
	

	

Hoe	komt	de	Haagse	economie	weer	uit	de	coronacrisis?	
Een	advies	van	Economic	Board	The	Hague	aan	de	gemeente	Den	Haag	
	
Den	Haag,	28	mei	2020	
	

Inleiding	
Op	 29	 april	 heeft	 wethouder	 Economische	 Zaken,	 mevrouw	 Saskia	 Bruines,	 de	 Economic	 Board	 The	
Hague	 verzocht	 om	 met	 een	 advies	 te	 komen	 rondom	 de	 uitdagingen	 die	 de	 Haagse	 economie	 de	
komende	tijd	heeft	als	gevolg	van	de	coronacrisis.	
	
Het	 voorliggende	advies	 komt	 voor	 volledige	 verantwoordelijkheid	 van	de	Economic	Board	The	Hague,	
maar	 is	 mede	 tot	 stand	 gekomen	 na	 consultering	 van	MKB	 Nederland	 afdeling	 Den	 Haag,	 VNO-NCW	
West,	 Koninklijk	 Horeca	 Nederland	 afdeling	 Den	 Haag	 en	 de	 stichting	 Bedrijventerreinen	 Haaglanden	
verenigd	in	het	Bestuurlijk	Overleg	Economische	Zaken	waar	dit	rapport	op	27	mei	is	besproken.		Van	hun	
zinvolle	suggesties	en	aanvullingen	heeft	de	EBTH	dankbaar	gebruik	gemaakt.	Voorts	heeft	de	EBTH	voor	
het	 analyse	 deel	 in	 dit	 advies	 en	 de	 cijfermatige	 onderbouwing	 de	 hulp	 in	 geroepen	 van	 het	
onderzoeksbureau	 Policy	 Research	 onder	 leiding	 van	 Prof.	 Dr.	 C.	 Peeters	 en	 met	 medewerking	 van	
project	director	van	dit	bureau	Valerie	de	Kerpel.	
	
Samenvatting	
In	voorliggend	stuk	geeft	de	EBTH	in	11	adviezen	aan	de	gemeente	Den	Haag	aan	hoe	zij	kijkt	tegen	de	
wederopbouw	 van	 de	 Haagse	 economie	 na	 de	 coronacrisis.	 Daarin	 staat	 de	 gemeente	 Den	 Haag	 niet	
alleen,	het	is	van	groot	belang	dat	de	hele	stad	zijn	bijdrage	levert	en	wij	er	met	zijn	allen	de	schouders	
onder	zetten.	De	leden	van	de	EBTH	zien	dat	belang	en	voelen	die	verantwoordelijkheid.	We	zetten	ons	in	
voor	 een	 sterke	 Haagse	 economie	 en	 zullen	 ons	 daar	 ook	 de	 komende	 tijd	 hard	 voor	 blijven	 maken,	
samen	met	de	gemeente	Den	Haag,	de	koepels	en	onze	eigen	achterbannen.	
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Aanleiding	
Begin	 2020	 keken	 Den	 Haag	 en	 Nederland	 uit	 op	 een	 rooskleurige	 toekomst.	 Het	 ging	 goed	 met	 de	
economie,	 we	 leefden	 in	 tijden	 van	 hoogconjunctuur.	 Het	 economisch	 probleem	 waarmee	 werd	
geworsteld	 was	 dat	 er	 te	 weinig	 goede	 arbeidskrachten	 beschikbaar	 waren	 voor	 de	 beschikbare	
vacatures.	 Totdat	 het	 nieuws	 opdook	 van	 een	 nieuw	 en	 onbekend	 virus	 in	 China.	 Nu,	 slechts	 vier	
maanden	verder,	heeft	dit	virus	de	complete	wereld	veranderd.	Waar	we	uitkeken	op	economische	groei,	
staat	er	nu	een	economische	recessie	voor	de	deur.	De	Nederlandse	economie	is	in	het	eerste	kwartaal	
met	 1,7	 procent	 gekrompen	 ten	 opzichte	 van	 het	 voorgaande	 kwartaal.	 Horeca,	 musea,	
congresgebouwen	 en	 openbare	 voorzieningen	 hebben	 hun	 deuren	 (tijdelijk)	 gesloten	 en	 vrijwel	 heel	
Nederland	 werkt,	 waar	 mogelijk,	 vanuit	 huis.	 Dat	 dit	 een	 onmiskenbare	 invloed	 zal	 hebben	 op	 de	
toekomst,	 zowel	op	korte	 termijn	als	ook	voor	de	 langere	 termijn,	wordt	door	menig	expert	erkent	als	
een	gegeven.	Zo	ook	in	Den	Haag.		
	
Maar	hoe	krabbelt	Den	Haag	er	weer	bovenop,	wat	is	daarvoor	nodig	en	kunnen	we	deze	crisis	wellicht	
inzetten	om	bepaalde	veranderingen	versneld	door	te	voeren?	Met	deze	vragen	in	het	achterhoofd	heeft	
de	 Economic	 Board	 The	 Hague	 dit	 advies	 opgesteld	 en	 staat	 de	 EBTH	 stil	 bij	 de	 hoofdpunten	 die	 zij	
noodzakelijk	acht	om	Den	Haag	snel	en	effectief	uit	de	crisis	te	helpen.	Daarbij	staat	de	stip	op	de	horizon	
ten	aanzien	van	een	wenselijk	toekomstbeeld	centraal.	Met	andere	woorden,	alle	adviezen	dragen	bij	aan	
het	uiteindelijke	doel:	een	gezonde	economie	in	een	leefbare,	duurzame	woonstad.	De	EBTH	heeft	deze	
stip	op	de	horizon	gezet	en	daar	alle	adviezen	en	aanbevelingen	op	gericht.	Hoe	pijnlijk	of	vervelend	soms	
ook.		
	
De	cijfers	
De	Economic	Board	The	Hague	heeft	aan	bureau	Policy	Research	gevraagd	om	een	analyse	te	maken	van	
de	impact	van	de	coronacrisis	op	de	Haagse	werkgelegenheid.	Het	uitgangspunt	voor	de	berekeningen	is	
het	aantal	werkzame	personen	in	Den	Haag	in	2019.	Volgens	het	rapport	zijn	dat	er	288.500.	Uitgaande	
van	diverse	bronnen	is	de	impact	van	deze	crisis	per	deelsector	ingeschat.	Daarbij	wordt	uitgegaan	van	de	
volgende	mutaties	in	2020:	
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Op	basis	van	bovenstaande	tabel	zijn	het	vooral	de	sectoren	horeca	en	cultuur/sport/recreatie	waar	de	
grootste	 klappen	 zullen	 vallen.	 Maar	 ook	 vervoer/opslag,	 advisering/onderzoek/speciale	 zakelijke	
dienstverlening	 en	 verhuur	 van	 roerende	 goederen/overige	 zakelijke	 dienstverlening	 zullen	 stevige	
effecten	merken	van	de	crisis.	Over	het	algemeen	kan	echter	geconcludeerd	worden	dat	nagenoeg	alle	
sectoren	negatieve	effecten	van	de	crisis	zullen	ervaren.	
	
Als	we	deze	mutatiecijfers	toepassen	op	de	werkgelegenheid	in	Den	Haag	dan	verliest	de	stad	maar	liefst	
8%	 van	 de	 totale	 werkgelegenheid.	 Eind	 2020	 kent	 de	 Haagse	 arbeidsmarkt	 nog	 plek	 voor	 267.000	
werkzame	personen.	De	werkgelegenheid	in	Den	Haag	is	boven	gemiddeld	afhankelijk	van	de	overheid.	
Doordat	 er	 vooralsnog	 geen	 signalen	 zijn	 dat	 de	 overheid	 medewerkers	 zal	 ontslaan,	 pakken	 de	
totaalcijfers	voor	Den	Haag	relatief	gunstiger	uit	dan	het	landelijk	gemiddelde.	Daarentegen	is	Den	Haag	
ook	 bovengemiddeld	 afhankelijk	 van	 inkomsten	 uit	 toerisme,	 recreatie	 en	 horeca:	 sectoren	waar	 naar	
verwachting	grote	klappen	gaan	vallen.	Dit	heeft	dan	weer	een	negatief	effect	op	de	werkgelegenheid	in	
Den	Haag.	
	
Het	is	zaak	om	de	impact	van	de	coronacrisis	niet	te	onderschatten:	21.500	minder	werkzame	personen,	
betekent	ook	21.500	meer	personen	die	afhankelijk	 zijn	 van	een	uitkering	met	alle	 financiële	gevolgen	
van	dien.	 Voorliggend	 advies	 zet	 er	 dan	ook	 stevig	 op	 in	 om	de	werkgelegenheid	 in	Den	Haag	 zo	 veel	
mogelijk	te	behouden	en	zo	min	mogelijk	mensen	uit	te	laten	stromen	naar	een	uitkering.	Investeren	in	
de	economie	heeft	daarin	dan	ook	een	direct	gevolg	voor	een	besparing	op	sociale	lasten.	
	
De	huidige	situatie	
De	effecten	van	de	maatregelen	om	de	gevolgen	van	het	virus	in	te	perken	zijn	inmiddels	10	weken		van	
kracht.	Het	massale	thuiswerken	leverde	in	eerste	instantie	extra	druk	op,	maar	heeft	direct	bewezen	dat	
we	 in	Nederland	een	goede	digitale	 infrastructuur	hebben.	Waar	digitale	vergaderingen	met	meerdere	
mensen	 voorheen	 niet	 denkbaar	 waren,	 is	 dat	 inmiddels	 al	 gewoongoed.	 In	 sommige	 sectoren	 wordt	
zelfs	 gesproken	 over	 een	 hogere	 productiviteit	 nu	medewerkers	 geen	 reistijd	meer	 hebben	 en	minder	
afleiding.	 De	 verwachtingen	 zijn	 dan	 ook	 dat	 er	 nadat	 de	maatregelen	 volledig	 versoepeld	 zijn	 alsnog	
meer	 zal	 worden	 thuisgewerkt	 dan	 voorheen.	 Ook	 de	 inzet	 van	 digitale	middelen	 voor	 communicatie	
zullen	steviger	zijn	dan	vóór	Corona.	En	waar	het	voorheen	niet	denkbaar	was	dat	 iemand	een	congres	
digitaal	 bij	 zou	wonen,	 zijn	 de	 verwachtingen	 nu	 dat	 ook	 die	 wereld	 permanent	 veranderd	 is.	 Dat	 dit	
uitdagingen	zal	bieden	is	zeker,	maar	het	is	zaak	om	die	uitdagingen	om	te	zetten	in	kansen.	We	hebben	
veel	 grote	 bedrijven	 en	 slimme	 start-ups	 in	 Den	 Haag.	 Laten	we	 inzetten	 op	 een	 integrale	 aanpak	 en	
kijken	in	hoeverre	we	de	kansen	kunnen	verzilveren	en	op	bepaalde	terreinen	zelfs	een	voortrekkersrol	
aan	te	nemen.	
	
Advies	aan	Den	Haag	
Het	advies	van	de	EBTH	richt	zich	op	3	fases:	

1. Nood	–	de	periode	waarin	de	beperkende	maatregelen	volledig	van	kracht	zijn:	horeca,	openbare	
voorzieningen	en	cultuur	zijn	gesloten,	vliegverkeer	 ligt	stil,	 scholen	zijn	gesloten	en	het	advies	
aan	de	Nederlandse	inwoner	is	om	zoveel	mogelijk	thuis	te	blijven.	

2. Herstel	 –	 de	 periode	 waarin	 de	 maatregelen	 langzaam	 worden	 afgebouwd:	 de	 1,5	 meter	
economie	doet	zijn	intrede.		

3. Groei	 –	 de	 periode	 na	 corona.	 De	 nieuwe	 post-corona	 economie	 doet	 zijn	 intrede	 en	 de	 1,5	
meter	economie	vervaagt.	
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Hoewel	deze	3	 fases	zich	kenmerken	door	een	zekere	volgordelijkheid	 in	 tijd,	 is	voor	de	EBTH	de	post-
corona	 economie	het	 uitgangspunt	 voor	 stappen	die	 gemaakt	worden	 in	 de	 fases	 nood	en	herstel.	De	
coronacrisis	biedt	de	stad	een	uitgelezen	kans	om	op	reset	 te	drukken	en	het	vizier	op	de	toekomst	 te	
richten.	Vandaar	dat	wij	ons	advies	ook	starten	met	de	fase	groei	en	eindigen	met	nood.	
	
Groei	
Zoals	aangegeven	biedt	deze	crisis	een	aanleiding	om	de	focus	op	de	toekomst	te	 leggen	en	daar	nu	al	
naar	toe	te	werken.	Vraag	die	daarbij	centraal	staat	is:	hoe	willen	we	als	Den	Haag	uit	deze	crisis	komen?	
Hoe	ziet	de	stad	eruit	over	10	 jaar?	Welk	bezoek	willen	we	naar	de	stad	trekken	en	welk	bezoek	 liever	
niet?	 In	welke	sectoren	zijn	we	sterk	en	waar	willen	we	verder	 in	ontwikkelen?	Hoe	versterken	we	ons	
profiel	als	Internationale	stad	van	Vrede	&	Recht	langdurig	zodat	we	daar	de	juiste	vruchten	van	kunnen	
plukken?	Welke	maatregelen	kunnen	we	daar	nu	al	(versneld	of	niet)	voor	doorvoeren?		
	
En	als	we	dan	kijken	naar	die	stad	over	10	of	meer	jaren,	welke	partijen	zijn	dan	onmisbaar	en	moeten	we	
nu	 koste	wat	 koste	 voor	 de	 stad	 behouden?	De	 gemeente	Den	Haag	 heeft	 onlangs	 haar	 Economische	
Visie	 en	 Uitvoeringsagenda	 2030	 gepresenteerd.	 Hierin	 staan	 dergelijke	 perspectieven	 benoemd	 en	
wordt	 ingezet	op	ambities	en	doelstellingen	die	nodig	zijn	om	dit	beeld	realiteit	te	 laten	worden.	Het	 is	
zaak	om	nu	verder	en	concreet	vorm	te	geven	aan	deze	visie	en	de	stip	op	de	horizon	vast	te	houden.	
	
Gebruik	daarom	deze	coronacrisis	als	 ijkpunt:	druk	op	reset	en	hou	de	stip	op	de	horizon	voor	ogen	bij	
alle	 keuzes	 die	 we	 nu	 (noodgedwongen	 of	 niet)	 moeten	 maken.	 Leg	 daarin	 ook	 zeker	 de	
verantwoordelijkheid	bij	het	bedrijfsleven	zelf.	Geef	als	overheid	duidelijke	kaders	en	protocollen	mee,	
maar	laat	het	bedrijfsleven	zelf	met	hun	oplossingen	komen	en	de	verantwoordelijkheid	dragen	voor	het	
realiseren	van	het	succes.	
	
Advies	1:	Technologie	is	de	sleutel	tot	succes	
Voor	de	EBTH	staat	voorop	dat	verdere	digitalisering	en	de	inzet	op	technologie	essentieel	is	om	hier	als	
stad	 beter	 uit	 te	 komen.	 Zeker	 als	 de	 1.5	 meter	 economie	 lang	 aanhoudt	 en	 op	 sommige	 terreinen	
wellicht	 de	 nieuwe	 standaard	 wordt.	 Technologie	 kan	 veel	 ondersteuning	 bieden	 voor	 een	 scala	 aan	
uitdagingen.	Gebruik	de	data	die	voorhanden	 is	om	gericht	 in	 te	 spelen	op	herstel	en	kijk	naar	 slimme	
oplossingen	die	elders	al	worden	toegepast.		Op	diverse	plekken	wordt	technologie	al	ingezet	waarin	het	
voornamelijk	gaat	over	een	combinatie	met	Artificial	Intelligence.	Bijvoorbeeld:	

• Bezoekers	en	gebruikerscontrole:	om	in	kaart	te	brengen	hoeveel	personen	gebruik	maken	van	
bepaalde	gebouwen,	maar	ook	ter	controle	dat	bezoekers	virusvrij	zijn.	Denk	hierin	aan	slimme	
toegangspoortjes	die	verschillende	zaken	kunnen	meten:	het	aantal	bezoekers,	de	temperatuur	
van	bezoeker	of	controle	van	personeel	via	ID	kaartjes.	De	poortjes	kunnen	of	touch	free	worden	
ingesteld,	of	worden	uitgebreid	met	desinfecterende	gel	dispensers.	

• Drukte:	eenmaal	in	het	gebouw	is	het	belangrijk	om	te	meten	hoeveel	personen	gebruik	maken	
van	individuele	ruimtes	en	ervoor	te	zorgen	dat	dit	binnen	de	grenzen	qua	drukte	valt.	Hiervoor	
zijn	beweegsensoren,	al	dan	niet	gesitueerd	bij	de	entree,	een	oplossing.	Het	is	mogelijk	hier	een	
alarmsysteem	aan	te	koppelen	dat	gebruikers	erop	attendeert	dat	het	te	druk	is	in	een	bepaalde	
ruimte.	

• Gebouwmanagement:	 om	 het	 aantal	 aanrakingen	 met	 oppervlakten	 in	 een	 ruimte	 te	
verminderen	is	volledige	automatisering	van	lichten,	klimaatsystemen,	zonwering	en	deuren	van	
belang,	 bij	 voorkeur	 te	 bedienen	 op	 afstand.	 Aanvullend	 kunnen	 slimme	 sensoren	 worden	
geïnstalleerd	om	 schema’s	 voor	 schoonmaak	 en	onderhoud	 te	managen,	 om	ervoor	 te	 zorgen	
dat	alle	ruimtes	zijn	gedesinfecteerd	voordat	er	nieuwe	gebruikers	komen.	
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• Schoonmaak:	 er	 zijn	 allerlei	 nieuwe	 technieken	om	 ruimtes	 schoon	 te	maken,	 als	 bijvoorbeeld	
mechanische	 schoonmaak	 middels	 UV	 lampen.	 Deze	 zorgen	 ervoor	 dat	 een	 ruimte	 volledig	
gedesinfecteerd	is	zonder	dat	er	fysiek	personeel	de	ruimte	hoeft	te	betreden.	

• Ouderenzorg:	zorg	voor	de	kwetsbaren	van	onze	samenleving	is	van	groot	belang.	Waar	het	gaat	
om	 de	 inrichting	 van	 ouderenwoningen	 zijn	 er	 systemen	 die	 kunnen	 helpen	 bij	 deze	 zorg.	
Bijvoorbeeld	systemen	die	de	activiteit	van	een	bewoner	meet	en	alarm	slaat	indien	deze	niet	is	
zoals	normaal.	Automatische	deuren	helpen	bij	het	creëren	van	minder	aanrakingspunten.	Maar	
ook	oplossingen	voor	gezondheidsmetingen	op	afstand	zijn	inmiddels	in	ontwikkeling.	

	
Technologische	ontwikkeling	gaat	een	nog	grotere	vlucht	nemen	de	komende	periode	en	het	is	zaak	dat	
we	hier	als	stad	in	mee	gaan	en	bij	voorkeur	op	bepaalde	thema’s	op	vooruit	gaan	lopen.	In	Den	Haag	is	
een	sterk	IT/Tech	cluster	aanwezig	met	daarin	vertegenwoordiging	op	een	aantal	vlakken	die	belangrijk	
zijn	voor	de	stad	en	die	ons	stedelijk	profiel	ondersteunen	en	versterken.	 In	het	bijzonder	gaat	het	dan	
om	het	veiligheidscluster	 (HSD),	 Impact	City,	Olie	&	Gas	 (energietransitie)	en	telecom.	 In	deze	sectoren	
zijn	 we	 sterk	 als	 stad:	 laten	 we	 daar	 dan	 (zeker	 nu)	 gebruik	 van	 maken.	 We	 hebben	 ook	 een	 groot	
kenniscluster	waar	het	gaat	om	Artificial	Intelligence.	Laten	we	die	kennis	extra	benutten	en	inzetten	om	
te	werken	aan	de	economie	van	de	toekomst.	Hierin	kan	Den	Haag	ook	het	voortouw	nemen	waar	het	
gaat	om	de	blended	samenleving	waarin	digitale	en	fysieke	vormen	van	contact	met	elkaar	gecombineerd	
worden.	Zo	zouden	we	als	stad	congressen	kunnen	organiseren	voor	30.000	personen,	wat	voorheen	niet	
denkbaar	was:	2.000	fysieke	bezoekers	en	28.000	digitaal.	
	
Het	zou	daarin	goed	zijn	 indien	de	Gemeente	Den	Haag,	 samen	met	het	bedrijfsleven,	een	aantal	pilot	
locaties	 aanwijst	 waar	 bovenstaande	 mogelijkheden	 kunnen	 worden	 getoetst,	 bij	 voorkeur	
geïmplementeerd	door	Haagse	of	Nederlandse	bedrijven.	De	meest	 succesvolle	oplossingen	kunnen	op	
grotere	 schaal	 worden	 uitgerold	 door	 de	 stad	 en	 daarbuiten.	 Op	 die	 manier	 stimuleren	 we	 en	 de	
economie,	 en	 tonen	 we	 de	 betrokkenheid	 bij	 het	 zoeken	 naar	 veilige	 oplossingen	 voor	 deze	 nieuwe	
situatie.		
	
Het	is	aan	te	raden	hierin	te	kijken	mogelijkheden	om,	in	samenwerking	met	bestaande	partijen	als	The	
Hague	Tech,	The	Hague	Security	Delta	en	bijvoorbeeld	TNO,	broedplaatsen	op	te	zetten	waar	start-ups	en	
scale-ups	kunnen	experimenteren	met	nieuwe	technologische	ontwikkelingen	en	die	direct	in	de	praktijk	
kunnen	toetsen	in	regel-	en	vergunning	vrije	zones.		
	
Daarnaast	 kan	 het	 nuttig	 zijn	 om	 in	 te	 zetten	 op	 versoepeling	 van	 vergunningstrajecten	 met	
loopduurverkorting	 voor	 bedrijven	 uit	 die	 groeisectoren	 om	 hen	 een	 quick-start	 te	 geven	 naar	 hun	
verdere	uitrol	in	Den	Haag	en	te	voorkomen	dat	ze	zich	elders	vestigen.	
	
Advies	2:	Benadruk	het	profiel	van	Den	Haag	als	kennisstad	met	een	attractief	leef-	en	vestigingsklimaat	
Het	 imago	van	Den	Haag	 is	essentieel	voor	het	 laten	vestigen	van	 internationale	bedrijven,	het	trekken	
van	 (internationale)	 kenniswerkers	 en	 het	 werven	 van	 nieuwe	 (internationale)	 studenten.	 De	 Haagse	
instellingen	voor	hoger	onderwijs	zijn	afhankelijk	van	 internationale	studenten	en	voor	bedrijven	 is	het	
een	pré	dat	deze	in	Den	Haag	geschoold	worden.	Zowel	de	Haagse	vestiging	van	de	Universiteit	Leiden,	
Hogeschool	InHolland,	de	Haagse	Hogeschool	en	het	Koninklijk	Conservatorium	en	Academie	tellen	veel	
internationale	 studenten	 die	 nu	 allemaal	 zijn	 teruggegaan	 naar	 hun	 thuisland.	 Extra	 inspanningen	 zijn	
nodig	 om	 juist	 hen	 weer	 terug	 te	 halen.	 Daarvoor	 is	 het	 essentieel	 om	 het	 profiel	 van	 Den	 Haag	 als	
kennisstad	verder	te	versterken.	Daar	profiteren	namelijk	zowel	de	kennisinstellingen	als	de	bedrijven	in	
de	stad	van.	Het	is	hiervoor	aan	te	bevelen	nauw	op	te	trekken	met	deze	kennisinstellingen.	
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Maar	ook	het	vestigingsklimaat	 is	afhankelijk	van	die	attractieve	stad	en	kenniswerkers.	Het	maakt	Den	
Haag	 een	 aantrekkelijke	 plek	 om	 je	 te	 komen	 herloceren.	 De	mate	 van	 deze	 aantrekkelijkheid	 op	 het	
gebied	van	leefomgeving	in	de	stad	is	echter	afhankelijk	van	het	aanbod	aan	winkels,	horeca	en	cultuur.	
En	vice	versa:	de	winkels,	horeca	en	cultuur	zijn	afhankelijk	van	inwoners	en	bezoekers	 in	hun	bestaan.	
Het	 versterken	 van	 het	 imago	 van	 de	 stad	 draagt	 daarmee	 direct	 bij	 aan	 het	 behoud	 van	 de	
voorzieningen	in	de	stad	en	het	tegengaan	van	een	uitstroom	van	werkgelegenheid.	Het	is	daarmee	zaak	
om	 juist	nu	blijvend	 te	 investeren	 in	het	profiel	 van	Den	Haag	als	aantrekkelijke	 stad	om	 te	wonen,	 te	
werken,	te	vestigen	en	te	recreëren.		
	
Advies	3:	Zet	nu	al	in	op	de	banen	van	de	toekomst	
Waar	hebben	we	de	komende	jaren	behoefte	in	Den	Haag	als	het	gaat	om	nieuwe	bedrijvigheid?	Welke	
banen	verdwijnen	en	waar	ontstaat	juist	extra	vraag?	De	Economische	Visie	2030	van	de	gemeente	Den	
Haag	omarmt	een	structuurversterking	met	uitbreiding	van	de	bestaande	hoofdsectoren	voor	Den	Haag	
in	de	aankomende	jaren.	Het	is	echter	zaak	om	daar	nu	al	werk	van	te	maken	gezien	de	coronacrisis	wel	
eens	 als	 katalysator	 kan	 werken	 voor	 hervorming	 in	 bepaalde,	 voor	 Den	 Haag	 traditioneel	 grote,	
sectoren.	Voer	als	Den	Haag	een	actief	beleid	als	het	gaat	om	het	begeleiden	van	werk	naar	werk	en	zet	
in	op	die	sectoren	waar	we	de	komende	jaren	de	groei	in	mogen	verwachten:	zorg,	bouw,	ICT,	advisering	
en	 onderwijs.	 Kijk	 hierin	 ook	wat	 het	 bedrijfsleven	 onderling	 kan	 organiseren:	 kunnen	werkgevers	 die	
personeel	moeten	laten	gaan	in	contact	worden	gebracht	met	werkgevers	die	juist	krachten	zoeken?	Dit	
om	te	voorkomen	dat	mensen	uitstromen	naar	uitkeringen.	Het	landelijke	initiatief	www.nlwerktdoor.nl	
verdient	een	Haags	equivalent.	
	
Advies	4:	Heroverweeg	eerder	gemaakte	financiële	keuzes	
De	gemeentelijke	financiën	staan	er	niet	rooskleurig	voor.	Hoge	kosten	voor	de	bijstand	en	de	jeugdzorg	
maken	 dat	 iedere	 stuiver	 moet	 worden	 omgedraaid.	 De	 lobby	 richting	 Rijksoverheid	 loopt	 en	 zal	
ongetwijfeld	voor	enige	vorm	van	verlichting	zorgen,	echter	ontkomt	Den	Haag	er	niet	aan	dat	er	alsnog	
tekorten	 zullen	 zijn,	 hoe	 vervelend	 ook.	 Scherpe	 keuzes	 zijn	 dan	 ook	 niet	 uit	 te	 sluiten	 en	 goede	
prioriteiten	 moeten	 worden	 gesteld,	 in	 het	 brede	 belang	 van	 de	 stad	 en	 daarmee	 programma-
overstijgend.	We	hebben	er	als	EBTH	al	eerder	op	gewezen,	maar	benadrukken	dat	hierbij	alsnog.	In	het	
licht	van	de	grote	financiële	tekorten	is	het	inzetten	van	de	bijna	700	miljoen	zogenoemde	Eneco-gelden	
onvermijdelijk.	 Een	 heroverweging	 van	 de	 afgesproken	 bestedingen	 van	 deze	 gelden	 is	 noodzakelijk	
waarbij	snelle	inzet	en	realisatie	leidend	moet	zijn	boven	alle	andere	prioriteiten.	Welke	prioriteiten	dat	
moeten	zijn	hebben	wij	in	ons	advies	aangegeven.	
	
Daarnaast	is	het	zaak	om	te	kijken	naar	extra	vormen	van	inkomsten	voor	de	gemeente.	En	nagenoeg	de	
enige	knop	waar	aan	gedraaid	kan	worden	is	de	OZB.	Ook	al	heeft	dit	college	 in	het	collegeprogramma	
2019-2022	reeds	opgenomen	de	OZB	met	10%	te	verhogen,	zou	het	een	overweging	kunnen	zijn	om	nóg	
een	tijdelijke	verhoging	van	het	OZB-tarief	door	te	voeren	om	extra	middelen	te	genereren.	Zo	levert	een	
extra	verhoging	van	de	OZB	met	10%	voor	een	periode	van	3	 jaar	de	gemeente	Den	Haag	netto	zo’n	9	
miljoen	euro	per	 jaar	op	die	de	economie	weer	op	gang	 kan	helpen.	Deze	maatregel	 zou	wel	 gepaard	
moeten	gaan	met	een	ruimhartig	kwijtscheldingsbeleid	voor	hen	die	hard	door	de	crisis	zijn	getroffen.	
	
Wij	 stellen	 voor	 deze	 gelden	 in	 een	 ondernemersfonds	 te	 storten	 en	 te	 gebruiken	 voor	 het	 in	
standhouden	van	vitale	ondernemingen	van	deze	stad,	versterking	van	de	economische	infrastructuur	en	
extra	acties	 ter	bevordering	van	de	aantrekkelijkheid	van	de	stad.	Daarbij	 is	het	wenselijk	en	denkbaar	
indien	het	Haagse	bedrijfsleven	zelf	ook	participeert	en	investeert,	bij	voorkeur	op	een	activiteitenbasis	
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(mee	 betalen	 aan	 acties	 die	 direct	 voor	 hen	 van	 belang	 zijn	 in	 tegenstelling	 tot	 een	 structurele	 inleg).	
Voorgesteld	 wordt	 de	 koepels	 van	 MKB	 Den	 Haag,	 VNO-NCW,	 KHN-Den	 Haag	 en	 de	 Stichting	
Bedrijventerreinen	Haaglanden	intensief	bij	de	bestedingen	van	dit	fonds	te	betrekken.		
	
De	gemeentelijke	kredietbank	kan	eventueel	met	behulp	van	de	kennis	van	de	afdeling	BBZ	(Bijzondere	
Bijstand	 Zelfstandigen)	 in	 staat	 worden	 gesteld	 geld	 te	 verstrekken	 aan	 ondernemingen	 waarbij	
terugbetaling	pas	plaatsvindt	op	het	moment	dat	zo’n	onderneming	weer	zwarte	cijfers	draait	en	uit	(een	
deel	van)	de	winst	pas	terugbetaalt.	Voordeel	van	deze	constructie	is	dat	het	krediet	niet	als	lening	op	de	
exploitatie	drukt	en	er	meer	ruimte	ontstaat	voor	ondernemen	en	innovatie.	
	
Tevens	is	nu	het	moment	om	als	gemeente	stappen	te	zetten	naar	verdere	regionale	samenwerking	waar	
het	 gaat	 om	 gemeentelijke	 taken.	 Dit	 alles	 met	 het	 oog	 op	 zowel	 efficiencyverbetering	 als	 op	
besparingen.	 Samen	 moeten	 we	 de	 crisis	 bestrijden.	 Een	 voorbeeld	 hiervoor	 is	 de	 vuilophaal	 en	 de	
afvalverwerking.	 Het	 is	 nu	 de	 tijd	 om	 door	 te	 pakken.	 Ook	 hier	 kan	 een	 belangrijke	 slag	 richting	
duurzaamheid	worden	gemaakt.	
	
Herstel	
In	 de	 herstelfase	 wordt	 de	 1.5	 meter	 economie	 ingevoerd	 in	 Den	 Haag	 en	 worden	 de	 bestedingen	
langzaam	weer	aangejaagd.	De	EBTH	is	heel	duidelijk	waar	het	gaat	om	deze	nieuwe	vorm	van	met	elkaar	
omgaan:	
	
De	1.5	meter	economie	is	geen	toekomstperspectief:	het	is	een	overlevingsstrategie.	
	
Het	advies	om	1,5	meter	afstand	tot	elkaar	te	bewaren	is	werkbaar	in	gebieden	waar	sprake	is	van	heel	
veel	fysieke	ruimte.	In	een	stad	als	de	onze,	volgebouwd	met	voorzieningen	en	beperkt	in	ruimte	is	het	
een	 utopie	 om	 te	 streven	 naar	 een	 ruimtelijke	 indeling	 volgens	 dit	 principe	 die	 zowel	 veilig	 is	 als	
voldoende	winstgevend	voor	de	aanwezige	partijen.	Een	horeca	gelegenheid	die	nu	nog	maar	30%	van	
zijn	capaciteit	kan	benutten,	of	een	congresgebouw	dat	de	maximale	capaciteit	terug	moet	schalen	naar	
250	personen	(tegen	2.000	normaal	gesproken)	als	ook	de	kleine	winkeliers	die	met	hun	winkeltjes	juist	
zoveel	sfeer	geven	aan	de	stad.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	het	vasthouden	aan	een	afstand	van	1.5	meter	
op	structurele	basis	verliesgevend	is	en	daarmee	dus	niet	toekomstbesteding.		
	
Advies	5:	Geef	de	ondernemer	ruimte	
De	1,5	meter	economie	geeft	het	al	aan:	ruimte	is	noodzakelijk	voor	een	succesvolle	implementatie.	Het	
is	daarom	zaak	om	de	ondernemer	letterlijk	de	ruimte	te	geven	om	te	ondernemen.	Vergroot	de	ruimte	
voor	 terrassen	 zodat	 horeca	 ondernemers	 hetzelfde	 aantal	 gasten	 kan	 bedienen	 en	 biedt	 ze	
mogelijkheden	of	 technologie	om	bestellingen	eenvoudiger	 te	verwerken	dan	wel	 thuisbezorgen	toe	te	
staan.	Verruim	voor	zover	mogelijk	de	mogelijkheden	voor	openingstijden	voor	winkels	zodat	bezoekers	
beter	 gespreid	 kunnen	 worden.	 Stimuleer	 alternatieve	 vormen	 van	 vervoer	 als	 fietsen	 en	 elektrische	
scooters	 om	 het	 OV	 minder	 te	 belasten.	 Benut	 de	 ruimte	 op	 het	 strand	 en	 in	 parken	 voor	 andere	
activiteiten	als	bijvoorbeeld	horeca	en	buitensporten.	Maar	kom	ook	met	duidelijke	protocollen	waar	het	
gaat	om	de	benutting	 van	die	 ruimte:	 zorg	 voor	duidelijke	 looplijnen	en	ontwikkel	heldere	protocollen	
voor	de	diverse	sectoren	 in	de	stad.	Hou	daarbij	ook	rekening	met	 forensen,	zij	 leggen	ook	druk	op	de	
capaciteit	van	de	stad.	Eenduidigheid	is	hierin	belangrijk,	zowel	voor	de	werknemers	als	voor	gebruikers.	
Als	elke	winkel	een	eigen	beleid	hanteert	dan	levert	dat	een	kakafonie	aan	protocollen	op	en	wordt	het	
nagenoeg	onmogelijk	om	de	richtlijnen	te	begrijpen	dan	wel	te	volgen.	Ook	hierin	 is	de	regierol	van	de	
gemeente	cruciaal.		
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Advies	6:	Behoud	de	(internationale)	kenniswerkers	en	studenten	voor	de	stad	
In	 tijden	van	economische	neergang	hebben	bedrijven	de	neiging	om	als	eerst	 te	snijden	 in	research	&	
development,	 terwijl	 dit	 juist	 belangrijke	 afdelingen	 zijn	 voor	 toekomstige	 innovaties.	 En	 juist	 hierin	 is	
Den	 Haag	 sterk.	 Ten	 tijde	 van	 de	 vorige	 economische	 crisis	 is	 er	 een	 regeling	 ingesteld	 voor	
kenniswerkers	met	als	doel	hen	te	behouden.	Het	zou	goed	zijn	hier	nu	opnieuw	vorm	aan	te	geven	om	
te	 zorgen	 dat	 we	 het	 internationale	 talent	 dat	 we	 naar	 de	 stad	 toe	 hebben	 weten	 te	 trekken	 ook	
daadwerkelijk	voor	de	stad	behouden.		
	
Daarbij	is	en	blijft	het	zaak	om	te	investeren	in	het	werven	van	(internationaal)	talent.	Niet	alle	sectoren	
worden	 evenredig	 hard	 geraakt	 door	 deze	 coronacrisis	 en	 om	 te	 zorgen	 voor	 een	 goede	
concurrentiepositie	 is	 het	 belangrijk	 dat	 we	 talent	 naar	 de	 stad	 blijven	 trekken.	 Investeren	 in	 de	
kenniseconomie	loont	op	verschillende	manieren:	het	draagt	bij	aan	een	leefbare	stad	en	het	zorgt	voor	
een	aantrekkelijk	klimaat	voor	internationale	bedrijven	om	zich	te	vestigen.	Daarnaast	kunnen	met	name	
kennisinstellingen	een	belangrijke	bijdrage	 leveren	aan	grotere	maatschappelijke	opgaves,	door	middel	
van	 hun	 curricula	 en	 ontwikkelcapaciteiten.	 Daag	 de	 instellingen	 en	 hun	 studenten	 uit	 om	 met	
oplossingen	 te	 komen	en	biedt	daarin	ook	 ruimte	 voor	 implementaties.	 Fouten	maken	 kan	en	mag	en	
vormt	zelfs	in	veel	gevallen	de	basis	voor	de	eindoplossing.	Daarmee	betrekken	we	de	instellingen	en	de	
studenten	meer	bij	de	stad	en	versterken	we	ook	ons	profiel	als	kennisstad.	
	
Advies	7:	Focus	op	lokaal	
Het	is	van	groot	belang	het	typisch	Haagse	bedrijfsleven	overeind	te	houden	om	zo	de	wijkeconomieën	in	
stand	te	houden.	Stimuleer	 inwoners	om	lokaal	te	kopen	en	om	vooral	gebruik	te	maken	van	de	 lokale	
horeca.	Help	 lokale	ondernemers	om	technologie	 te	 implementeren	zodat	zij	kunnen	thuisbezorgen	en	
voer	een	offensief	om	Hagenaars	te	attenderen	op	het	 in	standhouden	van	het	 lokale	bedrijfsleven.	En	
stimuleer	het	bedrijfsleven	om	hun	inkopen	lokaal	te	doen.	
	
Maar	 ook	 op	 het	 gebied	 van	maatregelen	 is	 een	 lokale	 focus	 belangrijk.	 De	maatregelen	 die	 door	 de	
Rijksoverheid	worden	doorgevoerd	zijn	algemeen	en	gericht	op	het	hele	land.	Draag	zorg	voor	een	lokale	
implementatie	 van	 deze	 regelgeving	 en	maak	 daarin	 ook	 ruimte	 voor	 experimenten.	 Iets	wat	 landelijk	
goed	werkt	kan	helemaal	niet	werken	in	Den	Haag	of	andersom.	De	huidige	situatie	vraagt	om	een	snelle	
en	flexibele	inzet	van	vernieuwingen	waar	het	gaat	om	de	toepassing	van	wet-	en	regelgeving.	Laten	we	
daar	als	stad	van	Vrede	&	Recht	dan	ook	een	voorbeeldfunctie	in	aannemen.	
	
Het	is	daarnaast	zaak	om	heel	goed	te	kijken	naar	het	eigen	aanbestedingsbeleid	van	de	gemeente	Den	
Haag.	Het	is	aan	lokale	ondernemers	slecht	uit	te	leggen	dat	werk	dat	door	de	gemeente	Den	Haag	wordt	
gegund,	terecht	komt	bij	aanbieders	ver	buiten	de	stad	of	zelfs	door	 loting.	Onderhandse	meervoudige	
aanbesteding	moet	de	voorkeur	krijgen	boven	Europese	aanbestedingsprocedures,	voor	 zover	dat	gaat	
binnen	de	wet-	en	regelgeving.	Dit	gebeurt	nu	al	veel	waar	het	gaat	om	diensten	en	leveringen,	maar	zou	
meer	kunnen	worden	toegepast	voor	werken.	
	
Advies	8:	Kom	met	creatieve	oplossingen	voor	werklozen	en	uitkeringsgerechtigden	
Door	de	tijdelijke	en	structurele	veranderingen	in	de	Haagse	economie	is	er	in	sommige	sectoren	minder	
werk	en	in	andere	sectoren	juist	meer	werk.	De	vraag	naar	omscholing	neemt	toe	en	de	urgentie	is	hoog.	
Wellicht	 dat	 extra	 aanbod	 kan	worden	gemobiliseerd	 vanuit	 de	universiteiten	en	de	hogescholen.	Ook	
kan	 worden	 gedacht	 aan	 remote-learning,	 waar	 in	 deze	 tijd	 noodgedwongen	 veel	 ervaring	 mee	 is	
opgedaan.	 De	 gemeente	 Den	 Haag	 kan	 het	 aanbod	 aan	 omscholing	 stimuleren	 door	 hier	 een	
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kostenvergoeding	 voor	 beschikbaar	 te	 maken.	 Doel	 is	 dan	 om	 mensen	 aan	 het	 werk	 te	 houden	 en	
zodoende	de	druk	op	de	sociale	uitkeringen	te	verlichten.	
	
Door	 de	 te	 verwachten	 nieuwe	 groep	 werklozen,	 de	 beperkte	 mogelijkheden	 van	 werkgevers	 om	
(nieuwe)	mensen	in	dienst	te	nemen	zullen	uitkeringsgerechtigden	en	mensen	met	een	grote	afstand	tot	
de	 arbeidsmarkt	 nog	 moeilijker	 een	 baan	 kunnen	 vinden.	 Het	 advies	 hier	 is:	 experimenteer	 met	
projecten.		Als		voorbeeld:	

• In	Zuidwest	wordt	gewerkt	aan	de	opzet	van	een	pilot	waarbij	mensen	met	een	grote	afstand	tot	
de	 arbeidsmarkt	 met	 een	 uitkering	 kunnen	 worden	 ingezet	 voor	 niet	 concurrentievervalsend	
“werk	 van	 waarde”	 voor	 de	 buurt,	 waarbij	 de	 uitkering	 wordt	 gematched	 met	 gelden	 van	
derden.	Het	 zou	 aan	 te	 raden	 zijn	 dat	 de	 gemeente	Den	Haag	 deze	 zogenoemde	 instapbanen	
omarmd.	

	
Advies	9:	Hou	rekening	met	de	economische	spin-off	voor	de	stad	
Veel	bedrijven	hebben	niet	alleen	een	directe	maar	juist	ook	een	indirecte	economische	spin-off	voor	de	
stad.	 De	 aanwezigheid	 van	 grote	 (internationale)	 bedrijven	 in	 Den	 Haag	 zorgt	 niet	 alleen	 voor	 directe	
werkgelegenheid,	maar	 levert	 ook	 zakelijke	overnachtingen	op	 in	de	hotels,	 bestedingen	 in	de	horeca,	
internationale	congressen,	versterking	van	ons	internationale	profiel	en	internationale	kenniswerkers	die	
zich	 komen	 vestigen	 in	 Den	Haag.	 De	 aanwezigheid	 van	 een	 internationaal	 bedrijf	 heeft	 daarmee	 een	
effect	door	aanvullende	 indirecte	werkgelegenheid,	veelal	voor	praktisch	geschoolden	en	daarmee	juist	
ook	 voor	 de	 vele	 Hagenaars	 die	 pre-corona	 ook	 al	 oververtegenwoordigd	 waren	 waar	 het	 gaat	 om	
werkloosheid.	
	
Het	(zakelijk)	toerisme	heeft	eveneens	een	grote	invloed	op	de	bestedingen	in	de	stad,	maar	bezoekers	
zijn	 ook	 potentiële	 ambassadeurs,	 congressanten	 en	 inwoners	 van	 onze	 stad.	 Den	 Haag	 is	 sterk	
afhankelijk	 van	 het	 (zakelijk)	 toerisme	 en	 zou	 er	 dan	 ook	 op	 in	 moeten	 zetten	 om	 de	 huidige	
bezoekersstromen	aan	de	stad	te	behouden,	 in	het	beginsel	gericht	op	de	nationale	markt,	maar	zodra	
dat	weer	kan	ook	met	internationaal	bezoek.	
	
In	 de	 herstelfase	 is	 het	 essentieel	 om	 te	 kijken	 naar	 een	 bredere	 bijdrage	 aan	 de	 stad	 dan	 alleen	 de	
directe	effecten.	Daarbij	gaat	het	niet	alleen	om	de	grootte	van	een	bedrijf	maar	spelen	ook	kwalitatieve	
factoren	mee	als	of	een	partij	goed	in	ons	ecosysteem	past	en	daarmee	een	meerwaarde	is	voor	andere	
bedrijven	in	de	stad.	
	
Maar	om	te	zorgen	dat	deze	bedrijven	ook	daadwerkelijk	bestedingen	kunnen	doen	in	de	stad	is	het	zaak	
dat	we	 als	 stad	 goed	 bereikbaar	 zijn	 en	 blijven,	 ten	 tijde	 van	 corona,	maar	 ook	 daarna.	Door	 nu	 in	 te	
zetten	op	mobiliteitsverbeteringen	 zorgen	we	ervoor	dat	we	 klaar	 zijn	 als	 er	 straks	weer	massaal	 naar	
Den	Haag	gereisd	wordt	met	het	OV	en	via	de	toegangswegen.	Het	is	daarin	in	het	belang	van	de	Haagse	
economie	dat	we	bedrijven	stimuleren	om	zelf	stappen	te	nemen	naar	hun	1.5	meter	veiligheid	zodat	zij	
hun	medewerkers	ook	weer	op	kantoor	kunnen	ontvangen.	
	
Advies	10:	Stel	renovatie	Binnenhof	uit	
De	renovatie	van	het	Binnenhof	heeft	al	vertraging	opgelopen	en	door	geldgebrek	wordt	de	Ridderzaal	
buiten	de	operatie	gelaten.	Met	een	uitstel	kunnen	twee	vliegen	 in	één	klap	worden	geslagen:	het	Rijk	
(ministerie	van	BZK)	kan	op	zoek	naar	geld	om	ook	de	Ridderzaal	alsnog	en	tegelijk	te	renoveren	en	de	
binnenstad	van	Den	Haag	blijft	de	komende	jaren	een	aantrekkelijk	toeristisch	gebied	en	dat	is	goed	voor	
de	 omliggende	 winkels	 en	 bedrijven	 en	 de	 toeleveranciers.	 De	 binnenstad	 heeft	 behoefte	 aan	 een	
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adempauze	en	 tijd	nodig	om	enigszins	 van	de	 corona-crisis	 te	herstellen.	 EBTH	 stelt	 de	 gemeente	Den	
Haag	voor	om	de	benodigde	vergunningen	voor	de	verbouwing	van	het	Binnenhof	pas	in	het	jaar	2023	te	
verlenen.	
	
Nood	
Tijdens	de	noodfase	wordt	de	economie	hard	geraakt:	ondernemers	moeten	noodgedwongen	hun	winkel	
of	horecazaak	sluiten	en	hebben	geen	inkomsten.	Internationale	handel	is	nagenoeg	stil	komen	liggen	en	
de	 beurzen	 sluiten	 in	 rode	 cijfers.	 Dit	 heeft	 een	 ongekend	 effect	 op	Den	Haag.	Gelukkig	 is	 er	 door	 de	
Rijksoverheid	een	pakket	aan	steunmaatregelen	ingesteld	waarmee	de	eerste	nood	geledigd	kan	worden.	
Voor	sommige	bedrijfstakken	is	dit	echter	niet	voldoende.	EBTH	en	andere	stakeholders	hebben	middels	
een	aantal	andere	kanalen	oproepen	gedaan	voor	steun	tijdens	fase	1	waar	we	nog	steeds	achter	staan:	

• Middels	een	oproep	aan	vastgoedeigenaren	hebben	we	de	dialoog	geopend	tussen	huurders	en	
verhuurders	 om	 gezamenlijk	 te	 komen	 tot	 oplossingen	 hoe	 om	 te	 gaan	 met	 de	 financiële	
problemen1.		

• De	gemeente	Den	Haag	zelf	is	druk	doende	om	de	dialoog	met	de	Rijksoverheid	open	te	houden	
voor	verlenging	van	de	landelijke	steunpakketten	ten	faveure	van	Haagse	ondernemers,	zo	blijkt	
ook	 uit	 de	 brief	 die	 de	 Wethouders	 Economische	 Zaken	 van	 de	 G4	 gezamenlijk	 hebben	
verstuurd2,	evenals	uit	de	oproep	van	de	vier	Wethouders	Cultuur3.		

• Daarnaast	hebben	we	samen	met	de	Taskforce	Corona	het	dringende	verzoek	neergelegd	bij	de	
gemeenteraad	en	het	College	van	Den	Haag	om	juist	nu	niet	in	te	zetten	op	bezuinigingen	op	het	
programma	Economie.	Een	oproep	die	we	in	dit	advies	nogmaals	kracht	willen	bijzetten4.		

	
De	economie	van	Den	Haag	is	de	motor	van	de	stad.	Zonder	goed	geoliede	motor	valt	de	stad	stil	en	dat	
heeft	 een	 ongekend	 effect	 op	 alle	 andere	 sectoren.	 Werkgelegenheid	 is	 hierin	 een	 key-aspect.	 Zorg	
blijven	 dragen	 voor	 zoveel	 mogelijk	 banen	 voor	 zoveel	 mogelijk	 Hagenaars	 en	 het	 tot	 een	 minimum	
trachten	 te	 beperken	 van	 de	 uitstroom	 als	 gevolg	 van	 deze	 coronacrisis	 vormt	 voor	 de	 EBTH	 het	
uitgangspunt	 bij	 de	 wederopbouw	 van	 	 de	 economie.	 Dit	 vormt	 dan	 ook	 de	 basis	 voor	 de	 te	 maken	
keuzes	in	de	noodfase,	waarbij	de	volksgezondheid	vanzelfsprekend	voorop	staat.	
	
Advies	11:	Transparante	en	snelle	communicatie	en	steun	aan	ondernemers	
In	 deze	 fase	 is	 en	 blijft	 het	 van	 essentieel	 belang	 dat	 de	 gemeente	 de	 communicatielijnen	 naar	 alle	
sectoren	en	organisaties	in	de	stad	volledig	open	houdt	en	daar	waar	onderlinge	communicatie	stokt	of	
niet	op	gang	komt	een	leidende	rol	pakt	of	ingrijpt.	Tussen	huurders	en	verhuurders,	tussen	werknemers	
en	werkgevers,	tussen	bezoekers	en	aanbieders	van	evenementen	en	attracties	en	tussen	gebruikers	van	
voorzieningen	en	de	aanbieders	daarvan.	Een	groot	deel	van	de	 frustratie	en	stress	onder	de	 inwoners	
van	 Den	 Haag	 wordt	 veroorzaakt	 door	 onduidelijkheid,	 onzekerheid	 en	 het	 ontbreken	 van	 zicht	 op	
oplossingen	en	perspectief.	Hierin	is	een	actieve	opstelling	van	de	gemeente	cruciaal.	Als	voorbeeld:	alle	
ondernemers	en	met	name	kleine	ondernemers	staan	voor	ongekend	complexe	en	urgente	uitdagingen	
om	met	 de	 huidige	 situatie	 om	 te	 gaan.	 We	 denken	 aan	 marketing,	 veiligheid,	 routingsvraagstukken,	
coöperaties	opzetten.	Aan	de	andere	kant	zijn	in	Den	Haag	veel	grote	bedrijven,	ministeries	en	instanties	
																																								 																				 	
1	https://economicboardthehague.org/nieuws/oproep-aan-alle-verhuurders-van-bedrijfspanden-in-den-haag/		
2	https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/brief-van-g4-aan-kabinet-geef-ondernemers-
perspectief-.htm		
3	https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/grote-steden-kunnen-kunst-niet-alleen-redden-het-rijk-moet-
bijspringen~bab46697/		
4	https://economicboardthehague.org/nieuws/tijd-om-een-signaal-af-te-geven-en-achter-onze-stad-te-gaan-
staan/		
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gevestigd	 die	 deze	 kennis	 wel	 in	 huis	 hebben.	 Corporates	 helpen	 lokale	 ondernemers	 met	 kennis	 en	
advies.	De	gemeente	Den	Haag	kan	helpen	bij	het	aggregeren	en	koppelen.		
	
Steun	aan	ondernemers	hoeft	niet	altijd	middels	financiering.	Door	het	gesprek	open	te	houden	en	aan	te	
gaan	 met	 de	 ondernemer	 wordt	 ook	 ruimte	 geboden.	 Zeker	 waar	 het	 gaat	 om	 potentiele	
groeiondernemingen	is	het	zaak	dat	de	gemeente	Den	Haag	de	dialoog	aangaat	en	kijkt	op	welke	manier	
de	ondersteuning	gewenst	is.	
	
De	EBTH	 is	 gaarne	bereid	 te	helpen	bij	 het	organiseren	van	webinars	 voor	het	midden-	en	kleinbedrijf	
over	bijvoorbeeld	de	1.5	meter	economie	en	de	herstelmogelijkheden	na	de	crisis.	
	
Speciale	 aandacht	 is	 nodig	 voor	 ondermijning.	 Criminelen	 zien	 hun	 kans	 schoon	 om	 (horeca)bedrijven	
over	te	nemen	of	te	infiltreren	met	criminele	activiteiten.	Daarnaast	speelt	het	fenomeen	ondermijning	
ook	 op	 bedrijventerreinen	 een	 rol.	 Er	 is	 over	 en	 weer	 behoefte	 aan	 informatie	 en	 kennisdeling.			
Waarschuwingscampagnes	vanuit	de	gemeente	Den	Haag	naar	ondernemers	zijn	tijdens	maar	ook	na	de	
crisis	zeker	geen	overbodige	luxe.	Daarnaast	is	het	zaak	dat	ondernemers	ook	de	lijnen	met	de	gemeente	
Den	Haag	 open	 houden	 bij	 gevallen	 van	 ondermijning.	 Dit	 zodat	 de	 gemeente	 ook	 kan	 schakelen	met	
bijvoorbeeld	 de	 pandenbrigade	 of	 de	 FIOD.	 Open	 communicatielijnen	 zijn	 essentieel	 om	 ondermijning	
tegen	te	gaan.	Anoniem	melden	toestaan	zou	de	problematiek	beter	in	kaart	kunnen	brengen.	
	
Tot	slot	
Met	voorliggend	advies	heeft	de	EBTH	haar	gedachten	ten	aanzien	van	de	wederopbouw	van	de	Haagse	
economie	 uiteen	 gezet.	 We	 realiseren	 ons	 daarbij	 dat	 het	 gaat	 om	 adviezen	 die	 soms	 nog	 verdere	
uitwerking		nodig	hebben.	EBTH	en	haar	individuele	leden	zijn	bereid	om	hier	hun	verantwoordelijkheid	
in	te	nemen	en	desgevraagd	te	ondersteunen	bij	de	uitwerking	dan	wel	implementatie	van	de	adviezen.	
Daarvoor	bieden	onder	meer	onze	leden	Shell,	TNO	en	Rabobank	hun	individuele	hulp	aan	de	gemeente	
Den	Haag	aan	op	uiteenlopende	terreinen.	Personeelsleden	van	deze	organisaties	die	nu	door	de	crisis	
minder	 werk	 hebben	 kunnen	 de	 gemeente	 behulpzaam	 zijn	 bij	 het	 implementeren	 van	 nieuwe	
regelgeving	en	bijvoorbeeld		bij	de	verwerking	van	steunaanvragen,	of	juist	door	middel	van	het	inzetten	
van	hun	kennis	(in	het	geval	van	Rabobank	middels	Rabo	Research).	
	
Deze	crisis	is	van	ongeëvenaarde	omvang	en	treft	de	stad	hard.	In	een	vervolgrapport	zal	de	board	verder	
specifiek	 ingaan	 op	 de	 (veranderende)	 arbeidsmarkt,	 verschillende	 toekomstscenario’s	 schetsen	 en	
aanbevelingen	doen	voor	de	lange	termijn	voor	de	werkgelegenheid.	
	
In	 de	 tussentijd	 wenst	 de	 Economic	 Board	 het	 college	 van	 B&W,	 de	 ambtelijke	 ondersteuning,	 de	
Gemeenteraad	en	alle	 inwoners	van	Den	Haag	veel	wijsheid	 toe	bij	het	overwinnen	van	deze	crisis.	En	
bovenal:	blijf	gezond!		
	
Namens	de	leden	van	de	Economic	Board	The	Hague,	
	

	
Henk	Kool,	Voorzitter	
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