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Inleiding
Voor u ligt het werkplan 2019 van van Economic Board The Hague.
Voor de jaren vanaf 2020 worden mogelijke richtingen aangegeven.
Door in dit document niet alleen de activiteiten van dit jaar te schetsen,
maar ook een doorkijk te geven voor meerdere jaren, denkt Economic
Board The Hague de komende periode effectiever en efficiënter
te werk te kunnen gaan, onder meer door meerjarige initiatieven te
ondersteunen en structurele partnerships aan te gaan. De board hecht
bovendien aan het meerjarig vasthouden van herkenbare thematische
lijnen in haar ondersteuning van de Haagse economie.
Voor Haagse ondernemers, de gemeente Den Haag en andere relevante
organisaties in de stad en de regio biedt dit werkplan helderheid over
de doelen die Economic Board The Hague nastreeft, de wijze waarop we
dat doen en de middelen die we daarbij inzetten. We gaan ervan uit dat
die helderheid helpt bij het verder uitbouwen van samenwerkingsrelaties met andere Haagse en regionale organisaties. De meerjarige doorkijk biedt bovendien houvast aan de board zelf bij het keuzes maken in
haar dagelijks handelen.
Dit programma is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van
vele ondernemers, ambtenaren en andere professionals uit het economisch domein in Den Haag, in diverse gesprekken en sessies. De board
dankt iedereen hartelijk voor zijn of haar tijd en inzichten en blijft in de
toekomst graag brede groepen stakeholders bij haar activiteiten betrekken.
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Economic Board
The Hague in het kort
Korte geschiedenis van
Economic Board The Hague

Ambitie

Economic Board The Hague (EBTH) is opgericht op

website en de opzet van een professionele financiële

22 maart 2017. De oprichting van de EBTH vloeide

administratie. Tevens vond een voorzitterswissel

voort uit het coalitieprogramma Vertrouwen op

plaats (Henk Kool nam het stokje over van Henk

Haagse Kracht van D66, PvdA, VVD, Haagse Stads-

Jagersma), zijn enkele boardleden van het eerste uur

partij en CDA uit 2014. Het college gaf aan op zoek

afgetreden (Jaap Wielaart en Neil Currie) en nieuwe

te zijn naar een onafhankelijke denktank met voor

boardleden aangetreden (Harry Wientjens - Rabo-

de Haagse economie belangrijke spelers, bij wie

bank Den Haag, Simon Kennedy - eVision, Marjan van

economisch beleid kon worden gespiegeld en (on)

Loon - Shell Nederland).

gevraagd advies kon worden ingewonnen. Het idee

De ambitie van Economic Board The Hague is het
realiseren van een sterke, innovatieve en duurzame
economie in Den Haag, waarin ook middelgrote
en kleine bedrijven veerkrachtig zijn in de transitie
naar de Next Economy

Met deze ambitie wil Economic Board The Hague

Juist door die onafhankelijke positie:

was ook dat de board zou kunnen helpen om de sa-

Eind mei 2018 is een nieuw Haags college geïnstal-

ertoe bijdragen dat Den Haag niet wordt verrast door

menwerking in Den Haag tussen ondernemers onder-

leerd, bestaande uit Hart voor Den Haag/Groep de

de grote economische transities die de komende

ling te versterken, als ook de samenwerking tussen

Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Economic Board

periode plaatsvinden, zoals automatisering/roboti-

verbinden van personen, organisaties en

ondernemers, de gemeente en andere partijen, zoals

The Hague is verheugd dat het nieuwe college –

sering, globalisering, energietransitie en circulariteit.

netwerken die samen werken aan de

kennis- en onderwijsinstellingen (de ‘triple helix’).

net als het vorige – volop economische ambities

Het doel is juist dat de stad actief inspeelt op deze

economie van Den Haag;

Tot slot diende de board ook bij te dragen aan het

toont en extra aandacht schenkt aan het versterken

transities om de stedelijke economie te versterken

versterken van het ondernemersklimaat in de stad.

van het mkb en ondernemerschap in de stad.

en, langs die weg, het leven van Hagenaars te verbe-

economie of werkgelegenheid aanjagen of op-

De board kan zich op hoofdlijnen vinden in de rich-

teren. Het vergroten van de structurele werkgelegen-

starten die tussen wal en schip vallen, of die net

Het eerste jaar van de EBTH kende een pioniers-

tingen die worden uitgezet en probeert de gemeente

heid in de stad is daarbinnen een belangrijk aspect.

een beetje steun nodig hebben;

achtig karakter. Boardleden werden benaderd, een

vanuit zijn onafhankelijke positie te ondersteunen

eerste globale koers en richting werden vastgelegd,

bij de realisatie van de economische doelen.

1

•

•

•
Economic Board The Hague heeft in die opgave een

de eerste projecten werden opgestart. In het twee-

unieke, onafhankelijke positie. De board hoeft zich

de jaar zijn de doelen, positionering in het Haagse

niet te verantwoorden aan een politieke achterban

speelveld, de strategie en werkwijze van de board

of leden wiens belangen moeten worden behartigd.

Kan de board een veilige schakel zijn in het

Kan de board kansrijke projecten in de sfeer van

Kan de board onafhankelijke adviezen geven over
gemeentelijk economisch beleid.

Deze specifieke positionering vraagt om transparan2

tie over welke doelen de board nastreeft op welke

verder aangescherpt. De board gaf op diverse the-

manier. En of dat op efficiënte en effectieve wijze

ma’s advies over economisch beleid (gevraagd en

gebeurt. Hiertoe publiceren we dit meerjarenpro-

ongevraagd); zes economische projecten werden

gramma (dat we samenstellen met input van onze

praktisch ingericht en deels in 2018 al succesvol

stakeholders), stellen we kwartaalrapportages op

overgedragen aan andere partijen in het Haagse

voor de gemeente Den Haag, en publiceren we ieder

speelveld. De organisatieinrichting van de board

jaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag dat

werd geprofessionaliseerd, onder meer door ople-

openbaar beschikbaar is.

vering van een eerste werkplan, inrichting van een
Alle leden nemen op persoonlijke titel deel aan
Economic Board The Hague en niet als vertegenwoordigers
van (het belang van) hun organisaties. De board wordt gesubsidieerd door Gemeente Den Haag en moet deze subsidie
uiteraard verantwoorden, zowel in tussentijdse rapportages
als in een jaarlijkse eindverantwoording, voorzien van een
accountantsverklaring.
2

Zie: Economic Board The Hague, ‘Economic Board The Hague
positief verrast over coalitieakkoord’, 21 juni 2018,
https://economicboardthehague.org/nieuws/economic-boardthe-hague-positief-verrast-over-coalitieakkoord/
1
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Samenstelling board
Economic Board The Hague bestaat uit een mix van
Haagse ondernemers en experts op het gebied van
economie of een economisch cluster. Zij brengen hun
expertise en netwerk in ten behoeve van de board.
De board is zelf verantwoordelijk voor haar samenstelling, waaronder het aantrekken van nieuwe leden
(zie hoofdstuk Organisatie).

Henk Kool

Kaushilya Budhu Lall

Michiel Middendorf

Kars Veling

Jos Keurentjes

Richard Franken

Voorzitter Economic Board

Partner Meijer Advocaten en

General Manager World Forum

Founder en CTO van Q42 en

Chief Scientific Officer TNO

Algemeen directeur The Hague

The Hague

penningmeester EBTH

The Hague en secretaris EBTH

LessonUp

Berry Vetjens

Simon Kennedy

Harry Wientjens

Marjan van Loon

Roadmap Next Economy / TNO

Chief Operating Officer eVision

Directeur Particulieren & Private

President directeur Shell

Banking Rabobank Den Haag

Nederland

8

Security Delta
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Trends en ontwikkelingen
in de Haagse economie
Economic Board The Hague opereert in de dynami-

Structurele uitdagingen

sche context van de Haagse economie. Onze activi-

•

De arbeidsparticipatie van de gehele potentiele

Het PBL constateert ook dat de gemeente in de

In structurele zin kent Den Haag een aantal uitdagin-

Haagse beroepsbevolking is – ondanks de aan-

laatste jaren en met name sinds de Agenda Ken-

teiten verhouden zich tot trends, ontwikkelingen en

gen die voortkomen uit haar historie en specifieke

trekkende economie – licht afgenomen. Terwijl

niseconomie uit 20155 (met de focus op clusterver-

opgaven in die economie. In dit hoofdstuk geven we

omstandigheden. Zo heeft de stad op een aantal

deze al lager was dan in de overige G4-steden.

sterking, versterking van de kennisinfrastructuur en

een globale analyse van de economische stand van

economische indicatoren achterstanden ten opzichte

Het beeld verschilt wel sterk per groep. Ouderen

innovatie) een goede beleidsrichting is ingeslagen en

zaken, op basis van recente cijfers en rapporten over

van de andere grote steden van Nederland:

zijn flink meer blijven of gaan werken en mensen

adviseert deze lijn te continueren. Het planbureau

van 25-44 jaar juist minder.

juicht tevens toe dat de gemeente zich het laatste

Er heerst grote krapte op de markt voor kantoor-

decennium steeds ondernemender en proactiever

de economische stand van zaken van Den Haag.

3,4

Uiteraard betreft dit een momentopname en baseert

•

De economisch structuur is relatief zwak, vanwege

•

de board de komende jaren haar activiteiten op actu-

een grote afhankelijkheid van de (rijks)overheid,

en bedrijfsruimte, terwijl er (binnen de gemeente)

heeft opgesteld richting medeoverheden waaronder

ele ontwikkelingen in de Haagse economie.

administratieve beroepen (hoog risico op automa-

weinig ruimte meer lijkt voor verdere uitbreiding.

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Leiden en

tisering) en een beperkte hoeveelheid ‘stuwende’

Dit kan op korte termijn gaan leiden tot bedrijven

Delft, het bedrijfsleven en het onderwijs (de ‘triple

Werkloosheid sterk gedaald

bedrijvigheid. Als de hoogconjunctuur over is, is het

die de stad verlaten.

helix’). Een ondernemende overheid is volgens PBL

Hoe staat het nu met de Haagse economie?

risico dat de werkloosheid snel weer oploopt.

een belangrijke factor in regionale economische

Den Haag scoort relatief laag op ondernemer-

PBL: Tweesporenbeleid nodig

groei. De samenwerking met de rijksoverheid en het

moment een hoogconjunctuur, net als de rest van

schap (o.a. op vertrouwen in de toekomst en

Gegeven deze uitdagingen en een historische

buitenland (met name Europa) moet nog sterker

Nederland. Het gaat economisch een stuk beter

aantal startende bedrijven).

analyse van de Haagse economie adviseerde het

worden ontwikkeld.

Er ontstaat toenemende krapte op de arbeids-

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gemeente

dieptepunt van de economische crisis zijn er meer

markt voor specifieke sectoren, zoals horeca, zorg

Den Haag deze zomer om een tweesporenbeleid te

dan 10.000 banen bijgekomen in de stad. De werk-

en bouw (laag-/middelbaar opgeleid) en ICT

volgen om de Haagse economie robuuster te maken.

loosheid daalt al vier jaar op rij zeer sterk in Den

(hoger opgeleid). Bij jonge hoger opgeleiden

PBL stelt dat Den Haag de groei van clusters met

Haag en was volgens CBS medio 2018 nog (maar)

kampt Den Haag met een ‘saai’ imago.

‘stuwende’ werkgelegenheid structureel moet stimu-

Het beeld bestaat dat er een groot aantal

leren en tegelijkertijd moet werken aan de vaardig-

werkloos was. Opvallend is dat de laatste jaren een

Hagenaars in de bijstand zitten die nauwelijks

heden van mensen en bedrijven aan de onderkant

groot deel van de banengroei plaatsvond in non-pro-

meer naar werk te bemiddelen zijn

van de arbeidsmarkt. Het beleid waarmee dat moet

fitsectoren, zoals bij Gemeente Den Haag, in het

(‘granieten bestand’).

gebeuren moet integraal zijn, gericht op samenwer-

De banenontwikkeling verloopt trager dan de

king met de regio en evidence based.

De crisisjaren zijn voorbij en Den Haag beleeft op dit

in Den Haag dan enkele jaren geleden. Sinds het

4,6%, terwijl in 2014 nog bijna 11% van de Hagenaars

onderwijs en de kunst- en cultuursector.

•

•

•

•

bevolkingsgroei. En de bevolking van Den Haag
groeit overwegend in sociaal zwakkere lagen
met minder arbeidskansen.

Cijfers van CBS statline en gemeente Den Haag; rapporten
o.m.: Raspe, O. e.a., De economie van Den Haag, Planbureau
voor de Leefomgeving, juli 2018, Grijpstra, D. e.a., Bruggen
bouwen op de Haagse arbeidsmarkt, Panteia, januari 2018
en Gemeente Den Haag, Kenniswijzer Economie.
3
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Over de economie van Den Haag zijn overigens relatief
weinig actuele cijfers beschikbaar, of in ieder geval niet uit
openbare bronnen. De gemeente Den Haag werkt al langere
tijd aan een samenwerking met het CBS in de vorm van een
Urban Data Center.
4

Innovatieagenda met strategische inzet op de (door)ontwikkeling van specialistische clusters (Vrede en Recht, The
Hague Security Delta, Finance en Legal, IT/TECH en Energie)
en crossovers tussen die clusters en doorontwikkeling van de
Haagse kennisinfrastructuur (met name Campus Den Haag en
de Haagse Hogeschool)
5
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Panteia: Werk aan de mismatches

Panteia adviseert de gemeente (onder meer) om sec-

Coalitieakkoord

op de arbeidsmarkt

toren met werkgelegenheidsperspectieven – zoals

Op 25 mei presenteerde het nieuwe College van

Onderzoeksbureau Panteia onderscheidt in het

horeca/toerisme, bouw en zorg – extra te stimuleren.

Burgemeester en Wethouders het coalitieakkoord

meest recente rapport over de arbeidsmarkt van

Verder: stimulering van ondernemerschap (sociaal

‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. De board

Den Haag (januari 2018) onder meer de volgende

ondernemers in het bijzonder); traceren van extra

heeft eerder in de pers laten weten blij te zijn met de

opgaven voor de economie en arbeidsmarkt van

werkgelegenheid voor werklozen bij bedrijven

hoofdlijnen uit dit akkoord. De identiteit ‘Den Haag

Den Haag. Deze zijn in veel gevallen overigens

(latente vacatures, job carving etc.); investeren in en

Internationale Stad van Vrede en Recht’ wordt deze

niet uniek voor Den Haag:

versterken van casemanagers; investeren in gesub-

collegeperiode voortgezet. Er is verder veel aan-

sidieerd werk; scholing van uitkeringsgerechtigden;

dacht voor het ondersteunen van het Haagse MKB,

In een aantal sectoren in Den Haag – met name

aanpak van het lerarentekort; meer studenten naar

door verbetering van de gemeentelijke dienstver-

zorg, detailhandel en horeca – ontstaan op dit

economische groeisectoren en de moeilijk vervulba-

lening, extra ondersteuning en meer lokale inkoop

moment banen waar een deel van de Haagse

re vraag toeleiden; versterking van de samenwerking

door de gemeente. Belangrijke Haagse economische

werklozen kunnen werken. Deze banen hebben

tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven; opscholen

clusters zoals legal, tech en finance worden expliciet

bij bepaalde groepen echter een slecht imago,

van en levenlang leren door werkenden.

genoemd, net als energie, bouw, zorg en horeca als

•

•

•

•
•
•

•

waardoor geen match plaatsvindt

belangrijke groeisectoren. De verbreding van de eco-

Er is te weinig sprake van het zogenaamde trickle

nomische structuur (onder meer middels clustervor-

down-effect van de groei van het aantal banen

ming) wordt als urgente opgave vastgehouden, net

voor hoger opgeleiden naar het ontstaan van

als het versterken van de relatie tussen het Haagse

banen op middelbaar en lager niveau

onderwijs en de arbeidsmarkt. Als concrete opgave

Er komt een grote grijze uitstroom in de voor

wordt gesteld dat het college jaarlijks 500 mensen

Den Haag belangrijke krimpsectoren overheid,

extra uit de bijstand wil halen. Het college heeft

financiële dienstverlening en telecom

tevens stevige ambities voor de energietransitie in de

Teveel jongeren kiezen voor opleidingen in

gebouwde omgeving neergezet die veel werk in Den

sectoren met een suboptimaal baanpotentieel

Haag moeten opleveren, hoewel de financiering van

Lerarentekorten vormen een grote bedreiging

de Haagse energietransitie voor een deel afhankelijk

voor de economie op langere termijn

is gemaakt van de verkoop van de Eneco-aandelen.6

Bij ongewijzigd ruimtelijk ordeningsbeleid ont-

Economic Board The Hague onderschrijft op hoofd-

staat er een fysiek ruimtetekort in Den Haag

lijnen de koers die de gemeente hiermee neerzet en

om nieuwe werkgelegenheid te huisvesten

zal in haar activiteiten op deze gemeentelijke ambi-

De verwachting is dat de robotisering en automa-

ties aansluiten, vanuit haar onafhankelijke positie.

tisering vooral banen voor lager en middelbaar
opgeleiden gaat kosten en banen voor hoger opgeleiden gaat opleveren (m.n. bèta en technisch)
•

Arbeidsmarktbeleid in de gemeente (en de regio)
Den Haag is de afgelopen periode te versnipperd
geweest. Meer integrale aansturing is gewenst,
zonder lopende succesvolle processen te verstoren.

6
(Andere) concrete maatregelen die worden genoemd zijn:
opstellen toekomstvisies voor ieder bedrijventerrein in
Den Haag, het realiseren van meer bedrijfsverzamelgebouwen
voor startend ondernemers, het instellen van 10 ‘Groene
Energiewijken’ om deze collegeperiode 30.000 huizen van
duurzame energie te voorzien, opzetten van een revolverend

12

energietransitiefonds van 30% van de Eneco-opbrengst
(+/- €130 mln), het sluiten van een Havenconvenant m.b.t.
ontwikkeling Scheveningen (bedrijfsleven betrekken) en
het opstellen van een nieuwe gebiedsvisie van de
Internationale Zone.
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Doelen

Strategische
uitgangspunten

Economic Board The Hague onderscheidt een drietal

Onafhankelijk en verbindend

Schakelen tussen verschillende schaal- en

maatschappelijke doelen voor de economie van

Economic Board The Hague is onafhankelijk en kiest

abstractieniveaus

Den Haag. Deze doelen zijn een samensmelting van

haar eigen koers, op basis van expertise van binnen

Economic Board The Hague opereert op verschillen-

de richtingen van het gemeentebeleid wat betreft

en buiten de board. We stellen ons wel ten doel om

de schaal- en abstractieniveaus. We kunnen advi-

economie en arbeidsmarkt, de metropoolregio en de

de ambities van de gemeente en andere economi-

seren over abstracte macro-economische opgaven

provincie, rekening houdend met externe adviezen

sche spelers in de stad zoveel mogelijk te integreren

– zoals stimulering van stuwende werkgelegenheid

over de Haagse economie. De board probeert met

in onze eigen ambitie, doelen en activiteiten. We

in de regio –, maar ook over de behandeling van een

al haar activiteiten het behalen van onderstaande

stellen ons dienstbaar op aan de ontwikkeling van

specifiek Haags buurtinitiatief (met economische

doelen te ondersteunen. Deze doelen vormen tevens

de economie van Den Haag. Soms vraagt dat om een

aspecten). Een project van de board kan ontstaan in

de programmalijnen waarlangs de board haar acti-

onafhankelijke rol op de voorgrond, bijvoorbeeld via

samenwerking met (Haagse) multinationals of juist

viteiten inhoudelijk vormgeeft. Deze doelen bepalen

een ongevraagd advies aan de gemeente of de lan-

met lokale MKB-ondernemers. In ons ambassadeur-

zodoende de koers van Economic Board The Hague.

cering van een gedurfd project. Soms vraagt dat juist

schap voor een innovatieve en ondernemende stad

om het verbinden van initiatieven of personen op de

gaat het om kortetermijnimpulsen zoals presentaties

achtergrond, zodat meer slagkracht wordt georgani-

en netwerkgesprekken, maar ook om het vasthouden

seerd en de organisatiegraad in de stad stijgt.

van langere lijnen die als een rode draad door onze

Toekomstbestendige
economie (Next Economy)

Ruimte voor
ondernemerschap

Banen van de toekomst

activiteiten heenlopen. Dit betekent dat de board
Bevorderen van de continuïteit, integraliteit en

in haar werk voortdurend moet ‘schakelen door de

evidence-based beleid

schalen’ om te bepalen welke activiteiten aan elkaar

Op inhoudelijk vlak zet de board in op het benadruk-

verbonden worden en welke activiteiten prioriteit
krijgen boven andere.

1. Een toekomstbestendiger

2. Meer ruimte voor onderne-

economische structuur

merschap in Den Haag

vraag- en aanbod op de

ken van integraliteit en continuïteit van het Haagse

in Den Haag

Fysieke bedrijfsruimte, onder-

Haagse arbeidsmarkt

economische beleid. De ontwikkeling van nieuwe

Ontwikkeling van meer stu-

steuning bij (ontwikkeling)

Arbeidsmarktrelevant op-

economische clusters zoals die de laatste jaren

Beïnvloeding economische processen

wende bedrijvigheid

nieuwe verdien/businessmo-

leiden naar banen van de

is ingezet, vraagt om continuïteit van richting en

Vanuit zijn onafhankelijke positie beïnvloedt Economic

(waaronder Next Economy

dellen, opleidingen en stages,

toekomst, stimuleren van

investeringen voor meerdere jaren. In haar activitei-

Board The Hague economische processen om haar

clusters en sectoren)

regeldruk, voldoende beschik-

sectoren met laag- en middel-

ten en communicatie probeert de board hieraan bij

ambitie en doelstellingen te bereiken. Typerend aan

baar talent

baar geschoold werk, betere

te dragen. Verder maakt de board maakt zich hard

het willen beïnvloeden van processen is een beweeg-

samenwerking beroepsonder-

voor een integrale aanpak van economische opga-

lijke, niet altijd voorspelbare omgeving waar vraag-

wijs/bedrijfsleven, promotie

ven, zoals bijvoorbeeld ook het Planbureau voor de

stukken kenmerken hebben als ongestructureerd-

aantrekkelijkheid bepaalde

Leefomgeving adviseert. Veel economische opgaven

heid, verbondenheid met veel partijen en dynamiek

sectoren en beroepen etc.

kunnen niet alleen vanuit het economisch domein

(probleemdefinities en percepties van oplossingen

worden opgelost, maar vragen om coördinatie met

verschuiven in de tijd). Daarom is het van belang om

en inzet vanuit andere domeinen (en bijbehorende

te benoemen dat de board afhankelijk is van vele

gemeentelijke afdelingen), zoals het ruimtelijke en

factoren om optimaal effect voor de Haagse eco-

sociale domein en het onderwijs. Tot slot probeert de

nomie te sorteren. Een zeer relevante factor is de

board te bevorderen dat ingezet beleid zoveel moge-

samenwerking met en tussen verschillende stakehol-

lijk wordt gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

ders in de Haagse economie en in het bijzonder zij

Evidence-based beleid verhoogt de effectiviteit en

die direct bij de adviezen en projecten van de board

efficiëntie van beleid en maakt deze minder per-

betrokken zijn. Een andere zeer dominante factor is

soons- en partijafhankelijk.

de macro-economische ontwikkeling.
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3. Een betere match tussen
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Samenwerking en complementariteit

Rollen

Economic Board The Hague is een kleine organisatie

InnovationQuarter, provincie Zuid-Holland, indivi-

die zelf een beperkt budget en beperkte uitvoerings-

duele bedrijven et cetera. Het kan daarbij gaan om

kracht heeft. Als onafhankelijke partij hebben we wel

incidentele en structurele samenwerkingen, in de pu-

een unieke positie in het veld. Die positie probeert

blieke en private sector, in Den Haag of in de regio.

de board optimaal te benutten door bij veel van haar

Deze ambitie betekent dat Economic Board

Vanuit de bovenstaande strategie ziet Economic

activiteiten de samenwerking te zoeken met andere

The Hague goede relaties met de primaire econo-

Board The Hague voor haarzelf een drietal rollen:

partijen in het economische, sociale en ruimtelijke

mische stakeholders in de stad moet onderhouden.

domein uit Den Haag en de regio. Het gaat bijvoor-

Door het verbinden van de unieke positie van de

beeld om (afdelingen binnen) de gemeente

board aan de input en slagkracht van samenwer-

economisch beleid

Den Haag, Haagse ondernemersverenigingen, be-

kingspartners kan de board de grootste impact

De functie als klankbord en spiegel voor het

drijfsinvesteringszones, kennis- en onderwijsinstellin-

hebben en tegelijk zorgen dat zij werk verricht

economisch beleid van de gemeente Den Haag.

gen, The Hague Partners, koepelorganisaties, Econo-

dat complementair is aan andere partijen en

Zo speelt de board in op de behoefte van de ge-

mic Board Zuid-Holland, ontwikkelbedrijf

geen dubbel werk doet.

meente om structurele input en feedback vanuit

1. Adviseren van de gemeente over

ondernemingen en andere economische spelers
in de stad te krijgen bij het vormgeven van haar
economisch beleid. Die input en feedback is belangrijk om de juiste thema’s, kansen en knelpunten in het beleid te adresseren, om met publieke
investeringen mee te kunnen bewegen met bewegingen in de markt en om draagvlak voor economische plannen te peilen en/of op te bouwen.
2. Aanjagen en initiëren van economische projecten
Economic Board The Hague jaagt projecten aan
en initieert eigen projecten in het economisch
domein waarmee de doelen en de ambitie van de
board dichterbij worden gebracht. De projecten
kunnen van zeer verschillende aard zijn. De board
probeert door haar projecten ongeziene kansen
te laten zien en onbenutte kansen op gang te
helpen. De board heeft een beperkt werkbudget
beschikbaar om opstartkosten van projecten
te kunnen (co)financieren. Nadat een project is
opgestart zorgt de board dat dit door andere
partijen in het veld wordt overgenomen.
3. Ambassadeur van Den Haag als innovatieve
en ondernemende stad
Economic Board The Hague zet zich in als ambassadeur voor Den Haag als innovatieve en ondernemende stad. De ambassadeursrol bestaat uit de
communicatietaken van de board, en uit verbindende en vertegenwoordigende activiteiten.
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Activiteiten
De activiteiten van de board zijn ingedeeld langs de

Adviezen van de board kunnen betrekking hebben op:

lijnen van de drie rollen die de board vervult:
•
1. Adviseren van de gemeente over

eventuele economische projecten of program-

economisch beleid
2. Aanjagen en initiëren van economische projecten

ma’s van de gemeente
•

3. Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en
ondernemende stad

de algehele economische koers, strategie en

gewenste gemeentelijke actie op actuele economische ontwikkelingen

•

naar de Haagse situatie vertalen van landelijke of
internationale economische inzichten, rapporten,

Uiteraard kunnen bepaalde activiteiten passen bin-

projecten of programma’s.

nen meerdere rollen van de board. Er is geen sprake
van een strikte scheiding. Deze indeling dient ter

Het advies van de board is zoveel mogelijk gericht

structurering.

op het door de gemeente kiezen van de juiste eco-

1. Adviseren van de gemeente over
economisch beleid

nomische thema’s, kansen en knelpunten (zet de gemeente in op de goede dingen?) en het meebewegen
van publieke investeringen met vragen uit de markt.
De Economic Board The Hague fungeert ook als ‘re-

Een van de rollen van Economic Board The Hague is

ality check’ voor de gemeente, door in voorkomende

die van gevraagd en ongevraagd adviseur over het

gevallen te toetsen wat de relatie is tussen beelden

economisch beleid van de gemeente Den Haag.

over de Haagse economie die ambtelijk of politiek

De gemeente heeft behoefte aan structurele input

leven, beelden vanuit het Haagse bedrijfsleven en de

en feedback bij het vormgeven van haar economisch

informatie vanuit economische data over Den Haag.

beleid. De board is een van de partijen die deze input

Om haar adviesrol goed te kunnen vervullen is het van

en feedback levert, naast andere partijen, zoals indi-

belang dat de board een goede informatiepositie heeft.

Om dit te garanderen:

Omdat de board beperkte capaciteit heeft om op
alle actuele economische ontwikkelingen en projec-

Onderhoudt de board nauwe contacten met de

ten in de stad adviezen te formuleren, kiest de board

afdeling Economie van de gemeente en met

per jaar een aantal prioritaire economische thema’s

viduele bedrijven, koepelorganisaties, belangenver-

‘aangrenzende’ diensten zoals Sociale zaken en

of dossiers waarop het advies wordt gefocust.

tegenwoordigers et cetera. Bijzonder aan de positie

Werkgelegenheidsprojecten, Stedelijke Ontwikke-

Deze thema’s worden deels bij de start van het

van de board is dat zij onafhankelijk is en geen

ling en Onderwijs, Cultuur en Welzijn

jaar bepaald, maar er wordt ook voldoende ruimte

Heeft de board periodiek contact met het stads-

gelaten om in het advieswerk op actuele (niet te

bestuur van Den Haag, met name met de wethou-

voorspellen) ontwikkelingen te kunnen reageren. De

ders Economie

board houdt in de onderwerpkeuze voor de adviezen

Volgt de board de ontwikkeling van economische

rekening met prioritaire thema’s voor de gemeente,

dossiers binnen de Haagse gemeenteraad

maar kiest en adviseert altijd onafhankelijk.

belang vertegenwoordigt, waar veel andere partijen

•

•

dat wel doen.
•
•

Onderhoudt de board contacten met (verschillende geledingen van) het Haagse bedrijfsleven

•

Monitort de board zelf beschikbare economische
data en vooruitzichten, vanuit verschillende
bronnen. Eventueel geeft de board zelf opdracht
tot het doen van meer onderzoek door partners
of derde partijen.
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Onderwerpen voor
advies in 2019

Nader te onderzoeken
adviesthema’s 2020-2022

2. Aanjagen en initiëren van
economische projecten

wijze) hangt af van een combinatie van factoren
en is een autonome beslissing van Economic Board
The Hague.

Economic Board The Hague jaagt economische pro•

Ruimtelijk-economische programme-

•

ring van de stad, waaronder:

Advies op versterking leerwerktrajecten

jecten aan en initieert projecten waarmee de doelen

(n.a.v. collegeakkoord)

en de ambitie van de board dichterbij worden ge-

Criteria waarlangs een project wordt beoordeeld zijn:

– Ruimtegebrek voor bedrijven in

•

Versterking ondernemerschap

bracht. De projecten kunnen van zeer verschillende

Den Haag (schaarste bedrijventerrei-

•

Aanscherpen van statistische monito-

aard zijn en zijn altijd samenwerkingen met andere

ring / Staat van de Haagse economie

partijen. De board streeft ernaar om projecten in

Rol kunst en cultuur voor economisch

de opstartfase te ondersteunen – de fase waarin de

de projecten over de verschillende doelen van

Central Innovation District

klimaat (i.r.t. verkoop Amerikaanse

haalbaarheid, de scope en de werkwijze nog niet

de board

– Stavaza campusontwikkeling in

Ambassade)

precies vaststaan en mensen, energie en middelen bij

Behandeling internationale studenten

elkaar gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld door

van slagen en levert naar verwachting binnen een

en expats in Den Haag

kansrijke projectideeën van anderen op te sporen

jaar de eerste resultaten op

Integrale doorkijk / scenariostudie naar

of zelf te ontwikkelen, partijen bij elkaar te brengen

kelen)

functioneren van economie van

(rondom zo’n projectidee), een haalbaarheidsonder-

jaar) bij andere partijen worden belegd en deze

•

(Uitvoering van de) MKB Groei Agenda

Den Haag op langere termijn

zoek te (laten) doen, mee te zoeken naar financie-

zijn bij voorkeur reeds in de opstartfase betrokken

•

Doorvertaling Human Capital Agen-

nen en kantoorruimte)
– Ontwikkeling van het

Den Haag (bestaande versterken, nieu-

•

•

we w.o. New Energies Campus, start-/
scale-ups rondom NGO’s (door)ontwik-

•
•
•
•

•

ring, een projectopzet of business case te schrijven

•

Het project heeft naar verwachting een substantieel rendement op de doelen van de board

•

•

•

•

Het project sluit aan bij een goede spreiding van

Het project biedt op voorhand een goede kans

Eigenaarschap van het project kan (binnen een

Een of meer boardleden zijn bereid om binnen de

da van Roadmap Next Economy naar

N.B.: Deze lijst is een ‘rollende’ lijst. In de

et cetera. In of na deze eerste fase worden projecten

board als portefeuillehouder van het project op te

Haagse opgave

loop der tijd komen er nieuwe adviesthe-

door de board bij partijen in het Haagse (economi-

treden en naar de buitenwereld toe een ambassa-

Kansen en gevolgen energietransitie

ma’s bij en vallen er oude adviesthema’s

sche) speelveld belegd. Hierna blijft de board als

deursrol voor het project te vervullen

voor de arbeidsmarkt in Den Haag

af, bijvoorbeeld omdat ze voldoende zijn

ambassadeur en eventueel als strategisch partner bij

Economische strategie van

behandeld, of omdat ze naar verwachting

de projecten betrokken. De board voert in principe

gemeente Den Haag

onvoldoende impact hebben.

zelf dus geen projecten van kop tot staart uit.

•

in Den Haag

De board heeft een beperkt werkbudget beschikbaar

Economic Board The Hague biedt light ondersteu-

Kansen en bedreigingen van

om opstartkosten van projecten te kunnen dekken

ning aan andere economische projecten en initiatie-

verbouwing Binnenhof

en/of om als cofinancier voor (de opstartfase van)

ven in Den Haag, met name middels:

•

Het project staat in een positieve relatie tot
gemeentebeleid en initiatieven in de regio
Het project is onderscheidend en/of innovatief.

Kansen voor groei toerisme

economische projecten te kunnen optreden. De
board verstrekt geen exploitatiesubsidies aan projec-

•

ten die reeds geheel zijn uitgewerkt.

Het koppelen van kansrijke economische project(idee)en aan potentiële samenwerkingspartners in het Haagse netwerk

Nieuwe projecten

•

Het bieden van een podium aan kansrijke

Ieder jaar toetst de board de voortgang van de

economische project(idee)en via de kanalen

door haar opgestarte of ondersteunde projecten en

van de board

bepaalt of deze nog verder met ondersteuning van

•

Het ontsluiten van relevante informatie via de

de board doorgezet moeten worden of klaar zijn om

EBTH-website, zoals beschikbare subsidie- en

door andere partijen te worden overgenomen.

financieringsmogelijkheden voor economische

Ook bepaalt de board welke nieuwe projecten aan

projecten in Den Haag.

haar portfolio toegevoegd kunnen worden. Hiervoor
worden selectiecriteria gehanteerd op basis waarvan
project(idee)en in aanmerking kunnen komen voor
ondersteuning. De uiteindelijke beslissing om een
project al dan niet te ondersteunen (en op welke
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Projecten voor 2019
•

Mijn kind wil later robot worden (werktitel)

•

Wijkeconomie / versterken

Vormen van voorlichting aan kinderen op de

ondernemerschap in de wijk

studiekeuzeleeftijd over welke beroepen in

In 2018 heeft de board onderzocht of jonge-

de nabije toekomst de economie gaan bepa-

ren met afstand tot de arbeidsmarkt een rol

len en welke beroepen juist gaan verdwijnen

zouden kunnen spelen in de ondersteuning

en wat dat betekent voor je studiekeuze. Rol

van ondernemersverenigingen en bedrijfsin-

van de board: samenbrengen van benodigde

vesteringszones. De conclusie van het

partners (overheid, onderwijs, bedrijfsleven,

haalbaarheidsonderzoek is dat er te weinig

etc.) en opdracht uitzetten t.b.v. haalbaar-

aanknoping en animo was om dit tot een

heid en eventueel organisatie en ontwerp

haalbare combinatie te maken. De board wil

van het programma.

in 2019 wel graag een project ontwikkelen
om de wijkeconomie en/of ondernemer-

•

DenHaagWerkt!

schap in de wijk te versterken en voert hier op

Groot event rondom werkgelegenheid

dit moment oriënterende gesprekken over.

waarin gemeente, werkgevers en werkzoekenden uit de regio bij elkaar worden

•

Captains dinner

gebracht. Bundeling van meerdere bestaan-

De Haagse economie wordt gekenmerkt

de events op dit gebied. Tijdens het event

door een hele grote groep ZZP’ers, een

worden vernieuwende initiatieven tussen

groep middelgrote organisaties (MKB en

bedrijfsleven, overheid en kennisinstellin-

middelgrote publieke en maatschappelij-

gen voorbereid of bestendigd. Ook worden

ke organisaties) en enkele tientallen gro-

werkgevers en werkzoekenden gematched

te organisaties (grootbedrijven en grote

en wordt het ontwikkelen van vaardigheden

publieke en maatschappelijke organisaties).

voor de banen van de toekomst centraal

Ondanks de opvallend sterke groei van het

gesteld. Een ander gepland onderdeel van

aantal Haagse ZZP’ers, blijven ook grote

DenHaagWerkt! is een captains dinner waar

organisaties zeer bepalend voor het behoud

directieleden van grote Haagse werkgevers

en de eventuele groei van werkgelegenheid

en het Haagse stadsbestuur met elkaar

in de stad. Het contact tussen deze grote

spreken over een op dat moment actueel

organisaties onderling en de relatie tussen

economisch thema. DenHaagWerkt! is een

de gemeente en deze organisaties kan in de

samenwerking tussen de board, gemeente

ogen van de board een impuls gebruiken.

Den Haag, Rabobank Den Haag en World

De board is daarom van plan om, in samen-

Forum. DenHaagWerkt! vormt een uitzon-

werking met de gemeente, een jaarlijks

dering tussen de andere projecten, omdat

terugkerend captains dinner te organiseren,

de board zich in dit project – op verzoek van

waarin grote organisaties worden uitgeno-

de gemeente – nadrukkelijk met de (coördi-

digd om mee te denken met (sociaal)econo-

natie van de) uitvoering zal bezighouden, in

mische vraagstukken die leven in de stad.

tegenstelling tot de andere projecten.
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•

Plant of the Future

•

Programmania

Nader te onderzoeken
projectideeën 2020-2022

In het project Plant of the Future onderzoekt

Programmania is een experience center

Economic Board The Hague of een business

waar basisschoolleerlingen en middelbare

accelerator programma in Den Haag ontwik-

scholieren in aanraking komen met pro-

keld zou kunnen worden voor scale-ups (be-

grammeren en engineering om zo (Haags)

Ontwikkelen van een regionaal Tech en Ta-

economische programmering

drijven met €2-5 miljoen omzet) in de ener-

ICT talent te doen bloeien. In 2018 is hier-

lent Platform waarbij bedrijven, kennispart-

van Den Haag

giesector, onder meer om bestaande Haagse

voor een haalbaarheidsstudie gedaan, zijn

ners en overheid (gemeente) zijn aangeslo-

Het ruimtelijk-economisch beleid van Den

energie scale-ups te ondersteunen en om

de contouren van een dergelijk experience

ten. Hier worden starters en zij-instromers

Haag moet worden versterkt. Er lijken ende-

scale-ups op het gebied van duurzame ener-

center ontwikkeld en is gestart om partners

geschoold in de skills die hen uitzicht bieden

mische oorzaken te zijn (opknippen econo-

gie van elders te verleiden om zich in Den

en financiering aan dit project te verbinden.

op een baan binnen de Haagse IT/Tech

mieportefeuille, verkokering gemeentelijke

Haag te vestigen. In 2018 hebben hiervoor

Deze laatste stap wordt in 2019 voortgezet.

sector. De gemeente laat op dit moment

organisatie) waarom hier de laatste jaren

een verkennend onderzoek uitvoeren.

moeilijk slagen in worden gemaakt. Met een

•

voorbereidende onderzoeken plaatsgevon-

The Hague Tech & Talent Platform

den. De conclusie uit deze onderzoeken is

•

(Ontwerpend) onderzoek t.a.v. ruimtlijk

ontwerpend onderzoek en daaraan gekopWerkgelegenheid en energietransitie

pelde bijeenkomsten zou de board wellicht

positieve economische toevoeging aan de

In 2018 heeft de board een netwerk van

van buitenaf kunnen stimuleren dat de juiste

stad (en de regio en het land) zou kunnen

Haagse betrokkenen bij de werkgelegen-

discussies door de juiste mensen gevoerd

vormen. En ook dat het daadwerkelijk van

heidsopgave in relatie tot de energietransitie

worden. Wenselijkheid van dit project hangt

de grond krijgen van een dergelijk program-

opgebouwd. De vier hoofdopgaven die dit

mede af van de voortgang en kwaliteit van

ma een stevige klus is, waarvoor een stevige

netwerk destilleerde zijn vervolgens onder-

gemeentelijke initiatieven op dit vlak.

groep initiatiefnemers nodig is. In 2019 pro-

gebracht bij werkgroepen en structurele

beert de board initiatiefnemers en partners

betrokkenen in de stad, zoals het gemeen-

N.B.: Eind 2018 en in de loop van 2019 wordt

te vinden om tot uitvoering te komen.

telijke programma energietransitie, ROC

vanuit de board actief gewerkt aan het ontwik-

Mondriaan en Kennis- en Praktijkcentrum

kelen van nieuwe projectideeën, dan wel het

Energietransitie. De board ziet mogelijk-

kennismaken met kansrijke projectideeën van

heden om ook in 2019 en verder project-

andere partijen die de board kan aanjagen.

dat een dergelijk initiatief in Den Haag een

•

matig betrokken te blijven bij de werkgelegenheidsopgave die de energietransitie
oplevert. Mogelijk zou die betrokkenheid
in relatie kunnen staan tot de Regiodeal
die gemeente Den Haag heeft ingediend
bij de rijksoverheid met betrekking tot het
verduurzamen van Den Haag Zuid West en
het daarbij aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Eind
2018 worden de mogelijkheden voor nadere
betrokkenheid van de board bij deze opgave
verkend met alle betrokken partijen.
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3. Ambassadeur van Den Haag als
innovatieve en ondernemende stad

Ambassadeursactiviteiten in 2019

Economic Board The Hague zet zich in als ambas-

•

Ondernemersombudsman

Nader te onderzoeken
ambassadeursactiviteiten
2020-2022

sadeur voor Den Haag als innovatieve en onder-

In het coalitieakkoord wordt de komst

nemende stad. De ambassadeursrol bestaat uit de

van een ondernemersombudsman

Op dit moment worden er geen specifieke

communicatietaken van de board, en uit verbinden-

aangekondigd. De board is in overleg

andere ambassadeursactiviteiten voorzien.

de en vertegenwoordigende activiteiten. De board zit

met de gemeentelijk ombudsman en

In 2019 zullen we voor 2020 en verder

het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken (BOEZ)

de gemeente hoe Economic Board

opnieuw bezien hoe de ambassadeursrol

voor (een overleg tussen gemeente en branche- en

The Hague zou kunnen bijdragen om

ingevuld dient te worden.

koepelorganisaties voor ondernemers), vervult een

deze ondernemersombudsfunctie

ombudsfunctie voor ondernemers die hun weg niet

in te vullen.

vinden binnen de gemeente en helpt met profilering
en het genereren van aandacht voor bijzondere

•

BOEZ: agendasetting en

prestaties en projecten van Haagse bedrijven en

onafhankelijke voorzittersrol

instellingen. Ook zet de board haar brede netwerk in

Economic Board The Hague neemt

om voor ondernemers of projecten die passen bij de

in samenspraak met de gemeente en

doelen van de board verbindingen te leggen die die

werkgeversorganisaties het voorzit-

ondernemer of dat project vooruit kunnen helpen.

terschap en de agendasetting op zich

Soms gaat het om eenmalige impulsen (bijvoorbeeld

van het periodieke Bestuurlijk Overleg

een gesprek, presentatie, Twitter- of nieuwsbericht),

Economische Zaken (BOEZ).

soms om structurele inzet van de board.

Het doel hiervan is om door onafhankelijk voorzitterschap en agendasetting

Economic Board The Hague staat in haar ambassa-

de effectiviteit en productiviteit van dit

deursrol niet alleen. Er zijn diverse partijen die vanuit

overleg te verhogen.

verschillende domeinen en belangen een ambassadeursrol vervullen voor een ondernemend(er)

•

Presentaties

Den Haag. De board onderhoudt daarom nauwe

t.b.v. de presentatie en beeldvorming

contacten met bijvoorbeeld The Hague Partners,

van Den Haag bij externe partijen

Innovation Quarter en de ondernemersorganisaties

(generiek)

MKB Den Haag, VNO/NCW Den Haag,
Ondernemend Nederland en Stichting Bedrijven-

•

Netwerkgesprekken

terreinen Haaglanden. De board probeert altijd om

met organisaties in het Haagse en

haar ambassadeursactiviteiten complementair aan

regionale economische veld, passend

deze organisaties te verrichten, zodat ieders inzet

bij het nastreven van de doelen van

elkaar versterkt en er geen dubbel werk of

de board (generiek)

(onbewuste) tegenwerking plaatsvindt.
•

Nieuws- en Twitterberichten
over de stand van zaken van de Haagse economie, Haagse MKB-innovaties,
kansen voor Haagse ondernemers op
deelname in regionale of landelijke
kennis- en subsidieprogramma’s etc.
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Communicatie

Organisatie

De board hanteert een stakeholderanalyse en

GNO Business
Netwerk

Start Me Up

strategisch communicatieplan om haar activiteiten

UVON
Zuid-Holland

Business Breakfastclub
Ronald Mc Donald Huis
Den Haag

Young The Hague

Linked Perfect
Business Club

Ondernemersplatform
Dutch Roman network

(waaronder externe communicatie) zo zorgvuldig

DIAD

Museon

Club van 25
Lifestyle Business Club
Musea/Presentatie
Instellingen

Fonds 1818
Museum voor
Communicatie

mogelijk te richten. De primaire doelgroepen van de

Campus Den Haag
Universiteit Leiden

AD Den Haag

Haags Nieuwsblad

Zakelijk Netwerk Hallo!

Haagsche Hogeschool

Cultuur
Den Haag FM

Omroep West

ROC Mondriaan

communicatie van de board zijn kleine en middel-

Den Haag Centraal

Media

I’m Binck

The Hague Security
Delta

Gemeentelijke
stakeholders

Gemeente Den Haag
College B&W

Economic Board
Zuid-Holland

de gemeente (met name afdeling Economie en het

Roadmap
Next Economy

Haag Wonen

Social Club
Den Haag

TH Convention Bureau

De ‘geschreven’ communicatiekanalen van de board

Regionale
partijen

NIBC
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In de statuten van de stichting is vastgelegd dat het

Selectie nieuwe boardleden

(over Haagse economische ontwikkeling en over de

orgaan Economic Board The Hague bestaat. Deze

De board benoemt haar eigen leden en is bevoegd

board bestaat uit tenminste vijf en maximaal twaalf

om leden te schorsen of te ontslaan, en het bestuur

leden. Samen met het bestuur heeft Economic Board

van de stichting benoemt de leden in functie. Leden

The Hague tot taak om het beleid van de stichting

worden benoemd voor een periode van (maximaal)

en de gang van zaken binnen de stichting te bepa-

drie jaren en zijn twee keer hernoembaar. Bij het

len. Economic Board The Hague heeft daarbij een

ontstaan van een vacature wordt een commissie

raadgevende rol richting het stichtingsbestuur. Voor

ingesteld bestaande uit een aantal boardleden die

majeure beslissingen, zoals jaarplannen, begrotingen

verkennende gesprekken voeren en een voorstel

en structurele samenwerkingsverbanden, heeft het

doen richting de board als geheel.

voortgang van eigen projecten). Ook publiceert zij op

Stakeholderanalyse EBTH

haar website haar formele adviezen.
Voor de board zijn daarnaast ‘live’ communicatie

kanalen zeer relevant, dus gesprekken met stake-
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holders, diverse typen vergaderingen en optredens
tijdens bijeenkomsten.



Accountability



Approach

Vision

De doelen van de communicatie van de board zijn:
•

Bewustzijn en kennis: de primaire doelgroepen
hebben kennis van het werk van Economic Board

Ambition

Resources

External
Situation


•

stichtingsbestuur de goedkeuring van de board als
geheel nodig.

De profielschets voor een boardlid ziet er als volgt uit:

Economic Board The Hague bestaat uit een mix van

•

Onderschrijft de doelen van de board

Haagse ondernemers en experts op het gebied van

•

Wil zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid




The Hague
•



economie of een economisch cluster, die zich vanuit

(en niet vanuit professioneel belang) inzetten

Board The Hague als een geloofwaardige en

maatschappelijke betrokkenheid willen inzetten

voor de economische ontwikkeling van Den Haag

actief betrokken partner wat betreft economisch

voor de economische ontwikkeling van Den Haag.

beleid en economische ontwikkeling in Den Haag

De boardleden vormen een afspiegeling van het

een verantwoordelijke positie en relatie

Gedrag: de primaire doelgroepen ondersteunen

bedrijfsleven (met zowel nieuwe als gevestigde

met Den Haag

in hun handelen de doelen en activiteiten van

bedrijven) en economische instellingen in Den Haag.

Economic Board The Hague.

Zij nemen op persoonlijke titel deel aan de board en

Geloof: de primaire doelgroepen zien Economic

Strategisch communicatieplan

nemen kennis en expertise mee vanuit hun eigen

•

•

lijk opereren van de board (collegiale controle).
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Heeft kennis en expertise op
(sociaal-)economisch gebied

•

organisaties. De boardleden hebben allen een verantwoordelijkheid om toe te zien op het onafhanke-

Heeft vanuit zijn/haar professionele functie

Kijkt verder dan zijn/haar eigen sector-, kennisof beleidsveld

•

Beschikt over een breed netwerk en heeft invloed
binnen sectoren en clusters in Den Haag

29

Is bereid zijn/haar netwerk te activeren voor de

Verantwoording

Organisatorische doorontwikkeling

economische ontwikkeling van Den Haag

Economic Board The Hague hoeft zich formeel niet

Economic Board 2019-2022

Reserveert 4 uur per maand voor werkzaamheden

te verantwoorden aan een politieke achterban of

Inhoudelijk en procesmatig schetst dit meerjaren-

ten behoeve van de board.

leden wiens belangen moeten worden behartigd.

programma de koers die Economic Board The Hague

Uiteraard moet zij wel verantwoording afleggen

wil aanhouden voor de komende jaren. Naast die

Bij een benoeming houdt de board rekening met spe-

over de door haar ontvangen gemeentelijke subsidie.

inhoudelijke koers ligt ook de vraag voor langs

cifieke deskundigheid van haar leden, elk afzonder-

De board is van mening dat het van belang is om

welke lijnen de board zich organisatorisch zal

lijk en in totaal bezien. Ten opzichte van de huidige

transparant te zijn over haar koers, inspanningen

doorontwikkelen. Op dit moment zijn er nog geen

boardleden heeft een nieuw boardlid zodoende een

en organisatiewijze, richting gemeente Den Haag,

concrete plannen om majeure veranderingen aan

complementair profiel en achtergrond (diversiteit).

haar (overige) samenwerkingspartners en de bredere

te brengen in de huidige organisatiestructuur (zoals

maatschappelijke omgeving.

hierboven geschetst).

Economic Board The Hague wordt ondersteund door

De board verricht voor haar verantwoording de vol-

Wel zal de board zich de komende periode buigen

een uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie spant

gende werkzaamheden:

over haar organisatorische toekomst. Daarbij zullen

•
•

Uitvoeringsorganisatie

zich in op een drietal taakgebieden:

een aantal opties worden verkend, waaronder:
•

•

programmeren (o.m. voorbereiden en aanjagen
van projecten in lijn met de ambitie en doelen,

•
•

publicatie van een jaarplan, waarin de voornemens voor het navolgende jaar zijn opgenomen

Aantrekken van extra boardleden (tot het huidige

publicatie van een jaarverslag, voorzien van een

maximum van 12) en mogelijk uitbreiden van het

voorbereiden van inhoudelijke adviezen)

jaarrekening met accountantscontrole, waarin

maximaal aantal boardleden

positioneren (o.m. strategiebepaling, stakeholder-

wordt gereflecteerd op de activiteiten van het

management, externe communicatie)

afgelopen jaar (in relatie tot het jaarplan)

organiseren (o.m. faciliteren en inhoudelijk voor-

•

•

•

regelmatige updates op de website van de board

bereiden van boardvergaderingen en beslispun-

over de projecten die de board initieert of onder-

ten, runnen van de financiële administratie).

steunt (met name bij bereiken van milestones)
•

•

Mogelijkheid van ‘themaleden’ of ‘projectleden’
in de board, naast de reguliere leden

•

Werken met commissies in de board rondom bepaalde inhoudelijke of procesmatige opgaven

•

Aantrekken van meer structurele projectgelden

kwartaalrapportages en jaarlijkse eindverant-

vanuit andere overheden, zoals de Europese Unie,

Daarnaast ziet de uitvoeringsorganisatie toe op de

woording aan gemeente Den Haag in het kader

het Rijk of provincie Zuid-Holland

werkzaamheden van diverse ingehuurde partijen

van de verleende subsidie

(voor financiële administratie, projectleiding, vormgeving, communicatie en dergelijke).

•

•

Opbouwen van een structureel partnernetwerk

periodiek tevredenheidsonderzoek onder

van bedrijven en instellingen uit het

samenwerkingspartners

economisch domein
•

Uitbouw en/of ombouw van de uitvoeringsorgani-

Bij het verschijnen van dit meerjarenprogramma be-

satie, bijvoorbeeld om een groter uitvoeringspak-

staat de vaste ondersteuning van de Economic Board

ket aan te kunnen of om de board ook op uitvoe-

The Hague uit adviseurs van organisatieadviesbu-

ringsniveau sterker in de stad en regio

reau Twynstra Gudde, met een tijdsinzet van 1,2 fte.

te verankeren.
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Financiën
Kosten (incl. BTW)
Economische adviezen
Ambassadeur ondernemend Den Haag
Projecten initiëren en aanjagen
Ondernemersombudsman

€ 117.727
€ 97.726
€ 198.387
n.t.b.

Communicatie

€ 91.750

Overig

€ 64.390

Totaal incl. BTW (21%)

€ 569.980

Inrichting financiële administratie

Doorkijk financiën 2020-2022

De financiële administratie van de board wordt

Vooralsnog is het vooruitzicht dat de financiën van

geregeld door de uitvoeringsorganisatie met onder-

de board qua inrichting en orde van grootte in de

steuning van financieel administrateur BDO. BDO

jaren na 2019 vergelijkbaar zullen zijn aan 2019.

stelt ook de jaarrekening samen. De controle op de

Eventuele wijzigingen in de scope of organisatie van

jaarrekening wordt verzorgd door een accountant

de board (of de uitvoeringsorganisatie), of van spe-

van BakerTillyBerk.

cifieke activiteiten, kunnen uiteraard wel financiële
verschuivingen tot gevolg hebben. Majeure finan-

Financiën DenHaagWerkt!

ciële verschuivingen ten opzichte van de begroting

Economic Board The Hague, Gemeente Den Haag,

worden altijd zorgvuldig binnen de board en met

World Forum en Rabobank Den Haag werken samen

subsidiegever(s) en opdrachtgever(s) besproken alvo-

aan de organisatie van het event Den Haag Werkt!.

rens te worden doorgevoerd.

Hiertoe hebben zij een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld. In deze overeenkomst zijn de bijdragen

Baten (incl. BTW)

van de verschillende partijen vastgelegd, zowel

Subsidie gemeente t.b.v. out-of-pocketkosten

€ 145.340

Opdracht gemeente t.b.v. bemensing (voorzitter, vacatiegelden, uitv.organisatie)

€ 353.980

Opdracht ombudsman (of gemeente) t.b.v. ondernemersombudsman
Transport subsidie 2018

Totaal incl. BTW (21%)

n.t.b.
€ 70.660

€ 569.980

in verantwoordelijkheden en in middelen. EBTH is
speelt een coördinerende rol in de uitvoering van het
event. Organisatie, afstemming en besluitvorming
vindt plaats in een project- en stuurgroep waarin alle
partijen vertegenwoordigd zijn.
Financiële gevolgen ombudsfunctie en
voorzitten BOEZ-overleg
Op het moment van schrijven is het waarschijnlijk
dat Economic Board The Hague een rol gaat spelen
in de inrichting van een ombudsfunctie voor ondernemers, in samenwerking met de gemeentelijk
ombudsman. Als deze samenwerking en aanvullende
rol voor de board wordt bestendigd zijn hier naar
verwachting ook middelen aan gekoppeld. Aan de
nieuwe rol van de board als onafhankelijk voorzitter
van het BOEZ-overleg zijn geen middelen verbonden.
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