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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Economic Board The Hague 2020. Een jaar dat er één van 
voorspoed leek te worden. Aan de start van het jaar stonden alle lichten nog op groen: het ging 
goed met de Haagse economie, er was sprake van een hoogconjunctuur. Het bedrijfsleven had 
moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel door een krapte op de 
arbeidsmarkt. Dit beeld veranderde in maart compleet toen de invloed van het coronavirus op de 
wereld duidelijk werd. 2020 werd daarmee plotsklaps een jaar van uitdagingen: de horeca, retail 
en culturele sector hebben hun deuren gedurende vele maanden noodgedwongen moeten sluiten, 
kantoorpanden stonden leeg omdat medewerkers massaal moesten thuiswerken en internationaal 
reizen werd aan banden gelegd met vergaande invloed op het toerisme, de congressector en 
internationaal opererende bedrijven. 
 
Nu 2021 inmiddels een aantal maanden op gang is, is er licht aan het einde van de tunnel. Er zijn 
inmiddels meerdere vaccins beschikbaar en de vaccinaties nemen een vlucht. Iedereen kijkt uit 
naar een zomer waarin hopelijk meer mogelijk gaat zijn en de maatregelen grotendeels losgelaten 
kunnen worden. Een zomer waarin de horeca, retail, cultuur en vrijetijdssector hun deuren weer 
kunnen openen en dat kunnen doen waar ze goed in zijn: een gastvrije ontvangst bieden. Met het 
opengaan van deze deuren is echter niet meteen een einde gekomen aan de coronacrisis. De 
impact op de economisch is enorm en zal nog jaren gevoeld worden. Het kan niet worden 
uitgesloten dat er nog diverse bedrijven failliet zullen gaan en wat daar de impact van zal zijn op 
de verschillende sectoren. Het opnieuw opstarten van de Haagse economie in de tweede helft van 
2021 vereist dan ook grote aandacht. De gemeente Den Haag draagt hier haar steentje aan bij 
vanuit het Sociaal-Economisch Herstelplan. Maar ook wij staan klaar om Den Haag te helpen om 
uit deze crisis te komen. Dat zullen wij doen vanuit een nieuwe rol en een nieuwe opzet van de 
Economic Board The Hague die we in 2021 zullen gaan uitrollen.  
 
Voorliggend jaarverslag zal het laatste zijn waar ik als voorzitter mijn handtekening onder mag 
zetten. Per 1 mei zal ik de voorzittershamer overdragen aan het zeer gewaardeerde boardlid Harry 
Wientjens, die zich vanaf dan de voorzitter van deze mooie club mensen mag noemen. Via deze 
weg wil ik dan ook graag alle partners, bedrijven en personen met wie we de afgelopen jaren 
hebben samengewerkt bedanken. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de 
uitvoeringsorganisatie, de gemeente Den Haag en natuurlijk naar alle leden van de Economic 
Board The Hague. Het ga jullie goed! 
 
 
 
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 
2020 bestond de board uit 11 leden. In 2020 zijn geen leden uitgetreden. Nieuwe leden die in 2020 
zijn toegetreden zijn mevrouw José van Dalen en de heer Leonard Kok. De samenstelling van de 
board op 31 december 2020 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 

 
  

José van Dalen 
Managing Director QISS-IT 

Leonard Kok 
Lid Korpsleiding Nationale Politie 
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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 2020 
ongewijzigd en bestaat uit: 

• De heer Henk Kool – voorzitter 
• Mevrouw Kaushilya Budhu Lall – penningmeester 
• De heer 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. Gedurende heel 2020 is deze rol ingevuld door The Hague & Partners. 
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 2020.  
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2. Werkzaamheden en resultaten 2020 
 

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 doet dit vanuit 3 rollen: 

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

 
2.1 Adviseren van de gemeente Den Haag over economisch beleid 
Waar het gaat om haar adviesrol heeft de board in 2020 ingestoken op een aantal zaken: 
 
Onderzoeken 
Begin 2020 heeft de board aan bureau Policy Research gevraagd om een onderzoek te doen naar 
de veranderende Haagse arbeidsmarkt. De coronacrisis maakte dat een herijking van de cijfers 
nodig was. De resultaten van deze coronatoevoeging zijn reeds gepresenteerd ten tijde van het 
uitbrengen van het door de board opgestelde advies m.b.t. de coronacrisis in Den Haag. In de zomer 
is het totaal rapport afgemaakt en op 6 oktober heeft de board een digitaal oploopmoment 
georganiseerd waarin de resultaten zijn gepresenteerd aan belanghebbenden. Het gehele rapport 
is aangeboden aan het College van B&W. 
 
Naast dit rapport heeft de board ook opdracht gegeven voor een onderzoek naar de behoeftes van 
ZZP-ondernemers in Den Haag, in combinatie met een advies hoe hiermee om te gaan. Het rapport 
was in het begin van 2020 gereed en is bediscussieerd in de boardvergadering van februari. Als 
gevolg hiervan is contact gelegd met de Belastingdienst voor het opstarten van een pilot in Den 
Haag voor het ontwikkelen van een app. Daarnaast zou er een adviesbrief geschreven worden aan 
de gemeente Den Haag, gebaseerd op het rapport. Helaas heeft de coronacrisis ervoor gezorgd 
dat de prioriteiten verlegd moesten worden en dat het vraagstuk niet meer direct actueel was. 
 
Advies coronacrisis en sociaal-economisch herstelfonds 
In het eerste half jaar van 2020 heeft de board hard gewerkt aan een advies op verzoek van de 
gemeente Den Haag over de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Aan de hand van 
nood, herstel en groei heeft de board 11 adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn, samen met 
adviezen van andere partijen in de stad, onder andere gebruikt om de kaders te scheppen voor een 
sociaal-economisch herstelfonds van de gemeente Den Haag. EBTH heeft een actieve rol gespeeld 
in het meedenken over de plannen en hierover geadviseerd. Inmiddels is het sociaal-economisch 
herstelfonds gepresenteerd. 
 
Captains Dinner 
Het is een lang voornemen geweest van de board om de CEO’s van de grootste Haagse werkgevers 
aan elkaar te binden en gezamenlijk op te trekken voor het Haagse belang. En in 2020 was het dan 
zover: het is gelukt om de CEO’s van de acht grootste werkgevers van Den Haag aan elkaar te 
binden en zich te laten uitspreken over het belang van een goede bereikbaarheid van en mobiliteit 
in Den Haag. In het laatste kwartaal van 2020 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor 
wat uiteindelijk een digitaal oploopmoment werd op 22 januari 2021. Onder de naam The Hague 
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Connected zullen de CEO’s zich de komende jaren hard maken voor Haagse belangen en dossiers. 
Het eerste resultaat is een gezamenlijke urgentiebrief, in samenspraak met de gemeente Den 
Haag, ter ondersteuning van de lobby richting het Rijk voor het ondersteunen van de Haagse 
mobiliteitstransitie. 
 
Doorontwikkeling Central Innovation District 
De adviesvraag aan de board hieromtrent zou begin 2020 worden geformuleerd. Helaas is dit door 
de coronacrisis voorlopig uitgesteld en hebben wij hier geen nieuwe informatie over. 
 
Resultaten i.r.t. KPI’s 
In het werkplan 2020 zijn de volgende KPI’s benoemd voor de werkzaamheden van de board 
behorende bij het adviseren van de gemeente over economisch beleid: 

• Vier oploopmomenten, georganiseerd door de board, rondom een specifiek thema, 
waaronder het Captains Dinner gericht op mobiliteit. 

• Vier afgeronde onderzoeken, waaronder het ZZP onderzoek en het onderzoek voor werk-
naar-werk. De overige twee onderwerpen volgen in 2020 en worden gebaseerd op actuele 
vragen. 

 
Het behaalde resultaat is: 

• Drie (virtuele) oploopmomenten georganiseerd: rondom het advies coronacrisis, het 
onderzoek naar de veranderende arbeidsmarkt en de 1.5 meter pitch. De bijeenkomst van 
het Captains Dinner valt net in 2021 en wordt daarom niet meegeteld.  

• Twee afgeronde onderzoeken: ZZP-ondernemers en veranderende arbeidsmarkt (inclusief 
actualisatie als gevolg van de corona impact). 

 
2.2 Ambassadeur van Den Haag als innovatie en ondernemende stad 
Economic Board The Hague zet zich in als ambassadeur voor Den Haag als innovatieve en 
ondernemende stad. 
 
Taskforce Corona 
Vanaf maart is de taskforce corona opgericht, bestaande uit gemeente Den Haag, MKB Den Haag, 
VNO-NCW, KHN, Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden en de Economic Board The Hague. De 
taskforce kwam in het begin tweemaal per week en later wekelijks bij elkaar om het net op te 
halen rondom de situatie in de stad met betrekking tot corona. De taskforce fungeert als ogen van 
de stad en stelt zich op als klankbord voor de gemeente Den Haag. In de zomer is de 
vergaderfrequentie naar beneden gebracht, maar later in het najaar is de frequentie weer 
opgehoogd. De taskforce komt ook nu in 2021 nog regelmatig bijeen, gezien de coronasituatie nog 
steeds actueel is.  
 
Bestuurlijk Overleg Economische Zaken 
Economic Board The Hague fungeert als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economische 
Zaken. Tevens heeft de board de secretariaatsfunctie voor het BOEZ. De EBTH heeft in 2020 vier 
reguliere BOEZ overleggen voorgezeten. Daarnaast is er in de zomer een BOEZ werksessie 
georganiseerd met als onderwerp het sociaal-economische herstelfonds. 
 
Boardcircles 
Na een tijdelijke pauze in het eerste half jaar, zijn de voorbereidingen voor drie boardcircles van 
start gegaan in het derde kwartaal. Het gaat dan om één die zal gaan over liquiditeitsvraagstukken 
in de horeca en het MKB ten tijde van de huidige coronasituatie. Deze boardcircle heeft virtueel 
plaatsgevonden op 8 december. De boardcircle was een succes en zal een vervolg krijgen in de 
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vorm van een klein congres waar MKB ondernemers informatie kunnen krijgen over 
liquiditeitsvraagstukken en tips krijgen om mentaal ook fit te blijven in deze tijd. Helaas heeft deze 
fysieke bijeenkomst nog niet plaatsgevonden als gevolg van de geldende coronamaatregelen. 
 
De tweede boardcircles die in voorbereiding was richtte zich op het in kaart brengen van kansen 
voor Den Haag op het gebied van hybride evenementen (kleinschalig en grootschalig). Helaas 
heeft ook corona hier roet in het eten gegooid: door het aanblijven van de maatregelen en het 
afwezig zijn van perspectief is het niet opportuun gebleken deze boardcircle te organiseren. 
Mogelijk dat we dit later in 2021 nog wel kunnen oppakken. 
 
De laatste boardcircle in ontwikkeling richtte zich op innovatie rondom het Museon en 
Omniversum. De wens bestaat om in dit gebied een hub te maken van partijen die zich 
bezighouden met duurzaamheid en de SDG’s. Helaas is er geen consensus bereikt over de uit te 
nodigen partijen, het programma en de opzet, waarmee het nog niet gelukt is om deze boardcircle 
daadwerkelijk te organiseren. 
 
Online communicatie 
Zichtbaarheid is een belangrijk thema voor de board in 2020. Hier wordt dan ook nog steeds stevig 
op ingezet door het maken en delen van relevante content op de website en de social media 
kanalen. Het resultaat is dat het aantal volgers van de EBTH Linkedin pagina fors gestegen is in 
2020, net als het bezoek aan de website. Ook worden we steeds vaker benaderd door partijen aan 
de hand van informatie die ze gevonden hebben op de website van de board. Dat geeft aan dat de 
online zichtbaarheid verbeterd is in 2020. 
 
Netwerkmomenten en overige ambassadeurstaken 
Naast bovenstaande zaken die uit eigen initiatief zijn opgepakt, heeft de board, zijnde de 
voorzitter of één van de boardleden, ook een rol gespeeld bij andere oploopjes of 
netwerkgesprekken. Dat zijn er inmiddels te veel om allemaal op te sommen. Daarom hierbij een 
greep uit de belangrijkste of meest impactvolle gesprekken: 

• Gesprekken over een 10.000 banen plan voor Den Haag Zuidwest; 
• Gesprekken met Leiden Bio Science park over mogelijke samenwerkingen; 
• Reguliere overleggen met het ministerie van EZK over o.a. de kansen voor Den Haag en de 

MKB Deal; 
• Gesprekken met de Provincie Zuid-Holland over o.a. een werkplan voor jongeren; 
• Gesprekken en presentaties over de Haagse staat van de economie; 
• Het tot stand brengen van een samenwerking tussen sociale onderneming Young Digitals 

en de gemeente Den Haag t.b.v. het vergroten van de online zichtbaarheid van Haagse 
retail ondernemers; 

• Spreker op o.a. een webinar van The Hague Business Agency en Stand van de Stad 
(wijkeconomie); 

• Gezamenlijke inzet van diverse boardleden bij de totstandkoming van de 
participatiekeuken. 

 
Resultaten i.r.t. KPI’s 
In het werkplan 2020 zijn de volgende KPI’s benoemd voor de werkzaamheden van de board 
behorende tot het ambassadeurschap van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad: 

• Vier boardcircles 
• Vier BOEZ vergaderingen 
• Tien netwerkpresentaties 
• Veertig netwerkgesprekken 
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Het behaalde resultaat is: 

• Eén boardcircle 
• Vijf BOEZ vergaderingen 
• 8 netwerkpresentaties 
• 36 netwerkgesprekken 

 
2.3 Aanjagen en initiëren van economische projecten 
Waar het gaat om het aanjagen en initiëren van economische projecten is er in het werkplan een 
aantal projecten benoemd die hun uitwerking zouden vinden in 2020. Onderstaand wordt per 
project ingegaan op de uitrol danwel de status ervan aan het einde van het jaar. 
 
Daarbij geldt dat de board met het oog op de aankomende bezuiniging vanaf de zomer heeft 
besloten om zuinig om te gaan met de bestaande middelen en zelf geen eigen projecten meer te 
initiëren. Daarin sorteert de board voor op de rol die zij in de toekomst intensiever op zal pakken: 
een focus op advies en ambassadeurschap en het niet meer zelfstandig (financieel) opstarten van 
projecten.  
 

Project Status 
The Hague. WE Make 
It Work  
(voorheen Den Haag 
Werkt!) 

De voorbereidingen voor het evenement The Hague. WE make it work 
waren in volle gang, toen het evenement als gevolg van de 
coronamaatregelen moest worden geannuleerd. Er is toen gekeken naar 
een vervolg in het najaar van 2020, maar ook die editie is vanwege corona 
uitgesteld. Uiteindelijk is er gezien de maatregelen als gevolg van de 
corona-situatie en de onzekerheid over de nabije toekomst gekozen om 
geen evenement meer te organiseren in 2020. In het laatste kwartaal is 
gesproken over een volgende variant, die omwille van de 
coronamaatregelen uitgesteld wordt naar het najaar van 2021. 

Plant of the Future De oorspronkelijke opzet van dit project was het realiseren van een 
energy scale-up programma voor Den Haag. Door de coronacrisis is dit 
momenteel niet opportuun. In afstemming met de betrokkenen wordt nu 
gekeken naar een digitale energie start-up hub. Het doel van dit 9 
maanden durende programma is om start-ups in de energiesector verder 
te laten groeien en ze uiteindelijk te laten vestigen in de Energiecentrale 
in Den Haag. World Startup Factory is momenteel nog bezig met het 
benaderen van partners, maar dat is lastig gezien de coronacrisis. Het 
vinden van voldoende partners is echter wel een belangrijke voorwaarde 
voor de financiering, waarover de gesprekken lopen met de gemeente 
Den Haag. 

Wijkeconomie Naar aanleiding van de boardcircles in Haags Veen eind 2019, hebben 
Rabobank en MKB Den Haag de handen ineen geslagen voor een 
onderzoek naar de behoeften van ondernemers in deze wijk. Rabobank 
en MKB Den Haag hebben een aantal consultatierondes gedaan om te 
komen tot een vervolg. Die rondes boden voldoende aanleiding om 
verder te gaan met acties in deze wijken omtrent ondernemerschap en 
inclusiviteit. EBTH wordt op de hoogte gehouden. Indien dat handig is of 
gewenst, kan EBTH in het vervolg van dit traject een rol spelen.  

Programmania Eind 2019 is een eerste conceptplan voor het opzetten van een 
roboticalab in het Museon ingediend bij de gemeente Den Haag. Dit plan 
vereiste enige aanpassingen. Het aanpassen van het plan heeft enige 
vertraging opgelopen als gevolg van de corona-situatie en de daaruit 
volgende werkzaamheden en uitdagingen in het museum.  
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Pitch 1,5 meter 
samenlevingsplan 

De board heeft in samenwerking met de Rabobank op 2 juli de 1,5 meter 
samenlevingspitch georganiseerd. Het doel hiervan was om juist ten tijde 
van de strenge maatregelen ondernemerschap te promoten en 
stimuleren. Tientallen ondernemers stuurden een 1,5 meterplan in. Bij de 
digitale bijeenkomst hebben acht ondernemers hun idee gepitcht voor 
een panel bestaande wethouder Saskia Bruines en afgevaardigden van 
Impact City, WorldStartup, MKB Den Haag, VNO-NCW, KHN en Stichting 
Bedrijventerreinen Haaglanden. De drie winnaars hebben naast een 
aanmoedigingsprijs ook een mentorschap gewonnen en krijgen hulp bij 
de uitvoer van hun plannen.   
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3. Financiën 
 
De baten van de board in 2020 bestonden uit drie posten: 

1. Een opdracht t.b.v. de bemensing à € 236.800,- inclusief BTW 
2. Een subsidie t.b.v. de out of pocket kosten à € 152.400,- 
3. Een transportsubsidie uit 2019 à € 69.586,- 

 
Hiermee komt het totale beschikbare budget voor de Economic Board The Hague in 2020 neer op 
€ 458.786,- 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. 
 
De board is momenteel niet BTW-plichtig en kan zodoende geen BTW compenseren. In 2020 heeft 
de board, gezamenlijk met de Gemeentelijke Accountants Dienst van de gemeente Den Haag, een 
verzoek ingediend bij de Belastingdienst voor toepassing van de transparantiemethode bij het 
BTW compensatiefonds. Indien deze zou worden goedgekeurd zou de gemeente Den Haag de door 
de board betaalde BTW kunnen compenseren. Helaas hebben we eind maart 2021 te horen 
gekregen dat de Belastingdienst geen akkoord geeft voor toepassing van deze 
transparantiemethode. De board zal daarmee dus uit moeten blijven gaan van een bruto begroting 
voor de komende jaren. 
 
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 2020 ter 
hoogte van € 149.173,-. De redenen hiervoor liggen enerzijds in de coronacrisis waardoor het niet 
meer mogelijk was om de geplande oploopmomenten te organiseren, waarvan The Hague. WE 
make it work een grote was. Daarnaast bleken sommige projecten lastig op te starten in deze 
gekke periode waarmee er geen sprake was van besteding. In de zomer van 2020 heeft de board 
te horen gekregen dat er per 2021 een korting plaats zal vinden op het beschikbare budget vanuit 
de gemeente Den Haag. De korting is dusdanig hoog, dat er voor gekozen is om een hand op de 
knip te houden vanaf dat moment, om middelen beschikbaar te houden voor transport naar 2021. 
Daar is ook over gesproken met de opdrachtgever en deze heeft akkoord gegeven voor het 
meenemen van het resterende budget naar 2021 als transportsubsidie. Het resterende budget is 
vanwege die reden in de jaarrekening opgenomen als vooruit ontvangen subsidie en zal als 
zodanig worden meegenomen in de verantwoording over 2021. Gezien de onderbesteding zal de 
board geen aanspraak meer maken op de resterende 10% subsidie van 2020. 
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3.1 Staat van baten en lasten 2020 
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