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Verslag reis Washington DC wethouder KIJO

Wethouder Van Engelshoven heeft van 12 tot en met 15 oktober 2016 Washington DC bezocht. In de
missie is gezamenlijk opgetrokken met de Secretaris Generaal en het Innovatieteam van het Ministerie
van Veiligheid & Justitie, Innovation Quarter en The Hague Security Delta (HSD). Vanuit de HSD
nam ook het bedrijf Cybersprint deel aan het programma.
Doel van de reis was het versterken van de banden tussen Washington en Den Haag op het gebied van
Security en Big Data for Peace and Justice. Bijkomend voordeel was de aanwezigheid van de SG van
het ministerie van Veiligheid en Justitie, die ter plekke heeft kunnen zien op welke manier wij met
uiteenlopende partijen in Washington succesvol samenwerken.
Samen met de SG hebben we met de CTO van Washington een werksessie gehad. Den Haag heeft
samen met Washington DC, New York, Boston, Chicago, en San Francisco een Cyber Resilience
Framework ontwikkelt en zullen hierop blijven samenwerken. Zowel Den Haag als Washington hebben
het belang van ondersteuning hierbij vanuit het rijk onderstreept.
Er is een bezoek gebracht aan de Cyberaccelarator Mach37, de belangrijkste accelerator voor Start-ups
op het gebied van Cybersecurity in de VS. We willen een samenwerking met ze opzetten. Het bezoek
heeft er toe geleid dat we inzicht hebben gekregen in hun ambities voor de toekomst en dat ze een
bezoek gaan brengen aan Den Haag om eventuele kansen hier te verkennen.
We hebben gesproken met een bedrijf uit California dat naar Washington is gekomen om ons te
kunnen spreken. Ze overwegen uit te breiden naar Europa. Den Haag is één van de opties. Ze vinden
het belangrijk gevoel te krijgen bij de lokale overheid. Het was een zinvol gesprek en we hebben
afgesproken op korte termijn een stap verder te zetten.
In het kader van onze ambities voor een Nationaal Security Testbed hebben we samen met het
Ministerie van V&J een bezoek gebracht aan het onlangs opgezette National Cyber Security Centre of
Excellence.
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Verder is een MOU ondertekend met de staat Maryland, die met The Hague Security Delta de
samenwerking aangaat. Onderdeel van die samenwerking is onder meer een Soft Landing
Programme.
De vrijdag stond in het teken van de The Hague Humanity Hub en onze samenwerking met de
American Society of International Law (ASIL). Zo hebben we gesproken met de directrice van het
United States Institute of Peace en haar staf. Ze waren uitermate complimenteus over onze
ondernemende instelling om als Den Haag een belangrijke rol te spelen op het gebied van Big Data.
Zelf zijn ze geïnteresseerd om te kijken naar de wijze waarop de voortgang van de Sustainable
Development Goal 16 kan worden gemeten. In verband met een lopende acquisitie van een instelling in
Den Haag, gaan we kijken of we kunnen samenwerken op dit gebied.
Ik heb een openingswoord uitgesproken op het Humanity X-event in Washington met het thema
Innovations for Peace and Justice: tackling SDG16 in a Digital Age. Sprekers waren onder meer Senior
Vice President van de Wereldbank Mahmoud Mohieldin en Professor Randy Bass van Georgetown
University. Onder panelleden waren vertegenwoordigers van Google, MITRE, PeacetechLab, Harvard
en de International Commission on Missing Persons.
Tenslotte hebben we uitgebreid gesproken met het Brookings Institute en American Society for
International Law (ASIL) om van gedachte te wisselen over de aanstaande lezingen en events die we
met hen organiseren. Jaarlijks participeert de gemeente Den Haag in de prestigieuze Justice Breyer
Lecture van het Brookings Intitute. Deze vindt plaats in de week van de jaarconferentie van de ASIL,
waar zo’n duizend internationaal recht specialisten van over de hele wereld bij elkaar komen.
Inzet is om ook nu weer een thema te bespreken die dicht bij de Haagse ambities liggen. De Justice
Breyer Lecture 2017 zal waarschijnlijk gaan over het snijvlak tussen technologie en internationaal
recht. Dat betekent een podium bij een van de meest prestigieuze denktanks in de wereld voor Den
Haag als stad van Vrede en Recht en The Hague Humanity Hub. Dit wordt gecombineerd met een
Haagse closing lecture op de ASIL Conferentie in diezelfde week.
Ik ben op mijn reis vergezeld door twee ambtenaren. De kosten van deze reis zijn:
Wethouder KIJO:
Overnachting € 727,83
Reis € 4538,28
Overig € 186,82
Ambtelijk:
Overnachting € 1455,63
Reis €3471, 56
Overig €984,00
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven
wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs
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