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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Economic Board The Hague 2019. Een jaar waarin het goed ging 
met de economie van Den Haag. We hadden te maken met een hoogconjunctuur waarin de 
grootste problemen voor het Haagse bedrijfsleven lagen op het terrein van de arbeidsmarkt: hoe 
vinden we de juiste personen voor onze vacatures.  
 
Op het moment van schrijven leven we echter in een compleet andere situatie. Het coronavirus 
heeft een ongekend harde klap veroorzaakt voor Den Haag, voor Nederland en voor de wereld. De 
economie waar we 2019 mee eindigden, is niet de economie waar we nu in 2020 mee te maken 
hebben. Uitdagingen zijn totaal veranderd en het bedrijfsleven probeert zich aan alle kanten aan 
te passen aan het nieuwe normaal. Iedereen werkt massaal thuis en vooral de horeca en het 
toerisme zitten in een overlevingsstand. 
 
De Economic Board The Hague heeft zich in 2019 hard gemaakt voor een sterke economie voor 
Den Haag. Hoe we dat gedaan hebben staat in het voorliggend jaarverslag uitgewerkt. In 2020 
zullen we, waar mogelijk, ons nog harder maken en onze bijdrage eraan leveren dat we als stad 
zo goed mogelijk uit deze crisis komen. Dat doen we graag samen met onze partners en samen 
met de gemeente Den Haag. 
 
 
Met economische groet, 
 
 
Henk Kool 
Voorzitter Economic Board The Hague 
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1. Organisatie 
 

1.1 Samenstelling board 
De Economic Board The Hague bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 personen. Op 31 december 
2019 bestond de board uit 9 leden.  
 
In 2019 zijn de volgende leden uitgetreden: dhr. Kars Veling, dhr. Simon Kennedy, dhr. Richard 
Franken, dhr. Jos Keurentjens en dhr. Henk Geveke (in 2019 ingetreden en uitgetreden). Nieuwe 
leden die in 2019 zijn toegetreden zijn mevr. Maja Rudinac, dhr. Anil Soekhoe en dhr. Erwin Muller. 
 

De samenstelling van de board op 31 december 2019 was als volgt: 
 

 
Henk Kool  
Voorzitter Economic Board The Hague 
 

 

 
Kaushilya Budhu Lall 
Partner Meijer Advocaten en 
penningmeester EBTH 

 

 
Michiel Middendorf 
General Manager World Forum The 
Hague en secretaris EBTH 

 

 
Berry Vetjens 
Roadmap Next Economy / TNO 

 

 
Marjan van Loon 
President directeur Shell Nederland 

  
Harry Wientjens 
Directeur Particulieren & Private 
Banking Rabobank Den Haag 

 

 
Anil Soekhoe 
Eigenaar chocolaterie Hop & Stork 

 
Maja Rudinac 
Vice President of Business 
Development Caspar.ai 

 
Erwin Muller 
Decaan Faculteit Governance and 
Global Affairs Universiteit Leiden/ 
bestuurder Campus Den Haag 
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1.2 Samenstelling bestuur van de Stichting Economic Board Den Haag 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Economic Board Den Haag is in 2019 
ongewijzigd en bestaat uit: 

• Dhr. Henk Kool – voorzitter 
• Mevr. Kaushilya Budhu Lall – penningmeester 
• Dhr. Michiel Middendorf – secretaris 

 
Het bestuur van de stichting 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. 
 
1.3 Uitvoeringsorganisatie 
De board en het bestuur worden ondersteund door een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren 
van hun werkzaamheden. Tot 1 oktober 2019 was adviesbureau Twynstra en Gudde aangesteld als 
uitvoeringsorganisatie. Per 1 oktober 2019 heeft The Hague & Partners deze rol overgenomen. De 
werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie richten zich op 3 taken: programmeren, 
positioneren, organiseren. 
 
Voor een nadere toelichting op de werkzaamheden van de board, het bestuur en de 
uitvoeringsorganisatie, zie het document Verantwoording opdracht 2019.  
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2. Werkzaamheden en resultaten 2019 
 
De Economic Board The Hague is een onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie van 
Den Haag. De board bundelt de krachten van ondernemers en kennisinstellingen in de stad, geeft 
gevraagd en ongevraagd advies over economisch beleid en initieert projecten die – altijd in 
samenwerking met andere organisaties – de werkgelegenheid en het investeringsklimaat in de 
stad Den Haag versterken. De board heeft daarbij de volgende ambitie: het realiseren van een 
sterke en innovatieve economie in Den Haag, waarin ook middelgrote en kleine bedrijven 
veerkrachtig zijn in de transitie naar de Next Economy. 
 
De board doet dit vanuit 3 rollen: 

1. Adviseren van de gemeente Den Haag over economisch beleid 
2. Aanjagen en initiëren van economische projecten 
3. Ambassadeur van Den Haag als innovatie en ondernemende stad 

 
2.1 Adviseren van de gemeente Den Haag over economisch beleid 
De adviesrol is door de board in 2019 breed opgepakt en heeft zich gericht op een groot aantal 
thema’s, waaronder: 

• De Haagse Ondernemersagenda 
• De mobiliteitsopgave 
• De Human Capital Agenda en de potentie daarin voor Haagse projecten 
• Het verbinden van ondernemers in Den Haag Zuidwest 
• Een skills aanpak bij het stimuleren van werk-naar-werk 
• Advisering ondersteuning ZZP’ers.  
• De Aanpak Citybranding 

 
Een aantal van de onderwerpen waarover de board advies heeft gegeven zijn verder uitgegroeid 
tot een project. Zo heeft de board de mobiliteitsopgave centraal gezet als bespreekpunt voor een 
te organiseren Captains Dinner met als genodigden de CEO’s van de grootste bedrijven van Den 
Haag.  
 
De verkenning van de advisering ondersteuning ZZP’ers heeft ertoe geleid dat er een voorstel is 
ingediend voor een onderzoek naar het verbeteren van de informatievoorziening en het netwerk 
aan ZZP’ers in Den Haag. Dit onderzoek is in 2019 afgerond en begin 2020 aan de board 
gepresenteerd. 
 
Bijzondere aandacht is er in 2019 geweest voor de ontwerp Economische Visie van de gemeente 
Den Haag. De board heeft hierover intensief advies gegeven. Om tot dat advies te komen is een 
grote stakeholdersbijeenkomst georganiseerd en zijn diverse partijen in de stad geconsulteerd. 
Het resultaat is een omvangrijke brief met daarin een aantal adviezen, aandachtspunten een 
aanscherpingen die de gemeente Den Haag heeft kunnen gebruiken bij de verdere uitwerking en 
uitrol van de visie. 
 
2.2 Aanjagen en initiëren van economische projecten 
Waar het gaat om het aanjagen en initiëren van economische projecten zijn er aan het begin van 
het jaar projecten benoemd die hun uitwerking zouden vinden in 2019. Onderstaand wordt per 
project ingegaan op de uitrol danwel de status ervan aan het einde van het jaar. 
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Project Resultaat 
Den Haag Werkt! Op 21 maart 2019 heeft de board, samen met de Rabobank, gemeente Den 

Haag en het World Forum de eerste editie van het evenement Den Haag 
Werkt! georganiseerd. Meer dan 500 deelnemers waren aanwezig. Tijdens 
het evenement zijn o.a. ideeen ontwikkeld en verbindingen gelegd. 
Werkgevers hebben zich laten inspireren tijdens het ondernemersontbijt en 
verschillende deelsessies om hun personeelstekort aan te pakken en 
studenten hebben zich laten uitdagen op performance. De direct zichtbare 
resultaten werden bereikt in het matchen van werkzoekenden aan 
werkgevers. 
De samenwerkingspartners hebben het evenement als een succes 
bestempeld en met elkaar de voorbereidingen getroffen om in 2020 een 
nieuwe editie te organiseren. De merknaam Den Haag Werkt! zal daarvoor 
niet meer worden gebruikt, deze is overgekocht door de gemeente Den 
Haag t.b.v. het Werkgevers Servicepunt. 
 
Financiering van Den Haag Werkt! verliep via een separate opdracht en 
begroting, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
betrokken partijen. 

Mijn kind wil later 
robot worden 

De gedachte achter dit project is dat kinderen van nu opgeleid worden voor 
banen die later niet meer bestaan en te weinig in aanraking komen met 
nieuwe techniek, waaronder ook robotica. Gedurende 2019 is dit 
gedachtegoed nader samengebracht in het project Programmania (zie 
onder), waarmee het project “mijn kind wil later robot worden” verder niet 
meer is opgepakt. 
 
Er is geen budget besteed aan dit project. 

Captains dinner De board heeft zichzelf in 2019 ten doel gesteld om de CEO’s van de 5 
grootste bedrijven van Den Haag bij elkaar aan tafel te krijgen middels een 
Captains Dinner. Er moest echter ook een inhoudelijk doel en argument zijn 
om dit te realiseren. Gedurende 2019 is besloten om het thema mobiliteit 
centraal te zetten tijdens dit diner. De bereikbaarheid van Den Haag staat 
onder druk en het is in het belang van de grootste werkgevers van Den 
Haag om goed bereikbaar te blijven voor hun werknemers. In 2019 zijn de 
voorbereidingen getroffen voor het diner, bestaande uit gesprekken met de 
gemeente Den Haag, afdeling mobiliteit, om de vraag concreter uit te 
werken. Tevens is er gewerkt aan het precieze programma en concept, een 
uitnodigingstekst en genodigdenlijst. De insteek is om het diner in de eerste 
helft van 2020 te organiseren.  
 
Daardoor is er in 2019 geen budget besteed aan dit project en zal het 
budget worden meegenomen als transportsubsidie naar 2020. 

Versterken 
ondernemerschap 
in de wijk 

Het doel van dit project was het versterken van de wijkeconomie. Daarvoor 
is een tweetal boardcircles georganiseerd in Transvaal en de Schilderswijk. 
Tijdens deze boardcircles zijn boardleden in gesprek gegaan met lokale 
ondernemers om te spreken over de problemen waar zij tegenaan lopen en 
de kansen die zij zien om hun wijkeconomie te versterken. Initieel was het 
de bedoeling hier 1 boardcircle aan te wijden, maar er bleek dusdanig veel 
emotie in de wijk aanwezig voor dit onderwerp dat er besloten is om een 
tweede vervolg editie te organiseren. Het resultaat van de sessies is dat er 
zeker kansen zijn om de economie van deze wijken te versterken. De basis 
daarvoor is het verenigen van de ondernemers. Dit vereist echter een 
meerjarige en doelgerichte aanpak, met bijbehorende financiering. In het 
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verleden is er vaker gewerkt met kwartiermakers waarmee goede 
resultaten geboekt werden. Helaas verdween de samenwerking echter 
weer als de kwartiermaker stopt. 
De board is in samenspraak met de Rabobank, MKB Den Haag en Zebra 
Welzijn in gesprek over een vervolg traject in 2020. Daarvoor wordt in 
eerste instantie nader onderzoek gedaan naar de wensen en 
verwachtingen in de wijk, de lead daarvoor ligt bij Rabobank en MKB Den 
Haag.  
De kosten die gemaakt zijn hebben betrekking op de boardcircles. Na 
afloop van het onderzoek aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 
wordt gekeken naar een eventueel verder uit te rollen project. 

Plant of the 
Future 

Het doel van project Plant of the Future is om te kijken of Den Haag een 
business accelerator programma kan ontwikkelen om scale-ups in de 
energiesector te ondersteunen. Gedurende 2019 zijn diverse gesprekken 
gevoerd met verschillende partijen. Uiteindelijk is de board een 
samenwerking aangegaan met World Startup Factory voor een 
haalbaarheidsstudie. WSF voert gesprekken met diverse partijen met als 
uiteindelijk doel om te komen tot een daadwerkelijk scale-up programma 
waarmee Den Haag zich nationaal en internationaal onderscheid. Omdat 
er diverse kritische succesfactoren bepalend zijn voor dit traject is er in 
eerste instantie opdracht gegeven voor het organiseren en uitvoerig 
voorbereiden van een kick-off bijeenkomst op basis waarvan een go/no go 
moment wordt ingebouwd voor een volgende fase. In deze volgende fase 
wordt de markt daadwerkelijk benaderd en wordt het programma 
opgestart met betrokken partijen. Eind 2019 is de status dat de 
voorbereidingen van de kick-off bijeenkomst in volle gang zijn. Er zijn 
diverse gesprekken met uiteenlopende partijen en de verwachtingen zijn 
positief. De kick-off bijeenkomst zal begin 2020 plaatsvinden. 
 
Het budget dat besteed is in 2019 komt ten goede aan de genoemde kick-
off bijeenkomst en het voorbereidende traject. 

Programmania Na verkenningen bij Legoland, is de board in de loop van 2019 in gesprek 
gegaan met Museon. Zij zijn voornemens om in hun museum diverse 
laboratoria in te richten waarin kinderen op een interactieve manier in 
aanraking kunnen komen met een aantal thema’s. Eén daarvan is een 
robotica en programmeer lab. De board heeft Museon in 2019 geholpen 
met het uitwerken van hun business plan en heeft gesprekken gevoerd op 
het stadhuis om het plan onder de aandacht brengen. 
 
Eind 2019 is de stand van zaken dat het plan nog niet akkoord is bevonden, 
er zijn nog wijzigingen nodig die in de eerste maanden van 2020 moeten 
worden opgepakt. Of er vervolgens financiering beschikbaar komt voor het 
plan is nog niet zeker. 

Energietransitie Centraal bij het project Energietransitie staat de werkgelegenheidsopgave 
die voortkomt uit deze transitie. De board heeft in juni een werksessie 
georganiseerd rondom het thema werk-naar-werk met in het bijzonder 
aandacht voor de energietransitie. Het doel van de bijeenkomst was een 
verdieping in de skills-aanpak en het informeren over landelijke 
ontwikkelingen en succesvolle projecten uit andere regio’s. Helaas heeft 
deze sessie niet geleid tot concrete aanknopingspunten voor kansrijke 
projecten voor Den Haag. Daarbij speelt mee dat de veranderende 
arbeidsmarkt volgens de board nog niet duidelijk genoeg op de politieke 
agenda staat. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de board eind 2019 
opdracht gegeven aan bureau Policy Research voor het uitvoeren van een 
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studie naar de impact van werk-naar-werk op Den Haag. Dit onderzoek 
wordt in het begin van 2020 opgepakt en afgerond en biedt de basis voor 
verdere advisering. 
 
Het budget dat gemoeid gaat met het onderzoek valt in 2020, maar staat 
als reservering reeds opgenomen in de jaarrekening 2019. Overige kosten 
op dit project hebben betrekking op de werksessie. 

Cyberwerf De board is  één van de initiatiefnemers geweest van het project Cyberwerf. 
Het project biedt ICT-studenten van het ROC Mondriaan de kans 
werkervaring op te doen met concrete cybersecurity vraagstukken uit het 
bedrijfsleven. De eerste pilot is zeer succesvol geweest en dat is ook gezien 
door externe partijen. Zo is Cyberwerf door het magazine Computable 
uitgeroepen tot ICT project van het jaar voor het MKB en hebben we een 
Computable Award gewonnen. 
 
Gezien het succes van de eerste pilot is de board in gesprek met Cyberwerf 
voor een verdere uitrol van de pilot bij andere bedrijventerreinen in Den 
Haag en wellicht daar buiten. 
 
De kosten die gemaakt zijn op dit project in 2019 hadden betrekking op de 
gewonnen Award. 

 
2.3 Ambassadeur van Den Haag als innovatie en ondernemende stad 
De Economic Board The Hague zet zich als ambassadeur in voor Den Haag als innovatieve en 
ondernemende stad. Dat doet zij centraal vanuit de board, maar ook individuele boardleden 
maken zich hier hard voor. De ambassadeursrol uit zich vooral in vele netwerkgesprekken met 
partijen van binnen en buiten de stad, maar ook organiseren we zelfstandig presentaties of 
brengen we partijen bij elkaar. 
 
De ambassadeursrol kwam in 2019 onder andere tot uiting op de volgende manieren: 

• Voorzitterschap Bestuurlijk Overleg Economische Zaken 
• Gesprekken met Hague Security Delta, The Hague Tech & Talent, Ministerie Economische 

Zaken en Klimaat, afdeling economie gemeente Den Haag en diverse wethouders 
• Gesprekken over de regiodeal Zuidwest 
• Gesprekken over oprichting energie-academie 
• Kennismakingsgesprekken met de raadsfracties en wethouders 
• Interview in het kader van de ontwikkeling van Chinatown 
• Interview in het kader van de inrichting van het acquisitielandschap in Den Haag 
• Ondertekening van diverse zaken: sectordeal Bouw & Techniek, Human Capital Agenda, 
• Uitnodiging bedrijven voor een ambassadeursdiner tijdens Global Entrepeneurship 

Summit. 
• Ontbijtsessie mobiliteit 
• Bijwonen prijsuitreiking Computable Award 
• Expertmeeting digitalisering onderwijs 
• Werkbezoek Young digitals 
• Bezoek jaarcongres MKB-Nederland 
• Gesprek voorzitter Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT 
• Kennismakingsgesprek directie Aramco 
• Gesprek directie Olympia 
• Gesprek Smith Communicatie 
• Bijwonen ondernemersontbijt(en) 
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• Receptie Prinsjesdag 
• Receptie + diner burgemeester Ottewa (Canada) 
• Werkbezoek Happy Tostii 
• Geven van workshop goed ondernemen 
• Presentatie EBTH op Haagse Sail 
• Rondetafelgesprek Economische Visie Den Haag 
• R.evolution of events (verjaardag World Forum) 
• Kennismaking directie Haags Milieu Centrum 
• Diverse interviews krant, radio en TV. 

 
Speciale aandacht gaat uit naar de 4 boardcircles die we in 2019 hebben georganiseerd. Het idee 
achter de boardcircles is dat één of meerdere boardleden het gesprek aangaan met hun achterban 
over een specifiek thema. Zo hebben we in 2019 een boardcircle georganiseerd over 
familiebedrijven onder leiding van boardlid Harry Wientjens, een boardcircle over innovatie onder 
leiding van boardlid Maja Rudinac en twee boardcircles met betrekking tot wijkeconomie in 
Transvaal/Schilderswijk onder leiding van boardlid Kaushilya Budhu Lall. Het concept van de 
boardcircles wordt als zeer positief ervaren en wordt dan ook doorgezet naar 2020. 
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3.  Financiën 
 

De financiën van de board in 2019 bestonden uit 3 posten: 

1. Een opdracht t.b.v. de bemensing à € 353.980,- inclusief BTW 
2. Een subsidie t.b.v. de out of pocket kosten à € 145.340,- 
3. Een transportsubsidie uit 2018 à € 61.599,- 

Hiermee komt de totale begroting voor de Economic Board The Hague in 2019 neer op € 560.919,- 
Van de subsidie is momenteel 90% reeds ontvangen conform de subsidievoorwaarden. Waar het 
gaat om de opdracht is er een separate verantwoording opgesteld voor de besteding van deze 
middelen. Wel is dit budget meegenomen in de complete jaarrekening die is opgesteld door BDO 
en is gecontroleerd door de onafhankelijke accountant van Baker Tilly. De gecontroleerde 
jaarrekening is, inclusief bestuursverslag, als separaat bestand toegevoegd aan dit jaarverslag. 

 
Onderstaand wordt het overzicht van de baten en lasten weergegeven aan de hand van de 
begroting. De cijfers geven aan dat er sprake is van een onderbesteding van de subsidie in 2019. 
De redenen hiervoor variëren per project en zijn reeds aangegeven in de inhoudelijke verklaringen 
in het hoofdstuk hiervoor. Het resterende budget van 2019 zal de board als transportsubsidie 
meenemen naar 2020, daarvoor is reeds toestemming gegeven bij de toekenning van de subsidie 
voor 2020. Gezien de onderbesteding zal de board de resterende 10% subsidie van 2019 niet meer 
factureren. 
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3.1 Begroting & Realisatie 
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