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HOELANG DUURDE DE REIS?
Van zondag 17 tot donderdag 21 november, dus 5 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van deze reis was het bijwonen van de Smart City Expo World Congress in Barcelona, waar wij
deelnamen aan het Holland Paviljoen samen met de rest van de G5.
In de Nationale Smart City Strategie is bepaald dat wij het thema Safety & Security trekken. Dit thema hebben
wij gepresenteerd bij de expo, door middel van het showcasen van drie bedrijven uit Nederland die binnen die
thema werken op de beurs van 19-21 november, het geven van een workshop bij het International Business
Forum op maandag 18 november, en het organiseren van pitches op dinsdag 19 november.
Daarnaast hebben wij, gewapend met onder andere vragen van onze collega’s van verschillende diensten,
andere steden en ook bedrijven opgezocht om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te komen van de
nieuwste innovaties op Smart City gebied.
Ten slotte hebben de vier Haagse ambtenaren meegedaan aan panels, lezingen gegeven, lezingen bijgewoond
en workshops verzorgd.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Barcelona (Spanje)

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Behalve met de G5 steden, hebben we ook tientallen personen gesproken van andere Nederlandse gemeenten
en bedrijven. Behalve Nederlanders hebben we ook verschillende buitenlandse personen gesproken. Om een
kleine greep uit de verscheidene personen die wij hebben ontmoet te geven, hierbij een lijstje:
Pieter van de Glind – Founder van Share NL
Maarit Vuorela – Senior Manager Government Advisory bij KPMG Finland
Johannes Wergeland – Managing Director bij DECCA lighting
Marc Ottolini – CEO bij Airlabs Ltd.
Peter Paul van Voorst tot Voorst – Founder van SKOON Energy
Miranda Desa – Director of Strategic Growth bij Pantonium (gebruiken AI voor openbaar vervoer met een
kostenbesparing van 30%)
Peter La Vos – Commercial Director bij Schreder (Smart City verlichting en sensoren)
Brian McGuigan – Director Smart Cities bij Itron (Smart City technologie)
Itai Dadon – Director Smart Cities bij Itron (Smart City technologie)
Harri Mansikkamaki – Founder GoFore

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Deze reis heeft de gemeente niet alleen internationaal meer naamsbekendheid opgeleverd, maar ook binnen
Nederland een sterkere band met de rest van de G5 en Den Bosch. Er zijn veel kennis en ervaringen gedeeld, en
vele nieuwe contacten gelegd.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja, met de G5 is afgesproken dat het de bedoeling is volgend jaar weer mee te doen met een Holland Paviljoen.
Daarnaast zijn er heel veel mensen die langs willen komen om verder te praten. Dit zijn verschillende
(Nederlandse en Belgische) steden, bedrijven met Smart City toepassingen en een Nederlands Smart City
platform.

