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Vraagstuk 2, Veiligheidsatelier 2016 
 
Het DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) legt ook in 2016 weer een drietal 
prangende veiligheidsvraagstukken voor aan ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden en 
gebruikt daarvoor de innovatiemethodiek “het Veiligheidsatelier” (zie verder www.veiligheidsatelier.nl) 
  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.veiligheidsatelier.nl/
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Inleiding 
 

Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Binnen dit thema zijn vele openstaande 

vraagstukken. Als ook worden vele producten en diensten aangeboden binnen het 

veiligheidsdomein.  

 

Het Veiligheidsatelier is bedoeld om die veiligheidsvraagstukken helder op tafel te leggen 

opdat producten- en dienstenaanbieders, onderzoekers, ondernemers en belangstellenden 

een adequaat antwoord kunnen geven op de vraagstukken. Dit is alleen mogelijk wanneer er 

een duidelijk beeld over de inhoud en achtergronden van die veiligheidsvraag is. Binnen het 

veiligheidsatelier gebeurt dat in de ‘vraagarticulatie sessie’. Daarna volgt een 

‘brainstormsessie’ waarin deelnemers zich oriënteren op mogelijke oplossingen.  

 

Uit ervaring blijkt dat een consortium van veelsoortige entrepreneurs goed in staat is om voor 

het betreffende vraagstuk een doelmatige oplossing te bedenken. Indien een oplossing is 

bedacht, kan deze in een offerte (volgens een vast template) aangeboden worden aan een 

jury. De jury beoordeelt alle offertes en nodigt een aantal partijen uit om over de uitgedachte 

oplossing een wervende pitch te houden.  

 

De gepresenteerde oplossing, die voor de jury het beste antwoord op de vraag lijkt, krijgt 

vervolgens van DITSS een opdracht om in een echte pilot of fieldlab te staven dat de 

oplossing werkelijk effectief is. De pilot wordt begeleid en beoordeeld en bij een positieve 

resultaat wordt geholpen deze oplossing verder naar de markt te brengen. Hierdoor ontstaat 

er winst voor zowel de maatschappij als voor de ondernemer(s) die de oplossing op de markt 

brengen.  

Lees meer over de activiteiten van het DITSS www.ditss.nl  

 

 

 

 

  

http://www.ditss.nl/
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Hennepkwekerijen opsporen 
Opdrachtgever:  Gemeenten Breda en Tilburg  

Voorzitter:  Robin de Haas (robin.dehaas@thehaguesecuritydelta.com) 
Expert:  Jan-Piet de Vries 
Secretaris: Maike Reynders (maike.reynders2ditss.nl) 
 
Vraagstuk: 

Het opsporen van hennepkwekerijen gaat op vele manieren, o.a. via tips uit de buurt, geur, 
energieverbruik van de lampen.  

Hoewel er veel hennepplantages worden opgerold, weten we dat er nog veel actief en 
werkend zijn. De opdrachtgevers zijn op zoek naar meer methodieken om hennepplantages 
op te sporen. 

Het liefst een methodiek die op pandniveau precies duidt dat er een plantage is. 

Zij zijn op zoek naar meer eenvoudige en toch meer effectieve oplossingen.  

 

Vraag: Hoe kunnen we hennepkwekerijen effectiever detecteren en preciezer 
lokaliseren? 

 

De gemeenten Breda en Tilburg hebben een bedrag beschikbaar gesteld voor het testen van 
een goed voorstel in een fieldlab.  


