op het gebied van security en Smart Cities
voor start-ups en grote bedrijven uit Nederland en Spanje;
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acquisitie, contacten leggen met congresorganisatoren en potentiële nieuwe bedrijven die zich
in onze regio willen vestigen;
relatiebeheer/accountmanagement, afspraken met een groot aantal bedrijven die al in onze
regio gevestigd zijn. Contact over ontwikkelingen binnen de betreffende bedrijven
(huisvesting, marktpotentieel) en de wijze waarop deze bedrijven kunnen en willen aanhaken
bij de gemeentelijke (HSD/Smart City) ambities.

Gedurende de MWC 2016 zijn onder meer afspraken geweest met verschillende internationale
bedrijven die in Den Haag of in onze regio gevestigd zijn. We zijn rondgeleid op verschillende stands
en kregen een toelichting op de belangrijkste economische en technologische ontwikkelingen in de
telecom/mobile sector.
Verschillende bedrijven lieten Smart City oplossingen zien o.a. op het gebied van sensoring en big
data, Mobiliteit, Zorg en Cyber Security en hebben aangegeven te willen participeren in de Smart City
ambitie van Den Haag en graag met Den Haag een of meerdere Smart City pilots te realiseren.
Daarnaast heeft een aantal bedrijven op basis van de gesprekken die ik met ze heb gevoerd aangegeven
Den Haag te overwegen als vestigingsplek voor nieuwe activiteiten en/of uitbreiding van hun
activiteiten in Den Haag. Deze leads worden opgevolgd door de delegatie van het WFIA die eveneens
aanwezig was met een vertegenwoordiging.
Den Haag organiseerde in mei 2016 het Mobile360 event “Mobile en Security”. Ik heb met
verschillende vertegenwoordigers van bedrijven (o.a. Huawei, Ericsson, Nokia en KPN) gesproken om
ze te enthousiasmeren voor deelname en/of een inhoudelijke bijdrages aan het Mobile 360 event
“Mobile en Security” in Den Haag.
Het belang van het thema security wordt elk jaar meer belicht. Met de HSD is Den Haag uitstekend
gepositioneerd om de Cybersecurity hoofdstad van Europa te worden. Door onze samenwerking met
de GSMA die ook organisator is van het MWC 2016 hebben we een eerste stap kunnen zetten door in
het ministerieel programma een bijdrage te leveren aan de securitytracks op het Mobile World Congres
in de vorm van een keynote presentatie. Volgend jaar moet dit leiden tot een grotere aanwezigheid van
Den Haag en Nederland op het MWC met het thema security.
Kosten
De kosten voor deze reis bedragen € 10.286,76 en worden gedragen door Dienst Stedelijke
Ontwikkeling, programma Economie en budget Smart City. De ambtelijke ondersteuning bestond uit
de bestuursadviseur KIJO, de senior programma manager The Hague Security Delta en de senior
programma manager smart city. De bestuurlijke kosten bedragen € 1.648,31 (reiskosten: € 456,31 en
verblijfkosten: € 1.192,00). De ambtelijke kosten bedragen € 8.638,45 (reiskosten: € 981,72 en
verblijfkosten: € 7.656,73). Door de omvang van de conferentie (96.000 deelnemers) zijn de reis- en
verblijfkosten hoger dan het normbedrag.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven
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