






 
 
 
 

Context  
 

Bijna alle grootste steden in Nederland werken actief samen met het bedrijfsleven, onderwijs en 

wetenschap om vernieuwende ICT oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van dit moment 

te vinden. Deze ambitie komt terug in verschillende nationale/sectorale innovatie-agenda’s zoals de 

Nationale Innovatie Agenda Veiligheid, het Digitale Steden Agenda convenant, Nationale Politie, 

Brandweer, Smart Industrie, Smart & Safe Mainports enz. Daarnaast lopen er tal van (inter)nationale 

innovatieprojecten zoals Sensing (Nationale Politie), iKnowIT (Brandweer Nederland), SECTOR 

(Europees R&D) die allen werken aan het onderzoeken en ontwikkelen van platforms voor uitwisseling 

van informatie in publiek/private ketens. 

Een uitdaging in al deze agenda’s en projecten is het overbruggen van de fase van (inter)nationale 

ontwikkeling binnen deze sectoren naar lokale toepassingen die bijdragen aan het welzijn en de 

economische groei in de afzonderlijke steden. 

Deze MoU biedt een handvat voor deze uitdaging en omvat een aanpak zoals ontwikkeld door Future 

Events en een reeks van overwegingen waarom steden, bedrijven, kennisinstellingen en andere 

stakeholders deel willen nemen aan deze aanpak. De aanpak gaat uit van een nationale aanpak op 

basis van regionale ontwikkeling en ondernemerschap. Het gaat niet om een theoretisch model maar 

op een set van “Best Practices” die in de afgelopen jaren tijdens evenementen in meerdere steden in 

Nederland ontwikkeld zijn. 

Positionering Future Events 
Future Events is gebaseerd op een gezamenlijke visie van de Digitale Steden Agenda, The Hague 

Security Delta, Twents Safety & Security en het Dutch Institute for Technology Safety & Security. Future 

Events is onderdeel van Stichting Studio Veiligheid zoals opgericht door Don Berghuijs (voormalig 

veiligheidsregio directeur Rotterdam Rijnmond) en Jaap Lems (voormalig Havenmeester Rotterdam 

Rijnmond) met als opdracht de innovatiekloof (Valley of Death) tussen onderzoek & ontwikkeling en 

productie te overbruggen. Future Events positioneert zich daarbij nadrukkelijk aan het eind van de 

innovatiecyclus (het komen tot productie) en zet daarbij de volgende instrumenten in. 

Orchestration Innovation by Events 

Future Events organiseert innovatie tijdens evenementen in de openbare ruimte met als doel een 

bijdrage te leveren aan de veiligheid en economische groei voor de stad. Daarmee biedt Future Events 

ruimte aan ondernemers en internationale kennisinstituten om succesvolle producten te ontwikkelen 

en naar de markt te brengen. 

Nationaal en regionaal  

De Future Events aanpak biedt de ruimte voor steden om hun via hun eigen evenementen identiteit 

en invulling te geven aan innovaties en gezamenlijk met nationale agenda’s die functionaliteiten te 

ontwikkelen en implementeren die maximaal aansluiten op lokale agenda’s voor stedelijke 

ontwikkeling en unieke kwaliteiten die in de stad aanwezig zijn.  

EventCloud 

Onder het label EventCloud brengt Future Events publiek private samenwerkingspartners bijeen die 

bouwen  aan een digitale nutsvoorziening die in principe in elke stad in Nederland tijdens evenement 

in de openbare ruimte kan worden ingezet voor productie maar ook als basis voor innovatie. Hierdoor 

landen innovaties niet alleen op papier maar worden nationaal opschaalbaar.  



 
 
 
 

(Co)Financiering als strategie 

Gezamenlijk met The Hague Security Delta investeert Future Events gedurende 2015 €400.000,- in het 

realiseren van de EventCloud als Nutsvoorziening voor steden en het ontwikkelen van zoveel mogelijk 

relevante functionaliteiten en koppeling van informatiebronnen. Daarbij is randvoorwaarde te zorgen 

voor nationale opschaling en goede aansluiting op specifieke wensen van gemeenten. Om dat te 

realiseren vraagt het project bij de opstart van nieuwe projecten een bijdrage van 50% vanuit de 

betreffende stad. 

Voorbeeld: In Den Haag heeft wethouder Baldewsingh daarvoor de eerste stap gezet en €50.000,- 

geïnvesteerd (op een totale investering van €100.000,- om een standaard bezoekersApp te ontwikkelen 

die aansluit op de EventCloud en die nu verder wordt ingezet om bezoekers gerichte informatie te 

verstrekken betreffende het evenement (vooraf, tijdens en na). Deze functionaliteit kan laagdrempelig 

herbruikt worden door andere steden en gevuld worden met eigen eventcontent en huisstijl. 

Voor meer informatie over de bezoekersapp zie website 

http://veiligestad.digitalestedenagenda.nl/tag/future-events/ 

http://veiligestad.digitalestedenagenda.nl/tag/future-events/

