Structurele versterking van de Haagse economie als topprioriteit
Open brief aan de nieuwe gemeenteraad, het toekomstige stadsbestuur en ondernemend Den Haag

Den Haag!

De Nederlandse economie als geheel draait geweldig, maar Den Haag sukkelt ergens achteraan. Den
Haag heeft banen verloren, terwijl de meeste steden er banen bijkregen. Den Haag heeft de laagste
economische groei van de vijf grote steden in Nederland. Den Haag voegt per werkende relatief weinig
economische meerwaarde toe. Bovendien heeft de stad twee keer zoveel bijstandsontvangers (!) als
gemiddeld in Nederland. Ik verzin het niet zelf, dit zijn statistieken van het Planbureau voor de
Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het
economiebudget van Den Haag het laagste is van de vijf grote gemeenten.
Werk aan de winkel, zou je dus zeggen. Den Haag heeft als internationale stad van vrede en recht, met
zijn prachtige stranden, grote werkgevers en groeiende clusters als toerisme en cybersecurity een unieke
uitgangspositie om zijn achterstand de komende jaren in te lopen. Bovendien is de afgelopen jaren een
veelbelovende start gemaakt met het structureel versterken en diversifiëren van de Haagse economie. Zo
is het cluster veiligheid en cyber security versterkt, waardoor bedrijven in deze sector elkaar beter vinden
en samenwerken aan innovatie via The Hague Security Delta. De directe werkgelegenheid in dit cluster
groeide naar ruim 16.000 banen, terwijl deze in de rest van het land juist daalde. Een ander mooi
voorbeeld zijn de honderden start-ups in onder meer de Binckhorst die werken via de filosofie ‘doing
good, and doing business’: helemaal passend bij het Haagse DNA van Vrede en Recht. Vier jaar terug
bestond dit nog niet in Den Haag. Als we deze strategie doorzetten, versterkt dat ook de
aantrekkingskracht voor grotere bedrijven om in Den Haag te blijven of te komen.
Blijf investeren in economie!
Ik was dan ook oprecht verbaasd toen mij het bericht bereikte dat het versterken van de Haagse
economie niet met stip op één staat tijdens de formatie van het nieuwe stadsbestuur. Ik kan daarvoor
namelijk geen goede reden verzinnen. Met de verdergaande globalisering en digitalisering en het
krimpen van de werkgelegenheid bij de overheden, financiële instellingen en telecombedrijven waar Den
Haag zo afhankelijk van is, lijkt mij dat alle alarmbellen zouden moeten afgaan. Dat is geen kwestie van
politieke kleur, maar van gezond verstand. Het is cruciaal om juist in deze tijd van economisch groei te
blijven investeren in structurele versterking van de Haagse economie. Door de juiste dienstverlening te
bieden, infrastructuur en huisvestingsmogelijkheden te realiseren, de verbinding tussen onderwijs en
arbeidsmarkt te versterken en economische netwerken te activeren. Den Haag moet het ontstaan van
nieuwe banen op álle niveaus stimuleren, in sectoren die relevant zijn in de Next Economy, om zoveel
mogelijk werkplekken in de stad behouden.

Succesfactoren voor een economisch sterk Den Haag
Als vertrekkend voorzitter van de Economic Board The Hague en als blijvend betrokken inwoner van de
stad geef ik graag een aantal aandachtspunten mee bij de noodzakelijke versterking van de Haagse
economie:
-

Denk meerjarig: het bedrijfsleven vraagt om een betrouwbare overheid, niet één die ieder jaar
switcht van koers. Er zijn in vorige jaren al scherpe keuzes gemaakt en groeisectoren
aangewezen. Hou dat vast. Uitbreiding met nieuwe groeidomeinen – richting de Next Economy is ook gewenst, bijvoorbeeld de energietransitie, waarin de komende decennia veel laag- en
middelhoog geschoolde mensen nodig zijn.

-

Vergeet de bestaande sterke pijlers niet. Zet met het Rijk een gerichte lobby op voor het
binnenhalen van grote (Europese) organisaties en internationale hoofdkantoren naar Den Haag.
Wij hebben daarvoor unieke vestigingsvoorwaarden. Vestiging van dergelijke organisaties levert
ook veel omzet op voor toeleverende sectoren als horeca, toerisme en detailhandel. Geef deze
sectoren ook de ruimte om verder te groeien en neem belemmerende regels weg.

-

Het structureel versterken en diversifiëren van de Haagse economie is de afgelopen jaren helaas
niet gefinancierd met structurele middelen, maar met incidenteel geld. Dat is nu op. Hier moeten
nieuwe middelen voor worden vrijgemaakt, anders is alles voor niets geweest en vertrekken
bedrijven uit Den Haag.

-

Denk bij economisch beleid niet in banen, maar in werk: de hoeveelheid vaste contracten neemt
nu eenmaal af, en ondernemerschap neemt toe. De kluseconomie vraagt om een leven lang
leren en mensen met skills. Geef daarom extra aandacht aan de relatie
onderwijs/arbeidsmarkt/economie en maak arrangementen per sector met spelers uit het veld.

Economic Board The Hague
Onder voorzitterschap van mijn opvolger, Henk Kool, wil de Economic Board The Hague de gemeente Den
Haag graag blijven helpen bij de economische opgaven die ik hier schets. Als onafhankelijke denktank en
aanjager voor de economie van Den Haag bundelt zij de kracht van ondernemers en kennisinstellingen in
de stad en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over economisch beleid. Samen met andere
organisaties start de board projecten op om de Haagse economie structureel te versterken, bijvoorbeeld
door écht werk te gaan maken van de energietransitie in Den Haag, door scholieren in contact te brengen
met softwareprogrammeurs, door startups in de industriële sector aan de juiste kennis en contacten te
helpen en door het MKB beter te betrekken bij de groei van de sector cybersecurity.
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