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Inleiding
De Economic Board The Hague (EBTH) is opgericht op 22 maart 2017.
De oprichting van de EBTH vloeide voort uit het coalitieprogramma
“Vertrouwen op Haagse Kracht”.
Het eerste jaar van de EBTH kende een pioniersachtig karakter:
•

De koers en richting van de board werden vastgelegd in
een ‘kompasdocument’

•

Zes economische projecten werden gestart en vormgegeven

•

Praktische zaken: oprichting stichting, ontwikkeling website,
contractering ondersteuning etc.

Voor u ligt het eerste werkprogramma van de EBTH, voor het jaar 2018.
Het werkprogramma brengt focus aan in de doelen en activiteiten van
de board en expliciteert de meerwaarde die de board wil leveren voor
de Haagse economie. We hopen door deze helderheid te verschaffen
ook de betrokkenheid van het Haagse bedrijfsleven en de gemeente
Den Haag bij de board te kunnen vergroten.
Gekozen is om dit eerste werkprogramma over één kalenderjaar te laten
lopen (en niet over meerdere jaren). De huidige ontwikkelingsfase van
de board vraagt om flexibiliteit ten aanzien van de activiteiten, scope en
planning van de board.
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Samenstelling board

Ambitie
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

Henk Kool

Jaap Wielaart

Kaushilya Budhu Lall

Chairman of the EBTH

CEO Rabobank The Hague

Partner Meijer Advocaten

Doelen

Rollen

De Economic Board The Hague vertaalt bovenstaan-

De Economic Board The Hague werkt vanuit verschil-

de ambitie in vijf doelen die zij met haar activiteiten

lende rollen aan deze doelen:

law firm

nastreeft:
•
•

Een steviger positie van het midden- en

Als adviseur voor de gemeente
over economisch beleid

kleinbedrijf in de Haagse economie
•
•

Een betere match tussen vraag en aanbod op

Als initiator en aanjager
van economische projecten

de Haagse arbeidsmarkt
•
Berry Vetjens

Neil Currie

Michiel Middendorf

Roadmap Next Economy / TNO

Co-founder & Chief Product

General Manager World Forum

Officer eVision

The Hague

•

Een sterker imago van Den Haag als innovatieve

Als ambassadeur van Den Haag als
innovatieve en ondernemende stad

en ondernemende stad
•

Een betere toegang tot (internationale) markten
voor Haagse bedrijven

•

Een betere samenwerking van bedrijven onderling, met een nadruk op het MKB, en van bedrijven, onderwijs en de overheid (triple helix)

The Economic Board The Hague weegt voor al haar
activiteiten af of ze (voldoende) bijdragen aan het
bereiken van bovenstaande doelen.
Kars Veling

Jos Keurentjes

Richard Franken

Founder and CTO of Q42 and

Chief Scientific Officer TNO

Executive Director The Hague

LessonUp
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Security Delta
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Programmalijnen

Ambitie, doelen, rollen
en programmalijnen EBTH

Om inhoudelijke focus aan te brengen in haar werkzaamheden bundelt de Economic Board The Hague

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

haar activiteiten in drie programmalijnen:
•

Banen van de toekomst

•

Next Economy

•

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

Hieronder omschrijven we deze programmalijnen in

Een betere match tussen
vraag en aanbod op de
Haagse arbeidsmarkt

Een sterker imago van
Den Haag als innovatieve
en ondernemende stad

steekwoorden:
Banen van de toekomst

Ondernemerschap

•

Omscholing werkenden en werkzoekenden

•

Nieuwe producten en diensten

•

Ontwikkeling nieuwe opleidingen

•

Nieuwe business modellen

•

Promotie van specifieke beroepen en sectoren

•

Nieuwe samenwerkingsmodellen

•

Verbeteren aansluiting onderwijs op

•

Gecombineerde functies van leren,

Onderzoek banen van de toekomst

•

Crossovers tussen sectoren

•

Meer werkleerbedrijven in de wijk

•

Nieuwe ecosystemen / netwerken

•

Nieuwe verdienmodellen

Next Economy

•

Internationalisering MKB

•

Van startup naar scale up

•

Verbinden Haagse initiatieven

•

Groot helpt klein

•

Haags netwerk ontsluiten

•

Ondernemen in de wijk

•

Starters events / innovatie call (dragons’ den)

•

Promotie ondernemerschap,

•

Zichtbaarheid ondernemerschap en innovatie

•

Toegang tot kapitaal

Adviseren

recreëren en werken

•

de Economic Board voor de klas

Next Economy

in internationale netwerk

Banen van de toekomst

Ondernemerschap

•

Analyseren van en reageren op het coalitieakkoord wat betreft economie en geven van
aanvullende adviezen, indien nodig geacht
door de board

•

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

•

Meedenken en adviseren over de economische
koers en eventuele economische projecten of
programma’s van het nieuwe college

•

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

•

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

Programmania
Eigen projecten

arbeidsvraag bedrijfsleven

Een betere samenwerking
van bedrijven onderling,
met een nadruk op het MKB,
en van de triple helix

Een betere toegang tot
(internationale) markten
voor Haagse bedrijven

Energietransitie en werkgelegenheid

Plant of the Future

Cyber Security in het MKB

Versterken ondernemerschap in de wijk

Ambassadeur

Den Haag Werkt!
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•

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

•

Positieve ruchtbaarheid geven aan andere initiatieven/projecten uit het Haagse bedrijfsleven
die passen bij de doelen van EBTH, met name
in sectoren cyber security, energietransitie 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
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De Economic Board in
het Haagse speelveld

Activiteiten

De Economic Board The Hague bundelt de kracht

In de positionering van de board en samenwerkingen

Gekoppeld aan haar verschillende rollen – die weer

De board vervult zodoende een adviesrol ten aan-

en kennis van enkele krachtige ondernemende

met andere partijen hanteren we enkele uitgangs-

voortvloeien uit de ambitie, doelen en programmalij-

zien van het economisch beleid van de stad. De wijze

persoonlijkheden in Den Haag om de economische

punten:

nen – voert de Economic Board The Hague verschil-

waarop de EBTH dit doet is onafhankelijk, gevraagd

lende typen activiteiten uit:

en ongevraagd en voor en achter de schermen.

1. Adviseren van de gemeente

Om deze rol goed te kunnen vervullen is het van be-

over economisch beleid

lang dat de board een goede informatiepositie heeft.

concurrentiepositie van Den Haag te versterken.
De Economic Board geeft gevraagd en ongevraagd

•

Economic Board The Hague is goed op de hoogte

economisch advies aan de gemeente, initieert pro-

van en aangesloten bij het netwerk van relevante

jecten die de werkgelegenheid en het investerings-

stakeholders in het economische domein en in

klimaat in de stad versterken en versterkt het profiel

aanpalende domeinen.
2. Het initiëren en aanjagen van

van Den Haag als ondernemende stad.
•

We waken voor dubbelingen met andere lokale

Om haar functie goed te kunnen vervullen (zie ook

en regionale initiatieven. EBTH wil aanvullend

‘Doelen’ en ‘Rollen’), en van toegevoegde waarde

en versnellend werken.

te zijn voor de Haagse economie, zoekt de Economic Board The Hague voortdurend de verbinding

Om dit te garanderen:

•

Er vindt structureel overleg plaats met de ge-

economische projecten
3. Activiteiten als ambassadeur

periodiek contact met aanpalende diensten zoals

van Den Haag als innovatieve

Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten,

en ondernemende stad

Stedelijke Ontwikkeling en Onderwijs,

meente op bestuurlijk en ambtelijk niveau, waarin

en ruimtelijke domein. Het gaat bijvoorbeeld om

wordt gestuurd op breed commitment vanuit de

Hieronder lichten we de verschillende typen activi-

(afdelingen binnen) de gemeente Den Haag, Haagse

gemeente en waar mogelijk aansluiting van de

teiten verder toe.

ondernemersverenigingen, bedrijfsinvesteringszones,

werkzaamheden van de board op het economisch

kennis- en onderwijsinstellingen, The Hague Part-

beleid van de gemeente.

Cultuur en Welzijn
•

Heeft de board periodiek contact met het stadsbestuur van Den Haag, met name met de

1. Adviseren van de gemeente
over economisch beleid

wethouder(s) Economie
•

land, ontwikkelbedrijf InnovationQuarter, provincie
Zuid-Holland, individuele bedrijven et cetera.

Onderhoudt de board nauwe contacten met
de dienst Economie van de gemeente, alsmede

met andere partijen in het economische, sociale

ners, koepelorganisaties, Economic Board Zuid-Hol-

•

Volgt de board de ontwikkeling van economische
dossiers binnen de Haagse gemeenteraad

Een van de kerntaken van de Economic Board The
Hague is de functie van EBTH als klankbord en
•

Onderhoudt de board nauwe contacten met

In 2018 zullen we de positionering van de Economic

spiegel voor het economisch beleid van de gemeente

Board in het Haagse speelveld scherper definiëren

Den Haag. De gemeente heeft behoefte aan struc-

(verschillende geledingen van) het Haagse

door middel van een stakeholderanalyse. Vanuit

turele input en feedback vanuit ondernemingen

bedrijfsleven

deze positionering zullen we ook meer richting ge-

en andere economische spelers in de stad bij het

ven aan incidentele en structurele samenwerkingen

vormgeven van haar economisch beleid. Die input

met andere partijen.

en feedback is bijvoorbeeld belangrijk om de juis-

data en vooruitzichten, vanuit verschillende bron-

te thema’s, kansen en knelpunten in het beleid te

nen. Eventueel geeft de board zelf opdracht tot

adresseren, om met publieke investeringen mee te

het doen van meer onderzoek door partners

kunnen bewegen met bewegingen in de markt en

of derde partijen.

•

Monitort de board zelf beschikbare economische

om draagvlak voor economische plannen te peilen
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en/of op te bouwen. De Economic Board The Hague

Omdat de board op dit moment onvoldoende capa-

fungeert ook als reality check voor de gemeente, door

citeit heeft om op alle economische ontwikkelingen

in voorkomende gevallen te toetsen wat de relatie is

en projecten in de stad adviezen te formuleren, kiest

tussen beelden over de Haagse economie die amb-

EBTH per jaar een aantal prioritaire economische

telijk of politiek leven, beelden vanuit het Haagse

thema’s of dossiers waarop het advies wordt gefo-

bedrijfsleven en de informatie vanuit economische

cust. Deze thema’s worden deels bij de start van het

data over Den Haag.

jaar bepaald. Er wordt ook voldoende ruimte gelaten
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om op voorkomende ontwikkelingen te kunnen re-

Rol van EBTH in projecten

ageren. De board houdt in de onderwerpkeuze voor

De board streeft ernaar om projecten in de opstart-

de adviezen rekening met prioritaire thema’s voor de

fase te ondersteunen. Bijvoorbeeld door kansrijke

gemeente, maar kiest en adviseert altijd onafhankelijk.

projectideeën te vinden of zelf te ontwikkelen,
partijen bij elkaar te brengen (rondom zo’n projecti-

Adviserende activiteiten die EBTH in 2018 (in ieder

dee), mee te zoeken naar financiering, een haalbaar-

geval) voor ogen heeft zijn:

heidsonderzoek te (laten) doen, een projectopzet
of business case te schrijven et cetera. In of na deze

•

Analyseren van en reageren op het coalitieakkoord

eerste fase worden projecten door de board bij par-

wat betreft economie en geven van aanvullende

tijen in het Haagse economische speelveld belegd.

adviezen, indien nodig geacht door de board

Hierna blijft de board als ambassadeur en eventueel
als strategisch partner bij de projecten betrokken.

•

Meedenken en adviseren over de economische

De EBTH voert projecten dus niet (voor langere tijd)

koers en eventuele economische projecten of

zelf uit. Een belangrijke taak voor de EBTH in haar

programma’s van het nieuwe college

projectmatige rol is daarom het in een vroeg stadium
creëren van eigenaarschap bij andere partijen van

•

Het meedenken over en/of instigeren van een

de projecten die worden gestart. En vervolgens ook

jaarlijkse monitor van de Haagse economie,

het daadwerkelijk beleggen of overdragen van de

met daarin relevante data, statistieken en

projectleidersrol naar deze partijen. Volgens deze

kwalitatieve ontwikkelingen

werkwijze kan de board steeds nieuwe projecten
opstarten en zo haar impact vergroten.

•

Ad hoc adviezen – gevraagd of ongevraagd – op
voorkomende economische ontwikkelingen in het

Projecten in 2018

Haagse bedrijfsleven of de Haagse gemeenteraad

Vanaf de start van de board voorjaar 2017 zijn geleidelijk een zestal projecten ontwikkeld die de board

•

Indien voorkomend en relevant, reageren op en/

in 2018 helpt op te starten. Het gaat om:

of naar de Haagse situatie vertalen van en/of
adviseren naar aanleiding van landelijke of inter-

•

Den Haag Werkt!

nationale economische rapporten.

•

Cyber Security in het MKB

•

Energietransitie en werkgelegenheid

•

Programmania

•

The Plant of the Future (scale-ups)

•

Versterken ondernemerschap in de wijk

2. Het initiëren en aanjagen van
economische projecten
De Economic Board The Hague initieert economi-

In het hiernavolgende hoofdstuk lichten we deze

sche projecten en jaagt projecten aan waarmee de

projecten in meer detail toe.

doelen en de ambitie van de board dichterbij worden
gebracht. De projecten kunnen van zeer verschillende

Nieuwe projecten

aard zijn. De board heeft een beperkt werkbudget

Het streven is om het projectleiderschap van een

beschikbaar om opstartkosten van projecten te

aantal van bovengenoemde projecten in 2018 over

kunnen dekken en/of om als cofinancier voor

te dragen naar andere betrokken partijen. Op deze

economische projecten te kunnen dienen.

manier ontstaat ruimte voor de board om in 2019
weer nieuwe projecten te initiëren en ondersteunen. Dat betekent dat de board nog in 2018 op zoek
gaat naar geschikte projectideeën om op te starten
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in 2019. De EBTH hanteert selectiecriteria op basis

•

het ontsluiten van relevante informatie via de

•

Positieve ruchtbaarheid geven aan andere

Professionalisering

waarvan project(idee)en in aanmerking kunnen

EBTH-website, zoals beschikbare subsidie- en

initiatieven/projecten uit het Haagse bedrijfs

Gezien de ontwikkelfase waarin de Economic Board

komen voor ondersteuning. De uiteindelijke beslis-

financieringsmogelijkheden voor economische

leven die passen bij de doelen van EBTH, met

The Hague zich op dit moment begeeft zal er naast de

sing om een project al dan niet te ondersteunen

projecten in Den Haag.

name in sectoren cyber security, energietransitie

inhoudelijke activiteiten ook aandacht uitgaan naar

en bouw & techniek / energietransitie

de professionalisering van de board zelf. Dit Werkpro-

(en op welke wijze) hangt af van een combinatie van
factoren en is een autonome beslissing van de EBTH.
Criteria waarlangs een project wordt beoordeeld zijn:
•

3. Activiteiten als ambassadeur van
Den Haag als innovatieve en
ondernemende stad

gramma is daar een voorbeeld van. Verder wordt er
•

Positief-kritische communicatie rondom Haags

onder meer een huishoudelijk reglement opgesteld,

economische beleid en over rapporten met

de website aangescherpt en een onafhankelijke

betrekking tot de Haagse economie

financiële administratie ingericht. Uiteraard werkt de

Het project maakt impact en heeft naar verwach-

board aan het einde van het jaar ook aan de publica-

ting een groot rendement op de doelen van EBTH,

De Economic Board The Hague zet zich in als am-

•

Afstemming zoeken met de belangrijkste partijen

zoals het creëren van banen voor middelhoog op-

bassadeur voor Den Haag als innovatieve en onder-

uit deze stakeholderanalyse wat betreft de

geleiden, versterken van het Haagse MKB et cetera

nemende stad. De ambassadeursrol valt voor een

‘ambassadeurachtige’ activiteiten.

tie van haar jaarverslag en subsidieverantwoording.

belangrijk deel samen met de communicatietaken
•

Het project is praktisch realiseerbaar en levert

van de board.

binnen een jaar de eerste effecten op
•

•

•

•

•

Buiten bovenstaande activiteiten zal de ambassadeursrol in 2018 verder vormgegeven worden. We

EBTH staat in de ambassadeursrol niet alleen. Er zijn

zien mogelijkheden in het versterken van de zicht-

Het project past binnen de strategische

diverse partijen vanuit verschillende domeinen en

baarheid van EBTH in de ondernemersnetwerken

programmalijnen van de Economic Board

belangen bezig met de branding van Den Haag als

in Den Haag en het inzetten van deze netwerken in

innovatieve en ondernemende stad. Denk bijvoor-

communicatie-uitingen, om informatie op te halen

Tenminste 3 boardleden hebben energie om het

beeld aan The Hague Partners, MKB Den Haag, de

middels enquêtes om profielen van succesvolle

project vanuit de board te trekken

dienst Economie van de gemeente en VNO NCW

Haagse ondernemingen te maken et cetera. Een

Den Haag. Om deze reden is het met name voor deze

andere kans is het nadrukkelijker verbinden van on-

Eigenaarschap van het project kan (op termijn) bij

rol van EBTH van belang dat er goed zicht is op de

derwijs- en kennisinstellingen aan EBTH. Op termijn

andere partijen worden belegd

kerntaken en focuspunten van de andere partijen die

wil de EBTH werken aan een partner- en/of ambas-

zich met branding van Den Haag als ondernemende

sadeursnetwerk om structurele verbondenheid met

Het project staat in een positieve relatie tot

stad bezighouden. Op die manier kan EBTH aanvul-

haar Umfeld te borgen.

gemeentebeleid en initiatieven in de regio

lend en versterkend als ambassadeur van Den Haag

Het project is innovatief

werken en vindt er geen tegenstrijdig, nodeloos of

Randvoorwaardelijke taken ten aanzien van

dubbel werk plaats. We maken hiervoor gebruik van

ambassadeursrol/communicatie

de eerder genoemde stakeholdersanalyse.

In praktische zin zullen in 2018 de communicatiestra-

EBTH wil generieke ondersteuning bieden aan andere

tegie en communicatiekanalen van EBTH verder

economische projecten in Den Haag, met name

Op dit moment voorzien we de volgende concrete

worden ontwikkeld. Hiervoor is eind 2017 reeds een

middels:

activiteiten in 2018 wat betreft het ambassadeur-

communicatiebureau in de arm genomen. Er wordt

schap van Den Haag als innovatieve en ondernemen-

een kwaliteitsslag gemaakt op de huidige website

de stad:

(www.economicboardthehague.org). Sociale media-

•

het koppelen van kansrijke economische projecten aan potentiële samenwerkingspartners in het
Haagse netwerk

•

kanalen (nu alleen Twitter - @EconomicBoardTH)
•

Communiceren over de zes projecten geïniti-

worden verder ingericht en ingezet voor campagnes

eerd door EBTH en in de communicatie in relatie

rondom specifieke projecten of thema’s waar de

het bieden van een podium aan kansrijke econo-

brengen van deze projecten met de ambitie en

board zich mee bezig houdt. Verder wordt het verstu-

mische projecten via de communicatiekanalen

kerndoelen voor de economie van Den Haag

ren van persberichten geprofessionaliseerd.

van de EBTH
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Projecten 2018
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Den Haag Werkt!

Projecten 2018

Interactief jaarlijks ontmoetings- en kennisevent met als thema werkgelegenheid en MKB
in Den Haag waar ondernemers, kennisdragers, werkgevers, werknemers en werkzoekenden elkaar ontmoeten en inspireren.

Energietransitie en
werkgelegenheid
Concept om gericht op vaardigheden mensen op te leiden en toe te leiden naar banen
in de groeisectoren van de Haagse economie, specifiek gericht op de energietransitie.

Projecten 2018

Volgende stappen
•

Verwerken opbrengsten bijeenkomst
convenant Energietransitie

•

Opstellen plan van aanpak opstellen
met stakeholders

•

Koppelen van organisaties aan
concrete activiteiten

Toelichting

Toelichting

De Board wil betrokkenheid realiseren van en met

‘Energietransitie en werkgelegenheid’ is een concept

Betrokkenen

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden waar-

om mensen op te leiden en toe te leiden naar banen

•

door allianties ontstaan met als doel kennis te delen,

in de groeisectoren van de Haagse economie.

Henk Jagersma (boardlid), ROC Mondriaan,
Gemeente Den Haag

werk en kansen te bieden. Innovaties die onderne-

Volgende stappen

Gezien de maatschappelijke opgave om de bestaan-

merschap omarmen en anticiperen op ontwikkelin-

•

Ontwikkelen concept en samenvoegen

de en nieuw te bouwen woningvoorraad te ver-

Planning

van bestaande initiatieven

duurzamen en de stijgende vraag vanuit technische

•

gen en (wensen van) de werknemers en werkgevers
van de toekomst worden ondersteund en gestimu-

•

Overtuigen partners om deel te nemen

(installatie) sector naar vaardigheden rond techniek,

leerd. Den Haag Werkt! wordt het jaarlijkse event dat

•

Opstellen programma

duurzaamheid en schone energie moet de komen-

als stimulans fungeert om dit tot stand te brengen

convenant Energietransitie
•

de jaren een substantieel aantal mensen voor deze

en geeft tegelijkertijd gezicht aan de kansen die Den

Betrokkenen

sector worden opgeleid om aan de werkgelegen-

Haag biedt. Vormen, matchen, opleiden, behouden

•

Michiel Middendorf (boardlid), Conceptplaza en

heidsvraag te kunnen voldoen. Aan de hand van een

zijn thema’s die bij dit event thuishoren. Op dit mo-

gemeente Den Haag – Dienst Economie en Sociale

convenant Energietransitie zijn woningcorporaties,

ment worden met verschillende partners gedachten

Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en regionale en

gewisseld over een aantal concrete innovaties om

April: Verwerken opbrengsten bijeenkomst
Mei/Juni: Opstellen plan van aanpak
opstellen met stakeholders

•

Juli: Koppelen van organisaties aan
concrete activiteiten

lokale overheden betrokken bij deze opgave. EBTH

daar te launchen (denk aan stichting voor seizoens-

Planning

wil dit convenant verder uitwerken in een plan van

werkers in Den Haag etc.).

•

April: tweede bijeenkomst kopgroep ondernemers

aanpak om het ownership en de organisatie voor

en gemeente Den Haag

uitvoering van het convenant te beleggen bij ver-

Mei/september: lunchbijeenkomsten voor con-

schillende organisaties.

•

ceptontwikkeling
•

Najaar: overtuigen deelnemende partners en
opstellen programma

•
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Voorjaar 2019: event
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Cyber Security in het MKB
Een MBO Lab Cybersecurity om studenten
aan leerwerkopdrachten bij bedrijven
in Den Haag te verbinden en het MKB in
Den Haag te adviseren over de beperking
van veiligheidsrisico’s

Projecten 2018

Er wordt gestart met een plan van aanpak voor het
MBO Lab Cybersecurity dat uitgevoerd kan worden in
2018. Het project gaat om 1) het verbinden van MBO
studenten aan leerwerkopdrachten bij cybersecuritybedrijven in Den Haag en de HSD in het bijzonder
en 2) het adviseren van MKB bedrijven in Den Haag

Plant of the Future

Projecten 2018

Businessaccelerator/proeftuin waarin
scale-up B2B-softwarebedrijven in de
industriële sector worden ondersteund bij
hun tweede of derde groeistap door grotere
Nederlandse bedrijven.

over de beperking van veiligheidsrisico’s door een
Toelichting

combi van MBO studenten en professionals (‘weer-

Toelichting

Cyber Security moet niet alleen het beeld oproepen

bare stad’). MBO-er zullen worden geschoold in

Scale-up ondernemingen (5 jaar in business en meer

van een sector waarin met name HBO en universitair

het adviseren aan het Haagse MKB i.s.m. de HSD en

dan 5 miljoen omzet) lukt het vaak niet om een

opgeleide werknemers werken, want er zijn ook kan-

Mondriaan. De werkzaamheden zullen worden afge-

volgende schaalsprong te maken in het professiona-

sen voor MBO-ers. Hiervoor heeft het ROC Mondri-

stemd met de trekkers van de Human Capital Agenda

liseren van de onderneming. Dit heeft te maken met

of zelfs global supplier. Multinationals en scale-ups

aan reeds enkele opleidingsmodules klaarliggen. De

Cybersecurity en de trekkers van het project PACT.

een gebrek aan specifieke managerial vaardigheden,

kunnen elkaar zo helpen om succesvoller te worden.

EBTH wil partijen verbinden en een leerlijn organise-

Ook hebben de Rabobank en Interpolis aangegeven

kennis van professionele marketing/sales, HR of

Den Haag zou kunnen profiteren van de aanzuigende

ren voor het MBO 3 en 4 (met eventueel vervolgens

interesse te hebben in het project. Met hen voert de

ondersteunende services, ontbreken van voldoende

werking op scale-ups die een dergelijke proeftuin

de mogelijkheid om studenten ook te kunnen laten

board ook gesprekken over hun deelname.

groeikapitaal (tegen de juiste voorwaarden) of een

zou kunnen bieden. EBTH helpt dit project verder uit

combinatie hiervan.

te denken, relevante partijen te betrekken, tot een

doorstromen naar het HBO). Een belangrijke opgave
hierbij is ook de professionalisering van docenten.

Volgende stappen

Den Haag kan de eerste stad zijn die dat goed orga-

Uitwerken plan van aanpak MBO Lab Cybersecurity,

Voor de specifieke categorie scale-up B2B-soft-

een eventuele locatie en andere mogelijke onder-

niseert. Met deze ontwikkeling bestaat de kans dat

waaronder:

warebedrijven in de industriële sector ziet de board

steuning te bieden.

Den Haag ook studenten over de gehele leerlijn op

•

Creëren awareness en voorbereiding

kansen om dit probleem te doorbreken. Grote Neder-

het domein Cyber Security zal aantrekken.

•

Ontwikkelen van een app Cybersecurity

landse bedrijven zoals Shell (hoofdkantoor in

Volgende stappen

awareness te creëren bij mkb ondernemers

Den Haag), Alliander, AkzoNobel, en DSM zijn conti-

•

Marktverkenning (inclusief focus bepalen)

Bezegelen samenwerking(intentie)

nu op zoek naar innovatieve oplossingen. Vaak kun-

•

Ontwikkelen blauwdruk van ‘wasstraat’

ROC Mondriaan, HSD, HHS en ZKD

nen scale-ups – die nog wendbaar en ‘fris’ zijn – deze

•

Vertalen opdrachtenlijst van MKB naar onderwijs

oplossingen succesvoller ontwikkelen dan zij dat zelf

•

Opstellen Programma/syllabus Living Lab

kunnen. Daartegenover staat dat deze multinationals

•

Lanceren website

de kennis in huis hebben die scaleup-ondernemingen

•

Organiseren Pilot programma met lancering Lab

missen om hun volgende groeistap te maken. In deze

voor studenten, docenten en MKB met 0-meting

combinatie van behoeften ligt een verbindingskans

•

eerste businesscase te komen, na te denken over

die Den Haag zou kunnen pakken.
Betrokkenen
•

met financieringsmodel
•

voldoen aan selectiemechanisme
•

Wij stellen een veilige proeftuin-omgeving voor –

Rabobank, Interpol

The Plant of the Future – voor software scale-ups die

Overtuigen corporates om deel te nemen
aan programma

Betrokkenen
•

Richard Franken (boardlid), ROC Mondriaan, HSD,

In beeld brengen scale-up bedrijven die

Neil Currie (boardlid), externe projectleider (nog
aan te trekken)

werken in de industriële sector (bijvoorbeeld energie,

Planning

Planning

chemie, techniek). In deze omgeving krijgen scale-ups

•

April: vastleggen externe projectleider

•

de kans om software te ontwikkelen en testen voor

•

Mei/juni: marktverkenning en wasstraat in beeld

multinationals, om producten te showcasen en bege-

•

Zomer: longlist scale-ups

leiding en ondersteuning te ontvangen. Bij succes kun-

•

Najaar: overtuigen corporates

April-juli: uitwerken plan van aanpak

nen zij doorgroeien van local supplier naar regional
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Programmania

Projecten 2018

Versterken ondernemerschap in de wijk

Een experience center waar basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in
aanraking komen met programmeren en
engineering om zo (Haags) ICT talent
te doen bloeien.

Vraag en aanbod van Haagse Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) en werkloze jongeren bij
elkaar brengen in de wijken.

Toelichting

Toelichting

De EBTH wil helpen om een interactief program-

Het plan is om werkloze jongeren aan het werk te

meer- en enginering experience center voor kinderen

krijgen in Haagse Bedrijfsinvesteringszones (BIZ).

in Den Haag neer te zetten. Hiervoor heeft ze reeds

De BIZ in Den Haag vertegenwoordigen 2.500

een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. De board

Volgende stappen

ondernemingen en komen medewerkers tekort om

ziet een experience center voor zich dat een nieuwe

•

Toetsen (reeds uitgevoerde) haalbaarheidsstudie

de BIZ te onderhouden en te versterken. Werkloze

in de markt en bepalen van de koers

jongeren kunnen uitstekend een pool vormen om de
bedrijfsinvesteringszones te ondersteunen.

beweging op gang brengt rondom ICT in Den Haag
en Nederland. Bijvangst is dat docenten worden

•

Op zoek naar partners voor uitwerking en uitvoering

geholpen en dat kinderen spelenderwijs leren

•

Opstellen plan van aanpak
Volgende stappen

omgaan met programmeren. Daardoor ontstaat een
structureel product om aan scholen in Den Haag (en

Betrokkenen

daarbuiten) te leveren.

•

De gedachte bij dit project is dat de huidige opleidingen vooral zijn ingericht volgens de logica van

Planning

verouderde sectoren. Jongeren komen op school

•

nauwelijks in aanraking met de thema’s als program•

markt juist vraag naar is. ICT is een relatief ‘jonge’
sector. Docenten en beleidsmakers zijn daardoor

•

•

Kars Veling (boardlid), Mariken Gaanderse (haalbaarheidsstudie), evt. externe projectleider

meren en engineering waar op dit moment in de

Projecten 2018

Verkennen behoefte van winkeliers/ondernemers
aan ondersteuning van Haagse jongeren

•

Realiseren commitment partners

•

Opzetten/aanvangen proef Haagse jongeren aan
het werk bij 2 of 3 BIZ’en

April: Toetsen haalbaarheidsstudie en
bepalen koers

Betrokkenen

Mei/Juli: Op zoek naar partners voor

•

Kaushilya Budhu Lall (boardlid), Adviesraad voor

uitwerking en uitvoering

de Wijkeconomie, Haags Ondernemershuis, ROC

Zomer: Opstellen plan van aanpak

Mondriaan, Servicepunt Arbeid, Gemeente Den

weinig bekend met programmeren en engineering

Haag, Coöperatie Werk & Loon

toepassingen. De board wil iets structureels op dit
thema in de regio neerzetten. Een centrale plek in

Planning

Den Haag die volledig is ingericht rondom program-

•

meren en engineering en waar basis- en middelbare

April: Verkennen behoefte van winkeliers/ondernemers aan ondersteuning van Haagse jongeren

scholen ondersteund worden om scholieren bekend

•

Mei/juni: Realiseren commitment partners

te laten raken met ICT en techniek. ‘Programmania’,

•

Zomer: Opzetten/aanvangen proef Haagse

een interactief experience center, zou scholen de

jongeren aan het werk bij 2 of 3 BIZ’en

mogelijkheid moeten bieden een dagje uit te organiseren waar scholieren in aanraking komen met
programmeren en engineering.
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Planning

Financiën

Bijlage 1: Governancestructuur

De Economic Board The Hague komt jaarlijks 6 tot 8

Voor 2018 dient de EBTH een subsidieaanvraag in

Samenstelling van de board

Economic Board The Hague

keer bijeen. Voor het jaar 2018 betreft dit de volgen-

bij de Gemeente Den Haag ter hoogte van €200.000.

De Economic Board bestaat uit negen boardleden

In de statuten van stichting Economic Board Den

de bijeenkomsten:

De Economic Board gaat dit jaar actief op zoek naar

afkomstig uit Haagse bedrijven en kennisinstellingen:

Haag is vastgelegd dat de Economic Board zélf

andere financiers voor de kosten van met name de
•

8 februari 2018

projecten (projectsubsidies van publieke organisa-

•

13 maart 2018

ties, innovatiefondsen, EU etc.).

•

26 april 2018

•

5 juni 2018

•

12 juli 2018

•

23 augustus 2018

•

4 oktober 2018

•

15 november 2018

bestaat uit tenminste vijf en maximaal twaalf leden.1
•

•

•

•

De projecten waar de board bij betrokken is kennen

Voorzitter Economic Board The Hague

om leden te schorsen of te ontslaan, en het bestuur

Jaap Wielaart

•

•

•

•

drie jaren en zijn twee keer hernoembaar. Samen

Partner Meijer Advocaten

om het beleid van de stichting en de gang van zaken

Neil Currie

binnen de stichting te bepalen. De Economic Board
heeft daarbij een raadgevende rol richting het stichtingsbestuur. Voor majeure beslissingen heeft het

Richard Franken

stichtingsbestuur de goedkeuring van de Economic

Executive Director The Hague Security Delta

Board als geheel nodig.

Michiel Middendorf

Volgens de statuten stelt de Economic Board de
eventuele bezoldiging en andere arbeidsvoorwaar-

Jos Keurentjes

den van de bestuurders van de stichting vast. Ook

Chief Scientific Officer TNO

aan de leden van de Economic Board kan een belo-

Kars Veling
Founder and CTO of Q42 and LessonUp

•

worden benoemd voor een periode van (maximaal)
met het bestuur heeft de Economic Board tot taak

General Manager World Forum The Hague

ieder een eigen planning.

van de stichting benoemd de leden in functie. Leden

Kaushilya Budhu Lall

Co-founder & Chief Product Officer eVision

activiteiten van de board. In de komende periode
zal deze generieke planning nog worden opgesteld.

De board benoemt haar eigen leden en is bevoegd

CEO Rabobank The Hague

Afgezien van het vergaderschema is er nog geen
generieke jaarplanning gemaakt voor de genoemde

Henk Kool

ning worden toegekend. Op dit moment zijn zowel
de stichtingsbestuurders als de overige leden van
de board onbezoldigd.

Berry Vetjens
Roadmap Next Economy / TNO

Stichting Uitvoering Economic Board Den Haag
De stichting Uitvoering Economic Board Den Haag

Organisatiestructuur

is een separate rechtsvorm die de beschikking krijgt

Stichting Economic Board Den Haag

over het werkbudget van de Economic Board

De Economic Board The Hague heeft vanaf 1 januari

The Hague. Het bestuur van stichting Uitvoering

2018 een eigen rechtsvorm, namelijk een stichting

Economic Board Den Haag heeft minimaal drie en

met een bestuur van tenminste drie en maximaal vijf

maximaal vijf leden en bestaat exclusief uit bestuurs-

leden, op dit moment bestaande uit een voorzitter,

leden van de stichting Economic Board Den Haag.

secretaris en penningmeester. Alleen leden van de

De uitvoeringsorganisatie ziet toe op de werkzaam-

Economic Board The Hague kunnen toetreden tot het

heden van eventuele ingehuurde partijen (voor

bestuur van de stichting. Het bestuur is verantwoor-

financiële administratie, projectleiding, vormgeving,

delijk voor het doorontwikkelen van de strategische

communicatie en dergelijke).

agenda, het bewaken van het budget, de kwaliteit
van de bezetting van de uitvoeringsorganisatie en
voor aansturing van de uitvoeringsorganisatie.
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De leden van de Economic Board zijn dus niet allen
bestuursleden van de stichting Economic Board The Hague.
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Bij het verschijnen van dit werkprogramma bestaat

Besluitvormingsstructuur en vergaderfrequentie

Rol ondersteuning

de vaste ondersteuning van de Economic Board

De Economic Board besluit bij meerderheid van

Twynstra Gudde is vanaf 1 maart 2018 tot en met

The Hague uit twee adviseurs van organisatieadvies-

stemmen. De Board kan ook buiten de vergaderingen

31 december 2018 ingehuurd vanuit de gemeente

bureau Twynstra Gudde, ieder voor 0,6 fte. De bekos-

besluiten nemen, mits dit schriftelijk gebeurt en alle

Den Haag (buiten de begroting van EBTH) om in de

tiging van deze adviseurs verloopt via de gemeente

leden in het besluit gekend zijn en geen bezwaar

vorm van twee projectleiders de Economic Board

Den Haag.

hebben tegen de wijze van besluitvorming.

The Hague te ondersteunen voor in totaal 1,2 fte.
De werkzaamheden die de adviseurs uitvoeren

Partnernetwerk en ambassadeursnetwerk

In principe komt de Economic Board zo vaak bijeen

bestaan uit drie, met elkaar samenhangende hoofd-

Bij oprichting van de Economic Board The Hague is

als nodig, net als het stichtingsbestuur. Standaard

activiteiten:

de ambitie uitgesproken om een partnernetwerk en

wordt een vergadercyclus aangehouden waarbij de

ambassadeursnetwerk te ontwikkelen, gerelateerd

Economic Board iedere 6 weken in een vergadering

aan de board. Indien mogelijk wordt in 2018 een start

van twee uur bijeenkomt.

gemaakt met de ontwikkeling van deze netwerken.

Programmeren

Positioneren

Organiseren

•

•

Strategische positionering /

•

Faciliteren boardvergaderingen

samenwerkingen aangaan

•

Planning maken en bijhouden

Community building /

•

Sturen op beslissingen

Doelen en gewenste resultaten

De wijze waarop en het tempo waarin deze ontwik-

Positie gemeente Den Haag ten opzichte van de board

kelingen worden gestart wordt nog besproken in de

De gemeente Den Haag verstrekt in 2018 een subsi-

•

Projecten ophalen en aanjagen

board.

die van €200.000 aan de Economic Board The Hague.

•

Zelf projecten initiëren, ‘in de

accountmanagement (‘rondjes

•

Monitoring uitwerken

benen helpen’

langs de velden’)

•

Organiseren bijeenkomsten

Activeren achterbannen /

•

Begroting opstellen

strategische partners

•

Organisatie versterken/borgen

onderzoeken en vaststellen

Daarnaast financiert zij de inzet van de generieke
Het partnernetwerk bestaat uit een netwerk van

ondersteuning van de Economic Board, in de persoon

decisions makers uit Den Haag. Deze stakeholders

van twee adviseurs van Twynstra Gudde. Een hoge

kan worden gevraagd om een bijdrage te leveren

ambtenaar en een strateeg van de afdeling Economi-

aan een project of het formuleren van een advies

sche Zaken sluiten op uitnodiging van de Economic

over het te voeren economisch beleid van de ge-

Board aan bij de boardvergaderingen.

•

Sturen op samenhang projecten

•

•

(synergie)
•

Relateren doelen en projecten
EB aan/in bredere buitenwereld

•

Externe communicatie:

(o.m. externe financiering)

•

Opinie maken

•

Helpdesk-/contactfunctie

•

Ideeën ophalen

•

Governance board

meente. Het ambassadeursnetwerk is een netwerk
met stakeholders die – naast de boardleden zelf –
naar buiten toe het gezicht vormen van de Economic
Board The Hague. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
topondernemers uit de stad, de burgemeester en/of
wethouders, of aan andere prominente personen
uit de stad.
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Bijlage 2: Vergaderschema
Economic Board The Hague
•

8 februari 2018

•

13 maart 2018

•

26 april 2018

•

5 juni 2018

•

12 juli 2018

•

23 augustus 2018

•

4 oktober 2018

•

15 november 2018

Vergaderingen vinden in principe plaats in de avond.
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