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Verslaglegging bestuurlijk bezoek Istanbul

Geachte voorzitter,
Van 22 tot 25 mei 2016 heb ik met de Directeur Programma Internationaal in Istanbul de World
Humanitarian Summit (WHS) bijgewoond. Aanleiding voor dit bezoek was de actieve rol die Den Haag
speelt op het gebied van Big Data for Peace and Humanity en de connecties die in dit verband gelegd
zijn. Een belangrijk moment was de aankondiging van de organisatie voor de coördinatie van
humanitaire hulp (UNOCHA) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) dat UNOCHA een data
center in Den Haag zal openen. Het bezoek aan Istanbul is optimaal benut door van onze aanwezigheid
gebruik te maken om een aantal belangrijke partners te spreken op het gebied van Big Data,
Internationale Stad en Vrede & Recht. Hieronder treft u een verslag van onze activiteiten.
Zondag 22 mei
Aan het eind van middag arriveerden wij in Istanbul. Op de luchthaven hadden wij al een eerste
vooroverleg met Arne Musch van VNGi . In de avond waren we uitgenodigd bij de receptie op het
Consulaat, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor alle Nederlandse
deelnemers aan de World Humanitarian Summit. We spraken met de Consul in Istanbul en ook met
de vertegenwoordigers van de in Den Haag gevestigde Dutch Coalition for Humanitarian Innovation:
Gijs de Vries van het Rode Kruis, Kathy Hartley van de Philips Foundation en Christine Pirenne en
Thys Hoekman van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de receptie ontmoetten we de
vluchtelingen coördinator van Jordanië, die inzichten met ons deelde over het project van VNG
International met Amsterdam. Deze informatie is zeer nuttig voor de kennis over ons project van VNG
International in Libanon.
Maandag 23 mei
Op 23 mei vond de officiële opening plaats van de WHS. De Secretaris Generaal van de VN, de heer
Ban Ki-moon, nam het initiatief voor de WHS en opende de conferentie. We bezochten de Innovatie
Markt en ontmoeten interessante partijen die werkzaam zijn op het gebied van innovatie in de
humanitaire sector.
We waren uitgenodigd voor het event van BZ en UNOCHA “The future of Humanitarian Data”, over
inzet van data in de humanitaire sector. Tijdens dit event kondigden BZ en UNOCHA de oprichting
van een UNOCHA data center in Den Haag aan.
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s ’Avonds voerden we gesprekken met de burgemeester van Keulen, Gdansk en Odessa. Zij gaven ons
te kennen dat de interesse voor het Global Parliament of Mayors (waarvan Den Haag de convening
session organiseert in september 2016, samen met de heer Benjamin Barber) groot is.
Dinsdag 24 mei
Op 24 mei was ik uitgenodigd door de burgemeester van Istanbul om te spreken tijdens een sessie over
steden en migratie. De Secretaris Generaal van de VN opende de sessie. De toegenomen
migratiestromen hebben een grote impact op steden. Tijdens de sessie is kennis uitgewisseld over
ervaringen inzake de opvang van migranten. Hier heb ik ook gesproken met de burgemeester van
Djibouti en de migratie coördinator van Houston over mogelijke inbreng tijdens het Global Parliament
of Mayors.
In de middag namen we deel aan de sessie van VNG International over het project in Jordanië. In de
sessie werd duidelijk dat gemeenten de humanitaire sector veel te bieden hebben als het gaat om
ruimtelijke ordening en stadsbeheer.
We spraken met de gemeente Istanbul over het Global Parliament of Mayors en een mogelijke rol voor
de burgemeester van Istanbul in de convening session die in september in Den Haag plaats zal vinden.
Na de slotceremonie spraken we met vertegenwoordigers van UNOCHA over de vestiging van het
datacenter in Den Haag. In de avond ontmoetten we Professor Hilhorst. Ze is aangesteld als
hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies (ISS) in
Den Haag. Mevrouw Hilhorst is ook voorzitter van de internationale vereniging van humanitaire
studies, de IHSA (International Humanitarian Studies Association) en betrokken bij de oprichting van
een Haags kenniscentrum voor Nederlandse humanitaire organisaties.
Woensdag 25 mei
Vroeg in de ochtend vertrokken we naar Den Haag.
Kosten
Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte kosten van deze reis:
Wethouder KIJO
Kosten verblijf
Kosten vervoer
Totaal

€
0
€ 650,19
€ 650,19

Directeur Programma Internationaal
Kosten verblijf
€
0
Kosten vervoer
€ 650,19
Overige kosten
€ 781,79
Totaal
€ 1.431,98
Totale kosten zijn € 2.082,17 en komen ten laste van de Bestuursdienst.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven
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