Werkplan 2021
Economic Board The Hague

Werkplan 2021
Economic Board The Hague
December 2020, Den Haag

Contact
Economic Board The Hague
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM The Hague

info@economicboardthehague.org
www.economicboardthehague.org

Inhoud
Inleiding ..................................................................................................................................................................... 4
1. Economic Board The Hague ...................................................................................................................... 5
1.1 Ontstaansgeschiedenis Economic Board The Hague ...................................................................................... 5
1.2 Ambitie ......................................................................................................................................................................................... 5
1.3 Doelen .......................................................................................................................................................................................... 6

2. Organisatie .......................................................................................................................................................... 7
2.1 Strategische uitgangspunten .......................................................................................................................................... 7
Verantwoording ............................................................................................................................................................................. 8
2.2 Rollen ............................................................................................................................................................................................ 8
2.3 Samenstelling board ............................................................................................................................................................ 9
Selectie nieuwe boardleden ................................................................................................................................................ 10
2.4 Uitvoeringsorganisatie .................................................................................................................................................... 11
2.5 Organisatorische doorontwikkeling in 2021 ...................................................................................................... 11

3. Activiteiten 2021............................................................................................................................................ 12
3.1 Adviseren over economisch beleid .......................................................................................................................... 12
Onderwerpen voor advies in 2021 ................................................................................................................................... 13
3.2 Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad .............................................. 13
Ambassadeursactiviteiten in 2021 ................................................................................................................................... 14
3.3 Aanjagen en initiëren van economische projecten ....................................................................................... 15
Projecten in 2021 ........................................................................................................................................................................ 15
Aanvullende projecten voor 2021 .................................................................................................................................... 16

4. Financiën ........................................................................................................................................................... 18

Werkplan 2021 | 3

Inleiding
Voor u ligt het werkplan 2021 van Economic Board The Hague. Een werkplan dat geschreven wordt
aan het einde van een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als het jaar waarin een virus dat begon
in China, uiteindelijk de hele wereld in bedwang zou houden: met ongekende gevolgen voor de
volksgezondheid en de economie. Ook Den Haag heeft harde klappen gekregen en zal tijd nodig
hebben om te herstellen. Het virus is nog niet weg: Nederland heeft te maken met een tweede golf
aan besmettingen. Hoeveel golven er nog komen is niet te voorspellen. 2021 zal dan ook opnieuw
een ongekend bijzonder maar vooral onzeker jaar worden. De huidige klappen die de economie
heeft moeten incasseren maken het des te belangrijker dat er goed gekeken wordt naar duurzaam
herstel.
In 2017 is de Economic Board The Hague opgericht met als doel: het leveren van een bijdrage aan
de versterking van de economische structuur en werkgelegenheid van Den Haag. Het behoeft geen
toelichting dat de huidige staat van de Haagse economie behoefte heeft aan een versterking en
dat het creëren van voldoende werkgelegenheid hierin essentieel is. Wij zetten hier als Economic
Board The Hague dan ook onverminderd graag onze kennis en expertise voor in.
Naast de wereldwijde, landelijke en lokale uitdagingen die 2021 kent, heeft de Economic Board
The Hague ook een eigen uitdaging. In de programmabegroting voor 2021 en verder heeft de
gemeente Den Haag besloten om flink te bezuinigen op de inzet van de board. De bezuiniging is
van zo’n omvang dat we in 2021 het roer om moeten gooien en een stip op de horizon zullen zetten
voor het verdere verloop vanaf 2022. Doorgaan op de huidige voet is daarin geen optie en
ingrijpende keuzes zijn noodzakelijk.
Met voorliggend werkplan geven wij inzicht in de werkzaamheden waarvan wij nu verwachten dat
wij deze in 2021 zullen oppakken. Daarbij zal vooral de nadruk liggen op onze rollen als adviseur
en ambassadeur, en in mindere mate op die van project initiator, gezien de beperkte middelen.
Het doet mij deugd om als voorzitter van deze club enthousiaste professionals, met een groot hart
voor de Haagse economie, te merken dat de motivatie van de board om door te gaan onverminderd
groot is. De board zal in 2021 een nieuwe route inslaan: of die naar links of naar rechts gaat is
afhankelijk van zeer veel factoren, maar het zal hoe dan ook een doorlopende weg zijn, zonder
stopbord aan het einde. En daar zal ik mij de komende zes maanden nog heel hard voor maken,
waarna ik per 1 mei het stokje zal overdragen aan een ongetwijfeld net zo enthousiaste opvolger.

Henk Kool, voorzitter Economic Board The Hague
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1. Economic Board The Hague
1.1 Ontstaansgeschiedenis Economic Board The Hague
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 van D66, PvdA, VVD,
Haagse Stadspartij en CDA uit 2014. Het college gaf aan op zoek te zijn naar een onafhankelijke
denktank met voor de Haagse economie belangrijke spelers, bij wie economisch beleid kon
worden gespiegeld en (on)gevraagd advies kon worden ingewonnen. Het idee was ook dat de
board zou kunnen helpen om de samenwerking in Den Haag tussen ondernemers onderling te
versterken, alsook de samenwerking tussen ondernemers, de gemeente en andere partijen, zoals
kennis- en onderwijsinstellingen (de ‘triple helix’). Tot slot diende de board ook bij te dragen aan
het versterken van het ondernemersklimaat in de stad.
Economic Board The Hague is vanaf 1 januari 2018 een zelfstandige stichting met een bestuur van
tenminste drie en maximaal vijf leden. Het bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Alleen leden van Economic Board The Hague kunnen toetreden
tot het bestuur van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de
strategische agenda, het bewaken van het budget, de kwaliteit en continuïteit van de bezetting
van de uitvoeringsorganisatie en voor aansturing van de uitvoeringsorganisatie.
1.2 Ambitie

De ambitie van 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
Met deze ambitie wil Economic Board The Hague eraan bijdragen dat Den Haag niet wordt verrast
door de grote economische transities die de komende periode plaatsvinden, zoals automatisering/
robotisering, globalisering, energietransitie en circulariteit. De stad moet juist actief inspelen op
deze transities om de stedelijke economie te versterken en, langs die weg, het leven van Hagenaars
te verbeteren. Het vergroten van de structurele werkgelegenheid in de stad is daarbinnen een
belangrijk aspect.
Economic Board The Hague heeft in die opgave een unieke, onafhankelijke positie. Juist door die
onafhankelijke positie:
• Kan de board een veilige schakel zijn in het verbinden van personen, organisaties en
netwerken die samen werken aan de economie van Den Haag;
• Kan de board kansrijke projecten in de sfeer van economie of werkgelegenheid aanjagen
of opstarten die tussen wal en schip vallen, of die net een beetje steun nodig hebben;
• Kan de board onafhankelijke adviezen geven over gemeentelijk economisch beleid.
Deze specifieke positionering vraagt om transparantie over welke doelen de board nastreeft op
welke manier. En of dat op efficiënte en effectieve wijze gebeurt. Hiertoe publiceren we elk jaar
een werkplan (dat we samenstellen met input van onze stakeholders), stellen we
kwartaalrapportages op voor de gemeente Den Haag en publiceren we ieder jaar een inhoudelijk
en financieel jaarverslag dat openbaar beschikbaar is.
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1.3 Doelen
Economic Board The Hague onderscheidt een drietal maatschappelijke doelen voor de economie
van Den Haag. Deze doelen zijn een samensmelting van de richtingen van het gemeentebeleid wat
betreft economie en arbeidsmarkt, de metropoolregio en de provincie, rekening houdend met
externe adviezen over de Haagse economie. De board probeert met al haar activiteiten het
behalen van onderstaande doelen te ondersteunen. Deze doelen vormen tevens de
programmalijnen waarlangs de board haar activiteiten inhoudelijk vormgeeft, daarin houden we
ook rekening met de lijnen zoals die zijn beschreven in de economische visie, waaronder de
attractieve stad en de verstedelijking. Deze doelen bepalen zodoende de koers van Economic
Board The Hague.

Toekomstbestendige
economie (Next Economy)

1. Een toekomstbestendiger
economische structuur in
Den Haag
Ontwikkeling van meer
stuwende bedrijvigheid
(waaronder Next Economy
cybersecurity, transities,
ondernemersvaardigheden,
clusters en sectoren)

Ruimte voor
ondernemerschap

2.

Meer ruimte voor
ondernemerschap in Den
Haag
Fysieke bedrijfsruimte,
ondersteuning bij
(ontwikkeling) nieuwe
verdien/businessmodellen, opleidingen en
stages, regeldruk,
voldoende beschikbaar
talent

Banen van de toekomst

3. Een betere match tussen
vraag en aanbod op de
Haagse arbeidsmarkt
Arbeidsmarktrelevant
opleiden naar banen van de
toekomst, stimuleren van
sectoren met laag- en
middelbaar geschoold werk,
betere samenwerking
beroepsonderwijs/bedrijfsle
ven, promotie
aantrekkelijkheid bepaalde
sectoren en beroepen etc.
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2. Organisatie
2.1 Strategische uitgangspunten
✓ Onafhankelijk en verbindend
Economic Board The Hague is onafhankelijk en kiest haar eigen koers, op basis van expertise van
binnen en buiten de board. We stellen ons ten doel om de ambities van de gemeente en andere
economische spelers in de stad zoveel mogelijk te integreren in onze eigen ambitie, doelen en
activiteiten. We stellen ons dienstbaar op aan de ontwikkeling van de economie van Den Haag.
Soms vraagt dat om een onafhankelijke rol op de voorgrond, bijvoorbeeld via een ongevraagd
advies aan de gemeente of de lancering van een gedurfd project. Soms vraagt dat juist om het
verbinden van initiatieven of personen op de achtergrond, zodat meer slagkracht wordt gecreëerd
en de organisatiegraad in de stad stijgt.
✓ Bevorderen van de continuïteit, integraliteit en evidence-based beleid
Op inhoudelijk vlak zet de board in op het benadrukken van integraliteit en continuïteit van het
Haagse economische beleid. In haar activiteiten en communicatie probeert de board hieraan bij
te dragen. Verder maakt de board maakt zich hard voor een integrale aanpak van economische
opgaven. Veel economische opgaven kunnen niet alleen vanuit het economisch domein worden
opgelost, maar vragen om coördinatie met en inzet vanuit andere domeinen (en bijbehorende
gemeentelijke afdelingen), zoals het ruimtelijke en sociale domein en het onderwijs. Tot slot
probeert de board te bevorderen dat ingezet beleid zoveel mogelijk wordt gebaseerd op
objectieve inzichten. Evidence-based beleid verhoogt de effectiviteit en efficiëntie van beleid en
maakt deze minder persoons- en partijafhankelijk.
✓ Schakelen tussen verschillende schaal- en abstractieniveaus
Economic Board The Hague opereert op verschillende schaal- en abstractieniveaus. We adviseren
over abstracte macro-economische opgaven, maar ook over de behandeling van een specifiek
Haags buurtinitiatief (met economische aspecten). Een project van de board kan ontstaan in
samenwerking met (Haagse) multinationals of juist met lokale MKB-ondernemers. In ons
ambassadeurschap voor een innovatieve en ondernemende stad gaat het om korte termijn
impulsen zoals presentaties en netwerkgesprekken, maar ook om het vasthouden van langere
lijnen die als een rode draad door onze activiteiten heenlopen. Dit betekent dat de board in haar
werk voortdurend moet ‘schakelen door de schalen’ om te bepalen welke activiteiten aan elkaar
verbonden worden en welke activiteiten prioriteit krijgen boven andere.
✓ Beïnvloeding economische processen
Vanuit haar onafhankelijke positie beïnvloedt Economic Board The Hague economische processen
om de Haage economie te versterken. Typerend aan het willen beïnvloeden van processen is een
beweeglijke, niet altijd voorspelbare, omgeving waar vraagstukken kenmerken hebben als
ongestructureerdheid, verbondenheid met veel partijen en dynamiek (probleemdefinities en
percepties van oplossingen verschuiven in de tijd). Daarom is het van belang te benoemen dat de
board afhankelijk is van vele factoren om optimaal effect voor de Haagse economie te sorteren.
Een zeer relevante factor is de samenwerking met en tussen verschillende stakeholders in de
Haagse economie en in het bijzonder zij die direct bij de adviezen en projecten van de board
betrokken zijn. Een andere zeer dominante factor is de macro-economische ontwikkeling.
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✓ Samenwerking en Complementariteit
Economic Board The Hague is een kleine organisatie die zelf een beperkt budget en beperkte
uitvoeringskracht heeft. Als onafhankelijke partij hebben we wel een unieke positie in het veld. Die
positie probeert de board optimaal te benutten door bij veel van haar activiteiten de
samenwerking te zoeken met andere partijen in het economische, sociale en ruimtelijke domein
uit Den Haag en de regio. Het gaat bijvoorbeeld om (afdelingen binnen) de gemeente Den Haag,
Haagse ondernemersverenigingen, bedrijfsinvesteringszones, kennis- en onderwijsinstellingen,
koepelorganisaties, Economic Board Zuid-Holland, ontwikkelbedrijf InnovationQuarter, provincie
Zuid-Holland, The Hague Security Delta, individuele bedrijven et cetera. Het kan daarbij gaan om
incidentele en structurele samenwerkingen, in de publieke en private sector, in Den Haag of in de
regio. Deze ambitie betekent dat Economic Board The Hague goede relaties met de primaire
economische stakeholders in de stad moet onderhouden. Door het verbinden van de unieke positie
van de board aan de input en slagkracht van samenwerkingspartners kan de board de grootste
impact hebben en tegelijk zorgen dat zij werk verricht dat complementair is aan andere partijen
en geen dubbel werk doet.
Verantwoording
Economic Board The Hague is onafhankelijk in haar werk, maar legt wel verantwoording af over
de besteding van de aan haar verstrekte gemeentelijke subsidie. De board is van mening dat het
van belang is om transparant te zijn over haar koers, inspanningen en organisatiewijze, richting
gemeente Den Haag, haar (overige) samenwerkingspartners en de bredere maatschappelijke
omgeving.
De verantwoording van de board komt tot uiting in de volgende zaken:
• Publicatie van een jaarplan, waarin de voornemens voor het navolgende jaar zijn
opgenomen;
• Publicatie van een jaarverslag, voorzien van een jaarrekening met accountantscontrole,
waarin wordt gereflecteerd op de activiteiten van het afgelopen jaar (in relatie tot het
jaarplan) ;
• Kwartaalrapportages en jaarlijkse eindverantwoording aan gemeente Den Haag in het
kader van de verleende subsidie.
2.2 Rollen
Economic Board The Hague ziet voor haarzelf een drietal rollen:
1. Adviseren over economisch beleid
De functie als klankbord en spiegel voor het economisch beleid van de gemeente Den Haag. Zo
speelt de board in op de behoefte van de gemeente om structurele input en feedback vanuit
ondernemingen en andere economische spelers in de stad te krijgen bij het vormgeven van haar
economisch beleid. Die input en feedback is belangrijk om de juiste thema’s, kansen en knelpunten
in het beleid te adresseren, om met publieke investeringen mee te kunnen bewegen met
bewegingen in de markt en om draagvlak voor economische plannen te peilen en/of op te bouwen.
2. Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
Economic Board The Hague zet zich in als ambassadeur voor Den Haag als innovatieve en
ondernemende stad. De ambassadeursrol bestaat uit de communicatietaken van de board en uit
verbindende en vertegenwoordigende activiteiten.
3. Aanjagen en initiëren van economische projecten
Economic Board The Hague jaagt projecten aan en initieert eigen projecten in het economisch
domein waarmee de doelen en de ambitie van de board dichterbij worden gebracht. De projecten
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kunnen van zeer verschillende aard zijn. De board probeert door haar projecten ongeziene kansen
te laten zien en onbenutte kansen op gang te helpen. De board heeft een beperkt werkbudget
beschikbaar om opstartkosten van projecten te kunnen (co)financieren. Nadat een project is
opgestart zorgt de board dat dit door andere partijen in het veld wordt overgenomen.
2.3 Samenstelling board
Economic Board The Hague bestaat uit een mix van Haagse ondernemers en experts op het gebied
van economie of een economisch cluster, die zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen
inzetten voor de economische ontwikkeling van Den Haag. De boardleden vormen een
afspiegeling van het bedrijfsleven (met zowel nieuwe als gevestigde bedrijven) en economische
instellingen in Den Haag. Zij nemen op persoonlijke titel deel aan de board en brengen kennis en
expertise mee vanuit hun eigen organisaties. De boardleden hebben allen een
verantwoordelijkheid om toe te zien op het onafhankelijk opereren van de board (collegiale
controle). Juist in een organisatie die zich bezighoudt met verbinden, stimuleren en ontwikkelen,
werkzaam op het snijvlak van publiek en privaat is integriteit van het allergrootste belang. In de
vergaderingen van de board spreken de leden elkaar openlijk aan op elkaars gedrag en belang. Al
het werk van de board is transparant en voor iedereen toegankelijk.
De samenstelling van de board wordt gekenmerkt door een balans in rolopvatting van boardleden,
waardoor zij op verschillende wijze bijdragen aan de ambitie en doelen van de board. EBTH is zelf
verantwoordelijk voor haar samenstelling, waaronder het aantrekken van nieuwe leden. De board
bestaat uit tenminste vijf en maximaal twaalf leden.
De samenstelling van de EBTH op 1 december 2020 is als volgt:

Henk Kool

Kaushilya Budhu Lall

Michiel Middendorf

Voorzitter Economic Board The Hague

Partner Meijer Advocaten en
penningmeester EBTH

General Manager World Forum The
Hague en secretaris EBTH

Berry Vetjens

Marjan van Loon

Harry Wientjens

Roadmap Next Economy / TNO

President directeur Shell Nederland

Directeur Particulieren & Private
Banking Rabobank Den Haag
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Anil Soekhoe

Maja Rudinac

Erwin Muller

Eigenaar chocolaterie Hop & Stork

VP Of Business Development
Caspar.ai

Decaan Faculteit Governance and
Global Affairs Universiteit Leiden/
bestuurder Campus Den Haag

José van Dalen

Leonard Kok

CEO QISS-IT

Lid Korpsleiding Nationale
Politie

Selectie nieuwe boardleden
De board benoemt haar eigen leden en is bevoegd om leden te schorsen of te ontslaan. Het bestuur
van de stichting benoemt de leden in functie. Leden worden benoemd voor een periode van
(maximaal) drie jaren en zijn twee keer hernoembaar. Bij het ontstaan van een vacature wordt een
commissie ingesteld bestaande uit een aantal boardleden die verkennende gesprekken voeren en
een voorstel doen richting de board als geheel.
De profielschets voor een (nieuw) boardlid ziet er als volgt uit:
• Onderschrijft de doelen van de board;
• Wil zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid (en niet vanuit professioneel belang)
inzetten voor de economische ontwikkeling van Den Haag;
• Heeft vanuit zijn/haar professionele functie een verantwoordelijke positie en relatie met
Den Haag;
• Heeft kennis en expertise op (sociaal-)economisch gebied;
• Kijkt verder dan zijn/haar eigen sector-, kennis- of beleidsveld;
• Beschikt over een breed netwerk en heeft invloed binnen sectoren en clusters in Den Haag;
• Is bereid zijn/haar netwerk te activeren voor de economische ontwikkeling van Den Haag;
• Reserveert vier uur per maand voor werkzaamheden ten behoeve van de board.
Bij een benoeming houdt de board rekening met specifieke deskundigheid van haar leden; elk
afzonderlijk en in totaal bezien. Ten opzichte van de huidige boardleden heeft een nieuw boardlid
zodoende een complementair profiel en achtergrond (diversiteit).
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2.4 Uitvoeringsorganisatie
Economic Board The Hague wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie
spant zich in op een drietal taakgebieden:
• Programmeren (o.m. voorbereiden en aanjagen van projecten in lijn met de ambitie en
doelen, voorbereiden van inhoudelijke adviezen)
• Positioneren (o.m. strategiebepaling, stakeholdermanagement, externe communicatie)
• Organiseren (o.m. faciliteren en inhoudelijk voorbereiden van boardvergaderingen en
beslispunten, runnen van de financiële administratie).
Daarnaast ziet de uitvoeringsorganisatie toe op de werkzaamheden van diverse ingehuurde
partijen (voor bijvoorbeeld financiële administratie).
De board heeft sinds 1 oktober 2019 The Hague & Partners ingehuurd als uitvoeringsorganisatie.
Deze samenwerking zal worden voortgezet voor 2021. Net als in de afgelopen periode is en blijft
de board opdrachtgever en verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie die betrekking hebben op de board.
2.5 Organisatorische doorontwikkeling in 2021
De gemeente Den Haag heeft bij de laatste coalitieonderhandelingen besloten om structureel 5
miljoen euro te bezuinigen op het programma van Economie. Deze bezuiniging treft ook de board.
Vanaf 2021 is het beschikbare budget voor de board € 100.000,- op jaarbasis. Voor 2021 kan er nog
gebruik worden gemaakt van resterende middelen uit 2020, waarmee de board de eerste paar
maanden van 2021 verder kan op de huidige voet: met de huidige voorzitter en de huidige
ondersteuning. De board zal het eerste kwartaal van 2021 gebruiken voor een evaluatie van haar
rol en positie voor de toekomst. Ook zal de board kennis en ervaring uitwisselen met andere boards
in Nederland om te zien hoe zij zich georganiseerd hebben. Daarin zal met bijzondere aandacht
gekeken worden naar de Economic Board Zuid-Holland om te kijken naar mogelijkheden voor
nauwere samenwerking danwel complementariteit. Deze evaluatie en kennisvergaring vormen de
basis voor de manier waarop de board zich in de rest van 2021 en de jaren daarna zal positioneren.
Gezien de beperking in middelen en de veranderende rol ligt het voor de hand dat de board daarin
verder gaat met een onbezoldigd voorzitter, na het aftreden van de huidige voorzitter Henk Kool
per 1 mei 2020.
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3. Activiteiten 2021
De activiteiten van de board zijn ingedeeld langs de lijnen van de drie rollen die de board vervult:
1. Adviseren over economisch beleid
2. Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
3. Aanjagen en initiëren van economische projecten
Uiteraard kunnen bepaalde activiteiten passen binnen meerdere rollen van de board. Er is geen
sprake van een strikte scheiding. Deze indeling dient ter structurering.
3.1 Adviseren over economisch beleid
Eén van de rollen van Economic Board The Hague is die van gevraagd en ongevraagd adviseur over
het economisch beleid van de gemeente Den Haag. De board is één van de partijen die deze input
en feedback levert, naast andere partijen als individuele bedrijven, koepelorganisaties,
belangenvertegenwoordigers et cetera. Bijzonder aan de positie van de board is dat zij
onafhankelijk is en geen belang vertegenwoordigt, waar veel andere partijen dat wel doen.
Adviezen van de board kunnen betrekking hebben op:
• De algehele economische koers, strategie en eventuele economische projecten of
programma’s van de gemeente;
• Gewenste gemeentelijke actie op actuele economische ontwikkelingen;
• Het naar de Haagse situatie vertalen van landelijke of internationale economische
inzichten, rapporten, projecten of programma’s.
Het advies van de board is zoveel mogelijk gericht op de vraag: zet de gemeente in op de juiste
economische thema’s, kansen en knelpunten? Daarnaast richt de board zich op het meebewegen
van publieke investeringen met vragen uit de markt. De Economic Board The Hague fungeert ook
als ‘reality check’ voor de gemeente, door in voorkomende gevallen te toetsen wat de relatie is
tussen beelden over de Haagse economie die ambtelijk of politiek leven aan beelden vanuit het
Haagse bedrijfsleven en de informatie vanuit economische data over Den Haag.
Om haar adviesrol goed te kunnen vervullen is het van belang dat de board een goede
informatiepositie heeft. Om dit te garanderen:
• Onderhoudt de board nauwe contacten met de afdeling Economie van de gemeente en
met ‘aangrenzende’ diensten zoals Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten,
Stedelijke Ontwikkeling en Onderwijs, Cultuur en Welzijn;
• Heeft de board periodiek contact met het stadsbestuur van Den Haag, met name met de
wethouder Economie;
• Volgt de board de ontwikkeling van economische dossiers binnen de Haagse
gemeenteraad;
• Onderhoudt de board contacten met (verschillende geledingen van) het Haagse
bedrijfsleven.
Omdat de board beperkte capaciteit heeft om op alle actuele economische ontwikkelingen en
projecten in de stad adviezen te formuleren, kiest de board per jaar een aantal prioritaire
economische thema’s of dossiers waarop het advies wordt gefocust. Deze thema’s worden deels
bij de start van het jaar bepaald, maar er wordt ook voldoende ruimte gelaten om in het advieswerk
op actuele (niet te voorspellen) ontwikkelingen te kunnen reageren. De board houdt in de
onderwerpkeuze voor de adviezen rekening met prioritaire thema’s voor de gemeente, maar kiest
en adviseert altijd onafhankelijk.
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Onderwerpen voor advies in 2021
• De Haagse economie en de veerkracht ervan: waar kan Den Haag nog groeien en in
hoeverre is de Haagse economie opgewassen tegen tegenvallers. De eigen kracht staat
hierin centraal: de inzet is gericht op het versterken van zaken waar we sterk in zijn zoals
de IT sector en (cyber)security cluster. De coronacrisis vormt een goede aanleiding om te
kijken naar de breedte van de economie en hoe de stad er op de langere termijn sterker
uit kan komen;
• Implementatie van sociaal-economische herstelagenda voor herstel van de Haagse
economie na de coronacrisis;
• De implementatie en uitvoer van de Economische Uitvoeringsagenda en de daaruit
volgende vervolgstappen;
• Den Haag Zuidwest is één van de aangewezen gebieden in het kader van de regiodeal. Er
moet veel gebeuren op het terrein van sociaal, cultureel en economische achterstanden,
het gewenste gemeentelijke beleid van energietransitie en het stimuleren van (nieuwe)
werkgelegenheid. De EBTH wil hier een stimulerende rol in spelen;
• De effecten van de coronacrisis op de kantorenmarkt: de verwachting is dat werknemers
veel vaker thuis gaan werken na de coronacrisis en de behoefte aan kantoorruimte blijvend
veranderd is. Hoe kan Den Haag hier op inspelen en waar moeten we ons op voorbereiden?
• De economische betekenis van de groeiende potentie van Den Haag als kennisstad;
• De gevolgen van de kansen en bedreigen voor de Binnenstad van Den Haag, als belangrijke
economische motor voor Den Haag. De opening van Amare in 2021 voegt een belangrijke
economische waarde toe, terwijl de sluiting van het Binnenhof en de opening van The Mall
of the Netherlands tegelijkertijd een uitdaging zijn. Samen met betrokkenen wil de EBTH
bezien hoe hier het beste op kan worden ingespeeld;
• De kansen voor Den Haag die ontstaan na de landelijke verkiezingen, op basis van het
regeerakkoord.
Veel van onze adviezen baseren op onze eigen ervaringen en ervaringen die we ophalen bij
partijen van binnen en buiten de stad. Voor sommige onderwerpen vragen we een externe partij
voor een verdieping of schakelen we de hulp van deskundigen in. Gezien de beperking in
beschikbaar budget zal de board in 2021 vooralsnog geen eigen onderzoeken uitzetten, maar
daarin aansluiting zoeken bij andere initiatieven.
3.2 Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
Economic Board The Hague zet zich in als ambassadeur voor Den Haag als innovatieve en
ondernemende stad. De ambassadeursrol bestaat uit de communicatietaken van de board en uit
verbindende en vertegenwoordigende activiteiten. De board zit het Bestuurlijk Overleg
Economische Zaken (BOEZ) voor (een overleg tussen gemeente en branche- en koepelorganisaties
voor ondernemers), helpt ondernemers die hun weg niet vinden binnen de gemeente en helpt met
profilering en het genereren van aandacht voor bijzondere prestaties en projecten van Haagse
bedrijven en instellingen. Ook zet de board haar brede netwerk in om voor ondernemers of
projecten die passen bij de doelen van de board verbindingen te leggen die die ondernemer of dat
project vooruit kunnen helpen. Soms gaat het om eenmalige impulsen (bijvoorbeeld een gesprek,
presentatie, Twitter- of nieuwsbericht), soms om structurele inzet van de board.
In 2020 is ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van de board, door actieve inzet op online
communicatie middels website en social media. Met resultaat: de website
economicboardthehague.com trekt nu gemiddeld zo’n 2.800 bezoekers per maand en het aantal
volgers op sociale media is ten opzichte van 2019 verdubbeld. Daarnaast heeft de board
gedurende het jaar meerdere interviews gegeven aan lokale media over uiteenlopende
onderwerpen. Het resultaat is dat de board ook via die weg beter gevonden wordt en dat
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ondernemers directer contact opnemen. In 2021 gaan we door op deze voet en zorgen we opnieuw
voor een duidelijke zichtbaarheid. Net als in 2020 kiezen we voor samenwerking met bestaande
partijen als MKB Den Haag, VNO/NCW, Koninklijke Horeca Nederland en Stichting
Bedrijventerreinen Haaglanden. Door gebruik te maken van de bestaande netwerken in de stad
vergroten we de zichtbaarheid snel en zorgen we ook dat er geen dubbele boodschappen de stad
in gaan.
Ambassadeursactiviteiten in 2021
✓ Den Haag Zuidwest
In 2021 wil de board zich hard maken voor economische groei in Den Haag Zuidwest. We zetten
ons netwerk in en gaan actief op zoek naar kansen en mogelijkheden. De komende jaren worden
er veel woningen gebouwd in Zuidwest, maar het is zaak dat er ook voldoende werkgelegenheid
wordt gecreëerd. Maar wat is daarvoor nodig: wat zijn de randvoorwaarden? De board zet in op
het aan elkaar verbinden van belanghebbende partijen om zo te komen tot concrete antwoorden
op de levende vraagstukken.
✓ Gezamenlijke behartiging Haagse mobiliteitsbehoefte (voorheen project Captains Dinner)
Begin 2021 zal de eerste virtuele bijeenkomst van de CEO’s van de acht grootste werkgevers van
Den Haag gericht op het gezamenlijk op de kaart zetten van de Haagse mobiliteitsbehoefte. Zij
hebben gezamenlijk een startverklaring ondertekend en de commitment uitgesproken om zich in
te zetten voor een actieve lobby richting de Rijksoverheid voor gelden t.b.v. de
mobiliteitsuitdagingen in Den Haag. In 2021 zal de board verder bouwen op dit eerste virtuele
moment en de startverklaring verder in praktijk brengen.
✓ Boardcircles
In 2021 zullen we de ingezette lijn van boardcircles voortzetten waarbij we boardleden rondom
een bepaald thema in gesprek laten gaan met ondernemers en andere belanghebbenden in de
stad. We kunnen de boardcircles inrichten rondom specifieke vraagstukken van bijvoorbeeld de
gemeente Den Haag, maar dat hoeft niet. Een boardcircle levert in ieder geval een advies of
nieuwe gedachtelijn op over het gekozen thema, maar kan ook resulteren in een concreet project.
✓ BOEZ
De EBTH heeft een aantal jaren geleden het voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg
Economische Zaken overgenomen, toen dat overleg nog amper plaatsvond. In de tussentijd is het
overleg uitgegroeid tot een structureel overleg, in aanwezigheid van de Wethouder Economie. De
agendapunten komen vanuit de leden zelf of vanuit de gemeente Den Haag. Het BOEZ wordt dan
ook meer en meer gezien als adviesorgaan, wat de samenwerking in 2020 ook wel bewezen heeft:
het BOEZ heeft een belangrijke adviserende rol gespeeld in de totstandkoming van het sociaaleconomische herstelplan. In de eerste helft van 2021 zal de board (in de vorm van voorzitter Henk
Kool) opnieuw voorzitter zijn van dit overleg. In samenspraak met de gemeente Den Haag en de
werkgeversorganisaties stellen wij de agenda op en verzorgen de verslaglegging.
✓ Netwerkgesprekken en presentaties
Boardleden kunnen desgevraagd ingezet worden voor netwerkgesprekken of presentaties over
hun werkveld en het werkveld van de board. Daarbij is het van belang dat we de doelen van de
board in acht houden en nastreven.
✓ Online communicatie
De online aanwezigheid van de board is weliswaar gegroeid in 2020, maar de groeiambitie blijft
bestaan. In 2021 wordt dan ook voortgebouwd op hetgeen in 2020 is ingezet: het regelmatig
plaatsen van relevante content op de website en social media kanalen.
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3.3 Aanjagen en initiëren van economische projecten
Economic Board The Hague jaagt economische projecten aan en initieert projecten waarmee de
doelen en de ambitie van de board dichterbij worden gebracht. De projecten kunnen van zeer
verschillende aard zijn en zijn altijd in samenwerking met andere partijen. De board streeft ernaar
om projecten in de opstartfase te ondersteunen – de fase waarin de haalbaarheid, de scope en de
werkwijze nog niet precies vaststaan en mensen, energie en middelen bij elkaar gebracht moeten
worden. Bijvoorbeeld door kansrijke projectideeën van anderen op te sporen of zelf te
ontwikkelen, partijen bij elkaar te brengen (rondom zo’n projectidee), een haalbaarheidsstudie te
(laten) doen, mee te zoeken naar financiering, een projectopzet of business case te schrijven et
cetera. In of na deze eerste fase worden projecten door de board bij partijen in het Haagse
(economische) speelveld belegd. Hierna blijft de board als ambassadeur en eventueel als
strategisch partner bij de projecten betrokken. De board voert in principe zelf dus geen projecten
van kop tot staart uit.
Anders dan in andere jaren zal in 2021 de focus vooral liggen op de rol van verbinder en initiator.
De board heeft in 2021 zeer beperkte beschikking over vrij te in zetten middelen, waarmee er
kritisch gekeken wordt naar de besteding. De board is echter wel zeer goed in staat om haar
netwerk, kennis en toegang tot bepaalde personen en organisaties in te zetten om project ideeën
die passen bij de doelstellingen een duwtje in de goede richting te geven.
Criteria waarlangs een project wordt beoordeeld zijn:
• Het project heeft naar verwachting een substantieel rendement op de doelen van de board;
• Het project sluit aan bij een goede spreiding van de projecten over de verschillende doelen
van de board;
• Het project biedt op voorhand een goede kans van slagen en levert naar verwachting
binnen een jaar de eerste resultaten op;
• Eigenaarschap van het project kan (binnen een jaar) bij andere partijen worden belegd en
deze zijn bij voorkeur reeds in de opstartfase betrokken;
• Een of meer boardleden zijn bereid om binnen de board als portefeuillehouder van het
project op te treden en naar de buitenwereld toe een ambassadeursrol voor het project te
vervullen;
• Het project staat in een positieve relatie tot gemeentebeleid en initiatieven in de regio;
• Het project is onderscheidend en/of innovatief.
Projecten in 2021
Onderstaande projecten zal de board in 2021 oppakken vanuit het bestaande budget, aangevuld
met financiële middelen van derden.
✓ The Hague. WE make it work
Dit evenement zou in 2020 worden georganiseerd als opvolger van het succesvolle Den Haag
Werkt in 2019. Helaas is de editie 2020 geannuleerd als gevolg van de corona maatregelen. Voor
2021 ziet de board kansen om een nieuw evenement te organiseren en dat in het teken te zetten
van de post-corona economie. De financiering van The Hague. WE make it work loopt buiten de
begroting van de EBTH om. De bijdrage van de board aan het evenement zelf komt door het
beschikbaar stellen van capaciteit.
✓ Samenwerking met Leiden Bio Science Park
De board is in gesprek met Leiden Bio Science Park om te kijken naar een eventuele samenwerking.
Het doel hiervan zou zijn om het sterk ontwikkelde bio science cluster in Leiden, meer te verbinden
met het IT cluster dat juist sterk ontwikkeld is in Den Haag. Beide clusters kunnen elkaar
versterken, en daarmee ook zichzelf versterken. Bijkomend voordeel van een samenwerking met
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Leiden is de verbreding van de scope van Den Haag, die nu veelal gericht is op het Zuiden, en in
mindere mate op het Noorden. Er zal gestart worden met het uitvoeren van een onderzoek om te
kijken op welke vorm de clusterversterking en -samenwerking opgepakt zou moeten worden om
succesvol te zijn. Voor de financiering van dit onderzoek wordt o.a. gesproken met het Leiden Bio
Science Park en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.
✓ Banencreatie in Zuidwest
De board is in gesprek met een partij die kansen ziet voor het creëren van werkgelegenheid in
Zuidwest. Deze partij heeft zeer veel ervaring bij het herplaatsen van werknemers na grote en
omvangrijke reorganisaties, zowel nationaal als internationaal. De board zal deze partij koppelen
aan de juiste personen, maar zou gezien de grote impact van dit project, graag ook op andere
manieren ondersteuning bieden en er een project van maken. Op welke manier dat mogelijk is, zal
in een later stadium duidelijker worden.
Aanvullende projecten voor 2021
In de voorbereidende gesprekken met de wethouder aangaande de inzet van de Economic Board
The Hague is gesproken over de inzet van incidentele middelen voor projecten die door de board
als kansrijk worden geacht. De ervaring leert dat het lastig is om op voorhand al precieze
projectvoorstellen uit te werken, zeker gezien de verwachtte input van derde partijen. Er zijn
echter wel diverse gedachtegangen waar het gaat om de inzet in 2021. Deze worden onderstaand
uiteengezet. De ervaring leert echter ook dat de board gedurende het jaar veelvuldig wordt
benaderd door partijen met concrete voorstellen. Indien opportuun zullen we deze op dat moment
voorleggen en bespreken.
✓ Ondersteuning horeca en MKB
Begin december organiseert de board een boardcircle gericht op de horeca en MKB waarin het
vooral gaat over financiële uitdagingen in de huidige corona periode. Het doel van deze
boardcircle is om met elkaar kennis uit te wisselen en te kijken wat er nodig is om elkaar verder te
versterken. De board biedt graag haar ondersteuning daarvoor aan. In welke vorm, hangt af van
de resultaten van de avond, maar het zou een potentieel project kunnen worden voor 2021. In het
verlengde hiervan zal de board ook kijken naar mogelijkheden om de Haagse horeca in te zetten
als ontmoetingsplek voor de zakelijke markt. De coronacrisis heeft de werkende wereld naar
verwachting permanent veranderd, maar de behoefte aan interactie en elkaar ontmoeten blijft.
Hoe kan Den Haag zich hier verder in ontwikkelen en wat hebben de vragende (werkgevers) en
aanbiedende partijen (horeca) hiervoor nodig?
✓ Ondersteuning ontwikkeling duurzaamheidscluster in de Internationale Zone
De board is in gesprek met het Omniversum en het Museon over hun ambities om een plek te
creëren voor start- en scale ups met een focus op duurzaamheid. Graag zetten we deze gesprekken
in 2021 voort en koppelen we de partijen aan juiste contactpersonen en ons bredere netwerk.
✓ Profilering van het cybersecurity cluster in Den Haag
Cybersecurity is een sector met jaar op jaar groeicijfers van zo’n 20%, waarvan de verwachting is
dat deze groeicijfers ook de komende jaren gehaald worden. Daarnaast is het een sector die stevig
verankerd is in het profiel van Den Haag als stad van Vrede & Recht. En niet te vergeten: er is reeds
een sterk cluster in Den Haag aanwezig rondom security, gevestigd in de Hague Security Delta.
Voor de board is het dan ook van belang dat Den Haag de kans pakt en zich steviger profileert als
de plek waar organisaties, bedrijven en congressen die actief zijn in de wereld van cybersecurity
zich willen vestigen of hun congres willen organiseren. Den Haag en cybersecurity zouden
onlosmakelijk aan elkaar verbonden moeten worden. Die ruimte is er, en de board zet zich graag
in voor de verdere invulling.
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✓ Verdere samenwerking binnen het programma Impact Economy
In Den Haag werken dagelijks duizenden mensen aan innovaties voor een betere wereld. Onder
de vlag van ImpactCity werken verschillende partijen samen aan het versnellen van de transitie
naar een duurzame economie, middels technologie en innovatie. In 2021 onderzoeken we graag
in hoeverre de board een grotere rol kan spelen bij de verdere uitrol van dit programma en het
koppelen van bestaande en nog te ontplooien initiatieven aan de nieuwe, nog vast te stellen,
impact strategie.
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4. Financiën
Onderstaand de begroting voor de uitvoer van voorliggend werkplan in 2021. De baten kant van
deze begroting bestaat uit twee delen: de bijdrage aan de board voor 2021 van de gemeente Den
Haag en de resterende middelen uit 2020 die als transportsubsidie meegenomen worden naar
2021.
Onderstaande begroting is een bruto begroting. Pas aan het einde van 2020 is bekend hoe hoog de
transportsubsidie precies zal zijn. In de eerste boardvergadering van 2021 zal dan ook een
aangepaste begroting worden vastgesteld die de basis vormt voor de verantwoording in 2021. De
hoogte van de subsidie van de gemeente Den Haag staat echter wel vast.
Daarnaast geldt dat de board momenteel een verzoek heeft liggen bij de Belastingdienst voor
toepassing van de transparantiemethode van het BTW compensatiefonds. Als dit verzoek
gehonoreerd wordt dan zal de board de BTW die betaald wordt in 2021 verrekenen met de
gemeente Den Haag middels het BTW compensatiefonds. Omdat nu nog niet zeker is of dit verzoek
wordt gehonoreerd, wordt onderstaande een bruto begroting gepresenteerd, inclusief BTW. Indien
de board de transparantiemethode mag toepassen, dan kan een netto begroting worden
opgemaakt. Daarin zal dan meer out of pocket budget beschikbaar zijn voor de activiteiten, gezien
de kosten voor bemensing en organisatie dan zonder BTW kunnen worden opgenomen.
Baten
Subsidie gemeente Den Haag t.b.v.
out-of-pocketkosten
Transportsubsidie uit 2020

Lasten (inclusief BTW)
€ 100.000,-

Kosten voor bemensing en organisatie1:

€ 150.000,-

- Uitvoeringsorganisatie
- Voorzitter (tot 1 mei 2021)
- Vacatievergoedingen
- Inhuur derden (financiële organisatie,
accountant, kosten administratie)
Out of pocket kosten besteed aan de
activiteiten

Totaal baten

€ 250.000,-

Totaal lasten

€ 157.300,€ 16.456,€ 5.000,€ 25.000,€ 46.244,€ 250.000,-

De financiering voor The Hague. WE make it work wordt separaat georganiseerd in een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag, Rabobank en World Forum en valt
daarmee buiten bovenstaande begroting.

1

Volgens de statuten stelt Economic Board The Hague de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van de
bestuurders van de stichting vast. In dit werkplan wordt voorgesteld om aan de reguliere leden van de board een
vacatievergoeding van € 200,- per vergadering toe te kennen. De ervaring geeft aan dat niet alle leden hiervan
gebruik maken. De voorzitter ontvangt een vergoeding voor de uren die aan de board worden besteed ter hoogte
van 1 dag in de week. De inzet van de bezoldigde voorzitter geldt voor de eerste 6 maanden.
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