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Voorwoord

Voor u ligt de ‘Staat van de Haagse Economie 2006’. Deze monitor is in 2002 ontwikkeld
tijdens het project Impuls Haagse Economie. De afdeling Onderzoek van de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling heeft deze vierde jaargang van de monitor opgesteld.
De publicatie verschaft de gemeente Den Haag aanknopingspunten voor de ontwikkeling van
het economische beleid. De ‘Staat van de Haagse Economie 2006’ geeft een analyse van de
economie van Den Haag afgezet tegen de drie andere grote steden en de rest van Nederland.
Een variëteit aan onderwerpen passeert de revue zoals werkgelegenheid, omzet,
opleidingsniveau, inkomen, arbeidsparticipatie, pendel, vastgoed, recreatie en toerisme,
bereikbaarheid en imago. De publicatie geeft een zo actueel mogelijk beeld van de Haagse
economie.

Omdat ik grote waarde hecht aan openbaarheid van relevante beleidsinformatie zal de
‘Staat van de Haagse Economie 2006’ ook op Internet worden geplaatst (www.denhaag.nl).
Behalve deze publicatie is daar ook ‘Den Haag in cijfers’ te raadplegen, een elektronisch
statistisch zakboek. Het zakboek biedt de mogelijkheid de informatie uit de monitor in
grafiekvorm en op kaartbeeld te bekijken. Daarnaast kan in tal van combinaties informatie
‘op maat’ worden opgevraagd. Voor meer informatie en vragen over een specifiek onderwerp
kunt u ook altijd terecht bij de afdeling Onderzoek van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
(tel: 070 353 4874).

Ik hoop en verwacht u met deze publicatie een toegankelijke bron vol basisinformatie over de
Haagse economie aan te bieden.

Juli 2006
De wethouder voor Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

H.P.M. Kool
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Samenvatting en conclusies

Hoe zit de Haagse economie in elkaar?

Den Haag is een echte dienstenstad. Vooral de overheid is sterk vertegenwoordigd met
relatief grote bedrijven. Bijna drie keer zoveel mensen werken in Den Haag bij het openbaar
bestuur als in de andere drie grote steden en Nederland. Wanneer we dit aspect minder laten
meetellen, blijkt de private sector en de verzorgende werkgelegenheid in Den Haag net zo
groot te zijn als in de andere drie grote steden. Opvallend in Den Haag is ook de sterk
ontwikkelde telecommunicatie. Zij vormt samen met de sector technologie en de media één
van de voorgestelde speerpunten van het economisch beleid. Deze sector is sinds 1999 sterk
gegroeid, zowel in het aantal vestigingen als in het aantal werkzame personen. Een ander
speerpunt is de vrijetijdseconomie. Deze heeft het de afgelopen jaren ook goed gedaan, maar
vertoont vanaf 2002 wat terugval.
De productiviteit in Den Haag totaal ligt boven het landelijk gemiddelde. Vooral de
telecommunicatie en de bouw zijn sterk productief in vergelijking met de drie andere grote
steden. Wel kent de Haagse regio in meerdere andere branches een lagere productiviteit
ten opzichte van de G4.
De investeringen blijven onder het landelijk gemiddelde met uitzondering van de
telecommunicatie. In deze sector is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd.

Hoe heeft Den Haag het gedaan de afgelopen jaren?

De werkgelegenheid in Den Haag is in 2005 iets afgenomen. In de afgelopen vijf jaar deed
Den Haag het iets beter dan de andere steden van de G4 en iets minder dan Nederland.
De productiviteit is toegenomen.

De groei zat in het afgelopen jaar vooral in de kennis intensieve sector als telecom,
multimedia en technologie. Daarnaast deed de kleinschalige industrie het ook goed.
Verliezers het afgelopen jaar waren vooral de zakelijke diensten en de onderwijs sector.

De sectoren telecom en speur- en ontwikkelingswerk zijn de laatste jaren vrijwel constant
gegroeid. Dit zijn echte groeibriljanten.
Van de grote dalers van de laatste zes jaar waren de waterwinning, de verhuur van
transportmiddelen, de groothandel en de dienstverlening ten behoeve van het vervoer in staat
om de trend om te buigen naar een groei over de periode 2004-2005.

Met de Haagse omzet, winsten, investeringen en export gaat het beter dan vorig jaar.
De omzetontwikkeling is van een negatief cijfer omgeslagen naar een positieve groei.
Ook zijn er meer bedrijven met winst. Er wordt door iets meer bedrijven geïnvesteerd.
Den Haag vertoont weinig export gerichtheid.

Het MKB domineert de bedrijvenstructuur, vooral éénmansbedrijven. De werkgelegenheid
zit vooral bij het grootbedrijf waarbij met name de collectieve sector een belangrijke rol
speelt. De gemeente Den Haag is de grootste werkgever in de stad.
Het aantal starters heeft in 2005 een nieuw record bereikt. Verreweg de meeste starters
beginnen een bedrijf in de zakelijke dienstverlening of de bouw. Naar verhouding wordt er in
Den Haag vaak een bedrijf gestart in de sector landbouw en visserij en in de bouw. Dit zijn
met name uitzendbureaus die specifiek op de land- en tuinbouw in het Westland gericht zijn.
De groep die een bedrijf start is veranderd ten opzichte van 1994. Er komen steeds meer
oudere en/of goed opgeleide starters die vanuit loondienst starten. Zij hebben vaker mensen
in dienst, en hebben vaker al ervaring in het starten van een bedrijf. Er vertrekken per saldo
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nog steeds meer bedrijven uit de stad dan dat er terugkomen. Het vertreksaldo wordt wel
langzaam kleiner.

Het is belangrijk dat bedrijven kunnen doorgroeien van klein naar groot binnen de stads-
grenzen. De ruimte op bedrijventerreinen in gering in Den Haag, maar biedt voor de
toekomst wel perspectief, met name door regionale samenwerking. Het aanbod van kantoren
neemt toe. En het aanbod van winkels is groot in Den Haag.

Doet iedereen mee?

De Haagse bevolking ‘doet steeds meer mee’. De deelname aan het arbeidsproces is hoog wat
resulteert in ca. 214.000 werkende Hagenaars. De Haagse beroepsbevolking is relatief goed
opgeleid. Wel is er sprake van enige polarisatie. Den Haag heeft vooral meer mensen met een
hoge opleiding en minder mensen met een middelbare opleiding dan landelijk het geval is.
Niet iedereen werkt. Ongeveer 6% van de beroepsbevolking is werkloos. Het opleidings-
niveau van de werklozen stijgt. Ook is er een verschuiving opgetreden van langdurig naar
kortdurende werkloosheid. In het recente college akkoord wordt getracht deze werkloosheid
terug te dringen.

Den Haag heeft een grote aantrekkingskracht als werkverschaffer op de regio en omstreken.
Er werken dan ook steeds meer niet-Hagenaars in Den Haag. Toch komt nog meer dan de
helft van de mensen die in Den Haag werken uit de stad zelf. De rest komt met name uit de
gemeenten in de buurt. De Haagse beroepsbevolking werkt ook voor het grootste deel in
Den Haag. Voor zover zij forensen is dat vooral naar de nabij gelegen gemeenten.

Hoe prettig en/of populair is Den Haag?

Den Haag is regeringszetel, koninklijke residentie en internationale stad van recht, vrede en
veiligheid. Den Haag biedt cultuur en vermaak. Madurodam, Scheveningen en de musea zijn
de toppers. Daarnaast is er strand en zee. Niet alleen toeristische bezoekers komen op
Den Haag af, ook de zakelijke markt is belangrijk. Ook internationaal staat Den Haag op de
kaart. Den Haag mag zich vierde VN-stad van de wereld noemen. Den Haag herbergt vele
instellingen op het gebied van recht, vrede en veiligheid. De stad onderhoudt contacten met
vrijwel alle landen in de wereld. Daarnaast kent Den Haag een aantal multinationals.
Het belang van Den Haag’s internationale positie zowel in het internationale bedrijfsleven
als in de diplomatieke wereld, blijkt ook uit het feit dat Den Haag in totaal een ruim
6.600 werkende expats kent in zowel commerciële bedrijven als non-profit instellingen.
Binnen de regio Den Haag zijn dat er zelfs ca. 10.700.

De Haagse bedrijven zijn gaandeweg licht positiever over het ondernemingsklimaat in hun
stad. Er worden echter nog wel wat knelpunten genoemd. Vooral de bereikbaarheid over de
weg wordt vaak genoemd. Toch blijkt deze objectief gezien in vergelijking met andere steden
niet slecht te zijn. Den Haag scoort ook niet goed als genoemde aantrekkelijke vestigingsregio.
Ook hier blijkt de werkelijkheid af te wijken van het imago. Den Haag scoort hoog op de
ranglijst met snelst groeiende toplocaties en locaties waar het meeste geld wordt verdiend.

Wat voor bevolking heeft Den Haag?

Den Haag is een stad van uitersten; relatief jong én relatief oud! Maar de verjonging blijft
doorgaan.
Het aandeel Hagenaars van buitenlandse afkomst komt steeds dichter bij de 50%.
Het aandeel inwoners met een HBO of WO opleiding blijft toenemen, Den Haag wordt
slimmer. Al met al heeft Den Haag een sterke concentratie van jonge en hoog opgeleide
mensen.
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Den Haag heeft, evenals de andere grote steden, in vergelijking met Nederland meer
huishoudens in de lagere inkomenscategorieën.

Wat brengt de toekomst?

De omvang van de totale bevolking in Den Haag zal in de toekomst nog toenemen tot ruim
500.000 inwoners.
Er komen meer mensen in de middengroep van 45 tot 75 jaar, maar ook meer jongeren.
Daardoor neemt de demografische druk nog iets af.
Economische groeipotenties liggen voor Den Haag in zakelijke diensten, bestuur, zorg en
onderwijs. Terwijl de afgelopen jaren vooral de telecom en R&D sector het heel goed deden.
Met het aantrekken van de ICT is ook in deze sectoren voor de toekomst nog wel winst te
halen hoewel er ook een verwachting is dat de telecom het minder gaat doen.
Tegenvallers worden verwacht in financiële diensten en industrie.
De Haagse beroepsbevolking zal zich in navolging van de bevolkingsgroei verder
ontwikkelen tot zo’n 240.000 personen. De verwachting is dat het merendeel van hen goed
opgeleid zal zijn. Het aantal niet werkende werkzoekenden zal naar verwachting op korte
termijn afnemen. Op de langere duur is toename wel weer mogelijk.
Als we alles op een rijtje zetten, wat is dan de conclusie? Wat is er goed of slecht aan
Den Haag? Oftewel: waar zitten de krachten en de problemen?

Het uitgesproken dienstenprofiel biedt Den Haag een goed perspectief op de toekomst:
de economie verschuift immers richting een kennis- en diensteneconomie, waarin ook
hoogwaardige industrie en handel/logistiek, maar zeker ook kennisintensieve (semi-)
overheidsdiensten een belangrijke rol spelen. Op basis van de algemene economische en
maatschappelijke ontwikkelingen worden voor Den Haag groeipotenties gezien in de
zakelijke diensten, (inter- en) nationaal bestuur, zorg, onderwijs, technologie en media.
Tegenvallers worden verwacht in financiële diensten en industrie en wellicht ook in de
telecom. Dit betekent feitelijk dat er niet alleen positieve groeiverwachtingen richting
toekomst zijn, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met minder gunstige
ontwikkelingen in delen van de economie die voor Den Haag van belang zijn.
Op gebied van de bedrijfsomgeving zal Den Haag rekening moeten houden met een gestage
groei van de mobiliteit en een blijvend toenemende economische ruimtevraag. Den Haag zal
hiervoor maatregelen moeten nemen en samen moeten werken met omliggende gemeenten.

Per saldo zal op termijn de gemiddelde positie van Den Haag, afgezet tegen de landelijke
ontwikkelingen en de andere G4-steden, naar verwachting niet ingrijpend wijzigen.
De verwachting dringt zich op dat op korte termijn een afname van de Haagse werkloosheid
plaats zal vinden. Op middellange termijn zullen in Den Haag echter door een groeiende
arbeidsparticipatie en een verdere verjonging van de Haagse bevolking -waarbij het aandeel
mensen in de werkzame leeftijd (15-64 jaar) toeneemt- wel steeds meer mensen beschikbaar
komen voor de arbeidsmarkt. Hier ligt een belangrijke kans voor nabije toekomst.
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Inleiding

‘Economie’ heeft verschillende betekenissen. Het is een containerbegrip dat uiteenrafeling
behoeft. In dit rapport wordt de Haagse economie in verschillende hoofdstukken thematisch
beschreven.

De ‘Staat van de Haagse Economie 2006’ geeft een schets van de stand van zaken in de
Haagse economie. De gemeente Den Haag gebruikt de informatie voor het ontwikkelen en
bijstellen van economisch beleid. Daarnaast is de monitor een informatiebron voor de
gemeenteraad en voor bedrijven, instellingen en bewoners.

De ‘Staat’ probeert een zo actueel mogelijk beeld te geven van de stand van zaken in
Den Haag. Dit is echter niet voor alle onderdelen mogelijk omdat een deel van de
informatie gedateerd is of raakt en actuele informatie niet altijd beschikbaar is.
Dat we toch gebruik maken van deze ‘andere’ gegevens wordt ingegeven door de wens om
een zo compleet mogelijk beeld van de Haagse economie te schetsen.

De monitor wordt elk jaar in het najaar uitgebracht.
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Leeswijzer

Hoofdstuk één gaat in op de structuur van de Haagse werkgelegenheid. Den Haag wordt
zowel apart bekeken als in samenhang met de andere grote steden van de G4, Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht.
Paragraaf 1.3 gaat in op de technologie-, media- en telecommunicatiesector. Deze sector is
belangrijk in Den Haag en zal ook in de toekomst een grote rol spelen. In § 1.4 staat de
vrijetijdseconomie centraal. Vervolgens gaat de nota in op de productiviteit en het
investeringsprofiel van de Haagse bedrijven.

Het tweede hoofdstuk laat zien hoe de Haagse werkgelegenheid in de afgelopen jaren is
gegroeid. Welke bedrijfssectoren vooral verantwoordelijk waren voor de groei en hoe het met
de omzet, winsten, investeringen en export gaat.

De rol van het MKB komt aan de orde in hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk komen ook starters
en de bedrijfsdynamiek aan bod. Daarnaast wordt nader ingegaan op de ruimte die er in
Den Haag is voor ondernemen.

Hoofdstuk vier spitst zich toe op de werkende beroepsbevolking. Dit hoofdstuk beschrijft de
samenstelling van de werkende Hagenaren naar kenmerken als geslacht, leeftijd, opleidings-
niveau en dergelijke. Tevens is er aandacht voor de Hagenaars die niet deelnemen aan het
arbeidsproces en voor de pendelstromen.

Hoofdstuk vijf schetst de aantrekkingskracht van Den Haag voor zowel toeristen als voor
internationale bedrijven en organisaties.

Het imago en de beleving van Den Haag staan centraal in het zesde hoofdstuk.

Het zevende hoofdstuk laat zien hoeveel creativiteit en koopkracht er in Den Haag is.
Ook komt de leeftijdsopbouw van Den Haag aan de orde.

Het laatste hoofdstuk gaat in op de toekomst van Den Haag. Hoe zullen de bevolking en de
economie zich ontwikkelen? En waar bevinden zich de groeipotenties?
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1 De Haagse economie, clusters
en productiviteit

Een belangrijke factor voor het succes van een stad is de werkgelegenheidsstructuur. In welke sectoren
werken de meeste mensen in Den Haag? Welke sectoren vertonen de meeste groei of neergang en waar
wordt het meeste geld verdiend?

1.1 Den Haag overheidsstad of dienstenstad?

Per 1 januari 2005 werken er in Den Haag ruim 215.550 mensen ten minste 12 uur per week.
Zij werken in een stad die bij buitenstaanders bekend staat als de stad van de ministeries.
De overheid bepaalt het gezicht van deze stad. Nu is het waar dat de overheid dominant
aanwezig is in Den Haag, maar de stad aan zee heeft nog wel meer te bieden. De zakelijke
diensten, het bank- en verzekeringswezen, ICT bedrijven, de vrijetijdseconomie en de
gezondheidssector spelen ook een belangrijke rol.

Figuur 1.1 Werkgelegenheid in Den Haag in clusters, 2005[1]

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister),

Bewerking Afdeling Onderzoek

Maar dat neemt niet weg dat het cluster bestuurscentrum het grootste cluster in Den Haag is,
met 27% van het aantal werkzame personen zoals te zien is in figuur 1.1. Dit komt neer op
bijna 59.000 werkzame personen. Dit cluster wordt voornamelijk gevormd door de
rijksoverheid (ministeries), de provincie en gemeentelijke overheid en de extraterritoriale
instellingen en organisaties. De omvang van dit cluster is iets afgenomen ten opzichte van
2004. Het cluster omvat slechts vier procent van de bedrijven, maar heeft de grootste
gemiddelde bedrijfsomvang. Gemiddeld werken er in een vestiging in dit cluster 86 personen.
Naast de informatie die uit het werkgelegenheidsregister komt, wordt ook gebruik gemaakt

[1] Voor de definitie van de clusters zie de bijlage 2.
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van aanvullende informatie van het Bureau Internationale Zaken en het onderzoek naar de
economische effecten van internationale instellingen en organisaties2. Hieruit blijkt dat er
een omvangrijke groep werkzame personen bij internationale instellingen en organisaties
werkt. Hier wordt in hoofdstuk vijf verder op ingegaan.

De zakelijke diensten vormen een tweede belangrijke sector die met bijna 37.000 werkzame
personen voor 17% van de werkgelegenheid verantwoordelijk is. Onder de zakelijke diensten
vallen vooral financiële diensten, de fiscaal- en juridische dienstverlening, het bank- en
verzekeringswezen en ontwerp- en adviesbureaus. Daarnaast horen ook de overige zakelijke
diensten zoals uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven hier thuis.
Dit cluster wijkt met een gemiddelde bedrijfsomvang van 11 werkzame personen nauwelijks
af van het stedelijk gemiddelde (13 werkzame personen per vestiging).

De gezondheidszorg is de derde omvangrijke sector. Den Haag heeft enkele grote zieken-
huizen binnen de stadsgrenzen en enkele grote verzorgingstehuizen. Deze sector telt bijna
30.000 banen en heeft gemiddeld 19 werknemers per vestiging.

Bij de kleinere clusters zijn vooral de vrijetijdseconomie, de kleinschalige industrie &
groothandel en de TMT sector (technologie/media/telecom) van belang.

In de vrijetijdseconomie valt vooral de kleine gemiddelde vestigingsomvang op. Dit zijn de
kleinste vestigingen met een gemiddeld aantal van 4 werknemers per vestiging. Er werken
een kleine 21.000 mensen. Bijna éénderde (32%) van alle vestigingen valt in deze sector.

De kleinschalige industrie en groothandel bieden 9% van de werkgelegenheid met ruim
20.000 arbeidsplaatsen. De vestigingen hebben gemiddeld acht werknemers.

De TMT sector bevat telecommunicatiebedrijven, informatietechnologie, hoogwaardige
grafische industrie en multimedia. Met ruim 17.000 arbeidsplaatsen levert zij 8% van alle
werkgelegenheid in Den Haag. Het zijn relatief grote vestigingen met gemiddeld
19 werknemers per vestiging.

De sector kennis en onderwijs is met ongeveer 13.000 werkzame personen geen topper in het
aandeel in de werkgelegenheid. Maar dit cluster heeft na de overheid wel de meeste
werkzame personen per bedrijf (26 werkzame personen per vestiging).

De detailhandel, reparatie, diensten en post bestaan vooral uit kleine vestigingen.
Gemiddeld werken hier vijf werknemers per vestiging.

Den Haag is een echte dienstenstad. Vooral de overheid is sterk vertegenwoordigd met
relatief grote bedrijven.

[2] Internationale organisaties in Den Haag, economische betekenis. Door Decisio B.V. en Bureau Louter, 2005.
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1.2 Deeltijdwerkers, uitzendkrachten en expats

De werkgelegenheid waar de vorige paragraaf op doelt, is voltijds werkgelegenheid. Dat wil
zeggen, mensen die ten minste twaalf uur per week betaald werk doen3. Daarnaast bestaat er
ook deeltijd arbeid. Dit zijn mensen die minder dan twaalf uur per week werken. In totaal zijn
dat er een kleine 19.000. Deze deeltijdwerkers werken vooral in de handel, zakelijke
dienstverlening, en voorzover het vrouwen betreft in de gezondheidszorg.
In totaal zijn er bijna 3.000 vestigingen in Den Haag met deeltijdwerkers. Dat is ca. 17% van
alle vestigingen.

Figuur 1.2 Deeltijdwerkers naar geslacht en bedrijfstak

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

De werkgelegenheid uit paragraaf 1.1 betreft de werkzame personen die bij de vestiging op
de loonlijst staan. Daarnaast wordt in een flexibele economie ook altijd gewerkt met
uitzendkrachten.
Bij de Haagse vestigingen werken iets meer dan 2000 uitzendkrachten. Van hen werkt ruim
80% voltijds. Ongeveer 60% is man en 40% vrouw. Uitzendkrachten werken vooral in de
zakelijke dienstverlening (24%), in de horeca (15%) en in de overige dienstverlening (15%).

In 2005 is specifiek onderzoek gedaan naar de economische effecten van internationale
instellingen en organisaties in de regio Haaglanden. In dit onderzoek werd onder andere

[3] Conform de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek
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gevraagd naar het aantal werkzame personen bij ambassades en internationale instellingen en
naar het aantal expats dat daar werkt.
Uit deze bron blijkt dat in de internationale instellingen en organisaties in Haaglanden ruim
12.000 mensen werken. Strikt gesproken gaat het hier niet om Nederlandse werkgelegenheid.
Werknemers van een ambassade werken immers op buitenlands grondgebied.
Deze werkgelegenheid wordt dan ook niet in de standaard tellingen meegenomen. Het geeft
echter wel een indicatie van de mate van internationalisatie van Den Haag. Een deel van deze
werknemers is expat. Dat wil zeggen, iemand met een niet Nederlandse nationaliteit die
(tijdelijk) in Nederland werkt. Over het algemeen in het midden- of hoger kader. Hoewel
hierover geen gedetailleerde informatie bekend is, weten we wel dat in elk geval bijna 8.700
van de getelde werknemers bij internationale instellingen en organisaties in de Haagse regio
expats zijn. Dat is 70% van het totaal aantal werknemers. Bij de internationale instellingen en
organisaties in de gemeente Den Haag werken ca. 7.500 mensen van wie bijna 5.000 expats.

Tabel 1.1 Werkzame personen bij internationale instellingen en organisaties in de regio

Haaglanden en Den Haag

Internationale instellingen en organisaties Werkzame personen Expats

Ambassades en consulaten 2.964 1.909

VN & Intergouvernementeel 2.278 1.771

Europese instellingen 5.543 4.286

Algemeen NGO 181 45

Kennis instellingen 482 56

Internationale scholen 1.020 674

Totaal 12.468 8.741

Waarvan Juridisch 3.015 1.833

Den Haag 7.539 4.921

Overig regio Den Haag 4.928 3.774

Bron: Internationale organisaties in Den Haag, economische betekenis. Decisio B.V. en Bureau Louter,

november 2005, bewerking Afd. Onderzoek
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1.3 Den Haag in relatie tot de G4

Er werken in Den Haag naar verhouding drie tot vier keer zoveel mensen in het openbaar
bestuur als in de andere drie grote steden en Nederland. In Den Haag werken ook veel
mensen in de gezondheidszorg en in de zakelijke diensten, maar in vergelijking met
Nederland en de andere drie grote steden zijn dat er niet extreem veel (zie figuur 1.3).

Figuur 1.3 Werkgelegenheid naar sector in 2005, G4 en Nederland

Bron: CBS, Lisa, O+S Amsterdam, COS Rotterdam, Werkgelegenheidsregister Den Haag

Omdat het openbaar bestuur in Den Haag een grote rol speelt, kunnen de andere sectoren
zich getalsmatig minder prominent profileren. Wanneer we de rol van de overheid op een
fictieve 7% van de werkgelegenheid zouden zetten, dit is ongeveer het overheidsaandeel in de
drie andere grote steden, dan zien we echter dat de verdeling van werkgelegenheid naar
sector in Den Haag ongeveer overeenkomt met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
De zakelijke diensten en de zorgsector zijn in Den Haag dan zeker zo sterk
vertegenwoordigd als in de andere grote steden.

In Den Haag werken naar verhouding drie keer zoveel mensen in het openbaar bestuur als
in de andere drie grote steden en Nederland. Wanneer we hiervoor corrigeren dan zijn de
private sector en de verzorgende werkgelegenheid even groot als in de andere grote steden.
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1.4 De technologie-/media-/telecommunicatiesector

De kreet ‘kennis is kracht’ vormt de komende jaren één van de speerpunten in het
economische beleid. Wat wordt ermee bedoeld? De Haagse economie draait voor een groot
deel op kennis. De kennis is aanwezig bij bedrijven, overheidsinstanties, bij de Haagse
beroepsbevolking en in opleidingsinstituten en internationale ondernemingen. Die kennis
moet beter worden aangewend, zodat meer bedrijven ervan gebruik kunnen maken.
De gemeente neemt verschillende maatregelen om kennisuitwisseling te stimuleren.
Ze worden genoemd in de ‘Impuls Haagse economie 2006-2009’. Daarnaast is het van groot
belang om dat wat er al is op dit terrein te koesteren en uit te bouwen.

In Den Haag zijn verschillende bedrijven in de technologie-/media-/telecommunicatie sector
(TMT) gevestigd. Hieronder worden ook de grafische industrie en de informatietechnologie
(IT) verstaan. Zo heeft de gemeente vier van de vijf belangrijkste telecombedrijven van
Nederland binnen haar grenzen. Het beleid is erop gericht deze sector te koesteren en uit te
bouwen naar een sector die multimediatoepassingen ontwikkelt. Om op termijn te kunnen
bekijken of er iets is bereikt op dit vlak zet deze monitor een aantal kenmerken van de
TMT sector op een rijtje.

Figuur 1.4 Aantal vestigingen in Den Haag in de TMT sector

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister),

Bewerking Afdeling Onderzoek

Bovenstaande figuur (1.4) en tabel 1.2 laten zien dat er in Den Haag in 2005 ruim
900 vestigingen zijn in de TMT sector. Het aantal vestigingen is hiermee vanaf 2000 vrij
stabiel (zie ook tabel 2 in bijlage 1). Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat de
grenscorrectie per 1 januari 20024 ongeveer veertig extra vestigingen in deze sector
opleverde.
Deze extra vestigingen kwamen voor een groot deel uit de IT sector (22). Ook in de
multimedia en de grafische industrie kwamen er verschillende vestigingen bij (± 7 vestigingen
in beide sectoren).

[4] Bij deze grenswijziging werd het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg aan Gemeente Den Haag toegevoegd.
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Figuur 1.5 Aantal werkzame personen in Den Haag in de TMT sector

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Het aantal banen in de TMT sector laat een ander beeld zien (figuur 1.4). Waar het aantal
vestigingen in de sector relatief klein is, is het aantal banen in deze sector relatief groot.
In 2005 werkten ruim 17.300 mensen in deze sector, gemiddeld 19 per vestiging. Door de
grenscorrectie kwamen er in 2002 ruim 1.000 werkzame personen bij.

Tabel 1.2 Vestigingen en werkzame personen in de TMT sectoren in 2005

Aantal Aantal werkzame

vestigingen personen

Multimedia 357 39% 1.486 9%

Telecommunicatie 92 10% 10.316 59%

Grafische industrie 170 18% 2.220 13%

IT 305 33% 3.323 19%

Totaal 924 100% 17.345 100%

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

In totaal is sinds 2000 de werkgelegenheid in deze sector toegenomen met 37%, van 12.600
tot ruim 17.000 werkzame personen. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode gestegen
tot 1.068 in 2002, om daarna weer af te nemen tot 924 in 2005. Hiermee is het aantal
vestigingen in 2005 iets minder dan dat in 2000 (1029 vestigingen).
In 2005 omvat deze sector 8% van de totale Haagse werkgelegenheid, en 5% van het totaal
aantal vestigingen.

In de TMT sector is sinds 1999 schaalvergroting opgetreden. Het aantal bedrijven is iets
afgenomen, maar het aantal werkzame personen in de TMT sector is sinds 2000 toegenomen.
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1.5 De vrijetijdseconomie

Een tweede speerpunt in het economische beleid is het versterken van de vrijetijdseconomie.
Deze sector is van belang om bewoners te binden en te boeien en bezoekers aan te trekken.
Een gevarieerde vrijetijdseconomie is met name belangrijk voor midden- en hogere inkomens
en kan de stad voor deze groepen aantrekkelijker maken om te gaan wonen. Een aantal
primaire gegevens over deze sector volgt hieronder.

Figuur 1.6 Aantal werkzame personen in Den Haag in de vrijetijdseconomie (exclusief transport)[5]

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

De vrijetijdseconomie bestaat uit de subgroepen detailhandel en diensten in de non-food,
horeca, transport over water, reizen, cultuur, sport en recreatie. Den Haag heeft in 2005 ruim
20.500 banen in deze sector en ruim 5.000 vestigingen. De vrijetijdseconomie vertoont een
redelijk stabiel beeld over de afgelopen jaren zoals blijkt uit figuur 1.6 en de tabel in de
bijlage.

[5] In deze figuur is de sector transport weggelaten omdat het hier om slechts twee bedrijven gaat met vijf werkzame personen.
Deze zijn in de grafiek niet terug te vinden.
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Figuur 1.7 Aantal vestigingen in Den Haag in de vrijetijdseconomie (exclusief transport)

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Eén van de doelstellingen van de gemeente Den Haag is een toename van het aantal werkzame
personen in de vrijetijdseconomie in de periode 2005-2009. Vooralsnog is de trend eerder
tegengesteld. Het aantal werkzame personen is sinds 2000 met ca. 4% afgenomen, een
gemiddelde jaarlijkse afname van 0,8%6. Dit geldt niet voor alle subsectoren. De sport en
recreatie en de cultuur laten een toename in werkgelegenheid zien. De overige subsectoren
hebben minder werkzame personen dan in 2000 (figuur 1.7). Een tijdreeks is te zien in
bijlage 1 tabel 4 en 5.

Het aantal vestigingen laat de laatste zes jaar een gestage afname zien. Sinds 2000 nam het
aantal vestigingen af met 4%, een gemiddelde jaarlijkse afname van 1,4%.

Tabel 1.3 Vestigingen en werkzame personen in de vrijetijdseconomie in 2005

Aantal Aantal werkzame

vestigingen personen

Detailhandel en diensten in non-food 2.842 53% 8.909 43%

Horeca overnachtingen 77 1% 1.119 5%

Horeca eten en drinken excl. catering en kantines 1.531 29% 5.213 25%

Transport 2 0% 5 0%

Reisorganisatie 128 2% 615 3%

Sport en recreatie 189 4% 1.704 8%

Cultuur 548 10% 2.962 14%

Totaal 5.317 100% 20.527 100%

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

De vrijetijdseconomie heeft het goed gedaan tot 2002 en vertoont sindsdien wat terugval.
De sport en recreatie en de cultuur deden het goed, de andere subsectoren wat minder.
Wanneer de gemeente haar doelstelling wil halen is dit een aandachtspunt.

[6] De grenscorrectie van 2002 heeft geen invloed gehad op de vrijetijdseconomie. Er bevinden zich nauwelijks bedrijven en werkzame
personen in Leidschenveen/Ypenburg in de vrijetijdseconomie.
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1.6 Hoe productief is Den Haag?

Werkgelegenheid is een belangrijk gegeven, maar biedt geen volledig beeld van de economie
van Den Haag. De werkgelegenheid zegt nog niets over de productie van de verschillende
sectoren. Met andere woorden: waar wordt het geld verdiend? Sommige sectoren bieden
weliswaar relatief weinig werkgelegenheid, maar kunnen door een toegevoegde waarde per
werknemer wel van groot economisch belang zijn. Figuur 1.8 gaat uit van de bruto
toegevoegde waarde per werknemer, een maatstaf voor productie7. De cijfers hebben
betrekking op de regio Den Haag exclusief Zoetermeer.

Figuur 1.8 werpt een ander beeld op het economische belang van de verschillende sectoren.
Bij de overheid is bijvoorbeeld de productiviteit benedengemiddeld8. Ditzelfde geldt voor de
handel, horeca en bouw. De financiële diensten leveren daarentegen een veel hogere
toegevoegde waarde per werknemer op dan het regionale gemiddelde, terwijl ook de overige
zakelijke diensten relatief zeer productief zijn. Vervoer en communicatie ontstijgen het
gemiddelde nauwelijks. De agrarische sector (inclusief Westland) levert eveneens een grote
productie per werknemer.

Bij het zien van figuur 1.8 dringt zich de vraag op hoe de productiviteit van de regio
Den Haag er uitziet vergeleken met de andere grote steden en het Nederlandse gemiddelde.
Dit is grafisch weergegeven in figuren 1.9 en 1.10, waarin het Nederlandse gemiddelde als
standaard is genomen (index=100). De Haagse regio blijkt een hogere productiviteit te
behalen dan het Nederlandse gemiddelde, maar de andere regio’s binnen de G4 scoren een
stuk beter dan de Haagse. Oorzaak: de sterke aanwezigheid van de hoogproductieve sectoren
zakelijke diensten en financiële instellingen in deze steden. In Den Haag is de overheid
oververtegenwoordigd en deze sector is juist benedengemiddeld productief.

Figuur 1.8 Productiviteit per sector, regio Den Haag 2002 (100=totaal)

Bron: CBS, bewerking Afdeling Onderzoek

[7] Cijfers over productie, zeker op sectorniveau, zijn pas met een grote vertraging beschikbaar. De meest recente regionale cijfers van
het CBS dateren uit 2002.
[8] Dit hangt samen met de definitie en berekeningswijze, zie ook de begrippenlijst.
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Figuur 1.9 Productiviteit regio Den Haag in perspectief (2002, Nederland=100)

Bron: CBS, bewerking Afdeling Onderzoek

Figuur 1.10  Productiviteit regio’s G4, naar sector, 2002 (Nederland=100)

Bron: CBS, bewerking Afdeling Onderzoek
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De agrarische sector is minder productief dan de gemiddelde productiviteit van heel
Nederland. Binnen de vier grote steden echter scoort de Haagse regio uitzonderlijk goed in
de landbouw. De tuinbouw in het Westland verklaart dit. Daarnaast doet de communicatie
het goed, omdat Den Haag de vestigingsplaats is van diverse grote telecomaanbieders.
Zorgwekkend is de feitelijk achterblijvende productiviteit van vele sectoren in de regio,
vergeleken met de prestaties in de overige grote steden.

Vanuit landelijk perspectief valt in de regio Den Haag vooral de telecom op met een hoge
productiviteit, en in iets mindere mate de bouw. Daarnaast doen ook de agrarische sector
en de collectieve sector het in Den Haag beter dan de andere G4-regio’s maar minder dan
het landelijk gemiddelde voor de totale productiviteit. Toch kent de Haagse regio op
meerdere fronten een lagere productiviteit dan de andere drie grote steden.

1.7 Hoe investeert het Haagse bedrijfsleven?

Naast het productieprofiel is het investeringsprofiel een goed analyse-instrument. Dit biedt
inzicht in waar relatief sterk wordt geïnvesteerd. De nevenstaande radarfiguur (1.11) schetst
het investeringsprofiel van de regio Den Haag. De cijfers zijn gebaseerd op CBS-gegevens
(EWL) voor het jaar 20029. Het profiel is daardoor wellicht iets gedateerd, maar biedt
niettemin interessante inzichten.

Figuur 1.11 Investeringen naar bedrijfstak Agglomeratie Den Haag excl. Zoetermeer, 2002

Bron: CBS, bewerking Afdeling Onderzoek

Het eerste dat ook hier opvalt, is de positie van transport/communicatie. Dit is vooral een
gevolg van investeringen in de telecom. Er is veel geld gestoken in het ontwikkelen van het
netwerk, de marketing en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De verwachting is dat
dit in de jaren na 2002 is afgenomen. Er is een duidelijk verschil met 2001. Toen investeerden
alle bedrijfstakken, met uitzondering van de communicatie en transport, minder dan het
landelijke gemiddelde. Dit is in 2002 veranderd. Er vonden in 2002 weer meer investeringen
plaats. Het landelijke gemiddelde is de nulcirkel. De financiële en zakelijke dienstverlening
en ook de overheid lieten een investering zien boven het landelijke gemiddelde.

[9] Cijfers over productie, zeker op sectorniveau, zijn pas met een grote vertraging beschikbaar. De meest recente regionale cijfers van
het CBS dateren uit 2002.
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Vooral de telecom heeft veel geïnvesteerd, zowel in 2001 als in 2002. Het is te verwachten
dat de investeringen in deze sector na 2002 zullen afnemen.
Verder blijven de meeste investeringen onder het landelijke gemiddelde. Alleen de
financiële en zakelijke diensten en de overheid komen daar bovenuit.



26 De Staat van de Haagse Economie



27 De Staat van de Haagse Economie

2 De groei van Den Haag

Den Haag maakte, net als de rest van Nederland, eind jaren negentig een zeer positieve economische
ontwikkeling door. Die kwam tot uiting in een groei van de werkgelegenheid. Deze paragraaf draait
om die groei van Den Haag, die we plaatsen in het perspectief van de economische hausse.

2.1 Hoe ging het de afgelopen jaren?

De werkgelegenheid in Den Haag heeft sinds het einde van de jaren negentig een stijgende
lijn laten zien. In 2002 werd dit gedeeltelijk veroorzaakt door de grenscorrectie met
Leidschendam en Rijswijk.

In 2003 was er sprake van een dip onder invloed van de algemene recessie in Nederland.
In 2004 was er weer een toename van de totale werkgelegenheid. Maar in 2005 is de
werkgelegenheid opnieuw iets afgenomen (zie figuur 2.1).

Figuur 2.1 Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Den Haag

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Om de ontwikkelingen in Den Haag in perspectief te zetten, vergelijken we deze met de
ontwikkelingen in de andere grote steden en Nederland. De werkgelegenheidsontwikkeling
op middellange termijn is positief voor Den Haag. De gemiddelde jaarlijkse groei voor
Den Haag is hoger dan die voor de andere drie grote steden.
Het laatste jaar doet Den Haag het minder slecht dan de andere grote steden. Drie van de
vier grote steden laten een teruggang zien in het aantal werkzame personen in de periode
2004-2005. Voor Den Haag is deze teruggang minder groot dan voor de andere steden.
Alleen Amsterdam vertoont het laatste jaar een (zeer kleine) groei.
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Figuur 2.2 Jaarlijkse gemiddelde groei (2000-2005) en de groei 2004-2005 van de

werkgelegenheid in de vier grote steden en Nederland

Bron: CBS, Lisa, O+S Amsterdam, COS Rotterdam, Werkgelegenheidsregister Den Haag,

bewerking DSO/afdeling Onderzoek

Zoals eerder gezegd geeft de werkgelegenheid geen volledig beeld van de economie, omdat
dit nog niets zegt over waar het geld verdiend wordt. In welke sectoren wordt een hoge
productiviteit per werknemer gehaald? In deze paragraaf gaan we uit van de bruto
toegevoegde waarde per arbeidsjaar10.

Figuur 2.3 Toegevoegde waarde (TW) en aantal werkzame personen in Nederland, Den Haag en

de Agglomeratie Den Haag, geïndexeerd, 1995=100

Bron: CBS, Werkgelegenheidsregister Den Haag, bewerking Afdeling Onderzoek

Zoals te zien is in figuur 2.3 ligt de toegevoegde waarde in de agglomeratie Den Haag iets
boven het landelijke niveau. Ook is te zien dat de toegevoegde waarde sneller toeneemt dan
het arbeidsvolume. Met andere woorden: Den Haag wordt productiever in de afgelopen
periode. Recentere gegevens over de toegevoegde waarde van de agglomeratie Den Haag
zullen in de loop van 2006 bekend worden.

[10] Cijfers over productie, zeker op sectorniveau, zijn pas met grote vertraging beschikbaar. De meest recente cijfers van het CBS
dateren van 2002.
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Binnen de G4 is de werkgelegenheid afgenomen in vergelijking met 2004. Alleen
Amsterdam vertoonde een kleine groei. De gemiddelde groei sinds 2000 is in Den Haag
lager dan in Nederland maar duidelijk hoger dan de andere drie grote steden. De
productiviteit is toegenomen.

2.2 Waar zit de groei?

De werkgelegenheid in Den Haag vertoonde groei tot 2003. In dat jaar nam de werkgelegenheid
voor het eerst sinds 1997 af. In 2004 is de werkgelegenheid weer toegenomen. En in het
laatste jaar (2005) is er weer sprake van een lichte afname. Deze groei en afname vinden
echter niet in gelijke mate plaats in alle sectoren. Figuur 2.4 laat de groei en krimp zien per
cluster in 2005 ten opzichte van 2004, en in de afgelopen zes jaar.

Figuur 2.4 Jaarlijkse gemiddelde groei per cluster (in %) 2000-2005 en groei in het afgelopen

jaar (2004-2005) in termen van werkgelegenheid in Den Haag

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

De figuur geeft aan dat 2005 weliswaar een afname heeft laten zien van de werkgelegenheid,
maar dat er toch een aantal sectoren gegroeid is.
De meeste groei in het afgelopen jaar doet zich voor in de kennis intensieve sector.
Daarnaast is er groei in de kleinschalige industrie en groothandel, in de detailhandel en in de
gezondheidszorg.
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Over een periode van zes jaar gezien doet Den Haag het helemaal niet zo gek. De jaarlijkse
gemiddelde groei van de werkgelegenheid in Den Haag (inclusief de grenswijziging) is voor
de periode 2000-2005 hoger dan voor Amsterdam en Utrecht zoals te zien is in figuur 2.2 en
figuur 2.5.

In Den Haag springen vooral het onderwijs en de communicatie er in positieve zin uit.
En daarnaast doen de industrie en de bouwnijverheid het goed, in tegenstelling tot de andere
grote steden en het landelijk beeld. In andere sectoren, vooral in de landbouw en visserij,
gezondheidszorg en de zakelijke diensten, deed Den Haag het minder goed dan de andere
grote steden.

Figuur 2.5 Jaarlijks gemiddeld groeipercentage van de werkgelegenheid voor de vier grote

steden en Nederland (2000-2005)

Bron: CBS, Lisa, O+S Amsterdam, COS Rotterdam, Werkgelegenheidsregister Den Haag

Vooral de telecommunicatie, het onderwijs, de industrie en de bouw zijn sterk gegroeid in
de periode 2000-2005. In het afgelopen jaar deed Den Haag het minder dan de andere
steden van de G4 en Nederland.
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2.3 Groeibriljantjes?

Niet alle sectoren vertonen evenveel groei of krimp. Het is interessant om de sterke groeiers
en dalers er uit te lichten. Tabel 2.1 laat de grootste groeiers en dalers zien, waarbij
bedrijfsklassen met een kleine omvang (minder dan 100 werknemers) zijn weggelaten.
In eerste instantie is gekeken naar branches die een grote gemiddelde jaarlijkse groei of krimp
laten zien in de afgelopen zes jaar. Dat betekent dat branches die de afgelopen zes jaar
gemiddeld gegroeid zijn, best het laatste jaar gekrompen kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan
is de branche ‘productie van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur’.
Deze branche vertoont over de laatste zes jaar een jaarlijks gemiddelde groei van 169%.
Toch is er het laatste jaar sprake van een afname van het aantal werkzame personen met 5%.
Ook een aantal andere branches laat in het laatste jaar een afname zien van de
werkgelegenheid.
Andere sectoren hebben een grote jaarlijks gemiddelde groei en laten ook groei zien in het
laatste jaar, zij het in de meeste gevallen wel minder groot.
Alleen de sector ‘werkgevers-, werknemers en beroepsorganisaties’ laten in 2005 een groei in
het aantal werkzame personen zien die groter is dan de jaarlijks gemiddelde groei over de
periode 2000-2005.
Een aantal groeisectoren laat een constante groei zien in de afgelopen zes jaar. De sector
telecom en post, de productie van medische apparatuur, het verzekeringswezen en het speur-
en ontwikkelingswerk11 zijn groeibriljanten.

Tabel 2.1 Groei- en krimpsectoren in Den Haag in termen van werkgelegenheid (2000-2005 en

2004-2005)

Jaarlijks Groei/Krimp

gem. groei 2004-2005

Groei Omvang 2005 2000-2005

Maken van audio-, video- en telecommunicatie-apparatuur 1.278 169% -5%

Post en telecommunicatie 14.149 14% 4%

Maken van medische apparaten en instrumenten 282 6% 0%

Maken van meubels; maken van overige goederen n.e.g. 2.753 5% 28%

Verzekeringswezen en pensioenfondsen 5.677 5% 7%

Speur- en ontwikkelingswerk 2.119 5% 15%

Onderwijs 10.891 5% -6%

Bouwnijverheid 6.283 4% 7%

Openbaar bestuur, overheidsdnsten, verplichte soc. verzek. 52.445 3% -1%

Milieudienstverlening 648 2% -9%

[11] Bij speur en ontwikkelingswerk gaat het vooral om natuurwetenschappelijk, technisch, medisch en farmacologisch speur- en
ontwikkelingswerk.
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Jaarlijks Groei/Krimp

gem. groei 2004-2005

Krimp Omvang 2005 2000-2005

Houtindustrie en maken van art. van hout, kurk, riet e.d. 146 -13% -5%

Landbouw, jacht en dvl. hiervoor 604 -13% -11%

Activiteiten t.b.v. of verwant aan financiële instellingen 1.522 -12% -40%

Verhuur van trnsp.mid., mach. en werktuigen zonder personeel 446 -9% 4%

Maken van producten van metaal (excl. mach. en transp.mid.) 305 -5% -13%

Overige zakelijke dienstverlening. 23.965 -5% -6%

Winning en distributie van water 234 -4% 27%

Grthdl en handelsbemiddeling (niet in auto’s/motorfietsen) 4.524 -3% 3%

Dvl. t.b.v. het vervoer 946 -2% 2%

Financiële instellingen 3.416 -2% -11%

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Ook in de krimpsectoren zien we een beweging dat de jaarlijkse gemiddelde krimp van de
afgelopen jaren negatief is, maar dat er het laatste jaar een ombuiging is naar groei. Dit geldt
vooral voor de waterwinning. Maar ook de verhuur van transportmiddelen, de groothandel
en de dienstverlening ten behoeve van het vervoer zijn in het afgelopen jaar gegroeid.

De grote groei zat de afgelopen jaren in verschillende branches. Een aantal van deze
branches heeft die groei in 2005 niet vast weten te houden. De sectoren telecom en
speur- en ontwikkelingswerk zijn de laatste jaren vrijwel constant gegroeid.
Van de grote dalers van de laatste zes jaar waren de waterwinning, de verhuur van
transportmiddelen, de groothandel en de dienstverlening ten behoeve van het vervoer in
staat om de trend om te buigen naar een groei over de periode 2004-2005.

2.4 Hoe gaat het met de Haagse omzet, winsten, investeringen en export?

Den Haag kende in de tweede helft van de jaren ’90 een goede omzetontwikkeling, maar deze
is langzaam aan geërodeerd tot een dieptepunt in 2004 (zie tabel 2.2 ). De andere steden van
de G4 hebben ook te maken gehad met een dalende omzet, maar zij hebben dit in het laatste
twee jaar omgezet in een groei. Den Haag is dat pas in 2005 gelukt. Het aandeel
ondernemingen met een gestegen omzet is in 2004 voor Den Haag in 2005 weer
toegenomen tot 29% tegen 20% in 2004.
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Tabel 2.2Bedrijfseconomische ontwikkelingen in de G4

1996 1999 2002 2003 2004 2005

Groei omzet bedrijfsleven Den Haag 5,3 4,5 0,5 -0,3 -2,3 0,1

t.o.v. jaar ervoor Amsterdam 1,8 4,0 1,0 -1,5 0,8 1,1

in procenten Rotterdam 1,7 1,0 1,6 -2,3 4,8 4,3

Utrecht 3,1 6,8 0,2 -2,8 0,5 1,0

Aandeel bedrijven met winst Den Haag 87 92 84 84 77 78

in procenten Amsterdam 85 88 84 80 80 81

Rotterdam 83 86 87 79 80 83

Utrecht 85 92 85 81 82 80

Aandeel bedrijven Den Haag 38 55 60 50 55 56

met investeringen Amsterdam 48 55 59 51 56 48

in procenten Rotterdam 43 51 59 53 53 61

Utrecht 50 62 63 63 64 59

Aandeel export in de omzet Den Haag 3 7 5 4 2 2

in procenten Amsterdam 24 15 23 21 22 12

Rotterdam 28 27 30 30 29 28

Utrecht 10 11 6 7 7 5

Bron: KvK, ERBO-enquete

Het aandeel bedrijven met winst schommelt voor de andere drie grote steden al een paar jaar
rond de 80%, en ook Den Haag kruipt langzaam omhoog naar deze 80%.
Nadat in 2003 het aandeel investerende bedrijven voor bijna alle steden van de G4 is gedaald,
was er in 2004 sprake van een kentering. Inmiddels is dit voor Den Haag stabiel gebleven.

Opvallend is dat het Haagse bedrijfsleven maar beperkt op export gericht is. In 2005 bedroeg
het aandeel export in de totale bedrijfsomzet slechts twee procent. Ook Utrecht is sterk
nationaal georiënteerd, hoewel de stad in de jaren negentig wel hoger scoorde. De hogere
exportaandelen in Amsterdam en Rotterdam (alleen gegevens van 2004) wordt in grote mate
bepaald door de havens, maar ook door de aanwezigheid van meer (hoofdkantoren van)
internationaal opererende ondernemingen.

De omzetgroei is in 2005 weer omgeslagen naar een positief cijfer.
Ook het aandeel bedrijven met winst is iets toegenomen.
Het aandeel bedrijven dat investeert neemt iets toe.
Den Haag vertoont weinig exportgerichtheid.
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3 Ondernemend Den Haag

3.1 De rol van het MKB

Vrijwel alle vestigingen in Den Haag vallen binnen het midden- en kleinbedrijf12 (MKB).
Conform de norm van de Kamer van Koophandel gaat het om bedrijfsvestingen met minder
dan 250 werkzame personen. Maar liefst 99% van de vestigingen valt hieronder (figuur 3.1).

Figuur 3.1 Bedrijfsvestigingen en werkzame personen (wp) naar grootteklasse in

Den Haag, 2005

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L&V (Werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen) is het grootst. Zo’n 96% van de
bedrijven is een kleinbedrijf. In deze categorie domineren de eenpersoonsbedrijven. In totaal
bestaat 43% van de vestigingen tot 50 werknemers uit eenpersoonsbedrijven. Het kleinbedrijf
behelst voornamelijk reparatie, zakelijke diensten, milieudienstverlening en cultuur. In totaal
gaat het om circa 16.000 bedrijfsvestigingen.
Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) omvat ongeveer 500 vestigingen ofwel
3% van alle bedrijven. Vooral zakelijke diensten, openbaar bestuur, gezondheidszorg en
onderwijs vallen hieronder.
Slechts één procent van de bedrijven valt buiten de definitie van het MKB. Onder deze grote
bedrijven vinden we vooral het openbaar bestuur, communicatiebedrijven, zakelijke
dienstverleners en zorginstellingen.
Verschuivingen in het aantal grote en kleine bedrijven zijn er nauwelijks. In 1999 was de
verhouding grote en kleine bedrijven vrijwel identiek aan die in 2005.

Figuur 3.1 laat ook zien hoe het aantal werkzame personen is verdeeld over de grootte-
klassen. De grootste bedrijven (met meer dan 250 werkzame personen) maken weliswaar
maar één procent van het aantal vestigingen uit, maar zijn wel verantwoordelijk voor 43%
van de werkgelegenheid. Zij bieden werk aan bijna 94.000 personen. Dat betekent dat het
MKB in Den Haag verantwoordelijk is voor 57% van de werkgelegenheid. Het gaat om bijna
122.000 werkzame personen.

[12] De toewijzing van vestigingen en werkzame personen aan klein-, midden- of grootbedrijf is gebeurd o.b. van het aantal werkzame
personen per bedrijfsvestiging.
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Het MKB domineert de bedrijvenstructuur door de eenmansbedrijven. De Haagse
werkgelegenheid zit grotendeels bij het grootbedrijf.

3.2 Wie zijn de grootste werkgevers?

Wat zijn de belangrijke partijen in Den Haag op het gebied van de werkgelegenheid? In de
onderstaande figuren is het overzicht te zien van de 10 grootste werkgevers bij overheids- en
maatschappelijke instellingen (non-profit sector) en de 10 grootste werkgevers bij de
commerciële bedrijven.

Figuur 3.2 De 10 grootste overheids- en maatschappelijke instellingen in Den Haag naar aantal

werknemers

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L&V (Werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

De gemeente Den Haag staat op nummer één als grootste werkgever van Den Haag.
Ook diverse ministeries scoren hoog in de top. In totaal maakt de top 10 van overheids- en
maatschappelijke instellingen 19% van de werkgelegenheid in Den Haag uit.

Ook binnen het niet aan de overheid gelieerde commerciële bedrijfsleven zitten enkele
grote werkgevers. KPN voert de lijst aan maar alle bedrijven in de top 10 hebben meer dan
1000 mensen in dienst in hun Haagse vestigingen. De tien grootste bedrijven in Den Haag
zijn samen goed voor 12% van de werkgelegenheid.
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Figuur 3.3 De 10 grootste commerciële bedrijven in Den Haag naar aantal werknemers

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L&V (Werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

De grootste bedrijven zijn vooral in de collectieve sector te vinden. De gemeente Den Haag
is topscorer als werkgever. Maar ook in de commerciële sector zijn enkele grote bedrijven
aanwezig.

3.3 Zijn er veel starters?

De economie heeft baat bij levendigheid en de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid.
Voldoende nieuwe initiatieven zijn daarvoor noodzakelijk. Starters op de bedrijvenmarkt
moeten daarom worden gekoesterd. Want zij zorgen voor innovatie en nieuwe
werkgelegenheid, vooral als zij de kans krijgen zich te ontplooien en te groeien. Starters zijn
ondernemingen die nieuw starten. Met starters worden geen nevenvestigingen bedoeld of
nieuwe takken van sport van een bestaande onderneming.

Het aantal gestarte bedrijven in Den Haag piekte in 2000/2001 en is daarna weer wat
afgenomen. In 2003 bleef het aantal starters in Den Haag steken op 1.675, maar inmiddels is
in 2005 een nieuw record bereikt. In dit jaar zijn er bijna 2.700 nieuwe bedrijven gestart in
Den Haag.
Figuur 3.4 laat het aantal starters zien als percentage van alle ondernemingen. Hieruit blijkt
dat voor alle vier de grote steden het aantal starters ten opzichte van het totaal aantal
vestigingen flink is toegenomen. Het globale beeld van alle steden is gelijk; na 2000 een
daling die pas het laatste jaar is omgezet in een stijging. De grote vier komen allen hoger uit
dan het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat de vier grote steden een grotere
aantrekkingskracht hebben op nieuwe starters dan de gemiddelde stad in Nederland.
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Figuur 3.4 Starters als percentage van het totaal aantal vestigingen

Bron: Kamer van Koophandel

Nog interessanter is het naar de overlevingskansen van de starters te kijken. Gemiddeld
bestaat 80% van de gestarte bedrijven nog na 2 jaar. Na vijf jaar is dat circa 60%13.

Figuur 3.5 laat zien in welke branches relatief vaak starters voorkomen. In Den Haag wordt
vooral vaak gestart met een landbouwbedrijf of een bedrijf in de bouw. De verklaring voor
het relatief vaak starten met een landbouwbedrijf is te vinden in het grote aantal uitzend-
bureaus dat wordt gestart. Het gaat hier om uitzendbureaus en loonbedrijven die zich
specifiek richten op de land- en tuinbouw, vooral in het Westland.
Absoluut gezien starten de meeste ondernemers in de zakelijke dienstverlening. De bouw is
absoluut gezien de tweede groep.

Figuur 3.5 Aandeel starters naar sector als percentage van het totaal aantal vestigingen per

sector, Nederland en de G4, 2005

Bron: Kamer van Koophandel

[13] Kamer van Koophandel Nederland, persbericht mei 2004, Aantal startende bedrijven over dieptepunt heen.
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Uit onderzoek van het EIM14 uit 2003 blijkt dat in Nederland de karakteristieken van starters
zijn veranderd. Mensen starten steeds vaker op latere leeftijd een bedrijf. Hoewel meer dan
de helft van de starters tussen de 30 en 45 jaar oud is, is inmiddels ook een kwart van de
starters 45 jaar of ouder. De starters van 50 jaar en ouder maken inmiddels 16% van alle
starters uit. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1994.
Starters zijn ook steeds vaker hoog opgeleid. In 1994 had nog maar ruim een kwart van de
starters een hogere opleiding (HBO of WO). Inmiddels heeft bijna de helft een HBO- of
universitaire opleiding.

Verreweg de meeste starters (70%) beginnen vanuit loondienst.
Steeds vaker hebben starters werknemers in dienst. In 2003 is dat bij 18% van de starters het
geval.
Ook krijgen steeds meer starters een 2e kans. In 2003 heeft 35% van de starters al eens
eerder ervaring opgedaan met het starten van een eigen bedrijf.

Het aantal starters is in 2005 weer toegenomen. Absoluut gezien starten de meeste
ondernemers een bedrijf in de zakelijke dienstverlening of in de bouw. De groep die een
bedrijf start, is veranderd vergeleken met 1994. Steeds meer oudere en/of goed opgeleide
starters starten het bedrijf vanuit loondienst. Daarnaast hebben zij vaker mensen in dienst.
En hebben zij vaker al eerder een poging gedaan om een bedrijf te beginnen.

3.4 En hoe is de bedrijfsdynamiek?

Startende ondernemingen zijn een kenmerk van een dynamische economie. In een dergelijke
economie is er tevens sprake van oprichtingen (nevenvestigingen, uitbreiding van een
bestaande onderneming met een vestiging voor een nieuw product of in een nieuwe branche).
Maar er worden ook bedrijven opgeheven. De starters en de oprichtingen samen
vertegenwoordigen de geboorte van een onderneming, de opheffing vormt de sterfte.
Het verschil tussen deze twee is het aanwascijfer. Een hoog aanwascijfer wijst over het
algemeen op een gezonde economie.

De aanwas van het aantal bedrijven zwakt, na een toename van 1998 - 2000, af. In Den Haag
komt dit vooral doordat de stad te maken heeft met een dalend aantal starters en oprichtingen
van bedrijven en een stijgend aantal opheffingen van bedrijven. In 2005 is hierin weer een
kentering gekomen. Drie van de vier grote steden laten een toenemend aanwascijfer zien en
ook landelijk is er sprake van herstel. Alleen Rotterdam blijft nog achter.

[14] EIM, Starten in de recessie, startende ondernemers in 2003, juli 2004
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Figuur 3.6 Aanwascijfer ten opzichte van het totaal aantal vestigingen, 1998-2005

Bron: Kamer van Koophandel

De aanwas in Den Haag is weer aan het toenemen, na een aantal jaren met daling.
Alleen Utrecht heeft in 2005 een relatief grotere aanwas.

3.5 Komen er veel bedrijven naar Den Haag? Of gaan ze juist vaker weg?

Naast de geboorte en sterftecijfers binnen een stad kan de aantrekkingskracht en de
bindingskracht van een stad ook worden afgemeten aan de hoeveelheid bedrijven die zich
jaarlijks vestigt en vertrekt. Een positief migratiesaldo geeft de stad een economische impuls.
De meeste bedrijven verplaatsen zich echter over korte afstand en blijven veelal in de regio.
Van de bedrijven die zich in de periode 2001-2003 vestigden kwam bijna de helft (48%) uit
de provincie. Van de bedrijven die vertrokken ging ruim de helft (57%) naar elders binnen de
provincie.15 Dit is veel lager dan landelijk het geval is. Over het algemeen verplaatst circa
90% van de bedrijven zich binnen de eigen regio16.

Tabel 3.1 Vestiging en vertrek van bedrijfsvestigingen naar en vanuit Den Haag, 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gevestigd 707 719 882 903 871 923

Vertrokken 919 966 926 1045 970 976

Saldo -212 -247 -44 -142 -99 -53

Gevestigd per 1000 vest. 23 22 25 25 23 24

Vertrokken per 1000 vest. 29 29 27 29 26 26

Bron: Kamer van Koophandel

Tabel 3.1 laat het saldo zien van de gevestigde en vertrokken bedrijven in Den Haag.
Het aantal bedrijven dat zich in Den Haag vestigt neemt toe. Het aantal vertrokken bedrijven
neemt af (vanaf 2003). En weliswaar blijft het saldo negatief, het wordt wel steeds kleiner.
Relateren we de vestigings- en vertrekcijfers aan het totale aantal bedrijven dat zien we een
vrij stabiel beeld. Rond de 24 per 1.000 bedrijven vestigen zich in de stad. De vertrekkers
liggen op een iets hoger niveau, rond de 26 per 1.000 bedrijven in 2005.

[15] Verhuismotieven Haagse bedrijven, INBO, 2004
[16] De Staat van de Haagse economie, Ecorys, 2003
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Tabel 3.2 Saldo vestiging en vertrek van bedrijven in Den Haag naar sector

2000 2002 2003 2004 2005

Landbouw en visserij -3 -6 -13 -6 -3

Industrie -23 -14 -6 -4 -13

Bouw -36 -15 -14 -31 12

Groothandel -26 16 -22 6 -5

Detailhandel en horeca -25 9 -22 -30 -4

Vervoer en communicatie -19 -9 0 1 6

Financiële en zakelijke dienstverl. -74 -34 -12 -35 -47

Overheid -6 9 6 0 0

Totale bedrijfsleven -212 -44 -142 -99 -53

Bron: Kamer van Koophandel

Naar bedrijfstak (zie tabel 3.2) laten de meeste sectoren in Den Haag een negatief
vestigingssaldo zien. Alleen de bouw en de communicatie hebben een positief saldo.

Het Haagse vertreksaldo is ca. 0,1% van het totaal aantal vestigingen. Daarmee scoort
Den Haag beter dan de drie andere grote steden. De andere steden hebben een vertreksaldo
van respectievelijk 0,2% voor Rotterdam, 0,3% voor Amsterdam en 0,4% voor Utrecht.

Er vertrekken nog altijd iets meer bedrijven uit Den Haag dan zich er bedrijven vestigen.
Dat geldt vooral voor de financiële en zakelijke diensten en de industrie. Het vertreksaldo
in Den Haag is relatief kleiner dan elders in de G4.

3.6 Is er ruimte voor ondernemen in Den Haag?

Meer dan 85% van de Haagse ondernemers heeft voldoende ruimte voor zijn of haar bedrijf 17.
Desondanks komt het natuurlijk toch voor dat bedrijven Den Haag verlaten omdat zij niet kunnen
uitbreiden. Om bedrijfsgroei binnen de eigen gemeente mogelijk te maken is het noodzakelijk om voldoende
ruimte te bieden op bedrijventerreinen, in bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen, kantoren en winkels.

Bedrijventerreinen

Jarenlang is er nauwelijks bedrijventerrein uitgegeven in Den Haag. Er was ook weinig
terrein beschikbaar. De gemeentelijke herindeling van 2002 heeft Den Haag wat meer
potentieel opgeleverd in Hoornwijk, Ypenburg, de A12- en A13-zone en Forepark. Dit zijn
allen locaties aan de rand van de stad. Binnenstedelijk is er geen grond meer beschikbaar.
Door transformatie van een aantal verouderde binnenstedelijke bedrijventerreinen zal hier
nog meer bedrijventerrein verloren gaan. Wel zal er nog enig terrein terugkomen na
herstructurering. Den Haag heeft in het kader van GSB III een prestatieafspraak gemaakt
met het rijk om 5 hectare bedrijventerrein te herstructureren in de periode 2006-2009.
Den Haag kan in de toekomst aan de grotere vraag uit de markt voldoen door intensief
samen te werken met omliggende gemeenten bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen.
Dit gebeurt in de vorm van bedrijvenschappen samen met de gemeenten Midden-Delfland,
Delft (Harnaschpolder), Rijswijk (Plaspoelpolder), Westland (Wateringseveld) en samen-
werking met het Stadsgewest Haaglanden.

[17] Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat. ECORYS i.o.v. Ministerie van EZ 2005
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Per 1 januari 2006 is er ongeveer 13 hectare beschikbaar voor uitgifte, hiervan ligt ca. 6 ha. in
de gemeente Den Haag. Op de langere termijn komt via de bedrijfsschappen waar Den Haag
in participeert nog ca. 88 ha. beschikbaar.
Figuur 3.7 toont een periode van negen jaar. Het beeld is dat de grote steden minder
bedrijventerrein uitgeven dan gemiddeld in Nederland. Van de grote steden is Den Haag
degene met verreweg de minste uitgifte. Maar per 1-1-2006 heeft Den Haag ca.13 hectare
beschikbaar vanaf 2006. Hiervan ligt echter de helft niet in de gemeente Den Haag maar in
de omliggende gemeenten. Dit zijn terreinen waarin Den Haag participeert. In de komende
jaren kan hierdoor wel iets meer grond worden uitgegeven dan in de achterliggende periode.

Figuur 3.7 Gemiddelde uitgifte aan ha. bedrijventerrein per 100.000 inwoners in de periode

1996-2004*

Bron: DG Ruimte/IBIS Registratie bedrijventerreinen

* Voor Amsterdam en Nederland gegevens over 1996-2003

Voor starters zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid. De Caballero
Innovatiefabriek is hiervan de meest recente. Dit is de voormalige sigarettenfabriek van
Laurens die in de periode 2004-2008 verbouwd wordt tot een verzamelgebouw voor starters
in de ICT sector. In totaal zal dit pand ca. 12.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimte opleveren.
Via het GSB III programma heeft de gemeente Den Haag zich ten doel gesteld om voor
2010 20.000 m2 betaalbare bedrijfsruimte extra voor starters en doorstarters te ontwikkelen.

Kantoren

Den Haag heeft een groot kantorenpark. Per 1-1-2005 heeft Den Haag bijna 4,7 miljoen m2

bruto vloeroppervlak (bvo) aan kantoorruimte. De laatste jaren blijkt het aanbod gemiddeld
de vraag te overtreffen. Dit geldt voor alle steden van de G4. Na 2000 neemt in de grote vier
steden het aanbod sterk toe (vooral door nieuwbouw) terwijl de opname stabiel blijft.
Het gevolg is een grotere leegstand dan voor de markt wenselijk is. In de onderstaande figuur
(3.8) is het gemiddelde van opname en aanbod genomen voor de periode waarin het aanbod
begon toe te nemen (2002-2006). Het gaat hierbij om de regio’s.
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Figuur 3.8 Gemiddelde opname en aanbod van kantoorruimte in de G4, per 1 januari 2002-2006

Bron: Vastgoedmarkt, januari 2006

Jones Lang LaSalle heeft per stad het leegstandspercentage aangegeven. Het gaat hier om de
leegstand in het vierde kwartaal van ieder jaar. Amsterdam kent de grootste leegstand in
kantoorruimte. Den Haag toont een gunstiger beeld (zie figuur 3.9). Inmiddels is volgens
Jones Lang LaSalle in Den Haag de leegstand weer iets afgenomen tot 7,2%. De eigen
gemeentelijke bron geeft een iets hoger percentage leegstand aan (8,7%). Volgens de
‘Monitor Haagse Kantorenmarkt 2005-2006’ staat er begin 2006 374.500 m2 b.v.o. leeg.
Hiermee komt de leegstand in Den Haag wel boven de gewenste leegstand van 5 à 6% die
nodig is voor een goed functionerende kantorenmarkt.

Figuur 3.9 Leegstandpercentage van kantoorruimte, vierde kwartaal, 2001-2005

Bron: Jones Lang LaSalle
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In de nabije toekomst wordt er weinig kantoorruimte toegevoegd aan de Haagse markt.
De opgeleverde nieuwbouw bedroeg in 2005 slechts 13.000 m2 b.v.o. en ook in 2006 zal er niet veel
worden toegevoegd. Van de 22.000 m2 b.v.o. die inmiddels in aanbouw is genomen wordt naar
verwachting in 2006 ongeveer 15.500 m2 opgeleverd. De overige 6.500 m2 komt pas later gereed.

Figuur 3.10 Ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs voor kantoorruimte in de G4, in €/m2

Bron: Vastgoedmarkt, januari 2006

De prijzen staan het laatste jaar wat onder druk. Alleen in Rotterdam is de gemiddelde
huurprijs het afgelopen jaar (iets) gestegen.

Winkels

Figuur 3.11 Winkelvoorraad van de vier grote steden in m2 verkoop vloeroppervlak, 2005

Bron: Locatus
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De winkelvoorraad in Den Haag bedraagt per 1-1-2005 bijna 700.000 m2 verkoop
vloeroppervlak (vvo), waarmee de stad op de derde plaats staat na Amsterdam en Rotterdam
voor wat betreft het winkeloppervlak (zie figuur 3.11). Ook met het aantal winkels komt
De Haag op de derde plaats. Den Haag heeft veel kleine winkels; het gemiddelde vvo per
winkel is 87 m2. Grote winkelconcentraties vinden we in de binnenstad en Laakhaven
(Megastores). Ook zijn er grotere concentraties aan de Leyweg, Scheveningen en
Loosduinen.

De leegstand in Den Haag beslaat bijna 86.000 m2 vvo. Met deze 12% leegstand is Den Haag
koploper van de vier grote steden. Rotterdam staat met 11% op de tweede plaats. Amsterdam
en Utrecht zitten met rond de 51⁄2% veel lager.

Op korte termijn is er nog een en ander te verwachten in de detailhandel. In Leidschenveen
wordt een stadsdeelwinkelcentrum gerealiseerd van 11.000 m2. Aan de Grote Marktstraat
wordt een nieuwe winkelconcentratie gebouwd van 37.500 m2 en de Passage wordt
gerenoveerd en uitgebreid. Daarnaast zijn er nog plannen voor detailhandel in Laakhaven
(6.000 m2) en winkelcentrum Hoge Veld (6.750 m2)18.

De ruimte op bedrijventerreinen is gering in Den Haag, maar biedt voor de toekomst wel
perspectief, met name door regionale samenwerking. Voor startende ondernemers worden
meer vestigingsmogelijkheden gecreëerd.
Het aanbod aan kantoren blijft op een hoog niveau (8,7% van het totale kantoor
vloeroppervlak).
Ook het leegstaande aanbod aan winkelruimte is hoog in Den Haag.

[18] Property Nl, Retailforecast 2006
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4 Werken in Den Haag

De economie van een stad heeft baat bij veel werkende inwoners. Immers, zij verdienen het geld in
Den Haag of daarbuiten, en voor ten minste een deel geven ze het in Den Haag ook weer uit.
Per 1 januari 2006 wonen er ongeveer 475.000 mensen in Den Haag19. Ongeveer 214.000 van hen
hebben werk. Dat is 45% van de bevolking.

4.1 Hoeveel Hagenaars werken?

De volgende tabel (4.1) maakt duidelijk hoe we van de totale bevolking naar de
beroepsbevolking komen.

Tabel 4.1 Overzicht bevolking, potentiële beroepsbevolking en beroepsbevolking in Den Haag

per 1-1-2006

totaal % van de totaal % van de

totale beroeps-

bevolking bevolking

Bevolking Den Haag 474.972 100%

Potentiële

beroepsbevolking:

15-64 jarigen 327.687 69%

- Beroepsbevolking 227.096 48% Werkende

beroepsbevolking 214.008 94%

Niet werkende

beroepsbevolking 13.087 6%

- Overigen die geen deel

uitmaken van de

beroepsbevolking 100.591 21%

Bron: CBS, GBA, Bewerking Afdeling Onderzoek

Zoals aangegeven omvat de totale bevolking van Den Haag op 1 januari 2006 bijna
475.000 personen. Van hen zijn er ongeveer 328.000 tussen de 15 en 65 jaar oud. Zij vormen
de potentiële beroepsbevolking. In totaal behoort 69,5% van de potentiële (of mogelijke)
beroepsbevolking ook daadwerkelijk tot de beroepsbevolking. De anderen zijn bijvoorbeeld
studenten, huisvrouwen en dergelijke.
De Haagse beroepsbevolking bestaat daarmee in 2006 uit ongeveer 227.000 personen.
Dat betekent dat iets minder dan de helft (45%) van de totale Haagse bevolking tot de
beroepsbevolking hoort. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde en de vier grote
steden. Alleen in Amsterdam behoort iets meer dan de helft van de bevolking tot de
beroepsbevolking.

[20] CBS, 2005
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Van de Haagse beroepsbevolking werkt 94% ten minste 12 uur per week. Dat zijn er 214.000.
De overige 6% (circa 13.000 mensen) behoort tot de niet werkende beroepsbevolking en
bestaat uit mensen die minder werken dan 12 uur per week, of die niet werken maar wel werk
zoeken voor ten minste 12 uur per week.
Figuur 4.1 laat zien dat vergeleken met de andere grote steden en Nederland de verdeling
van de beroepsbevolking naar werkend en niet werkend er voor Den Haag goed uitziet.
Met 94% werkenden staat Den Haag aan de top.

Figuur 4.1 De beroepsbevolking van de vier grote steden en Nederland

verdeeld naar werkend en niet werkend, 2002-2004, en 2006 (Den Haag)

Bron: CBS, GBA, Bewerking Afdeling Onderzoek

Om aan te geven welk deel van de bevolking tot de werkende beroepsbevolking behoort
(voor definities zie bijlage 3) gebruiken we de netto participatiegraad. Dit is de werkende
beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 65 jaar. Deze is voor Den Haag
65% in 2002-2004. De volgende figuur (4.2) laat de netto participatiegraad zien van de vier
grote steden en Nederland.

De netto arbeidsparticipatie in Den Haag ligt boven het landelijke gemiddelde en is ook de
hoogste van de vier grote steden. Rotterdam scoort veel lager.
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Figuur 4.2 De netto arbeidsparticipatie ofwel de werkende beroepsbevolking in procenten van

de bevolking van 15-64 jaar (2002-2004, Nederland 2006)

Bron: CBS, CPB

De deelname aan het arbeidsproces verschilt voor mannen en vrouwen (figuur 4.3) en voor
de verschillende leeftijdscategorieën. Het zal niemand verbazen dat mannen nog altijd vaker
deelnemen aan het arbeidsproces dan vrouwen. Ook is het weinig verrassend dat jongeren tot
25 jaar en ouderen vanaf 55 jaar een lagere participatie hebben.

Figuur 4.3 Netto arbeidsdeelname in Den Haag naar leeftijd en geslacht, 2002-2004

Bron: CBS

Wel participeren in Den Haag iets meer vrouwen in de arbeidsmarkt dan landelijk het geval
is. De participatie van mannen is iets lager dan landelijk.
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In 2006 zijn er ongeveer 214.000 Hagenaars aan het werk.
De werkende beroepsbevolking beslaat 65% van de totale bevolking van 15-65 jaar en is
daarmee iets hoger dan het landelijke gemiddelde.
Dit komt vooral door de meer dan gemiddelde deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt.

4.2 Welke Hagenaars werken?

Aan de hand van gegevens het CBS wordt nader ingegaan op de kenmerken van de werkende
en niet -werkende beroepsbevolking. Het gaat hierbij om driejaarlijkse gemiddelden over de
periode 2002-2004. Voor zover deze gegevens niet geactualiseerd zijn, gebruiken we de
tweejaarlijkse gemiddelden van Enquête Beroeps Bevolking (EBB) 2002 - 2003.

De werkende beroepsbevolking bestaat voor meer dan de helft uit mannen en voor iets
minder dan de helft uit vrouwen (zie figuur 4.4). Dit komt overeen met de landelijke cijfers.

Figuur 4.4 De Haagse werkende beroepsbevolking naar geslacht, 2002-2004

Bron: CBS (2002-2004)

Naar leeftijd blijken vooral de leeftijdscategorieën 25 tot 54 van belang te zijn. Jongeren tot
25 jaar zullen veelal nog op school zitten of studeren. Ouderen boven de 55 jaar haken af
door vervroegde uittreding of arbeidsongeschiktheid.
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Figuur 4.5 Werkende en niet werkende beroepsbevolking in Den Haag naar herkomst

Bron: CBS, EBB 2002-2003

De deelname aan het arbeidsproces laat grote verschillen zien tussen etnische groepen (zie
figuur 4.5). In Den Haag is ruim 45% van de bevolking van niet-Nederlandse afkomst.
Bij de bevolkingsgroep van 20 tot en met 64 jaar is dat percentage met bijna 46% nog iets
hoger. Bij de werkende beroepsbevolking is dat percentage veel lager namelijk 38%.
Bij de niet-werkende beroepsbevolking is dat percentage aanzienlijk hoger: 68% is van
niet-Nederlandse afkomst.

Figuur 4.6 Percentage werkenden binnen de beroepsbevolking in Den Haag naar etniciteit, 2002-2003

Bron: CBS, EBB 2002-2003
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Van de totale beroepsbevolking werkt 94% en 6% niet (figuur 4.6). Bij de verschillende
etnische groepen wijkt dit af. Zo werken mensen met een Turkse of Nederlandse herkomst
het vaakst. De westerse etnische groepen zitten op het gemiddelde en de anderen zitten daar
(ver) onder. Vooral de Marokkaanse etnische groepen werken relatief minder vaak.
Hoewel de verschillende etnische groepen niet-Nederlanders wel verschillen vergeleken met
de landelijke verhouding, wijken de percentages voor de totale groep minder af van het totaal
van de Nederlanders. Landelijk is het aantal niet-werkenden van Nederlandse afkomst 5%
van de (Nederlandse) beroepsbevolking. Het aantal niet-werkenden van niet-Nederlandse
afkomst is landelijk 13% van de beroepsbevolking met een niet-Nederlandse herkomst.
Voor Den Haag zijn deze percentages respectievelijk 3% en 10%21.

De verdeling naar geslacht binnen de werkende beroepsbevolking wijkt nauwelijks af van
het landelijke gemiddelde.
De verdeling naar etniciteit laat zien dat etnische minderheden in het algemeen vaker tot
de niet-werkende werkzoekenden behoren. Vooral Marokkanen en overige niet-westerse
etnische groepen zijn naar verhouding vaak werkzoekend. Turken werken naar verhouding
juist vaak wel.

4.3 Wat is het opleidingsniveau van de werkenden?

Voor gegevens over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking baseren we ons op de
gegevens van de EBB van het CBS van 2002 - 2003.

Figuur 4.7 Beroepsbevolking (BB) naar opleidingsniveau, Nederland en de G4, 2002-2003

Bron: CBS, EBB 2002-2003

Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is hoog. In figuur 4.7 wordt voor
verschillende gemeenten en subgroepen het opleidingsniveau weergegeven. Landelijk heeft
bijna driekwart een opleiding op middelbaar of hoger niveau. Dit geldt ook voor Den Haag.
Er is wel een duidelijk verschil tussen de werkende en niet-werkende beroepsbevolking.
De percentages van de eerste groep komen overeen met de totale beroepsbevolking. Van de
niet-werkenden heeft maar 59% een opleiding op middelbaar of hoog niveau; 41% heeft een
laag opleidingsniveau. Het verschil tussen werkenden en niet-werkenden zit vooral in de
hoge en lage opleidingen. Het aandeel van opleidingen op middelbaar niveau wijkt niet veel
af.

[21] CBS, 2005
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Als we het opleidingsniveau vergelijken met de cijfers voor de G4 blijkt dat Den Haag beter
scoort dan Rotterdam, maar minder goed dan Amsterdam en Utrecht.

De Haagse beroepsbevolking is relatief goed opgeleid. Den Haag heeft meer mensen met
een hoge opleiding en minder mensen met een middelbare opleiding dan landelijk het
geval is.
Binnen de G4 scoort Den Haag beter dan Rotterdam, maar minder goed dan Amsterdam
en Utrecht.

4.4 Welke Hagenaars werken niet?

Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal werklozen daalt als de werkgelegenheid
stijgt. En andersom zal het aantal werkzoekenden stijgen als de werkgelegenheid afneemt.
Deze verwachting komt voor de laatste paar jaren inderdaad uit. De werkloosheid in
Den Haag bedroeg in 2002 gemiddeld 11,8%.21 In januari 2003 was dat opgelopen tot 12%
en in januari 2004 was 13,7% werkloos, ruim 30.000 mensen. Inmiddels vertoont de
werkgelegenheid weer groei en we zien dan ook dat de werkloosheid weer iets is afgenomen
tot 12,6% in 2006 (bijna 29.000 mensen).

Eerder is gemeld dat in Den Haag slechts 5% van de beroepsbevolking geen werk heeft.
Het percentage van 12,6 is dan ook niet gebaseerd op de categorie ‘niet-werkende
beroepsbevolking’ maar op de ‘niet-werkende werkzoekenden’ (NWW). Dit is een veel
ruimere groep die onder andere mensen omvat die niet direct beschikbaar zijn voor werk,
mensen die eerst een reïntegratietraject moeten volgen en mensen die onbemiddelbaar zijn.
Ook bevinden er zich in deze groep mensen die ingeschreven staan vanwege het recht op een
uitkering, maar die in werkelijkheid niet actief naar werk zoeken. Een grove schatting van het
CWI in Den Haag geeft aan dat slechts circa 10% van de NWW’ers echt op zoek is naar
werk22.

[21] Het percentage werklozen betreft de niet-werkende werkzoekenden op de totale beroepsbevolking.
[22] Omdat er op dit moment geen beter bestand beschikbaar is, wordt voor de werklozen toch gebruik gemaakt van het bestand met
NWW’ers.
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Tabel 4.2 Niet werkende werkzoekenden in Den Haag

Den Haag

2005 2006

Totaal 28.985 28.748

bo, vbo, mavo, mbo, havo, vwo 86% 88%

hbo wo23 14% 12%

100% 100%

15 t/m 23 jaar 9% 8%

24 t/m 39 jaar 44% 40%

40 t/m 64 jaar 47% 52%

100% 100%

< 1 jaar 51% 70%

1-3 jaar 31% 20%

> 3 jaar 19% 10%

100% 100%

Etnische groep Nederlanders 50% n.b.

Etnische groep niet-Nederlanders 50% n.b.

100%

Man 52% 50%

Vrouw 48% 50

100% 100%

Bron: CWI, bewerking DSO Afd. Onderzoek

In 2002 werd de gemiddelde werkloze omschreven als: ‘laag opgeleid, 25-44 jaar, > 1 jaar
werkloos’.24

Sinds 2002 is er een verschuiving opgetreden in de meeste categorieën. Zo zijn de NWW’ers
steeds vaker hoog opgeleid en is het aandeel lager opgeleiden afgenomen. Als de trend van
2003-2004 zich voortzet zullen de NWW’ers steeds hoger opgeleid zijn (zie tabel 4.2).
De Hagenaars die een plek op de arbeidsmarkt hebben kunnen veroveren zijn voor 36%
hoog opgeleid. Dat betekent dat er nog steeds sprake is van een behoorlijke mismatch tussen
het door werkgevers gevraagde en het door NWW’ers aangeboden opleidingsniveau.

Ook over vacatures hebben we gegevens van 2006. In vorige jaren bleek er een mismatch te
bestaan voor het gevraagde opleidingsniveau in vacatures en het aangeboden
opleidingsniveau van de NWW’ers. Zo was in 2005 14% van de NWW’ers hoog opgeleid
(HBO of WO) terwijl slechts 12% van de bij het CWI gemelde vacatures naar dit niveau
vroeg. In 2006 is 12% van de NWW’ers hoog opgeleid (HBO of WO). In januari 2006 was
echter nog geen 5% van de vacatures op dit niveau. In totaal is 50% van de vacatures op
middelbaar niveau, en 45% op lager niveau. Dat is 95% van de vacatures tegenover 88% van
de niet werkende werkzoekenden. Ook hier is dus sprake van een mismatch.

[23] In 2005 gaf het CWI voor opleiding slechts twee niveaus aan zodat een nadere analyse van de ontwikkelingen bij de laagst
opgeleide mensen niet mogelijk is.
[24] De staat van de Haagse economie, 2003, Ecorys
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Naar leeftijd blijkt dat steeds minder jongeren tot 23 zich inschrijven. De groep mensen van 40 jaar of ouder is
juist toegenomen van 44% in 2003 en 2004 naar 52% in 2006.
Ook verschuift de duur van de werkloosheid. Het laatste jaar verschuift die vooral naar kortdurende
werkloosheid van minder dan één jaar.

Den Haag kent in 2006 iets minder werklozen dan het jaar daarvoor. De werklozen zijn
veelal ouder dan 40 jaar. De verdeling naar geslacht is gelijk. De mismatch tussen het opleidingsniveau van de
werkloze en het gevraagde opleidingsniveau is nog steeds aanwezig.

4.5 Wie reizen er uit en naar Den Haag?

Lang niet alle Hagenaars werken in Den Haag. En omgekeerd bezetten niet alleen Hagenaars alle arbeids-
plaatsen in Den Haag. De pendelbalans laat in figuur 4.9 zien hoeveel pendelaars er in en uit Den Haag gaan.
Het gaat hier om globale cijfers en om aannames. De statistische betrouwbaarheid van de hier gepresenteerde
gegevens is daardoor gering. De figuur is uitsluitend bedoeld als indicatie.

Figuur 4.8 Pendelbalans in Den Haag 2006

Bron: CBS EBB 2002-2003, GBA, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L&V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

In 2006 zal de werkgelegenheid naar schatting bestaan uit ruim 217.500 banen. De werkende beroepsbevolking
bestaat uit ca. 214.000 personen. Van hen werkt ongeveer 58% in Den Haag; 42% werkt elders en is dus een de
stad uitgaande pendelaar.
De in Den Haag werkende Haagse beroepsbevolking neemt niet alle banen in beslag. Daarom zijn er mensen
van elders nodig om hier te werken. Dit zijn de binnenkomende pendelaars. In totaal nemen Hagenaars 57% van
de Haagse arbeidsplaatsen in beslag; 43% komt van elders. In absolute zin pendelen er iets meer mensen de stad
in dan de stad uit.

In figuur 4.10 en 4.11 is te zien wat de belangrijkste toeleverende gemeenten zijn voor de pendelstromen, en
waar de buiten de stad werkende Hagenaars vooral emplooi vinden. Uit beide figuren blijkt het belang van
geografische nabijheid.

Haagse BB werkend in Den Haag (58%)

ca. 124.000

Haagse BB elders werkend

Uitgaande pendel (42%)

ca. 90.000

Werkgelegendheid 100%

ca. 217.500

Inkomende pendel

ca. 93.000

ca.
57%

ca.
43%
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Figuur 4.9 Inkomende pendel, 2002-2003

Bron: CBS, EBB 2002-2003

Figuur 4.10 Uitgaande pendel, 2002-2003

Bron: CBS, EBB 2002-2003

Meer dan de helft van de mensen die in Den Haag werkt komt uit de eigen stad. De rest
komt uit andere gemeenten, vooral uit gemeenten uit de buurt. Den Haag heeft dan ook
een bovenlokale werkgelegenheidsfunctie.
Van de mensen die in Den Haag wonen, werkt het grootste deel in Den Haag (58%).
Voor zover zij buiten Den Haag werken, is dat vooral in de nabij gelegen gemeenten van
het Gewest Haaglanden
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4.6 Nog even alles op een rijtje …

Om overzicht te houden worden in tabel 4.3 de hoofdlijnen op een rijtje gezet.

Tabel 4.3 Overzicht beroepsbevolking en werkzoekenden

Basis gegevens m.b.t. de beroepsbevolking en de NWW’ers per 1-1-2006*

Bevolking Den Haag 474.972

Potentiële beroepsbevolking: 15-64 jarigen 327.687

Arbeidsparticipatie (2002-2004) 69,5%

Beroepsbevolking 227.096 100%

waarvan werkend 214.008 94%

waarvan niet werkend 13.087 6%

Niet werkende werkzoekenden (CWI) 28.696

Werkloosheidspercentage (% vd beroepsbev.) 12,6%

23 jaar of jonger (als % vh tot. NWW) 8%

Opleidingsniveau (2002-2003) BO/VBO HAVO/VWO/ HBO/WO

MAVO MBO

Werkende beroepsbevolking 26% 38% 36%

Niet werkende beroepsbevolking 41% 34% 25%

Niet werkende werkzoekenden (CWI, 2005) 61% 27% 12%

Haagse werkgelegenheid (1-1-2005) 215.553

Inkomende pendel (43% van de Haagse werkgelegenheid) 93.000

Uitgaande pendel (42% van de Haagse beroepsbevolking) 90.000

* Tenzij anders aangegeven

Bron: CBS, CWI, L&V Werkgelegenheidsregister, bewerking DSO Afd. Onderzoek
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5 De aantrekkingskracht van Den Haag

Aantrekkingskracht is belangrijk voor een stad. In een aantrekkelijke stad willen mensen graag
wonen, uitgaan, recreëren en werken. Een aantrekkelijke stad kan haar bevolking binden en boeien en
zo vasthouden in de stad. Een stad heeft ook aantrekkingskracht nodig om bedrijven aan te trekken.
Bedrijven die nodig zijn voor de economische gezondheid van de stad. Kortom de aantrekkingskracht
van een stad kan niet groot genoeg zijn. In dit hoofdstuk worden verschillende aspecten beschreven die
de aantrekkingskracht van Den Haag aangeven.

5.1 Komen er veel bezoekers?

De aantrekkingskracht van Den Haag komt bij uitstek tot uitdrukking in toerisme en
recreatie. Den Haag beschikt over een breed arsenaal aan toeristische voorzieningen.
De voornaamste attracties zijn Scheveningen Bad (strand, horeca, pier, Holland Casino,
Pathé-bioscoop, Sea Life, Vitalizee), Madurodam, Omniversum, de musea en culturele
instellingen en het cultuurhistorische erfgoed. Vooral het Haags Gemeentemuseum,
het Mauritshuis, het Museon en de Panorama Mesdag trekken ieder jaar veel bezoekers uit
zowel Den Haag, de rest van Nederland als het buitenland. Daarnaast organiseert Den Haag
jaarlijks grootschalige evenementen zoals Den Haag Sculpture, Parkpop, het Vuurwerkfestival
en de Koninginnenach. Het Haagse cultuuraanbod bevat tal van activiteiten op het terrein
van bijvoorbeeld podiumkunsten, beeldende kunst en film. Grote podia in de stad zijn onder
meer het Circustheater, de Dr. Anton Philipszaal en het Nederlands Congrescentrum.

Van de grote steden is Amsterdam op de ranglijst van individuele attracties (zie tabel 5.1)
verreweg het best vertegenwoordigd met maar liefst zes trekpleisters. Den Haag komt op de
laatste plaats voor in de top 20 met Madurodam. De pier van Scheveningen valt met een
21ste plaats net buiten de tabel. De bezoekersaantallen aan Madurodam zijn echter in 2004
teruggelopen. Rotterdam is in de top twintig alleen vertegenwoordigd met Diergaarde
Blijdorp, maar die trekt wel veel bezoekers. Utrecht komt in de ranglijst niet voor.
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Tabel 5.1 Top 20 attracties in Nederland, naar aantallen betalende bezoekers (x 1.000)

Rang Plaats Attractie 2002 2003 2004

1 Kaatsheuvel De Efteling 3.417 3.235 3.253

2 Amsterdam Rondvaarten 3.000 2.750 2.500

3 Lelystad Batavia Stad 1.891 n.b. 1.800

4 Arnhem Burger’s Zoo 1.620 1.500 1.515

5 Rotterdam Diergaarde Blijdorp 1.505 1.550 1.500

6 Biddinghuizen Six Flags** 1.500 1.500 n.b.

7 Emmen Noorderdierenpark 1.500 1.500 1.410

8 Amsterdam Van Gogh Museum 1.593 1.342 1.338

9 Slagharen Attractiepark Slagharen 1.200 1.300 1.325

10 Wassenaar Duinrell 1.291 1.299 1.310

11 Amsterdam Artis 1.230 889 1.081

12 Zaanstad Openluchtmuseum

‘De Zaanse Schans’ 900 950 880

13 Rhenen Ouwehands Dierenpark 680 825 825

14 Amsterdam Rijksmuseum 1.090 841 810

15 Amsterdam Diamantslijperijen 930 709 764

16 Amsterdam Anne Frank Huis 909 913 746

17 Lisse Keukenhof 700 657 738

18 Harderwijk Dolfinarium n.b. n.b. 720

19 Amersfoort Dierenpark Amersfoort 635 680 685

20 Den Haag Madurodam 775 660 630

Bron: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Kerncijfers 2005

Maar het stedelijke toerisme stoelt niet alleen op individuele attracties en hun betalende
bezoekers. Een goed voorbeeld is Scheveningen, waar behalve met de pier ook met het
Holland Casino, de Pathé-bioscoop, het Circustheater, Sea Life en het strand een belangrijk
cluster is ontwikkeld dat op vele fronten bezoekers trekt. En niet iedereen die hier recreëert
is per se ‘een betalende bezoeker’. Dit geldt vooral voor strandgasten. Strand en zee vormen
een bijzonder onderdeel van Den Haag. In de komende jaren zullen er zich nog nieuwe zaken
ontwikkelen in de Haagse kuststrook.
Tabel 5.2 laat de tien belangrijkste musea, attracties en evenementen in Den Haag zien.
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Tabel 5.2 Top tien musea, attracties en evenementen in Den Haag (2002-2005), naar aantallen

bezoekers

Rang Musea 2002 2003 2004 2005

1 Mauritshuis 193.837 261.000 205.000 250.000

2 Gemeentemuseum Den Haag 257.000 268.154 233.599 185.000

3 Museon 167.000 162.000 152.000 157.000

4 Panorama Mesdag 143.000 130.000 150.000 130.000

5 Museum Mesdag 15.252 12.552 13.409 130.000

6 Museum Beelden aan Zee 47.000 48.000 54.000 65.000

7 Escher in het paleis 20.000 70.840 73.274 64.000

8 De Gevangenpoort 31.750 35.073 41.741 45.000

9 Museum voor Communicatie 35.383 36.301 36.851 41.000

10 Fotomuseum Den Haag 10.000 52.970 41.961 34.000

Rang Attracties 2002 2003 2004 2005

1 Attractiepark Duinrell (incl. Tikibad) 1.290.891 1.298.534 1.310.000 n.b.

2 Sportainment Centre de Uithof n.b. n.b. 850.000 n.b.

3 Holland Casino Scheveningen 757.000 769.790 781.437 n.b.

4 Miniatuurstad Madurodam 775.000 660.000 630.000 n.b.

5 Pier Scheveningen 585.000 546.000 545.000 n.b.

6 Kuur Thermen Vitalizee 71.106 68.741 275.000 n.b.

7 Sea Life Scheveningen 245.000 248.000 275.000 n.b.

8 Omniversum 290.000 290.000 259.862 n.b

9 Draf- en renbaan Duindigt 46.870 54.113 48.327 n.b.

10 Bezoekerscentrum Binnenhof 51.910 50.489 46.473 n.b.

Rang Festiviteiten en evenementen 2002 2003 2004 2005

1 Beelden aan het Voorhout 600.000 650.000 700.000 700.000

2 Parkpop 350.000 375.000 350.000 n.b.

3 Int. sand sculpture festival 500.000 350.000 225.000 n.b.

4 kKoninginnekermis 220.000 200.000 200.000 n.b.

5 Website Koninginnenach 100.000 125.000 200.000 n.b.

6 Int. vuurwerk festival n.b. 270.000 180.000 n.b.

7 Koninginnenach 250.000 200.000 175.000 200.000

8 Intocht Sinterklaas 100.000 125.000 150.000 n.b.

9 Haags Uit Festival 150.000 150.000 150.000 n.b.

10 Nationale-Nederlanden Vliegerfeest 150.000 170.000 150.000 n.b.

Bron: Den Haag Marketing & Events, Den Haag in Cijfers

De breedte van het stedelijk toerisme komt meer naar voren in tabel 5.3. Deze tabel schat het
totale aantal bezoekers25 van de grote steden, uitgesplitst naar verschillende functies. Ook in
dit overzicht speelt Amsterdam een dominante rol. Den Haag onderscheidt zich in zwemmen
en zonnen aan het strand van Scheveningen en Kijkduin. Als uitgaansstad scoort Den Haag

[25] Uitgedrukt in dagtochten. Hieronder vallen zowel recreatieve dagtochten in de eigen woonomgeving (inclusief wandelen, fietsen
en uitgaan) als meer toeristisch georiënteerde dagtochten buiten de eigen woonomgeving. Voor verdere definities wordt verwezen
naar de Monitor Toerisme G4 (ECORYS t.b.v. Ministerie van EZ, Toerisme en Recreatie Nederland (TRN) en de gemeenten
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).
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iets minder dan Rotterdam, maar beter dan Utrecht. Recreatief winkelen – een belangrijke
reden voor bezoek en dus een bron van inkomsten – blijft achter vergeleken met de overige
G4-steden. Terwijl Den Haag een breed scala aan winkels heeft in het zeer hoge tot zeer lage
segment. Uit het recent uitgevoerde onderzoek naar koopstromen blijkt eveneens dat voor
wat betreft omzet het centrum van Den Haag op de derde plaats staat na het centrum van
Rotterdam en het centrum van Utrecht. Het centrum van Amsterdam is niet in dit onderzoek
betrokken.26

Tabel 5.3 Aantal bezoeken/dagtochten in Nederland (2001-2002), naar stad en motief (x miljoen)

Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Nederland

Nederlanders in eigen land 36,5 54,0 40,4 23,6 981,6

Toeristisch 17,9 33,3 24,6 15,3 446,3

Uitgaan 11,2 17,8 10,8 8,4 223,6

Recreatief winkelen 3,4 6,3 7,1 4,3 112,8

Bezoek attracties 3,3 9,2 6,6 2,7 109,8

Recreatief 18,6 19,3 15,8 9,6 535,4

Sport en sportieve recreatie 12,2 12,9 7,5 3,7 304,5

Overig (hobby’s, verenigingen) 3,4 3,1 3,6 4,5 115,0

Zwemmen, zonnen e.d. 2,1 1,5 1,3 0,4 58,0

Toeschouwer/begeleider sport 0,7 1,4 2,6 0,6 36,3

Toeren 0,2 0,5 0,9 0,4 21,5

Totaal 36,5 54,0 40,4 23,6 981,6

Bron: CBS, Bewerking Afdeling Onderzoek

Den Haag biedt veel cultuur en vermaak. Madurodam, Scheveningen en de musea zijn de
toppers. Daarnaast kan Den Haag profiteren van haar positie aan strand en zee.

5.2 Welke rol speelt het toerisme in de Haagse economie?

Het economische belang van toerisme ligt uiteindelijk in de bestedingen van de bezoekers.
Hierin onderscheiden we toeristische en zakelijke bezoeken. In de bestedingen aan toerisme
en recreatie nam Den Haag in 2001 de derde plaats in27, op grote afstand van Amsterdam,
maar vlak achter Rotterdam. De zakelijke toeristische markt is een belangrijke bron van
inkomsten. In totaal brengt het toerisme in Den Haag jaarlijks ruim € 1,3 miljard op.
Dat betekent dat het een sector van formaat is in de stad.
Het is ook interessant te bekijken of de bestedingen in de verschillende categorieën afkomstig
zijn van bewoners uit de stad of van buiten de stad. Bestedingen van buiten de stad leveren de
stad namelijk een extra geldstroom op en zijn daarom ‘stuwend’ voor de stedelijke economie.
Berekeningen in de Monitor Toerisme G428 wijzen uit dat in Den Haag ongeveer 47% van
de toeristische bestedingen stuwend is. Dit komt ongeveer overeen met het aandeel stuwende
bestedingen in de Haagse binnenstad in 200529 Uit de Monitor Toerisme G4 blijkt voor 2001
ongeveer € 625 miljoen aan toeristische bestedingen van mensen van buiten de stad.

[26] Koopstromenonderzoek Randstad 2004, Goudappel Coffeng
[27] Recentere informatie over toeristische bestedingen is niet voorradig.
[28] Monitor Toerisme G4, Ecorys, 2003
[29] Den Haag, Bezoekersonderzoek Binnenstad, BRO, 2005
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Alleen voor Amsterdam ligt het aandeel stuwende bestedingen aanzienlijk hoger (63%).
Rotterdam (44%) en Utrecht (48%) halen een percentage dat vergelijkbaar is met Den Haag.

Het belang van het toerisme is hierboven vooral in financiële termen onderbouwd.
Een andere component is het werk dat het toerisme oplevert. Zoals te zien is in de
onderstaande tabel 5.4 leverde het toerisme in Den Haag in 2001 ruim 12.000 arbeidsjaren
aan werkgelegenheid op. In totaal ging het om meer dan 17.000 in het toerisme werkzame
personen. Een aanzienlijk deel vormt de seizoensgebonden werkgelegenheid. Die komt voor
dat jaar in Den Haag neer op 8,5% van het totaal van werkzame personen30. Amsterdam
springt er qua werkgelegenheid bovenuit, terwijl Rotterdam, Den Haag opnieuw iets voor
blijft. Gemiddeld wordt in het toerisme in Rotterdam per werknemer het meeste besteed en
in Amsterdam het minste. Den Haag zit hier redelijk tussenin.

Tabel 5.4 Directe werkgelegenheid in het toerisme in de G4 en Nederland in 2001

Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Nederland

Totaal arbeidsjaren (fte) 12.010 40.470 14.220 7.820 445.770

Totaal werkzame personen (wp) 17.640 58.310 20.680 11.960 644.330

Bestedingen per wp € 75.400 € 69.700 € 85.300 € 78.100 n.b.

Bron: Ecorys, Monitor Toerisme G4 (mei 2003)

In paragraaf 1.4 is aangegeven dat de vrijetijdseconomie één van de speerpunten van beleid is
voor de komende jaren. Dit behelst meer dan alleen het toerisme. In deze paragraaf bleek al dat
de werkgelegenheid in deze sector een dalende trend laat zien sinds 2002. Hierbij moet wel
verband worden gelegd met de algemene economische situatie van het moment. Wanneer de
economie een daling laat zien, geldt dat zeker ook voor de vrijetijdseconomie die volgend is.
Om de doelstelling toch te halen zijn nieuwe impulsen nodig voor deze sector en moet ook
gewerkt worden aan de toeristische trekpleisters. Dit gebeurt op verschillende manieren.
Zo zijn er plannen voor de ontwikkeling en revitalisatie van de kuststrook rond Scheveningen-
Haven, Scheveningen-Bad en Scheveningen-Dorp. Daarnaast zijn andere zaken aan de orde
zoals de schaalvergroting en de outshake van familiebedrijfjes. Dit zijn aspecten die de kwaliteit
en de kwantiteit van het toeristisch aanbod en het aanbod in de vrijetijdseconomie beïnvloeden.
Kwalitatief gezien zijn vooral de horeca en de detailhandel de laatste tijd sterk verbeterd.

Het toerisme is een economische factor van betekenis voor Den Haag. Ongeveer 10% van
het totaal aan werkzame personen in Den Haag werkt in de vrijetijdseconomie en de
bestedingen op jaarbasis zijn meer dan één miljard euro.

5.3 Hoe internationaal is Den Haag?

Internationaal geniet Den Haag (The Hague, La Haye) grote bekendheid. Dat komt door
het grote aantal internationale organisaties dat in de stad aanwezig is. De bekendste zijn
waarschijnlijk het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië-
tribunaal. Maar die vormen maar een deel van ‘The Hague, city of Peace and Justice’,
aangezien ook grote organisaties als Europol en de OPCW (organisatie voor handhaving van
het verbod op chemische wapens) in Den Haag zetelen. Den Haag is naast Wenen, Genève
en New York een toonaangevende stad op het gebied van internationale organisaties.

[30] Deze cijfers wijken iets af van de in paragraaf 1.4 genoemde aantallen werkzame personen. Hierbij moet worden bedacht dat de
‘Monitor Toerisme’ uitgaat van cijfers van 2001 en bovendien een iets andere indeling hanteert dan de toeristische branche.
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Daarnaast is Den Haag de diplomatieke hoofdstad van Nederland. In totaal onderhoudt
Nederland diplomatieke relaties met circa 180 landen. Van die 180 hebben 139 landen een
ambassade of consulaat in Den Haag. Hoeveel mensen er werken bij de ambassades en
consulaten is niet exact bekend, omdat zij niet in de gangbare werkgelegenheidsstatistieken
voorkomen. Maar volgens informatie van Bureau Internationale Zaken bestaat het corps
diplomatique in Den Haag uit ca. 3.000 personen (zie ook tabel 1.1). Zij zijn actief bij de
ambassades en consulaten in de stad. Daarnaast werken er ongeveer 3.000 mensen bij de
internationale gerechtshoven (als rechter of als lid van de diplomatieke staf). Al met al werken
er in totaal zo’n 12.000 mensen bij internationale instellingen en organisaties in Haaglanden.
Het grootste deel hiervan (7.500) werkt in Den Haag.

Den Haag is ook gastheer voor een aantal internationale scholen, instituten en onderzoeks-
instellingen. Clingendael is hier een voorbeeld van, maar ook het International Institute for
Social Studies en het T.M.C. Asser-instituut. Daarnaast zijn er verschillende internationale
scholen voor de kinderen van de vele ‘expats’ die in Den Haag wonen.

Den Haag mag zich vierde VN-stad van de wereld noemen.
Nederland onderhoudt diplomatieke relaties met 180 landen. De diplomatieke relaties
worden grotendeels in Den Haag onderhouden.

5.4 Wat is het belang van de internationale organisaties?

Wat betekenen de internationale organisaties nu voor de economie van Den Haag? In 2005
heeft de gemeente Den Haag een onderzoek laten uitvoeren naar de economische effecten van
de internationale instellingen en organisaties in de regio Den Haag. De onderstaande paragraaf
is gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek. Hierbij moeten twee aantekeningen worden
gemaakt; in de eerste plaats is het onderzoek uitgevoerd in de regio Den Haag inclusief de
agglomeratie Leiden/Bollenstreek, en in de tweede plaats is de werkgelegenheid gemeten in
voltijdsbanen (fte’s). Om tot werkzame personen te komen zou de fte vermenigvuldigd moeten
worden met de factor 1,25.

In grote lijnen zijn er drie effecten te noemen: directe werkgelegenheid, afgeleide
werkgelegenheid en het imago-effect.
De directe werkgelegenheid bij internationale organisaties (IO’s) in de regio Den Haag is
ruim 12.000 banen. Figuur 5.1 laat zien bij welk type internationale organisaties de
werkgelegenheid vooral te vinden is.
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Figuur 5.1 Directe werkgelegenheid bij internationale organisaties in fte’s (voltijdsequivalenten)

Bron: Internationale organisaties in Den Haag, economische betekening, Decisio BV en Bureau Louter,

november 2005

De Europese internationale organisaties leveren bijna de helft van de werkgelegenheid.
Bij de internationale organisaties wordt ongeveer 30% van de banen bezet door
Nederlanders, ca. 70% (ruim 8.700) wordt bezet door werknemers afkomstig uit het
buitenland (expats).
Meer dan de helft van de werknemers bij IO’s is hoog opgeleid (61%). Bijna veertig procent
is middelbaar of lager opgeleid. Dit zijn ca. 5.000 banen.

De afgeleide of indirecte werkgelegenheid van de IO’s is vrijwel net zo groot als de directe
werkgelegenheid.
De internationale organisaties en hun werknemers kopen op hun beurt diensten (IT, schoon-
maak, beveiliging) en goederen in (meubilair, computers, kleding). Bij de bedrijven waar deze
bestedingen worden gedaan, ontstaat hierdoor indirecte werkgelegenheid. In totaal besteden
de IO’s ca. € 740 miljoen bij andere bedrijven. Vertaald naar werkgelegenheid gaat het om
ca. 6.000 banen voor met name Nederlandse werknemers, in de regio Den Haag en de
provincie Zuid-Holland (samen 57% van de banen) en de rest van Nederland (43% van de
banen).
De buitenlandse werknemers van de IO’s (expats) gaven ruim € 550 miljoen uit aan goederen
en diensten. Indirect komt daar nog eens € 230 miljoen bij als gevolg van inkopen door
werknemers van bedrijven waar de expats hun goederen en diensten inkopen (tweede orde
effect). Deze bestedingen leveren bij elkaar ongeveer 6.000 banen op, waarvan 70% in de
regio en 30% daarbuiten (provincie Zuid-Holland en overig Nederland).

De conclusie is dat de internationale organisaties in totaal zo’n 24.000 banen opleveren in de
regio Haaglanden/Leiden-Bollenstreek. Dit zijn banen die er voor het grootste deel niet
geweest zouden zijn als deze organisaties niet in Den Haag en omgeving gevestigd zouden zijn.

Tenslotte zijn er imago effecten van de IO’s. De vele IO’s zetten Den Haag internationaal op
de kaart. De naamsbekendheid van de stad is groot, met name door het Joegoslavië tribunaal
en het Permanente Internationale Strafhof. Op internationaal juridisch gebied is Den Haag
‘the place to be’. Door de vele IO’s en de expats ademt Den Haag een internationale sfeer uit
die de stad aantrekkelijk maakt als vestigingsgebied voor weer ander IO’s en expats.
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Dat Den Haag internationaal bekend is blijkt ook uit het aantal keer dat de stad in het nieuws
komt. De belangstelling van de buitenlandse kranten gaat hoofdzakelijk uit naar de
internationale instellingen die in Den Haag gevestigd zijn. In 2005 zorgen deze instellingen
voor 1543 van de 2616 artikelen. Het Joegoslavië-tribunaal geeft aanleiding voor de meeste
berichtgeving, gevolgd door het International Court of Justice en in toenemende mate ook
het International Criminal Court.
De Nederlandse politiek kreeg veel aandacht toen in de tweede helft van 2004 Nederland
voorzitter was van de Europese Unie. In 2005 halveerde de hoeveelheid nieuws over de
Nederlandse politiek tot 352 artikelen, waarbij er vooral aandacht was voor het referendum
over de Europese grondwet.
Bij de overige categorieën deden zich geen grote verschuivingen voor, met uitzondering van
de berichten over het bedrijfsleven. Shell trok door problemen met de verantwoording van
olievoorraden in 2004 veel aandacht die weer afnam toen het bedrijf in 2005 orde op zaken
stelde. In 2005 haalt Shell het nieuws met de keuze voor een nieuwe bestuursstructuur.
Het bedrijf had voorheen hoofdvestigingen in zowel Londen als Den Haag. In 2005
verhuisde de Londense tak naar het hoofdkantoor in Den Haag.
Binnen de categorie cultuur gaat de meeste aandacht uit naar het Mauritshuis en het
Gemeentemuseum.

Figuur 5.2 Berichtgeving in de buitenlandse media per categorie onderwerpen in 2004 en 2005

Bron: Onderzoek Bestuursdienst/VEB/Dienstenbibliotheek

Internationale instellingen en organisaties zetten Den Haag op de wereldkaart. Dit geldt
vooral voor internationale instellingen. De werkgelegenheid bij internationale organisaties
bedraagt ruim 12.000. Daarnaast zijn de IO’s verantwoordelijk voor nog een 12.000 banen
bij toeleveranciers e.d.
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5.5 Hoe staat het met de internationale bedrijvigheid?

In Den Haag is naast de internationale instellingen en organisaties ook een aantal
multinationale ondernemingen gevestigd. Hieronder verstaan wij ondernemingen met
tenminste één vestiging in het buitenland, naast een vestiging in Den Haag.

Uit recent uitgevoerd onderzoek31 blijkt dat iets meer dan de helft van alle ondervraagde
multinationals in de regio is gevestigd in Den Haag. De overigen in Haaglanden e.o.
De multinationals bieden in Haaglanden werk aan ruim 50.000 mensen en is daarmee
verantwoordelijk voor ongeveer 12% van de totale werkgelegenheid in dit gebied.
Bijna 2.000 van hen is een expat. Hierbij moet worden opgemerkt dat het totaal aantal expats
voor 61 procent wordt gevonden bij één bedrijf. De bedrijven in de gemeente Den Haag
bieden werk aan ruim 36.000 werknemers. Hiervan is bijna 1.700 expat. Het aantal expats dat
bij multinationals werkt is, in vergelijking met de internationale instellingen en organisaties
erg beperkt.

Tabel 5.5 Totale werkgelegenheid en aantal expats bij Multinationals in Haaglanden (in

afgeronde aantallen)

Bedrijfstak Totale werkgelegenheid Expats

Onbekend en overig 13.900 150

Industrie 5.800 40

Reparatie consumenten art. en handel 5.500 320

Horeca 600 0

Vervoer/opslag/communicatie 7.400 20

Financiële instellingen 2.600 0

Verhuur/handel o.g. en roerende goederen/zak.dvl 13.900 1.400

Totaal 50.500 2.000

W.v. in Den Haag 30.100 1.660

Bron: Onderzoek naar Multinationals, Decisio, 2006

Iets meer dan een kwart van de multinationals in Den Haag heeft een Nederlands
moederbedrijf, eventueel met een buitenlandse partner. Daarnaast heeft ca. 19% een
Amerikaans moederbedrijf en 11% is van Britse herkomst.
Bij 48 van de 297 multinationals gaat het om een internationaal hoofdkantoor of Europees
hoofdkantoor (16%). Daarnaast is nog eens 11 van de ondernemingen een Nederlands
hoofdkantoor (4%).
Het betreft in Den Haag vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening, handel en
telecommunicatie.

In de regio Den Haag bevindt zich een aanzienlijk aantal buitenlandse vestigingen,
waarvan een deel hoofdkantoor is, vooral in de telecomsector. Het aantal expats bij
multinationals is beperkt, vooral in vergelijking met de internationale instellingen en
organisaties. En bovendien sterk geconcentreerd bij een enkel bedrijf.

[31] Onderzoek naar de economische betekenis van multinationals, Decisio, 2006
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6 De beleving van Den Haag

Beleving is belangrijk. Het is beeldbepalend. Zo ook de beleving van een stad als Den Haag. In eerder
onderzoek32 voor Nederlandse steden en vele (inter)nationale regio’s is het beeld dat ondernemers
hebben van hun eigen stad en regio in kaart gebracht. In deze zogenaamde benchmarks is het oordeel
van ondernemers gevraagd op de meest essentiële onderdelen van het investeringsklimaat. In dit
hoofdstuk wordt dit onderzoek dieper uitgewerkt voor Den Haag, waardoor een betrouwbaar oordeel
mogelijk is over subjectieve onderwerpen als beleving en imago. Dit hoofdstuk gaat in op de gegevens
van de laatste gepubliceerde benchmark van 2004.

6.1 Hoe beleven ondernemers de Haagse regio?

De waardering van het Haagse ondernemingsklimaat is relatief laag, maar stijgt.
Uit nevenstaande figuur (6.1) blijkt dat de Haagse ondernemers het stedelijke ondernemings-
klimaat gemiddeld wat minder waarderen dan hun collega’s in de andere grote steden. Wel is
sprake van een significante stijging van de waardering van een 6 in 1999 naar een 6,4 in 2004.

Figuur 6.1 Waardering ondernemersklimaat als geheel per stad, 1999, 2002 en 2004

Bron: Benchmark Gemeentelijk Onderneminsklimaat. Ecorys i.o.v. Ministerie van EZ

Om welke aspecten gaat het in dat ondernemersklimaat? Ondernemers is gevraagd welke
twee elementen voor hen het zwaarst wegen bij het beoordelen van het
ondernemingsklimaat. Uit figuur 6.2 blijkt dat ondernemers in Den Haag verkeersbeleid &
parkeren het belangrijkste vinden, samen met de gemeentelijke organisatie, dienstverlening/
vergunningverlening en de communicatie vanuit de gemeente. In vergelijking met de G30 als
geheel wegen ondernemers in de gemeente Den Haag vooral de elementen verkeersbeleid &
parkeren en het starterbeleid vaker mee.
De meeste ondernemers vinden dat de aandacht voor het ondernemersklimaat niet is
veranderd de afgelopen twee jaar.

[32] Research voor Beleid i.o.v. Ministerie van EZ (2002), Benchmark 
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Figuur 6.2 Belangrijkste elementen bij het beoordelen van het ondernemingsklimaat

Bron: Benchmark Gemeentelijk Onderneminsklimaat. Ecorys i.o.v. Ministerie van EZ

De belangrijkste elementen uit figuur 6.2 worden hieronder kort weergegeven.
Als eerste het verkeersbeleid en parkeren.
De gemeente Den Haag heeft veel geïnvesteerd in de infrastructuur van Den Haag. Hoewel
er nog geen rondweg is, werd in 2004 wel de Noordelijke Randweg geopend. De waardering
van ondernemers voor de bereikbaarheid per auto is stevig gestegen. Ook ondervraagde
sleutelfiguren vinden dat de bereikbaarheid nu voldoende aandacht krijgt, maar dat dit altijd
beter zou kunnen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is prima volgens zowel
ondernemers als sleutelfiguren, en voor auto’s is het in de binnenstad lastig maar in de rest
van Den Haag redelijk. De ongelijke verdeling van parkeerplekken in de binnenstad is een
probleem. Volgens de sleutelfiguren mag de gemeente nog wel meer oog voor de
bereikbaarheid van en het parkeren in de binnenstad hebben.
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Ook vaak genoemd zijn de bestuurlijke organisatie en economisch beleid, dienstverlening en
communicatie. De waardering van de ondernemers voor de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening is gestegen en ligt nu net onder het G30-gemiddelde. Ook de sleutelfiguren
zijn redelijk positief over de gemeentelijke dienstverlening. Men vindt de structuur van de
gemeente duidelijk, met een Bedrijvenbalie en adviseurs. Ook noemen de sleutelfiguren de
bereikbaarheid van ambtenaren en diensten beter. Er zijn korte lijnen en de contactpersonen
zijn bekend.

Wel noemen de sleutelfiguren de besluitvorming traag. In bestaande situaties komt er snel
een reactie, maar volgens de sleutelfiguren kosten nieuwe situaties de gemeente vaak meer
tijd. Een oorzaak is de verkokering van het ambtenarenapparaat, zeggen de sleutelfiguren.
De samenwerking en afstemming tussen verschillende gemeentelijke diensten moet volgens
de sleutelfiguren dan ook verbeteren.

De ondernemers waarderen de duidelijke structuur van de gemeentelijke organisatie en het
heldere gemeentelijke economische beleid beduidend positiever. Ook de sleutelfiguren
beoordelen de verbeterde communicatie vanuit de gemeente (zoals ondernemersontbijt,
netwerkbijeenkomsten) op alle fronten positief.

Uiteraard hebben de ondernemers nog wel enkele verbeterpunten aangegeven.
Hoewel ondernemers het acquisitie- en promotiebeleid van de gemeente Den Haag hoger
waarderen, waardoor de stad op het G30-gemiddelde uitkomt, zijn de sleutelfiguren niet erg
tevreden over de acquisitieactiviteiten van de gemeente. Hun mening op dit punt is echter
niet eenduidig. Voor sommige sleutelfiguren is het gebrek aan acquisitie van beeldbepalende
internationale bedrijven een punt van kritiek. Andere sleutelfiguren vinden juist dat de
gemeente meer oog zou moeten hebben voor het MKB, in plaats van zich alleen te richten op
grote bedrijven en instellingen.

Het belangrijkste knelpunt is volgens de ondernemers de bereikbaarheid via de weg. Op dit
knelpunt zullen we dan ook nader ingaan. Ondernemers vinden dit aspecten erg belangrijk,
maar waarderen het laag. Overigens is hierbij geen onderscheid gemaakt naar de
bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen en die daarbuiten.
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Figuur 6.3 Waardering van de bereikbaarheid (over de weg) van het pand door ondernemers,

1999, 2002 en 2004.

Bron: Benchmark Gemeentelijk Onderneminsklimaat. Ecorys i.o.v. Ministerie van EZ

Als wordt ingezoomd op hoe ondernemers in Den Haag de bereikbaarheid waarderen
vergeleken met ondernemers in de andere grote steden, dan scoort Den Haag echter relatief
zeer goed. De ontevredenheid op dit punt is in Amsterdam en Utrecht groter. Daarnaast is de
waardering van de Haagse ondernemers de laatste jaren gestegen.

Ondernemers vinden bereikbaarheid van belang, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het
imago van de werkomgeving. Om die reden is de ontwikkeling tussen 1999 en 2004 positief
voor Den Haag. Ook als gekeken wordt naar de Atlas voor gemeenten 2006 en het onderzoek
naar verhuismotieven33, blijkt Den Haag het op het vlak van bereikbaarheid goed te doen.
Op de aspecten bereikbaarheid van banen vanuit de gemeente per auto buiten de spits, per
auto in de spits en per openbaar vervoer scoort Den Haag in de lijst van de 50 grootste steden
3e, 6e en 2e plaats. Op de bereikbaarheid van bedrijven in Den Haag door het regionaal
arbeidspotentieel scoort Den Haag vrijwel hetzelfde voor reizen buiten de spits of met het
openbaar vervoer, maar minder goed bij reizen per auto in de spits. In de lijst van de
50 grootste steden scoort Den Haag voor deze drie respectievelijk de 4e plaats, een 2e plaats
en voor reizen per auto in de spits op de 20ste plaats.

In een recent uitgevoerd onderzoek naar verhuismotieven onder kantoorgebruikers blijkt dat
de bereikbaarheid per auto van het bedrijf voor 7% van de kantoorgebruikers een reden is om
te verhuizen. Het aantal parkeerplaatsen bij het bedrijf is voor 10% van hen een reden om te
verhuizen34.

Onderstaande tabel 6.1 geeft weer hoe gebonden het MKB zich voelt aan de regio Den Haag.
Hieruit komt naar voren dat 50% zich gebonden voelt en dat 50% zich niet-gebonden voelt
aan de regio Den Haag. Van de groep midden- en kleinbedrijven die binding heeft met de
regio wordt dit in 38% van de gevallen veroorzaakt door de aanwezigheid van afnemers in de
buurt. Andere redenen voor bindingskracht (toeleveranciers, werknemers in de buurt,
ik woon hier zelf goed) scoren allemaal beduidend lager, circa 2 à 3%.

[33] Atlas voor Gemeenten 2006 en Atlas voor Gemeenten 2005, Stichting Atlas voor Gemeenten Verhuismotieven Haagse bedrijven,
Inbo, 2004
[34] Huisvestingsanalyse kantoorgebruikers 2006 - Regio Haaglanden, Troostwijk Makelaars o.g., 2006
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Tabel 6.1 Binding van het MKB aan de regio Den Haag (2002)

Bindingskracht (in%)

Voel me niet gebonden aan Den Haag 50%

voel me wel gebonden aan Den Haag: 50%

vanwege afnemers in de buurt 38%

vanwege toeleveranciers in de buurt 3%

vanwege werknemers in de regio 2%

ik woon hier zelf goed 3%

anders 4%

Totaal 100%

Bron: Stogo 2003

De waardering voor het Haagse ondernemersklimaat is relatief laag, maar stijgt.
Den Haag maakt een positieve ontwikkeling door met betrekking tot autobereikbaarheid.
Aanwezigheid van afnemers in de buurt is de belangrijkste reden dat bedrijven binding
hebben met Den Haag

6.2 En het imago dan…?

Een aantal factoren bepaalt het imago van een regio. De onderzoekers Meester en Pellenbarg
hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Allereerst is er een verband tussen beleving
en imago: als de eigen ondernemers al geen positief beeld hebben van de eigen regio,
dan zullen ze dit ook niet uitstralen en zal het imago als gevolg daarvan ook maar matig zijn.

Verder wordt het imago sterk bepaald door bekendheid met het gebied. Het adagium
‘onbekend, maakt onbemind’ gaat op. Zo worden hoofdstedelijke regio’s vanuit het
buitenland altijd positiever bezien dan ze in werkelijkheid zijn en dan ze van binnenuit
worden ervaren. Buitenlandse investeringen concentreren zich vanuit deze denklijn dan ook
in de grootstedelijke gebieden.
Het imago van Den Haag in ondernemersland wordt voor een deel bepaald aan de hand van
ranglijstjes. Zo geeft Elsevier samen met Bureau Louter ieder jaar een overzicht van de
economische toplocaties in Nederland35. Toplocaties zijn dan kantoor- of bedrijvenlocaties
waar het meeste geld wordt verdiend ten koste van de minste ruimte. Twee vragen staan
daarbij centraal. Eén: welke locaties leverden tussen de jaren 2001 en 2004 de snelst
groeiende bijdrage aan de economie? Ofwel, waar was de laatste jaren, ondanks de recessie,
de grootste dynamiek zichtbaar? Twee: waar wordt op het ogenblik het meeste geld verdiend
in absolute zin? In beide gevallen gaat het om de toegevoegde waarde per vierkante
kilometer36.
Op beide punten scoort het centrumgebied van Den Haag als nummer 2 (CS, Resident,
Spui). Voor wat betreft de snelle groei de afgelopen jaren komen verschillende Haagse
locaties in beeld in de top 40 lijst zoals blijkt uit de volgende tabel. Ook als het gaat om de
‘geldmachines’ van Nederland, de toplocaties waar de hoogste bijdrage in euro’s wordt
geleverd, komt Den Haag verschillende keren voor. Om u enig idee te geven om hoeveel geld
het gaat is in beide kolommen zowel de nummer 1 opgenomen als de laatste, nummer 40.

[35] Elsevier, 5 november 2005
[36] De toegevoegde waarde is het bedrag dat overblijft van alle arbeidsactiviteit na aftrek van personeelskosten, huisvesting en
belastingen.
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Tabel 6.2 Elseviers toplocaties 2005, locaties die het snelst zijn

gegroeid (2001-2004) en locaties waar het meeste geld wordt

verdiend (absoluut)

Rang Snelste groeiers in mln. €

1 Utrecht, Papendorp 606

2 Den Haag, Centrum (CS, Resident, Spui) 274

3 Den Haag, Laakkwartier 272

15 Den Haag, Prinses Beatrixlaan 119

40 Den Haag, Binckhorst 65

Rang Hoogste bijdrage in mln. €

1 Rotterdam, Weena/Coolsingel 2.399

2 Den Haag, Centrum (CS, Resident, Spui) 2.028

8 Den Haag, Prinses Beatrixlaan 1.259

25 Den Haag, Koningskade 851

30 Den Haag, Binckhorst 823

35 Den Haag, omgeving Javastraat 720

40 Arnhem, Velperweg 659

Bron: Elsevier, 5 november 2005

In de benchmark van het regionale investeringsklimaat is de vraag aan ondernemers gesteld
uit regio’s in geheel Nederland: Welke regio heeft een beter investeringsklimaat dan uw eigen
regio voor uw soort onderneming? Figuur 6.4 toont de resultaten.
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Figuur 6.4 Ondernemersimago van de regio Den Haag, uitgedrukt in het aantal keer genoemd

als meest aantrekkelijke vestigingsregio van Nederland, 2001

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Internationale Benchmark Regionaal Investeringsklimaat, 2001

Drie van de vier grote steden eindigen boven aan de ranglijst, maar Den Haag staat ergens in
de onderste regionen. Krap 1% van de ondervraagde ondernemers vindt Den Haag als
vestigingsregio beter dan de eigen regio. Het lijkt erop dat Den Haag kampt met een bleek
imago. De stad en regio staan blijkbaar nauwelijks op de mind map van ondernemers.

Het is zaak te achterhalen of het imago dat een regio volgens ‘buitenstaanders’ heeft de
werkelijkheid weerspiegelt. Gezien de waardering die eigen ondernemers uit de Haagse regio
voor het investeringsklimaat hebben, lijkt het opgeroepen beeld onterecht. Er zijn slecht
scorende onderdelen, maar het algemene beeld is behoorlijk of goed. De ondernemers in
Den Haag zelf zijn ook niet bijzonder negatief over het ondernemingsklimaat en oordelen
hier recentelijk zelfs beter over.

Den Haag kampt met een bleek imago, het staat weinig op de mind map van ondernemers
elders.
Dit imago wijkt feitelijk af van de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat Den Haag redelijk
goed scoort op belangrijke aspecten van het investeringsklimaat en steeds positiever wordt
beoordeeld op ondernemersklimaat en bereikbaarheid.
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7 Talent en koopkracht in Den Haag

Den Haag is een stad in beweging met een bevolkingsomvang van ca. 475.000 mensen per 1 januari
2006. Niet alleen zijn de stadsgrenzen verlegd en zijn er nieuwe wijken in aanbouw, ook de
samenstelling van bevolking zelf verandert. De opvallendste ontwikkelingen zijn in deze paragraaf op
een rijtje gezet.

7.1 Hoe jong is Den Haag?

De leeftijdsopbouw van de bevolking laat een aantal opvallende ontwikkelingen zien.
Zo vertoont het aantal 65-plussers in de stad sinds 1995 een flinke dalende trend. Absoluut
komt de afname van deze leeftijdscategorie sinds 1995 neer op ongeveer 14.000 personen.
In de categorie 20-64 jaar zijn er echter sinds 1995 meer dan 30.500 inwoners bijgekomen.
Over dezelfde periode beschouwd, is het aantal jongeren (<20) gegroeid met ruim
16.000 personen. Kortom, de geconstateerde afname van de ‘grijze druk’ en toename van de
‘groene druk’ heeft zich verder voortgezet. Den Haag ligt wat betreft de ‘grijze druk’
inmiddels nagenoeg op het landelijke gemiddelde (13,4% tegenover 13,9% landelijk) en voor
wat betreft de groene druk komt de stad nu nog ietsje onder het landelijke gemiddelde uit
(23,2% tegenover 24,5% landelijk). In figuur 7.1 is duidelijk het Leidschenveen/Ypenburg-
effect op de bevolking te zien. Na 2001 groeit de bevolking plotseling sterk door de
gemeentelijke herindeling en de nieuwbouwproductie in de nieuwe wijken.

Figuur 7.1 Bevolkingsontwikkeling Den Haag, 1995-2006 (indexcijfers, 1995=100)

Bron: GBA, bewerking Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Onderzoek

De leeftijdsopbouw in de vier grote steden is weergegeven in de volgende figuur (7.2).
Den Haag lijkt qua leeftijdsopbouw erg op Rotterdam. Den Haag (en Rotterdam ook) heeft
in vergelijking met Amsterdam en Utrecht iets minder inwoners in de leeftijdscategorie
20-65 jaar. Het aandeel jongeren (<20 jaar) is in Den Haag even groot als in Rotterdam
(23%). Het percentage ouderen (65+) is in Den Haag het op een na hoogste in de G4.
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Figuur 7.2 Leeftijdsopbouw in de vier grote steden in 2005

Bron: CBS

Figuur 7.3 Bevolking naar afkomst in Den Haag (absoluut), 1995-2005

Bron: GBA, bewerking Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Onderzoek

Den Haag is van oudsher altijd een ‘grijze’ stad geweest, maar de huidige trend is anders: het
aantal jongeren in de stad is aan het groeien, terwijl het aantal ouderen terug loopt. In 2004
bestaat de groep jongeren (<20 jaar) in Den Haag voor 57% uit inwoners van niet-Nederlandse
afkomst. Het laatste is overigens niet een specifiek Haags fenomeen, ook de andere grote
steden vertonen een min of meer identieke ontwikkeling. De verjongingstrend door de groei
van het aantal Hagenaars dat afkomstig is uit een ander land wordt geïllustreerd in figuur 7.3.
Daaruit blijkt dat het aantal Hagenaars van Nederlandse afkomst al jaren een dalende trend
vertoont. De stijging in 2002 is veelal toe te schrijven aan de grenscorrectie. Het aandeel
Hagenaars van niet-Nederlandse afkomst vertoont een duidelijk stijgende lijn en als deze
trend zich de komende jaren voortzet, zal in 2010 ongeveer de helft van de Haagse bevolking
van niet-Nederlandse afkomst zijn (zie ook § 8.1).



De trend is dus dat het aandeel Hagenaars van niet-Nederlandse afkomst snel groeit totdat
ongeveer de helft van alle Hagenaars van buitenlandse afkomst zal zijn. Dit laatste is echter
afhankelijk van een aantal factoren, dat moeilijk te voorspellen is. Hierbij valt onder andere te
denken aan het nationale, dan wel het Europese asielbeleid van de komende jaren en de
hogere eisen die voortaan gelden voor de trouwen met een bruid uit het land van herkomst.

De Haagse bevolking bestaat naar verhouding uit steeds meer jongeren. Het aandeel
ouderen neemt af. Het aandeel van etnische groepen wordt steeds groter en komt steeds
dichterbij de 50%.

7.2 Hoe slim en creatief is Den Haag?

Naast de trends van verjonging en een groeiend aantal Hagenaars niet niet-Nederlandse
afkomst is er op zijn minst nog één noemenswaardige trend waarneembaar: een gestage groei
van het aandeel hoger opgeleiden. Over de periode 2001-2005 is het percentage hoger
opgeleiden in de stad gegroeid van 27% naar 35% (zie tabel 7.1).

Tabel 7.1 Onderwijsniveau van de Haagse bevolking van 16 tot 75 jaar, 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005

Lager onderwijs I: geen onderwijs 2% 3% 4% 3% 3%

Basisonderwijs 10% 8% 8% 7% 7%

Lager onderwijs II: KBO 14% 12% 13% 12% 13%

MAVO 14% 13% 11% 13% 12%

Middelbaar onderwijs: KMBO, leerlingwezen, CBO 2% 2% 3% 4% 3%

MBO 15% 17% 14% 14% 14%

HAVO/VWO 16% 15% 15% 15% 13%

Hoger onderwijs: HBO 17% 18% 18% 19% 20%

WO 10% 11% 12% 14% 15%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: Stadsenquête Den Haag 2005

Opvallend is ook dat het percentage Hagenaars met geen of alleen maar basisonderwijs in
dezelfde periode gedaald is van 12 naar 10%. Mogelijk is dit ook een effect van de afname van
het aandeel ouderen in de Haagse samenleving.
We kunnen vaststellen dat de stad, waar zich de afgelopen jaren een veelheid aan hogere
onderwijs- en onderzoeksinstituten heeft gevestigd, een groot percentage jong en hoog
gekwalificeerd potentieel heeft.

Recent is de creatieve klasse in zwang gekomen. In deze benadering van Richard Florida
(2002) is het niet zozeer het aandeel hoogopgeleiden in de stedelijke bevolking dat voor meer
werkgelegenheidsgroei en welvaart zorgt, maar een specifieke bevolkingsgroep die hij de
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creatieve klasse noemt. De indeling van Florida is dan ook niet gebaseerd op
opleidingsniveau, maar op beroepsgroepen bestaande uit mensen die met innovatieve,
creatieve ideeën en esthetische producten bovengemiddeld productief zijn en zo een bijdrage
leveren aan de economie. De kern van de creatieve klasse bestaat uit wetenschappers,
onderzoekers, innovatieve ict’ers, ingenieurs, architecten, televisiemakers, journalisten en
bohémiens zoals musici, vormgevers en schrijvers. De rest van deze klasse wordt gevormd
door de uitvoerders van creatieve ideeën in de kennisintensieve economische sectoren.

De creatieve klasse vestigt zich bij voorkeur in aantrekkelijke steden met veel grootstedelijke
voorzieningen, zoals cultuur en horeca en geeft daar ook veel geld in uit. En omdat bedrijven
zich in toenemende mate daar vestigen waar hun (toekomstige) werknemers wonen groeien,
volgens de theorie, de steden waar de creatieve klasse woont meer dan andere steden.
Als deze klasse van belang is voor de stedelijke economie, dan is het zinvol de omvang ervan
periodiek te monitoren en het vestigingsklimaat voor deze klasse al dan niet op basis van
gemeentelijk beleid te beïnvloeden.

Onder andere de Stichting Atlas voor Gemeenten heeft deze theorie getoetst. Zij volgen
dezelfde indeling als Florida, waarbij ze per beroepsklasse een creatieve klasse toekennen.
Maar omdat de Nederlandse situatie anders is dan de Amerikaanse, is de definitie hier
verengd. Zo vallen banen bij de overheid niet in de creatieve klasse en wordt ook het grootste
deel van het onderwijs hier niet in meegenomen. Voor een nadere omschrijving van de
gebruikte indeling verwijzen wij u naar de Atlas voor gemeenten 2004.
In hun rapport hebben zij het belang van de creatieve klasse voor de economische groei
onderzocht. De voorlopige conclusie luidt dat deze specifiek Nederlandse creatieve klasse
meer dan andere bevolkingsgroepen zorgt voor de werkgelegenheidsgroei in een stad.

Uit figuur 7.4 blijkt dat de creatieve klasse veel beter vertegenwoordigd is in Utrecht en
Amsterdam dan in Rotterdam en Den Haag. Binnen de G50 staat Den Haag op de 16e plaats
met het aandeel creatieve klasse. Utrecht staat op de eerste plaats. Het aandeel artistieke
beroepen in Den Haag is volgens de ‘Atlas voor gemeenten 2005’ zo’n 0,8% van de banen.
In Utrecht is dit ruim 1%, in Rotterdam 0,9% en alleen in Amsterdam springt dit aandeel
eruit met meer dan 3% van alle banen.
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Figuur 7.4 De creatieve klasse als percentage van de beroepsbevolking in de G4 en de G50 (2004)

Bron: Atlas voor gemeenten, 2005, bewerking DSO/Afdeling Onderzoek

Het aantal Hagenaars met een HBO- of universitaire opleiding blijft toenemen, Den Haag
wordt slimmer.
Den Haag heeft een sterke concentratie van jonge en hoog opgeleide mensen.
De creatieve klasse is in Den Haag minder sterk vertegenwoordigd dan in Amsterdam en
met name Utrecht.

7.3 Hoe rijk is Den Haag?

Gegevens over inkomens komen pas na een aantal jaren beschikbaar. Voor Den Haag hebben
de meest recente gegevens betrekking op het jaar 2002. In 2002 lag in de vier grote steden
het gemiddeld besteedbare huishoudeninkomen37 overal onder het Nederlandse gemiddelde
(zie figuur 7.5).

Figuur 7.5 Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van de G4 en Nederland

Bron: CBS RIO 1994-2002, Bewerking DSO/Afdeling Onderzoek

[37] Het besteedbare inkomen is het bruto jaarinkomen van een huishouden in euro’s verminderd met premies, belasting en andere
overdrachten (alimentatie e.d.) van zelfstandig wonende huishoudens.
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Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling met elkaar te
kunnen vergelijken vindt een standaardisatie plaats.
Het Nederlandse gemiddelde gestandaardiseerde huishoudeninkomen van particuliere
huishoudens bedroeg in het jaar 2002 € 21.100. Zowel in Amsterdam, Rotterdam als in
Den Haag is het gestandaardiseerde huishoudeninkomen lager. Het gestandaardiseerde
huishoudeninkomen in Den Haag ligt al jaren 3 à 4% onder het Nederlandse gemiddelde
(figuur 7.6).

Figuur 7.6 Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen in de G4 en Nederland, 2002

Bron: CBS RIO 1994-2002, Bewerking DSO/Afdeling Onderzoek

De volgende figuur (7.7) zegt meer over de relatieve rijkdom van de inwoners van Den Haag.
Hier is de inkomensverdeling op huishoudenniveau te zien voor de G4 en Nederland.
Die volgt een gemiddeld patroon, waarbij de G4 méér lage inkomens en minder midden- en
hoge inkomens kennen. Wat opvalt, is dat de positie van Den Haag vergeleken met de andere
grote steden vrij goed is. Alleen Utrecht heeft naar verhouding meer huishoudens met een
inkomen op de hoogste niveaus.
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Figuur 7.7 Inkomensverdeling per huishouden in de G4 en Nederland in percentages, 2002

Bron: CBS RIO 1994-2002, Bewerking DSO/Afdeling Onderzoek

De Haagse huishoudens nemen binnen de G4 een relatief goede positie in voor wat betreft
het besteedbare en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen.
Den Haag heeft, evenals de andere grote steden, in vergelijking met Nederland meer
huishoudens in de lagere inkomenscategorieën.
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8 De Haagse toekomst

8.1 Hoe zal de bevolking zich ontwikkelen?

De Haagse bevolking bestaat op 1 januari 2006 uit bijna 475.000 personen. In de
onderstaande bevolkingspiramide is de opbouw naar leeftijd en geslacht te zien.
In de komende jaren zal de bevolking, bij het realiseren van het woningbouwprogramma uit
de ‘Woonvisie’, nog toenemen tot circa 505.000 personen in 2020. De ambitie uit de
‘Structuurvisie Den Haag’ is zelfs een groei tot 515.000 inwoners in 2020.

Figuur 8.1 Bevolkingspiramide voor 2006 en 2020

Bron: Bevolkingsprognose Den Haag 2006-2020, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Onderzoek

Uit figuur 8.1 blijkt dat voornamelijk de leeftijdsgroep van 45 tot 75 jaar zal toenemen.
Ook de groep jongeren tot 35 jaar zal in omvang toenemen.
Van de Haagse bevolking is maar een deel economisch actief. Van jongeren en pensioen-
gerechtigden wordt niet verwacht dat zij (nog) een bijdrage leveren aan de economie.
Wij noemen deze groep dan ook de afhankelijke bevolking. Het geld wordt verdiend door de
bevolkingsgroep van 20 tot 65 jaar. De verhouding tussen de groep mensen van 20 tot 65 jaar
(de potentiële beroepsbevolking) en de groep jonger dan 20 jaar of ouder dan 64 jaar
(de afhankelijken) noemen we de demografische druk. Deze demografische druk wordt
uitgedrukt door de afhankelijke bevolking weer te geven als percentage van de potentiële
beroepsbevolking. Op 1 januari 2006 was de demografische druk bijna 58%. Uit de
bevolkingsprognose blijkt dat de demografische druk tot 2020 nog iets zal toenemen
(zie tabel 8.1).
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Tabel 8.1 Demografische druk in 2006, 2010 en 2020

2006 2010 2020

Groene potentie (< 20 jr.) 36,5% 35,9% 36,0%

Grijze druk (65+) 21,2% 19,9% 22,2%

Demografische druk 57,7% 55,8% 58,2%

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Onderzoek

Tabel 8.2 Demografische druk in 2006 voor de G4 en Nederland

Totale druk Grijze druk Groene druk

Den Haag 57,6 21,2 36,3

Amsterdam 47,8 16,7 31,1

Rotterdam 60 23,2 36,8

Utrecht 47,9 15,7 32,1

Nederland 62,9 23,2 39,6

Bron: CBS, Bewerking DSO/Afdeling Onderzoek

Tabel 8.2 laat de demografische druk zien voor Nederland en de vier grote steden. Uit de
tabel blijkt de demografische druk voor Nederland als geheel groter te zijn dan voor de
steden. Dit is ook logisch, gezinnen met kinderen en senioren wonen veelal buiten de grote
steden in randgemeenten en kleinere kernen. Binnen de vier grote steden neemt Den Haag
samen met Rotterdam een tussenpositie in. In vergelijking met Amsterdam en Utrecht
hebben zij een relatief grote demografische druk.

De omvang van bevolking in Den Haag zal in de toekomst nog toenemen tot circa
500.000 inwoners, terwijl er een ambitie ligt voor een groei tot 515.000 inwoners.
De middengroep van 45 tot 75 jaar groeit, maar dat geldt ook voor het aantal jongeren.

8.2 Hoe zal het met de economie gaan? Waar zitten groeipotenties?

Behalve de demografische ontwikkelingen zijn ook de economische trends van belang.
Het voorspellen van economische ontwikkelingen is echter een lastige zaak. De gangbare
prognoses rekenen op landelijk of regionaal niveau. Voor een stad als Den Haag zijn die
prognoses lastig toepasbaar omdat de economische structuur afwijkt van het Nederlandse of
regionale gemiddelde. Immers geen enkele andere gemeente in Nederland heeft een zo groot
aandeel van overheidswerkgelegenheid binnen haar grenzen. Een sector die al jaren zou
moeten bezuinigen en inkrimpen, maar die ook vele jaren achtereen groei vertoonde. Met deze
beperkingen in het achterhoofd maken we voor de prognose van de werkgelegenheids-
ontwikkeling toch gebruik van een regionale prognose en wel die van het CWI38.
Voor de economische ontwikkelingen beperken we ons in deze notitie tot drie onderdelen;
banen, beroepsbevolking en werklozen. In de volgende paragraaf wordt de ontwikkeling van
banen voor werknemers in een zestal grotere sectoren beschreven. Daarnaast wordt kort
ingegaan op de internationale sector.

[38] Arbeidsmarktprognose CWI 2005-2010
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8.3 Ontwikkeling van de werkgelegenheid

In de sterk verstedelijkte regio’s Zuidelijk Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond bleef de
ontwikkeling van het aantal banen in het verleden achter bij de nationale ontwikkelingen.
Voor Haaglanden geldt dit in mindere mate dan voor de Rijnmond omdat hier als gevolg van
forse woningbouwprogramma’s de bevolkingsontwikkeling sterk is gegroeid. Alleen de regio
Utrecht Midden deed het beter dan landelijk.
Voor zes sectoren wordt hieronder de verwachte ontwikkeling geschetst.

Industrie (inclusief delfstoffen)

De ontwikkeling van banen in deze brede economische sector wordt in grote mate bepaald
door de beschikbaarheid van ruimte. Voor de regio Haaglanden betekent dat, dat er maar een
beperkte groei mogelijk is. De Gemeente Den Haag heeft vrijwel geen uitgeefbaar
bedrijventerrein meer. Voor deze sector is binnen de stadsgrenzen geen grote groei te
verwachten.

Distributie (groothandel, vervoer en telecom)

Opvallend is dat juist de twee ‘mainportregio’s’ (zuidelijk Noord-Holland en Rijnmond),
samen met Zuid-Limburg de zwakste ontwikkeling van het aantal banen van werknemers in
distributieactiviteiten laten zien. Nationaal centraal gelegen regio’s en de Randstad
flankerende regio’s zullen naar verwachting de hoogste groei kennen. Ook hierbij is de
beschikbaarheid van ruimte een beperkende factor voor Den Haag.

Consumentendiensten (detailhandel, horeca en catering, toerisme en maatschappelijke

organisaties)

Consumentendiensten zijn in sterke mate bevolkingsvolgend. Voor regio’s waar al veel
consumentendiensten gevestigd zijn, zoals Den Haag, zal de procentuele groei laag zijn.
In absolute zin is in deze sector wel groei te verwachten.

Zakelijke diensten (financiële diensten, overige zakelijke diensten en IT)

Voor de zuidvleugel van de Randstad wordt een groei van het aantal banen van werknemers
in de zakelijke dienstverlening verwacht die slechts iets lager dan het nationaal gemiddelde.
Ondanks dit lager relatieve groeicijfer kan de absolute groei in deze sector wel aanzienlijk
zijn. Dit is immers in Den Haag een omvangrijke sector is met bijna 37.000 arbeidsplaatsen.
Ook een groei van 1% levert dan al zo’n 370 banen op. Overigens geldt voor Den Haag de
afgelopen jaren geen groei maar krimp. Met het aantrekken van de landelijke economie is het
wel te verwachten dat het beter zal gaan met deze sector maar voor de komende jaren zal
stabiliteit eerder haalbaar zijn dan groei.

Collectieve sector (openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn)

De regionale verschillen in de ontwikkeling van het aantal banen in de collectieve sector zijn
klein. De groei is in de meeste verstedelijkte regio’s wat lager dan het nationaal gemiddelde.
Dat geldt vooral voor Haaglanden. In het openbaar bestuur neemt het aantal banen van
werknemers nauwelijks toe. Dat type bedrijvigheid is zeer sterk vertegenwoordigd in
Den Haag en dempt daardoor de groei in de collectieve sector.

Overig (landbouw en visserij, bouw, nutsbedrijven)

Voor deze sector, die een restcategorie vormt van verschillende typen economische
activiteiten, zijn weinig algemene trends te herkennen. Alleen voor de bouwsector geldt dat
deze de bevolkingsgroei volgt. Voor Den Haag, met een ambitieus woningbouwprogramma
tot 2020 is in deze sector nog wel groei te verwachten.
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De internationale sector

De internationale sector in Den Haag bestaat uit vier onderdelen: de internationale
instellingen en organisaties (IO’s), het Corps Diplomatique, de internationale scholen en het
internationale bedrijfsleven ofwel de multinationals (zie bijlage 3 voor een omschrijving).
Voor wat betreft de IO’s kunnen we constateren dat deze de afgelopen tien jaar behoorlijk
zijn gegroeid, zowel in aantal instellingen als in aantal werknemers. De autonome groei van
deze instellingen wordt grotendeels internationaal bepaald. Ook de vestiging van nieuwe
instellingen is in grote mate afhankelijk van inspanningen op nationaal en internationaal
niveau. Wel is de gemeente zeer actief bij het aantrekken van NGO’s. Dit alles in ogen-
schouw nemend is het aannemelijk dat er bij de IO’s de komende jaren nog een lichte groei
zal plaatsvinden.

Het Corps Diplomatique heeft er de afgelopen tien jaar zo’n 10 ambassades bij gekregen.
Hiermee is het verzadigingspunt wel bijna bereikt. Wel zou er nog wat autonome groei plaats
kunnen vinden, met name bij ambassades van landen waarmee de economische betrekkingen
aantrekken.

Internationale Scholen zijn afhankelijk van het rijksbeleid en van de vraag van eventuele
ambassades die voor hun eigen personeel een internationale school wensen. Op dit punt zijn
niet echt voorspellingen te doen.

Tenslotte geldt voor het internationale bedrijfsleven dat deze veelal afhankelijk zijn van
beslissingen die op hoofdkantoren elders in de wereld genomen worden. Voor wat betreft de
autonome groei gelden voor deze bedrijven dezelfde opvattingen als die hierboven al zijn
aangegeven.

Concluderend kunnen we zeggen dat voor de internationale sector in zijn geheel een lichte
toename van het aantal werknemers wel aannemelijk is. Dit is echter in grote mate
afhankelijk van beslissingen die op nationaal en internationaal niveau genomen worden.

In figuur 8.2 wordt de verwachte werkgelegenheidsgroei in verschillende regio’s
weergegeven. Wat de regio Haaglanden betreft wordt er na 2005 een kleine groei in de
werkgelegenheid verwacht van iets meer dan 1%. Vanaf 2007 zal het aantrekken van de
economie zichtbaar worden in de vorm van een sterker groeiende werkgelegenheid.
Hierbij zal Haaglanden het minder goed doen dan de andere drie grote stedelijke gebieden
en Nederland.



89 De Staat van de Haagse Economie

Figuur 8.2 Verwachte procentuele groei van het aantal banen in diverse regio’s

Bron: CWI Arbeidsmarktprognose 2005-2010, CWI

Als de ontwikkelingen uit het verleden een voorspellende waarde hebben is er ook een
verdere positieve ontwikkeling te verwachten in de telecom en de speur- en ontwikkelings-
sector (R&D). In het algemeen is er op de kortere termijn van de kennis intensieve sector
TMT ook nog groei te verwachten.

De regio Den Haag zal de komende vijf jaar waarschijnlijk verder doorgroeien in dezelfde
relatieve positie ten opzichte van de G4 en Nederland.
Groeipotenties liggen voor Den Haag in de bevolkingsgroei volgende sectoren; de bouw,
het bestuur, de zorg en het onderwijs.
Voor de toeristisch-recreatieve sector is de trend moeilijk te voorspellen evenals voor de
telecom en de internationale sector.
Tegenvallers worden verwacht bij de financiële diensten en industrie.

8.4 Ontwikkeling van de beroepsbevolking

De ontwikkeling van de beroepsbevolking is een resultante van de ontwikkeling van de
potentiële beroepsbevolking en de deelname aan het arbeidsproces.
De ontwikkeling van de potentiële bevolking (bevolking van 15-64 jaar) wordt door de
afdeling Onderzoek berekend, de deelnemingspercentages komen van het CBS.

Als gevolg van de toename van de bevolking de komende jaren, zal ook de beroepsbevolking
toenemen. In de bovenstaande grafiek is het percentage mensen dat daadwerkelijk deel
uitmaakt van de beroepsbevolking (deelnemingspercentage) constant gehouden tot 2020.
Wanneer de overheden erin slagen om het aantal jongeren dat niet deelneemt aan het
arbeidsproces en ook geen opleiding meer volgt, terug te dringen zou dit kunnen leiden tot
zowel meer jongeren in school als een toename van de deelname aan het arbeidsproces.
Ook de uitval door vervroegde uittreding uit het arbeidsproces zal in de toekomst wellicht
afnemen waardoor de deelnemingspercentages van ouderen zullen stijgen. Ook is de
verwachting dat er in de toekomst meer vrouwen zullen deelnemen aan het arbeidsproces.
Deze ontwikkelingen zullen dan moeten leiden tot een grotere beroepsbevolking.
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Figuur 8.3 Prognose van de potentiële beroepsbevolking, bruto- en netto beroepsbevolking

Bron: CBS, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Onderzoek

De Haagse beroepsbevolking zal de komende jaren nog groeien tot ca. 240.000 personen.
Wanneer de deelname aan het arbeidproces van jongeren, vrouwen en ouderen nog verder
zal toenemen, leidt dit tot een nog grotere omvang van de beroepsbevolking.

8.5 Ontwikkeling van de NWW’ers

Het CWI verwacht dat het aantal NWW’ers in Haaglanden op korte termijn verder zal
afnemen. Met name als gevolg van de aantrekkende economie. Op de langere termijn is het
heel goed mogelijk dat het aantal NWW’ers weer zal toenemen. Dit vooral omdat de
werkgelegenheid minder dan gemiddeld groeit en de bevolking en daarmee de
beroepsbevolking wel zal toenemen.

Het aantal niet werkende werkzoekenden zal op de korte termijn verder afnemen. Op langere
termijn is opnieuw toename mogelijk.
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Bijlage 1 Tabellen

Tabel 1 Werkgelegenheid in Den Haag naar clusters

Clusters 1996 1997 1998 1999 2000

Bestuur & Internationale Organisaties 42158 43470 44749 49222 50853

Zakelijke Dienstverlening 26166 27160 32822 43250 44225

Post 2482 2142 2261 1752 1849

Detailhandel (VGM), Reparatie en Dienstverlening 5747 5824 6032 7276 7158

Kennis & Onderwijs 9204 9603 9445 10466 10390

Gezondheidszorg 24071 24722 24843 26841 27547

Kleinschalige Industrie & Groothandel 17401 17988 17746 18671 18054

Kennis intensieve sector 8726 10422 11389 14025 12624

Vrijetijdseconomie 15875 16978 17573 20936 21351

Rest 6222 6340 6737 7855 7921

Totaal 158052 164649 173597 200294 201972

Clusters 2001 2002 2003 2004 2005

Bestuur & Internationale Organisaties 51112 54183 54726 59113 58677

Zakelijke Dienstverlening 44033 44954 40911 39720 36857

Post 1542 2374 2907 3754 4025

Detailhandel (VGM), Reparatie en Dienstverlening 7465 7589 7533 7359 7361

Kennis & Onderwijs 11066 12603 13145 13425 13010

Gezondheidszorg 29119 30323 29660 29497 29896

Kleinschalige Industrie & Groothandel 17952 21343 19980 19418 20213

Kennis intensieve sector 16051 16920 16131 16639 17345

Vrijetijdseconomie 21520 22014 21271 20654 20527

Rest 7524 8170 8395 8205 7642

Totaal 207384 220473 214659 217784 215553

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek
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Tabel 2 Aantal vestigingen in de TMT sector

Aantal vestigingen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Index

2000=100

Multimedia 389 367 382 356 354 357 92

Telecommunicatie 86 103 104 101 85 92 107

Grafische industrie 224 201 202 190 182 170 76

IT 330 309 380 358 281 305 92

Totaal 1.029 980 1.068 1.005 902 924 90

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Tabel 3 Aantal werkzame personen in de TMT sector

Aantal werkzame personen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Index

2000=100

Multimedia 1.554 1.532 1.644 1.643 1.431 1.486 96

Telecommunicatie 5.627 8.960 8.894 8.466 10.041 10.316 183

Grafische industrie 2.398 2.345 2.329 2.601 2.399 2.220 93

IT 3.045 3.214 4.053 3.421 2.768 3.323 109

Totaal 12.624 16.051 16.920 16.131 16.639 17.345 137

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek
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Tabel 4 Aantal vestigingen in de vrijetijdseconomie

Aantal vestigingen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Index 

2000=100

Detailhandel en diensten in non-food 3.014 2.897 2.944 2.864 2.808 2.842 94

Horeca overnachtingen 103 96 92 88 83 77 75

Horeca eten en drinken excl catering en kantines 1.667 1.620 1.585 1.561 1.527 1.531 92

Transport 1 1 2 2 2 2 200

Reisorganisatie 145 135 142 131 123 128 88

Sport en recreatie 174 167 178 178 180 189 109

Cultuur 599 573 585 562 543 548 91

Totaal 5.703 5.489 5.528 5.386 5.266 5.317 93

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Tabel 5 Aantal werkzame personen in de vrijetijdseconomie

Aantal werkzame personen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Index 

2000=100

Detailhandel en diensten in non-food 9.590 9.499 9.822 9.662 9.023 8.909 9

Horeca overnachtingen 1.222 1.305 1.243 1.137 1.160 1.119 92

Horeca eten en drinken excl catering en kantines 5.542 5.830 5.771 5.504 5.306 5.213 94

Transport 2 2 3 5 5 5 250

Reisorganisatie 767 717 691 656 581 615 80

Sport en recreatie 1.535 1.527 1.671 1.582 1.614 1.704 111

Cultuur 2.695 2.642 2.813 2.725 2.965 2.962 110

Totaal 21.353 21.522 22.014 21.271 20.654 20.527 96

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek
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Tabel 6 Werkgelegenheid naar bedrijfstak

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Landbouw 1.185 1.054 1.122 858 680 609

Visserij 0 398 387 349 343 327

Winning van delfstoffen 0 0 0 0 180 210

Industrie 7.298 7.632 8.095 8.124 8.543 8.76

Energie- en waterleidingbedrijven 735 460 594 809 593 286

Bouwnijverheid 5.273 5.299 6.206 6.051 5.897 6.283

Handel en reparatie 22.563 22.124 24.495 23.393 21.485 21.387

Horeca 6.764 7.135 7.014 6.641 6.466 6.332

Transport, opslag en communicatie 13.380 16.076 17.130 17.667 19.883 20.331

Financiële diensten 11.067 11.151 11.003 11.223 11.670 10.615

Zakelijke diensten 39.086 39.118 41.027 36.086 33.812 32.976

Openbaar bestuur 45.850 45.474 48.223 48.947 53.091 52.445

Onderwijs 8.716 9.334 10.907 11.347 11.577 10.891

Gezondheids- en welzijnszorg 27.547 29.119 30.323 29.660 29.497 29.896

Cultuur en overige dienstverlening 11.805 12.523 13.449 13.053 12.738 12.906

Internationale gemeenschapsorganen 450 454 462 451 1.329 1.297

Totaal 201.719 207.351 220.437 214.659 217.784 215.553

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek

Tabel 7 Totaal aantal starters per gemeente (G4) en Nederland

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Index

1998=100

Den Haag 1.288 1.592 1.976 1.992 1.857 1.675 1.993 130

Amsterdam 3.174 4.662 3.834 6.740 212

Rotterdam 1.889 2.769 2.466 5.972 316

Utrecht 1.364 1.939 1.560 1.489 10

Nederland 50.106 63.715 54.490 54.047 108

Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden
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Bijlage 2 Definitie van de Haagse clusters

De clusters in Den Haag zijn opgebouwd uit diverse sectoren, zoals die worden
onderscheiden in de traditionele Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) van het CBS.
Onderstaande tabel geeft weer welke sectoren onder welk cluster vallen. Het zogenaamde
restcluster bestaat uit sectoren die niet in een cluster geplaatst kunnen worden, omdat deze
sectoren geen duidelijke functionele kenmerken gemeen hebben met één van de clusters.

Tabel 1 Definitie van de Haagse Clusters

SBI Omschrijving Cluster

1 Landbouw en jacht X. Rest

2 Bosbouw X. Rest

5 Visserij X. Rest

10 Turfwinning X. Rest

11 Aardolie- en aardgaswinning X. Rest

14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d. X. Rest

15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

16 Vervaardiging van tabak VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

17 Vervaardiging van textiel VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

18 Vervaardiging van kleding VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

19 Vervaardiging van leer en lederwaren VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

20 Houtindustrie VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

21 Vervaardiging van papier, en karton VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

22 Uitgeverijen en drukkerijen VIII. TMT

23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

24 Vervaardiging van chemische producten VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement e.d. VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

28 Vervaardiging van producten van metaal VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

29 Vervaardiging van machines en apparaten VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

30 Vervaardiging van kantoormachines en computers VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

31 Vervaardiging van overige elektrische apparaten VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

32 Vervaardiging van audio-, video- en telecomm.-app.(exc. 323) VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

323 Maken van video- en audioapparatuur VIII. TMT

332 Maken van meet-, regel- en controleapparatuur VIII. TMT

33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten (exc. 332) VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

34 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

35 Vervaardiging van transportmiddelen VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

36 Vervaardiging van meubels en ov. goederen VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

37 Voorbereiding tot recycling VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

40 Prod. en distributie van elektriciteit, aardgas, stroom X. Rest

41 Winning en distributie van water X. Rest

45 Bouwnijverheid VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

50 Handel en reparatie van auto’s VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel

51 Groothandel VII. Kleinschalige Industrie & Groothandel
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SBI Omschrijving Cluster

52 Detailhandel (VGM) en reparatie IV. Winkelen (VGM), reparatie en dienstverlening, Post

52 Detailhandel (non-food) IX. Vrijetijdseconomie

55 Logies-, maaltijden-, en drankverstrekking IX. Vrijetijdseconomie

60 Vervoer over land X. Rest

61 Vervoer over water (exc. Passagiersvaart) X. Rest

61102 Passagiersvaart (zee) IX. Vrijetijdseconomie

61204 Passagiersvaart (binnenvaart) IX. Vrijetijdseconomie

62 Vervoer door de lucht X. Rest

63 Dienstverlening tbv het vervoer X. Rest

633 Reisorganisaties IX. Vrijetijdseconomie

641 Post IV. Winkelen (VGM), reparatie en dienstverlening, Post

642 Telecommunicatie VIII. TMT

65 Financiële instellingen II. Zakelijke Dienstverlening

66 Verzekeringswezen II. Zakelijke Dienstverlening

67 Activiteiten t.b.v. financiële instellingen II. Zakelijke Dienstverlening

70 Verhuur van en handel in onroerend goed II. Zakelijke Dienstverlening

71 Verhuur van transportmiddelen e.d. II. Zakelijke Dienstverlening

(exc. 71330)

71330 Verhuur computers en kantoormachines VIII. TMT

71402 Verhuur sport- en recreatieartikelen IX. Vrijetijdseconomie

72 Computerservice- en IT-bureaus VIII. TMT

73 Speur- en ontwikkelingswerk V. Kennis & Onderwijs

74 Overige zakelijke dienstverlening

(behalve TMT sector) II. Zakelijke Dienstverlening

74142 Public relationsbureau’s VIII. TMT

74204 Technisch ontwerp voor electrotechniek VIII. TMT

744 Reclamebureaus VIII. TMT

75 Openbaar bestuur I. Bestuur & Internationale Organisaties

80 Onderwijs V. Kennis & Onderwijs

85 Gezondheids- en welzijnszorg VI. Gezondheidszorg

90 Milieudienstverlening VIII. Rest

91 Werkgevers-, werknemers-, en I. Bestuur & Internationale Organisaties

beroepsorganisaties

92 Cultuur, sport en recreatie (exc. 921,922,924) IX. Vrijetijdseconomie

921 Productie en distributie van (video)films VIII. TMT

922 Radio en televisie VIII. TMT

924 Pers- en nieuwsbureau’s VIII. TM

93 Overige dienstverlening IV. Winkelen (VGM), reparatie en dienstverlening, Post

(exc. Vrijetijdseconomie)

9302 Schoonheidsinstituten IX. Vrijetijdseconomie

9304 Sauna’s e.d. IX. Vrijetijdseconomie

99 Extra-territoriale lichamen en organisaties I. Bestuur & Internationale Organisaties

Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, L & V (werkgelegenheidsregister), Bewerking Afdeling Onderzoek
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Bijlage 3 Begrippenlijst

Arbeidsproductiviteit: zie onder productiviteit.

Arbeidsvolume: Het arbeidsvolume is (in aansluiting op de Nationale Rekeningen van het CBS) gedefinieerd als
het aantal arbeidsjaren, waarbij een arbeidsjaar de overeengekomen arbeidsduur is van een voltijdbaan.
Deeltijdbanen zijn hierbij omgerekend naar voltijdbanen. Het arbeidsvolume zelfstandigen en medewerkende
gezinsleden is niet meegeteld.

Basisprijzen: de basisprijs is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de handels- en
vervoersmarges van derden.

Beroepsbevolking: Mensen die ten minste 12 uur per week werken, of personen die verklaren ten minste twaalf uur
per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf
uur per week te vinden.

Bruto arbeidsparticipatie: Totale beroepsbevolking in procenten van de potentiële beroepsbevolking.

Bruto toegevoegde waarde: Totale waarde van alle voor de verkoop bestemde producten en ontvangsten voor
bewezen diensten (de productie), minus de kosten van intermediaire producten (gewaardeerd tegen
aankoopprijzen). Oftewel de in geld uitgedrukte waarde die aan een product of dienst is ‘toegevoegd’.

Etnische groep Nederlander: Persoon die in Nederland is geboren en wiens ouders ook in Nederland zijn geboren.

Etnische groep niet-Nederlander: Persoon die in het buitenland is geboren of ten minste één ouder heeft die in het
buitenland is geboren.

Expat, Expatriate: Buitenlands persoon die tijdelijk in Nederland werkt.

Filezwaarte: Zwaarte van een file is de cumulatie van het product van tijd en lengte in kilometerminuten. Die kan
natuurlijk anders zijn dan de subjectieve beleving van verschillende automobilisten. De beleving speelt echter wel
een belangrijke rol in hoe de bereikbaarheid van werklocaties wordt ervaren.

Inkomende pendel: Forenzen die in Den Haag werkzaam zijn, maar elders wonen.

Internationale instellingen en organisaties: Instellingen en organisaties die strikt genomen vallen onder de extra-
territoriale instellingen. Het gaat hierbij om instellingen die formeel niet onder het Nederlands staatsrecht
vallen. Hierbij moet u denken aan ambassades, Europese instellingen, internationaal strafhof, NGO’s e.d.

Internationale bedrijven: zie multinationals

Investeringen (in vaste activa): De verwerving van duurzame productiemiddelen (activa), die een
afschrijvingstermijn langer dan één jaar hebben.

Investeringsprofiel: Geeft aan wat de richting van de investeringen in een stad in de afgelopen jaren is geweest ten
opzichte van Nederland.

Multinationals: Commerciële bedrijven die naast een vestiging in Nederland tenmiste één vestiging in het
buitenland hebben.

Netto participatiegraad: De werkende beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar.
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NWW: Niet werkende werkzoekende, een bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen, voormalig
arbeidsbureau) ingeschreven werkzoekende. Deze groep omvat in tegenstelling tot de niet werkende
beroepsbevolking ook mensen die voor minder dan 12 uur per week werk zoeken en mensen die niet actief op
zoek zijn naar werk.

Potentiële beroepsbevolking: Bevolking in de leeftijd van 15-64 jaar.

Productie: De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen en de ontvangsten voor bewezen diensten.
Wordt gewaardeerd tegen basisprijzen (zie ‘basisprijzen’).

Productieprofiel: Geeft aan of een economische sector in een stad is onder- of oververtegenwoordigd ten opzichte
van Nederland.

Productiviteit (of: arbeidsproductiviteit): Bruto toegevoegde waarde per werknemer (gemeten in arbeidsvolume).
Dit betreft de in geld uitgedrukte waarde die aan een product of dienst wordt toegevoegd, gedeeld door het aantal
hiertoe ingeschakelde werknemers. Zie ook onder ‘productie’, ‘bruto toegevoegde waarde’ en ‘arbeidsvolume’.39

Regionaal investeringsklimaat: In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is het investeringsklimaat in
een groot aantal regio’s in binnen- en buitenland in kaart gebracht op 32 aspecten. De aspecten zijn ingedeeld in
zeven themavelden: marktrelaties, arbeidsmarkt, vestigingssituatie, infrastructuur, kennisinfrastructuur,
leefomgeving en overheid. De score die ondernemers in de regio Den Haag aan hun regio geven, staat
weergegeven in figuur 6.3. Daarin geven de ‘bolletjes’ de positie van de regio Den Haag weer binnen de
bandbreedte van alle andere regio’s. Een positie rechts binnen de bandbreedte (bijv. ‘zakelijke diensten’) geeft aan
dat de regio op dit aspect relatief goed wordt beoordeeld door de eigen ondernemers.

Regionale arbeidsmarktprognoses: De arbeidsmarktprognose CWI wordt jaarlijks gemaakt. Ze geeft aan wat de
verwachte arbeidsmarktontwikkeling voor 2003-2004 is, waarbij gebruik is gemaakt van een drietal scenario’s.
In het hoge scenario is gewerkt met een economische groei van 1,5% in 2003 en 2,5% in 2004, in het
middenscenario met respectievelijk 0,5% en 1,5% en in het lage scenario met respectievelijk –0,5% en 0,5%.
Het middenscenario is doorgetrokken tot en met 2008. Daarvoor is voor de jaren 2006-2008 uitgegaan van een
economische groei van 2,25% per jaar.

RPA-regio: Regionale platforms arbeidsmarktbeleid (de Wet SUWI). De platforms dienen als vehikel voor
regionaal overleg tussen partijen die actief zijn op de markt van werk en inkomen.

RBA-regio: 18 gebieden vastgesteld door het Regionaal Bestuur van de Arbeidsvoorziening
(Arbeidsvoorzieningenwet 1996).

Startersprofiel: Geeft aan of startende bedrijven in een bepaalde sector in een stad onder- of
oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van Nederland.

Uitgaande pendel: forenzen die in Den Haag wonen, maar buiten Den Haag werken.

Werkgelegenheid: Werkzame personen, die minstens 12 uur per week werken.

Werkloosheid: Personen zonder werk (15-64 jaar), die wel voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn (niet-werkende
werkzoekenden).

Werkloze beroepsbevolking: Het deel van de beroepsbevolking dat niet werkt of minder dan twaalf uur per week werkt.

Werkzame beroepsbevolking: Het deel van de beroepsbevolking dat werkt voor ten minste twaalf uur per week.

[39] De productiviteit van overheidsdiensten (bruto toegevoegde waarde gedeeld door het arbeidsvolume) wordt door het CBS op een andere manier berekend
dan de productiviteit van de commerciële sectoren (zoals industrie, bouw, zakelijke dienstverlening etc). Bij gebrek aan omzet- of productiecijfers wordt hier
uitgegaan van de sommatie van de totale bruto loonsom (als benadering van de waarde van alle geleverde producten en diensten), minus de kosten van de
gebruikte producten en diensten (bv. gebouwhuur, catering, schoonmaakdiensten, externe accountants etc) Deze laatste kosten zijn namelijk opbrengsten voor
andere branches. De resterende som wordt vervolgens gedeeld door het aantal werknemers (arbeidsvolume).
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