
 

 

Convenant Nationale Samenwerking Veiligheid & Innovatie  

 

Overwegende dat   

- De innovatieregio’s Twente, Brabant en Haaglanden georganiseerde triple helix 

samenwerkingen kennen op het gebied van veiligheid: The Hague Security Delta (HSD), 

Twente Safety & Security (TS&S) en Dutch Institute Technology Safety&Security (DITSS). 

Den Haag bovendien trekker is van het onderdeel Veilige Stad van het programma Digitale 

Steden Agenda (DSA); 

 

- Door samenwerking en verbeterde afstemming wordt synergie in het Nederlandse 

veiligheidsdomein versterkt, het topsectorenbeleid versterkt en zal Nederland zich 

internationaal op de kaart kunnen zetten. 

 

Besluiten tot vergaande samenwerking. 

- De samenwerking beoogt de volgende complexe nationale veiligheidsuitdagingen te 

agenderen en verder te ontwikkelen: 

 

1. denken en handelen over de gehele veiligheidsketen versterken, van civiel tot militair; 
2. effectieve besluitvorming in de veiligheidsketen versnellen en verbeteren; 
3. maatschappelijke inzet vergroten ten behoeve van veiligheidsvraagstukken; 
4. anticiperend en voorspellend vermogen vergroten en de vertaling ervan;  
5. absorptievermogen van innovatieve oplossingen in de veiligheidsorganisatie vergroten. 

 

Met als dubbele doelstelling: 

 Maatschappelijk rendement, kennisverrijking en innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken in het veiligheidsdomein, met als resultaat meer 

veiligheid en/of veiligheid tegen lagere maatschappelijke kosten;  

 Economisch rendement, voor steden en regio’s meer banen, voor de BV Nederland 

verhoging van omzet/bruto toegevoegde waarde, voor bedrijven omzet/winst verhoging 

en voor kennisinstellingen het ‘vermarkten’ van hun kennis.   

 

En maken hiervoor de volgende afspraken en stellen de volgende aanpak vast:  

I. Door de bundeling van lokaal/regionale initiatieven voor innovaties in het 

veiligheidsdomein wordt een bijdrage geleverd aan de nationale innovatie agenda 

veiligheid, die voorziet in publiek-privaat samenwerking en onder de verantwoordelijk-

heid van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) tot stand komt.  



 

 

Vanuit het TS&S, DITSS, HSD en DSA/Veilige Stad worden onder andere de volgende concrete 

projecten/living labs ingebracht en in samenhang verder ontwikkeld: 

1. Event&Veiligheid, Dienst Evenementen Veiligheid en living lab Stratumseind Eindhoven; 
2. Integrale gebiedsbeveiliging, waaronder Internationale Zone Den Haag; 
3. Het benutten open datasets en datamining voor veilige stad/regio, zoals Tec4e en het in 

kaart brengen criminele netwerken; 
4. CSI innovations, waaronder Bloed in de Spotlight; 
5. Cyber Resilient City, waaronder digitale infrastructuur, Boardroom Game, Toolkit en 

Dashbord; 
6. Twente Safety Campus; 
7. De Crisiscommunicatie Game; 
8. Futurebase Nationale Veiligheid. 

 
De agenda wordt daarnaast gebaseerd op de volgende pijlers: 

1. De vraagstelling/behoeftestelling van partijen die concreet moeten bijdragen aan 

maatschappelijke veiligheid; 

2. Aanbodgerichte, technologisch/innovatieve ontwikkelingen en trends; 

3. Ruimte voor niet benoemde initiatieven; 

4. Launching customership dat mede leidt tot vermarkting en verdienvermogen regio’s. 

De combinaties daarvan vormen de prioriteiten die richting geven aan de gezamenlijke 

inspanningen. 

 

II. De organisatie van de samenwerking loopt via de governance van HSD. Dit betekent 

dat de innovatieregio’s Twente en Brabant een HSD-Board positie krijgen. Zij zullen een 

vertegenwoordiger afvaardigen. De HSD-Board zal met V&J de afstemming op hoofdlijnen 

doen met de landelijke publieke en kennis veiligheidsinstituties/onderdelen zoals NFI, 

Nationale Politie, Veiligheidsregio’s, IFV en TNO. Uiteraard met inachtneming van de 

zelfstandige verantwoordelijkheidspositie van V&J met haar formele waarnemingsplek in de 

HSD governance. Tevens wordt via deze weg de afstemming gevonden met het ministerie 

van Defensie voor wat betreft de civiel-militaire samenwerking. 

 

 

III. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de landelijke uitrol van succesvolle 

innovatieprojecten/resultaten en aan het richten van financiering en fondsen (lokaal, 

regionaal, nationaal en Europees) voor concrete innovatieprojecten. Hier zit ook de 

verbinding met onder andere het topsectoren beleid en het stimuleren van ‘innovatief 

inkopen’ door launching customers. 

 

 

IV. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd door de partners.  

  



 

 

13 februari 2014, te Den Haag  

 

 

 

Namens innovatieregio Twente, TS&S, 

Peter den Oudsten, voorzitter Veiligheidsregio Twente en burgemeester van Enschede  

 

 

 

 

 

Namens innovatieregio Brabant, DITSS, 

Peter Noordanus, lid van de Raad van Toezicht van DITSS en burgemeester van Tilburg 

 

 

 

 

 

Namens innovatieregio Haaglanden, HSD, 

Henk Kool, voorzitter HSD-Board en wethouder economie van Den Haag  


