Bijlage: procedure en format verslag

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 persoon

HOELANG DUURDE DE REIS?
Op 1 dag retour London City – Rotterdam The Hague Airport

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het bezoek vond plaats in het kader van de ontwikkeling van het programma voor de 27 Permanente
Vertegenwoordigers (PV’s) van de EU-lidstaten die vanwege het Nederlandse EU-voorzitterschap op 27 mei
2016 Den Haag bezochten. Voor dat programma is door de gemeente Den Haag aan een consortium van TNO,
Microsoft, Siemens, Headcandy, Applied Risk, SANS Institute, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en
Madurodam gevraagd om de haalbaarheid te onderzoeken voor een ‘experience room’ (ER) rondom het thema
cyber security en digitale weerbaarheid in de stad van de toekomst. In die hoedanigheid is door het consortium
een werkbezoek gebracht aan The Crystal in Londen om meer te leren over de wijze waarop steden er in de
toekomst uit zullen zien, zodat de inhoudelijke scenario’s voor een ER zo goed mogelijk worden vormgegeven.
The Crystal is het Experience Centre van Siemens in Londen en een toonbeeld van de duurzame stad van de
toekomst. Het pand huisvest de grootste tentoonstelling wereldwijd over de toekomst van steden. Vanwege
het strategisch belang om het bezoek van de PV’s succesvol te laten verlopen maakte de gemeente als
opdrachtgever deel uit van het vaste regieoverleg van het consortium ten einde de voortgang te monitoren,
toe te zien op de kwaliteit en beeld te krijgen van mogelijke uitwerkingsrichtingen. Op 28 januari vond dit
regieoverleg tegelijkertijd plaats met het werkbezoek aan The Crystal.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
The Crystal in Londen.

WIE HEB JE ONTMOET?
Naast officiële ontvangst door een vertegenwoordiger van Siemens UK, bestond de delegatie uit
vertegenwoordigers van TNO, Siemens NL, Headcandy, Madurodam en het Nationaal Cyber Security Centrum.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De reis heeft bijgedragen aan het slagen van het bezoek van de PV’s aan Den Haag op 27 mei 2016. Door de bij
The Crystal opgedane kennis werd duidelijk dat er een andere weg moest worden ingeslagen. Het uiteindelijke
programma kon op enthousiaste reacties rekenen en werd aangemerkt als een inhoudelijk hoogtepunt van het
bezoek van de PV’s aan Nederland en een sterk visitekaartje van de Nederlandse/Haagse expertise op het
gebied van cyber security.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Het bezoek aan The Crystal maakte deel uit van het lopende proces van ontwikkeling van het programma voor
de PV’s. De tijdens het bezoek gemaakte vervolgafpsraken hadden hier dan ook betrekking op.

