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Den Haag, 13 oktober 2014 

 

Meer banen in Zuid-Holland door innovaties op gebied van veiligheid 

Innovatiekansen op het gebied van veiligheid beter benutten en banen creëren. Dat is waar The 

Hague Security Delta (HSD) en InnovationQuarter (IQ) samen op inzetten. In het bijzijn van de 

Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven tekenden zij vrijdag 10 oktober 2014 een 

samenwerkingsovereenkomst. HSD en IQ gaan Zuid-Hollandse bedrijven op het terrein van 

security op verschillende manieren helpen met groeien en innoveren. Door het ‘matchen’ van 

vraag en aanbod en het organiseren van kruisbestuivingen tussen bedrijven onderling en met 

kennisinstellingen. En door innovatieve bedrijven in veiligheid te begeleiden naar kapitaal. 

 

Veiligheid is niet alleen een maatschappelijke topprioriteit, maar ook een bedrijfstak met veel groei- en 

innovatiekansen. Daarmee is de sector een belangrijke economische pijler voor Zuid-Holland. Vooral 

voor de regio Den Haag, waar meer dan vierhonderd veiligheidsbedrijven, overheden, 

kennisinstellingen en het landelijke innovatiecentrum voor veiligheid gevestigd zijn. Bij deze 

organisaties zijn nu al ruim dertienduizend mensen aan het werk en dat aantal groeit. Over vijf jaar 

zullen dat er meer dan 18.000 zijn. Wethouder van Engelshoven: 'Het snel groeiende 

veiligheidscluster is een banenmotor voor de stad Den Haag en voor de provincie Zuid-Holland als 

geheel. Dat IQ en de Stichting HSD nu echt de handen ineenslaan, juich ik dan ook van harte toe." 

 

Beide organisaties versterken elkaar. Rob de Wijk, algemeen directeur van The Hague Security Delta: 

“HSD stimuleert, faciliteert en organiseert samenwerking tussen bedrijven, overheid en 

kennisinstellingen op het gebied van veiligheid. InnovationQuarter voegt daar kennis van en een 

netwerk in de regionale topsectoren aan toe. Samen kunnen we ondernemers uit verschillende 

disciplines bij elkaar brengen, als we inschatten dat hun expertise of technologie ook voor 

veiligheidsvraagstukken de oplossing kan zijn. Daarnaast kunnen we met onze gezamenlijke kennis 

van financieringsmogelijkheden en fondsen voor (veiligheids)innovaties én onze relaties met private 

investeerders, bedrijven uit de regio in contact brengen met mogelijke financiers. Het participatiefonds 

van IQ en het HSD Stimuleringsfonds zijn hier mooie voorbeelden van”. 

 

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter vult aan: “InnovationQuarter heeft de ambitie om Zuid-

Holland te ontwikkelen tot een van de meest innovatieve regio’s van Europa. Het veiligheidscluster is 

daarbij een belangrijke drijver, gezien het grote groei- en innovatiepotentieel. Door de samenwerking 

met HSD kunnen wij elkaars netwerken en kennis benutten, wat InnovationQuarter onder meer helpt 

bij het gerichter investeren en het gerichter aantrekken van buitenlandse bedrijven. Ons gezamenlijke 

belang is het creëren van meer maatschappelijk rendement uit het cluster”. 

 

Bekijk het interview met wethouder van Engelshoven en Rinke Zonneveld  (video) en het interview 

met Rob de Wijk (video). 

 

http://youtu.be/LJCSYBiNd9M
http://youtu.be/H4ybMnGE6IA

