
10 maart 2022 

 

Sterkere verbindingen in regio Haaglanden 

Nieuwe economische dynamiek voor brede welvaart 

 

 

Voorwoord 

De regio Haaglanden heeft een enorme diversiteit aan economische activiteiten. Met grote 

onderwijsinstellingen in Leiden, Delft en Den Haag heeft de regio op mbo, hbo en universitair 

niveau veel human capital binnen de regio. En met de economische clusters in het Westland, de 

Bollenstreek, bij ESA ESTEC, Leiden Bio Science Park, TU Delft en in het Central Innovation District 

in Den Haag heeft de regio Haaglanden een enorme potentie.  

Toch blijven de economische groei en de brede welvaart in vergelijking met andere regio’s in 

Nederland achter. Ondanks de vele inspanningen op gemeentelijk, regionaal en provinciaal 

niveau.  Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het formatieproces dat 

volgt heeft RaboResearch, de onderzoeksafdeling van Rabobank, op verzoek van de Economic 

Board The Hague, gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders vanuit het bedrijfsleven 

(corporates en mkb) en het onderwijs en studenten in de regio Haaglanden om opgaven te 

formuleren die het aanwezige potentieel in de regio beter benutten.  

In een urgentiebrief over de staat van de Haagse economie, verzonden aan het stadsbestuur van 

de gemeente Den Haag in september 2021, is dit onderzoek inclusief concrete opgaven 

toegezegd. Als Economic Board The Hague onderschrijven wij de economische visie van de 

gemeente Den Haag en zien wij de geformuleerde opgaven als middel om het gezamenlijke doel 

(economische groei en groei van de Brede Welvaart) te realiseren. Structurele aandacht en budget 

om de economie te versterken en de brede welvaart te verhogen zijn een vereiste en zouden 

hoog op de prioriteitenlijst van de formatie moeten staan. 

Er is voor gekozen om de scope te verbreden naar Haaglanden omdat verbindingen in de regio 

als dé gemene deler uit de gesprekken naar voren kwam. Het rapport heeft dan ook de titel 

gekregen: “Sterkere verbindingen in Haaglanden, nieuwe economische dynamiek voor brede 

welvaart”.  

Ik wil alle deelnemers aan de ronde tafelgesprekken danken voor hun waardevolle inzichten, hun 

visies en hun passie voor de regio. 

Wij gaan graag met u als lezer in gesprek over de geformuleerde opgaven en hoe wij de 

economische groei en daarmee de brede welvaart en bloei van de regio Haaglanden met elkaar 

op een waardig niveau kunnen brengen. Door te verbinden. Door samen te werken. 

 

Harry Wientjens  

Voorzitter Economic Board The Hague & directeur Coöperatieve Rabobank 
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Samenvatting 

  

De economische groei en de brede welvaart in Haaglanden lopen achter bij de rest van 

Nederland. Dit terwijl de regio de ingrediënten voor meer economische dynamiek in huis 

heeft en veel mensen het als een prettig woongebied ervaren. Daarom spraken we ruim 

dertig belanghebbenden uit de regio en stelden hen de vraag: wat zijn de belangrijkste 

opgaven voor Haaglanden om nieuwe economische dynamiek te genereren die de brede 

welvaart ten goede komt? 

Op basis van de gesprekken constateren we dat de economie van Haaglanden vooral stokt 

door zwakke verbindingen en samenwerkingen. Zwakke verbindingen tussen de 

economische clusters, tussen grote en kleine bedrijven, waardoor de innovatiekracht van de 

regio te mager is. Maar ook verbindingen tussen de economie van de regio (de bedrijven) 

en de mensen die er wonen. Naast een aantal krachtige innovatieve clusters is Haaglanden 

ook een regio met veel middelbaar opgeleiden, terwijl daar weinig bedrijvigheid voor is. 

Bovendien ontbreekt de samenhang tussen wonen en werken in de regio. Ruimte voor 

wonen gaat vaak ten koste van ruimte voor bedrijven en ondernemerschap. Ook de 

verbindingen tussen de triple helix partijen (de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven) 

op de schaal van Haaglanden zijn te zwak. 

Ons advies is daarom om te komen tot een gedeelde visie en agenda voor de hele regio. En 

laat de brede welvaart de koers zijn waarop de nieuwe economie zich ontwikkelt. Een 

economie die gericht is op maatschappelijke vraagstukken als gezondheid en veiligheid. 

Digitalisering (cyber security, e-health en zorg) is daarbij een sterke aanjager. En een 

economie die daadwerkelijk de brede welvaart voor alle inwoners in de regio verbetert, 

waardoor de brede welvaart ook beter wordt verdeeld. Met goede banen, mogelijkheden 

voor persoonlijke ontwikkeling, ruimte voor wonen en werken en waardering voor de 

kwaliteit van de leefomgeving, zoals schone lucht en veiligheid.  

De sterke kennisfunctie van de regio, gecombineerd met digitalisering, biedt veel potentie 

voor nieuwe economische activiteiten, voor start-ups en scale-ups en nieuwe banen voor 

praktisch geschoolden. Haaglanden zou daarom scherper moeten kiezen voor een profiel 

dat aansluit bij de sterke pijlers in het gebied en hun mogelijke crossovers: de economie en 

bedrijvigheid rondom gezondheid en veiligheid. 



Inleiding 
De afgelopen decennia is onze economie sterk geglobaliseerd. Maar hoewel het speelveld voor 

bedrijven soms mondiaal is, en internationale ontwikkelingen een grote invloed hebben op het 

functioneren van bedrijven, is juist de regio - de bedrijfsomgeving - belangrijker geworden. 

Nabijheid tot andere bedrijven en (kennis)instellingen biedt bedrijven voordelen die leiden tot 

hogere productiviteit en innovatie. Daarnaast bieden regionale kwaliteiten als een hoogwaardige 

arbeidsmarkt, een goede fysieke bereikbaarheid en goede samenwerking tussen overheden, 

ondernemers en onderwijsinstellingen voordelen die bedrijven, en daarmee een economie, helpen 

groeien. Er wordt wel gesproken van de ‘stedelijke regio als motor van economische groei’.   

Ook voor de welvaart van de bevolking speelt de directe omgeving, de dagelijkse leefomgeving, 

een cruciale rol. Denk aan het vinden van een geschikt huis, een geschikte baan of school en aan 

de mate waarin de veiligheid en de milieukwaliteit op orde zijn. Allemaal zaken die de welvaart of 

het welzijn van mensen bepalen. 

Zowel voor bedrijven als voor mensen gebeurt het dus voor een belangrijk deel in ‘dé regio’. 

Bovendien zijn de economie en de brede welvaart onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Economische groeit zorgt voor banen en inkomen. En gezonde en gelukkige mensen zijn betere 

werknemers. Maar bedrijven kunnen de welvaart ook negatief beïnvloeden. Denk aan de impact 

op de luchtkwaliteit. Het samenspel tussen economie en brede welvaart maakt het zo belangrijk 

om de regionale kwaliteiten op orde te hebben. Haaglanden  staat er op beide fronten niet goed 

voor. De economische groei blijft achter en in Haaglanden is de brede welvaart relatief laag. In 

bijlage 1 gaan we daar op in. 

 

Figuur 1: Regio Haaglanden 

 

Bron: OpenStreetMaps 

 

  



Het onderzoek 

Voor de Economic Board The Hague en Kring Leiden-Haaglanden van Rabobank was de 

constatering dat zowel de economische groei als de brede welvaart achterblijft aanleiding voor 

een onderzoek naar de mogelijkheden om de regionale economie aan te jagen en tegelijkertijd 

de brede welvaart te verhogen. De onderzoeksvraag luidt dan ook: hoe kan Haaglanden nieuwe 

economische dynamiek genereren die de brede welvaart ten goede komt? Hiervoor hebben vier 

tafelgesprekken plaatsgevonden, waarbij de deelnemers in dialoog gingen met bedrijven en 

vertegenwoordigers van het onderwijs en de overheid. De eerste gesprekstafel was met 

afgevaardigden van vijf toonaangevende grote bedrijven in Den Haag. De tweede vond plaats 

met zeven studenten van Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en TU Delft. De derde en vierde 

dialogen werden gehouden met in totaal negentien ondernemers en vertegenwoordigers van 

overheden, woningcorporaties en onderwijsinstellingen uit de regio. In bijlage 4 staan alle 

deelnemers genoemd. 

Met de onderzoeksvraag in het achterhoofd stelden we de deelnemers tijdens elk van de vier 

gesprekken de volgende vraag: wat zijn de belangrijkste opgaven voor Haaglanden? De 

opgehaalde informatie resulteert in zeven opgaven. Deze beschrijven we afzonderlijk. Naast de 

opgaven om de economie te vernieuwen en de brede welvaart te vergroten, gaat het om vijf 

opgaven die te maken hebben met het versterken van verbindingen (de gemene deler van ons 

onderzoek). In het rapport staan verschillende quotes van de deelnemers aan de gesprekstafels. 

Deze zijn zorgvuldig door de onderzoekers gekozen en geven de teneur van het gesprek weer. 

 

Twee hoofdopgaven voor Haaglanden 

Vernieuw de economie voor meer dynamiek 

Om de economie van Haaglanden een impuls te geven is vernieuwing nodig. Grootschalige 

acquisitie of het opzetten van compleet nieuwe clusters zijn daarvoor niet nodig. De regio kan 

bouwen op de bedrijven en instellingen die er al zijn. Namelijk in de sterke sectoren advies en 

onderzoek, informatie en communicatie, de zorg en de voedselproductie (bijlage 2). Het gaat 

vooral om het genereren van nieuwe economische activiteiten rond deze sectoren en hun 

crossovers. De vernieuwing zit ‘m in de verbindingen. Verbinding tussen deze economische 

clusters, tussen grote bedrijven en het mkb en binnen de triple helix. Maar voor een belangrijk 

deel ook tussen de deelgebieden, want de clusters zijn ruimtelijk geconcentreerd.  

Hier komt een duidelijk beeld uit naar voren. De sterke kennisfunctie van de regio (met advies en 

onderzoek) gecombineerd met informatie en communicatie (digitalisering) biedt veel potentie 

voor nieuwe activiteiten op het gebied van veiligheid (cyber security) en gezondheid (life 

sciences). Haaglanden zou daarom scherper moeten kiezen voor een profiel dat aansluit bij de 

sterke pijlers in het gebied en hun mogelijke crossovers: de economie en bedrijvigheid rondom 

gezondheid en veiligheid. 

 

“De deelgebieden van Haaglanden zijn klein. Juist daarom moeten we de samenwerking in 

de regio zoeken.” 

 

 

  

  



Uit de dialogen komt naar voren dat het in Haaglanden ontbreekt aan een samenhangende visie 

en ambitie om tot economische vernieuwing te komen. Het is onvoldoende duidelijk wat de 

kwaliteiten zijn van het gebied als geheel, waarin de deelgebieden van elkaar verschillen, hoe ze 

elkaar aanvullen en waar de regio naartoe wil. Dit terwijl de deelnemers van de dialogen 

aangeven dat de schaal van Haaglanden voor hen belangrijk is (figuur 2). Ook met het oog op de 

economische samenhang is het een logische regionale afbakening (bijlage 3). Daarom is het 

advies: kom tot een gedeelde visie en agenda die aansluiten bij de sterke pijlers in het gebied en 

hun mogelijke crossovers: de economie en bedrijvigheid rondom gezondheid en veiligheid. 

 

Figuur 2: In hoeverre is de schaal van Haaglanden belangrijk voor uw organisatie? (Op een 

schaal van 1 t/m 10) 

 

Bron: Gesprekstafels Rabobank 

 

Zorg dat de economische vernieuwing de brede welvaart vergroot 

De vernieuwde economie moet ook de brede welvaart vergroten. Dat komt sterk in de 

gesprekken naar voren. Brede welvaart gaat over wat mensen van waarde vinden en is daarmee 

een breder begrip dan enkel economische groei. Brede welvaart telt elf dimensies (figuur 3). Zie 

bijlage 1 voor een nadere uitleg. De brede welvaart is in Haaglanden relatief laag en bovendien 

ongelijk verdeeld. Om deze op te krikken en iedereen te laten meedoen zijn ook hier 

verbindingen nodig. Verbindingen tussen mensen en bedrijven en tussen wonen en werken. 

Hiervoor zijn opleidingen nodig die aansluiten op de behoeften van bedrijven. Ook verbindingen 

met het onderwijs zijn dus essentieel. Door meer mensen op te leiden en te betrekken bij de 

economie wordt de brede welvaart vergroot en worden de ongelijkheid en arbeidsmarktkrapte 

verkleind. Daarom is het advies: laat de economische vernieuwing bijdragen aan de (verdeling 

van) brede welvaart.  

 

  

  



Figuur 3: De elf dimensies van brede welvaart 

  

Bron: Universiteit Utrecht, RaboResearch 

 

Vijf opgaven voor sterkere verbindingen 
De economie van Haaglanden stokt vooral door zwakke verbindingen en 

samenwerkingsverbanden, terwijl er wel succesfactoren zijn. Om de economische kracht én de 

brede welvaart in de regio te versterken zijn vijf sterkere verbindingen nodig: verbindingen tussen 

(1) de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven, (2) de verschillende economische pijlers, (3) 

grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf, (4) mensen en bedrijven en tot slot (5) wonen en 

werken. 

 

Verbind overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen 

Een economische visie voor Haaglanden als geheel begint met een betere samenwerking. Volgens 

de deelnemers van de gesprekstafels is die samenwerking niet goed (figuur 4). De verbindingen 

tussen onderwijsinstellingen, ondernemers en de lokale en regionale overheden, waaronder de 

provincie, moeten daarom worden versterkt. 

 

“In de triple helix wil je meer samenhang tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Er zijn 

wel gesprekken maar iedereen doet zijn eigen ding en daardoor is er een enorme onbalans 

in de regio.” 

 

Een economische visie zou door alle gemeenten in Haaglanden moeten worden gedragen, geen 

enkele uitgezonderd. Elke gemeente, klein en groot, heeft immers haar rol in het geheel, zo blijkt 

uit de economische samenhang. Maar het gaat ook over de actieve houding van de gemeenten. 

Ter illustratie wordt genoemd dat de overheid pro-actiever en ondernemender kan zijn. 

 

  

 

  



“In Rotterdam en Amsterdam is het faciliteren van bedrijven beter geregeld. Daar is één 

aanspreekpunt en gelijk iemand die het gaat regelen.” 

 

Figuur 4: Welk rapportcijfer geeft u voor de samenwerking binnen de triple helix in 

Haaglanden? 

 

Bron: Gesprekstafels Rabobank 

 

Sterkere verbindingen tussen onderwijsinstellingen en ondernemers zorgen ervoor dat de 

opleidingen beter aansluiten op de behoefte van bedrijven. Dit geldt vooral voor de 

vakopleidingen in het mbo. Door jongeren te laten zien hoe waardevol hun vak is voor bedrijven, 

kunnen zij bovendien worden gemotiveerd voor bepaalde opleidingen. 

 

“Ook tussen onderwijsinstellingen kan de samenwerking sterker. De combinatie van de 

technische disciplines in Delft en life sciences in Leiden is enorm waardevol voor de regio. 

Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering van de zorg.” 

 

Verbind de verschillende economische clusters 

De economie van Haaglanden heeft een aantal sterke pijlers (bijlage 2). Dit zijn vooral de hard 

groeiende en (relatief) grote sectoren advies en onderzoek, informatie en communicatie, en 

onderwijs. Daarnaast heeft de regio een zeer grote zorgsector en zijn uiteraard de tuinbouw en de 

overheid sterk vertegenwoordigd in het Westland en Den Haag. 

 

“Het imago van de stad ontbreekt eigenlijk. Er is geen focus en prioriteit. Verduurzaming en 

digitalisering zijn onwijs belangrijk en zouden een speerpunt kunnen vormen voor Den 

Haag.” 

 

  

  

Voorbeelden en ideeën 

 

 Organiseer samenwerking binnen de triple helix op het niveau van regio Haaglanden 

 Zet een krachtige samenwerking op met de Rijksoverheid 



Hiermee heeft de regio geen uitgesproken economisch profiel. Volgens de deelnemers heeft 

Haaglanden met deze pijlers echter wel de ingrediënten in huis voor een nieuwe economische 

dynamiek. Die vernieuwing zit ‘m vooral bij de crossovers van de sectoren. Weer verbinden dus. 

Denk hierbij aan gezonde voeding, cybersecurity en digitalisering van de zorg. Het bedrijfsleven 

kan hierbij gebruikmaken van de sterke kennisfunctie van de regio, met twee universiteiten, de 

grote sectoren advies en onderzoek en informatie en communicatie, de European Space Agency 

en het Leiden Bio Science Park. Door in te zetten op de crossovers krijgt Haaglanden een sterkere 

economische structuur, met gezondheid en veiligheid als gemene delers en digitalisering en 

innovatie als aanjagers. 

 

“We hebben met Interpol enorm veel kennis op het gebied van cyber. Hierop zou in 

samenwerking met onderwijsinstellingen een cluster kunnen worden ontwikkeld. Met de 

universiteiten in Leiden en Delft als bronnen van kennis en nieuwe werknemers.” 

 

Zo’n ecosysteembenadering geeft de innovatiekracht van de regio een impuls. En dat is nodig, 

want deze wordt maar net met een voldoende gewaardeerd (figuur 5), terwijl de bouwstenen 

hiervoor wel aanwezig zijn.  

 

“Er is wel degelijk innovatiekracht in de regio. Er is veel geld voor innovatie en onderzoek 

maar het rendeert onvoldoende.” 

 

Figuur 5: Welk rapportcijfer geeft u voor de innovatiekracht van Haaglanden? 

 

Bron: Gesprekstafels Rabobank 

 

De deelnemers van de gesprekstafels zien op dit vlak wel verschillen tussen de deelgebieden van 

Haaglanden. Het ene deel heeft duidelijk meer innovatiekracht dan het andere. De innovatiekracht 

van de regio als geheel is echter erg belangrijk voor het vestigingsklimaat voor nieuwe 

bedrijvigheid. En per saldo wordt het vestigingsklimaat voor start- en scale-ups in de regio met 

een onvoldoende beoordeeld (figuur 6).  

 

“Op het Leiden Bio Science Park vindt zeker innovatie plaats, maar ik richt mij nu op de 

stad Den Haag en daar vind ik de innovatiekracht beperkt.” 

 

  

  



Figuur 6: Welk rapportcijfer geeft u voor het vestigingsklimaat voor start-ups en scale-ups 

in Haaglanden? 

 

Bron: Gesprekstafels Rabobank 

 

De deelnemers geven aan dat de economie van Haaglanden sterk zou moeten inzetten op het 

verbinden van nieuwe economische activiteiten aan de aanwezige clusters. Naast economisch 

vernieuwend komt daarbij ook de toekomstbestendigheid naar boven. Er liggen kansen op het 

gebied van de grote transities waar de economie voor staat. 

 

“De klimaat-, energie- en materiaaltransitie vormgeven, zijn de grootste opgaven voor de 

stad. Hoe kunnen we van Den Haag een circulaire stad maken? Hoe kunnen we dat met z’n 

allen voor elkaar krijgen? Hoe krijgen we het voor elkaar om de gezondste metropool te 

worden?” 

 

De deelnemers aan de gesprekstafels geven aan dat ImpactCity een kans is voor Den Haag, maar 

meer invulling nodig heeft. Er zijn bijvoorbeeld wel grote beurzen, maar geen innovatieve 

beurzen. Daar zouden start- en scale-ups en grotere bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Ook het 

World Forum kan hiervoor worden benut. Elk groot innovatie- en impactevent in World Forum 

moet ook met dependances in de stad zichtbaar worden. En die events zouden met lokaal 

ondernemerschap kunnen worden ondersteund. Een mooi voorbeeld is het South bijvoorbeeld 

South West Festival in Amerika, waar muziek en film is uitgebreid met IT en Tech. 

 

 

  

  

Voorbeelden en ideeën 

 

 Publiek-private coalities neerzetten rond digitalisering in en tussen de clusters 

gezondheid, veiligheid en overheid: e-health, cybersecurity, gov-tech en space 

 Sterkere campussen met goede marketing voor de hele regio: Leiden Bio Science Park en 

Medical Delta Delft 

 Het terrein van Shell gebruiken als energiecampus voor onderwijs en nieuwe 

bedrijvigheid 

 Een centraal evenementen bureau opzetten en grote evenementen een invulling met 

impact geven 



Verbind het mkb met de grote bedrijven 

Een typisch kenmerk van Haaglanden is dat de echt grote bedrijven weinig verbonden zijn met 

het midden- en kleinbedrijf in de regio. Er is te weinig clusterkracht. De ketens van 

samenwerkende bedrijven ontbreken. De deelnemers aan de gesprekstafels geven aan dat de 

regio veel meer een ecosysteem zou moeten worden; groter dan de stad Den Haag en kleiner dan 

de provincie. De schaal van Haaglanden is hiervoor de juiste. 

 

“Wanneer het mkb en grote bedrijven elkaar helpen, komen twee werelden samen en kun je 

een ecosysteem versterken.” 

 

Het ontbreekt ook letterlijk aan fysieke verbindingen doordat de grote bedrijven en de bedrijven 

in het midden- en kleinbedrijf elkaar nauwelijks tegenkomen. 

 

“Er zijn weinig gezamenlijke events om het bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Daar liggen 

echt nog kansen.” 

 

Verbind mensen met bedrijven 

Een essentiële verbinding waar aan gewerkt moet worden, is die tussen de mensen in de regio en 

de bedrijven. De deelnemers geven aan dat Den Haag als residentie, met veel publieke functies, 

veel expats en vrede en recht als specialisatie erg ver afstaat van de inwoners van de stad en de 

regio. 

 

“Als je kijkt naar het onderwerp brede welvaart is vrede en recht heel mooi, maar je moet 

ook een profiel kiezen dat past bij de inwoners van Den Haag. Er is te weinig werkruimte 

voor mensen in Den Haag die praktisch zijn opgeleid.” 

 

De aangegeven richting van specialisaties rond gezondheid en veiligheid, met digitalisering als 

aanjager voor vernieuwing, staat vervolgens ook ver af van veel van de inwoners. Je mag ook niet 

verwachten dat er een sterke trickle down uitgaat van deze nieuwe economie en de noodzakelijke 

praktisch opgeleide banen, laat staan dat het kansen biedt voor mensen die langdurig buiten het 

arbeidsproces staan. Er wordt dan ook terecht aandacht gevraagd voor de kansengelijkheid. Deze 

wordt als onvoldoende beoordeeld (figuur 7). 

 

“Het is niet meer zo dat als er voldoende internationale instanties in de stad zijn je 

automatisch voldoende werkt hebt voor de praktisch geschoolden. We zouden Den Haag 

moeten uitdagen om focus toe te voegen aan de positionering van de stad.” 

 

  

Voorbeelden en ideeën 

 

 Creëer regionale events waar de grote bedrijven en het mkb elkaar tegenkomen 

 Zoek naar mogelijkheden om opdrachten te gunnen aan regionale ondernemers 



Figuur 7: Welk rapportcijfer geeft u voor de kansengelijkheid in Haaglanden? 

   

Bron: Gesprekstafels Rabobank 

 

Het advies is daarom om een human capital agenda te ontwikkelen met aandacht voor deze 

ongelijkheid. Onderwijs is hierin de sleutel, en dus hebben de onderwijsinstellingen hierin een 

cruciale rol. Specifiek wordt opgeroepen om oog te hebben voor Den Haag Zuidwest. Daar stapelt 

de problematiek zich dermate op dat mensen niet meer uit de negatieve spiraal kunnen komen. 

Daarom zijn onderwijs en daarmee kans op werk erg belangrijk. Aangegeven wordt dat voor dit 

gebied een eigen agenda mag komen; à la het programma Rotterdam-Zuid. Den Haag Zuid-West 

moet echt met de economie van de regio verbonden worden. 

 

“Het is een opeenstapeling van problematiek. Door de snelle digitale wereld hebben meer 

mensen een achterstand. We hebben de meeste mensen in de bijstand en zijn niet goed in 

staat om die mensen naar werk te begeleiden.” 

 

“Den Haag als Internationale stad van vrede en recht herken ik uit de internationale 

politiek. Alleen zie ik niet de koppeling met voldoende banen voor Zuid-West. Met deze 

positionering krijg je niet de banen voor praktisch geschoold personeel. Er zal ook iets 

gedaan moeten worden aan de werkgelegenheid via onderwijs en werk naar werk 

trajecten.” 

 

In tijden van verdergaande vergrijzing en de daarmee gepaard gaande krappe arbeidsmarkt biedt 

dit ook kansen voor ondernemers. Er ligt immers een enorm arbeidspotentieel. Bedrijven, 

gemeenten, onderwijsinstellingen en het UWV moeten hiervoor de handen ineen slaan. 

 

“Het is extreem moeilijk om onderwijs aan het bedrijfsleven te verbinden. Wij, het 

bedrijfsleven, zijn niet in staat om de dialoog te starten met het UWV. Er zijn barrières, 

waardoor het te langzaam gaat en er geen communicatie plaatsvindt. Er komen meer 

bedrijven bij dan de arbeidsmarkt aan potentieel en talent heeft te bieden.” 

 

Ten slotte wordt aandacht gevraag voor het koesteren en aantrekken van jong talent. Ook dat 

mag prioriteit krijgen in de nieuwe human capital agenda, want ook deze scores zijn niet hoog 

(figuur 8). 

 

  

  



Figuur 8: Welk rapportcijfer geeft u voor het koesteren en aantrekken van talent in 

Haaglanden? 

 

Bron: Gesprekstafels Rabobank 

 

“Het is ontzettend moeilijk om mensen te vinden die zich bezig houden met innovatie en 

een technische achtergrond hebben. Daarbij wisselen deze mensen ook weer snel van 

baan.” 

 

 

Verbind wonen met werken 

Wonen en werken worden te veel als losse beleidsterreinen benaderd, terwijl ze onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn. De economische opgaven, zoals eerder beschreven, kunnen niet 

worden opgelost zonder een integrale strategie voor de woningmarkt. Het aanpakken van het 

tekort aan woningen moet gekoppeld zijn aan een segmentering op de woningmarkt en de 

toegankelijkheid daarvan. In Den Haag staat het middensegment onder druk. Vooral voor starters 

op de woningmarkt is er grote krapte. Maar ruimtelijk beleid overstijgt de gemeentegrenzen, dus 

de provinciale overheid heeft hierin een belangrijke rol.  

 

“Als je meer gaat bouwen gaat bedrijvigheid verloren. Het gaat om de combinatie. Nu 

wordt er alleen gepraat over wonen, maar het gaat ook om werken.” 

 

Andersom heeft ook het woningmarktbeleid een sterke economische paragraaf nodig. De laatste 

jaren zien we in de regio dat ruimte voor bedrijvigheid vaak het onderspit delft ten faveure van 

woningen. Om werken en wonen in balans te brengen heeft Haaglanden behoefte aan ruimtelijk 

beleid in plaats van woningmarktbeleid. 

 

  

  

Voorbeelden en ideeën 

 

 Neem een voorbeeld aan Malmö in Zweden, dat vanuit een achterstandspositie het tij 

wist te keren en nu het centrum is van culturele diversiteit met een florerende economie 

 Ontwikkel Den Haag als mbo-stad, waar de opleidingen en daardoor de competenties 

van werknemers aansluiten op de nieuwe economie 

 Zet een leer-werkbedrijf voor energie op, met de overheid als faciliterende ‘nuts’ 

voorziening 



“Als je veel woningen gaat toevoegen in Den Haag Zuidwest, moet je ook bedrijvigheid 

toevoegen.” 

 

“Op de Binckhorst verdwijnt heel veel bedrijvigheid en komen er veel woningen voor terug. 

Hetzelfde geldt voor de Uitenhagestraat. Ondernemers komen daar in het nauw omdat de 

druk van het wonen toeneemt wat gepaard gaat met onzekerheid in het bestemmingsplan. 

Als je zekerheid wilt, kun je beter de stad uit gaan, naar Berkel en Rodenrijs.” 

 

Tegelijkertijd staan in sommige delen van de regio veel kantoren leeg. En de woningen uit de 

jaren ‘50 kunnen niet nog dertig jaar mee. Dit biedt kansen voor de woningmarkt, maar betekent 

ook een enorme transformatieopgave, nog los van de verduurzamingsopgave. Ook de segregatie 

dient daarbij te worden aangepakt. En hierbij moet je de jongere generatie betrekken, zo vinden 

de deelnemers van de gesprekstafels. 

 

“Ik denk dat het goed is om jongeren hierbij te betrekken. Het wordt hun woon- en 

werkgebied. Wat je ook gaat doen met visievorming op dit terrein, je hebt jongeren nodig.” 

 

 

 

 

  

  

Voorbeelden en ideeën 

 

 Wethouder ruimtelijke ordening (in plaats van op alleen de deeldomeinen als wonen) 

 Verdere verdichting in de steden, inclusief de daarbij horende hoogbouw in Den Haag 



Bijlagen 

Bijlage 1: De economie en brede welvaart in Haaglanden 

 

Economische groei blijft achter bij andere regio’s  

De afgelopen decennia is er een nieuwe geografie van de economie ontstaan. Traditioneel 

concentreert de Nederlandse economie zich in het westen van het land; de Randstad, waar 

Haaglanden deel van uitmaakt. De laatste vijfentwintig jaar is het zwaartepunt van de economie 

echter verschoven. Vooral de noordelijke helft van de Randstad – de regio’s Amsterdam en 

Utrecht – en ook Zuidoost-Brabant (Brainport Eindhoven) wonnen aandeel in de economie. De 

zuidelijke helft van de Randstad heeft aan belang ingeleverd. Dat geldt in het bijzonder voor 

Haaglanden (figuur 9). 

 

Figuur 9: Ontwikkeling van het aandeel in de Nederlandse economie (1995-2020) 

   

Bron: CBS: bewerking RaboResearch 

 

Ter illustratie. Sinds 1995, een kwart eeuw geleden, groeide de Nederlandse economie met 63 

procent. Dat is gemiddeld 1,9 procent per jaar. Haaglanden moest het doen met 1,3 procent per 

jaar. De economische groei van Agglomeratie Den Haag was ongeveer gelijk aan dat regionale 

gemiddelde, die van Leiden-Bollenstreek een stuk lager en die van Delft en Westland lag er ruim 

boven. Maar ook laatstgenoemde groeide minder hard dan Nederland als geheel (figuur 10). 

 

  

  

  



Figuur 10: Beperkte economische groei in Haaglanden 

 

Bron: CBS: bewerking RaboResearch 

 

In de inleiding kwam al de metafoor van de stedelijke regio als motor van economische groei naar 

voren. Acht raderen in de groeimotor stuwen de economie, afzonderlijk en in elkaars samenhang 

(figuur 11). 

 

Figuur 11: De acht raderen van economische groei 

  

Bron: PBL 
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De beperkte groei is opvallend, want Haaglanden heeft de potentie om een hogere groei te 

genereren. Het gebied heeft veel massa, ligt gunstig en heeft een hoge concentratie van 

menselijke en economische activiteiten. Een goede basis voor zogenoemde 

agglomeratievoordelen. Ook de acht raderen van economische groei (figuur 9) lijken grotendeels 

op orde (figuur 12).  Blijkbaar lopen ze toch niet soepel genoeg en laat de regio iets liggen. Wel 

komt duidelijk naar voren dat de leefbaarheid in de regio lager is en het gebied minder 

clusterkacht en ondernemerschapsdynamiek heeft dan het Nederlands gemiddelde. Positief 

gesteld kunnen we dus zeggen dat Haaglanden de ingrediënten heeft en er voldoende 

mogelijkheden moeten zijn voor nieuwe economische dynamiek. 

 

Figuur 12: Haaglanden scoort overwegend goed op de acht raderen 

  

Bron: RaboResearch 

 

De brede welvaart is beperkt 

De economie, de groei daarvan en het inkomen dat we daaruit halen zijn belangrijk, maar het is 

duidelijk dat wat mensen van waarde vinden, veel verder reikt. Voor hun welzijn zijn bijvoorbeeld 

ook gezondheid, huisvesting, persoonlijke ontwikkeling, geluk en sociale contacten van belang. 

Daarom vormen economische groei en inkomen voor beleidsmakers een veel te beperkt kompas 

om op te koersen.  

Dat is ook de reden dat brede welvaart steeds meer voet aan de grond krijgt als kader voor 

maatschappelijke keuzes. Brede welvaart is een maatstaf waarbinnen elf welvaartsdimensies 

samenkomen (figuur 13). Universiteit Utrecht en Rabobank lanceerden in 2016 de Brede 

Welvaartsindicator (BWI), een indicator die de elf dimensies ‘optelt’ tot een getal, om daarmee de 

ontwikkeling van en de regionale verschillen in brede welvaart te monitoren. 
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Figuur 13: De elf dimensies van brede welvaart 

 

Bron: Universiteit Utrecht, RaboResearch 

 

Veel regio’s met een lagere economische groei zetten daar een hogere brede welvaart tegenover. 

Voorbeelden daarvan zijn het noorden en zuidwesten van Drenthe en Het Gooi en Vechtstreek. 

Dat geldt ook voor de regio Leiden en Bollenstreek, een veilige regio met werkenden wiens baan 

goed in balans is met hun privéleven. In Delft en Westland is de brede welvaart gemiddeld. Ook 

daar is de werk-privébalans in orde en zijn mensen daarnaast gezonder. Daar staan echter een 

lager inkomen en een lagere woontevredenheid tegenover. In Haaglanden is de brede welvaart 

het laagste van de veertig Nederlandse regio’s. Net als Groot-Rijnmond en in iets mindere mate 

Groot-Amsterdam ondervindt Haaglanden hinder van een hoge concentratie van mensen en 

economische activiteiten: een lagere milieukwaliteit, minder veiligheid en een lagere 

woontevredenheid (figuur 14). 

  

Figuur 14: Regionale verschillen in brede welvaart 

  

Bron: Universiteit Utrecht, RaboResearch 

  

  



Opvallend is ook dat de brede welvaart de afgelopen periode vooral in Agglomeratie Den Haag in 

relatieve zin achter bleef bij het nationale gemiddelde. De regio bungelt onderaan in figuur 15.  

 

Figuur 15: Regionale verschillen in brede welvaart 

   

Bron: Universiteit Utrecht, RaboResearch 

 

Net als de beperkte economische groei is ook de relatief lage brede welvaart opvallend. Uit de 

gesprektafels komt namelijk naar voren dat het woon- en leefklimaat van de regio, met goede 

voorzieningen en een fijne ligging, door de meeste deelnemers van de gesprekstafels goed wordt 

gewaardeerd (figuur 16). Door een aantal zware onvoldoendes geeft het gemiddelde een 

vertekend beeld, want de meeste deelnemers geven hiervoor een dikke voldoende.  

 

Figuur 16: Welk rapportcijfer geeft u voor het woon- en leefklimaat in Haaglanden? 

   

Bron: Gesprekstafels Rabobank 

 

 

  

  



Bijlage 2: Specialisatie in Haaglanden 

Om de economische kracht van de economie van Haaglanden te duiden, kijken we naar de 

economische specialisatie van de regio, gecombineerd met een sterke groei en de omvang van de 

sectoren. In figuur 17 is de specialisatie weergegeven op de x-as, de groei op de y-as (de totale 

Nederlandse werkgelegenheidsgroei was 38 procent) en de omvang met de bolgrootte. De grote 

bollen in het kwadrant rechtsboven zijn dus de pijlers van de economie. Krachtige pijlers zijn (1) 

advies en onderzoek, (2) onderwijs en (3) informatie en communicatie. Een grote sector die 

bovendien hard groeit is (4) de zorg. Daarnaast zijn (5) overheid en (6) landbouw sterke 

specialisaties, maar geen groeisectoren. 

 

Figuur 17: Specialisatie in Haaglanden 

   

Bron: LISA, bewerking RaboResearch 
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Bijlage 3: Gebiedsafbakening Haaglanden 

Dit onderzoek gaat over Haaglanden, bestaande uit de agglomeratie Den Haag (gemeenten Den 

Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Noortdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer), de 

agglomeratie Leiden en Bollenstreek (gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude), de regio Delft 

en Westland (gemeenten Delft, Midden-Delfland en Westland) en de gemeenten Alphen aan den 

Rijn, Lansingerland, Maassluis en Nieuwkoop. Het gaat niet specifiek over alle losse gemeenten, 

maar over de functionele regio Haaglanden, zoals we de regio als geheel noemen. Vanuit de 

probleemschets zien we dat de stad Den Haag een speciale problematiek kent. We zoemen dus 

regelmatig in op de stad Den Haag. Veel van de problemen in de stad zijn echter alleen op het 

niveau van (en in samenhang met) de hele regio op te lossen. 

Vanuit de functionele samenhang is deze regionale indeling logisch. Als we bijvoorbeeld kijken 

naar woon-werkverkeer, zien we een duidelijke scheiding tussen de Haagse en de Rotterdamse 

regio (figuur 18). In de figuur is voor elke gemeente in Zuid-Holland weergegeven welk deel van 

de dagelijkse uitgaande pendel naar Den Haag en Rotterdam gaat. Hoe dikker de lijn, hoe hoger 

het percentage, waarbij een minimum van 10 procent geldt. Van alle mensen die in Delft wonen, 

maar buiten Delft werken, reist bijvoorbeeld 16 procent in Rotterdam en 26 procent in Den Haag. 

Delft is voor wat betreft werk dus meer op Den Haag georiënteerd. Dat geldt ook voor Midden-

Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp. Maar Lansingerland is juist meer op Rotterdam 

gericht. Hoewel Den Haag en Rotterdam op een aantal terreinen wel degelijk profiteren van 

samenwerking, zijn ze tegelijkertijd aparte functionele regio’s,  

 

Figuur 18: Pendelstromen naar Den Haag en Rotterdam 

 

Bron: CBS, bewerking RaboResearch  

  



Bijlage 4: Deelnemers aan de gesprekstafels 

 

Gesprekstafel met de vijf grote corporates, 21 januari 2022 

1. Dirk De Bilde – CEO Siemens Nederland N.V. 

2. Rutger van Hoogstraten – Shell - Senior Business Advisor Energy Transition  

3. Leonore van Zalinge – NN Group – Public & Governmental Affairs Manager  

4. Henk Huisman – NN Group - Head Public & Governmental Affairs 

5. Fred Herrebout – T-Mobile - Sr. Commercial Strategy manager B2B and 5G  

6. Gilles Everts – Aegon - EU Policy Advisor 

 

Gesprekstafel met studenten, 27 januari 2022 

7. Guido Welling 

8. Sanne Mooren 

9. Atay Güner  

10. Rosalie Knot  

11. Alexandra Onutu 

12. Brenda Allard  

13. Myrthe Remmerswaal 

 

Eerste gesprekstafel met stakeholders, 1 februari 2022 

14. Timo Bosman – Co owner Hofstad Festivals & Kingsworld Den Haag 

15. Robert Medenblik – Hubbel Lastmile, eigenaar Mondial Van der Velde Verhuizingen; voorzitter 

Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden   

16. Anil Soekhoe – Eigenaar Hop & Stork, chocolate, coffee & pastry 

17. Berry Vetjens – Director Market TNO ICT 

18. Martijn Koek - Voorzitter OVKB (Ondernemersvereniging Kaag & Braassem), oprichter Beeldr, 

marketing & tech strategy  

19. Joost Berkhout – Programmadirecteur Economic Development Board Alphen aan den Rijn 

20. Ted Duijvestijn – Eigenaar Duijvestijn Tomaten 

21. Sander Verbeek – Eigenaar SV.CO 

22. Geert Neelen – Programma- en relatiemanager mboRijnland 

 

Tweede gesprekstafel met stakeholders, 1 februari 2022  

23. Jan Brugman – Directeur RijswijkBuiten, directeur Industrieschap De Plaspoelpolder 

24. Erwin Muller – Decaan Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit leiden; hoogleraar 

Veiligheid en Recht 

25. Gijsbert van Herk – Bestuursvoorzitter Staedion 

26. Marie-Claire Gambon – Directeur ROC Mondriaan 

27. Melvin Loggies – Co founder Seepje 

28. Coen Breedveld – Co founder Levels Diagnostics  

29. Martijn Leinweber – COO Space Business Innovation Centre Noordwijk 

30. Bastiaan de Roo – Directeur entrepreneurship PLNT Leiden 

31. Ronald Kompier – Directeur Biotech Training Facility  

32. Stef Vink – Directeur-bestuurder Leidse Instrumentenmakers School   
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