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Gemeente Den Haag 

t.a.v. dhr. P. Kievoet 

Postbus 12655 

2500 DP Den Haag 

Den Haag, 23 mei 2019 

 

 

Geachte heer Kievoet, 

 

In uw brief van 16 april 2019 vraagt u Economic Board The Hague (EBTH) om advies uit te brengen over 

de ontwerp-economische visie die Gemeente Den Haag begin maart presenteerde. Met dit briefadvies 

gaan wij in op uw verzoek.  

Dit advies van EBTH wordt mede onderschreven door MKB Den Haag, VNO/NCW Den Haag, The Hague & 

Partners en InnovationQuarter. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van diverse andere partijen in het 

Haagse economische ecosysteem een inhoudelijke bijdrage geleverd, waaronder Economic Board Zuid-

Holland, Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, ROC Mondriaan, Universiteit Leiden en Platform31.  

U vraagt de board in uw brief om specifiek in te gaan op de vraag “op welke manier de gemeente samen 

met partners in en buiten de stad invulling en uitvoering kan geven aan het economisch beleid.” Waarbij 

u aangeeft dat het hierbij “met name gaat om rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsvormen.” 

In uw brief refereert u, in relatie tot deze vraag, aan twee specifieke opgaven, namelijk dat grote 

bedrijven en organisaties een meer stuwende rol naar de Haagse economie zouden kunnen vervullen en 

ten tweede dat de (publiek-private) netwerkkracht in Den Haag vergroot moet worden. 

EBTH en bovenstaande partijen hebben ervoor gekozen om dit briefadvies breed in te steken door ten 

eerste onze aandachtspunten en adviezen voor de visie als geheel te geven (A), ten tweede in te gaan op 

uw specifieke adviesvraag (B) en ten derde enkele ideeën aan te dragen voor de economische agenda die 

Gemeente Den Haag op dit moment naast de economische visie in voorbereiding heeft (C).  

Samenvattend betreft ons advies de volgende punten: 
 

A) Algemeen advies: 
- Verbind economische ontwikkeling aan maatschappelijke opgaven 
- Onderken en doordenk de doorwerkingskracht van mondiale trends en onzekerheden  
- Arbeidsmarkt en bereikbaarheid hoger op de opgavenlijst 
- Benoem de krachten van de bestaande economie meer en betrek ze in de koers voor de toekomst  
- Bouw in je clusterontwikkeling sterker voort op wat je al hebt 
- Werk de clusterstrategieën sterker uit  
- Maak serieus werk van het zoveel mogelijk evidence-based werken 

B) Ten aanzien van uw adviesvraag: 
- Zet sterker in op het vergroten van subregionale netwerkkracht.  
- Kies het juiste schaalniveau voor de aanpak van iedere opgave 
- Meer krachtenbundeling door ondernemers 
- Versterk het gemeentelijke accountmanagement 
- Betrek grote Haagse bedrijven en organisaties proactiever bij je economisch beleid 

C) Input voor de Economische agenda: 
- Trek een internationale universiteit aan 
- Breng RVO-innovatieprogramma SBIR (Small Business Innovation Research) onder de aandacht 
- Maak een Haagse versie van programma Techconnect 
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A. Algemene aandachtspunten en adviezen 
EBTH is verheugd dat de gemeente werkt aan een nieuwe economische visie, met als horizon 2030. De 

board heeft in het recente verleden vaker benadrukt hoe belangrijk zij het vindt dat in Den Haag op 

strategische manier wordt gewerkt aan ontwikkeling van de stad. Om dat te kunnen doen is het 

belangrijk om een scherpe visie op de economische ontwikkeling op de (middel)lange termijn te hebben. 

Verder willen de board en de overige stakeholders in de stad benadrukken dat het positief is dat de 

gemeente voor de economische visie uitgebreid input en reflectie vanuit de stad vraagt. In onze ogen kan 

dit zeker bijdragen aan de kracht van de inhoud en het draagvlak voor de visie.  

Versterk en verrijk de analyse  

In onze ogen zou de analyse van de huidige situatie en de omgevingsfactoren die Den Haag maken tot 

wat zij is in de visie verrijkt en versterkt kunnen worden.  

A1. Verbind economische ontwikkeling aan maatschappelijke opgaven 

Dat wil zeggen: er zou meer verband kunnen worden aangebracht tussen de bredere maatschappelijke 

opgaven waar Den Haag en de regio voor staan en het economisch beleid. In het coalitieakkoord heeft 

het College als kernopgaven voor Den Haag Mobiliteit, Duurzaamheid, Groei van de Stad en Iedereen doet 

Mee benoemd. In onze ogen zou het de economische visie sterker maken als daarin expliciet gemaakt 

zou worden hoe het economisch beleid aan deze maatschappelijke opgaven bijdraagt. Dat geeft voor de 

lezer ook meer lading aan waarom scherp economisch beleid belangrijk is. Wat is de visie op de 

ontwikkeling van de stad in bredere zin, wat zijn daarin de belangrijkste ambities van het College? En hoe 

dragen de hier genoemde onderdelen van de economische koers daaraan bij? Dat draagt bij aan de 

zeggingskracht van de economische visie. 

A2. Onderken en doordenk de doorwerkingskracht van mondiale trends en onzekerheden  

In het analysedeel kan in de ogen van de board de koppeling tussen de Haagse economie en landelijke, 

Europese en mondiale uitdagingen sterker worden uitgewerkt. Er zijn allerlei dominante trends en 

mondiale onzekerheden waar de Haagse economie wél van afhankelijk is, maar waar we weinig aan 

kunnen doen. Het is belangrijk om die afhankelijkheid te onderkennen en duidelijk te maken hoe het 

Haagse beleid met dit gegeven omgaat. Het huidige lijstje onder 1.4 is weliswaar een invulling hiervan, 

maar dit zou uitgebreider mogen en ook sterker doorgewerkt kunnen worden in de koers en strategie.1 

A3. Arbeidsmarkt en bereikbaarheid hoger op de opgavenlijst 

Heroverweeg de prioritering van de opgaven onder paragraaf 1.2. In de SWOT die als bijlage is 

toegevoegd aan de visie, worden als grootste bedreigingen voor de Haagse (regionale) economie de 

opgaven bereikbaarheid en arbeidsmarkt benoemd. Wij zouden verwachten dat deze punten dan ook 

bovenaan de lijst economische opgaven voor Den Haag in de visie zouden staan, maar ‘mismatch 

arbeidsmarkt’ vinden we terug op 8 en bereikbaarheid wordt niet expliciet benoemd. Gezien de focus van 

het College als geheel op beide opgaven, zouden wij verwachten dat deze ook in deze visie een hogere 

prioriteit krijgen. 

  

                                                             
1 In de Agenda Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH (2014) staat bijvoorbeeld veel nadrukkelijker aangegeven welke 

globale trends op de Zuidvleugel afkomen (metropoolvorming; kenniseconomie; slimme maakindustrie; duurzaamheid; stad als 
consumptiegebied) en dat de regionale economie zich hiertoe dus zal moeten verhouden. Met de kennis van nu zouden we daar 
wellicht nog aan toevoegen: kunstmatige intelligentie, robotisering en energietransitie. 
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Bouw de economische koers meer op vanuit het bestaande  

A4. Benoem de krachten van de bestaande economie meer en betrek ze in de koers voor de toekomst  

In de visie wordt terecht gesteld dat versterking van de Haagse economie op allerlei manieren 

noodzakelijk is. Hier staat echter tegenover dat Den Haag al een functionerende economie heeft. Onder 

paragraaf ‘Troeven’ (1.3) worden goede punten gemaakt over de sterke kanten van de Haagse economie. 

Echter, die punten worden vooral op structuurniveau gemaakt. Wij zouden het sterk vinden als 

succesvolle bedrijven en organisaties in Den Haag en de belangrijke maatschappelijke en economische 

bijdragen die zij nu al leveren (via banen, belastingen, in- en verkoop, nevenfuncties et cetera) in de visie 

explicieter zouden worden benoemd. Voeg bijvoorbeeld een lijst toe van de 20 grootste en/of meest 

impactvolle Haagse werkgevers (10 publiek, 10 privaat). Of voeg bijvoorbeeld profieltekstjes van enkele 

succesvolle of innovatieve Haagse bedrijven toe uit verschillende sectoren. Dat draagt bij aan de 

herkenbaarheid van de economische visie, het verhalend vermogen en het draagvlak ervoor bij 

bestaande Haagse stakeholders. 

A5. Bouw in je clusterontwikkeling sterker voort op wat je al hebt 

Aansluitend op het vorige punt, adviseren wij ook om in de clusterontwikkeling sterker voort te bouwen 

op de krachten die Den Haag nu al heeft. Probeer nieuwe, ontluikende clusters te ontwikkelen op basis 

van sterktes die al in Den Haag aanwezig zijn. Deze strategie wordt ondersteund door internationaal 

onderzoek over clusterontwikkeling. 

- (Ouderen)zorg / hospitality als kans. Er ligt een kans om actiever in te zetten op de groei van de 

ouderenzorg in de stad, in combinatie met excellent gastheerschap. Vergrijzing is een groeisector 

en de huidige generatie ouderen heeft ook flink wat te besteden (Silver Economy). Het past bij het 

Haagse imago als prettige woon- en leefstad, sterke gastheer-/toeristenstad en bij de opgave aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt. De laatste jaren is het aantal banen in de zorg in Den Haag 

ook al sterk gestegen. We hebben de Hogere Hotelschool. Regionaal zijn er mooie koppelingen te 

maken met het Health-cluster in Leiden. En onze ICT-bedrijven kunnen met e-health aan de slag. 

 

- The Hague Policy Capital. Den Haag kan sterker inzetten op het creëren van spinoff-sectoren van 

de Rijksoverheid. De commerciële kansen van beleidsonderzoek, consultancy, PR kunnen meer 

uitgenut worden voor de Haagse economie. Daarnaast zouden in Den Haag ‘test beds’ of Living 

Labs voor vernieuwing van wet- en regelgeving opgezet kunnen worden. Bijvoorbeeld op 

technologisch vlak. De wetgever zit hier, juridische dienstverlening, internationale 

toezichthouders, TNO, TU Delft, Universiteit Leiden. Daarmee heb je alle ingrediënten om te 

experimenteren met bijvoorbeeld (nieuwe) regels voor robotica, smart phones, privacy, AI et 

cetera. De gemeente kan daar trekker in zijn en partners bij zoeken, net zoals Gemeente 

Amsterdam heeft gedaan voor het Amsterdam Institute voor Advanced for Metropolitan 

Solutions (AMS) (i.s.m. TU Delft en MIT). Dat vereist wel dat bedrijven of organisaties die nieuwe 

regelgeving willen testen ook werkruimte voor een maand kunnen huren. Het Cambridge 

Innovation Center in het Groothandelsgebouw in Rotterdam is daar een mooi voorbeeld van.  

 

- Hofstad Installatiestad. De bouw- en installatiesector in Den Haag is de laatste jaren sterk 

gegroeid. Uiteraard is dat een conjunctuurgevoelige sector, maar aan de andere kant staat er 

met de energietransitie wel een langdurige nationale verbouwing voor de deur. Er is in regio Den 

Haag veel potentieel voor een triple helix bouw-/installatiecluster aanwezig. In Den Haag hebben 

we goede installatiebedrijven, heeft het Rijk programma EnergieRijk, ROC Mondriaan het 

Techniek- en Innovatiehuis en is in Zuidwest potentieel voor een aantal ‘startmotor’-projecten en 

een Energietransitie-academie. Regionaal zijn daar uiteraard TU Delft en de Bouwcampus.  
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A6. Werk de clusterstrategieën sterker uit  

De beoogde groeiclusters die worden genoemd – The Hague Security Delta, ImpactCity en Legal & Policy 

Capital - kunnen sterker uitgewerkt worden. Er worden wel korte profieltekstjes gegeven, maar daarin is 

de koppeling met de huidige economie en de regio maar zeer beperkt uitgewerkt, net als de succes- en 

faalfactoren voor de (door)ontwikkeling van deze clusters. Ook zouden we hier kwantitatieve informatie 

verwachten: wat is de situatie nu qua hoeveelheid bedrijven, werknemers, omzet en wat zijn de doelen 

voor 2030? 

Uitvoering 

A7. Maak serieus werk van het zoveel mogelijk evidence-based werken 

EBTH juicht het toe dat in hoofdstuk ‘Hoe?’ expliciet staat benoemd dat het economisch beleid zoveel 

mogelijk ‘evidence based’ zou moeten zijn. Dit sluit ook aan bij een deel van de conclusies van de Haagse 

Rekenkamer in haar evaluatie van het economisch beleid van de laatste jaren. De introductie van een 

jaarlijkse Staat van de Haagse Economie is daarvoor een nuttig hulpmiddel. De board wil er wel op wijzen 

dat ontwikkelingen in deze jaarlijkse rapportage dan ook écht aanleiding moeten kunnen zijn om het 

beleid op specifieke onderdelen aan te passen. Wellicht is een jaarlijks gesprek/debat met de 

gemeenteraad naar aanleiding van deze Staat daarom nuttig. Verder benoemen wij hier dat evidence-

based beleid ook betekent dat verandertheorieën volgens de laatste wetenschappelijke inzichten de basis 

zouden moeten vormen onder de beleidsinstrumenten en investeringen die worden ingezet in de 

uitvoering van het economisch beleid. Tot slot, zou het voor zover mogelijk en nuttig ook goed zijn om 

concrete targets/streefdoelen/KPI’s per beleidsonderdeel te benoemen om zo de economische 

ontwikkeling en de effectiviteit van beleid precies te kunnen monitoren. Ons advies is om deze KPI’s dan 

ook op te nemen in de Staat van de Haagse Economie, zodat die jaarlijkse publicatie een integraal beeld 

geeft van de economische ontwikkeling en de invloed daarop van het gevoerde beleid. 

B. Uw adviesvraag 
Hieronder gaan we specifiek in op uw adviesvraag op welke manier de gemeente samen met partners in 

en buiten de stad invulling en uitvoering kan geven aan het economisch beleid. Per adviespunt gaan we 

daarbij in op rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsvormen.  

B1. Zet sterker in op het vergroten van subregionale netwerkkracht.  

In dit advies willen we noodzaak benadrukken om met name de subregionale netwerkkracht de komende 

jaren te versterken. Zowel de board als de andere economische stakeholders adviseren om de 

samenwerking met de directe buurgemeenten (incl. Leiden en Delft) veel sterker op te zoeken. De board 

volgt daarin mede het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving om meer gebruik te maken van 

de kracht van de nabije regio, oftewel het subregionale niveau (‘Haaglanden+’). De indruk van de board 

en de stakeholders is dat het schaalniveau van de Zuidvleugel/MRDH waarop nu de formele regionale 

samenwerking plaatsvindt, niet even goed past bij alle economische opgaven. We weten dat er bij de 

totstandkoming van deze visie (en ook nu nog) gesprekken met de buurgemeenten zijn gevoerd. Dat is 

een goede zaak. In onze ogen is de invloed van die gesprekken op de toon en inhoud van de huidige 

ontwerpvisie echter nog te beperkt. Laat vanuit de gevoerde gesprekken met de buurgemeenten 

expliciet zien op welke thema’s of opgaven zij invloed hebben gehad en hoe dat de economische visie van 

de gemeente Den Haag heeft beïnvloed. Door dit expliciet te maken, merken de regiogemeenten ook dat 

Den Haag zich als partner wil opstellen in het regionaal economisch beleid. Enkele aanwezigen tijdens 

onze consultatiebijeenkomst vonden zelfs dat de economische visie eigenlijk alleen als (sub)regionale 

visie gepresenteerd zou moeten worden en niet als visie van de gemeente Den Haag alleen. 
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Rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden: 

- Gemeente: Blijf de directe buurgemeenten (incl. Leiden en Delft) pro-actief betrekken bij de 

vormgeving en uitvoering van economisch beleid voor Den Haag en de regio 

- Economic Board The Hague: verbreed de focus naar de ontwikkeling van de subregio  

- MRDH, IQ en EBZ: kunnen zij meer activiteiten ontplooien voor de Haagse regio? 

- The Hague & Partners: kunnen zij (meer) voor de subregio werken? 

 

B2. Kies het juiste schaalniveau voor de aanpak van iedere opgave 

Aanhakend op het voorgaande punt, is een belangrijk aandachtspunt bij het (in)richten van 

samenwerkingen om de juiste economische opgave aan het juiste schaalniveau te koppelen. Gebruik het 

Zuidvleugel-, subregionale, gemeente- en wijkniveau allemaal, en kies goed welke opgave je op welk 

niveau het beste kan oplossen. Dit onderscheid in schaalniveaus bij het aanpakken van verschillende 

economische opgaven kan sterker in de visie verwerkt worden.  

 

Rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden: 

- Een regisserende rol voor de gemeente, geadviseerd door MRDH, EBZ, EBTH of andere partijen. 

B3. Meer krachtenbundeling door ondernemers 

EBTH en de stakeholders zien kansen om de krachtenbundeling van Haagse ondernemers te versterken. 

Dat wil zeggen: meer samen koers bepalen, samen standpunten innemen en samen optrekken in 

concrete economische initiatieven. Om dat te kunnen doen is verdere versterking van het netwerk nodig. 

Hierin zijn de laatste jaren positieve stappen gemaakt die verder doorgezet moeten worden. Het 

totstandkomingsproces van de economische visie werkt als een bindende factor, maar de kunst wordt 

om ook in de uitvoering van het beleid de krachtenbundeling vast te houden. Het is te overwegen om 

hiervoor enkele sleutelprojecten in te richten waarin wordt geëxperimenteerd met vergaande publiek-

private samenwerking (zie enkele voorbeelden onder ‘Input voor Economische agenda’). 

 

Rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden: 

- Bedrijfsleven/EBTH/EBZ/IQ/TH&P: Investeer tijd en moeite in gezamenlijke private koersbepaling 

en het bepalen en invoelbaar maken van de belangrijkste gemeenschappelijke (economische) 

belangen. Zet de verbreding van het economische netwerk door, in de stad en in de subregio. 

Ontwikkel initiatieven voor sleutelprojecten van publiek-private samenwerking. 

- Gemeente: Blijf ondernemers betrekken bij economische beleidsvorming en -uitvoering, nodig 

(bijv. via het BOEZ) uit tot standpuntbepaling, versterk het accountmanagement (zie onder). 

B4. Versterk het gemeentelijke accountmanagement 

EBTH en andere stakeholders adviseren om het accountmanagement richting bedrijven en andere 

werkgevers vanuit de gemeente te versterken. De indruk is dat er de laatste jaren niet genoeg is 

geïnvesteerd in de relaties met Haagse bedrijven en organisaties en dat de kwaliteit van het 

accountmanagement teveel varieert per sector. Het risico bestaat dat de gemeente onvoldoende weet 

welke bedrijven in de stad en de regio gevestigd zijn, welke behoeften zij hebben en welke kansen en 

bedreigingen zij zien. Met name richting de grotere werkgevers, waaronder het Rijk, is proactief 

accountmanagement cruciaal, gecombineerd met een gestructureerd relatiebeheersysteem zodat alle 

accountinformatie goed doorzoekbaar is om snel te kunnen schakelen en snel patronen te herkennen.  
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Wat betreft rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden: 

- Gemeente: Versterk het huidige gemeentelijke accountmanagement, via eigen medewerkers 

en/of door andere partijen daarbij om hulp te vragen 

- Gemeente: Bouw aan onderling vertrouwen met de (grotere) Haagse bedrijven, ontwikkel actuele 

kennis van hun belangen en markten waarop zij actief zijn en sla die kennis goed op 

- Gemeente: Richt een accountteam Rijksoverheid op en vraag het Rijk om een duidelijke 

accounthouder (minimaal op SG-niveau) voor de stad/regio Den Haag. 

B5. Betrek grote Haagse bedrijven en organisaties proactiever bij je economisch beleid 

Sterker accountmanagement kan tevens worden ingezet om een andere opgave te operationaliseren, 

namelijk het sterker betrekken van grotere en/of impactvolle (nationale en internationale) Haagse 

bedrijven en organisaties bij (de uitvoering van) het economisch beleid. De conclusie van EBTH en andere 

stakeholders is dat de kwaliteit van de Haagse leefomgeving en economie wel degelijk van belang is voor 

grotere werkgevers in de stad. De verwachting is daarom dat de meeste van hen daarom (meer) zouden 

kunnen bijdragen aan de Haagse economie, al is het maar uit weloverwogen eigenbelang. Die belangen 

bestaan bijvoorbeeld uit het kunnen aantrekken van het juiste personeel (dus: een goed leefklimaat, 

voldoende aanwezig talent), goede bereikbaarheid, de aanwezigheid van een relevant innovatieklimaat, 

voldoende sterke onderaannemers en (potentiële) samenwerkingspartners. Echte publiek-private 

samenwerking met de grotere bedrijven in de stad kost tijd om op te bouwen. Eerst moet er begrip van 

elkaars belangen en onderling vertrouwen zijn, voordat een concrete samenwerking op een concrete 

opgave van de grond kan komen. Om grote bedrijven een sterkere stuwende rol te geven in de stad is het 

niet genoeg als de gemeente slechts initiatieven vanuit de stad ‘faciliteert’. Het vereist het actief 

opzoeken van bedrijven en organisaties, zoeken naar hun belangen, die koppelen aan de publieke 

belangen, om vervolgens gezamenlijk concepten, projecten en businesscases te kunnen ontwikkelen. 

 

Wat betreft rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden: 

- Gemeente:  

o Versterk je accountmanagement (zie boven) 

o Zoek naar koppelingen tussen het private en het publieke belang 

o Maak capaciteit en middelen vrij om samenwerkingen te onderzoeken en businesscases 

te ontwikkelen 

- Bedrijfsleven (incl. EBTH/EBZ/IQ/TH&P) + gemeente: 

o Zoek vanaf een basis van kennis en vertrouwen naar gemeenschappelijke belangen  

o Ontwikkel op basis van die belangen concrete samenwerkingsverbanden of projecten die 

een specifieke economische opgave kunnen helpen aanpakken 
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C. Input voor de Economische agenda 
Tijdens de gesprekken ter voorbereiding van dit advies kwamen ook enkele concrete ideeën naar voren 

die we graag willen meegeven als input voor de Economische agenda: 

C1. Trek een internationale universiteit aan 

In de visie wordt meerdere keren verwezen naar de noodzaak om de Haagse economie te 

internationaliseren en de export te versterken. Het aantrekken van een vestiging van een internationale 

(Amerikaanse of Chinese) universiteit kan daarin een goede bijdrage leveren. Het trekt buitenlands talent 

aan dat kan gaan werken in Haagse bedrijven en organisaties, of hier zelf een onderneming starten. De 

netwerken in de thuislanden van deze internationale studenten kunnen bovendien een bijdrage leveren 

aan de internationalisering van de Haagse economie. Diverse internationaal gerenommeerde 

universiteiten zijn geïnteresseerd in uitbreiding naar Europa en met de uitstekende leefomstandigheden 

en regionale arbeidsmarkt van Den Haag, hebben we in onze ogen goede papieren hierin.  

C2. Breng RVO-innovatieprogramma SBIR (Small Business Innovation Research) onder de aandacht 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een subsidieregeling gelanceerd die bij uitstek past bij 

het profiel van Den Haag: het innovatieprogramma SBIR (Small Business Innovation Research). Het doel 

van de regeling is om kleine bedrijven te helpen om R&D te bedrijven om een maatschappelijk vraagstuk 

op te lossen. De gemeente en andere Haagse stakeholders kunnen deze regeling onder de aandacht 

brengen en actief Haagse MKB-bedrijven hiervan op de hoogte stellen. 

C3. Maak een Haagse versie van programma Techconnect  

Techconnect is een publiek-privaat talentontwikkelingsprogramma om IT-personeel aan te trekken 

(www.techconnect.city). In Amsterdam is dit opgezet door een publiek-privaat partnership, in 

samenwerking met en medegefinancierd door IT-bedrijven. Onderzoek of in Den Haag een vergelijkbaar 

programma opgezet kan worden om bij te dragen aan het verminderen van het tekort aan IT-personeel. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermee ronden wij ons briefadvies af. Dit advies van EBTH is tot stand gekomen in samenwerking met 

onder meer MKB Den Haag, VNO/NCW Den Haag, The Hague Partners en InnovationQuarter, Economic 

Board Zuid-Holland, Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, ROC Mondriaan, Universiteit Leiden en 

Platform31. Het advies wordt onderschreven door MKB Den Haag, VNO/NCW Den Haag, The Hague 

Partners en InnovationQuarter. 

Economic Board The Hague is uiteraard bereid om een en ander nader toe te lichten of verder mee te 

denken met de uitwerking van de economische visie. Voor de economische agenda geldt dat wij zeer 

benieuwd zijn naar de stand van zaken en u graag helpen bij het verdere totstandkomingsproces en de 

uitvoering, voor zover passend bij de rollen en taken van de board.   

Hoe dan ook wensen we u veel wijsheid bij het afronden van de economische visie en het schrijven van 

de economische agenda. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Henk Kool 

Voorzitter Economic Board The Hague 

Namens: 
- Economic Board The Hague 
- MKB Den Haag 
- VNO/NCW Den Haag 
- InnovationQuarter 
- The Hague & Partners 

http://www.techconnect.city/

