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Zes nieuwe projecten voor innovaties in veiligheid 
 
Zes innovatieve initiatieven krijgen een geldbedrag van in totaal 1 miljoen euro uit het 
stimuleringsfonds van The Hague Security Delta. Het fonds is bedoeld om de 
samenwerking en verdere groei van het veiligheidscluster in de Haagse regio 
en  Nederland te stimuleren met als doel meer banen en een veilige samenleving. 
 
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal van gemeente Den 
Haag): "Een bijdrage uit het HSD Stimuleringsfonds zorgt ervoor dat deze initiatieven van 
consortia van bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun ideeën in de praktijk kunnen 
brengen. Dit soort innovaties leveren ook weer extra banen op. Daarnaast zijn het vindingen 
die bijdragen aan een veiliger wereld. Daar dragen we als internationale stad van vrede en 
recht graag ons steentje aan bij." 
 
De subsidieaanvragen zijn beoordeeld op de criteria security, innovatie, samenwerking met 
particuliere- en overheidspartijen en economische effecten. Van de 17 aanvragers zijn er 
uiteindelijk 6 geselecteerd. Het totaalbedrag dat wordt uitgekeerd is 1 miljoen euro, 
beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag. 
 
Het project ThreadStone richt zich op het detecteren en rapporteren van zwakke plekken in 
internetsites en op internet aangesloten apparaten. Hiermee kunnen aanvallen van 
cybercriminelen worden tegengegaan. 
 
Digital Evidence Dashboard is een product dat niet-technische rechercheurs in staat stelt 
om in een vroeg stadium te bepalen welke digitale bewijsstukken relevant zijn. 
 
Foxguard is een cyber detectietool  waarmee organisaties kunnen vaststellen of hun 
computers slachtoffer zijn van een digitale spionage of een digitale aanval. 
 
Mister eXtra is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij het veiligstellen van forensische 
sporen op een plaats delict. Forensisch deskundigen kunnen straks op de plaats delict direct 
analyseren en zien welke sporen geschikt zijn voor nader onderzoek, zonder hierbij sporen 
af te breken of onbruikbaar te maken. Waarmee de pakkans van criminelen vergroot wordt. 
 
Total Blackout is een serious game, waarmee deelnemers uit verschillende vitale sectoren, 
zoals de energie- en telecomsector zich kunnen voorbereiden op een crisis. 
 
Eventcloud creëert een platform voor open en gesloten evenementendata en 
beveiligingsfunctionaliteiten. Dat zorgt ervoor dat evenementen niet alleen veiliger maar ook 
winstgevender worden waardoor de kosten van veiligheid kunnen worden gereduceerd, en 
het voortbestaan van gratis publieks evenementen gewaarborgd is. 
 
 
  



The Hague Security Delta 
The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit 
Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - 
werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en 
kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer 
bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het 
nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. Alleen al in de Haagse regio 
realiseren 400 veiligheidsbedrijven meer dan 25% van de landelijke omzet in veiligheid en 
bieden werk aan 13.400 mensen. Meer informatie: 
www.thehaguesecuritydelta.com/hsdstimuleringsfonds 
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