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Voorwoord
In april 2018 nam ik het stokje over van de toenmalig
voorzitter Henk Jagersma. Enerzijds trof ik een
gespreid bedje, waarvoor de board Henk Jagersma
veel dank is verschuldigd. Bij mijn kennismaking
leerde ik de verschillende enthousiaste en kundige
boardleden kennen die reeds meerdere projecten
waren gestart. Anderzijds was de board nog maar net
gestart en moest er, met name achter de schermen,
een stevige organisatie en een goed programma
worden opgebouwd. Hiervoor waren onder de vorige
voorzitter gelukkig al voorbereidingen getroffen.
Het was voor mij een mooi startmoment omdat in
dezelfde periode het nieuwe Haagse college van
B en W werd gevormd en we met de Board nog net
enige aanbevelingen naar de onderhandelingstafel
konden opsturen voordat het college-akkoord
werd gesloten.
Nu komt het erop aan om met de Board het verschil
te maken en concrete resultaten te boeken. Het
is uiteraard aan anderen om te oordelen, maar
dankzij de inzet van de individuele Boardleden en
de ondersteuning door Twynstra Gudde en vind ik in
alle bescheidenheid dat we op de goede weg zijn. Dit
jaarverslag biedt u de mogelijkheid om hier zelf een
oordeel over te vormen.
We leven in een tijdsgewricht waarin grote
(economische) veranderingen aan de orde van de
dag zijn, waar we voortdurend op moeten inspelen.
Robotisering, internationaal verplaatsende markten,
verdergaande technologisering en verschuivende
machtsverhoudingen zijn allemaal zaken die direct
van invloed zijn op de Haagse economie. Ook de

In dit jaarverslag leest u over de projecten van de
Board, onze adviezen en de netwerkactiviteiten die
we hebben ondernomen. Daarbij is het goed om
te realiseren dat de Economic Board een volstrekt
onafhankelijke positie wenst in te nemen. Daarbij
heeft de Board slechts één doelstelling voor ogen:
de Haagse economie en de werkgelegenheid
veiligstellen, verbeteren en zo mogelijk uitbreiden.
Niets meer en niets minder. De Board probeert zich
daarbij zo breed mogelijk te oriënteren en met
alle belangen rekening te houden. Van de grote
multinationals die onze stad rijk is tot aan de ZZP-ers
en de mensen die op zoek zijn naar (nieuw) werk. En
uiteraard hopen wij ons werk op zo’n manier uit te
voeren dat alle Hagenaars en Hagenezen zich daarin
kunnen herkennen.

energietransitie is onvermijdelijk en zal van invloed
zijn op de economie. Dat kan voor Den Haag positief
uitpakken als we slim weten in te spelen op de
nieuwe diensten en producten die daarbij nodig zijn.

Henk Kool
Voorzitter Economic Board The Hague
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Samenstelling board
Samenstelling board per 31 december 2018
Veranderingen in samenstelling van de board
De Economic Board The Hague bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 personen.
Per 31 december 2018 betrof het 10 personen. In 2018 zijn de volgende boardleden
Henk Kool

Kaushilya Budhu Lall

uitgetreden: dhr. Henk Jagersma, dhr. Jaap Wielaart, dhr. Neil Currie. De volgende

Chairman of the EBTH

Partner Meijer

boardleden zijn in 2018 toegetreden: dhr. Henk Kool, dhr. Michiel Middendorf, dhr.

Advocaten law firm

Harry Wientjes, dhr. Simon Kennedy, mw. Marjan van Loon.

Veranderingen in samenstelling van het stichtingsbestuur
Economic Board The Hague wordt vanaf 1 januari 2018 aangestuurd vanuit een
zelfstandige stichting. Het driekoppige bestuur van de stichting is verantwoordelijk
Michiel Middendorf

Kars Veling

voor het doorontwikkelen van de strategische agenda, het bewaken van het budget,

General Manager World

Founder and CTO of

de kwaliteit en continuïteit van de bezetting van de uitvoeringsorganisatie en voor

Forum The Hague

Q42 and LessonUp

aansturing van de uitvoeringsorganisatie. Het bestuur van de Stichting bestond per
1 januari 2018 uit:
•

Dhr. Henk Jagersma, toenmalig directievoorzitter bij pensioenbelegger
Syntrus Achmea Real Estate & Finance, als voorzitter

•
Richard Franken

Berry Vetjens

Executive Director The

Roadmap Next

Hague Security Delta

Economy / TNO

Dhr. Jaap Wielaart, toenmalig directievoorzitter Rabobank Regio
Den Haag, als secretaris

•

Mevr. Kaushilya Budhu Lall, advocaat bij Meijer advocaten en belastingadviseurs,
als penningmeester/vice-voorzitter

De heer Jagersma is per 26 april afgetreden en de heer Wielaart per 12 juli.
Ter vervanging zijn benoemd:
Harry Wientjens

•

Dhr. Henk Kool, zelfstandig ondernemer, als voorzitter

Simon Kennedy

Director Particulieren &

•

Dhr. Michiel Middendorf, General Manager World Forum, als secretaris

Chief Operating Officer

Private Banking

eVision

Rabobank Den Haag

Marjan van Loon
President directeur
Shell Nederland
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Ambitie, doelen en rollen

Het realiseren van een sterke, innovatieve en
duurzame economie in Den Haag, waarin ook
middelgrote en kleine bedrijven veerkrachtig

In het Werkplan 2018 is de volgende ambitie opgenomen:
De ambitie van de 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.

Een steviger positie van het
midden- en kleinbedrijf in

Een betere match tussen
vraag en aanbod op de

Een sterker imago van
Den Haag als innovatieve

Met deze ambitie wil Economic Board The Hague ertoe bijdragen dat Den Haag niet wordt
verrast door de grote economische transities die de komende periode plaatsvinden, zoals
automatisering/robotisering, globalisering, energietransitie en circulariteit. Het doel is juist

Een betere samenwerking
van bedrijven onderling,
met een nadruk op het

Een betere toegang tot
(internationale) markten

dat de stad actief inspeelt op deze transities om de stedelijke economie te versterken en,
langs die weg, het leven van Hagenaars te verbeteren. Het vergroten van de structurele
werkgelegenheid in de stad is daarbinnen een belangrijk aspect. Economic Board The
Hague heeft in die opgave een unieke, onafhankelijke positie.

Next Economy

Bovenstaande ambitie is voor 2018 vertaald in vijf doelen die de
board met haar activiteiten nastreeft:
•

Een steviger positie van het midden- en kleinbedrijf in de Haagse economie

•

Een betere match tussen vraag en aanbod op de Haagse arbeidsmarkt

•

Een sterker imago van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad

•

Een betere toegang tot (internationale) markten voor Haagse bedrijven

•

Een betere samenwerking van bedrijven onderling, met een nadruk op het MKB,

•

•

Banen van de toekomst

Analyseren van en reageren op het coalitieakkoord wat betreft economie en geven van
aanvullende adviezen, indien nodig geacht
door de board
Meedenken en adviseren over de economische
koers en eventuele economische projecten of
programma’s van het nieuwe college

•

Het meedenken over en/of instigeren van een
jaarlijkse monitor van de Haagse economie,
met daarin relevante data, statistieken en
kwalitatieve ontwikkelingen

•

Communiceren over de zes projecten geïnitieerd door EBTH en in de communicatie in
relatie brengen van deze projecten met de
ambitie en kerndoelen voor de economie van
Den Haag

en van bedrijven, onderwijs en de overheid (triple helix)

Ondernemerschap

•

Ad hoc adviezen – gevraagd of ongevraagd –
op voorkomende economische ontwikkelingen
in het Haagse bedrijfsleven of de Haagse
gemeenteraad

•

Indien voorkomend en relevant, reageren op
en/of naar de Haagse situatie vertalen van en/
of adviseren naar aanleiding van landelijke of
internationale economische rapporten

We werken aan deze doelen vanuit 3 rollen:
•

Adviseur voor de gemeente over economisch beleid

•

Initiator en aanjager van economische projecten

•

Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad

De verschillende activiteiten van de board zijn daarnaast ingedeeld
in drie programmalijnen:
•

Next Economy

•

Banen van de toekomst

•

Ondernemerschap

•
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Positieve ruchtbaarheid geven aan andere
initiatieven/projecten uit het Haagse bedrijfsleven die passen bij de doelen van EBTH, met
name in sectoren cyber security, energietransi-

tie en bouw & techniek / energietransitie
•

Positief-kritische communicatie rondom Haags
economische beleid en over rapporten met
betrekking tot de Haagse economie

•

Afstemming zoeken met de belangrijkste partijen uit deze stakeholderanalyse wat betreft de
‘ambassadeurachtige’ activiteiten

9

Beschrijving van
activiteiten en resultaten
In dit hoofdstuk staan we stil bij de resultaten die de board het afgelopen jaar heeft geboekt, in de vorm van
een samenvatting, een tijdlijn en een beschrijving van de resultaten in de drie (hierboven) onderscheiden rollen
van de board.

Samenvatting
In 2018 zijn de doelen, positionering in het Haagse speelveld, de strategie en werkwijze van de board verder
aangescherpt, als vervolg op het pionierswerk dat is verricht in oprichtingsjaar 2017. In 2018 produceerde de
board de eerste concrete resultaten. De board gaf op diverse thema’s advies over economisch beleid (gevraagd
en ongevraagd), onder meer over meer ruimte voor werk in de stad, over het rapport van Planbureau voor de
Leefomgeving over de Haagse economie en over de economische paragrafen uit het Haagse coalitieakkoord.
Twee projecten van de board werden afgerond en succesvol geadopteerd door het bredere Haagse speelveld:
Energietransitie en werkgelegenheid en Cyber Security in het MKB. Van vier projecten werd de voorbereidende
fase afgerond – Plant of the Future, Programmania, Den Haag Werkt! en Versterken ondernemerschap in de
wijk – en zal in 2019 uitvoering plaatsvinden of besluitvorming over het vervolg. Henk Kool nam in mei het
voorzitterschap over van Henk Jagersma (vertrokken naar Gemeente Amsterdam). Kool maakte nadrukkelijk
werk van het sterker invullen van de ambassadeursrol en de zichtbaarheid van de board en nam het voortouw
in het positioneren van de board middenin de Haagse maatschappij en het Haagse economische speelveld.
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Tijdlijn
Boardvergadering o.a. over advisering position paper CID en voortgang project Cyberwerf;

Totstandkoming EFRO-aanvraag Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Januari

Bijeenkomst Energietransitie & Werkgelegenheid met bedrijven in de energie-, bouw- en
installatiesector en maatschappelijke organisaties en overige triple-helixpartijen.

Juli

Presentatie project Programmania bij marktpartijen en gemeente Den Haag; Zomertour
(diverse gesprekken met Haagse ondernemers en andere werkgevers).

In de media over opgave en convenant Energietransitie & Werkgelegenheid.

Zomertour (diverse gesprekken met Haagse ondernemers en andere werkgevers)

Boardvergadering over o.a. vaststellen eerste koersdocument en presentatie

Februari

Maart

contouren project Plant of the Future.
Brainstorm project Programmania met experts van vergelijkbare programma’s

Augustus

Boardvergadering o.a. over reactie PBL-rapport en afronding project Energietransitie &
Werkgelegenheid; Vertegenwoordigd bij bestuurlijk werkdiner over invulling

Eerste bijeenkomst met ondernemers voor event DenHaagWerkt!

regiodeal Zuidwest.

Boardvergadering o.a. over opstellen van een begroting en voortgang projecten

In de media over duurzame investering new-energy campus Shell.

Bijeenkomst Energietransitie & Werkgelegenheid met bedrijven in de energie-, bouw- en
installatiesector en maatschappelijke organisaties en overige triple-helixpartijen.

September

Sessie tijdens MKB Groei Event; Bijeenkomst met stakeholders over meerjarenperspectief
Economic Board The Hague.

In de media over aandacht voor MKB door nieuw college Economic Board.

Vertegenwoordigd bij gesprek met brancheorganisaties over programmalijnen en aanpak

Opstellen werkprogramma 2018.

April

Boardvergadering over o.a. voorzitterswissel en dialoog economische strategie gemeente
Den Haag; Start uitvoeringsorganisatie, bemensd door Twynstra Gudde.

Oktober

Taskforce +500; Boardvergadering o.a. over ruimte voor werk (bedrijventerreinen- en
kantorenstrategie) en start-up programma Impact City; In de media over lancering pilot
Cyberwerf en onvoldoende fysieke ruimte voor werk.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst event DenHaagWerkt!; Eerste maal

In de media over te beperkte aandacht voor investeringen economie door vertrekkend

Mei

voorzitter Jagersma; Opdrachtverlening Getting Ready Study Plant of the Future; Diverse
gesprekken gemeente Den Haag over event DenHaagWerkt!

November

voorzitterschap van BOEZ-overleg over o.a. ruimte voor werk en ondernemersagenda;
Boardvergadering over o.a. Haagse Ondernemersagenda en The Hague Tech
& Talent Platform.

In de media over gebrek aan ruimte voor groei start-ups; Boardvergadering over o.a.

Bijeenkomst Energietransitie & Werkgelegenheid met bedrijven in de energie-, bouw- en

Juni

installatiesector en maatschappelijke organisaties en overige triple-helixpartijen.
Boardvergadering over o.a. bespreking coalitieakkoord en toekomstperspectief board

December

resultaten Getting Ready Study voor project Plant of the Future; Voorzitterschap van BOEZoverleg over o.a. ruimte voor werk en ondernemersagenda”.

Toekenning EFRO-aanvraag Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie; In de media met
reactie op coalitieakkoord.
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Resultaten per rol
Adviseur voor de gemeente
over economisch beleid
Als klankbord en spiegel voor het economisch
beleid van de gemeente Den Haag, speelt de board
in op de behoefte van de gemeente om structurele
input en feedback vanuit 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.
De board vult haar adviesrol op verschillende
manieren in. Allereerst door gevraagd advies

Tijdens de onderhandelingen over het
coalitieakkoord heeft de board middels een open
brief van vertrekkend voorzitter Henk Jagersma
via verschillende kanalen aandacht gevraagd voor
structurele investeringen in de economie van Den
Haag.
Bij het presenteren van het coalitieakkoord ‘Den
Haag, Stad van Kansen en Ambities’ heeft de board
zich verheugd getoond over de hoofdlijnen uit dit
akkoord die aansluiten bij het advies uit de brief
en over de toename van middelen om met name
het MKB van Den Haag verder te helpen groeien.

te geven tijdens de beleidsvorming, variërend
van meedenken bij een brainstormsessie tot
het opstellen van een boardadvies waarmee
de gemeente al dan niet rekening houdt bij de
beleidsvorming- of uitvoering. Bij een aantal
adviezen wordt samen opgetrokken met de
brancheorganisaties uit het BOEZ. Daarnaast kan
de board de gemeente gevraagd of ongevraagd
advies geven over bestaand of nieuw beleid:
het onderstrepen of bevragen van een gekozen
beleidslijn. Dit doet zij in gesprek met bestuurders
en/of via haar eigen media-kanalen.
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Gevraagd advies in 2018:

Initiator en aanjager van economische projecten

rapport geschreven over de economische

•

Nieuwe economische strategie

Economic Board The Hague jaagt projecten aan en initieert eigen projecten in het

uitdagingen van de stad Den Haag.

•

Haagse Ondernemersagenda

economisch domein waarmee de doelen en de ambitie van de board dichterbij worden

•

Bedrijventerreinenstrategie

gebracht. De projecten kunnen van zeer verschillende aard zijn. De board probeert door

•

Position paper Economie voor

haar projecten ongeziene kansen te laten zien en onbenutte kansen op gang te helpen.

Central Innovation District

De board heeft een beperkt werkbudget beschikbaar om opstartkosten van projecten te

Op verzoek van gemeente Den Haag heeft het
Planbureau voor de Leefomgeving een gedegen

De gemeente zelf gaf aanvankelijk geen reactie
op het rapport. Het kreeg (mede daardoor) weinig
publiciteit. De board heeft door middel van een

•

Start en aanpak van Taskforce +500

kunnen (co)financieren. Nadat een project is opgestart zorgt de board dat dit door andere

publieke reactie op het rapport gezorgd dat het

•

Start-up programma Impact City

partijen in het veld wordt overgenomen.

rapport meer aandacht kreeg en de conclusies

•

The Hague Tech & Talent Platform

breder werden besproken.

•

Gateway review afdeling Economie

(On)gevraagd advies in 2018 over:

EBTH voert projecten niet (voor langere tijd) zelf uit. Een belangrijke taak voor EBTH in haar
projectmatige rol is daarom het in een vroeg stadium creëren van eigenaarschap bij andere
partijen van de projecten die worden gestart. En vervolgens ook het daadwerkelijk beleggen
of overdragen van de projectleidersrol naar deze partijen. Volgens deze werkwijze kan de

•

Structurele investeringen in economie bij vorming

board steeds nieuwe projecten

en uitvoering coalitieakkoord ‘Den Haag: Stad van

In 2018 heeft de board een zestal projecten geïnitieerd:

Kansen en Ambities’
•

Overnemen van conclusies Rapport Planbureau

•

Cyber Security in het MKB

voor de Leefomgeving ‘De economie van Den

•

Energietransitie en werkgelegenheid

•

Den Haag Werkt!

•

Programmania

•

The Plant of the Future

•

Versterken ondernemerschap in de wijk

In onderstaande paragrafen wordt de status van de projecten beschreven

Een voorbeeld waarbij gemeentelijk beleid en een project van de board samenkomen is
de organisatie van het event Den Haag Werkt! Zo heeft het nieuwe college de ambitie om
ieder jaar 500 mensen extra uit de bijstand te halen.
Bij een verkenning over de aanpak van de Taskforce +500 met brancheorganisaties
heeft de board geadviseerd hoe deze mensen op korte termijn in beeld te krijgen en
te matchen met werkgevers die naarstig op zoek zijn naar personeel. In het verlengde
daarvan heeft de board het initiatief genomen om hier tijdens het werkgeversevent Den
Haag Werkt! in 2019 een programmaonderdeel voor te organiseren en werkgevers en
werkzoekenden daadwerkelijk te gaan matchen.
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Cyber security in het MKB

Met het project ‘cyber security’ in het MKB wil de board de cyber awareness van het MKB in Den Haag verhogen,
en tegelijkertijd studenten via leerwerkopdrachten aan bedrijven in Den Haag verbinden. Zij startte met

Aanpak en resultaten

Q1 2018

verschillende partijen in de stad de pilot ‘Cyberwerf’ op een bedrijventerrein.

Er is met meerdere partijen gesproken, en met ROC Mondriaan, Hague Security Delta,
Haagse Hogeschool en bedrijventerrein ZKD is besloten een pilotplan Cyberwerf op
te stellen en uit te rollen op het bedrijventerrein ZKD. De benodigde acties worden in
kaart gebracht, waaronder het bezegelen van de samenwerking tussen deze partijen, het

Looptijd

ontwikkelen van een app Cybersecurity, het opstellen van een Living Lab, het lanceren van
een website en het organiseren van een pilot programma.

Begin 2018 – Halverwege 2019

Aanleiding

Q2 2018

De snelheid van digitalisering en de toename van cyberaanvallen, leidt tot een groeiende urgentie om de

Een plan van aanpak wordt opgesteld in samenwerking met de betrokken partners. De
pilot Cyberwerf wordt ontwikkeld middels een lichte vorm van een programma, waarin de
benodigdheden zijn uitgewerkt voor zowel de pilot- als opschalingsfase. Eerder benoemde

risico’s van cybercriminaliteit in te dammen. Niet alleen bij multinationals, maar ook bij kleine en middelgrote

acties zoals het lanceren van de website behoren niet tot de activiteiten om de pilot

bedrijven, ook al geeft deze groep ondernemers nog niet altijd voldoende prioriteit aan hun digitale veiligheid.

te kunnen starten. Ook lijkt er gebruik gemaakt te kunnen worden van een applicatie

De toenemende cybercrime leidt tot een snel groeiende cybersecurity-sector, zeker in Den Haag, in en rondom

uit Amsterdam. De verbinding met HSD en P@CT is organisch geborgd in de betrokken

The Hague Security Delta. De vraag naar cybersecurity-talent is dan ook groot. Verschillende partijen in de stad
zien kansen om te laten zien dat ook MBO-studenten in de cybersecurity opgave een belangrijke rol kunnen
spelen, met name in de implementatie van cyberoplossingen.

Q3 2018

Economic Board The Hague wil hierop inspelen, omdat zij ziet dat cybersecurity een belangrijke groeisector

van de organisatie, met name bij ROC Mondriaan. Hier worden instrumenten ontwikkeld
door materialen te updaten en scans voor te bereiden. Ook docenten moeten worden

is in Den Haag en omdat de board het belangrijk vindt dat ook het Haagse midden- en kleinbedrijf en MBO-

aangetrokken. Het is zoeken hoe de bekostiging van het plan vorm te geven. Er vinden

studenten hun rol pakken in deze ontwikkeling. Met behulp van Deloitte heeft de Economic Board The Hague

dan ook verkennende gesprekken plaats met Interpolis en Rabobank voor een eventuele

de partijen The Hague Security Delta, ROC Mondriaan, de Stichting Kenniscentrum Integrale Veiligheid (KCIV)

opschalingsfase.

en het bedrijventerrein ZKD ondersteund bij het opzetten van een pilot ‘Cyberwerf’.

Vervolg / Spin-off

De pilotorganisatie wordt ingericht. Er wordt met de partners gewerkt aan de inrichting

Q4 2018

Deze pilot is een eerste stap in het gezamenlijk realiseren van de door de partners gedeelde doelen rondom

Lancering pilot tijdens Week van de Veiligheid. Tijdens de kick-off op 9 oktober hebben de
eerste bedrijven zich aangemeld die hun systemen willen laten screenen door de studenten
van ROC Mondriaan. Ook is reeds een hbo-afstudeerder gestart die een deel van de

betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het beter benutten van MBO-talent binnen het

uitkomsten zal bundelen.

cyber(security)domein. In 2019 wordt de pilot gemonitord en bij een succesvolle pilot is opschaling naar

Voordat de studenten daadwerkelijk aan de slag kunnen worden juridische afspraken

meerdere bedrijventerreinen een logische vervolgstap.

gemaakt worden over de toegang van studenten in bedrijfsgevoelige informatie. Ook wordt
een applicatie omgebouwd.

Portefeuillehouders vanuit de board
Richard Franken

Q1 2019

Pilot gaat echt van start. In januari gaan studenten daadwerkelijk aan de slag op het
bedrijventerrein. Daarnaast komen bedrijven uit het netwerk Hague Security Delta
bijeen om te bezien welke laagdrempelige dienstverlening zij kunnen bieden aan MKBondernemingen.
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Energietransitie en werkgelegenheid

In het Werkplan 2018 is de volgende ambitie opgenomen:

Vervolg / Spin-off

In het project ‘Energietransitie en werkgelegenheid’ positioneerde Economic Board The Hague, in

In 2019 gaan het Haagse bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Den Haag (als regisseur) aan de slag met de

nauwe samenwerking met de gemeente, de Haagse energietransitie als kans voor de werkgelegenheid

realisatie van een Energieacademie, speciaal om Haagse werkzoekenden toe te leiden naar de arbeidsmarkt

in de stad, bouwde een netwerk op rondom dit thema, definieerde met dat netwerk de dominante

op het gebied van energietransitie. Het onderwerp werk-naar-werk, ook in relatie tot de energietransitie, blijft

werkgelegenheidsvraagstukken, formuleerde gezamenlijke oplossings(richting)en en borgde deze vervolgens

onderwerp van gesprek op het Haagse gemeentehuis.

bij betrokken organisaties.

Looptijd

Het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie draagt bij aan het verbeteren van de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt door bijscholing aan te bieden in technische vakken gerelateerd aan de
energietransitie en praktijkgerichte voorbereiding te bieden voor studenten in de technische sector.

Eind 2017 – Eind 2018

Aanleiding
Den Haag kent historisch gezien een mismatch tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. Hierdoor komen
sommige Haagse organisaties moeilijk aan personeel en blijven Hagenaars die zouden kunnen en willen
werken onnodig aan de kant staan. Juist in de opkomende markt van de energietransitie dreigt dit wederom
te gebeuren: de vraag naar gekwalificeerd personeel in de techniek en installatie, bouw en maakindustrie
(warmtepompen en zonnepanelen) zal door de energietransitie sterk stijgen.
Deze mensen zijn nodig om de komende jaren in hoog tempo alle gebouwen, infrastructuur en voorzieningen
zodat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is (collegeakkoord voorjaar 2018). Aan mensen in deze sectoren is
echter nu al een tekort, terwijl de energietransitie eigenlijk nog van start moet gaan.
Economic Board The Hague, net als de gemeente Den Haag, ziet dit vraagstuk als een kans: kunnen we
jongeren door de maatschappelijk zichtbare opgave van de energietransitie beter interesseren om een
technisch beroep te kiezen? Kunnen we werknemers met beroepen die een hoog risico op automatisering
hebben verleiden om een carrièreswitch te maken? Kunnen we Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt
naar werk leiden in de ‘groeimarkt’ van de energietransitie?
De board wilde helpen om deze kant van de energietransitie nadrukkelijk te agenderen en de samenwerking
die nodig is om de werkgelegenheidsvraagstukken aan te pakken op gang te brengen in de stad.
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Aanpak en resultaten

Q4 2017
Q1 2018

Ondersteuning van oprichting Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE). Het KPE is
een samenwerking tussen ROC Mondriaan, Haagsche Hogeschool en Gemeente Den Haag.
Met het Kennis- en Praktijkcentrum krijgen studenten een praktijkgerichte voorbereiding

Q1 2018
Q2 2018

Opstellen plan van aanpak ‘Werkgelegenheid en energietransitie’. Deloitte kreeg
van de board opdracht tot het schrijven van een plan van aanpak Energietransitie en
werkgelegenheid [link naar geüploade pdf] waarin de verschillende deelopgaven die waren

op het werken in de technische sector en in de nieuwe beroepen die voortkomen uit de

geïdentificeerd ieder een eigen uitwerking kregen en hun eigen ‘eigenaren’. Om dit plan

energietransitie.

van aanpak uit te werken en een start te maken met het borgen van de voor de oplossing
benodigde werkzaamheden werden twee aanvullende bijeenkomsten georganiseerd.

Het Kenniscentrum is in augustus 2018 gestart (start schooljaar) en mikt op de instroom

Deze waren beide goed bezocht, door een mix van publieke en private partijen. Tussen de

van 25 studenten elektrotechniek en 25 studenten installatietechniek in het regionale

bijeenkomsten werkte Deloitte aan het plan van aanpak en waren per deelopgave publiek-

bedrijfsleven. Op termijn is het de bedoeling om het initiatief te verbreden naar jongeren en

private projectteams actief om planonderdelen verder uit te werken.

werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Economic Board The Hague heeft

In het plan van aanpak zijn vier hoofdopgaven opgenomen:

samen met de gemeente de totstandkoming van een EFRO-aanvraag ten behoeve van het
KPE financieel ondersteund.

1. (Uit)bouwen en beheren van een community rondom de energietransitie in Den Haag
2. Organiseren van leermeesterschap

Q1 2018

3. Verbeteren van imago / beroepsbeeld

Opbouw netwerk en opstellen van convenant ‘Werkgelegenheid en energietransitie’;

4. Bevorderen van de zij-instroom

agendering in de media. Deloitte Advisory kreeg van Economic Board The Hague
de opdracht om een publiek-privaat netwerk op te bouwen rondom het vraagstuk
werkgelegenheid en energietransitie. Het doel hiervan was om met dat netwerk te komen
tot een convenant op dit thema.
Tijdens een grote bijeenkomst 15 januari 2018 waar overheden, onderwijsinstellingen,
bedrijven in de energie-, bouw- en installatiesector, en maatschappelijke organisaties
aanwezig waren, bleek veel gezamenlijke urgentie om dit vraagstuk in publiek-private
samenwerking aan te pakken.

Q3 2018
Q4 2018

Borging plan van aanpak bij betrokken organisaties. Na afronding van het Plan van
aanpak zijn de benodigde acties uit de verschillende hoofdopgaven middels gesprekken
en mailwisselingen geborgd bij de hoofdrolspelers in het opgebouwde netwerk, met
name het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie, het gemeentelijke programma
Energietransitie, afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag en
Techniekagenda Haaglanden.

De oproep vanuit de deelnemers was om het stadium van het sluiten van een convenant
over te slaan en direct door te pakken naar het opstellen van een plan van aanpak.
De board schreef naar aanleiding van deze bijeenkomst tevens een persbericht over het
vraagstuk dat door verschillende Haagse media werd overgenomen.
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Den Haag Werkt!

Met het evenement Den Haag Werkt! wil de board de samenwerking binnen het bedrijfsleven en tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vergroten op het structureel versterken van de Haagse

Aanpak en resultaten

Q1 2018

Eerste verkenningen met gemeente en ondernemers (tijdens werklunches) over het
organiseren van een dergelijk event. In gesprek met ondernemers is gesproken over

arbeidsmarkt. Samen met de partners gemeente Den Haag, World Forum en Rabobank Regio Den Haag wordt

mogelijke innovaties die tijdens het event gelaunched kunnen worden. De board heeft

gewerkt aan de eerste editie van dit event over werkgelegenheid in het voorjaar van 2019.

hiervoor een concept-ontwikkelaar aangetrokken.

Looptijd

Q2 2018

Begin 2018 – voorjaar 2019

In het tweede kwartaal gaat de aandacht verder uit naar het overtuigen van partners
om mee te doen. Het concept is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt gepresenteerd aan
verschillende tafels. Er vinden gesprekken plaats over het verbinden van huidige initiatieven

Aanleiding

en evenementen op dit vlak met ambtenaren en directieleden van de gemeentelijke
domeinen EZ, SZW en OCW.

Met het project Den Haag Werkt! wil de board de samenwerking binnen het bedrijfsleven en tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vergroten om elkaar te versterken in het maken van werk en
doen van innovaties. Tegelijkertijd wil de board een aantal evenementen dat op dit moment voor werkgevers

Q3 2018

en/of ondernemers wordt georganiseerd samenvoegen en door het bundelen van aanbod en aanwezigen

Definitief partnerschap met de gemeente Den Haag komt tot stand. Besloten is het event
onder de vlag (en verantwoordelijkheid) van de board uit te voeren. Gemeente Den Haag
stelt hiervoor budget beschikbaar en helpt mee met de organisatie van het event. In een

grotere impact hebben.

samenwerkingsovereenkomst tussen de board, gemeente en overige partners die het

Het thema voor een eerste editie in 2019 is gebaseerd op één van de belangrijkste uitdagingen voor werkgevers

event financieren en helpen organiseren (WorldForum en Rabobank) wordt ieders inbreng

in Den Haag anno 2019. De Haagse economie bloeit namelijk als nooit tevoren, maar dit succes heeft een

vastgelegd. Met deze partners kan het event doorgang krijgen en als concept datum

keerzijde. In veel sectoren is er een schreeuwend tekort aan personeel. Het interactief ontmoetings- en

wordt maart 2019 vastgesteld. Er wordt besloten een editie van het ondernemersontbijt te

kennisevent Den Haag Werkt! heeft als kerndoelstelling om de match op de Haagse arbeidsmarkt te verbeteren

verbinden aan Den Haag Werkt! en de nieuwe versie van het Ondernemersplein hier te doen

en de werkgelegenheid te stimuleren om zo ook de economie in de toekomst te laten groeien. Werkgevers
uit Den Haag en regio worden uitgedaagd met elkaar en andere partijen zoals onderwijsinstellingen,
werkzoekenden en jong talent, in contact te komen om die match te maken.
Het event geeft gezicht aan de verschillende initiatieven die zich reeds in Den Haag ontwikkelen, de

Q4 2018

dienstverlening die de gemeente en andere intermediairs werkgevers te bieden hebben en geeft ruimte aan

een programmaonderdeel voor de opgave van de Taskforce +500 te ontwikkelen, evenals

mogelijkheid voor andere partijen buiten de initiatiefnemers om een programmaonderdeel te organiseren.

een programmaonderdeel waarbij bedrijven zich pitchen bij bijna-afgestudeerde studenten
van het mbo en hbo.

Vervolg / spin-off

ontmoetingsmoment waarop concrete afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en tussen werkgevers,
onderwijsinstellingen en overheden. Een ander belangrijk resultaat van de dag zijn de matches die worden

Doelstelling en doelgroep van het event werden verder uitgewerkt, brancheorganisaties en
onderwijsinstellingen zijn benaderd voor deelname. Ook worden afspraken gemaakt om

werkgevers om ook hun eigen ervaring met anderen te delen. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de

Met de organisatie van de editie van Den Haag Werkt! in 2019 streeft de board naar een geslaagd

Een evenementenbureau wordt aangetrokken en de projectorganisatie is opgestart.

Q1
20192018

In Q1 2019 worden de acties uitgevoerd om op 21 maart de eerste editie van het evenement
live te doen gaan.

gemaakt tussen bedrijven en werkzoekenden (uit het +500 programma) of bijna-afgestudeerd talent.
Bij een geslaagd event zal de board inzetten op een nieuwe editie in 2020, waarbij de dan actuele uitdaging
voor werkend Den Haag geagendeerd wordt.

Portefeuillehouders vanuit de board
Michiel Middendorf en Henk Kool (als vertegenwoordiger board in stuurgroep)
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Programmania

Aanpak en resultaten

Economic Board The Hague wil helpen om een interactief programmeer- en engineering experience center
voor kinderen in Den Haag neer te zetten. Hiervoor heeft ze een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. De
board ziet een experience center voor zich dat een nieuwe beweging op gang brengt rondom ICT in Den Haag

Q4 2017

en Nederland. Bijvangst is dat docenten worden geholpen en dat kinderen spelenderwijs leren omgaan met

Een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd. In opdracht van de board is een projectleider
aan de slag gegaan met een haalbaarheidsstudie: een design research. De studie bestond
uit verschillende interviews bij en bezoeken aan plekken en (internationale) programma’s

programmeren. Zo ontstaat een structureel product om aan scholen in Den Haag (en daarbuiten) te leveren.

waar reeds vergelijkbare programma’s zijn ontwikkeld. Hier zijn lessons learned opgehaald.
Daarnaast heeft een brainstorm met 14 experts vanuit verschillende disciplines en

Looptijd

achtergronden rondom Den Haag plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een design
research met belangrijke inzichten en kansen voor het opzetten van een dergelijk center of

Eind 2017 – onbekend (loopt nog)

programma.

Aanleiding
De gedachte bij dit project is dat de huidige opleidingen vooral zijn ingericht volgens de logica van verouderde
sectoren. Jongeren komen op school nauwelijks in aanraking met de thema’s als programmeren en engineering
waar op dit moment in de markt juist vraag naar is. ICT is een relatief ‘jonge’ sector. Docenten en beleidsmakers

Q1-Q2
2018

De uitkomsten van de studie worden voorgelegd aan de board en mogelijke partners.
Er wordt gevraagd een keuze te maken voor één van de twee scenario’s uit het design
(het ‘ultieme dagje uit’ of een ‘wijkgerichte aanpak’). De board ziet de meeste kansen bij

zijn daardoor weinig bekend met programmeren en engineering toepassingen. De board wil iets structureels op

scenario 1, gezien de mogelijkheid om dit kleinschalig in pilotvorming te starten en daarna

dit thema in de regio neerzetten. Een centrale plek in Den Haag die volledig is ingericht rondom programmeren

verder uit te bouwen. Er vinden vervolggesprekken plaats met mogelijke partners (markt-en

en engineering en waar basis- en middelbare scholen ondersteund worden om scholieren bekend te laten raken

onderwijsparten). Zij zijn positief, maar hebben startfunding nodig om te kunnen starten.

met ICT en techniek. ‘Programmania’, een interactief experience center, zou scholen de mogelijkheid moeten
bieden een dagje uit te organiseren waar scholieren in aanraking komen met programmeren en engineering.

Vervolg / spin-off

Q3 2018

Op zoek naar partners voor uitwerking en uitvoering. Het project komt in een’ kip-eidiscussie’ terecht: moet er eerst een uitgewerkt plan zijn of moet er eerst uitzicht op budget
(en daarmee richting van het initiatief) zijn? Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat

Op basis van de haalbaarheidsstudie blijkt dat de start van een kleiner programma of pilot benodigd is om

alle vergelijkbare initiatieven in Nederland en buitenland wel enig startbudget hebben

volop te kunnen leren, voordat grote investeringen worden gedaan of vaste frameworks worden afgestemd

en dit ook als vereiste zien om iets van de grond te krijgen. De board heeft samen met

met geldschieters. De board wil dit sympathieke project niet te snel loslaten, maar zal zich beraden over de

de projectleider daarom in Q3 verschillende medewerkers van de gemeente Den Haag

ontvankelijkheid van benodigde partijen en de vraag of energie en middelen beter elders kunnen worden

gesproken over mogelijke beleidsontwikkelingen of programmabehoeften waar dit idee

ingezet.

bij aansluit en waar mogelijk ontwikkelkracht en -budget is om dit idee (in pilot-vorm) uit
te werken. Er wordt een kans gezien door het programma Resilient City. Er vindt ook een

Portefeuillehouders vanuit de board

gesprek met wethouder Kenniseconomie plaats.

Kars Veling

Q4 2018

Er wordt opnieuw gekeken naar kansen voor de start van een pilot, dichtbij of in verlengde
van bestaande ‘infrastructuur’. De board wil haar middelen het liefst inzetten in de
uitvoering/pilot en niet (opnieuw) in planvorming. De projectleider en een medewerker

“De Ontdekfabriek heeft een best lange opstartfase gehad. We hebben er toch een paar
jaar over gedaan om dit goed op te zetten.”

van Q42 (het bedrijf van een boardlid) zijn opnieuw gevraagd om – gegeven de input van
verschillende partijen – nog een keer gas te geven en een plan op te stellen waar concreet

Quote uit interview haalbaarheidsstudie

partijen bij kunnen aanhaken. Er vinden gesprekken plaats met bestaande initiatieven
(Lego) om te kijken hoe Programmania kan aanhaken op de energie en infrastructuur die er

De Ontdekfabriek is een locatie in Eindhoven waar kinderen en ouders in aanraking kunnen komen met

al is, en tegelijkertijd iets kan toevoegen wat tot op heden ontbreekt.

techniek. Het is een commerciële instelling met een deel sponsoring en subsidie vanuit de ‘triple helix’ in
Eindhoven (gemeente, onderwijs en bedrijfsleven).

Q1 2019
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In Q1 2019 worden de acties uit Q4 2018 voortgezet en bezien of dit project levensvatbaar is.
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The Plant of the Future

De board onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van een ‘Plant of the Future’: een
businessaccelerator/proeftuin waarin scale-up B2B-softwarebedrijven in de industrie worden
ondersteund bij hun tweede of derde groeistap door grotere Nederlandse bedrijven.

Looptijd

Aanpak en resultaten

Q4 2017
-Q1 2018

Eerste verkenning van vraagstuk en kans door middel van beknopt paper en bespreking

Q2 2018

De board wordt betrokken in een onderzoek naar de herontwikkeling van een pand waar

tijdens een boardvergadering

Plant of the Future mogelijk plek kan krijgen. De uitwerking van het project zelf vertraagt
vanwege buitenlandse reizen door de portefeuillehouder vanuit de board. Wel wordt een

Eind 2017 – onbekend (loopt nog)

extern projectleider gevonden voor een vervolgonderzoek.

Aanleiding
Scale-up ondernemingen (5 jaar in business en meer dan 5 miljoen omzet) lukt het vaak niet om een
volgende schaalsprong te maken in het professiona¬liseren van de onderneming. Dit heeft te maken met

Q3 2018

Projectleider start met ‘Getting Ready Study’. De board geeft een extern projectleider de
opdracht om een ‘Getting Ready Study’ uit te voeren, naar de mogelijkheden om een ‘Plant

een gebrek aan specifieke managerial vaardigheden, kennis van professionele marketing/sales, HR of

of the Future’ te ontwikkelen voor scale-ups in de industrie. Naast gesprekken met huidige

ondersteunende services, ontbreken van voldoende groeikapitaal (tegen de juiste voorwaarden) of een

accelerators en scale-up bedrijven, gaat de projectleider, met behulp van The Hague

combinatie hiervan.

Business Agency, in gesprek met enkele corporates.

Voor de specifieke categorie scale-up B2B-soft¬warebedrijven in de industrie ziet de board kansen om
dit probleem te doorbreken. Grote Neder¬landse bedrijven zoals Shell (hoofdkantoor in Den Haag),
Alliander, AkzoNobel, en DSM zijn conti¬nu op zoek naar innovatieve oplossingen. Vaak kun¬nen scale-

Q4 2018

Presentatie in boardvergadering. De board herkent de probleemstelling voor scale-ups en
de kansen van Plant of the Future die daarmee bijdraagt aan de (Haagse) economie voor de

ups – die nog wendbaar en ‘fris’ zijn – deze oplossingen succesvoller ontwikkelen dan zij dat zelf kunnen.

langere termijn. Het zoeken naar de juiste eigenaar is nu de volgende stap (en tegelijkertijd

Daartegenover staat dat deze multinationals de kennis in huis hebben die scaleup-ondernemingen

een vraagstuk), waarbij de studie al een aantal mogelijke partners heeft gedestilleerd. Twee

missen om hun volgende groeistap te maken. In deze combinatie van behoeften ligt een verbindingskans

boardleden werken de route uit (met wie in welke volgorde aan tafel wordt gegaan).

die Den Haag zou kunnen pakken.

Vervolg / spin-off

Q1 2019

In Q1 2019 gaat de board zelf in gesprek met benodigde partners aan de hand van de
uitkomsten van de studie.

De board ziet kansen voor het ontwikkelen van een omgeving gericht op scale-ups in Den Haag. Het is
nog te vroeg om te zeggen of de ideeën ontwikkeld voor Plant of the Future een praktisch vervolg zullen
krijgen. Die zoektocht vervolgt de board in 2019.

Portefeuillehouders vanuit de board
Neil Currie (tot september 2018), Simon Kennedy (vanaf september 2018)

28

29

Versterken ondernemerschap in de wijk

De board heeft een verkenning gedaan om ondernemerschap in de wijk, specifiek bij
bedrijfsinvesteringszones (BIZ’zen), te helpen versterken door de inzet van werkloze jongeren.

Aanpak en resultaten

Q1 2018

Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van BIZ’en wordt gestart. Een adviesbureau
is aangetrokken om het onderzoek uit te voeren. Hierbij werd nauw samengewerkt met
Haags retailpunt voor het leggen van contacten. Er werd een online enquête uitgezet onder

Aanleiding.

Haagse BIZ’en en daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met bestuurders van BIZ’en.
Eind 2017 heeft de board besloten te onderzoek of werkloze jongeren aan het werk zouden kunnen
gaan bij Haagse bedrijfsinvesteringszones (BIZ’zen). De BIZ’zen in Den Haag vertegenwoordigen 2.500
ondernemingen en komen vaak uitvoeringskracht tekort om hun activiteiten succesvol uit te voeren. Het
idee was om een pool van werkloze jongeren te vormen die de bedrijfsinvesteringszones zouden kunnen

Q2 2018

Uitvoering van het onderzoek. Tijdens de collegevorming onduidelijk of de Adviesraad blijft

Q3-Q4
2018

Rapportage over behoeften winkeliers/ondernemers wordt opgeleverd. Uit de verzamelde

bestaan. Het blijkt lastig om veel respons van Haagse BIZ-besturen te krijgen.

ondersteunen met allerlei werkzaamheden.
Het idee is onderzocht in samenspel met de Adviesraad voor de Wijkeconomie die het project ‘Jongeren
aan het werk in de BIZ’ heeft gestart. De board heeft specifiek een onderzoek uitgevoerd om de
ondersteuningsbehoefte vanuit ondernemers in Haagse BIZ’en helder te krijgen.

Looptijd

reacties komt naar voren dat het merendeel van de respondenten in zijn/haar BIZ inderdaad
in enige mate behoefte heeft aan ondersteunende werkzaamheden.
De gevraagde werkzaamheden matchen echter niet goed met de vaardigheden van de
beschikbare jongeren. Ook zijn de randvoorwaarden in BIZ’zen niet geschikt om jongeren

Q1 2018 – Q3 2018

met afstand tot de arbeidsmarkt weer in het werkzame leven te integreren. Bestuurders
van BIZ’zen of anderszins betrokken ondernemers kunnen waarschijnlijk niet de benodigde

Vervolg / spin-off

begeleiding bieden aan de jongeren.

Nadat er besloten is om geen vervolg te geven aan het project rondom jongeren en BIZ’en, zijn

Op basis van deze uitkomsten heeft de board besloten dat er te weinig behoefte en

er verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Den Haag om te zoeken naar alternatieve

organisatiekracht is binnen de BIZ’en om de voorgestelde proef uit te voeren. Wel is de

activiteiten of projecten binnen het domein van jongerenwerkloosheid en/of wijkeconomie waar EBTH

board in gesprek met verschillende betrokkenen om te kijken waar mogelijk alsnog een

zich aan zou kunnen verbinden. Daarbij is ook de Regiodeal Den haag Zuidwest in beeld. De verwachting

project in de sfeer van de wijkeconomie opgezet zou kunnen worden.

is dat in de loop van 2019 een nieuw project in de wijkeconomie geïnitieerd of aangejaagd zal worden.
Portefeuillehouders vanuit de board
Kaushilya Budhu Lall
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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 verbindende en vertegenwoordigende
activiteiten, aangevuld met de communicatietaken van de board.

Door de board zijn hiervoor in 2018 uiteenlopende
activiteiten ondernomen:

Reflectie op balans tussen programmalijnen
De activiteiten en inspanningen van de board in 2018 zijn, gaandeweg het jaar,

•

Verschillende (kennismakings)gesprekken met stakeholders over samenwerking en

gestroomlijnd in het werkplan 2018. Hierbij is een drietal programmalijnen onderscheiden

positionering van Den Haag (zoals de brancheorganisaties, de wethouder Economie,

– Next Economy, Banen van de toekomst en Ondernemerschap – waarbinnen de activiteiten

wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wethouder Stadsontwikkeling en

zoveel mogelijk zijn ‘geplot’. Ook werden de initiatieven die op de board afkwamen

wethouder Duurzaamheid), The Hague Partners, InnovationQuarter, Metropoolregio

gedurende het jaar hierlangs afgewogen.

Rotterdam Den Haag, Economic Board Zuid-Holland en kennisinstellingen zoals
•

Campus Den Haag Universiteit Leiden)

De board is van mening dat haar activiteiten en resultaten een goede spreiding hebben

Gesprekken met verschillende ondernemers uit Den Haag voor het ophalen van

gehad over de drie programmalijnen. De advisering was met name gericht op ‘Next

signalen/behoeften t.a.v. gemeentelijk beleid en ondersteuning door de board (o.a. in

Economy’: het structureel investeren in kansrijke sectoren en gebieden (zoals CID).

losse gesprekken, in de vorm van een Zomertour, een netwerksessie bij MKB Groei event
•

•
•
•
•

en een bijeenkomst in kader van werkprogramma 2019)

Concrete resultaten werden met name geboekt in de programmalijn Banen van de

Communicatie over de ((uitkomst van) bijeenkomsten in het kader van) de zes projecten

toekomst. De activiteiten van de projecten Cyberwerf, Energietransitie & Werkgelegenheid

geïnitieerd door EBTH (in de vorm van nieuwsberichten, speeches en vertegenwoordiging

en Den Haag Werkt! hebben partijen in Den Haag bij elkaar gebracht en laten reeds

in panels)

(bescheiden) resultaten in de praktijk van werkgevend Den Haag zien. Deze projecten

Voorbereiding van en aanwezig bij bestuurlijk diner t.b.v. aanvraag regiodeal

hebben de potentie om een boost te geven aan de toekomstige werkgelegenheid in

Den Haag ZuidWest

Den Haag.

Verkennende gesprekken over initiatieven in Den Haag (zoals Digital Competence
Center Haaglanden, ontwikkeling MOOC, verbreden inzet stichting Jong Ondernemen)

Activiteiten in de programmalijn Ondernemerschap zijn veelal in de voorbereidende sfeer

Kennismaking en gesprek met projectleider Human Capital Agenda Zuid-Holland over

geweest in 2018 (zoals bijvoorbeeld voor het BOEZ) en krijgen, tijdens dit schrijven, meer

rol Den Haag en Economic Board bij convenant

vorm, onder meer door een reactie op de Haagse Ondernemersagenda, waarover binnen

Vertegenwoordiger van Den Haag in verschillende (bid-)comités voor de acquisitie

afzienbare tijd besluitvorming verwacht wordt.

van congressen (o.a. Moneyconf)
•

Voorbereiden en technisch voorzitterschap van bijeenkomsten Bestuurlijk Overleg
Economische Zaken (BOEZ)

•

Verkennende gesprekken over de invulling van de voormalig Amerikaanse ambassade

•

Verkennende gesprekken over rol Economic Board The Hague bij ‘ombudsman voor

Gesprekken door de board met verschillende stakeholders in Den Haag heeft

ondernemers’ (uit coalitieakkoord)

geresulteerd in een nieuwe opzet van het BOEZ (Bestuurlijk Overleg Economische Zaken),
waarin brancheorganisaties in gesprek gaan met elkaar en de wethouder Economie .
Naast de board, als agendavoorbereider en technisch voorzitter, is een aantal nieuwe
organisaties aangeschoven.
De verwachting is dat deze nieuwe opzet van het BOEZ leidt tot een gelijkwaardigere en
meer productieve relatie tussen de gemeente en ondernemersorganisaties.
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Organisatie
Stichting Economic Board The Hague

Huisvesting

Economic Board The Hague is vanaf 1 januari 2018 ondergebracht in een onafhankelijke stichting, met een

De board heeft geen vaste locatie waar zij vergadert of bijeenkomt. Begin 2018 is het postadres ondergebracht

bestuur van tenminste drie en maximaal vijf leden, op dit moment bestaande uit een voorzitter, secretaris en

bij de werkgever van de penningmeester van de stichting. De board maakt voor haar bijeenkomsten gebruik van

penningmeester. Alleen leden van de Economic Board The Hague kunnen toetreden tot het bestuur van de

de faciliteiten van de bedrijven van de boardleden, evenals verschillende representatieve horecagelegenheden

stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de strategische agenda, het bewaken

verspreid door de stad.

van het budget, de kwaliteit van de bezetting van de uitvoeringsorganisatie en voor aansturing van de
uitvoeringsorganisatie.

Financiële opmerkingen

Economic Board The Hague

De Stichting heeft in 2018 een subsidiebeschikking ontvangen van de gemeente Den Haag ter hoogte
van €200.000. €180.000 hiervan werd uitgekeerd, de overige €20.000 volgt onder voorwaarden, na

In de statuten van stichting Economic Board Den Haag is vastgelegd dat de Economic Board bestaat uit

subsidieverantwoording. Per 31 december 2018 bleek sprake van een onderschrijding van het subsidiebudget.

tenminste vijf en maximaal twaalf leden. De board benoemt haar eigen leden en is bevoegd om leden te

Een belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat de subsidie – bedoeld voor heel 2018 – pas rond de zomer voor

schorsen of te ontslaan, en het bestuur van de stichting benoemd de leden in functie. Leden worden benoemd

de board beschikbaar kwam. Daarnaast bleken verschillende projecten waarvoor middelen bestemd waren

voor een periode van (maximaal) drie jaren en zijn twee keer hernoembaar. Samen met het bestuur heeft de

meer tijd nodig te hebben, waardoor de besteding van middelen deels vertraagd werd.

Economic Board tot taak om het beleid van de stichting en de gang van zaken binnen de stichting te bepalen.
De Economic Board heeft daarbij een raadgevende rol richting het stichtingsbestuur. Voor majeure beslissingen

Voor de subsidieaanvraag van 2019 heeft de board daarom afgestemd met de gemeente Den Haag om voor

heeft het stichtingsbestuur de goedkeuring van de Economic Board als geheel nodig.

een aantal begrotingsposten in 2019 gebruik te maken van overgebleven middelen uit 2018. In totaal gaat het
om €70.660. Er is daarmee geen sprake van vermogensopbouw, stichtingskapitaal of beleggingen.

Volgens de statuten stelt de Economic Board de eventuele bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van de
bestuurders van de stichting vast. Aan de leden van de Economic Board kan een beloning worden toegekend. In

Daarnaast financierde de gemeente in 2018 een bezoldiging van de voorzitter voor een dag in de week

2018 waren de boardleden onbezoldigd. De voorzitter van de board ontving een bezoldiging ter hoogte van één

(vanaf april) en de inzet van de uitvoeringsorganisatie van de Economic Board, in de vorm van twee adviseurs

dag per week.

van Twynstra Gudde, voor gezamenlijk 1,2 fte (vanaf medio maart).

De Economic Board besluit bij meerderheid van stemmen. De board kan ook buiten de vergaderingen
besluiten nemen, mits dit schriftelijk gebeurt en alle leden in het besluit gekend zijn en geen bezwaar hebben
tegen de wijze van besluitvorming. In principe komt de Economic Board zo vaak bijeen als nodig, net als het
stichtingsbestuur. In 2018 hebben negen boardvergaderingen plaatsgevonden.

Uitvoeringsorganisatie
Economic Board The Hague wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie spant zich in
op een drietal taakgebieden:
•

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

•

positioneren (o.m. strategiebepaling, stakeholdermanagement, externe communicatie)

•

organiseren (o.m. faciliteren en inhoudelijk voorbereiden van boardvergaderingen en beslispunten, runnen
van de financiële administratie).
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Financiën: begroting en realisatie 2018

Financiële opmerkingen
De Stichting heeft in 2018 een subsidiebeschikking ontvangen van de gemeente Den Haag ter hoogte

BATEN

Begroting 2018

Subsidie gemeente Den Haag

Realisatie 2018

€ 200,000

€ 118,401

van €200.000. €180.000 hiervan werd uitgekeerd, de overige €20.000 volgt onder voorwaarden, na
subsidieverantwoording. Per 31 december 2018 bleek sprake van een onderschrijding van het subsidiebudget.

Energietransitie / House of Skills

€ 30,000

€ 38,168

Een belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat de subsidie – bedoeld voor heel 2018 – pas rond de zomer voor

Wijkeconomie

€ 20,000

€-

de board beschikbaar kwam. Daarnaast bleken verschillende projecten waarvoor middelen bestemd waren

MBO Cybersecurity Lab

€ 25,000

€ 24,999

meer tijd nodig te hebben, waardoor de besteding van middelen deels vertraagd werd.

Den Haag Werkt!

€ 17,500

€ 15,125

Programmania

€ 20,000

€ 204

Voor de subsidieaanvraag van 2019 heeft de board daarom afgestemd met de gemeente Den Haag om voor

Plant of the Future

€ 20,000

€ 20,000

een aantal begrotingsposten in 2019 gebruik te maken van overgebleven middelen uit 2018. In totaal gaat het

Communicatie en organisatie

€ 67,500

€ 19,905

om €70.660. Er is daarmee geen sprake van vermogensopbouw, stichtingskapitaal of beleggingen.

TOTAAL

€ 200,000

€ 118,401

Daarnaast financierde de gemeente in 2018 een bezoldiging van de voorzitter voor een dag in de week (vanaf
LASTEN

Begroting 2018

Projecten initiëren en aanjagen

Realisatie 2018

€ 132,500

€ 98,496

Energietransitie / House of Skills

€ 30,000

€ 38,168

Wijkeconomie

€ 20,000

€-

MBO Cybersecurity Lab

€ 25,000

€ 24,999

Den Haag Werkt!

€ 17,500

€ 15,125

Programmania

€ 20,000

€ 204

Plant of the Future

€ 20,000

€ 20,000

Advies en communicatie

€ 47,500
€-

€-

Website beheren (technisch)

€-

€-

Content genereren t.b.v. website
door externen

€ 20,000

€-

(Externe ondersteuning bij) onderzoek
en opinie

€ 17,660

€-

Evenementkosten t.b.v. advisering/
profilering (buiten projecten om)

€ 5,000

€-

Persmanagementbureau

€ 4,840

€€ 20,000

€ 19,905

Accountantscontrole

€ 10,000

€ 11,495

Financiële administratie (extern)

€ 6,000

€-

Beheer financiële administratie
(abonnement, extern)

€ 2,900

€ 4,974

Representatiekosten

€ 600

€ 2,890

Bankkosten

€ 250

€ 111

Reprokosten (prints, banners e.d.)

€ 250

€ 13

Overige onkosten

€-

€ 422

TOTAAL
RESULTAAT
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Twynstra Gudde, voor gezamenlijk 1,2 fte (vanaf medio maart).

€-

Website afmaken (ontwikkeling)

Onkosten

april) en de inzet van de uitvoeringsorganisatie van de Economic Board, in de vorm van twee adviseurs van

€ 200,000

€ 118,401

€-
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