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Aanleiding – het probleem

Den Haag is kwetsbaar voor de veranderende arbeidsmarkt

Den Haag is kwetsbaarder dan andere regio’s omwille van een aantal 

specifieke kenmerken, onder meer:

• Grote aanwezigheid van (rijks)overheid en administratieve 

beroepen in bank- en verzekeringswezen

• Den Haag scoort relatief laag op ondernemerschap (beperkte 

hoeveelheid stuwende bedrijvigheid)

• Er bestaat reeds krapte in een aantal sectoren

• Imago van de stad trekt beperkt jongere hoger opgeleiden aan

Door onder meer automatisering, energietransitie, cyber / ICT en 

recentelijk door de corona problematiek zullen sommige banen 

verdwijnen, en in andere sectoren juist meer banen worden gecreëerd

Dit leidt tot een mismatch tussen vraag en aanbod
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Dit probleem raakt 3 doelstellingen 
Economic Board The Hague

Bron: Werkplan 2020



Onderzoeksvraag
Doelstelling van het onderzoek is om een prognose te maken van de werkgelegenheid in Den 

Haag in 2030, vooral nu de coronaproblematiek grote economische en maatschappelijke 

veranderingen teweegbrengt:

a) In welke sectoren wordt verwacht dat banen verdwijnen? Hoeveel?

b) In welke sectoren wordt nieuwe werkgelegenheid verwacht? Hoeveel? 

Methodiek: Policy Research gaat uit van bestaande en beschikbare rapporten en informatie, er 

wordt geen eigen veldonderzoek voorzien (interviews / enquêtes). Aansluiting bij en 

herkenbaarheid van de bestaande rapporten is belangrijk. 

Het eindresultaat is een kwantitatieve doorkijk waarmee het probleem van mismatch op de 

toekomstige arbeidsmarkt in Den Haag inzichtelijker wordt gemaakt, daaruit vloeit de sense of 

urgency voor passende maatregelen (wake-up call). 

De prognose dient voor The Hague Economic Board als basis om te adviseren over verdere 

verbeteracties en deze op te volgen. 
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Rapport is opgebouwd uit 3 delen
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1. Werkgelegenheid Den Haag 2019 / 2020 (impact corona)

2. Doorkijk 2030:

Verwachte trends en evoluties (kwalitatief)

Verwachte werkgelegenheid per sector (prognose)

3. Synthese & duiding bij sectoren waarin significant meer / minder 

banen worden verwacht in 2030
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Werkgelegenheid Den Haag 
evolueerde afgelopen jaren positief

• Aantal inwoners ligt in 2019 op      
539 duizend, dat is 22% hoger dan in 
2000 

Ter vergelijking: Nederlandse 
bevolking is in diezelfde periode 
slechts 9% gestegen

• In 2019 worden 288.5 duizend 
werkzame personen geteld, dat is 
20% meer dan in 2000

• 43% inwoners Den Haag

• 57% inkomende pendel

• Het aantal werkzame personen stijgt 
sneller dan de populatie, het aantal 
werkzoekenden daalt
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Bron: PRC op basis van cijfers over de gemeente Den Haag van www.DenHaag.incijfers.nl



Enkele sectoren in Den Haag erg groot

9

Openbaar bestuur en 
overheidsdiensten staan voor ruim 
17% van de werkzame personen in 
Den Haag, t.o.v. een Nederlands 
gemiddelde van 6% is dit erg hoog 

Ruim 14% werkt in de zorg, dat is iets lager 
dan het landelijke gemiddelde van 16%

In Den Haag is 11% actief in Handel, dit is 
veel lager dan 17% over heel Nederland

11% werkt in specialistische 
diensten, hoger dan 6% landelijk 

Bron: PRC op basis van Den 
Haag in cijfers en CBS voor 
landelijke vergelijking



Sinds 2015 verschuivingen zichtbaar
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Bron: PRC op basis van cijfers over de gemeente Den Haag van www.DenHaag.incijfers.nl

Vergrijzing 

Verhoogde aandacht onderwijs

Verdere versterking kenniseconomie

Automatisering bij banken

Vertrek hoofdkantoor KPN naar Rotterdam
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Bron: PRC op basis van cijfers 
over de gemeente Den Haag 
en Nederland van CBS

Grootte van de bollen geeft de 
sectorgrootte weer in Den Haag

A Landbouw, bosbouw en visserij

B Delfstoffenwinning

C Industrie

D Energievoorziening

E Waterbedrijven en afvalbeheer

F Bouwnijverheid

G Handel

H Vervoer en opslag

I Horeca

J Informatie en communicatie

K Financiële dienstverlening

L Verhuur en handel van onroerend goed

M Specialistische zakelijke diensten

N Verhuur en overige zakelijke diensten

O Openbaar bestuur en overheidsdiensten

P Onderwijs

Q Gezondheids- en welzijnszorg

R Cultuur, sport en recreatie

S Overige dienstverlening

Vooral openbare sector is erg groot

Openbare sector en 
dienstverlening relatief veel 

groter dan Nederlands 
gemiddelde, deze sectoren 

blijven in Den Haag ongeveer 
even groot t.o.v. 2015

Specialistische zakelijke 
diensten groeit sterk, en is 

sterker in DH dan in NLBouwnijverheid groeit in DH, is 
nog onvertegenwoordigd t.o.v. NL 

gemiddelde

Kleiner Groter

+

-

Krimp financiële 
dienstverlening



12

Werkzame personen overheidsdiensten 
is sinds 2014 terug licht aan het stijgen

trend

Met name in periode 2005 – 2014 is bespaard op 
het overheidspersoneel, met name bij 
gemeenten, provincies en Defensie

Sinds 2014 terug lichte 
stijging, in lijn met groeiende 

totale arbeidsmarkt

Bron: PRC op basis van Den Haag in cijfers



Openstaande vacatures

Eén op de vijf bedrijven in de sectoren ICT, land-en tuinbouw, 
handel, vervoer en opslag en industrie heeft niet voldoende 

gekwalificeerd personeel (Birch)

Er is sprake van mismatch 
vraag/aanbod op de arbeidsmarkt
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Onbenut potentieel op de arbeidsmarkt

mismatch

Openstaande vacatures naar beroepsklasse en –niveau 

(Haaglanden, Q2 2019)



Beroepsklasse

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

04 Bedrijfseconomische en administratieve 1 374 1 418 1 432 1 487 7% 8% 8% 8%

07 Technische beroepen 1 128 1 153 1 172 1 141 5% 6% 6% 6%

10 Zorg en welzijn beroepen 1 063 1 094 1 104 1 138 5% 4% 4% 5%

03 Commerciële beroepen 855 884 865 913 13% 13% 14% 16%

11 Dienstverlenende beroepen 671 682 695 711 12% 13% 13% 14%

12 Transport en logistiek beroepen 484 522 549 579 13% 14% 13% 15%

01 Pedagogische beroepen 554 540 553 570 6% 7% 9% 7%

05 Managers 470 418 391 425 8% 8% 8% 11%

08 ICT beroepen 301 322 346 321 7% 7% 6% 8%

06 Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch 253 268 292 288 7% 9% 9% 8%

02 Creatieve en taalkundige beroepen 185 177 191 187 9% 13% 8% 10%

09 Agrarische beroepen 194 176 170 177 5% 7% 9% 10%

13 Beroepsklasse overig 110 92 102 123 0% 0% 0% 0%

Totaal 7 642 7 746 7 862 8 060 8% 9% 8% 9%

Werkzamen (x1000) Wissel naar andere beroepsklasse

Er is beperkte mobiliteit werk-werk
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Bron: PRC op basis van cijfers CBS (Nederland)

Grootste (& stijgende) 
mobiliteit in beroepen die in 
DH minder vertegenwoordigd 
zijn

Lagere mobiliteit bij beroepen 
die in DH sterk 
vertegenwoordigd zijn; voor 
ICT niet verrassend gezien 
de grote vraag naar ICT’ers 



De coronapandemie van 2020 zal een 
grote impact hebben op de arbeidsmarkt
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De werkgelegenheid staat onder extreme druk:

• De Europese Centrale Bank houdt voor de Eurozone rekening met een krimp tot wel 15% 

• Verschillende delen van de economie zijn grotendeels stilgelegd door de maatregelen (bvb. 

luchtverkeer, horeca, cultuur en sport,…)

• Veel ondernemers hebben het moeilijk en zijn pessimistisch over de toekomst (CBS, 

15/5/2020, Ondernemersvertrouwen in tweede kwartaal laagste ooit gemeten)

• Het BBP is Q1 2020 al 1.7% gedaald t.o.v. Q4 2019, met name door lagere consumptie 

huishoudens

• De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) werd 

op 30 april al door 114 000 werkgevers aangevraagd, en werd aangepast verlengd tot 1 

oktober



Op basis van assumpties over evolutie 
van de werkgelegenheid per sector…
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Nog veel onzekerheid: veel hangt af van de verdere 

ontwikkeling van de pandemie en herstelmaatregelen in 

Nederland maar ook in andere landen (in verband met 

export / toerisme). 

De impact is het grootst in horeca, cultuur en sport, 

retail en bij verhuur van goederen en zakelijke 

dienstverlening.

Personen met flexibele contracten zijn kwetsbaarder 

dan vaste contracten. 

Op basis van studie UWV en diverse inzichten uit 

Nederland en buurlanden, werden de hiernaast 

afgebeelde cijfers gebruikt om in te schatten met welk 

percentage de werkgelegenheid in de sector tussen 

2019 en eind 2020 zal evolueren.

A landbouw, bosbouw en visserij 0%

B winning van delfstoffen -10%

C industrie -10%

D energievoorziening productie, distributie en handel in elektriciteit en aardgas -10%

E winning/ distributie van water; afval(water)beheer, sanering -10%

F bouwnijverheid 0%

G groot- en detailhandel; reparatie van auto's -10%

H vervoer en opslag -20%

I Horeca logies-, maaltijd- en drankverstrekking -35%

J informatie en communicatie 0%

K financiële instellingen -10%

L verhuur van en handel in onroerend goed -10%

M advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening -20%

N verhuur van roerende goederen, overige zakelijke dienstverlening -20%

O openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 0%

P onderwijs 5%

Q gezondheids- en welzijnszorg 5%

R cultuur, sport en recreatie -35%

S overige dienstverlening -10%

Z extraterritoriale organisaties en lichamen 0%



…kan worden gevreesd voor 8% daling 
werkzame personen Den Haag eind 2020
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288 500 werkzame pers

267 000 werkzame pers

Omwille van het hoge aantal 

ambtenaren (die de komende 

maanden mogelijk eerder in 

aantal zullen toenemen dan 

afnemen omwille van 

subsidieregelingen en 

dergelijke) is een aanzienlijk 

deel van de werkgelegenheid 

in Den Haag op korte termijn 

minder kwetsbaar dan in 

andere regio’s.  

De grote afhankelijkheid van 

zakelijke en recreatieve 

toeristen maakt Den Haag 

dan weer kwetsbaarder 

(horeca, cultuur, 

kleinhandel,…)
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De Coronapandemie heeft aangezet tot 
anderhalve meter economie 
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Aangeraden wordt anderhalve meter afstand te behouden om besmetting te vermijden

Verschillende organisaties zoeken naar innovatieve manieren om hier op rendabele manier 

invulling aan te geven

bvb. aantal bezoekers beter spreiden door verplichte reservatie

bvb. drive-in bioscoop

Typisch wordt meer gebruik gemaakt van digitale ondersteuning, maar op korte termijn wordt minder 

omzet en hogere kosten (hygiënisch materiaal, kleinschaliger service,…) verwacht. Rendabiliteit staat 

daarmee zwaar onder druk.



Eerder ingezette trends: ander werk / 
competenties
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Energietransitie

• Risico dat traditionele bedrijven krimpen / vertrekken (bvb. Shell, Total, Q8)

• Door de nadruk op duurzaamheid winnen hernieuwbare en schone 

energiebronnen steeds meer aan terrein. De werkgelegenheid verschuift 

deels van fossiele brandstoffen naar technologische industrie en installatie 

van bijvoorbeeld zonnepanelen, slimme meters en laadpalen voor 

elektrische auto’s. 

Cyber / ICT

Zowel binnen ICT sector als in andere sectoren zijn meer ICT skills vereist

Meer hoogopgeleiden

Volgens het CBS daalt landelijk tussen 2008 en 2018 het aandeel van 

laagopgeleiden in de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel van 

middelbaar opgeleiden daalt ook, maar veel minder sterk. Bij hoog-

opgeleiden is juist een duidelijke toename zichtbaar. 



Eerder ingezette trends: andere manier 
van werken
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Voortschrijdende automatisering, digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat oude beroepen 

verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan en vooral ook dat huidige banen, functies en taken veranderen 

(UWV)

• Zo digitaliseren de overheid en de financiële sector hun klantprocessen in hoog tempo. Hierdoor verdwenen 

tot nu toe al veel administratieve banen

• De verschuiving naar online-verkopen leidt daarentegen juist tot banengroei in de logistiek (onder andere 

voor magazijnmedewerkers en koeriers), callcenters en webshops

• Een andere trend is de verschuiving van het werk van de bouwplaats naar de industrie. Bijvoorbeeld prefab 

onderdelen die op de bouwplaats alleen nog moeten worden gemonteerd. Er komen ook volledig nieuwe 

functies bij. Denk aan functies als app-bouwer en 3D-print specialist

• Deelplatformen leiden tot een andere manier van consumptie: minder aankopen, meer huur / uitleen 

transacties en de noodzaak om dit goed op te volgen

Meer flexarbeid

• In 2018 waren er in Nederland bijna 2 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, zoals een 

tijdelijk, oproep of uitzendcontract. Hun aantal nam vanaf 2003 met 878 000 toe. Daarnaast telt Nederland 

in 2018 bijna 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Sinds 2003 nam hun aantal met 440 000 

toe. (UWV)

• De arbeidssituatie wordt meer maatwerk: meer deeltijdse contracten, ruimte voor privé ontwikkelingen



Een aantal scenario’s doorgerekend
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Huidig beleid Actiever inzetten op 

werk-naar-werk beleid

Trends van afgelopen 5 jaar zetten 

zich lineair voort

Scenario 1 Scenario 2

Disruptie: een aantal grote 

bedrijven uit traditionele sectoren 

verdwijnt

Scenario 3 Scenario 4

Exponentiële groei van opkomende 

sectoren

Scenario 5 Sceario 6

Combinatie van disruptie en 

exponentiële groei

Scenario 7 Scenario 8

Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal werkzame personen per sector voor 2030 in Den Haag in een 

aantal scenario’s, telkens berekend vanuit het verwachte cijfer voor eind 2020. 

Door betere samenwerking en afstemming in de triple helix (bedrijven, overheid, 

kennisinstellingen), door werknemers langer en vaker bij te scholen, door werk-

naar-werk beter te begeleiden kan flexibeler ingespeeld worden op trends



Scenario 1: lineaire evolutie
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Assumpties

• Totale populatie van Den Haag 

blijft groeien, van 539 duizend 

inwoners in 2019 naar 604 

duizend inwoners in 2030

• Vergrijzing zet door: aandeel 

van de bevolking in actieve 

levensjaren (20-65) daalt in 

Provincie Zuid-Holland van 

59,5% in 2020 naar 56,3% in 

2030 (Prognose CBS)

• Het aantal werkzame 

personen per sector evolueert 

verder als de trend van de 

afgelopen 5 jaar, licht 

gecorrigeerd met een 

automatiseringsfactor

→ Het aantal werkzame 

personen in Den Haag stijgt

→ Dit is echter een louter 

theoretisch scenario, weinig 

realistisch

2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland

294 000 werkzame pers

13,1 % van 20-65j Zuid-Holland



Scenario 2: lineair met ww beleid
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Assumpties:

• Bevolkingsgroei en 

vergrijzing zetten zich door 

(cfr. scenario 1)

• Trend van groei/krimp van 

afgelopen 5 jaar zet zich 

door in de verschillende 

sectoren; door actief beleid 

groeit het aantal werkzame 

personen 5% sneller in 

enkele groeisectoren:

• F Bouw

• J ICT

• M advisering

• P Onderwijs

• Q Zorg

• I Horeca (indirecte 

groei)

→ Hierdoor zijn meer mensen 

aan het werk

301 000 werkzame pers

13,5 % van 20-65j Zuid-Holland
2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland



Scenario 3: Disruptie

25

262 000 werkzame pers

11,7 % van 20-65j Zuid-Holland

Assumpties:

• Bevolkingsgroei en vergrijzing zetten 

zich door (cfr. scenario 1)

• Trend van groei/krimp van afgelopen 

5 jaar zet zich door in de 

verschillende sectoren; in een aantal 

(meer traditionele sectoren) daalt het 

aantal werkzame personen echter 

fors door sluiting / verhuizing:

• C Industrie

• G handel

• H Vervoer

• I Horeca 

• K financiële instellingen

• M advisering

• R Cultuur sport recreatie

→ Minder werkzame personen dan 

vandaag

→ Indien het corona virus niet 

beheersbaar wordt (vaccin) en/of 

de anderhalve meter economie niet 

rendabel kan worden 

vormgegeven, is dit een realistisch 

scenario

2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland



Scenario 4: Disruptie met ww beleid
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269 000 werkzame pers

12,0 % van 20-65j Zuid-Holland

Assumpties:

• Bevolkingsgroei en vergrijzing 

zetten zich door (cfr. scenario 1)

• Trend van groei/krimp van 

afgelopen 5 jaar zet zich door in 

de verschillende sectoren; in een 

aantal (meer traditionele 

sectoren) daalt het aantal 

werkzame personen echter fors 

door sluiting / verhuizing: C 

Industrie, G handel, H Vervoer, I 

Horeca, K financiële instellingen, M 

advisering, R Cultuur sport recreatie

• Door actief beleid  groeit het 

aantal werkzame personen 

sneller in groeisectoren:
• F Bouw

• J ICT

• M advisering

• P Onderwijs

• Q Zorg

• I Horeca (indirecte groei)

→ Werk-naar-werk beleid verzacht 

de daling van het aantal 

werkzame personen

2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland



Scenario 5: Exponentiële groei
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306 000 werkzame pers

13,7 % van 20-65j Zuid-Holland

Assumpties:

• Bevolkingsgroei en vergrijzing 

zetten zich door (cfr. scenario 1)

• Trend van groei/krimp van 

afgelopen 5 jaar zet zich door in 

de verschillende sectoren; in een 

aantal sectoren is er tussen 

2020 en 2030 een forse groei 

(15%):

• F Bouw

• J ICT

• M advisering

• I Horeca (indirect)

→ In dit scenario zal Den Haag een 

groter aandeel van de actieve 

bevolking van de provincie Zuid-

Holland (en daarbuiten) moeten 

aantrekken

2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland



Scenario 6: Exponentiële groei met ww 
beleid
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314 000 werkzame pers

14,0 % van 20-65j Zuid-HollandAssumpties:

• Bevolkingsgroei en vergrijzing 

zetten zich door (cfr. scenario 1)

• Trend van groei/krimp van 

afgelopen 5 jaar zet zich door in 

de verschillende sectoren; in een 

aantal sectoren is er tussen 2020 

en 2030 een forse groei: 
• F Bouw, J ICT, M advisering, I 

Horeca (indirect)

• Door actief beleid op conversie 

vanuit andere sectoren wordt de 

groei verder versterkt in volgende 

sectoren:
• F Bouw, J ICT, M advisering, P 

Onderwijs, Q Zorg, I Horeca 

(indirecte groei)

→ Hierdoor stijgt het aantal 

werkzame personen verder boven 

het huidige aantal werkzame 

personen uit

2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland



Scenario 7: Combinatie
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282 000 werkzame pers

12,6 % van 20-65j Zuid-Holland
Assumpties:

• Bevolkingsgroei en vergrijzing 

zetten zich door (cfr. scenario 1)

• Trend van groei/krimp van 

afgelopen 5 jaar zet zich door in 

verschillende sectoren; 

• Binnen een aantal (meer 

traditionele) sectoren is er 

echter een sterke reductie 

(C Industrie, G Handel, H 

Vervoer, K Financieel, R 

cultuur)

• In een aantal andere 

sectoren is er een 

sterkere groei (F Bouw, J 

ICT)

→ Het aantal werkzame 

personen stijgt, maar ligt nog 

onder het niveau van 2019

2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland



Scenario 8: Combinatie met ww beleid
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289 000 werkzame pers

12,9 % van 20-65j Zuid-Holland

Assumpties:

• Bevolkingsgroei en vergrijzing 

zetten zich door (cfr. scenario 1)

• Trend van groei/krimp van 

afgelopen 5 jaar zet zich door in 

verschillende sectoren; 

• Binnen een aantal (meer 

traditionele) sectoren is er 

echter een sterke reductie (C 

Industrie, G Handel, H 

Vervoer, K Financieel, R 

cultuur)

• In een aantal andere 

sectoren is er een sterkere 

groei (F Bouw, J ICT)

• Door actief beleid op conversie 

vanuit andere sectoren kunnen 

sectoren F Bouw, I Horeca, M 

advisering, P Onderwijs en Q 

Zorg sterker groeien

→ In dit scenario is de 

werkgelegenheid in 2030 hersteld 

t.o.v. die in 2019

2020: 267 000 werkzame pers

12,0% van 20-65j Zuid-Holland
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Samenvatting scenario’s

In het combinatie scenario (scenario 7) is de 

werkgelegenheid tegen 2030 nog 6 000 jobs lager dan 

in 2019; actief werk naar werk beleid (scenario 8) kan 

wel zorgen voor volledig herstel t.o.v. pre-corona

De coronapandemie zal in Den Haag naar schatting 

22 000 banen kosten op korte termijn 



In 2030 kan Den Haag hersteld zijn op 
het vlak van werkgelegenheid
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Het lineaire scenario is te optimistisch: trends doortrekken in alle sectoren is niet realistisch

De assumpties van combinatiescenario’s 7 en 8 worden als meest plausibel gezien:

- In een aantal (meer traditionele) sectoren zullen grote reorganisaties onafwendbaar zijn, en zullen banen verloren 
gaan (disruptie): industrie, handel, vervoer, horeca, financiële instellingen en cultuur/sport/recreatie

- Andere sectoren zoals bouw, advisering en ICT kunnen de komende 10 jaar een bovengemiddelde groei kennen 

- In de overige sectoren is een groei in lijn met de afgelopen jaren ingeschat

Eind 2020 worden 267 000 werkzame personen ingeschat in Den Haag

Tegen 2030  + 15 000 door disruptie, bovengemiddelde of lineaire groei per sector

+ 7 000 extra door aangepast werk naar werk beleid

= 289 000 werkzame personen (iets meer dan 2019: 288 500 wzp)



Belangrijkste krimpsectoren 2020-2030
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Industrie:

- Fossiele brandstoffen verliezen aan belang

- Automatisering en robotisering leidt tot minder aantal werkzame personen, daarnaast ook 
tot een ander type competenties

Handel

- Ook binnen handel zal automatisering leiden tot minder en een ander type jobs

Financiële instellingen

- Automatisering leidt tot minder en een ander type jobs

- Verplaatsingen van werkzaamheden (reorganisties) vormen ook bedreiging voor jobs in 
Den Haag



Grootste groeiers 2020-2030
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Bouw

- Bevolkingsgroei maar ook verduurzaming vergt meer en ander type woningen dan 
vandaag. Dit betekent meer jobs, maar ook een continue bijscholing van de werknemers

Zakelijke dienstverlening

- De verwachting is dat het aantal interim managers en zakelijke dienstverleners nog 
verder zal aantrekken, onder meer omdat de veranderingen in de arbeidsmarkt een 
flexibele oplossing vergen

Zorg / Onderwijs

- Een groeiende bevolking vergt een groter aantal diensten

- In de 1,5 m maatschappij zal meer werkgelegenheid in deze sectoren bestaan
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• De groei van jobs in de ene sector vangt de krimp in andere sectoren alleen maar 
op wanneer de arbeidsmarkt voldoende flexbilel is

→Skill based learning kan de koppeling tussen jobs vereenvoudigen

→Ook kan het wegwerken van administratieve belemmeringen en het actief inrichten van 
mobiliteitstrajecten soelaas bieden

→Samenwerking in de triple helix (overheden / bedrijven / kennisinstellingen) is hierbij de 
enige effectieve manier

• De vergrijzing van de bevolking zet zich ook door

→Den Haag zal een hoger aandeel van de bevolking binnen de actieve leeftijd (20-65) 
moeten aantrekken: het aantal werkzame personen ten opzichte van de verwachte 
inwoners van de Provincie Zuid-Holland stijgt van 12% in 2020 naar 12,9% in 2030

• De niet-actieve bevolking van Den Haag dient verder aangezet worden tot werken

• Ook bijkomende pendel vanuit de Randstad (en bijhorende mobiliteitseisen) moet worden gefaciliteerd


