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Ingrid van Namen wint Secure Your Future 2015 
 

Ingrid van Namen heeft met haar inzending Slippery Slope de derde editie van de Secure 
Your Future  Multimedia-wedstrijd gewonnen. Alvorens de jury, onder leiding van Jan 

Wind, haar als winnaar aanwezen, presenteerden beide kanshebbers hun inzending aan 

de bezoekers van de Aardobservatie op de Kaart-conferentie. Tijdens deze conferentie 
werden de mogelijkheden met betrekking tot aardobservatie verkend met verschillende 

actoren actief binnen dit domein. Naast Ingrid van Namen was ook Ferdy Niks 
genomineerd om zijn idee te presenteren. 

 

Beide kanshebbers ontvingen de prijs uit handen van Martijn Seijger, directeur van ESA-BIC 
Noordwijk. Niet alleen ontvangen zij de prijs van respectievelijk 1000 en 250 euro, ook zullen de 

juryleden hen helpen beide ideeën verder te ontwikkelen tot een volwaardige business-case.  
 

De Secure your Future multimedia wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door het Koninklijk Instituut 

van Ingenieurs (KIVI) en The Hague Security Delta (HSD). 
 

KIVI  
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI is het netwerk van ingenieurs en hoger opgeleide 

technische professionals in Nederland. Dit netwerk biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en 
te delen met andere professionals. Het promoten van techniek in de samenleving is een van de 

speerpunten van de vereniging. De afdeling Defensie en Veiligheid houdt zich bezig met alle techniek 

gerelateerde aspecten in deze sector. Voor meer informatie, zie www.kivi.nl/dv  
 

HSD 
The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheids-cluster in Europa. In dit Nederlandse 

samenwerkingsverband -met belangrijke regionale hubs in Den Haag, Twente en Brabantse bedrijven, 

werken overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennis op het gebied van cyber 
security, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van kritieke infrastructuur, en forensisch 

onderzoek. Ze delen een gemeenschappelijk doel: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige 
wereld. De kern is de HSD Campus, het nationale innovatiecentrum voor de veiligheid in Den Haag.  

Voor meer informatie, zie www.thehaguesecuritydelta.com  
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Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 
Jan Wind  

dv@kivi.nl  

The Hague Security Delta 
Reinier Bergema 

reinierbergema@hcss.nl  
  

 

http://www.kivi.nl/dv
http://www.thehaguesecuritydelta.com/
mailto:dv@kivi.nl
mailto:reinierbergema@hcss.nl

