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do. 12 maart
So Jong Business
Thema: algemene voorwaarden.
20.00-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

vr. 13 maart
Maatschappelijk ontbijt
Door Bedrijf&Samenleving, in kader NL 
Doet dagen.
7.45-9.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.bedrijfensamenleving.nl

ma. 16 maart
NV Haarlem
Talkshow voor en door ondernemers.
16.30-18.00 uur
Locatie: Philharmonie
  www.nvhaarlem.nl

do. 19 maart
Vrouw in Bedrijf
Bijeenkomst over persoonlijke relaties 
met geld.
19.30-22.00 uur
Locatie: Villa Vijf33
  www.vrouwinbedrijf.nl

zo. 22 maart
Citymarketingcafé
Met rondleiding door Oud-IJmuiden.
10.00-12.00 uur
Locatie: kerkje IJmuiden
  Aanmelden: www.ijmuiden.nl
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Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

Woon-werkbalans en de ruimte om te groeien 
Haarlem is van oudsher een stad waar mensen graag wonen, werken en leven. 
Deze mix van wonen en werken is belangrijk voor de stad. Op dit moment is er 
voor vier op de tien Haarlemmers werk in eigen stad. Maar Haarlem groeit, met 
circa 10.000 woningen tot en met 2025. Om de huidige woon-werkbalans te be-
houden moeten er dus veel banen bijkomen. 

Op dit moment is er echter weinig 
ruimte voor bedrijven om te groeien 
en zich te vestigen. Robbert Berkhout, 
wethouder economische zaken: 'We 
zullen de hoogte in moeten, efficiënt 
gebruik maken van de ruimte. Kijk 
naar de Waarderpolder. Daar is voor-
namelijk laagbouw. Ook bij de ont-
wikkeling van nieuwe gebieden, zoals 
Oostpoort, moeten we daar alert op 
zijn. Daarnaast is het belangrijk dat 
bedrijven zich niet genoodzaakt zien 
uit Haarlem te vertrekken. Daarom 
zetten we in op nieuwe, multifunctio-
nele woonwerk-gebieden, interes-
sante en levendige locaties.'

Hoe ziet Robbert Berkhout de econo-
mische toekomst, wat is zijn stip aan 
de horizon? 'Als we zorgen voor meer 

werkgelegenheid in Haarlem, die past 
bij onze beroepsbevolking, dan kun-
nen meer inwoners in de stad wer-
ken. Daarmee  dragen we bij aan het 
beheersbaar houden van de woon- 
werkpendel. Daarnaast moeten we 
antwoorden vinden op klimaatveran-
dering en de toenemende tekorten 
aan natuurlijke hulpbronnen. Daarom 
zijn circulariteit en duurzaamheid es-
sentieel in het verwezenlijken van 
onze doelen. Dat vraagt om nauwe 
samenwerking tussen bedrijven, on-
derwijs en overheid.'

Samen met de stad
'Haarlem is een prachtige stad om te 
wonen én te werken. Dat komt ook 
naar voren in deze visie. We koesteren 
als stad de bijdrage die bedrijven en 

organisaties leveren aan de werkge-
legenheid, innovatiekracht en dyna-
miek in de stad. Als gemeente kunnen 
wij de economie niet regisseren, maar 
we kunnen wel zorgen voor de best 
mogelijke randvoorwaarden en die 
faciliteren. Wij kunnen bijvoorbeeld in 
bestemmingsplannen flexibeler om-
gaan met regels of hogere gebouwen 
toelaten. Of onderwijs en onderne-
mers met elkaar in contact brengen. 
Maar het succes van de uitvoering van 
de visie en agenda is mede afhankelijk 
van de inzet van bedrijven, kennis- en 
onderwijsinstellingen en andere par-
tijen in de stad en regio. Als het gaat 
om het nemen van initiatieven, het 
inzetten van budgetten en capaciteit 
en het delen van risico’s. De uitvoering 
van de visie willen we dan ook echt 
samen gaan doen met de partijen in 
de stad.’ 

Toerisme en detailhandel
De economische visie kijkt meer naar 
de grote bewegingen op economisch 

vlak, maar hoe versterken we win-
kelgebieden, met aandacht voor het 
unieke karakter van de binnenstad, 
voorkomen we leegstand en behou-

den we kwaliteit in aanbod? Hoe 
kan toerisme worden ingezet om de 
binnenstad levendig te houden, bij-
voorbeeld op doordeweekse dagen? 
En hoe gaan we om met knelpunten, 
zoals drukte en overlast? Robbert 
Berkhout: ‘Deze vragen vinden we als 
bestuur van de stad zo belangrijk dat 
we ze apart oppakken in een nieuwe 
Toeristische Koers én een nieuwe De-
tailhandelsvisie. Deze zullen beiden 
later dit jaar verschijnen. We hebben 
hiervoor uitgebreid gesproken met 
vertegenwoordigers van (toeristische) 
ondernemers en culturele- en onder-
wijsinstellingen over hoe Haarlem kan 
profiteren van de positieve effecten 
van toerisme. Maar ook hoe de stad 
leefbaar blijft, door te sturen op een 
evenwichtige verhouding tussen wo-
nen, werken en recreëren.’  

   Robbert Berkhout is te gast tijdens 
de talkshow NV Haarlem, maandag 
16 maart in de kleine zaal van de 
Philharmonie: www.nvhaarlem.nl.

Haarlem groeit, maar hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat het aantal banen in 
verhouding mee kan groeien met het 
aantal inwoners? En zorgen we voor 
een gezonde arbeidsmarkt, waar we 
talent kunnen behouden, aantrekken 
en ontwikkelen? Hoe gaan we de tran-
sitie naar een circulaire en duurzame 
economie maken?

De economie is een cruciaal onder-
deel van de groei van de stad. Robbert 
Berkhout, wethouder van economi-
sche zaken, gaf daarom opdracht voor 
het schrijven van een economische 
visie, die eind februari werd gepubli-
ceerd. Een visie, inclusief uitvoerings-
agenda, die mede tot stand kwam via 
sessies met ondernemers en kennis- 
en onderwijsinstellingen. Vanaf deze 
week ligt de visie ter inspraak.

Tijdens het proces stond participatie 
voorop, zegt Robbert Berkhout: 'We 
hebben onze oren te luisteren gelegd 
in de stad. En we hebben samen met 
ondernemers een aantal uitdagingen 
weten te benoemen. Denk aan de be-
schikbare ruimte, personeelstekorten 
in bijvoorbeeld de sectoren ICT en 
techniek en welk type werkgelegen-

heid past bij onze stad. We gaan in de 
visie op zoek naar oplossingen voor 
deze uitdagingen.'

De Economische visie Haarlem moet 
richting geven aan het economisch 
beleid op de lange termijn. En zet 
in op versterking van het onderne-
mings- en vestigingsklimaat. Doel is 

het behouden, stimuleren en aantrek-
ken van werkgelegenheid. 

Groeibepalende factoren
Haarlem heeft een goede positie voor 
dienstverlenende, creatieve en ken-
nisintensieve bedrijven, waaronder 
ICT. We zetten vol in op een circulaire, 
digitale economie in onder andere de 

sector gezondheid. Met Haarlem als 
creatieve stad van toegepaste innova-
tie. Een proeftuin om innovatie te tes-
ten, op te schalen en te vermarkten. 
Een aantal factoren is volgens de visie 
cruciaal voor het ondernemers- en 
vestigingsklimaat van de toekomst, 
namelijk: ruimte, talent, innovatie, 
ondernemerschap en profilering. Het 

een kan ook niet zonder het ander. 
‘Het is belangrijk dat er ruimte is voor 
bedrijven zodat zij niet hoeven te ver-
trekken uit Haarlem', aldus Robbert 
Berkhout. 'Maar ook dat zij personeel 
en talent in eigen stad kunnen vinden. 
Het profiel van de beschikbare banen 
en de beroepsbevolking sluiten nog 
onvoldoende op elkaar aan. Door in 
te zetten op het aantrekken van meer 
kennisintensieve bedrijvigheid en de 
samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven te verbeteren, willen we 
deze mismatch verkleinen. Door een 
gezamenlijke focus op innovatie trek-
ken we weer talent en ondernemers 
aan. En tenslotte moeten we niet ver-
geten met trots ons verhaal ook naar 
buiten te brengen.’

De Economische visie Haarlem is 

vrijgegeven voor inspraak, van 9 

maart tot en met 19 april. Daarna 

wordt de visie, met eventuele wij-

zigingen, definitief vastgesteld. 

Op 24 maart wordt een informa-

tiesessie gehouden. Aanmelden 

en meer info: www.haarlem.nl/

economischevisie. 

Economische visie Haarlem: meer inwoners, meer werkgelegenheid 

Robbert Berkhout: 'We koesteren als stad de 

bijdrage die bedrijven en organisaties leveren 

aan de werkgelegenheid, innovatiekracht en 

dynamiek in de stad.'
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Vandaag een themapagina 

van Goede Zaken, over de 

Economische visie Haarlem. 


