
 

 

Persbericht 
Den Haag, 19 maart 2015 

Den Haag in het teken van cyberveiligheid 

Het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta organiseert van 13 tot en met 17 

april samen met haar partners de Cyber Security Week. In diezelfde week is Den Haag ook 

gaststad van de One Conference en de Global Conference on Cyber Space (GCCS), een 

internationale conferentie waar ruim 100 delegaties uit het buitenland aan deelnemen.  

De campus van The Hague Security Delta is die week de plek waar ruim 30 workshops, 

netwerkevenementen, lezingen en demonstraties op het gebied van cyberveiligheid 

plaatsvinden. Vakmensen uit binnen- en buitenland kunnen daar zien wat Nederlandse 

bedrijven, overheden en kennisinstellingen allemaal doen op het gebied van cyberveiligheid.  

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs): 
“De GCCS brengt ruim 100 delegaties uit de hele wereld naar Den Haag. Een uitgelezen kans 
om duidelijk te maken dat Den Haag de Cyber Security Hoofdstad van Europa is. Vrede, recht 
en veiligheid zijn de sterke troeven van de stad. Dat willen we laten zien.” 

Programma Cyber Security Week 

Het  programma van de Cyber Security Week bestaat onder andere uit een Investorsmatch, 

Hague Talks, een hack lab voor scholieren, een internationaal matchmaking programma, 

workshops en debatten. Hoogtepunt is de tweedaagse Innovation Room waar demonstraties 

worden gegeven van Nederlandse innovaties op het gebied van cyberveiligheid. Minister 

Kamp van Economische Zaken en burgemeester Van Aartsen openen de Innovation Room op 

15 april.    

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. Doel daarvan is meer bedrijvigheid, meer 

banen en een veiliger wereld.  

Voor het volledige programma &  aanmelding: www.cybersecurityweek.nl  

Volg ons op Twitter: @HSD_NL  #cybersecurityweek 
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Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met: 

Chantal de Niet – Communicatiemanager The Hague Security Delta 

tel: 070 302 81 80 / 06 20 44 18 30 

@: chantal.deniet@thehaguesecuritydelta.com 


