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Samenvatting 

S1 De totale economische impact 

Den Haag is vestigingsplaats voor vele internationale (intergouvernementele) organisaties, ambas-

sades en consulaten, internationale scholen, internationale kennisinstellingen, NGO’s, expat service-

organisaties en aan ambassades gelieerde organisaties (hierna genoemd: internationale organisa-

ties). De directe bestedingen door internationale organisaties in Den Haag en regio bedragen in 

totaal € 2,5 miljard1. Hiervan besteden de internationale organisaties in Den Haag bijna € 1,3 mil-

jard, de organisaties in de overige regio Den Haag besteden ruim € 1,2 miljard. De € 2,5 miljard aan 

bestedingen levert een toegevoegde waarde van € 1,6 miljard. Ruim € 700 miljoen hiervan wordt 

gegenereerd door bestedingen van internationale organisaties in de gemeente Den Haag; de organi-

saties in de overige regio Den Haag genereren bijna € 900 miljoen toegevoegde waarde met hun 

directe bestedingen. 

 

Internationale werknemers, bezoekers en toeleveranciers van de internationale organisaties beste-

den in totaal € 2,7 miljard. Deze indirecte bestedingen leveren € 1,4 miljard toegevoegde waarde. 

Samen met de toegevoegde waarde van € 1,6 miljard door de directe bestedingen door internationa-

le organisaties zijn zij goed voor in totaal ca. € 3,0 miljard toegevoegde waarde.  

 

De organisaties besteden direct € 2,5 miljard, samen met de indirecte bestedingen van € 2,7 miljard 

door werknemers, bezoekers en toeleveranciers is het internationale cluster goed voor ruim € 5,2 

miljard aan bestedingen die niet zouden hebben plaats gevonden als de internationale organisaties 

hier niet zouden zijn gevestigd. 

 

Figuur S1 Totale economische effecten internationale organisaties, 2012 

 

 

                                                           
1 Dit zijn de bestedingen van internationale organisaties aan diensten, goederen en salarissen. 
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De werkgelegenheid bij internationale organisaties in Den Haag en regio bedroeg in 2012 19.500 

voltijds arbeidsplaatsen. Indirect (door de inkoop van producten en diensten bij het Haag-

se/Nederlandse bedrijfsleven en via consumptieve bestedingen van internationale werknemers en 

bezoekers) leveren de internationale organisaties nog eens ruim 18.000 banen op, voornamelijk in 

de gemeente Den Haag en de omliggende regio. Deze indirecte werkgelegenheid bestaat voor 75 

procent uit functies voor middelbaar en lager opgeleiden; in de regio Den Haag gaat het om bijna 

9.000 banen. De internationale organisaties zijn met circa 37.500 banen van groot belang voor de 

economie van Den Haag en de Haagse regio. In Den Haag gaat het om 8,7 procent van de totale 

werkgelegenheid, in de Haagse regio is dit 5,5 procent. 

 

Als we kijken naar de historische ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de internationale organi-

saties, dan zien we vanaf 2004 een voortdurende en stabiele groei, ondanks de economische crisis. 

De totale werkgelegenheid (direct en indirect) in 2012 was 5,6 procent hoger dan in 2010. Een deel 

van deze groei is toe te schrijven aan internationale organisaties waarvan in 2010 nog niet bekend 

was dat ze in Den Haag waren gevestigd. De organisaties die ook in 2010 aan het onderzoek mee-

deden zijn gemiddeld met 9,9 procent gegroeid. 

 

Tabel S1 Directe en indirecte werkgelegenheid in banen in 2004, 2007, 2010 en 2012 

  2004 2007 2010 2012 

Directe werkgelegenheid 12.000 14.000 18.000 19.500 

Indirecte werkgelegenheid 12.000 14.000 17.500 18.000 

Totaal  24.000 28.000 35.500 37.500 

% t.o.v. voorgaande meting   16,7 26,8 5,6 

 

S2 Aanleiding en opzet onderzoek 

De gemeente Den Haag profileert zich sterk als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ en zet in op 

het aantrekken van internationale organisaties. In 2005, 2008 en 2011 heeft Decisio de economi-

sche impact van internationale organisaties in kaart gebracht. In 2013/2014 is dit onderzoek her-

haald, waarbij de economische impact in 2012 is onderzocht. Hiermee kan Den Haag de ontwikke-

lingen in deze sector monitoren. 

 

Definitie en type internationale organisaties 

De definitie van internationale organisaties die we in het onderzoek hebben gehanteerd, luidt: “non-

profit organisaties met een internationale scope die zich uit in een missie gericht op internationale 

samenwerking op het gebied van bestuur, kennis, onderwijs, cultuur, welzijn, veiligheid, rechtspraak, 

rechtvaardigheid en vrede”. 

 

Aantal organisaties en banen 

In 2012 waren er in totaal 240 internationale organisaties en 129 ambassades en consulaten of 

hieraan gelieerde organisaties bekend in Den Haag en regio. Goed voor een totale werkgelegenheid 
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van 19.500 banen. In 2010 was dit aanzienlijk minder. Toen waren er 199 internationale organisa-

ties en 111 ambassades bekend in de regio (zie figuur S2).  

Deze stijging in het aantal organisaties wordt deels verklaard doordat het cluster internationale or-

ganisaties steeds beter in beeld komt, deels ook door een toename van het aantal gevestigde inter-

nationale organisaties. 

 

Figuur S2 Ontwikkeling werkgelegenheid bij internationale organisaties, naar type organisatie 

 

 

De Europese organisaties zijn verantwoordelijk voor ruim een derde van de totale directe werkgele-

genheid bij internationale organisaties, gevolgd door Intergouvernementele organisaties en organi-

saties van de Verenigde Naties (VN) met 19 procent en ambassades met 17 procent (zie figuur S3).  
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 Figuur S3 Aantal banen naar type organisatie, 2012 

 

 

Directe werkgelegenheid 

 In 2012 waren er 19.500 banen bij internationale organisaties in de regio Den Haag. 

 Internationale organisaties in de gemeente Den Haag zijn goed voor 65 procent van deze banen, 

de overige 35 procent zijn banen bij organisaties in de rest van de regio Den Haag.  

 Per saldo is de werkgelegenheid sinds 2009 met 9,9 procent toegenomen (exclusief organisaties 

die nieuw in het onderzoek zijn opgenomen).  

 Europese organisaties leveren ruim een derde van de totale werkgelegenheid.  

 Een kleine 60 procent van de banen bij internationale organisaties (circa 11.500) wordt ingevuld 

door internationale werknemers, Nederlanders vullen ruim 40 procent (8.000) van de banen in.  

 Van de werknemers bij internationale organisaties is 66 procent hoogopgeleid. Van de internati-

onale werknemers is 70 procent hoogopgeleid en van de Nederlandse werknemers is 59 procent 

hoogopgeleid.  

 Van de indirecte werkgelegenheid door internationale organisaties bestaat circa 75 procent uit 

functies voor middelbaar en lager opgeleide werknemers. 

 Van de totale werkgelegenheid gaat het in circa 54 procent van de gevallen om banen voor lager 

en middelbaar geschoolde werknemers 

 Ruim de helft (53 procent) van de werknemers bij internationale organisaties woont in Den Haag 

en 28 procent woont in de regio Den Haag.  

 

Indirecte werkgelegenheid  

De indirecte effecten van de internationale organisaties hebben verschillende oorzaken: 

 

1. Bestedingen van internationale werknemers 

Internationale werknemers gaven in 2012 een kleine € 700 miljoen uit aan goederen en diensten. 

Dit leverde ruim 3.300 banen op in andere sectoren, waarvan twee derde in de regio Den Haag. 
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Het tweede orde effect (bestedingen van bedrijven waar internationale werknemers inkopen doen) is 

goed voor nog eens 1.500 banen, waarvan ruim de helft neerslaat in Den Haag of de Haagse regio.  

 

2. Inkoop van internationale organisaties 

In 2012 hebben de internationale organisaties voor bijna € 0,9 miljard aan goederen en diensten 

ingekocht bij derden. Deze bestedingen zijn goed voor ruim 9.300 banen in voornamelijk Den Haag 

en regio (67 procent). Van de banen in de regio betreft 70 procent functies voor middelbaar en laag 

opgeleid personeel. 

 

3. Bestedingen internationale bezoekers 

De internationale zakelijke bezoekers (bezoekers van de organisaties) en privébezoekers (bezoekers 

van de werknemers) hebben in 2012 voor bijna € 160 miljoen uitgegeven. Deze bestedingen zijn 

goed voor ruim 4.000 banen waarvan ruim de helft in Den Haag en regio.  

 

De totale directe en indirecte werkgelegenheid die gerelateerd is aan de internationale organisaties 

in Den Haag en regio is weergegeven in tabel S2.  

 

Tabel S2 Regionale spreiding directe en indirecte werkgelegenheid, naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Intergouvernementeel / VN 58 17 14 12 6.609 

Europees 40 36 15 9 14.227 

Kennis 29 43 21 7 1.914 

NGO 43 17 24 16 5.916 

Onderwijs 47 29 16 8 3.596 

Ambassades en consulaten 53 23 16 9 5.194 

Aan ambassades gelieerde organisaties 53 25 16 5 110 

Totaal  46 27 17 10 37.565 

 

De verdeling van deze directe en indirecte werkgelegenheid naar opleidingsniveau is weergegeven in 

tabel S3. 

 

Tabel S3 Directe en indirecte werkgelegenheid, naar opleidingsniveau, 2012 

 

Opleidingsniveau 

Directe  

werkgelegenheid 

Indirecte  

werkgelegenheid        Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs.  %  

Hoog  12.896 66,0 4.510 25,0 17.406 46,3 

Middelbaar en laag  6.653 34,0 13.506 75,0 20.159 53,7 

Totaal  19.549 100 19.549 100 37.565 100 
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S3 Den Haag als vestigingslocatie 

Uit de enquête blijkt dat er verschillende redenen voor een organisatie zijn om zich in Den Haag te 

vestigen. Allereerst is er een groep organisaties (met name Europese organisaties) die vanwege de 

aard van de organisatie en werkzaamheden in de regeringsstad van een land gevestigd wil zijn. Bij 

organisaties waarbij dit niet speelt is de meest genoemde reden voor vestiging in Den Haag ‘de 

aanwezigheid van andere internationale organisaties’. Het grote aantal internationale organisaties in 

Den Haag geven invulling aan het imago van Den Haag als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’, 

en biedt de organisaties goede mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties.  

 

Met name Europese organisaties blijken bovengemiddeld belang te hechten aan deze samenwer-

kingsmogelijkheden. De waardering van deze samenwerkingsmogelijkheden is hoog, maar lager dan 

het belang dat er aan wordt gehecht. Het blijft dus belangrijk om de samenwerkingsbehoefte van 

internationale organisaties te verwezenlijken en faciliteren.  

 

De locatiefactoren bereikbaarheid en de werkinstelling van het Nederlandse personeel worden hoog 

gewaardeerd. De kwaliteit van en kosten voor kantoorruimte en kwaliteit van de woonomgeving 

kunnen volgens internationale organisaties nog wel verbeterd worden. Met name intergouvernemen-

tele organisaties hechten belang aan de kwaliteit en kosten van kantoorruimte, maar de waardering 

is iets lager.  

S4 Aanknopingspunten voor beleid 

Uit het onderzoek komt een aantal aanknopingspunten naar voren voor het beleid van de gemeente 

Den Haag naar voren: 

 

Nog betere ondersteuning vanuit de gemeente Den Haag 

De internationale organisaties hechten groot belang aan ondersteuning vanuit de gemeente, bij-

voorbeeld bij het aanvragen van een werkvergunning voor buitenlandse werknemers. Hoewel een 

aantal organisaties aangeeft heel tevreden te zijn over deze ondersteuning, blijkt uit de reacties van 

andere internationale organisaties dat dit nog efficiënter en gestroomlijnder kan. Een nog effectieve-

re ondersteuning lijkt daarom een nuttige verbetering, evenals het blijven investeren in meer infor-

matie in de Engelse taal, op bijvoorbeeld de eigen websites en op straat (bewegwijzering). 

 

 ‘Stad van Vrede en Recht’ als internationale ontmoetingsplaats 

Uit het onderzoek blijkt dat de bezoekersstromen die Den Haag als ‘Internationale Stad van Vrede en 

Recht’ trekt, aanzienlijk zijn, zowel wat bezoekers aan de congressen/evenementen van internatio-

nale organisaties als aan werknemers en het toeristische aanbod in de stad betreft. Door nog gerich-

tere marketing op ‘Toerisme van Vrede en Recht’ en een sterkere vervlechting van dit aanbod met 

andere toeristische kwaliteiten van Den Haag kan de omvang én economische impact van deze 

bezoekersstroom in de toekomst verder groeien. Dit geldt ook voor zakelijke bezoekers aan confe-

renties en bijeenkomsten. Groei van de bezoekersstroom levert bestedingen en banen op, met name 

voor middelbaar en laag opgeleide werknemers. 
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Meer samenwerken en samenbinden 

De internationale organisaties geven aan meer behoefte te hebben aan samenwerking en netwer-

ken met andere internationale organisaties. De gemeente Den Haag kan haar rol als stimula-

tor/facilitator (door bijeenkomsten/netwerken te organiseren, maar ook door collectieve huisvesting 

te organiseren) nog verder uitbouwen, met name richting de NGO’s. Deze groep organisaties doet 

suggesties voor een uitbreiding van het huidige – en hoog gewaardeerde – aanbod van kleinschali-

ge, flexibele kantoorruimte.  

 

Ga door met Internationale Zone en The Hague Security Delta 

De internationale organisaties vinden veiligheid een steeds belangrijker locatiefactor. In die zin is de 

Internationale Zone met de clustering van internationale organisaties, waar naast ruimtelijke kwali-

teit en leefbaarheid ook veiligheid tot de doelen behoort, een gebied dat door de organisaties ge-

waardeerd wordt. Omdat veiligheid steeds belangrijker en internationaler wordt, is The Hague Securi-

ty Delta een interessant initiatief, dat de gemeente moet blijven ondersteunen. Het internationale 

veiligheidscluster in Den Haag ontwikkelt zich, mede dankzij dit initiatief, voorspoedig. Dit kan een 

interessante economische spin-off opleveren. Ten slotte is een belangrijke constatering dat de 

Haagse city marketing werkt: Den Haag moet zich blijven neerzetten als ‘Internationale Stad van 

Vrede en Recht’.  
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Summary 

S1 The total economic impact 

The Hague is the location for many international (intergovernmental) organisations, embassies and 

consulates, international schools, international knowledge institutions, NGOs, expat service organi-

sations and organisations affiliated with embassies (hereinafter: international organisations). Direct 

spending by international organisations in The Hague and surrounding region amounts to a total of  

€ 2.5 billion2. International organisations within the city account for € 1.3 billion, organisations in 

the region of The Hague account for another € 1.2 billion. The € 2.5 billion direct spending generate 

an added value of € 1.6 billion of which € 700 million is generated by international organisations 

within The Hague and € 700 million by those in The Hague region. 

 

An additional amount of € 2.7 billion spending takes place indirectly through international employ-

ees, visitors and suppliers, generating up to € 1.4 billion of added value. Added to the € 1.6 billion 

added value generated by direct spending the international organisations account for a total of ap-

proximately € 3.0 billion of added value.   

In total, international organisations in The Hague and The Hague region account in total for more 

than € 5.2 billion of (both direct and indirect) spending that would not have occurred if the interna-

tional organisations had not been located here. 

 

Figure 1: Total economic effect of international organisations, 2012 

 

 

Employment in 2012 amounted to 19,500 full-time jobs in international organisations in The Hague  

and Hague region. More than 18,000 jobs are provided by international organisations indirectly 

(through the purchase of products and services from The Hague/Dutch businesses and through 

consumer spending by international employees and visitors), these are mainly in the municipality of 

The Hague and the surrounding region. Since international organisations account for approximately 

37,500 jobs they are of great importance for the economy of The Hague and The Hague region.  

                                                           
2 This is the spending made by international organisations on services, goods and salaries. 
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With respect to The Hague, the figure amounts to 8.7 percent of total employment, while in The 

Hague region the total is 5.5 percent.  

 

If we look at the historical development of employment in international organisations we see contin-

ued growth from 2004 onwards. Total employment (direct and indirect) in 2012 was more than 5 

percent higher than it was in 2010. Part of this growth is attributable to international organisations 

who in 2012 were not known to be located in The Hague. The organisations that also participated in 

the survey in 2010 have grown on average by 9.9 percent. 

 

Table S1: Direct and indirect employment in jobs during 2004, 2007, 2010 and 2012 

  2004 2007 2010 2012 

Direct employment 12,000 14,000 18,000 19,500 

Indirect employment 12,000 14,000 17,500 18,000 

Total  24,000 28.000 35,500 37,500 

% with respect to preceding statistics   16.7 26.8 5.6 

 

S2 Background and purpose of study 

The municipality of The Hague strongly emphasizes its position as "International City of Peace and 

Justice" and is committed to attracting international organisations. The economic impact of interna-

tional organisations was analysed by Decisio in 2005, 2008 and 2011. This study was repeated in 

2013/2014 and included an examination of the economic impact in 2012. This allows The Hague to 

monitor developments in this sector. 

 

Definition and type of international organisations 

In this research ‘international organisations’ are defined as: “non-profit organisations with an inter-

national scope that is expressed in a mission aimed at international cooperation in terms of man-

agement, knowledge, education, culture, welfare, safety, jurisdiction, justice and peace”.  

 

Number of organisations and jobs 

In 2012 The Hague and environs were home to 240 international organisations and 129 embassies 

and consulates, providing 19,500 jobs in total which is a considerable increase compared to the 

year 2010. Back then the region welcomed no more than 199 international organisations and 111 

embassies. This rise partly follows from the fact that the cluster of international organisations is 

mapped better and better, and partly due to the rising number of international organisations.  
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Figure S2: Employment developments within international organisations according to type of organi-

sation  

 

 

The European organisations are responsible for over a third of the total direct employment in  

international organisations, followed by intergovernmental organisations and organisations of the  

United Nations (UN) with 19 percent, and lastly embassies with 17 percent (see Figure S3).  

 

Figure S3: Number of jobs according to type of organisation, 2012 
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Direct employment 

 There were 19,500 jobs in international organisations in The Hague during 2012. 

 International organisations in The Hague account for 65 percent of these jobs, the remaining 35  

percent concerns jobs in organisations in the rest of The Hague region. 

 On balance, employment has increased by 9.9 percent since 2009 (excluding organisations new-

ly included in the study). 

 European organisations provide more than a third of the total employment. 

 About 60 percent of jobs in international organisations (approximately 11,500) are performed by  

international employees, Dutch employees perform more than 40 percent (8,000) of the jobs. 

 Approximately 66 percent of the employees are highly educated. Of the international employees, 

70 percent are highly educated, and 59 percent of Dutch employees are highly educated. 

 Approximately 75 percent of the positions in indirect employment through international organisa-

tions consist of employees with secondary and lower education. 

 Approximately 54 percent of total employment concerns jobs for lower and secondary educated  

employees. 

 More than half (53 percent) of the employees in international organisations live in The Hague and 

28 percent live in The Hague area. 

 

Indirect employment  

The indirect effects of international organisations have several causes: 

 

1. Spending by international employees 

In 2012, international employees spent the tidy sum of € 700 million on goods and services. This 

created over 3,300 jobs in other sectors.  

 

The second type of effect (company spending where international employees make purchases) ac-

counts for another 1,500 jobs, of which more than half fall within The Hague or The Hague region.  

 

2. Purchase by international organisations 

In 2012, the international organisations purchased goods and services from third parties amounting  

to nearly € 0.9 billion. This spending accounts for more than 9,300 jobs primarily in The Hague and  

The Hague region (67 percent).  

 

3. Spending by international visitors 

International business visitors (organisations' visitors) and private visitors (employees' visitors) spent  

almost € 160 million in 2012. This spending accounts for more than 4,000 jobs of which more  

than half are in The Hague and The Hague region.  

 

The total direct and indirect employment related to the international organisations in The Hague and 

The Hague region is shown in Table S2.  
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Table S2: Regional distribution direct and indirect employment, according to org. type, 2012 

Type of organisation The Hague  

Region  

The Hague  

Area    

other SH* Outside SH Total 

 

% % % % Abs.  

Intergovernmental/UN 58 17 14 12 6,609 

European 40 36 15 9 14,227 

Knowledge 29 43 21 7 1,914 

NGO 43 17 24 16 5,916 

Education 47 29 16 8 3,596 

Embassies and consulates 53 23 16 9 5,194 

Organisations affiliated with embassies  53 25 16 5 110 

Total  46 27 17 10 37,565 

*Province of South Holland 

 

The division of this direct and indirect employment according to educational level is shown in Table 

S3. 

 

Table S3: Direct and indirect employment, according to educational level, 2012 

 

S3 The Hague as location for establishing operations 

The survey shows that there are several reasons why an organisation may wish to establish opera-

tions in The Hague. First of all, there is a group of organisations (primarily European organisations), 

those who, through the nature of the organisation and activities, wish to establish operations in the 

city in which a country's government is located. In organisations in which this is not the case, the 

most frequently cited reason for establishing operations in The Hague is "the presence of other in-

ternational organisations". The large number of international organisations in The Hague underpins 

the image of The Hague as the "International City of Peace and Justice" and offers the organisations 

great opportunities for working with other organisations.  

The European organisations in particular place above-average importance on the opportunities for 

collaboration. The degree to which this possibility for collaboration is valued is high but it is lower 

than the importance that is attached to it. So it remains important to make it possible to meet the 

need that international organisations have for collaboration and to make this easier to accomplish. 

The location factors, accessibility and the work ethic of Dutch personnel is highly valued. In the view 

of international organisations there is room for further improvements with respect to the quality and 

cost of office space and the quality of the residential environment. Notably, intergovernmental organ-

isations attach importance to the quality and cost of office space, but the valuation is slightly lower.  

Educational level 

Direct  

employment 

Indirect  

employment        Total 

 

Abs. % Abs. % Abs.  %  

High  12,896 66.0 4,510 25.0 17,406 46.3 

Secondary  and lower  6,653 34.0 13,506 75.0 20,159 53.7 

Total  19,549 100 19,549 100 37,565 100 
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S4 Connecting factors for policy  

The study revealed a number of connecting factors for the policy of the municipality of The Hague: 

 

Even better support from the municipality of The Hague 

International organisations attach a great deal of importance to support from the municipality, for 

example, when applying for a work permit for foreign employees. Although a number of organisations 

say they are very satisfied with this support, responses from other international organisations indi-

cate that they think that it could be done in a more efficient and streamlined manner. It seems there-

fore that useful improvements could include both an even more effective level of support as well as 

further investments in more information in the English language, for example, on own websites and 

on the street (signposting). 

 

 "City of Peace and Justice" as international meeting place 

The study shows that the stream of visitors drawn to The Hague in its position as City of Peace and  

Justice is substantial, both in terms of visitors to the conferences/events arranged by international  

organisations and with regard to employees and the facilities for tourism on offer in the city.  

The size and economic impact of this stream of visitors can continue to grow in the future by means 

of more targeted marketing campaigns in accordance with the theme of "Tourism of Peace and Jus-

tice" combining a greater degree of intertwining of what is on offer with the other touristic qualities 

possessed by The Hague. This also applies to those involved in business visiting conferences and 

meetings. Growth of the visitor stream leads to spending and jobs, particularly for secondary and 

lower educated employees. 

 

More cooperation and cohesion 

The international organisations indicate that they have a greater need for cooperation and network-

ing with other international organisations. The municipality of The Hague can further expand its role 

as a stimulator and facilitator – particularly with respect to NGOs – by organising meetings and 

through networking, but also by organising collective housing. This group of organisations makes 

suggestions for expansion of the current and highly valued range of small-scale, flexible office space 

on offer. 

 

Continue with International Zone and The Hague Security Delta 

International organisations view security as an increasingly important factor when choosing a  loca-

tion. In this sense, the International Zone – with the clustering of international organisations, where 

security in addition to spatial quality and quality of life is one of the goals – is an area that is valued 

by the organisations. The Hague Security Delta is an interesting initiative that the municipality must 

continue to support because security is becoming an international matter and is increasingly im-

portant. The international security cluster in The Hague is in the process of successful development, 

this is partly due to this initiative. This can provide an interesting economic spin-off. In conclusion, an 

important observation is that the Hague city marketing works: The Hague should continue to portray 

itself as the "International City of Peace and Justice".  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en onderzoeksvragen 

Den Haag is vestigingsplaats voor vele internationale (intergouvernementele) organisaties, ambas-

sades en consulaten, internationale scholen, internationale kennisinstellingen, NGO’s, expat  

serviceorganisaties en aan ambassades gelieerde organisaties (hierna genoemd: internationale 

organisaties)3. De gemeente is zich er zeer van bewust dat deze internationale organisaties een 

belangrijke impuls geven aan de Haagse economie en zet in op het zo goed mogelijk faciliteren van 

de organisaties en hun werknemers. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal organisaties 

blijft groeien. Ook de economische impact van deze sector op de regio groeit. Deels komt dit door de 

groei van het aantal internationale organisaties, deels ook door een autonome groei van de geves-

tigde organisaties. Anno 2012 zijn er in de regio Den Haag in totaal 369 internationale organisaties, 

ambassades, internationale scholen en kennisinstellingen en NGO’s gevestigd. Het voorliggende 

onderzoek heeft de economische betekenis van deze groep in kaart gebracht voor het jaar 2012. 

 

De onderzoeksvragen die de gemeente bij de voorgaande onderzoeken in 2005, 2008 en 2010 

heeft gesteld zijn vanwege de hierboven geschetste situatie nog steeds actueel. In verband met de 

vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten en de mogelijkheden om eventuele trends te ontdek-

ken hanteren we bij dit onderzoek dezelfde onderzoeksvragen. Deze zijn in onderstaand kader be-

schreven. Daarnaast nemen we op verzoek van de opdrachtgever enkele aanvullende onderzoeks-

vragen op in het onderzoek. 

 

De centrale onderzoeksvraag is:  

 Wat zijn de economische effecten van de anno 2012 in Den Haag en regio gevestigde interna-

tionale organisaties? 

 

De verschillende subvragen die we hieraan ontlenen zijn: 

 Om hoeveel internationale organisaties gaat het en welke functionaliteiten en/of typologieën 

zijn te onderscheiden? 

 Welke economische effecten hebben deze organisaties? 

 Hoeveel expats hebben de organisaties in dienst, wat is hun economische kracht, de aard van 

hun dienstverband en gezinssituatie en welke behoeften hebben zij aan voorzieningen? 

 Welke overwegingen zijn van belang bij de vestigingsplaatskeuze van de organisaties, en wat 

zijn eventueel concurrerende steden en regio’s? 

 Welke NGO’s op gebied van recht, vrede en mensenrechten zijn gevestigd in de omgeving van 

Den Haag? 

 

 

 

                                                           
3 Zie ook tekstkader “Definities” op pagina 12 van het hoofdrapport. 
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Aanvullende vragen voor dit onderzoek: 

 Wat is de toegevoegde waarde van verzamelgebouwen voor NGO’s in Den Haag?  

 Geef een beeld van de toeristische spin-off van de internationale organisaties op het gebied 

van vrede en recht. 

 Wat betekenen de aan ambassades gelieerde handelsdelegaties voor de stad? 

 

De aanvullende vragen in het onderzoek van 2013/2014 dienen om meer inzicht te krijgen in de 

economische effecten van ‘Toerisme Vrede en Recht’, aan ambassades gelieerde organisaties en de 

effecten van verzamelgebouwen op het vestigingsklimaat van Den Haag voor Internationale organi-

saties. Daarnaast is er in dit onderzoek weer aandacht voor het internationaal onderwijs en de inter-

nationale kunst- en cultuursector in Den Haag. Hiernaast wordt het aantal NGO’s in de regio nader in 

kaart gebracht. De definitie die wij hanteren van internationale organisaties is gelijk aan die in de 

voorgaande studies: 

 

“In dit onderzoek definiëren wij internationale organisaties als non-profit organisaties met een inter-

nationale oriëntatie. Deze internationale scope uit zich in een missie gericht op internationale sa-

menwerking op het gebied van bestuur, kennis, onderwijs, cultuur, welzijn, veiligheid, rechtvaardig-

heid en vrede”4.  

 

1.2 Opzet onderzoek 

De onderzoeksmethode sluit aan bij de gebruikte methode voor de onderzoeken van 2005, 2008 en 

2010. Dit houdt in dat alle internationale organisaties in de regio Den Haag per post een enquête 

hebben ontvangen met een begeleidende brief van de wethouder van Cultuur, Binnenstad en Inter-

nationaal mevrouw De Jong. Naast de schriftelijke enquête is de organisaties de mogelijkheid gebo-

den om op verzoek per e-mail een link te ontvangen waarmee respondenten toegang krijgen tot een 

web-based vragenlijst.  

                                                           

4 Deze definitie is breder geformuleerd dan de definitie die we in eerdere onderzoeken gebruikten. Deze luidde: 

 

Internationale organisaties zijn organisaties met een internationale missie (gericht op meerdere landen), gefi-

nancierd met geldstromen uit meerdere landen en met een internationale directie en internationaal perso-

neelsbestand. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen onder meer intergouvernementele verdragsor-

ganisaties en niet-gouvernementele organisaties. 

 

In de praktijk was deze oude definitie moeilijk te controleren. Bovendien paste een aantal organisaties die mee 

werden genomen strikt genomen niet in deze definitie.  Dat waren bijvoorbeeld de ambassades, die niet door 

meerdere landen worden gefinancierd. Andere voorbeelden zijn Nederlandse NGO’s en kennisinstellingen die 

een internationale missie hebben, sterk internationaal zijn gericht en ook samenwerken met internationale 

partijen. The International Society of City and Regional Planners (NGO) en Clingendael zijn voorbeelden hiervan.  
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De enquêtevragen zijn gelijk aan de vragen zoals in eerdere edities zijn gesteld, met een kleine aan-

vulling om het aandeel buitenlandse bezoekers te inventariseren aan door de organisaties georgani-

seerde congressen en bijeenkomsten.  

 

De vragenlijst (zie bijlage 2) is uitgezet in de periode november 2013 – maart 2014. Als basis zijn 

dezelfde organisaties als in 2010 benaderd, voor zover deze nog in de Haaglanden gevestigd waren. 

Dit bleek voor bijna alle organisaties het geval. Daarnaast hebben meer organisaties in 2013/2014 

een vragenlijst ontvangen, 369 in totaal. De gemeente Den Haag beschikte over een aangevulde lijst 

met internationale organisaties, als gevolg van acquisitie, relatiebeheer, en een betere registratie 

van de in de gemeente Den Haag gevestigde internationale organisaties. De organisaties die in 

2013 een vragenlijst hebben ontvangen zijn dus niet allemaal nieuwe organisaties die zich tussen 

2010 en 2013 in Den Haag hebben gevestigd. Een deel zat in 2010 al in de regio Den Haag. 

 

De uiteindelijke respons van de enquête was 34 procent van het aantal internationale organisaties, 

en 48 procent wanneer we kijken naar het aantal werknemers van internationale organisaties. De 

organisaties die niet op de brief hebben gereageerd (het grootste deel) zijn in de maanden decem-

ber, januari, februari en maart 2014 nagebeld. Hierdoor is de vragenlijst vaak alsnog ingevuld en 

aan ons geretourneerd. Om verschillende redenen hebben niet alle organisaties deelgenomen aan 

het onderzoek. De belangrijkste redenen hiervoor waren tijdgebrek, vertrouwelijkheid van gegevens, 

of het feit dat informatie opgevraagd moet worden bij verschillende afdelingen. Dit leidde soms tot 

vertraging of kostte dusdanig veel tijd dat een organisatie af zag van deelname. Ook zijn daardoor 

enkele niet volledig ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Deze vragenlijsten hebben wij zo veel 

mogelijk meegenomen in het onderzoek. Daarnaast hebben we de gegevens waar mogelijk aange-

vuld met gegevens uit: 

 Onderzoek Decisio ‘Economische betekenis intergouvernementele organisaties 2012’ in op-

dracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

 Onderzoek ‘Embassy Research 2012’ van de gemeente Den Haag, 

 Recente jaarverslagen en -rekeningen. 

Met bijdragen uit deze bronnen hebben we de gegevens aangevuld tot 56 procent van het aantal 

organisaties en 92 procent van het totale aantal werknemers bij die organisaties. 

 

1.3 Economische effecten 

Het onderzoek richt zich op de economische betekenis van internationale organisaties in Den Haag  

en regio in het jaar 2012. Het betreft non-profit organisaties, niet de internationale commerciële 

bedrijven. De economische betekenis van de internationale organisaties in Den Haag wordt in het 

onderzoek vertaald naar directe en indirecte effecten, namelijk directe en indirecte werkgelegen-

heid, toegevoegde waarde en productie in het jaar 2012. 
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Waar mogelijk wordt onderscheid gemaakt tussen economische effecten op stedelijk, regionaal, 

provinciaal en landelijk niveau. Ook splitsen we effecten uit naar de volgende clusters: 

 Juridisch, 

 Ontwikkelingssamenwerking, 

 Veiligheid, 

 Vrede, 

 Water. 

 

Omdat internationale organisaties grotendeels worden gefinancierd met buitenlandse middelen 

kunnen alle economische effecten als ‘generatief effect’ voor Nederland worden beschouwd.  

Ook omdat deze organisaties in de meeste gevallen in een ander land zouden zijn gevestigd indien 

niet voor Den Haag als vestigingsplaats was gekozen. We nemen in het onderzoek alleen de effecten 

mee die geheel aan de aanwezigheid van de internationale organisaties zijn toe te kennen. Dit zijn 

de volgende directe en indirecte effecten, waarmee we aansluiten bij de voorgaande studies zodat 

we eventuele trends kunnen waarnemen: 

 

Directe economische effecten: 

 Werkgelegenheid bij de internationale organisaties zelf, 

 Bestedingen van de internationale organisaties (totale uitgaven aan personeel, producten en 

diensten), 

 Toegevoegde waarde van de internationale organisaties (verschil tussen budget en inkopen van 

goederen en diensten). 

 

Indirecte economische effecten: 

 Consumptie-effecten: De bestedingen van buitenlandse werknemers uitgedrukt in de productie-

waarde van de producten en diensten die ze kopen. Uitgaande van de toegevoegde waarde van 

deze producten en diensten kunnen we de werkgelegenheid die hiermee samenhangt bereke-

nen, 

 Achterwaartse effecten: Het totale bedrag dat internationale organisaties uitgeven aan diensten 

en producten van derden (dus anders dan salarissen voor werknemers). De toegevoegde waarde 

van deze producten en diensten geeft zicht op hoeveel banen dit met zich meebrengt,  

 Indirecte consumptie-effecten (tweede orde effecten): De bedrijven waar expats en buitenlandse 

bezoekers producten en diensten inkopen, kopen op hun beurt ook weer goederen en diensten 

in. Dit levert ook werkgelegenheid op bij deze toeleveranciers. Wederom kan door middel van de 

toegevoegde waarde het aantal banen berekend worden dat hieraan gekoppeld is.  

 

NB: De bestedingen van Nederlandse werknemers worden niet meegenomen, omdat zij in een ander 

geval (andere baan, uitkering) deze uitgaven ook hadden gedaan. Naast het inzichtelijk maken van 

de economische effecten brengen we met behulp van de voorgaande studies en destijds gebruikte 

verhoudingen in kaart waar de economische effecten neerslaan (regionaal, bovenregionaal of natio-

naal). Waar dit relevant is en extra informatie biedt vergelijken we net als in voorgaande edities de 

cijfers van de regio Den Haag met referentiecijfers (bijvoorbeeld met landelijke cijfers). 
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De aanwezigheid van internationale organisaties heeft naast bovengenoemde effecten ook minder 

tastbare effecten zoals een impuls voor het imago van Den Haag als vestigingsplaats voor internati-

onale organisaties en bedrijven. Dit effect en andere niet te monetariseren effecten zoals het effect 

op het toerisme nemen wij kwalitatief mee in het onderzoek en worden waar mogelijk verwerkt in 

separate tekstboxen.  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving gegeven van de historie van de stad Den Haag en 

haar ontwikkeling tot ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. Ook gaat het hoofdstuk in op de 

verschillende typen internationale organisaties die in het onderzoek worden onderscheiden. Hoofd-

stuk 3 beschrijft de directe en indirecte economische effecten die gegenereerd worden door de 

aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en regio. In hoofdstuk 4 worden de be-

langrijkste resultaten uit de gehouden onderzoeken in 2005, 2008, 2010 en 2013 naast elkaar 

gezet, om ontwikkelingen te duiden. Hoofdstuk 5 beschrijft wat de internationale organisaties vinden 

van Den Haag en regio als vestigingslocatie en de levenskwaliteit. In hoofdstuk 6 komt de rol van 

‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ als internationale ontmoetingsplaats aan bod. Hoofdstuk 7 

gaat in op NGO’s en het beleid van de gemeente Den Haag om deze groep internationale organisa-

ties te faciliteren. Ook is er aandacht voor de NGO-kantoorverzamelgebouwen. Tot slot biedt hoofd-

stuk 8 een doorkijk naar de toekomst met daar aan gekoppeld beleidsaanbevelingen voor de ge-

meente Den Haag.  
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2 Internationale organisaties in Den Haag en regio 

2.1 Korte geschiedenis 

Den Haag is al een aantal eeuwen een internationale stad en een centrum van juridische weten-

schap. Sinds de late zestiende eeuw, toen het landsbestuur van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden er werd gevestigd, biedt de stad onderdak aan buitenlandse diplomaten.  

 

De periode aan het eind van de 19e eeuw luidt voor Den Haag het begin in van het cluster van inter-

nationale organisaties dat zich in de jaren erna verder uitbouwt, en tot op heden groeit. In 1893 richt 

Tobias Asser (later Nobelprijswinnaar) de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht op. 

Volgtijdelijk hierop werd in 1899 in Den Haag de eerste Vredesconferentie georganiseerd om de 

algemene staat van de internationale betrekkingen te bespreken. Tijdens de Vredesconferentie be-

sloot men het Permanent Court of Arbitration (PCA) op te richten; een intergouvernementele organi-

satie die optreedt in geschillen tussen landen die de Haagse Conventies hebben ondertekend en 

zich richt op conflictbemiddeling tussen internationale organisaties en tussen staten en internationa-

le organisaties. Voor de huisvesting van dit hof wordt het Vredespaleis gebouwd; nog altijd een be-

langrijke icoon voor de stad Den Haag en haar imago als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’.  

 

Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog is het juridische orgaan van de Volkenbond in het Vre-

despaleis gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog volgt de oprichting en vestiging van het Internatio-

naal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag. Het is de hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties en 

een van de zes hoofdorganen van de Verenigde Naties. Als enige van de zes hoofdorganen is het ICJ 

niet officieel gevestigd in New York, maar in Den Haag.  

 

Het aantal internationale organisaties in de regio Den Haag vertoont de laatste jaren een duidelijke 

groei. In 2005 waren er 72 internationale organisaties en 95 ambassades gevestigd, in 2008 was 

dit toegenomen tot 131 internationale organisaties en 107 ambassades en consulaten. In 2010 

ging het om 199 organisaties en 111 ambassades en consulaten. Momenteel telt Den Haag en regio 

240 internationale organisaties en 115 ambassades en consulaten, met daarbij 14 aan ambassa-

des gelieerde organisaties. De ontwikkeling van het aantal internationale organisaties sinds 2005 is 

weergegeven in figuur 2.1. 

 

 

NGO, gevestigd in Den Haag sinds 2003 

Belangrijkste reden om Den Haag als vestigingsplaats te kiezen: 

“De nabijheid van Schiphol als internationale hub, de aanwezigheid van internationale scholen en de taal; 

de meeste Nederlanders kunnen Engels spreken”. 
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Figuur 2.1 Ontwikkeling internationale organisaties, ambassades en consulaten regio Den Haag, 

2005 – 2012 

 

 

 

 

Sinds 2010 heeft zich een groot aantal nieuwe internationale organisaties gevestigd in de regio Den 

Haag, waarvan: 

 3 intergouvernementele organisaties: het European Cybercrime Centre (EC3), International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) en International  

Development Law Organization (IDLO), 

 8 ambassades: Afghanistan, Armenië, Angola, Burundi, Moldavië, Panama, Senegal en Tan-

zania, 

 32 NGO’s waaronder de University for Peace (UPEACE), Lexchange, Amnesty International 

(AI), het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT/The Hague) en het Water Gover-

nance Centre. 

 

In Nederland zijn 37 intergouvernementele organisaties gevestigd. In Den Haag en regio is een dui-

delijk zwaartepunt van deze organisaties in Nederland te constateren. Het grootste deel van dit type 

organisaties is gevestigd in de stad Den Haag met een concentratie in de Internationale Zone (zie 

ook Box 4). De gemeente Den Haag zet actief in op ontwikkeling van dit gebied met onder andere 

het Vredespaleis, het nieuwe hoofdkantoor van Europol, nieuwe huisvesting voor het Internationaal 

Strafhof (oplevering 2015) en Eurojust (oplevering 2016). 

 

In figuur 2.2 is in een tijdlijn de ontwikkeling van de internationale organisaties in Den Haag en regio 

weergegeven. Figuur 2.3 toont de recent gevestigde ambassades vanaf 1998 in Den Haag en figuur 

2.4 geeft de vestigingen van internationale scholen weer in Den Haag en regio. 
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Figuur 2.2 Tijdlijn internationale organisaties in Den Haag en regio 
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Figuur 2.3 Tijdlijn recent gevestigde ambassades vanaf 1998 in Den Haag 
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Figuur 2.4 Tijdlijn vestiging internationale scholen in Den Haag en regio 
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2.2 Typen internationale organisaties 

Er zijn verschillende typen internationale organisaties te onderscheiden. Voor een overzicht van de 

internationale organisaties die zijn meegenomen in het onderzoek, zie bijlage 1. 

 

Definities 

Binnen de groep internationale organisaties zijn twee categorieën te onderscheiden, namelijk:  

 

Internationale gouvernementele (verdrags)organisaties (IGO’s) 

Een internationale gouvernementele organisatie is een resultante van een samenwerkingsverband 

tussen staten op basis van (en gericht op het effectueren van) een verdrag dat zij hebben geslo-

ten. 

 

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) 

Niet-gouvernementele organisaties zijn het resultaat van private initiatieven en opereren onafhan-

kelijk van landsbesturen (en zijn niet ontstaan door intergouvernementele overeenkomsten). De 

leden van NGO’s kunnen zowel private als publieke partijen zijn.  

 

Daarnaast onderscheiden we ook ambassades, consulaten en aan ambassades gelieerde organi-

saties in dit onderzoek, omdat deze organisaties internationaal georiënteerd zijn en worden gefi-

nancierd met buitenlands geld.  

 

De internationale (non-profit) organisaties zijn onderverdeeld in de volgende groepen (zie tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1 Aantallen internationale organisaties naar type 

Type organisatie Aantal organisaties 

Intergouvernementeel/VN 18 

Europees 25 

Kennis 12 

NGO 128 

Onderwijs5 25 

Cultuur 6 

Expat serviceorganisaties  26 

Subtotaal  240 

  Ambassades en consulaten 115 

Aan ambassades en consulaten gelieerde organisaties 14 

Subtotaal 129 

 

Totaal 369 

 

                                                           
5 Hieronder vallen de internationale scholen en hoger onderwijsinstellingen met internationaal georiënteerde 

studies of studierichtingen. 
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Hiernaast onderscheiden we ook enkele uitsnedes. Deze uitsnedes zijn op thema ingedeeld en gaan 

dwars door de in tabel 2.1 genoemde verdeling heen. Het aantal internationale organisaties naar 

uitsnede is dus kleiner (96 organisaties, zie Tabel 2.2) dan het totale aantal internationale organisa-

ties in het onderzoek (240 organisaties, zie Tabel 2.1). In de uitsnede Juridisch zitten zowel inter-

gouvernementele organisaties, NGO’s als kennisinstellingen. Daardoor zijn de resultaten vergelijk-

baar met het onderzoek uit 2010.  

 

Tabel 2.2 Aantal organisaties naar uitsnede 

Uitsnede NGO’s Aantal organisaties 

Juridisch 42 

Ontwikkelingssamenwerking 24 

Vrede 9 

Veiligheid 11 

Water 10 

Totaal 96 

 

In dit onderzoek onderscheiden we daarnaast internationale organisaties gericht op ontwikkelings-

samenwerking, organisaties met een missie gericht op veiligheid of op vrede, en organisaties die 

zich bezighouden met water. In deze uitsnedes zijn alleen NGO’s opgenomen6. Voor deze vier NGO-

clusters zijn de volgende definities gehanteerd: 

 

Ontwikkelingssamenwerking 

Organisaties met een missie gericht op het terugdringen van armoede in andere staten door mid-

del van ondersteuning of het bieden van praktische hulp op het gebied van armoedebestrijding, 

onderwijs, lokaal ondernemerschap en/of gezondheidszorg. 

 

Veiligheid 

Organisaties met een missie gericht op bevordering van de veiligheid in eigen land of in andere 

staten door het ontwikkelen van strategieën, wetenschappelijk onderzoek, het bevorderen van 

kennisontwikkeling en -deling ten aanzien van externe dreiging (voortkomend uit conflicten of 

natuurdreiging).  

 

Vrede 

Organisaties met een missie gericht op conflictbeheersing en het voorkomen van conflicten tussen 

staten als ook tussen bevolkingsgroepen binnen staten door het organiseren van praktische hulp, 

internationale coalities en internationale samenwerking, of door het opkomen voor de rechten van 

de mens in het algemeen of groepen in het bijzonder (kinderen, vrouwen, etc.).  

 

                                                           
6 Hierbij is uitgegaan van de gehanteerde indeling in de ‘Guide to International Organisations in The Hague 

2013/14’. 
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Watermanagement 

Organisaties met een missie om in eigen land of in andere staten de (drink)waterkwaliteit te behe-

ren, (drink)watervoorzieningen aan te leggen, en/of kennis te delen over 

(drink)watermanagement, -kwaliteit en -voorzieningen.  

 

In de volgende paragrafen worden de verschillende typen internationale organisaties geïntrodu-

ceerd. Voor de leesbaarheid zijn de volledige lijsten met de betreffende organisaties, inclusief een 

beschrijving van de activiteiten per organisatie, in bijlage 1 opgenomen. Hierin wordt ook aangege-

ven welke organisaties er in 2013/2014 aan de enquête hebben meegewerkt en waarvan nieuwe 

gegevens zijn verzameld.  

 

2.2.1 Intergouvernementele organisaties  

Van de intergouvernementele organisaties in Nederland is een viertal gevestigd in Zuid-Limburg. Het 

grootste aantal organisaties is gevestigd in de regio Den Haag met daarbinnen de stad Den Haag als 

duidelijk zwaartepunt. 
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Figuur 2.5 Intergouvernementele organisaties in Nederland 

 

Bron: Gemeente Den Haag (2013), bewerking door Decisio. 

 

Voorbeelden van in Den Haag gevestigde intergouvernementele (of VN) organisaties zijn het Interna-

tional Court of Justice (ICJ), Joegoslavië-tribunaal, Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) en de 

OPCW. Ook zijn er minder bekende organisaties gevestigd, zoals bijvoorbeeld NCI Agency, waar 

wordt gewerkt aan ontwikkeling van communicatie-, informatie-, controle- en commandotechnologie 

voor NAVO landen. 

 



 

Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ 16 

2.2.2 Europese organisaties 

Sommige Europese organisaties hebben directe werkverbanden met de Europese Unie, andere wer-

ken op Europees schaalniveau voor Europese partijen. De werkvelden van de Europese organisaties 

zijn divers: van misdaadbestrijding tot geschiedenisonderwijs en het bibliotheekwezen. Ook de aan-

tallen werknemers en bestede budgetten lopen sterk uiteen. 

 

2.2.3 Internationale kennisinstellingen  

In Den Haag is een aantal internationale instituten gevestigd dat zich in een internationale context 

(samenwerkend met buitenlandse organisaties) bezighoudt met onderzoek en kennisuitwisseling op 

verschillende terreinen. Een aantal instituten heeft een inhoudelijke link met de grote internationale 

organisaties in Den Haag die zich met rechtspraak bezighouden. Andere thema’s zijn economische 

en sociale ontwikkeling, en watermanagement. 

 

2.2.4 Non-gouvernementele organisaties 

Veel NGO’s houden zich bezig met het opkomen van de belangen van een bepaalde beroepsgroep 

en/of organiseren kennisuitwisseling tussen leden van deze beroepsgroep (waarvan een flink aantal 

op juridisch terrein). Zij organiseren daartoe bijvoorbeeld bijeenkomsten en cursussen voor buiten-

landse vakgenoten en treden op als vertegenwoordigende organisatie op bijeenkomsten in het bui-

tenland. Ook zijn er NGO’s die zich in de ‘slipstream’ van de grote VN-organisaties richten op thema’s 

als vrede en verzoening. De NGO’s zijn zeer divers. Vaak zijn het kleine organisaties die relatief wei-

nig te besteden hebben, maar er zijn ook enkele grote NGO’s met aanzienlijke budgetten.  

 

2.2.5 Internationaal onderwijs  

Net als voor internationale organisaties is de regio Den Haag voor internationale scholen ook een 

aantrekkelijke vestigingsplaats. In totaal zijn in Nederland 45 internationale scholen gevestigd, 

waarvan een derde in stad en regio Den Haag. Bij de internationale scholen zijn zowel internationale 

werknemers als Nederlanders werkzaam. Daarnaast bestaan er bij de hoger onderwijsinstellingen in 

Den Haag ook internationaal georiënteerde studierichtingen, daarom zijn deze instellingen meege-

nomen in het onderzoek. 
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Figuur 2.6 Internationale scholen in Nederland 

 

Bron: Gemeente Den Haag (2013), bewerking door Decisio. 

 

  



 

Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ 18 

Box 1 The British School in The Netherlands 

De British School in The Netherlands is een internationale school met een lange geschiedenis. In 

1931 is de school opgericht in Den Haag; tegenwoordig telt de school ruim 2.000 leerlingen ver-

spreid over vier locaties (een middelbare school in Voorschoten en drie basisscholen in Den Haag, 

waarvan de laatste in 2010 is geopend in de wijk Leidschenveen). Het aantal werknemers nam 

tussen 2010 en 2012 toe met 30 personen (bijna 7 procent). De verwachting is dat het leerlingen-

aantal in 2020 ruim 2.500 bedraagt7. De gerealiseerde en verwachte ontwikkeling van het aantal 

leerlingen is weergegeven in onderstaand figuur. 

 

Gerealiseerde en verwachte ontwikkeling aantal leerlingen, 2000-2020 

 
 

 

2.2.6 Cultuur 

Net als in 2010 is er voor gekozen om een aantal internationaal georiënteerde cultuur organisaties 

in het onderzoek mee te nemen. Deze keuze is met name ingegeven door het relatief grote aandeel 

internationale werknemers in het personeelsbestand van deze organisaties zoals het Nederlands 

Dans Theater en Residentie Orkest.  

 

2.2.7 Expat serviceorganisaties 

Als nieuwe groep zijn expat- en serviceorganisaties meegenomen in dit onderzoek. De groep bestaat 

uit 26 organisaties (waarvan 24 zijn gevestigd in de stad Den Haag) die diensten aanbieden voor de 

internationale doelgroep, in vorm variërend van (culturele) gezelschapsverenigingen tot expatcentra. 

Dit type organisatie heeft relatief weinig vaste werknemers in dienst en draait voor een groot deel op 

vrijwilligers. Naar verwachting is de economische impact van deze organisaties (zonder werknemers 

en een eigen pand) gering. De expat serviceorganisaties zijn echter wel belangrijk voor de sociale 

functie van Den Haag door de diensten die ze expats bieden. Vier van de 26 organisaties heeft de 

vragenlijst ingevuld, wat een te beperkt beeld levert om een economische impact te schalen. De 

groep expat serviceorganisaties blijft daarom buiten beschouwing bij berekeningen van de economi-

sche effecten. 

 

                                                           
7 Bron: Ingevulde vragenlijst British School in The Netherlands. 
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2.2.8 Ambassades en consulaten 

De volgende ambassades en consulaten zijn in Den Haag en regio gevestigd en meegenomen in dit 

onderzoek. Het gaat in totaal om 115 ambassades en consulaten. 

 

Tabel 2.3 In regio Den Haag gevestigde en in onderzoek meegenomen ambassades en consulaten 

Ambassades en consulaten 

Afghanistan* Honduras Oekraïne 

Albanië Hongarije Oman 

Algerije Ierland Oostenrijk 

Angola* India Pakistan 

Argentinië Indonesië Palestina 

Armenië* Irak Panama* 

Australië Iran Peru 

Azerbeidzjaan Israël Polen 

Bangladesh Italië Portugal 

Barbados (Consulaat) Ivoorkust Qatar 

België Japan Roemenië 

Bhutan (Consulaat) Jemen Rusland 

Bolivia Jordanië Rwanda  

Bosnië-Herzegovina Kameroen Saoedi-Arabië 

Brazilië Kazakstan Senegal* 

Bulgarije Kenia Servië 

Burundi* Koeweit Slovenië 

Canada Korea Slowakije 

Chili Kosovo Soedan 

China Kroatië Spanje 

Colombia Letland Sri Lanka 

Costa Rica Libanon Suriname 

Cuba Libië Syrië (Consulaat) 

Cyprus Litouwen Tanzania* 

Denemarken Luxemburg Thailand 

Dominicaanse Republiek Macedonië Tsjechië 

Duitsland Malawi Tunesië 

Ecuador Maleisië Turkije 

Egypte Malta Uruguay 

El Salvador Marokko Venezuela 

Eritrea Mexico Verenigd Koninkrijk 

Estland Moldavië* Verenigde Arabische Emiraten 

Filippijnen Monaco (Consulaat-Generaal) Verenigde Staten van Amerika 

Finland Nicaragua Vietnam 

Frankrijk Nieuw-Zeeland Wit-Rusland 

Georgië Niger Zuid-Afrika 

Ghana Nigeria Zweden 

Griekenland Noorwegen Zwitserland 

Guatemala   

* Nieuwe ambassades en consulaten in dit onderzoek 
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Vanwege de (confidentiële) aard van de werkzaamheden van ambassades was een redelijk groot 

aantal niet bereid gedetailleerde informatie te verstrekken voor dit onderzoek. Voor gegevens over 

de ambassades hebben we daarom ook gebruik gemaakt van cijfers van het onderzoek ‘Embassy 

Research 2012’ van de gemeente Den Haag. 

 

Box 2 Renovaties en kooppanden ambassades 

Het aantal ambassades en consulaten in Den Haag blijft toenemen. Naast huisvesting voor deze groep nieuw-

komers investeren reeds gevestigde ambassades en consulaten ook in hun vaak beeldbepalende panden. 

Een voorbeeld hiervan is de Franse ambassade; deze verhuisde eind 2012 naar het ‘Kodakpand’, een be-

schermd pand nabij het Vredespaleis dat voorafgaand aan de verhuizing een volledige renovatie onderging8. 

De investeringen door ambassades in aankopen en renovaties zijn aanzienlijk. Een aanwijzing hiervoor: sinds 

2011 hebben zeven ambassades gezamenlijk € 32 miljoen geïnvesteerd in aankopen en renovaties. 

 

Nieuwe huisvesting Franse ambassade (het ‘Kodakpand’) 

 

 

 

 

2.2.9 Aan ambassades gelieerde organisaties 

In aanvulling op de ambassades en consulaten is in dit onderzoek een nieuwe groep organisaties 

meegenomen, de aan ambassades gelieerde organisaties. De groep bestaat uit 14 handelskamers, 

verkeersbureaus en cultuurcentra zoals de Nederlands Duitse Handelskamer en het Spaans ver-

keersbureau. Deze organisaties zijn vaak nauw verwant met de ambassades en consulaten in de 

regio Den Haag. 

 

                                                           
8 Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksgebouwendienst (2014) 

http://www.rgd.nl/onderwerpen/de-gebouwen/verhuizing-franse-ambassade-naar-kodakpand/  

http://www.rgd.nl/onderwerpen/de-gebouwen/verhuizing-franse-ambassade-naar-kodakpand/
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3 Economische betekenis internationale organisaties 

3.1 Inleiding 

Kenmerkend voor de economische betekenis van internationale organisaties is dat zij in het alge-

meen grotendeels worden gefinancierd met buitenlands geld (met name publieke middelen). Beste-

dingen door internationale organisaties en hun internationale werknemers kunnen daarom als ‘ge-

neratief effect’ voor Nederland worden beschouwd. Temeer omdat deze organisaties, als ze niet in 

Den Haag gevestigd zouden zijn, voor het grootste deel een locatie buiten Nederland zou hebben. In 

dit hoofdstuk beschrijven we de economische effecten van de internationale organisaties in het jaar 

2012 zoals schematisch is weergegeven in figuur 3.1. 

 

Figuur 3.1 Conceptueel kader economische effecten 

 

 

 

 

Alleen de effecten die geheel aan de aanwezigheid van internationale organisaties zijn toe te reke-

nen, worden meegenomen. Zonder de aanwezigheid van de internationale organisaties zouden deze 

effecten niet optreden. De loonkosten voor Nederlandse werknemers en de bestedingseffecten 

daarvan (zoals in het bovenste grijze vak in Figuur 3.1) worden daarom niet meegerekend in de tota-

le economische effecten van internationale organisaties. De overweging hierbij is dat – wanneer er 

geen internationale organisaties in Den Haag waren – deze mensen andere inkomsten zouden heb-

ben (vanuit een andere baan). 
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3.2 Methode en indicatoren economische betekenis 

In dit onderzoek worden dezelfde economische effecten berekend als in de onderzoeken in 2005, 

2008 en 2010. Voor het bepalen van (regionaal) economische effecten wordt in dit onderzoek een 

door Decisio ontwikkeld (regionaal) input-outputmodel gebruikt. Dit model werkt middels een input-

outputtabel die de onderlinge relaties tussen verschillende sectoren en industrieën weergeeft. Van 

iedere sector is bekend welke de toeleverende sectoren zijn en hoeveel aan deze sectoren wordt 

uitgegeven. Op deze manier kan een impuls in sector A op sector B en C worden bepaald. Figuur 3.2 

geeft schematisch weer hoe dit werkt voor een economie met twee sectoren (A en B). 

 

Figuur 3.2 Schematische weergave input-outputmodel 

 

 

 

 

 

De economische betekenis van de internationale organisaties wordt geduid middels drie indicatoren: 

werkgelegenheid, productie en toegevoegde waarde. Alle directe en indirecte effecten worden op 

basis van deze indicatoren gepresenteerd. Waar nodig worden deze indicatoren verder toegelicht. 

 

Werkgelegenheid 

Het aantal banen uitgedrukt in fte (fulltime equivalent). 

 

Productie 

De totale productie in Nederland. In het geval van internationale organisaties zijn deze gelijkgesteld 

aan hun bestedingen in Nederland.  
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Toegevoegde waarde 

De waarde die een bedrijf of organisatie aan een product of dienst toevoegt. Deze is gelijk aan de 

omzet minus de kosten van ingekochte goederen en diensten (intermediair verbruik), oftewel gelijk 

aan de som van de arbeidskosten, winsten en belastingen minus subsidies. De toegevoegde waar-

de is tevens de bijdrage aan het bruto binnenlands product. We illustreren dit aan de hand van een 

eenvoudig voorbeeld: 

 

Een boer verbouwt graan. Hij koopt zaden en kunstmest in voor € 15 en verkoopt het graan aan 

een bakker voor € 100. De toegevoegde waarde is gelijk aan de waarde die de boer heeft toege-

voegd, dus € 85 (€ 100 min € 15). De bakker bakt van het graan broodjes, die hij aan zijn klanten 

verkoopt voor € 400. Hij kocht het graan voor € 100 en daarnaast had hij voor € 50 kosten aan 

zout, gist en de kosten van de oven en het gebouw. De toegevoegde waarde van de bakker is dus  

€ 250.  

 

3.3 Directe economische effecten 

3.3.1 Werkgelegenheid 

Met name enkele Europese organisaties zijn grote werkgevers in de regio, bijvoorbeeld het European 

Patent Office en ESA/ESTEC. Hierdoor is het aandeel van Europese organisaties in de werkgelegen-

heid het grootst. In totaal is het cluster internationale organisaties in 2012 goed voor een directe 

werkgelegenheid van 19.500 banen.  

 

Tabel 3.1 Werkgelegenheid per type organisatie, 2012 

Type organisatie Banen (abs) Banen (%) 

Intergouvernementeel / VN  3.704   19  

Europees  6.758   35  

Kennis  1.115   6  

NGO  2.392   12  

Onderwijs  2.216   11  

Ambassades en consulaten  3.280   17  

Aan ambassades gelieerde organisaties  86   >1  

Totaal  19.549  100 
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Figuur 3.3 Werkgelegenheid per type organisatie, 2012 

 

 

 

Bijna 65 procent van de werkgelegenheid zijn banen bij internationale organisaties die in de ge-

meente Den Haag gevestigd zijn, de overige werkgelegenheid zijn banen in de rest van de regio Den 

Haag (zie tabel 3.2). Naar de vestigingsplaats van de internationale organisaties (en waar zij hun 

bestedingen doen) verwijzen we in dit onderzoek met ‘bronregio’. 

 

Tabel 3.2 Werkgelegenheid naar bronregio, 2012 

Werkgelegenheid naar bronregio Banen (abs) Banen (%) 

Den Haag  12.656  64,8 

Overig regio Den Haag  6.883  35,2 

Totaal  19.549   100  

 

De uitsneden die in dit onderzoek zijn onderscheiden omvatten bijna 6.000 banen, bijna 30 procent 

van de totale werkgelegenheid bij alle internationale organisaties in dit onderzoek. De uitsnede Juri-

disch is ook in de eerdere onderzoeken uitgelicht. In 2008 was dit cluster goed voor ruim 2.700 

banen (20 procent van het totaal). Het aantal banen in het cluster Juridisch was in 2010 3.446 ba-

nen. Dit is in nu toegenomen naar bijna 3.800 banen, het relatieve belang is gestegen naar 20 pro-

cent van de totale werkgelegenheid bij internationale organisaties (zie tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3 Werkgelegenheid per uitsnede, aandeel in totale werkgelegenheid, 2012 

Uitsnede NGO’s Banen (abs) Banen (%) 

Juridisch  3.785   19,4  

Ontwikkelingssamenwerking  1.104   5,6  

Veiligheid  617   3,2  

Vrede  54   0,3  

Water  295   1,5  

Totaal  5.855   29,9  
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Opleidingsniveau 

Ongeveer 66 procent van de werkgelegenheid bij internationale organisaties zijn banen voor hoog-

opgeleide mensen. Het aandeel banen voor hoogopgeleiden is nauwelijks veranderd ten opzichte 

van 2010. Toen werd ongeveer 65 procent van het aantal functies ingevuld door hoopgeleide men-

sen. In vergelijking met het opleidingsniveau in Nederland is dit percentage hoog. 36 procent van de 

werkzame beroepsbevolking in Nederland in 2012 heeft hoger onderwijs gevolgd9.  

 

Tabel 3.4 Werkgelegenheid internationale organisaties naar opleidingsniveau (banen), 2012 

Type organisatie Hoog opgeleiden Middelbaar en laag opgeleiden 

  Abs. % Abs. % 

Intergouvernementeel / VN  2.077   56,1   1.627   43,9  

Europees  4.857   71,9   1.901   28,1  

Kennis  854   76,6   261   23,4  

NGO  1.865   78,0   526   22,0  

Onderwijs  1.333   60,2   883   39,8  

Ambassades en consulaten  1.860   56,7   1.420   43,3  

Aan ambassades gelieerde organisaties  49   57,6   36   42,4  

Totaal  12.896   66,0   6.653   34,0  

 

Figuur 3.4 Werkgelegenheid internationale organisaties naar opleidingsniveau, 2012 

 

 

 

Met name bij de kennisorganisaties en NGO’s zijn relatief veel banen voor hoger opgeleiden, respec-

tievelijk 76 en 78 procent. Enkele grote Europese organisaties zijn in de regio gevestigd. Dit ver-

klaart waarom het aandeel banen voor hoger opgeleiden in de regio relatief hoog is (zie tabel 3.5).  

                                                           
9 CBS: Beroepsbevolking; Geslacht en leeftijd, 2012.  
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Tabel 3.5 Werkgelegenheid internationale organisaties naar opleidingsniveau (banen), 2012 

Naar bronregio Hoog opgeleid Middelbaar en laag opgeleid 

  Abs. % Abs. % 

Den Haag  7.980   63,0   4.686   37,0  

Overig regio Den Haag  4.916   71,4   1.967   28,6  

Totaal  12.896   66   6.653   34  

 

In de clusters Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Water ligt het aandeel hoger opgeleide werk-

nemers boven het gemiddelde van 65 procent (zie tabel 3.6).  

 

Tabel 3.6 Werkgelegenheid internationale organisaties naar opleidingsniveau (banen), 2012 

Uitsnede NGO’s Hoog opgeleid Middelbaar en lager opgeleid 

 

Abs. % Abs. % 

Juridisch  2.333   62   1.452   38  

Ontwikkelingssamenwerking  832   75   272   25  

Veiligheid  356   58   261   42  

Vrede  41   75   14   25  

Water  230   78   65   22  

Totaal  3.792   65   2.063   35  

 

Uit de enquêteresultaten komt naar voren dat ruim de helft van de werknemers bij internationale 

organisaties woonachtig is in de gemeente Den Haag en bijna 28 procent in de regio Den Haag (zie 

tabel 3.7). Bij de intergouvernementele organisaties en NGO’s is ook een beperkt aantal mensen in 

dienst die in het buitenland wonen. Dit zijn mogelijk mensen die woonachtig zijn in het buitenland, 

maar een Nederlands arbeidscontract hebben. 

 

Tabel 3.7 Werkgelegenheid bij internationale organisaties onderverdeeld naar woonplaats werkne-

mers, naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Woonplaats       

  Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Rest van 

Nederland Buitenland 

 

% % % % 

Intergouvernementeel / VN 68 14 12 6 

Europees 51 33 14 2 

Kennis 26 50 24 1 

NGO 34 22 32 12 

Onderwijs 50 34 15 1 

Ambassades en consulaten 56 27 16 1 

Aan ambassades gelieerde organisaties10 56 27 16 1 

Totaal 53 28 16 3 

                                                           
10 Over de woonplaats van werknemers bij aan ambassades gelieerde organisaties zijn beperkte gegevens 

beschikbaar. De onderverdeling van werkgelegenheid naar woonplaats werknemers is daarom gelijkgesteld 

aan de onderverdeling voor ambassades en consulaten. 
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Figuur 3.5 Werkgelegenheid bij internationale organisaties onderverdeeld naar woonplaats werk-

nemers, naar type organisatie, 2012 

 

 

Van de werknemers bij internationale organisaties in de gemeente Den Haag woont een meerder-

heid in Den Haag. Dit aandeel is gestegen van 57 procent in 2010 naar 63 procent in 2012. 21 

procent woont in de regio Den Haag en 12 procent woont elders in Nederland. Van de werknemers 

bij internationale organisaties in de regio Den Haag woont 28 procent in de regio en 53 procent in 

Den Haag. 16 procent woont in de rest van Nederland (zie tabel 3.8).  

 

Tabel 3.8 Werkgelegenheid bij internationale organisaties onderverdeeld naar woonplaats werkne-

mers, naar bronregio, 2012 

 Bronregio Woonplaats       

  Den Haag Regio Den Haag 

Rest van 

Nederland Buitenland 

 

% % % % 

Den Haag 63 21 12 4 

Overig regio Den Haag 44 43 14 0 

Totaal 53 28 16 3 
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Figuur 3.6 Werkgelegenheid bij internationale organisaties onderverdeeld naar woonplaats werk-

nemers, naar bronregio, 2012 

 

 

Van de werknemers werkzaam bij internationale organisaties in het cluster Juridisch en Vrede woont 

een groter aandeel in Den Haag dan bij de andere clusters. Van de werknemers bij organisaties 

gericht op ontwikkelingssamenwerking woont een relatief groot aandeel in de rest van Nederland 

(Utrecht, Brabant, etc. Zie tabel 3.9).  

 

Tabel 3.9 Werkgelegenheid bij internationale organisaties onderverdeeld naar woonplaats werkne-

mers, 2012 

Uitsnede NGO’s Woonplaats     

  Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Rest van 

Nederland Buitenland 

 

% % % % 

Juridisch 62 23 11 4 

Ontwikkelingssamenwerking 30 27 36 7 

Veiligheid 40 17 42 2 

Vrede 63 13 20 4 

Water 32 46 19 3 

Totaal 56 24 15 4 

 

De woonlocatie van internationale en Nederlandse werknemers verschilt in die zin dat relatief veel 

internationale werknemers in de gemeente Den Haag wonen (61 procent tegen 39 procent van de 

Nederlandse werknemers). In 2010 woonde nog 45 procent van de internationale werknemers in 

Den Haag. Relatief veel Nederlandse werknemers wonen elders in Nederland (25 procent tegen 8 

procent bij de internationale werknemers. 

 

Nationaliteit en opleidingsniveau 

Zowel internationale als Nederlandse werknemers van de internationale organisaties zijn gemiddeld 

steeds hoger opgeleid. Ruim 70 procent van de internationale werknemers is hoogopgeleid.  
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Van de Nederlandse werknemers ligt dit met 58 procent lager. Het verschil is het grootst bij de 

NGO’s, waar 89 procent van de internationale werknemers en 75 procent van de Nederlandse werk-

nemers hoogopgeleid is. Tabel 3.10 en figuur 3.7 laten de verdeling zien naar nationaliteit en oplei-

dingsniveau per type organisatie. 

 

Tabel 3.10 Werkgelegenheid internationale organisaties verdeeld naar nationaliteit en opleidingsni-

veau, naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Internationale werknemers Nederlandse werknemers 

 

Hoog opgeleid 

Middelbaar en 

lager opgeleid Hoog opgeleid 

Middelbaar en 

lager opgeleid 

  % % % % 

Intergouvernementeel / VN 64 36 38 62 

Europees 78 22 55 45 

Kennis 83 17 75 25 

NGO 89 11 75 25 

Onderwijs 62 38 63 37 

Ambassades en consulaten 63 37 46 54 

Aan ambassades gelieerde organisaties 63 37 46 54 

Totaal 35 15 29 21 

 

Figuur 3.7 Werkgelegenheid internationale organisaties verdeeld naar nationaliteit en opleidingsni-

veau, naar type organisatie, 2012 

 

 

Bij de internationale organisaties in de regio Den Haag ligt het opleidingsniveau van de internationa-

le werknemers gemiddeld hoger dan bij de internationale organisaties in de gemeente Den Haag (zie 

tabel 3.11 en figuur 3.8). 
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Tabel 3.11 Werkgelegenheid internationale organisaties verdeeld naar nationaliteit en opleidingsni-

veau, naar bronregio, 2012 

Bronregio Internationale werknemers Nederlandse werknemers 

  Hoog opgeleid 

Middelbaar en 

lager opgeleid Hoog opgeleid 

Middelbaar en  

lager opgeleid 

  % % % % 

Den Haag  37   19   26   18  

Overig regio Den Haag  53   17   18   12  

Totaal   43   18   23   16  

 

Figuur 3.8 Werkgelegenheid internationale organisaties verdeeld naar nationaliteit en opleidingsni-

veau, naar bronregio, 2012 

 

 

Bij de juridische organisaties worden naar verhouding veel functies ingevuld door internationale 

werknemers, waarvan 69 procent hoogopgeleid is. In het onderzoek van 2010 was dit aandeel nog 

62 procent. Dit percentage is in verhouding tot de andere clusters laag. Ook al zijn de andere uit-

snedes in omvang kleiner, de werkgelegenheid voor internationale werknemers zijn voornamelijk 

banen voor hoogopgeleiden. Het cluster Veiligheid heeft voornamelijk banen die bekleed worden 

door middelbaar of lager opgeleide Nederlandse werknemers (zie tabel 3.12). The Hague Security 

Delta (HSD) is hiervan een voorbeeld, met onder andere veel functies in de beveiliging voor lager 

opgeleide werknemers. 
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Tabel 3.12 Werkgelegenheid internationale organisaties verdeeld naar nationaliteit en opleidingsni-

veau, 2012 

Uitsnede NGO’s Internationale werknemers Nederlandse werknemers 

  

Hoog  

opgeleid 

Middelbaar en 

lager opgeleid Hoog opgeleid 

Middelbaar en 

lager opgeleid 

 

% % % % 

Juridisch 48 22 14 17 

Ontwikkelingssamenwerking 18 4 57 21 

Veiligheid 37 19 20 23 

Vrede 41 10 33 15 

Water 26 4 52 18 

Totaal 40 17 25 18 

 

 

Gemiddelde bruto inkomens bij internationale organisaties 

De lonen bij de internationale organisaties liggen relatief hoog. Met name de internationale werkne-

mers verdienen een relatief hoog salaris, in alle gevallen hoger dan hun Nederlandse collega’s (zie 

tabel 3.13). Bij de kennisinstellingen is het salaris in 2012 niet bekend. In 2010 lag bij de kennisin-

stellingen het salaris van de Nederlandse werknemers hoger dan het salaris van de internationale 

werknemers. Een mogelijke verklaring hiervoor was dat bij kennisinstellingen vaak opleidingsplaat-

sen worden aangeboden voor studenten/starters uit het buitenland; de verwachting is dat dit ook in 

2012 het geval is.  

 

Tabel 3.13 Gemiddeld bruto inkomen per internationale werknemer, per type organisatie, 2012 (€) 

Type organisatie 

Gemiddeld inkomen  

internationale werknemers 

Gemiddeld inkomen  

Nederlandse werknemers 

  2010 2012 2010 2012 

Intergouvernementeel / VN 72.000  70.000  65.000  65.000  

Europees 120.000  106.000  109.000  100.000  

Kennis 41.000  41.000  50.000  x 

NGO 51.000  50.000  48.000  49.000  

Onderwijs 55.000  54.000  46.000  45.000  

Ambassades en consulaten 42.000  43.000                        x11CC  39.000  

Aan ambassades gelieerde organisaties x 43.00012
C   x 39.000 

Totaal gemiddeld (gewogen) 79.500 77.000 54.000  56.000 

 

  

                                                           
11 Niet beschikbaar. 

12 Dit gemiddeld bruto inkomen is gelijkgesteld aan ambassades en consulaten. 
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3.3.2 Bestedingen en toegevoegde waarde 

In termen van directe bestedingen (de totale budgetten/uitgaven) en toegevoegde waarde is het 

belang van de Europese organisaties aanzienlijk. Op een tweede plek komen de intergouvernemen-

tele organisaties. De eerste groep is verantwoordelijk voor 49 tot 53 procent van de bestedingen en 

toegevoegde waarde van het gehele cluster internationale organisaties (zie tabel 3.14). Het absolute 

en relatieve aandeel van de Europese organisaties is in 2012 duidelijk gegroeid.  

 

Tabel 3.14 Directe effecten: bestedingen naar type internationale organisaties, ook in toegevoegde 

waarde, naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Bestedingen Toegevoegde waarde 

  Abs. (mln €) % Abs. (mln €) % 

Intergouvernementeel / VN            482  19             361  22 

Europees           1.212  49            860  53 

Kennis              114  5               58  4 

NGO            404  16              153  10 

Onderwijs             193  8             138  9 

Ambassades en consulaten               74  3               42  3 

Aan ambassades gelieerde organisaties                 2  0                  1  0 

Totaal     2.481  100     1.614  100 

 

Figuur 3.9 Bestedingen en toegevoegde waarde naar type organisatie (mln €) 
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Als we kijken naar de locatie van de internationale organisatie die de bestedingen doet dan is het 

aandeel van de bestedingen dat wordt gegenereerd in Den Haag ruim de helft van het totaal (zie 

tabel 3.15). Het aandeel gegenereerde bestedingen binnen Den Haag is hiermee kleiner dan in 

2010. Een mogelijke verklaring hiervoor is een aantal (Europese) organisaties in de regio die hun 

bestedingen hebben zien toenemen. 

 

Tabel 3.15 Directe effecten: bestedingen internationale organisaties naar bronregio, ook in toege-

voegde waarde, naar bronregio, 2012 

Bronregio Bestedingen Toegevoegde waarde 

  Abs. (mln €) % Abs. (mln €) % 

Den Haag         1.263  51            747  46 

Overig regio Den Haag      1.218  49            866  54 

Totaal     2.481  100     1.614  100 

 

Figuur 3.10 Bestedingen en toegevoegde waarde naar bronregio, 2012 

 

 

De bestedingen van de organisaties in het cluster Ontwikkelingssamenwerking zijn ten opzichte van 

2010 fors afgenomen. Destijds was deze uitsnede verantwoordelijk voor 23 procent van de beste-

dingen, nu is dit nog 8 procent van de totale bestedingen. Een deel van dit verschil is verklaarbaar 

door een correctie voor budget van organisaties in het cluster Ontwikkelingssamenwerking dat niet 

in Nederland wordt besteed maar bijvoorbeeld aan projecten in het buitenland. Daarnaast is het 

werven van fondsen voor projecten uiteraard moeilijker geworden door het moeizame economische 

tij. De uitsnede Juridisch heeft met 23 procent een relatief groot aandeel in de totale bestedingen 

van internationale organisaties. De bestedingen in uitsnede Veiligheid zijn gegroeid van 5 miljoen in 

2010 naar 90 miljoen in 2012. Deze grote toename is onder andere veroorzaakt door de indeling 

van uitsnedes in 2012. 
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Tabel 3.16 Directe effecten: bestedingen internationale organisaties naar uitsnede, ook in toege-

voegde waarde, 2012 

Uitsnede NGO’s Bestedingen Toegevoegde waarde 

 

Abs. (mln €) % Abs. (mln €) % 

Juridisch                     469  19                    337  21 

Ontwikkelingssamenwerking                     193  8                        63  4 

Veiligheid                        85  3                        58  4 

Vrede                            7  0                            4  0 

Water                        53  2                        22  1 

Totaal        808  33       485  30 

 

3.4 Indirecte economische effecten  

3.4.1 Directe consumptie-effecten expats 

Afgaande op inschattingen uit eigen onderzoek naar intergouvernementele organisaties besteden de 

internationale werknemers bij internationale organisaties zo’n 90 procent van hun bruto inkomen in 

Nederland13. Dit aandeel is zo hoog omdat een grote groep internationale werknemers minder of 

geen belasting hoeft te betalen. 

 

Bij de consumptie effecten maken we een onderscheid tussen werknemers uit het buitenland (ex-

pats/internationale werknemers) en Nederlandse werknemers. Bestedingen door buitenlanders in 

Nederland kunnen volledig als generatief effect voor Nederland worden beschouwd; voor bestedin-

gen door Nederlanders geldt dat slechts voor een klein deel. Immers, deze werknemers hadden 

zonder internationale organisaties op een andere wijze loon verdiend. Dit effect hebben we niet 

meegenomen. In het voorliggende onderzoek zijn aan de hand van verhoudingen uit input-output 

tabellen de bestedingseffecten van buitenlandse werknemers bepaald en ‘vertaald’ naar arbeids-

plaatsen.  

 

De te maken stappen 

Teneinde de economische betekenis van de directe consumptie-effecten te kunnen bepalen, zijn er 

drie stappen gezet: 

 

Stap 1: De eerste stap is om te bepalen wat de waarde is van de goederen en diensten die zijn aan-

geschaft/betaald door buitenlandse werknemers, zoals bijvoorbeeld: auto’s, meubilair, de kapper en 

de schoonmaker. Deze waarde noemen we ‘productie’(waarde). Hiervoor is uitgegaan van 90 pro-

cent van het bruto inkomen van de internationale werknemers. 

 

  

                                                           
13 De rest sparen zij en/of besteden zij in het land van herkomst (aanhouden huis, giften aan familie).  

Bron: ‘Economische betekenis intergouvernementele organisaties 2012’ in opdracht van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. 
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Stap 2: De tweede stap is op basis van de vastgestelde productiewaarde (bestedingen van internati-

onale werknemers) aan te geven wat daarvan de ‘toegevoegde waarde’ is. De toegevoegde waarde 

is het verschil tussen de omzet (productie) en inkoop van goederen en diensten bij bedrijven die 

leveren aan expats.  

 

Stap 3: Vanuit de toegevoegde waarde wordt in de derde en laatste stap berekend om hoeveel ba-

nen dit bedrag gaat. 

 

Stap 1: Van bestedingen naar productie  

De eerste stap is om te bepalen wat de waarde is van de goederen en diensten die in Nederland zijn 

aangeschaft/betaald door internationale werknemers. De omvang van deze bestedingen is een klei-

ne 700 miljoen euro.  

Uit tabel 3.17 blijkt dat het grootste deel van de productie neerslaat in Den Haag (44 procent) en de 

rest van de regio Den Haag (26 procent). De rest (30 procent) is verdeeld over de provincie Zuid-

Holland en de rest van Nederland. 

 

Tabel 3.17 Regionale verdeling productie door consumptieve bestedingen internationale werkne-

mers, naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs. (mln €) 

Intergouvernementeel / VN 52 17 17 13 133 

Europees 42 29 19 10 382 

Kennis 29 37 25 10 9 

NGO 34 19 29 18 24 

Onderwijs 43 27 20 9 53 

Ambassades en consulaten 47 23 20 10 72 

Aan ambassades gelieerde organisaties 47 23 20 10 2 

Totaal  44 26 19 11 676 
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Figuur 3.11 Regionale verdeling productie door consumptieve bestedingen internationale werkne-

mers, naar type organisatie, 2012 

 

 

De regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van internationale werknemers is weerge-

geven in tabel 3.18.  

 

Tabel 3.18 Regionale verdeling consumptieve bestedingen internationale werknemers, naar woon-

plaats, 2012 

Woonplaats Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs. (mln €) 

Den Haag 47 22 20 12 313 

Overig regio Den Haag 42 29 19 10 363 

Totaal  44 26 19 11 676 
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Figuur 3.12 Regionale verdeling productie door consumptieve bestedingen internationale werkne-

mers, naar woonplaats, 2012 

 

 

Het belang van het cluster Juridisch is met 21 procent van de productie door alle internationale or-

ganisaties (€ 676 mln) groot. Dit komt met name doordat in het juridische cluster bijna twee keer 

zoveel internationale werknemers werken als Nederlandse werknemers. In het cluster Ontwikke-

lingssamenwerking werken daarentegen relatief weinig internationale werknemers, waardoor er 

weinig productie door consumptieve bestedingen van internationale werknemers in dit cluster wordt 

gegenereerd (zie tabel 3.19).  

 

Tabel 3.19 Productie door consumptieve bestedingen internationale werknemers naar uitsnede 

(mln €), 2012 

Uitsnede NGO’s 

Den 

Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs. (mln €)  

Juridisch  49 21 18 12 141 

Ontwikkelingssamenwerking 39 19 26 16 12 

Veiligheid 50 17 19 13 15 

Vrede 43 25 21 12 2 

Water 30 30 27 13 3 

Totaal  48 20 19 13 173 

 

Stap 2: Van productie naar toegevoegde waarde 

De regionale verdeling van de door aankopen van internationale werknemers gegenereerde toege-

voegde waarde is ongeveer hetzelfde als bij de productie (waarde van aangeschafte goederen en 

diensten). Zie voor een overzicht tabel 3.20 en figuur 3.13. 
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Tabel 3.20 Regionale verdeling toegevoegde waarde door consumptieve bestedingen internationale 

werknemers, naar type organisatie (mln €), 2012 

Type organisatie Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs. (mln €)  

Intergouvernementeel / VN 58 17 12 13 76 

Europees 47 31 13 10 219 

Kennis 32 40 20 9 5 

NGO 37 20 25 17 14 

Onderwijs 48 29 14 9 31 

Ambassades en consulaten 52 24 14 9 41 

Aan ambassades gelieerde organisaties 52 24 14 9 1 

Totaal  49 27 13 10 387 

 

Figuur 3.13 Regionale verdeling toegevoegde waarde door consumptieve bestedingen internationa-

le werknemers, naar type organisatie, 2012 

 

 

De toegevoegde waarde wordt net als de productie voor het grootste deel in Den Haag (50 procent) 

en de rest van de regio Den Haag (27 procent) gegenereerd (tabel 3.21).  

 

Tabel 3.21 Regionale verdeling toegevoegde waarde door consumptieve bestedingen internationale 

werknemers, naar bronregio, 2012 

Bronregio Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs. (mln €)  

Den Haag 52 23 14 11 180 

Overig regio Den Haag 46 31 13 10 208 

Totaal  49 27 13 10 387 
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Figuur 3.14 Regionale verdeling toegevoegde waarde door consumptieve bestedingen internationa-

le werknemers, naar bronregio, 2012 

 

 

Het relatieve belang van het cluster Juridisch voor zowel de totale productie als voor de totale toege-

voegde waarde in het cluster internationale organisaties is groot. Meer dan twintig procent van de 

productie en toegevoegde waarde wordt binnen dit cluster gegenereerd (zie tabel 3.22). De totale 

toegevoegde waarde door consumptieve bestedingen van internationale werknemers is bijna gelijk 

aan 2010, alsook het deel van de toegevoegde waarde dat neerslaat in Den Haag (van 55 naar 54 

procent). 

  

Tabel 3.22 Toegevoegde waarde door consumptieve bestedingen internationale werknemers, naar 

uitsnede (mln €), 2012 

Uitsnede NGO’s 

Den 

Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied overig 

ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs. (mln €)  

Juridisch  55 21 12 12 81 

Ontwikkelingssamenwerking 43 20 21 16 7 

Veiligheid 56 18 13 13 9 

Vrede 48 27 15 11 1 

Water 33 33 22 13 2 

Totaal  54 21 13 12 99 
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Berekening toegevoegde waarde 

De berekening om van bestedingen tot toegevoegde waarde te komen is dit jaar met een geactuali-

seerd input-outputmodel uitgevoerd. In de vorige onderzoeken is uitgegaan van de verhouding tus-

sen bestedingen en toegevoegde waarde zoals berekend in 2005. Om de ontwikkelingen van de 

economische impact van internationale organisaties consistent in beeld te brengen is de werkgele-

genheid in voorgaande jaren gecorrigeerd naar de verhoudingen in het huidige input outputmodel. 

Zie ook paragraaf 3.2. 

 

Stap 3: Van toegevoegde waarde naar banen 

De totale consumptieve bestedingen van internationale werknemers zijn goed voor ruim 3.500 ba-

nen in Nederland. Bijna zestig procent van deze banen wordt gecreëerd door consumptieve beste-

dingen van internationale werknemers bij Europese organisaties. Van deze banen wordt 84 procent 

gecreëerd in de gemeente Den Haag of in de regio Den Haag (zie tabel 3.23).  

 

Tabel 3.23 Regionale spreiding arbeidsplaatsen (banen) gerelateerd aan consumptieve bestedingen 

internationale werknemers, naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Intergouvernementeel / VN 52 21 14 14 663 

Europees 42 33 15 11 1.903 

Kennis 29 39 22 10 44 

NGO 34 20 27 18 119 

Onderwijs 43 30 16 10 266 

Ambassades en consulaten 47 26 17 11 359 

Aan ambassades gelieerde organisaties 47 26 17 11 10 

Totaal  44 29 16 12 3.363 
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Figuur 3.15 Regionale spreiding arbeidsplaatsen (banen) gerelateerd aan consumptieve bestedin-

gen internationale werknemers, naar type organisatie, 2012 

 

 

De regionale verdeling van de banen als gevolg van de consumptieve bestedingen van internationale 

werknemers is relatief gelijkmatig verdeeld indien we rekening houden met de woonplaatsen van 

deze werknemers (zie tabel 3.24). 

 

Tabel 3.24 Arbeidsplaatsen (banen) gerelateerd aan consumptieve bestedingen internationale 

werknemers, naar woonplaats, 2012 

Woonplaats Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Den Haag 47 25 16 12 1.559 

Overig regio Den Haag 41 33 15 11 1.805 

Totaal  44 29 16 12 3.363 
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Figuur 3.16 Arbeidsplaatsen (banen) gerelateerd aan consumptieve bestedingen internationale 

werknemers, naar woonplaats, 2012 

 

 

Van de totale werkgelegenheid die samenhangt met de consumptieve bestedingen van internationa-

le werknemers is 26 procent toe te schrijven aan de vijf verschillende uitsnedes; dit is 4 procent 

meer dan in 2010. Het cluster Juridisch is hierin bepalend. Dit cluster is verantwoordelijk voor maar 

liefst 21 procent van de totale werkgelegenheid die samenhangt met de consumptieve bestedingen 

van internationale werknemers bij alle organisaties in dit onderzoek (zie tabel 3.25).  

 

Tabel 3.25 Arbeidsplaatsen (banen) gerelateerd aan consumptieve bestedingen internationale 

werknemers, naar uitsnede, 2012 

Uitsnede NGO’s Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied  

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Juridisch  49 24 15 13 700 

Ontwikkelingssamenwerking 39 22 23 17 61 

Veiligheid 50 21 15 14 76 

Vrede 43 28 17 12 8 

Water 30 32 24 14 17 

 

3.4.2 Indirecte consumptie-effecten internationale werknemers (tweede orde) 

De bedrijven waar internationale werknemers inkopen doen, kopen op hun beurt goederen en dien-

sten in bij andere bedrijven. Dit levert bij de betreffende bedrijven ook werkgelegenheid op die er 

zonder de aanwezigheid van internationale organisaties (buitenlandse geldstromen) niet zou zijn 

geweest. Daarom wordt ook dit effect opgenomen. Dit effect noemen we de indirecte consumptie-

effecten. In totaal zijn hier 1.479 arbeidsplaatsen mee gemoeid (zie tabel 3.26), waarvan ruim 70 

procent binnen de provinciegrenzen van Zuid-Holland en meer dan een kwart binnen Den Haag.  
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Tabel 3.26 Regionale spreiding werkgelegenheid door bestedingen van internationale werknemers 

bij bedrijven die leveren aan internationale werknemers (banen), naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Intergouvernementeel / VN 32 18 19 31 292 

Europees 26 26 20 28 837 

Kennis 16 31 24 28 19 

NGO 20 19 26 34 52 

Onderwijs 26 25 21 28 117 

Ambassades en consulaten 28 22 21 28 158 

Aan ambassades gelieerde organisaties 28 22 21 28 4 

Totaal  27 24 20 29 1.479 

 

De werkgelegenheid die samenhangt met de indirecte consumptie effecten van internationale werk-

nemers hangt ook weer voor het grootste deel samen met de bestedingen van de internationale 

werknemers bij intergouvernementele organisaties en Europese organisaties.  

 

Figuur 3.17 Werkgelegenheid naar regio door bestedingen van internationale werknemers bij bedrij-

ven die leveren aan internationale werknemers, naar type organisatie, 2012 

 

 

Van alle banen die worden gerealiseerd door indirecte consumptieve bestedingen van internationale 

werknemers, wordt 27 procent gegenereerd door internationale organisaties gevestigd in Den Haag 

en 24 procent door internationale organisaties in de rest van de regio Den Haag (zie tabel 3.27).  
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Tabel 3.27 Regionale spreiding werkgelegenheid door bestedingen van internationale werknemers 

bij bedrijven die leveren aan internationale werknemers (banen), naar bronregio, 2012 

Bronregio Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Den Haag 29 21 20 30 686 

Overig regio Den Haag 26 26 20 29 794 

Totaal  27 24 20 29 1.479 

 

Het aandeel van de onderscheiden clusters in het tweede orde-effect is met 26 procent gelijk aan 

het aandeel in de werkgelegenheid door directe consumptie-effecten (zie tabel 3.25 en 3.28).  

 

Tabel 3.28 Werkgelegenheid door bestedingen van internationale werknemers bij bedrijven die 

leveren aan internationale werknemers (banen), 2012 

Uitsnede NGO’s Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs. (mln €)  

Juridisch  30 20 19 30 308 

Ontwikkelingssamenwerking 23 19 24 33 27 

Veiligheid 31 18 20 31 33 

Vrede 26 24 21 29 3 

Water 17 27 25 31 8 

 

 

3.4.3 Directe consumptie-effecten bezoekers 

Een deel van de internationale organisaties in Den Haag en regio ontvangt internationale zakelijke 

en privébezoekers. Het aantal zakelijke bezoekers aan (een deel van) de organisaties is bekend, 

alsook hoe veel dagen deze bezoekers gemiddeld in de regio doorbrengen. Op basis van deze infor-

matie wordt het economische effect van zakelijke bezoekers kwantitatief in beeld gebracht, door 

middel van werkgelegenheid die er zonder de aanwezigheid van internationale organisaties (en hun 

zakelijke bezoekers) niet zou zijn geweest. Voor de bestedingen van zakelijke bezoekers stellen we 

voor om uit te gaan van de gemiddelde dagelijkse bestedingen van een internationale zakelijke be-

zoeker. Dit is € 316 per dag14. Dit budget wordt onderverdeeld naar de verschillende sectoren 

waaraan dit wordt uitgegeven (accommodatie, vervoer, eten en drinken, etc.). Vervolgens wordt hier-

van, via de input-output analyse de toegevoegde waarde bepaald en daarna de werkgelegenheid die 

dit oplevert. In de analyse is uitgegaan van het bestedingspatroon zoals is weergegeven in bijlage 3.  

                                                           
14 Bron: NBTC, ‘Kerncijfers 2013 Gastvrijheidseconomie’. Deze gemiddelde besteding per dag is gebaseerd op 

zakelijke bezoekers die individueel naar Nederland reizen (voor het uitvoeren van werkzaamheden, het be-

zoeken van klanten, leveranciers of hoofdkantoor). Een deel van de internationale zakelijke bezoekers in dit 

onderzoek brengt een georganiseerd zakelijk bezoek aan de internationale organisaties (voor een congres, 

vergadering, training, beurs, etc.). Zakelijke bezoekers in deze groep besteden gemiddeld € 435 per dag, bijna 

40 procent meer dan een individuele zakelijke bezoeker. Niet alle organisaties in dit onderzoek hebben on-

derscheid gemaakt tussen algemene zakelijke bezoekers en zakelijke bezoekers aan een evenement etc. Om 

een overschatting van het bestedingseffect van zakelijke bezoekers te voorkomen hanteren we daarom voor 

alle zakelijke bezoekers het gemiddelde bestede bedrag van een individuele zakelijke bezoeker.   
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De internationale organisaties in Den Haag zijn in dit onderzoek niet gevraagd naar het aantal privé-

bezoekers van medewerkers. Voor het schatten van het aantal privébezoekers per fte gebruiken we 

kengetallen uit eerder onderzoek, zoals het Decisio-onderzoek ‘Economische betekenis intergouver-

nementele organisaties 2012’ in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We bereke-

nen het economische effect van privébezoekers aan buitenlandse werknemers. Niet alle privébe-

zoekers zullen in een hotel in Den Haag overnachten, een aantal zal bij de buitenlandse werknemer 

thuis logeren. Omdat de uitgaven per bezoeker in hoge mate uiteen kunnen is uitgegaan van het 

gemiddelde bedrag dat internationale verblijfstoeristen per dag in Nederland besteden. Dit is € 129 

per dag15. In de analyse is uitgegaan van het bestedingspatroon zoals is weergegeven in bijlage 3.  

 

Net als bij de zakelijke bezoekers maken we een verdeling van de uitgaven per sector en berekenen 

we vervolgens de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid die hiermee samen hangt. Om het 

economische effect van privébezoekers aan Den Haag zo volledig mogelijk in beeld te brengen reke-

nen we ook het groeiende aantal bezoekers mee aan het toeristische aanbod rondom het internati-

onal cluster in de stad. Dit aanbod is de laatste jaren gestaag uitgebreid, met onder andere een 

nieuw bezoekerscentrum bij het Vredespaleis en het Humanity House als trekpleisters. 

 

Tabel 3.29 Bestedingen door bezoekers, 2012 

Type organisatie Zakelijke bezoekers Privébezoekers Totaal 

Aantal bezoekers 531.000 57.000 588.000 

Verblijfsdagen 831.000 380.000 1.212.000 

Gemiddelde bestedingen per dag (€) € 316 € 129 € 257 

Bestedingen (mln €)  € 263 € 48 € 311 

 

Internationale bezoekers geven jaarlijks € 311 miljoen uit. Met deze bestedingen zijn bijna 2.900 

arbeidsplaatsen gemoeid (zie tabel 3.30 en 3.31), waarvan meer dan 54 procent binnen de ge-

meente Den Haag. Het aantal zakelijke bezoekers aan het segment Aan ambassades gelieerde or-

ganisaties is niet bekend. 

 

Tabel 3.30 Regionale spreiding werkgelegenheid door bestedingen van internationale zakelijke 

bezoekers bij bedrijven (banen), naar type organisatie, 2012 

                                                           
15 Bron: NBTC, ‘Kerncijfers 2013 Gastvrijheidseconomie’.  

Type organisatie Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Intergouvernemen-

teel / VN 237 55 54 13 36 8 101 24 428 

Europees 261 49 100 19 44 8 125 24 529 

Kennis 44 52 14 16 7 8 20 24 84 

NGO 205 56 43 12 30 8 86 24 364 

Onderwijs 163 56 36 12 24 8 69 24 292 

Ambassades  

en consulaten 421 57 84 11 61 8 174 24 740 

Totaal  1.330 55% 331 14% 202 8% 574 24% 2.437 
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Tabel 3.31 Regionale spreiding werkgelegenheid door bestedingen van internationale privé-

bezoekers bij bedrijven (banen), naar type organisatie, 2012 

 

Figuur 3.18 Werkgelegenheid naar regio als gevolg van bestedingen van internationale zakelijke- en 

privébezoekers bij bedrijven (banen), naar type organisatie, 2012 

 

 

Van alle banen die worden gerealiseerd door bestedingen van internationale bezoekers wordt 75 

procent gegenereerd door internationale organisaties gevestigd in Den Haag en 25 procent door 

internationale organisaties in de regio Den Haag (zie tabel 3.32 en Tabel 3.33).  
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Type organisatie Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Intergouvernemen-

teel / VN 48 56 14 16 5 6 19 22 86 

Europees 76 49 36 23 9 6 35 22 156 

Kennis 13 52 5 20 2 6 6 22 26 

NGO 31 57 8 15 3 6 12 22 55 

Onderwijs 29 56 8 16 3 6 11 22 51 

Ambassades  

en consulaten 43 57 11 15 5 6 17 22 76 

Aan ambassades 

gelieerde  

organisaties 1 57 0 15 0 6 0 22 2 

Totaal  241 53% 83 18% 27 6% 101 22% 452 
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Tabel 3.32 Regionale spreiding werkgelegenheid door bestedingen van internationale zakelijke 

bezoekers bij bedrijven (banen), naar bronregio, 2012 

 

Tabel 3.33 Regionale spreiding werkgelegenheid door bestedingen van internationale privébezoe-

kers bij bedrijven (banen), naar bronregio, 2012 

 

 

3.4.4 Indirecte consumptie-effecten bezoekers 

De bestedingen van internationale bezoekers hebben ook een doorwerking, doordat de bedrijven 

(winkels, horeca, musea) waar de bestedingen primair terecht komen ook toeleveranciers in Neder-

land hebben die profiteren van een grotere productie. In totaal levert dit doorwerkingseffect (of indi-

recte consumptie-effect van bezoekers) een werkgelegenheid op van bijna 1.000 fte, waarvan 40 

procent in Den Haag en regio (zie Tabel 3.38 3.34 en tabel 3.35). 

 

Tabel 3.34 Regionale spreiding werkgelegenheid door indirecte consumptie-effecten van internatio-

nale zakelijke bezoekers bij bedrijven (banen), naar type organisatie, 2012 

 

  

Bronregio Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Den Haag 1.079 57 214 11 158 8 447 24 1.897 

Overig regio Den Haag 251 46 117 22 45 8 127 24 540 

Totaal  1.330 55% 331 14% 202 8% 574 24% 2.437 

Bronregio Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Den Haag 167 57% 43 15% 17 6% 66 22% 292 

Overig regio Den Haag 74 47% 40 25% 10 6% 36 22% 160 

Totaal  241 53% 83 18% 27 6% 101 22% 452 

Type organisatie Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Intergouvernemen-

teel / VN 40 28 20 14 37 26 48 33 145 

Europees 44 25 30 17 46 26 59 33 180 

Kennis 7 26 4 15 7 26 9 33 28 

NGO 35 28 16 13 32 26 41 33 124 

Onderwijs 28 28 13 14 25 26 33 33 99 

Ambassades  

en consulaten 71 28 32 13 64 26 83 33 251 

Totaal  225 27% 116 14% 212 26% 273 33% 827 
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Tabel 3.35 Regionale spreiding werkgelegenheid door indirecte consumptie-effecten van internatio-

nale privé-bezoekers bij bedrijven (banen), naar type organisatie, 2012 

 

Figuur 3.19 Werkgelegenheid naar regio door indirecte consumptie-effecten bezoekers bij bedrijven 

(banen), naar type organisatie, 2012 

 

 

Van alle banen die worden gerealiseerd door indirecte bestedingen van internationale bezoekers 

wordt 76 procent gegenereerd door internationale organisaties gevestigd in Den Haag en 24 procent 

door internationale organisaties in de regio Den Haag (zie Tabel 3.36 en Tabel 3.37).  
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Type organisatie Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Intergouvernemen-

teel / VN 8 29 5 16 7 23 9 31 29 

Europees 13 26 10 20 12 23 16 31 52 

Kennis 2 27 2 18 2 23 3 31 9 

NGO 5 30 3 16 4 23 6 31 18 

Onderwijs 5 29 3 16 4 23 5 31 17 

Ambassades  

en consulaten 8 30 4 15 6 23 8 31 25 

Aan ambassades 

gelieerde  

organisaties 0 30 0 15 0 23 0 31 1 

Totaal  42 28% 26 17% 35 23% 47 31% 151 
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Tabel 3.36 Regionale spreiding werkgelegenheid door indirect consumptie-effect van internationale 

zakelijke bezoekers bij bedrijven (banen), naar bronregio, 2012 

 

Tabel 3.37 Regionale spreiding werkgelegenheid door indirect consumptie-effect van internationale 

privébezoekers bij bedrijven (banen), naar bronregio, 2012 

 

Het grootste deel van de werkgelegenheid door bezoekerseffecten wordt gegenereerd door interna-

tionale zakelijke bezoekers. Het effect van de directe bestedingen is een factor drie van de indirecte 

bestedingen door bezoekers (zie figuur 3.20). 

 

Figuur 3.20 Totale werkgelegenheid door indirecte consumptie-effecten bezoekers bij bedrijven 

(banen), naar bezoekmotief, 2012 
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Zakelijk

Bronregio Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Den Haag 183 28 83 13 165 26 213 33 644 

Overig regio Den Haag 42 23 33 18 47 26 61 33 183 

Totaal  225 27% 116 14% 212 26% 273 33% 827 

Bronregio Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Den Haag 29 30 15 15 23 23 31 31 98 

Overig regio Den Haag 13 25 11 21 12 23 17 31 53 

Totaal  42 28% 26 17% 35 23% 47 31% 151 
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3.4.5 Achterwaartse effecten 

De waarde van de goederen en diensten die de internationale organisaties bij bedrijven aanschaften 

(de bestedingen exclusief salarissen) bedroeg in 2012 € 867 miljoen tegen ruim € 1.267 miljoen in 

2010. Deze daling heeft enerzijds voornamelijk te maken met het teruglopen van budgetten, met 

name bij NGO’s. Dit jaar is daarnaast een beperkte correctie toegepast op de budgetten per organi-

satie. Voornamelijk NGO’s beschikken over relatief grote budgetten waarvan slechts een deel in 

Nederland terechtkomt. Zij besteden ook budget aan activiteiten in het buitenland.  

 

De activiteiten die internationale organisaties het meest uitbesteden zijn diensten gerelateerd aan 

IT, communicatie, financiële zaken, vertalingen, salarisadministratie, catering, onderhoud gebouw, 

schoonmaak en beveiliging. Daarnaast worden onder meer uitgaven gedaan voor de aanschaf van 

computers, meubilair, wagenpark en kantoorbenodigdheden. Het patroon van uitbestede activiteiten 

wijkt nauwelijks af van het beeld in 2010. 

 

Op basis van geactualiseerde input-outputmodellen is uitgerekend hoeveel banen worden gegene-

reerd door achterwaartse effecten (zie tabel 3.29). Ruim 9.300 banen zijn er gerealiseerd door de 

aankopen van internationale organisaties bij bedrijven die producten en diensten aan hen leveren. 

Deze banen zouden er niet zijn geweest als de internationale organisaties niet in de regio Den Haag 

gevestigd waren. Deze werkgelegenheid zit voor bijna 67 procent in de gemeente en regio Den Haag. 

Ongeveer 18 procent wordt gerealiseerd in de rest van de provincie Zuid-Holland en een ongeveer 

even groot deel in overig Nederland.  

 

De Europese internationale organisaties kopen net als in 2010 naar verhouding het meest in bij 

bedrijven (40 procent), waardoor eveneens 40 procent van de hieraan gekoppelde werkgelegenheid 

aan de Europese organisaties is toe te schrijven. De NGO’s hebben met 30 procent ook een relatief 

groot aandeel. De kennisinstellingen en onderwijsinstellingen hebben een aandeel van circa 12 

procent (zie Tabel 3.38).  

 

Tabel 3.38 Arbeidsplaatsen door bestedingen van internationale organisaties aan goederen en 

diensten van derden (banen), naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Intergouvernementeel / VN 42 24 18 15 1.263 

Europees 21 48 17 15 3.812 

Kennis 32 37 17 14 589 

NGO 50 14 19 17 2.792 

Onderwijs 43 18 21 18 548 

Ambassades en consulaten 48 17 20 15 304 

Aan ambassades gelieerde organisaties 48 17 20 15 8 

Totaal  36 31 18 16 9.316 
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Figuur 3.21 Arbeidsplaatsen naar regio door bestedingen van internationale organisaties aan goe-

deren en diensten van derden (banen), naar type organisatie, 2012 

 

 

De internationale organisaties die in Den Haag zijn gevestigd, zijn goed voor circa 60 procent van de 

werkgelegenheid die voortkomt uit de inkoop bij bedrijven (zie Tabel 3.39).  

 

Tabel 3.39 Regionale spreiding arbeidsplaatsen door bestedingen van internationale organisaties 

aan goederen en diensten van derden (banen), naar bronregio, 2012 

Bronregio Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Den Haag 50 14 19 17 5.562 

Overig regio Den Haag 13 56 16 14 3.754 

Totaal  36 31 18 16 9.316 
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Figuur 3.22 Regionale spreiding arbeidsplaatsen door bestedingen van internationale organisaties 

aan goederen en diensten van derden (banen), naar bronregio, 2012 

 

 

De inkoop van de uitsnede Ontwikkelingssamenwerking is licht hoger dan de uitsnede Juridisch. 

Beide zijn goed voor circa 15 procent van de arbeidsplaatsen die met de totale inkoop samenhangt. 

De andere uitsnedes hebben een relatief klein aandeel. 

 

Tabel 3.40 Arbeidsplaatsen door bestedingen van internationale organisaties aan goederen en 

diensten van derden (banen), naar uitsnede, 2012 

Uitsnede NGO’s Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Juridisch  45 19 19 17 1.397 

Ontwikkelingssamenwerking 50 17 17 16 1.454 

Veiligheid 52 15 18 15 282 

Vrede 51 14 19 17 33 

Water 41 25 17 17 337 

Totaal  47 19 18 16 3.503 
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3.5 Indirecte werkgelegenheid en opleidingsniveau 

In de voorgaande paragraaf zijn de indirecte effecten van de internationale organisaties gepresen-

teerd. Hieruit blijkt dat de internationale organisaties indirect ruim 18.000 banen opleveren, waar-

van ruim 11.500 banen (65 procent) in Den Haag en omringende gemeenten. We weten welk deel 

van de bestedingen van organisaties en internationale werknemers naar welke sector gaat. Van 

iedere sector kennen we via het CBS de gemiddelde verdeling tussen banen voor werknemers met 

een laag en hoger opleidingsniveau, zoals is weergegeven in de tabel in bijlage 4. Op basis hiervan is 

berekend welk deel van de indirecte werkgelegenheid in Den Haag en regio bestaat uit banen voor 

laag en hoger opgeleiden16.  

 

3.5.1 Achterwaartse effecten 

Ruim 9.300 banen zijn er gerealiseerd door de aankopen van internationale organisaties bij bedrij-

ven die producten en diensten aan hen leveren waarvan twee derde in Den Haag en regio. Zeven 

van de tien indirecte banen betreft een functie voor middelbaar en laagopgeleide werknemers. 

 

Tabel 3.41 Indirecte werkgelegenheid door bestedingen van internationale organisaties aan goe-

deren en diensten van derden (banen), naar opleidingsniveau, 2012 

 

 

3.5.2 Consumptie-effecten internationale werknemers 

De bestedingen van internationale werknemers zijn € 387 miljoen, goed voor bijna 5.000 banen. 

Driekwart van deze banen bestaat uit functies voor werknemers met een middelbaar of laag oplei-

dingsniveau. Twee derde van deze banen komt terecht binnen de regio Den Haag. 

 

Tabel 3.42 Indirecte werkgelegenheid door bestedingen van internationale werknemers bij bedrijven 

die leveren aan internationale werknemers (banen), naar opleidingsniveau, 2012 

 

 

                                                           
16 De categorie ‘hoger opgeleiden’ bestaat uit banen voor werknemers met HBO- of WO-opleidingsniveau. 

Opleidingsniveau Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Hoog  978 30 858 30 436 26 378 26 2.650 

Middelbaar en laag  2.330 70 2.024 70 1.238 74 1.075 74 6.667 

Totaal  3.308 100 2.882 100 1.673 100 1.453 100 9.316 

Opleidingsniveau Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Hoog  495 26 310 23 222 27 215 26 1242 

Middelbaar en laag  1.380 74 1.016 77 600 73 605 74 3.601 

Totaal  1.874 100 1.326 100 823 100 820 100 4.843 
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3.5.3 Consumptie-effecten bezoekers 

De bestedingen van internationale zakelijke en privébezoekers zijn goed voor bijna 4.000 fte waar-

van ruim de helft in Den Haag en regio. Het grootste deel van deze banen betreft functies voor werk-

nemers met een middelbaar of laag opleidingsniveau (zie Tabel 3.43 en Tabel 3.44). 

 

Tabel 3.43 Indirecte werkgelegenheid door bestedingen van internationale zakelijke bezoekers bij 

bedrijven die leveren aan internationale bezoekers (banen), naar opleidingsniveau, 2012 

 

Tabel 3.44 Indirecte werkgelegenheid door bestedingen van internationale privébezoekers bij be-

drijven die leveren aan privébezoekers (banen), naar opleidingsniveau, 2012 

 

Als we bovenstaande indirecte werkgelegenheid naar opleidingsniveau bij elkaar optellen ontstaat 

het volgende beeld. Drie op de vier banen die indirect ontstaan door de aanwezigheid van internati-

onale organisaties in de stad Den Haag betreft een functie voor middelbaar en laag opgeleide werk-

nemers (zie Tabel 3.45). 

 

Tabel 3.45 Totale indirecte werkgelegenheid (banen), naar opleidingsniveau, 2012 

 

 

 

  

Opleidingsniveau Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Hoog  238 15 70 16 79 19 137 16 524 

Middelbaar en laag  1.317 85 378 84 336 81 710 84 2.740 

Totaal  1.555 100 448 100 415 100 847 100 3.264 

Opleidingsniveau Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Hoog  48 17 18 16 13 21 26 17 104 

Middelbaar en laag  235 83 91 84 49 79 123 83 498 

Totaal  283 100 109 100 62 100 149 100 602 

Opleidingsniveau Den Haag 

 Regio  

Den Haag 

Gebied  

Overig ZH 

 

Buiten ZH Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  

Hoog  1.758  25 1.256  26 750  25 755  23         4.519  

Middelbaar en laag  5.262  75 3.509  74 2.222  75 2.513  77      13.506  

Totaal  7.020 100 4.765 100 2.973 100 3.268 100 18.025 
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3.6 Totale effecten (direct en indirect)  

3.6.1 Totale productie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid 

In de voorgaande paragrafen zijn de directe en indirecte effecten van de internationale organisaties 

gepresenteerd. Als we deze effecten bij elkaar tellen, ontstaat het totale beeld. Omdat in dit onder-

zoek voor het eerst de effecten van bezoekers zijn meegenomen maken we waar nodig onderscheid 

tussen totale effecten inclusief en exclusief bezoekers. In Figuur 3.23 zijn de totale economische 

effecten van internationale bezoekers weergegeven. Deze zijn dus inclusief effecten van buitenland-

se bezoekers. 

 

Figuur 3.23 Totale economische effecten internationale organisaties, 2012 

 

 

De aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en regio zorgt direct en indirect voor 

ruim 37.500 banen (zie Tabel 3.46). Exclusief bezoekerseffecten gaat het om een totaal effect van 

33.600 directe en indirecte banen. Het aantal banen bij de internationale organisaties zelf is hier 

met meer dan 19.000 ruim de helft van (52 procent). Op basis hiervan kan geconcludeerd worden 

dat een baan bij een internationale organisatie ongeveer een baan (fte) daarbuiten oplevert, via de 

inkoop van de internationale organisaties en de bestedingen van de buitenlandse werknemers en 

bezoekers.  

 

Tabel 3.46 Totaal directe en indirecte werkgelegenheid, naar type organisatie, 2012 

Type organisatie Den Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Intergouvernementeel / VN 58 17 14 12  6.609  

Europees 40 36 15 9  14.227  

Kennis 29 43 21 7  1.914  

NGO 43 17 24 16  5.916  

Onderwijs 47 29 16 8  3.596  

Ambassades en consulaten 53 23 16 9  5.194  

Aan ambassades gelieerde organisaties 53 25 16 5  110  

Totaal  46 27 17 10         37.565  
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Figuur 3.24 Regionale verdeling totale werkgelegenheid, naar type organisatie, 2012 

 

 

Van de directe en indirecte werkgelegenheid wordt 62 procent (ruim 23.000 banen) gegenereerd 

door de internationale organisaties die zijn gevestigd in de gemeente Den Haag. Bijna de helft van 

de directe en indirecte werkgelegenheid die samenhangt met de aanwezigheid van de internationale 

organisaties in Den Haag en regio slaat neer in de gemeente Den Haag. Ruim een kwart slaat neer in 

de Haagse regio (27 procent), de overige 27 procent van de werkgelegenheid wordt gerealiseerd in 

de rest van de provincie Zuid-Holland en daarbuiten (zie Tabel 3.47 Totaal directe en indirecte werk-

gelegenheid naar bronregio, 2012). Wanneer we kijken naar de totale directe en indirecte werkgele-

genheid exclusief bezoekerseffecten ontstaat een vergelijkbare verhouding in regionale neerslag van 

effecten. 

 

Tabel 3.47 Totaal directe en indirecte werkgelegenheid naar bronregio, 2012 

Bronregio 

Den 

Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Den Haag 50 21 17 11 23.371 

Overig regio Den Haag 37 38 15 9 14.194 

Totaal  46 27 17 10 37.565 

 

De uitsnede Juridisch neemt met 18 procent een aanzienlijk deel van de totale directe en indirecte 

werkgelegenheid in het internationale cluster voor haar rekening. De uitsnede Ontwikkelingssamen-

werking neemt 7 procent voor haar rekening. Het aandeel van de clusters Veiligheid, Vrede en Water 

is met gezamenlijk 5 procent relatief laag. Wanneer we kijken naar de uitsnedes exclusief werkgele-

genheid door bezoekerseffecten zijn zij samen goed voor ruim 10.500 directe en indirecte banen, 

bijna 32 procent van het totale werkgelegenheidseffect (exclusief bezoekerseffecten). De bezoe-

kerseffecten die in dit onderzoek zijn berekend zorgen dus voor 1.000 extra fte in de uitsnedes. 
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Tabel 3.48 Totaal directe en indirecte werkgelegenheid naar uitsnede, 2012 

Uitsnede NGO’s 

Den 

Haag 

Regio  

Den Haag 

Gebied 

overig ZH Buiten ZH Totaal 

 

% % % % Abs.  

Juridisch  54 20 15 11                6.911  

Ontwikkelingssamenwerking 44 19 22 14                2.767  

Veiligheid 57 16 16 12                1.134  

Vrede 46 23 20 11                   102  

Water 36 30 22 12                   686  

Totaal  51 20 17 12              11.600  

 

Box 3 Nieuwe huisvesting Eurojust 

Eurojust en het Internationaal Strafhof (ICC) delen op dit moment twee panden in de Binckhorst 

nabij de A12. In het derde kwartaal van 2014 start de bouw van de nieuwe huisvesting aan de Jan 

Willem Frisolaan, centraal gelegen in de Internationale Zone. De verhuizing van Eurojust zal het 

cluster internationale instellingen in de Internationale Zone versterken. De oplevering staat gepland 

voor 2016.  

Nieuwe huisvesting Eurojust 

 

Bron: Gemeente Den Haag, 2014 

 

Ruim een derde van de directe werkgelegenheid bij internationale organisaties betreft functies voor 

middelbaar en laag opgeleide medewerkers. Van de indirecte werkgelegenheid gaat het om drie op 

de vier banen (zie Tabel 3.49). 

 

Tabel 3.49 Totaal directe en indirecte werkgelegenheid naar opleidingsniveau, 2012 

 

Opleidingsniveau 

Directe  

werkgelegenheid 

Indirecte  

werkgelegenheid        Totaal 

 

Abs. % Abs. % Abs.  %  

Hoog  12.896 60,0 4.510 25,0 17.406 46,3 

Middelbaar en laag  6.653 34,0 13.506 75,0 20.159 53,7 

Totaal  19.549 100 19.549 100 37.565 100 
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3.6.2 Verhoudingen tussen directe en indirecte effecten 

De indirecte werkgelegenheid is bijna even groot als de directe werkgelegenheid zoals blijkt uit Tabel 

3.50 waar de totale werkgelegenheid is opgenomen. De toegevoegde waarde die wordt gerealiseerd 

door de internationale organisaties is met 54 procent hoger dan de toegevoegde waarde die wordt 

gegenereerd bij derden door de inkoop van de internationale organisaties (de achterwaartse effec-

ten). Exclusief directe en indirecte consumptie effecten door bezoekers was het aandeel toegevoeg-

de waarde door directe effecten internationale organisaties 57 procent. 

 

Tabel 3.50 Verhouding tussen de directe en indirecte effecten, 2012 

  Toegevoegde waarde Werkgelegenheid 

  Abs. (mln €) % Abs. % 

Directe effecten internationale organisaties 1.614 54 19.549 52 

Directe consumptie effecten 544 18 6.252 17 

Indirecte consumptie effecten 141 5 2.457 7 

Achterwaartse effecten 680 23 9.316 25 

Totaal 2.979 100 37.565 100 

 

 

3.6.3 Economische effecten internationale organisaties in Haags perspectief 

In 2012 omvatte de totale werkgelegenheid in de gemeente Den Haag ongeveer 197.613 banen 

(uitgedrukt in fte)17. Wanneer we dit afzetten tegen de directe en indirecte werkgelegenheid die 

door de internationale organisaties in Den Haag en regio wordt gecreëerd, dan blijkt dat 8,7 procent 

van de werkgelegenheid in de gemeente Den Haag door de aanwezigheid van internationale organi-

saties wordt gegenereerd. Wanneer we kijken naar dit aandeel exclusief de effecten van bezoekers 

is het met 8,2 procent iets lager. 

 

Tabel 3.51 Economische betekenis internationale organisaties in economie Den Haag (banen) 

  Direct Indirect Totaal direct en indirect 

Totale economie  

Den Haag 

Arbeidsjaren 10.077 7.020 17.097 197.613 

% van totaal 5,1 3,6 8,7 

 
 

In de regio Den Haag (inclusief de gemeente Den Haag) is het aandeel van de werkgelegenheid dat 

direct of indirect gerelateerd is aan de aanwezigheid van de internationale organisaties lager dan in 

de gemeente Den Haag, namelijk 5,5 procent (en 5,0 procent exclusief bezoekerseffecten). Zie Ta-

bel 3.52. In de regio Den Haag exclusief gemeente Den Haag bedraagt dit 3,1 procent. 

 

Tabel 3.52 Economische betekenis internationale organisaties in economie regio Den Haag (banen) 

  Direct Indirect Totaal direct en indirect 

Totale economie regio 

Den Haag 

arbeidsjaren 15.584 11.785 27.368 508.213 

% van totaal  3,1 2,3 5,5 

 

                                                           
17 CBS, Nationale rekeningen 2012; Arbeidsrekeningen. Bewerking Decisio. 
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Bijna de helft van de indirecte werkgelegenheid die de aanwezigheid van de internationale organisa-

ties met zich meebrengt slaat neer buiten de regio. Dit deel van de werkgelegenheid is in boven-

staande tabel uiteraard niet meegerekend. Wel blijkt uit de gegevens dat Den Haag een internatio-

nale banenmotor is voor de stad en de regio. De toegevoegde waarde die de internationale organisa-

ties creëren in Den Haag maakt 6,3 procent uit van de totale toegevoegde waarde die in de econo-

mie van de gemeente Den Haag wordt gecreëerd (zie Tabel 3.53). 

 

Tabel 3.53 Economische betekenis internationale organisaties in economie Den Haag (Toegevoegde 

Waarde in mln €) 

  Direct Indirect Totaal direct en indirect 

Totale economie 

Den Haag 

Toegevoegde waarde 747 356 1.103 17.560 

% van totaal  4,3 2,0 6,3 

 
 

Voor de regio Den Haag (inclusief de gemeente Den Haag) is het aandeel van de internationale or-

ganisaties in de totale toegevoegde waarde lager, maar nog steeds behoorlijk groot. 5,4 procent van 

de toegevoegde waarde in de regio is direct of indirect gerelateerd aan de internationale organisa-

ties in de regio. In de regio exclusief gemeente Den Haag bedraagt dit 5,0 procent. 

 

Tabel 3.54 Economische betekenis internationale organisaties in economie regio Den Haag (Toege-

voegde Waarde in mln €) 

  Direct Indirect Totaal direct en indirect 

Totale economie 

regio Den Haag 

Toegevoegde waarde 1.614 803 2.417 44.589 

% van totaal  3,6 1,8 5,5 

  

3.7 Conclusie 

De belangrijkste conclusies over de economische impact van de internationale organisaties, ambas-

sades, internationale scholen en NGO’s voor Den Haag en de regio Haaglanden vatten we in deze 

slotparagraaf samen. 

 

3.7.1 Economische impact werkgelegenheid 

 Het totaal aantal banen bij internationale organisaties is toegenomen van 18.173 in 2010 naar 

19.549 in 2012. Dit is een groei van 1.367 banen (ruim 7 procent). Van het totaal aantal banen 

zijn ruim 12.600 banen (65 procent) bij organisaties gevestigd in de gemeente Den Haag en 

6.900 banen bij organisaties in de regio Den Haag (35 procent), 

 Indirect (via consumptieve bestedingen van internationale werknemers en de inkoop van pro-

ducten en diensten van de internationale organisaties) leveren de internationale organisaties 

landelijk nog eens ruim 18.000 banen op, 

 Deze indirecte werkgelegenheid betreft voor 75 procent functies voor middelbaar en lager opge-

leiden en het grootste deel van de werkgelegenheid slaat neer in Den Haag en omringende ge-

meenten, 
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 In totaal leveren de internationale organisaties ruim 37.500 banen op in Den Haag en regio, de 

provincie Zuid-Holland en overig Nederland, 

 Een deel van de werkgelegenheidsgroei komt door organisaties die in eerdere onderzoeken niet 

zijn meegenomen omdat die toen nog niet in beeld waren,  

 Met name enkele Europese organisaties zijn grote werkgevers (European Patent Office, 

ESA/ESTEC), waardoor het aandeel van de Europese organisaties in de werkgelegenheid relatief 

groot is (35 procent). De intergouvernementele organisaties dragen 19 procent bij aan de werk-

gelegenheid en de ambassades en consulaten 17 procent,  

 Net als in de voorgaande onderzoeken is apart aandacht besteed aan het cluster Juridisch. Dit 

cluster is met 3.775 banen verantwoordelijk voor 19 procent van de werkgelegenheid bij interna-

tionale organisaties, 

 De werkgelegenheid in het cluster Ontwikkelingssamenwerking telt 1.104 banen, 6 procent van 

de totale werkgelegenheid bij internationale organisaties. De NGO-clusters Veiligheid, Vrede en 

Water zijn met in totaal 966 banen relatief klein. Zij creëren bijna 5 procent van de totale werkge-

legenheid bij de onderzochte organisaties, 

 Van de werknemers bij internationale organisaties is 60 procent (11.900) een internationale 

werknemer en 40 procent (7.700) een Nederlandse werknemer. Voornamelijk bij intergouverne-

mentele en Europese organisaties is een ruime meerderheid van de werknemers niet Neder-

lands. Bij non-gouvernementele organisaties en kennisinstellingen is een meerderheid van de 

werknemers van Nederlandse komaf,  

 Ongeveer de helft (52 procent) van de werknemers bij internationale organisaties woont in de 

gemeente Den Haag en 28 procent woont in de regio Den Haag, 

 Het gemiddelde bruto inkomen van internationale werknemers bij internationale organisaties 

bedraagt € 74.300.  

 

3.7.2 Economische impact bestedingen 

De belangrijkste conclusies betreffende de directe en indirecte bestedingseffecten zijn: 

 De totale bestedingen (omzet) van internationale organisaties in Den Haag en regio bedragen 

samen € 2,5 miljard. De internationale organisaties in Den Haag besteden bijna € 1,3 miljard, de 

organisaties in de overige regio Den Haag besteden ruim € 1,2 miljard,  

 De € 2,5 miljard aan bestedingen levert een toegevoegde waarde van € 1,6 miljard. Ruim € 700 

miljoen hiervan wordt gegenereerd door bestedingen van internationale organisaties in de ge-

meente Den Haag; de organisaties in de overige regio Den Haag genereren bijna € 900 miljoen 

toegevoegde waarde met hun directe bestedingen, 

 De indirecte bestedingen (door werknemers, bezoekers en toeleveranciers van internationale 

organisaties) bedragen € 2,7 miljard. Dit levert een toegevoegde waarde van € 1,4 miljard. Sa-

men met de toegevoegde waarde van € 1,6 miljard uit de totale bestedingen zijn de internationa-

le organisaties in Den Haag en regio in totaal goed voor een economische impact van ruim € 3,0 

miljard, 

 In totaal zijn de internationale organisaties door hun aanwezigheid goed voor ruim € 5,2 miljard 

aan bestedingen (productie) die niet zouden hebben plaats gevonden als de internationale orga-
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nisaties hier niet zouden zijn gevestigd. Deze bestedingen zorgen voor een toegevoegde waarde 

(bijdrage aan het bruto binnenlands product) van in totaal circa € 3,0 miljard, 

 De bestedingen van internationale werknemers leveren direct en indirect circa 4.800 banen op. 

Van deze banen wordt ruim de helft gecreëerd door bestedingen van internationale werknemers 

bij Europese organisaties. Van deze werkgelegenheid slaat ruim 57 procent (ruim 2.700 banen) 

in de gemeente Den Haag neer en 20 procent (bijna 1.000 banen) in de regio Den Haag,  

 De inkoop van producten en diensten van de internationale organisaties bij derden creëert in 

totaal ruim 9.300 banen. 16 procent van deze werkgelegenheid wordt buiten de provincie Zuid-

Holland gecreëerd, 36 procent binnen de gemeente Den Haag en 31 procent in de regio Den 

Haag, 

 Het cluster Juridisch is in termen van directe en indirecte werkgelegenheid (consumptie-effecten 

internationale werknemers en inkoop bij derden) verantwoordelijk voor 15 procent van de totale 

werkgelegenheid die gerelateerd is aan de aanwezigheid van internationale organisaties. Het 

cluster Ontwikkelingssamenwerking creëert 8 procent van de totale werkgelegenheid,  

 In de gemeente Den Haag is 8,2 procent van de werkgelegenheid direct of indirect gerelateerd 

aan de internationale organisaties. In de regio Den Haag (inclusief de gemeente) is 5 procent van 

de werkgelegenheid direct of indirect gerelateerd aan de aanwezigheid van de internationale or-

ganisaties.   
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4 Ontwikkeling economische effecten 2004 – 2012 

4.1 Ontwikkelingen in de afgelopen 8 jaar 

Voor de vierde keer zijn de economische effecten van internationale organisaties in Den Haag en 

regio in kaart gebracht. Wanneer we de resultaten van de vier onderzoeken op een rij zetten blijkt 

dat de economische betekenis van de internationale organisaties groeit. Echter, de resultaten van 

de onderzoeken zijn niet een op een vergelijkbaar. Bij elk onderzoek is het aantal benaderde organi-

saties aanzienlijk toegenomen (zie tabel 4.1). Dit komt niet alleen doordat het aantal internationale 

organisaties in de regio in dezelfde mate toenam, maar ook omdat de gemeente Den Haag door 

effectief (acquisitie) beleid het cluster internationale organisaties steeds beter in kaart brengt, waar-

door het beeld steeds vollediger wordt. 

 

4.1.1 Ontwikkeling directe werkgelegenheid naar type organisatie 

In 2007 was het aantal in de onderzoeksgroep opgenomen organisaties gestegen met ruim 42 pro-

cent ten opzichte van 2004. De stijging in 2010 ten opzichte van 2007 bedraagt ruim 30 procent; 

van 2010 naar 2012 gaat het om bijna 20 procent (zie tabel 4.1). De totale stijging tussen 2004 en 

2012 van het aantal internationale organisaties dat was opgenomen in het onderzoek bedraagt 121 

procent.  

 

Tabel 4.1 Aantal internationale organisaties in 2004, 2007, 2010 en 2012 

  2004 2007 2010 2012 

Intergouvernementeel / VN 10 12 15 18 

Europees 15 19 26 25 

Kennis 8 18 16 12 

NGO 23 66 116 128 

Onderwijs 14 16 20 25 

Cultuur18 x x 6 6 

Expat serviceorganisaties19 x x x 26 

Ambassades en consulaten 97 107 111 115 

Aan ambassades gelieerde organisaties20 x x x 14 

Totaal  167 238 310 369 

% t.o.v. voorgaande meting   42,5 30,3  19,0 

                                                           
18 Bij de onderzoeken in 2005 en 2008 maakten de culturele instellingen geen onderdeel uit van de onder-

zoekpopulatie.   

19 Bij de onderzoeken in 2005, 2008 en 2010 maakten de expat serviceorganisaties geen onderdeel uit van 

de onderzoekspopulatie. 

20 Bij de onderzoeken in 2005, 2008 en 2010 maakten de aan ambassades gelieerde organisaties geen on-

derdeel uit van de onderzoekspopulatie. 
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Figuur 4.1 Aantal internationale organisaties in 2004, 2007, 2010 en 2012  

 

 

Tabel 4.2 Aantal banen bij internationale organisaties in 2004, 2007, 2010 en 2012 

  2004 2007 2010 2012 

Intergouvernementeel / VN 2.278 3.158 3.487 3.704 

Europees 5.543 5.473 5.983 6.758 

Kennis 482 606 695 1.115 

NGO 181 302 2.392 2.392 

Onderwijs 1.020 1.509 2.163 2.130 

Cultuur x x 253 86 

Expat serviceorganisaties x x x 27 

Ambassades en consulaten 2.964 3.076 3.200 3.280 

Aan ambassades gelieerde organisaties x x x 86 

Totaal  12.468 14.205 18.173 19.576 

% t.o.v. voorgaande meting  13,9 27,9 7,7 

 

Er is de afgelopen drie jaar met name een groei te zien in het segment Intergouvernementeel, Ken-

nis en Europees. Dit is te verklaren uit een toename van het aantal organisaties en banen enerzijds, 

en een gedeeltelijk andere indeling naar type organisatie. De autonome groei van de organisaties die 

in 2010 ook deel uitmaakten van het onderzoek zijn eveneens verantwoordelijk voor een deel van 

de groei, met name het segment Europees (bijna 13 procent) en Intergouvernementeel / VN (ruim 6 

procent). Het totale aantal banen bij internationale organisaties tussen is tussen 2004 en 2012 met 

57 procent gegroeid.  
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Figuur 4.2 Aantal banen bij internationale organisaties in 2004, 2007, 2010 en 2012  

 

 

De toename van de werkgelegenheid is daarmee minder sterk dan de toename van het aantal inter-

nationale organisaties. Dit is vooral te verklaren door de toename van het aantal kleine internationa-

le organisaties die de gemeente Den Haag de afgelopen jaren signaleert. 

 

De groei van de werkgelegenheid bij internationale organisaties tussen 2010 en 2012 komt voor 

een belangrijk deel door de groei van het aantal banen in het segment Kennis. Daarnaast heeft een 

deel van de grotere organisaties in het segment Intergouvernementeel / VN een autonome groei 

doorgemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid in Den Haag als ‘Internationale Stad 

van Vrede en Recht’ wordt gekenmerkt door vier hoofdzuilen: Europese organisaties, intergouverne-

mentele organisaties, ambassades en NGO's. De afgelopen jaren groeit vooral het aantal NGO’s 

snel. De gemeente zet hier ook op in, en heeft die mogelijkheid in dit segment ook meer dan bij in-

tergouvernementele organisaties, ambassades en internationale scholen, waar de locatiekeuze in 

hogere mate wordt bepaald door betrokken natiestaten, betrokken Haagse ministeries en/of andere 

rijksinzet.  

 

4.1.2 Ontwikkeling totale werkgelegenheid 

In tabel 4.3 is de totale werkgelegenheid weergegeven die samenhangt met de aanwezigheid van de 

internationale organisaties voor de jaren 2004, 2007, 2010 en 2012. Voor 2012 gaat het hier om 

totale werkgelegenheid inclusief de effecten van bezoekers. Deze leveren 4.000 extra indirecte ba-

nen op. In de afgelopen jaren leverde een baan bij een internationale organisatie ongeveer één baan 

extra daarbuiten op. In 2012 levert een baan bij een internationale organisatie nog steeds één baan 

daarbuiten op. Laten we de consumptie-effecten door bezoekers buiten beschouwing is deze ver-

houding 0,7 (een baan bij een internationale organisatie levert dan 0,7 baan daarbuiten op). De 

totale werkgelegenheid die is gerelateerd aan de aanwezigheid van de internationale organisaties 

steeg tussen 2004 en 2012 met ongeveer 55 procent (en 40 procent wanneer we de indirecte ba-

nen door consumptie-effecten door bezoekers niet meenemen). 
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Tabel 4.3 Directe en indirecte werkgelegenheid in banen in 2004, 2007, 2010 en 2012 

  2004 2007 2010 2012 

Directe werkgelegenheid 12.000 14.000 18.000 19.500 

Indirecte werkgelegenheid 12.000 14.000 17.500 18.000 

Totaal  24.000 28.000 35.500 37.500 

% t.o.v. voorgaande meting   16,7 26,8 5,6 

 

De mate waarin het cluster internationale organisaties direct en indirect bijdraagt aan de totale 

werkgelegenheid in de gemeente Den Haag is gegroeid van 4,6 procent in 2004 naar 8,7 procent in 

2012 (zie tabel 4.4). Zonder consumptie-effecten door bezoekers is deze bijdrage 7,7 procent in 

2012. Het belang van de organisaties voor de werkgelegenheid in de gemeente Den Haag blijft zo-

wel in absolute als in relatieve zin zeer groot. 

 

Tabel 4.4 Aandeel directe en indirecte werkgelegenheid internationale organisaties in Den Haag  

  2004 2007 2010 2012 

Den Haag 

   

 

Totale werkgelegenheid Den Haag 188.619 191.158 197.733 197.613 

Directe en indirecte werkgelegenheid 

internationale organisaties 8.710 12.999 17.226 17.097 

Betekenis internationale organisaties 4,6 6,8 8,7 8,7 

 

Het aandeel van de toegevoegde waarde in de gemeente Den Haag dat direct of indirect aan de 

aanwezigheid van internationale organisaties is gerelateerd ligt tussen de waarden van 2007 en 

2010 in (zie tabel 4.5). De daling ten opzichte van 2010 heeft enerzijds te maken met het teruglo-

pen van de budgetten van internationale organisaties (met name bij NGO’s). Dit jaar is daarnaast 

een beperkte correctie toegepast op de budgetten per organisatie. Voornamelijk NGO’s beschikken 

over relatief grote budgetten waarvan slechts een deel in Nederland terechtkomt. Zij besteden na-

melijk ook budget aan activiteiten in het buitenland. In eerdere versies is het gehele budget meege-

rekend, in dit onderzoek slechts het deel dat in Nederland terechtkomt. Een laatste verklaring voor 

deze terugloop is dat er met een geactualiseerd input/output model is gerekend. Blijkens de laatste 

inzichten is de toegevoegde waarde per bestede euro (indirecte effecten) wat lager dan waar in eer-

dere onderzoeken van was uit gegaan. 

 

Tabel 4.5 Aandeel directe en indirecte Toegevoegde Waarde in de economie van Den Haag (mln €) 

  2004 2007 2010 2012 

Den Haag 

   

 

Totale Toegevoegde Waarde 12.210 13.307 17.436 18.112 

Directe en indirecte Toegevoegde Waarde 717 855 1.466 1.103 

Belang internationale organisaties 5,9 6,4 8,4 6,1 
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4.2 Nieuwe internationale organisaties 

Bijna alle organisaties die in 2010 onderdeel uitmaakten van de onderzoeksgroep zijn wederom 

meegenomen in het huidige onderzoek. Een enkele organisatie is in 2012 niet meer meegenomen in 

het onderzoek wegens een verhuizing of faillissement, zoals de Locomotive Organisation (LO) en 

International Criminal Law Services (ICLS). Tegenover de enkele organisatie die wordt opgeheven of 

samengaat met een andere organisatie, staat een groter aantal nieuwe organisaties en (ook) organi-

saties die naar Den Haag verhuizen. In totaal zijn in dit onderzoek ruim 50 nieuwe organisaties mee-

genomen ten opzichte van het onderzoek in 2010. Dit zijn niet allemaal nieuw in Den Haag en regio 

gevestigde organisaties, maar ook organisaties die al langer in de regio aanwezig zijn, maar niet zijn 

meegenomen in de eerdere onderzoeken. Den Haag weet zich inmiddels als ‘Internationale Stad van 

Vrede en Recht’ goed te profileren en is daarmee een stad die voor veel internationale organisaties 

een aantrekkelijk profiel heeft. Het actieve beleid en de inspanningen van de gemeente Den Haag 

om internationale organisaties (blijvend) te faciliteren geeft een positieve verwachting van de ont-

wikkeling van het internationale cluster in Den Haag. De rol en versterking van de Internationale 

Zone speelt hierin ook een belangrijke rol, zie Box 4. 

 

Figuur 4.3 Internationale Zone Den Haag met locatie van de intergouvernementele organisaties 

 

Bron: Gemeente Den Haag (2013), bewerking door Decisio. 
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Box 4 Internationale Zone Den Haag  

De Internationale Zone is het gebied tussen de Haagse binnenstad, Scheveningen, de Waalsdor-

pervlakte en de Oostduinen. De zone vormt voor Den Haag het ‘visitekaartje als Internationale Stad 

van Vrede en Recht’. Deze zone, waar reeds diverse internationale organisaties gevestigd zijn, is 

aangewezen door de gemeente Den Haag als een gebied waar zich in de toekomst meer internati-

onale instellingen kunnen vestigen. Door voortgaande investeringen in de openbare ruimte, goede 

bereikbaarheid, veiligheid en de aanwezigheid van een internationaal aantrekkelijke en natuurlijke 

ligging nabij zee, is de Internationale Zone een attractieve vestigingslocatie voor grote internationa-

le organisaties. In onderstaand overzicht zijn de gevestigde internationale organisaties opgenomen, 

zowel in 2012 als de verwachte situatie in 2015 en 2018. Voor een kaart van de Internationale 

Zone, zie Figuur 4.3. 

 

Organisatie 2012 2015 2018 

Eurojust - - N 

Europol / European Cybercrime Centre (ECC) O O N 

International Court of Justice (ICJ) O O O 

International Criminal Court (ICC) - - N 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) O 0 - 

International Organization for Migration (IOM) O 0 O 

Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) O 0 O 

Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) - 0 R 

NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) O R O 

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) O 0 O 

Peace Palace Library (PPL) O 0 O 

Permanent Court of Arbitration (PCA) O 0 O 

The Hague Conference on Private International Law (HCCH) O H O 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) O 0 O 

 

 

 

 

  

Legenda: O Gevestigd - N Nieuwbouw - R Renovatie - H Herhuisvesting 
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5 Den Haag en regio als vestigingsplaats 

5.1 Keuze voor Den Haag en regio 

Veel internationale organisaties hebben de keuze voor Den Haag (en regio) gemaakt omdat de aard 

van de organisatie of van de werkzaamheden vraagt om een locatie in de regeringsstad. Voor deze 

organisaties spelen dan ook geen andere locatiefactoren mee en is het feit dat de regering in Den 

Haag zetelt doorslaggevend. Niet alleen het landsbestuur heeft een aantrekkende kracht op interna-

tionale organisaties, maar ook het imago van Den Haag als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. 

De gemeente zet zich sterk in voor het verder ontwikkelen van en bekendheid geven aan het imago 

van Den Haag als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. Uit de enquête blijkt dat dit imago ervoor 

zorgt dat organisaties Den Haag als aantrekkelijke vestigingsplaats zien. Een aantal organisaties 

geeft aan dat de aanwezigheid van een aantal internationaal toonaangevende organisaties vervol-

gens de doorslag geeft ten gunste van Den Haag als vestigingsstad. Figuur 5.1 geeft schematisch 

weer welke effecten de gemeente Den Haag toekent aan het zijn van ‘Internationale Stad van Vrede 

en Recht’.  

 

Figuur 5.1 Spin-off effecten van het imago ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ 

 

 

Een groot aantal organisaties waarvoor het niet noodzakelijk is om zich in de regeringsstad te vesti-

gen geeft aan dat vooral de aanwezigheid van andere internationale organisaties de doorslag heeft 

gegeven. De mogelijkheden voor samenwerking zijn hierdoor groot en de organisatie kan ‘meeliften’ 

op het imago en de netwerkkracht van Den Haag en de grotere instellingen zoals de verschillende 

tribunalen, het Internationaal Gerechtshof, Europol, et cetera. Ook de beschikbaarheid van een po-

pulatie Engelssprekende internationals speelt een rol in de locatiekeuze. Een aantal (kleinere) orga-

nisaties geeft aan te hebben gekozen voor Den Haag door de diensten en ondersteuning die de 

gemeente verleent (bijvoorbeeld het aanbieden van geschikte kantoorruimte, mogelijkheden voor 

het aanvragen van subsidies). Hieruit blijkt dat de inspanningen van Den Haag om nieuwe internati-

onale organisaties aan te trekken zijn vruchten afwerpt. Concreet voorbeeld is The Hague Security 

Delta (HSD) die door een organisatie als doorslaggevende vestigingsplaatsfactor wordt genoemd. 
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Box 5 The Hague Security Delta (HSD) 

Het veiligheidscluster is een mooi voorbeeld van een cluster dat zich mede dankzij de karakteris-

tieke economische structuur van de Haagse regio sterk ontwikkelt. De gevestigde internationale 

organisaties in de Haagse regio, de bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van security, de 

focus op veiligheid (naast vrede en recht), het imago van Den Haag en de publiek-private inspan-

ningen om hier een succes van te maken, werpen hun vruchten af. In dit cluster zijn in de Haagse 

regio vele bedrijven actief die niet alleen goed zijn voor de werkgelegenheid in de veiligheidssector 

maar ook zorgen voor een verdere doorontwikkeling van dit cluster. Dit komt de versterking van het 

innoverend vermogen van dit cluster ten goede. Vanaf 2007 is er een innovatief veiligheidscluster 

in ontwikkeling: bedrijven, kennisinstellingen en andere (internationale) organisaties hebben in-

middels 20 innovatieprojecten op het gebied van veiligheid gestart en/of uitgevoerd. De gemeente 

Den Haag heeft hieraan actief bijgedragen, onder andere als medefinancier. De economische spin-

off van de innovaties is divers: deze kan bestaan uit groei in arbeidsplaatsen en omzet bij bestaan-

de organisaties, soms ontstaan er nieuwe (internationale) organisaties. 

 

HSD Campus Beatrixpark 

 

 

Het HSD initiatief is eind 2010 gestart als een ‘Pieken in de Delta’ project waarin private partijen 

als TNO, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), the Hague Center of Strategic Studies (HCSS) en 

de Kamer van Koophandel Haaglanden samenwerken met publieke partijen als de West Holland 

Foreign Investment Agency (WFIA), de gemeente Den Haag en het Ministerie van EZ. Het doel is om 

het bestaande netwerk van security bedrijven te professionaliseren, een investeringsfonds of ont-

wikkelingsmaatschappij te starten en innovatiecentra te ontwikkelen.  

Begin 2012 was de officiële lancering van the Hague Security Delta (HSD). De eerste resultaten zijn 

al duidelijk zichtbaar. Zo is met steun van de EU het HSD Development Fund opgezet, waaruit de 

eerste vijf innovatieve projecten op het gebied van veiligheid inmiddels zijn gefinancierd. Een ander 

succes is de HSD Campus, het nationale innovatiecentrum op het gebied van veiligheid met een 

oppervlakte van 1.400 m2, met daarin labs, opleidingsfaciliteiten en kantoor- en vergaderruimtes. 

Deze campus is in februari 2014 door de Minister van Justitie Ivo Opstelten geopend.  
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Naast Den Haag geven veel organisaties aan ook een andere locatie te hebben overwogen. Met 

name Amsterdam, Brussel, Londen, New York, Washington en Genève worden relatief vaak ge-

noemd. Andere genoemde locaties zijn onder meer Leiden, Utrecht, Barcelona, Rome, Berlijn, Miami, 

Kopenhagen, Parijs, Tokyo, Wenen en Warschau. 

 

Box 6 Winkelaanbod voor de expatgemeenschap 

“The Best of British” – zo luidt de slogan op de website van Thomas Green’s. In 2004 opende dit 

winkelmerk een supermarkt in de 1 kilometer lange, hoogwaardige winkelstraat Frederik Hendrik-

laan (of afgekort ‘Fred’), aan de rand van de Internationale Zone. De Haagse winkel biedt een as-

sortiment van 2.000 Britse producten met daarnaast levensmiddelen uit de Verenigde Staten en 

Zuid-Afrika. Dankzij de grote expatpopulatie biedt de stad meer winkels met producten van ‘thuis’, 

waaronder Kelly’s Expat Shopping. Deze winkel biedt een Brits en Amerikaans assortiment en heeft 

twee vestigingen, een nabij het Vredespaleis en een tweede in Wassenaar. In Wassenaar is ook 

een Britse bakkerij gevestigd, Chester’s Kitchen.  

Het winkelaanbod voor expats groeit door, mede dankzij het pas geopende warenhuis Marks & 

Spencer in de Haagse binnenstad. De vestiging in de binnenstad beslaat drie verdiepingen en bijna 

5.000 vierkante meter en beschikt over een ‘Foodhall’ met daarin een bakkerij. Op 20 februari 

2014 werd de winkel officieel geopend; onder andere de Britse ambassadeur in Nederland was 

hierbij aanwezig.  

 

5.2 Belang en waardering verschillende vestigingsplaatsfactoren 

In het onderzoek is de internationale organisaties gevraagd aan te geven op een schaal van 1 tot 5 

(1=niet belangrijk, 5= heel belangrijk) hoe belangrijk een aantal locatiefactoren is voor de locatiebe-

slissing. Daarnaast hebben ze aangegeven wat de waardering van deze locatiefactoren is op hun 

huidige vestigingsplaats in Den Haag of in de regio Den Haag (1= zeer slecht, 5= zeer goed).  

 

In de figuren 5.2 tot en met 5.5 is voor alle locatiefactoren de score aangegeven van het belang en 

van de waardering. Ook is er een onderscheid gemaakt tussen de volgende typen organisaties; in-

tergouvernementele (of VN-)organisaties, Europese organisaties en NGO’s. Indien er sprake is van 

opvallende verschillen tussen deze typen organisaties en hun waardering voor de locatiefactoren 

worden deze toegelicht. Scores van het belang en de waardering van intergouvernementele (of VN-) 

organisaties, Europese organisaties en NGO’s zijn weergegeven in bijlage 5. Ter vergelijking is in de 

bijlage ook de score van vestigingsplaatsfactoren op belang en waardering in 2010 weergegeven. 

 

 

 

  

NGO, gevestigd in Den Haag sinds 2013 

Meest voorname rede om Den Haag als vestigingsplaats te kiezen: 

“Den Haag kan wel als het 'Silicon Valley' van het internationale recht en vrede worden gezien”. 



 

Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ 72 

De gemiddelde score van het totaal van alle locatiefactoren is als volgt:  

 Gemiddeld belang dat aan een locatiefactor wordt gehecht: 4,0.  

 Gemiddelde waardering van de locatiefactoren op de huidige locatie: 4,1. 

Deze scores zijn duidelijk hoger dan de gemiddelde score van belang (score 3,6) en waardering (3,7) 

in het onderzoek van 2010. 

 

5.2.1 Personeel en kantoorruimte 

De internationale organisaties hebben een vergelijkbare waardering voor de ervaring en werkinstel-

ling van het hoger en lager opgeleide personeel (rond de 4,2) ten opzichte van de totaal gemiddelde 

waarderingsscore. Het belang van de ervaring en werkinstelling van het personeel wordt door de 

organisaties lager ingeschaald dan de waardering. De intergouvernementele organisaties hechten bij 

een locatiekeuze groter belang aan de werkinstelling en ervaring van lager opgeleid personeel dan 

andere organisaties (5,0 tegenover 3,4 gemiddeld). De waardering is met een score van rond de 4,6 

eveneens een stuk hoger. Dit zijn opvallende veranderingen ten opzichte van de scores in 2010, de 

intergouvernementele organisaties hechtten toen beneden gemiddeld aan belang en werkinstelling 

van personeel. 

 

Box 7 Nieuwe huisvesting European Patent Office (EPO) 

In maart 2014 is gestart met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor European Patent Office 

(EPO) in Rijswijk. Het huidige 40 jaar oude pand wordt begin 2017 verruild voor een 100 meter 

hoog gebouw met 80.000 vierkante meter nieuwe werkomgeving voor 1.750 werknemers. De be-

drijven J.P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek, HEVO en Wolter & Dros zijn verantwoordelijk voor 

de realisatie van een van Nederlands’ grootste vastgoedprojecten ter waarde van € 250 miljoen. 

 

Nieuwbouw hoofdkantoor European Patent Office (EPO) 

 

Bron: http://www.epo.org/about-us/office/building.html. 

 

De locatiefactoren ten aanzien van kantoorruimte tonen een ander beeld dan in 2010. De internati-

onale organisaties hechten relatief veel belang aan de beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van 

kantoorruimte (ongeveer 4,3) en de waardering is met 0,3 tot 0,6 toegenomen ten opzichte van 

vorig onderzoek. Wel zijn er enkele verschillen te zien tussen de typen organisaties.  

http://www.epo.org/about-us/office/building.html
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Met name de intergouvernementele organisaties hechten veel belang aan kosten en beschikbaar-

heid van kantoorruimte (score van 4,8). De algemene waardering van deze factoren op de huidige 

vestigingslocatie is met 4,1 lager (zie figuur 6.2), maar wel gemiddeld. De waardering van intergou-

vernementele organisaties voor de beschikbaarheid van kantoorruimte is 4,8. 

 

Figuur 5.2 Belang en waardering van personeel en kantoorruimte 

 

 

 

5.2.2 Bereikbaarheid 

Het belang van verschillende modaliteiten en luchthavens voor de bereikbaarheid van de vestigings-

locatie loopt uiteen (zie figuur 6.3). Opvallend is dat Rotterdam The Hague Airport net als in 2010 

van groter belang is bij de locatiebeslissing van internationale organisaties (4,3) dan Schiphol Am-

sterdam Airport (3,4), al is het relatieve belang van Schiphol gegroeid (met 1,2 sinds 2010). De 

aanwezigheid van Rotterdam The Hague Airport wordt hoger gewaardeerd dan Schiphol (4,2 tegen-

over een 3,5). Voor NGO’s blijkt Schiphol geen belangrijke locatiefactor te zijn. Ze geven met een 

score van 1,9 een aanzienlijk lager belang aan dan de Europese organisaties met een score van 4,4 

en intergouvernementele organisaties (3,7). De mate waarin de organisaties gemiddeld genomen 

belang hechten aan Schiphol is met 1,2 opvallend gegroeid sinds 2010. 

 

Aan de bereikbaarheid per trein hechten de internationale organisaties gemiddeld meer belang dan 

aan de bereikbaarheid via andere modaliteiten. De bereikbaarheid van Den Haag en regio per spoor 

wordt daarnaast bovengemiddeld gewaardeerd. Belang en waardering zijn beiden hoog, wat bete-

kend dat de situatie in Den Haag aansluit bij de behoeften van de internationale organisaties. 
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Belang 

1= Ervaring lager opgeleid personeel 

2= Werkinstelling lager opgeleid personeel 

3= Werkinstelling hoogopgeleid personeel 

4= Ervaring hoogopgeleid personeel 

5= Beschikbaarheid kantoorruimte 

6= Kwaliteit kantoorruimte 

7= Kosten kantoorruimte 
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Figuur 5.3 Belang en waardering bereikbaarheid via verschillende modaliteiten  

  

 

In de enquête is niet specifiek gevraagd naar de ontsluiting van de luchthavens, maar de regio werkt 

wel aan verbetering van de verbinding met Rotterdam The Hague Airport: 

 

Box 8 Directe tramverbinding Rotterdam–The Hague Airport 

De OV-bereikbaarheid van Rotterdam–The Hague Airport (hierna: RDHA) vanuit Den Haag laat te 

wensen over. Terwijl luchthaven Schiphol vanuit Den Haag met OV binnen 30 minuten rechtstreeks 

bereikbaar is bedraagt de reistijd van Den Haag tot RDHA 40 tot 60 minuten (inclusief overstap)21. 

Tegelijkertijd groeide het aantal passagiers op de luchthaven tot 1,6 miljoen (in 2010: 1 miljoen) en 

versterkt de recente komst van Lufthansa, British Airways en Turkish Airlines het zakelijke aanbod 

op RDHA22. Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam hebben besloten om RTHA aan te 

sluiten op het regionale tramnetwerk. Hierdoor staan passagiers in 40 minuten van de Haagse 

binnenstad in de terminal. De nieuwe verbinding verkort ook de reistijd tussen de luchthaven en de 

Internationale Zone. In 2020 moet de directe tramverbinding gerealiseerd zijn.  

 

 

5.2.3 Woning, woonomgeving en voorzieningen 

Uit gesprekken met internationale organisaties blijkt dat de beschikbare woningen in Den Haag rela-

tief duur worden gevonden en niet altijd conform de kwaliteitswensen van internationale werkne-

mers. Het belang van de kwaliteit en kosten van woonruimte scoort rond de 3,0, ruim 0,5 hoger dan 

in 2010. De waardering die de internationale organisaties geven voor de kwaliteit en kosten van 

woonruimte is vergelijkbaar. De kosten worden met een 3,9 het minst hoog gewaardeerd maar wel 

1,0 hoger dan in 2010. In de onderzoeken in 2004 en 2007 zijn de relatief hoge woonkosten ook 

als een probleem naar voren gekomen.  

                                                           
21 Het gaat om reistijden enkele reis, overdag op een werkdag met vertreklocatie NS-station Den Haag CS. 

Bron: http://9292.nl.  

22 Bron: Persbericht ‘Directe tramverbinding Rotterdam – The Hague Airport naar Den Haag, Rotterdam en 

Delft’ 12 maart 2014, Stadsgewest Haaglanden. 
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Belang 

1= Schiphol Amsterdam Airport 

2= Bereikbaarheid per auto 

3= Fietsinfrastructuur 

4= Bereikbaarheid per bus 

5= Bereikbaarheid per tram 

6= Rotterdam The Hague Airport 

7= Bereikbaarheid per trein 

http://9292.nl/
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Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in de hypotheekrente aftrek. Internationale werknemers beta-

len in veel gevallen geen inkomstenbelasting in Nederland, zodat zij de hypotheekrente ook niet 

kunnen aftrekken. Daardoor zijn de woonkosten bij een koopwoning relatief hoog. De sociale huur-

markt is niet toegankelijk voor deze groep, en de vrije sector huurprijzen zijn (door de regulering van 

de Nederlandse woningmarkt) ook relatief hoog. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat 

de respondenten de enquête hebben ingevuld namens hun organisatie en niet als werknemer.  

 

NGO’s hechten gemiddeld genomen minder belang (3,7) aan de kosten en kwaliteit van woonruimte 

dan intergouvernementele organisaties (4,2) en Europese organisaties (3,9 – 4,0). Dit is mede te 

verklaren doordat bij intergouvernementele organisaties en Europese organisaties relatief veel in-

ternationale werknemers werken waarvoor het huisvestingsaanbod van belang is, omdat de interna-

tionale werknemers moeten verhuizen voor hun werk.  

 

Figuur 5.4 Belang en waardering van woning, woonomgeving en voorzieningen 

  

 

 

 

5.2.4 Ondersteuning van de gemeente, samenwerking en veiligheid 

De aanwezigheid van internationale organisaties bleek in paragraaf 6.1 voor andere organisaties 

een reden te zijn om zich in de regio Den Haag te vestigen. De mogelijkheid voor samenwerking met 

andere organisaties die het clustereffect van internationale organisaties met zich meebrengt wordt 

bovengemiddeld beoordeeld met een 4,2. Deze locatiefactor blijkt vooral voor de Europese organisa-

ties belangrijk (4,6). De intergouvernementele organisaties hebben een bovengemiddeld hoge waar-

dering (4,4) voor de samenwerkingsmogelijkheden, iets lager dan in 2010. De overige organisaties 

zitten iets onder het gemiddelde.  

 

De ondersteuning van de gemeente is, met een score van 4,6 in 2012 de belangrijkste locatiefactor 

voor internationale organisaties. Dit is 0,5 hoger dan in 2010. De waardering door internationale 

organisaties is licht gestegen naar 3,9. Dit is positief, maar wel lager dan het belang dat eraan wordt 

gehecht.  
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Belang 

1= Kwaliteit recreatieve voorzieningen 

2= Kwaliteit onderwijs 

3= Attractiviteit woonomgeving 

4= Beschikbaarheid woonruimte 

5= Kwaliteit van woonruimte 

6= Kosten voor woonruimte 
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Voornamelijk de intergouvernementele organisaties en de Europese organisaties hechten belang 

aan de ondersteuning van de gemeente Den Haag bij hun locatiebeslissing (5,0 en 4,8). Hun waar-

dering voor de gemeentelijke ondersteuning is bijna gelijk aan 2010 met een 4,0 bij de intergouver-

nementele organisaties en een 4,1 bij de Europese organisaties.  

 

 

 

De veiligheid blijkt voor voornamelijk intergouvernementele organisaties een belangrijke locatiefac-

tor te zijn. Zowel het belang van veiligheid uitgedrukt in risico’s als in maatregelen beoordelen ze 

met een 4,3. NGO’s geven hier bijna een punt lager voor. De waardering van de intergouvernemente-

le organisaties voor de veiligheid in termen van risico’s en maatregelen is met een 4,5 bovengemid-

deld. 

 

Figuur 5.5 Belang en waardering veiligheid, ondersteuning gemeente en samenwerking 

 

 

5.2.5 Kwaliteit van leven 

In aanvulling op de waardering van vestigingsplaatsfactoren is in dit onderzoek gevraagd naar een 

waardering van de algemene ‘Quality of life’ in Den Haag en regio. Internationale organisaties kon-

den bij deze open vraag (zie bijlage 2, sectie H) aangeven over welke aspecten zij tevreden zijn, en 

welke volgens hen vatbaar zijn voor verbetering. In totaal hebben 61 internationale organisaties de 

vraag beantwoord op welke punten zij tevreden zijn over de kwaliteit van leven. Kijkend naar het 

totale aantal internationale organisaties in Den Haag levert deze rondvraag slechts een beperkte blik 

in de waardering voor de kwaliteit van leven in de stad. We beperken ons daarom tot het noemen 

van opvallende antwoorden: 

 Tevredenheid over verkeer en vervoer slaat met name op de aanwezige fietsinfrastructuur. 

 De levensstandaard en het functioneren van de stad als geheel draagt bij aan een goede kwali-

teit van leven. 
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Belang 

Ambassade, gevestigd in Den Haag sinds 1946 

Aanbeveling voor de gemeente Den Haag: 

“Goed werk; goede ondersteuning voor buitenlanders die in de stad arriveren en gratis informatie wordt 

verstrekt”. 

1= Veiligheid uitgedrukt in risico 

2= Veiligheid uitgedrukt in maatregelen 

3= Ondersteuning gemeente Den Haag 

4= Samenwerking met organisaties 
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 De ‘International feel’ van de stad dankt Den Haag volgens de organisaties aan twee aspecten; 

enerzijds het grote aantal internationale organisaties in de stad, en daarnaast de vele expats en 

de daarmee samenhangende bereidheid (en mogelijkheid) van personeel in de dienstverlenen-

de sector om Engels te speken. 

 Respondenten zien vooral ruimte voor verbetering van de kwaliteit van leven op gebied van de 

Engelse taal, onder andere in de dienstverlening en communicatie in de openbare ruimte (zoals 

aankondigingen van wegwerkzaamheden). 

 

5.3 Diensten gemeente Den Haag 

De gemeente Den Haag heeft in 2010 het The Hague International Centre (THIC) geopend. Bij het 

THIC kunnen expats en kennismigranten in één keer hun verblijfsvergunning, inschrijving bij de ge-

meentelijke basisadministratie en een Burgerservicenummer regelen. Dit kan in één keer geregeld 

worden doordat het Immigratiekantoor en de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het THIC geves-

tigd zijn. Ook de Xpatdesk (voor vragen over gemeentelijke zaken) en ACCESS (een organisatie voor 

en door expats die informatie verstrekt over wonen en werken in Den Haag en regio) zijn in het cen-

trum gehuisvest. 

In de enquête zijn enkele vragen opgenomen om de bekendheid van het THIC onder internationale 

organisaties (in 2012) te toetsen en te onderzoeken in hoeverre hun internationale werknemers 

gebruik maken van de diensten van het THIC.  

 

 

 

De bekendheid van het THIC is sinds de opening gegroeid. Ook enkele omliggende gemeenten van 

Den Haag maken gebruik van de aangeboden diensten. Ruim 78 procent van de organisaties die de 

vraag heeft beantwoord (N=89) geeft aan bekend te zijn met het THIC, tegen 74 procent in 2010. 

Van hen geeft 43 procent aan dat hun internationale werknemers gebruik maken van de diensten 

van het THIC. Dit is een kleiner aandeel dan 47 procent in 2010, dit zegt echter weinig over het ab-

solute gebruik van de diensten van het THIC.  

 

In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de diensten die door het THIC worden aangeboden en het 

percentage van de organisaties dat aangeeft dat hun internationale werknemers gebruik maken van 

de desbetreffende dienst.  

 

  

Expat serviceorganisatie, gevestigd in Den Haag sinds 1986 

Aanbeveling voor de gemeente Den Haag: 

“Het zou handig zijn als veel van de websites op thehague.com naar het Engels worden vertaald. De En-

gelstalige website is erg goed, maar indien je parkeerzaken etc. regelt wordt je naar een uitsluitend Neder-

landstalige website geleid”. 



 

Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ 78 

Tabel 5.1 Mate waarin diensten van het THIC worden gebruikt door internationale werknemers 

Dienst % 

Xpatdesk / ACCESS (welcome package, relocation, settling) 47,9 

Welcome to The Hague Program 24,4 

'The Hague Finder' international city directory 35,6 

www.thehague.com (residents) 62,2 

 

Een grote meerderheid van de internationale organisaties die bekend is met het THIC geeft aan dat 

hun internationale werknemers de website www.thehague.com gebruiken. Bij bijna de helft van de 

internationale organisaties die bekend zijn met het THIC maken de internationale werknemers ge-

bruik van de Xpatdesk en de diensten van ACCESS. De aangeboden diensten bereiken ongeveer 42 

procent van de werknemers bij internationale organisaties als we uitgaan van bovengenoemde per-

centages, een lichte stijging ten opzichte van 2010. 

5.4 Conclusies Den Haag als vestigingsplaats 

Er zijn verschillende redenen voor een organisatie om zich in Den Haag te vestigen. Allereerst is er 

een groep organisaties (m.n. Europese organisaties) die vanwege de aard van de organisatie en 

werkzaamheden in de regeringsstad van een land wenst te zitten.  

 

Indien dit niet speelt is de meest genoemde reden voor vestiging in Den Haag ‘de aanwezigheid van 

andere internationale organisaties’. De vele internationale organisaties geven invulling aan het ima-

go van Den Haag als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ en biedt nieuwkomers goede moge-

lijkheden om samen te werken met andere internationale organisaties. Met name Europese organi-

saties blijken bovengemiddeld te hechten aan deze samenwerkingsmogelijkheden. De waardering 

van de samenwerkingsmogelijkheden is lager. Het belang dat eraan wordt gehecht is dus hoger dan 

de waardering die ervoor wordt gegeven. Dit betekent dat er – meer dan in 2010 – ruimte is om de 

samenwerkingsbehoefte van internationale organisaties te verwezenlijken en faciliteren.  

 

De locatiefactoren zoals de bereikbaarheid per trein, tram en via Rotterdam The Hague Airport als-

ook de werkinstelling van het Nederlandse personeel worden hoog gewaardeerd. De kwaliteit van en 

kosten voor kantoorruimte en kwaliteit van de woonomgeving kunnen volgens internationale organi-

saties nog wel verbeterd worden. Met name intergouvernementele organisaties hechten belang aan 

de kwaliteit en kosten van kantoorruimte, maar de waardering is iets lager.  

 

De ondersteuning van de gemeente Den Haag wordt gemiddeld beoordeeld. Dit is lager dan het 

belang dat internationale organisaties hechten aan deze factor, met name intergouvernementele 

organisaties. Een – ten opzichte van 2010 gegroeide – meerderheid van de organisaties is bekend 

met het THIC. Ongeveer 43 procent van de organisaties geeft aan dat hun werknemers daadwerke-

lijk gebruik maken van de diensten van het THIC.  

 

http://www.thehague.com/
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6 Den Haag als conferentieoord en internationale ontmoetings-

plaats 

6.1 Toerisme Vrede en Recht 

‘Juridische hoofdstad van de wereld’. Op deze manier werd de unieke positie van de stad Den Haag 

aangehaald door voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Boutros Boutros-Ghali. Deze 

positie oefent niet alleen aantrekkingskracht uit op organisaties wereldwijd maar verleidt ook steeds 

meer toeristen tot een bezoek aan de ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. Het toeristische 

aanbod rondom het internationale cluster in Den Haag is de laatste jaren gestaag uitgebreid, met 

onder andere een nieuw bezoekerscentrum bij het Vredespaleis (Box 10) en het Humanity House 

(Box 13) als trekpleisters. Deze worden hieronder toegelicht. Hierbij is voornamelijk gekeken naar 

toeristenstromen die betrekking hebben op vrede, recht, mensenrechten en democratie. Internatio-

nale bezoekers die het Mauritshuis, het Haags Gemeentemuseum, het Haags Historisch Museum en 

bijvoorbeeld Madurodam hebben bezocht in de afgelopen jaren zijn niet meegenomen in dit onder-

zoek. Deze locaties vallen buiten de onderzoeksscope, namelijk vrede en recht. 

Het toenemende aantal bezoekers aan de bezienswaardigheden rondom het internationale cluster 

in Den Haag biedt mogelijkheden om deze bezoekersstroom op georganiseerde wijze een deel van 

de stad te laten verkennen. Onderstaande boxen geven hier een overzicht van.  

 

Box 9 Toerisme Vrede en Recht: Zaal Vrede en Recht in Museon 

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met uiteenlopende collecties 

op het gebied van geologie, biologie, geschiedenis, natuur en techniek en ligt in het hart van de 

Internationale Zone. Naast deze collecties biedt het Museon educatieve programma’s; jaarlijks 

verzorgt het museum zo’n 2.000 museumlessen aan basis- en voorgezet onderwijs waarmee 

41.000 leerlingen worden bereikt.  

 

Bezoekersaantallen Museon 2009-2013 

 

Het Museon verwelkomt sinds 2009 – grosso modo – een toenemend aantal bezoekers23. De 

museumruimte (die na toegang onbeperkt bezocht kan worden) beschikt onder andere over een 

‘Recht en Vrede’-zaal. Hier maken bezoekers kennis met het internationaal recht en het kinder-

rechtenspel spelen. Naar schatting wonen tien- tot vijftienduizend bezoekers per jaar een ‘zaak’ bij 

in deze zaal.  

                                                           
23 Bron: Eigen cijfers Museon. 
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Box 10 Toerisme Vrede en Recht: Het Vredespaleis 

Het Vredespaleis is de thuishaven van het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Ge-

rechtshof van de Verenigde Naties, de Haagsche Academie voor Internationaal Recht en van een 

uitgebreide rechtsbibliotheek, de Bibliotheek van het Vredespaleis. Deze is sinds 2007 gevestigd 

in een nieuwbouw achter het originele paleis. Het Vredespaleis is een ‘werkpaleis’ en jaarlijks een 

aantal weekenden geopend voor bezoekers, onder leiding van een gids. In 2010 werd het bezoe-

kerscentrum geopend in het nieuwe Poortgebouw in de tuin van het paleis. Deze constructie doet 

dienst als toegangsgebouw tot het Vredespaleis en huisvest een bezoekerscentrum. Het centrum 

is gratis toegankelijk voor bezoekers en biedt de mogelijkheid om een film over het ontstaan van 

het Vredespaleis te zien, alsook een tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw.  

 

In 2013 verwelkomde het bezoekerscentrum van het Vredespaleis (de hele week geopend behal-

ve maandag) ruim 130.000 bezoekers24, een omvang die de bezoekersstroom naar het goed 

bezochte Binnenhof benadert.  

 

Bezoekerscentrum Vredespaleis in Poortgebouw 

 

Bron: Gemeente Den Haag, 2014. 

 

Steeds meer bezoekers vinden hun weg naar de openstellingen van het Vredespaleis zelf. De 

rondleidingen trokken in 2009 ruim 19.000 bezoekers, in 2012 is dit aantal opgelopen naar 

25.00025. 

 

Box 11 Toerisme Vrede en Recht: Het Gilde Den Haag  

De stichting Gilde Den Haag bestaat sinds 1987 en is één van Nederlands 65 actieve gilden. Ruim 

400 vrijwilligers bieden een groot aantal aan thema’s gebonden stadswandelingen aan, waaronder 

de wandeling ‘Den Haag Internationale Stad van Recht en Vrede’. Deze voert langs een groot aantal 

internationale organisaties en instellingen verspreid in de stad, waaronder het Vredespaleis. In 

2013 leidden de gidsen van Het Gilde zo’n 100 bezoekers langs deze route. Daarnaast worden ook 

andere rondleidingen verzorgd voor internationale bezoekers. 

  

                                                           
24 Bron: Vredespaleis, 2014. 

25 Bron: Vredespaleis, 2014. 



 

Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ 81 

Box 12 Toerisme Vrede en Recht: Het Binnenhof  

Het Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag en staat synoniem voor het centrum van 

de Haagse Nederlandse politiek met onder de overheidsgebouwen de Ridderzaal en Eerste en 

Tweede Kamer. Dit nationale politieke brandpunt vormt een belangrijke vestigingsfactor voor een 

aantal internationale organisaties in de stad. Het Binnenhof staat in de belangstelling van een 

groeiend aantal bezoekers, zowel vanuit de stad zelf als daarbuiten.  

 

De organisatie ProDemos faciliteert bezoeken aan het Binnenhof en rondom met rondleidingen. De 

rondleidingen worden verzorgd door 17 werknemers26. Daarnaast biedt de organisatie debatten, 

exposities en cursussen aan. De rondleidingen van ProDemos aan het Binnenhof ontvingen in 

2013 bijna 140.000 bezoekers27. Dit betekent meer dan een verdrievoudiging van de bezoekers-

stroom sinds 2009, zie de stijgende lijn in onderstaande figuur. 

 

Bezoekersaantallen rondleidingen Binnenhof ProDemos 2009-2013 

 

 

Box 13 Toerisme Vrede en Recht: Het Humanity House  

In december 2010 is in de Haagse binnenstad het Humanity House geopend. Dit initiatief van het 

Nederlandse Rode Kruis (met ondersteuning van de gemeente Den Haag) is een museum over 

mensen getroffen door rampen en conflicten28. Daarnaast is het een onafhankelijk platform voor 

mensen en organisaties die zich met vrede en veiligheid bezighouden en biedt het een educatie-

programma om wereldproblemen dichterbij kinderen en jong volwassenen te brengen. In 2011 

ontving het Humanity House 14.400 bezoekers en een jaar later 15.000. In 2013 groeide het 

bezoekersaantal tot 25.000; bijna 60 procent meer dan in 2011. Het museum telt 22 

werknemers29 en werkt nauw samen met een groot aantal (internationale) organisaties in de stad 

Den Haag, waaronder de in dit onderzoek opgenomen organisaties Cordaid, Hivos en het Hoge 

Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR). 

 

  

                                                           
26 Bron: Website ProDemos, http://www.prodemos.nl/Over-ProDemos/Medewerkers/ProDemos-Binnenhof-

voor-bezoekers.  

27 Dit aantal betreft een voorlopige telling van ProDemos. 

28 Bron: Website Humanity House, http://www.humanityhouse.org/over-ons/.  

29 Bron: Website Humanity House, http://www.humanityhouse.org/over-ons/medewerkers/.  
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Box 14 Toerisme Vrede en Recht: Yi Jun Peace Museum 

In 1907 werd in de ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ de Tweede Vredesconferentie georga-

niseerd. Samen met twee landgenoten werd de Koreaanse diplomaat Yi Jun afgevaardigd naar Den 

Haag, om de Koreaanse onafhankelijkheid te benadrukken aan de rest van de wereld. De delegatie 

was niet officieel uitgenodigd en hen werd deelname ontzegd – enkele dagen later werd Yi Jun 

dood aangetroffen op zijn kamer in Hotel de Jong aan de Haagse Wagenstraat.  

 

In 1995 vestigde zich hier het Yi Jun Peace Museum, een privémuseum ter nagedachtenis van Yi 

Jun en bevordering van vrede. De tentoonstelling bestaat uit handgeschreven documenten en kran-

tenberichten uit die periode.  

 

Bezoekersaantallen Yi Jun Peace Museum 2004-2013 

 

 

Het Yi Jun Peace Museum zag het aantal bezoekers in de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigen. 

In 2013 trok het museum 2.450 bezoekers, ruim boven het bezoekersaantal van 1.890 in het         

100-jarig jubileumjaar 2007.  

 

De spreiding van bovenstaande toeristische locaties is weergegeven in Figuur 6.1. Twee locaties 

liggen binnen de Internationale Zone, namelijk het Museon en het Vredespaleis. Daarnaast is een 

concentratie van toeristisch ‘Vrede en Recht’-aanbod zichtbaar in de Haagse binnenstad.  
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Figuur 6.1 Spreiding locaties toerisme Vrede en Recht. Den Haag 

 
 

6.2 Den Haag als internationale ontmoetingsplaats  

6.2.1 Buitenlandse bezoekers 

Een belangrijk deel van de internationale organisaties in de regio Den Haag genereert een stroom 

zakelijke bezoekers. De basis hiervan ligt in de aard van activiteiten die een organisatie uitoefent. 

Om inzicht te krijgen in de omvang van deze bezoekersstroom zijn enkele vragen opgenomen in de 

enquête over aantallen buitenlandse bezoekers en de algemene verblijfsduur van deze bezoekers in 

de stad.  

 

In totaal hebben 91 internationale organisaties de vragen beantwoord over de internationale bezoe-

kers die zij ontvangen. Ze hebben het totaal aantal ontvangen buitenlandse bezoekers in 2012 ken-

baar gemaakt, alsook de gemiddelde verblijfsduur van die bezoekers. Het aantal buitenlandse be-

zoekers loopt op tot tienduizenden per organisatie en de gemiddelde verblijfsduur loopt op tot 30 

nachten.  
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Tabel 6.1 Gemiddeld aantal buitenlandse bezoekers naar type organisatie en –grootte (in 2012, 

N=91) 

Type organisatie Buitenlandse bezoekers 

Intergouvernementeel / VN (>100 fte)  6.834  

Intergouvernementeel / VN (<100 fte)  65  

Europees (>100 fte)  10.816  

Europees (<100 fte)  51  

Kennis  1.580  

NGO  196  

Onderwijs  636  

Ambassades en consulaten  776  

Totaal  6.817  

 

Bovenstaande tabel laat zien dat het gemiddelde aantal buitenlandse bezoekers sterk verschilt per 

type organisatie. Gemiddeld ontvangen de intergouvernementele organisaties en Europese organisa-

ties jaarlijks het grootste aantal buitenlandse bezoekers, namelijk ruim 6.000 en 10.200. In de regio 

Den Haag is een klein aantal organisaties van deze categorie gevestigd die relatief veel buitenlandse 

bezoekers ontvangen. Daarom is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen organisaties met 

meer en minder dan 100 banen. De organisaties met veel banen ontvangen relatief veel buitenland-

se bezoekers. Het type Kennis (N=3) heeft een opvallend hoog bezoekersaantal, verklaarbaar door 

een kennisinstelling in Den Haag die jaarlijks 2.500 buitenlandse bezoekers ontvangt. 

 

Figuur 6.2 Gemiddelde verblijfsduur internationale bezoekers naar type organisatie en –grootte (in 

2012, N=91) 

 

 

Figuur 6.2 Gemiddelde verblijfsduur internationale bezoekers naar type organisatie en –grootte (in 

2012, N=91) laat zien dat buitenlandse bezoekers aan intergouvernementele organisaties met meer 

dan 100 werknemers gemiddeld het grootste aantal nachten in de regio Den Haag doorbrengen.  
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Het relatief grote aantal buitenlandse bezoekers aan Europese instellingen met meer dan 100 

werknemers verblijft daarentegen opvallend kort in de regio. 

 

6.2.2 Congressen, seminars en andere bijeenkomsten 

De in Den Haag en regio gevestigde organisaties verschillen sterk in werkveld en activiteiten. Een 

deel van de organisaties organiseert congressen, seminars en andere bijeenkomsten aansluitend bij 

de eigen activiteiten. Deze activiteiten genereren extra bezoekers aan de regio Den Haag, veelal 

bovenop de buitenlandse bezoekers die internationale organisaties vanwege hun bedrijfsaard ont-

vangen. Om inzicht te krijgen in de omvang van deze bezoekersstroom alsook het aandeel internati-

onale bezoekers in die stroom zijn hierover enkele nieuwe vragen toegevoegd aan de enquête. De 

vragen dienen ook de frequentie in kaart te brengen waarop internationale organisaties congressen, 

seminars en andere bijeenkomsten beleggen. In totaal hebben 63 organisaties de vragen ingevuld.  

 

Uit de antwoorden op deze vragen blijkt dat Europese- en kennisorganisaties relatief het meest fre-

quent bijeenkomsten organiseren, gemiddeld 107 en 70 bijeenkomsten per jaar. Tabel 6.2 Gemid-

deld aantal georganiseerde bijeenkomsten naar type organisatie en –grootte (in 2012, N=63) geeft 

hiervan een overzicht. 

 

Tabel 6.2 Gemiddeld aantal georganiseerde bijeenkomsten naar type organisatie en –grootte (in 

2012, N=63) 

Type organisatie Georganiseerde bijeenkomsten 

Intergouvernementeel / VN 13 

Europees (<100 fte) 4 

Europees (>100 fte) 118 

Kennis 70 

NGO 9 

Onderwijs (<100 fte) 8 

Onderwijs (>100 fte) 18 

Ambassades en consulaten 15 

Totaal (gewogen gemiddelde)  45  

 

De vragen over aantal evenementen is beantwoord door twee Europese organisaties met meer dan 

100 werknemers. Een van deze organisaties organiseerde bijna 450 bijeenkomsten in 2012. Bij 

onderwijsorganisaties bestaat een duidelijk positief verband tussen aantal werknemers en aantal 

georganiseerde evenementen in 2012. Hoe groter de organisatie, hoe groter het aantal evenemen-

ten. 
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Figuur 6.3 Gemiddeld aantal bezoekers per evenement naar type organisatie en –grootte (in 2012, 

N=63)  

 

 

Veruit de meest bezochte bijeenkomsten worden georganiseerd door organisaties met meer dan 

100 werknemers van type Onderwijs en Europees. Opvallend is dat de Europese organisaties relatief 

veel bijeenkomsten beleggen die gemiddeld een groot aantal bezoekers trekken. 

 

Uit Figuur 6.4 blijkt dat bezoekers van bijeenkomsten georganiseerd door de grote Europese organi-

saties voor het grootste deel bestaan uit internationale bezoekers, namelijk 95 procent. Bijeenkom-

sten bij ambassades en consulaten trekken eveneens relatief veel buitenlandse bezoekers, namelijk 

70 procent. Van de bezoekers aan bijeenkomsten bij kleine Europese- en onderwijsinstellingen, 

NGO’s en intergouvernementele organisaties is gemiddeld minder dan de helft internationaal. 

 

Figuur 6.4 Gemiddeld aandeel internationale bezoekers in totaal aantal bezoekers per evenement 

naar type organisatie en –grootte (in 2012, N=63) 
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In totaal organiseerden de internationale organisaties in de regio Den Haag in 2012 (N=63) een 

kleine 1.100 evenementen. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger aangezien 

niet alle organisaties de vragen hebben beantwoord. Naast bijeenkomsten op initiatief van de inter-

nationale organisaties verwelkomt Den Haag en regio ook bezoekers aan internationale bijeenkom-

sten, zoals de recent georganiseerde Nuclear Security Summit (zie Box 15).  

 

Box 15 Nuclear Security Summit (NSS) 

De stad Den Haag verwelkomde tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart 

2014 bijna 60 wereldleiders en 5.000 delegatieleden. Zij kwamen in het World Forum bijeen om 

concrete afspraken te maken over het voorkomen van nucleair terrorisme. Naast de wereldleiders 

en hun delegaties waren ook duizenden journalisten in de stad. Aanleiding voor de organisatie om 

Nederland en Den Haag te kiezen als internationale ontmoetingsplaats ligt onder andere in de 

reputatie die het land geniet. ‘Nederland staat wereldwijd bekend als land van vrede, recht en vei-

ligheid. Denk aan het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof in Den Haag’30, aldus de organi-

satie van NSS 2014. Hiernaast heeft tijdens de NSS ook een bijeenkomst plaatsgehad van de lei-

ders van de G-7 belangrijkste industriële landen ter wereld. Nederlands’ grootste top ooit is een 

stimulans voor de bekendheid van Den Haag en toont internationaal de capaciteit van de stad om 

congressen van dergelijke omvang te organiseren. 

 

Regeringsleiders op Nuclear Security Summit, Den Haag 

 

Bron: Gemeente Den Haag, 2014. 

 

                                                           
30 Bron: NSS 2014, Waarom in Nederland? https://www.nss2014.com/nl/nss-2014/nss-in-den-haag.  

https://www.nss2014.com/nl/nss-2014/nss-in-den-haag
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7 NGO’s 

Het aantal NGO’s in Den Haag vertoont sinds het eerste onderzoek naar internationale organisaties 

in 2005 een stijgende lijn. In tegenstelling tot het verwerven van ambassades en internationale or-

ganisaties waarbij de nadruk op inspanningen van het Rijk ligt, geniet de gemeente Den Haag meer 

beleidsvrijheid bij het werven van NGO’s.  

 

7.1 NGO’s en huisvesting 

Om NGO’s optimaal te accommoderen heeft de gemeente Den Haag twee verzamelgebouwen gese-

lecteerd waarin NGO’s samengebracht kunnen worden. De basis hiervoor lag al in het beleidsak-

koord 2002-2006, waarin het toenmalige college als prioriteit formuleerde: “het met elan voortzet-

ten van de wervings- en acquisitie-inspanningen voor nieuwe internationale organisaties”. In 2007 

constateert de gemeente dat het werven van internationale organisaties aanzienlijk vlotter verloopt 

door het huisvestingsaanbod in een NGO-kantoorverzamelgebouw, namelijk het ‘Bertha von Suttner 

Building’ aan de Laan van Meerdervoort 70 (nabij het Vredespaleis). Sinds de ingebruikname van dit 

‘dedicated NGO (t)huis’ heeft er zich een twintigtal organisaties gevestigd31. Dit laat zien dat de 

inzet van dit verzamelgebouw als instrument bij de werving van NGO’s zijn vruchten afwerpt. Sinds 

begin 2009 is er ook een NGO-kantoorverzamelgebouw aan de Zeestraat 100. Dit tweede NGO-

kantoorverzamelgebouw wordt eveneens effectief ingezet als acquisitie-instrument32. 

 

In het onderzoek is gebleken dat het aantal NGO’s in de stad sinds 2010 verder is toegenomen. Het 

aandeel kleine NGO’s (<10 fte) hierin (de doelgroep voor NGO-kantoorverzamelgebouwen) bedraagt 

bijna driekwart en is stabiel. Om inzicht te krijgen in de ervaringen van de NGO’s die in deze gebou-

wen gehuisvest zijn, zijn enkele vragen toegevoegd aan de enquête. Uit de antwoorden op deze vra-

gen blijkt dat de NGO-verzamelgebouwen hoog worden gewaardeerd en dat deze acquisitie-

inspanningen van de gemeente dus zinvol zijn. De NGO’s die in een NGO-kantoorverzamelgebouw 

zijn gevestigd, konden in de enquête hun oordeel geven over het nut van bepaalde kenmerken van 

dat gebouw voor hun eigen organisatie. Daarnaast konden ze aangeven in welke mate de beschik-

baarheid van kantoorruimte in een NGO-gebouw een rol heeft gespeeld bij hun keuze voor Den 

Haag.   

 

In totaal hebben 25 NGO’s deze vragen beantwoord. Ze hebben voor vier kenmerken van het verza-

melgebouw – waaronder diensten aangeboden door het Interne Dienstencentrum (IDC) van de ge-

meente Den Haag – aangegeven in welke mate deze nuttig zijn voor hun organisatie. Figuur 7.1 

geeft hiervan een overzicht. 

 

                                                           
31 Voortgangsrapportage NGO’s, Gemeente Den Haag (2012). 

32 Raadsvoorstel RIS172639_18-mei-2010: Bijdrage bestemmingsreserve internationale stad voor NGO-

kantoorverzamelgebouw Laan van Meerdervoort 70 (5e etage). 
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Figuur 7.1 Beoordeling nut kenmerken NGO-kantoorverzamelgebouw (in absolute aantallen, N=25) 

 

 

Figuur 7.1 laat zien dat de kenmerken van een verzamelgebouw voor NGO’s door bijna alle NGO’s 

als nuttig of zeer nuttig worden ervaren. Slechts twee tot drie NGO’s geven aan dat de genoemde 

kenmerken niet nuttig zijn. De netwerkfaciliteiten worden door 13 van de 25 NGO’s als zeer nuttig 

beoordeeld en door nog eens acht als nuttig.  

 

Figuur 7.2 Mate waarin de beschikbaarheid van kantoorruimte in een NGO-verzamelkantoorgebouw 

een rol speelde bij de locatiekeuze voor Den Haag (in absolute aantallen, N=25) 
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Nog overtuigender is dat van de 25 NGO's 18 NGO's aangeven dat de beschikbaarheid van ruimte in 

een specifiek NGO verzamelgebouw een bescheiden of grote rol heeft gespeeld bij de locatiekeuze 

voor Den Haag. In het onderzoek van 2010 was het aandeel ‘bescheiden tot groot’ vergelijkbaar. 

Slechts 3 van de bevraagde kleine NGO's geven aan dat dit een minimale rol heeft gespeeld. 

 

De NGO’s onderschrijven dus het nut van een NGO-kantoorverzamelgebouw. En ook de gemeente 

Den Haag ervaart dat de NGO-kantoorverzamelgebouwen een positief effect hebben op het aantrek-

ken van kleinschalige NGO’s.  

 

7.2 Economisch kengetal kleine NGO’s  

De in Den Haag en regio gevestigde NGO’s verschillen sterk qua omvang. Zo bestaat bijna 75 pro-

cent uit kleinschalige NGO’s met maximaal 10 werknemers. Daarnaast zijn er grootschaliger NGO’s 

waar enkele honderden mensen werkzaam zijn. Deze 26 procent van de NGO’s is goed voor 81 pro-

cent van de totale werkgelegenheid bij NGO’s in Den Haag en regio. Het segment kleinschalige 

NGO’s is het segment waarin de gemeente Den Haag de laatste jaren een gestage groei waarneemt. 

Om een beeld te krijgen van het economisch belang van deze kleinere NGO's is op basis van de 

enquêteresultaten een inschatting gemaakt van de budgetten die kleinschalige NGO’s gemiddeld 

per werknemer ter beschikking hebben voor kantoorruimte en werknemers en van de bedragen die 

zij gemiddeld per werknemer uitbesteden aan het lokale/Nederlandse bedrijfsleven. Deze inschat-

ting is indicatief, omdat niet alle NGO’s de verdeling van hun budget hebben ingevuld in de enquête. 

Op basis van de ingevulde enquêtes van de kleine NGO's hebben we wel een uitsplitsing kunnen 

maken tussen NGO’s met maximaal 5 werknemers (fte) en NGO’s met minimaal 6 en maximaal 10 

werknemers.  

 

Het gemiddelde budget (exclusief het geld dat wordt ingezet voor projecten in het buitenland) van 

NGO’s met maximaal 5 werknemers komt uit op € 66.900 per werknemer. De NGO’s met tussen de 

6 en 10 werknemers hebben gemiddeld een budget van € 110.200 per werknemer. Voor de NGO’s 

met tussen de 6 en 10 werknemers betekent dit een aanzienlijke toename van het gemiddelde bud-

get per werknemer ten opzichte van 2010. Toen gaf deze groep een gemiddeld budget per werkne-

mer op van een kleine € 80.000 . 

 

De kleinste NGO’s besteden gemiddeld een groter deel van hun budget aan werknemers (56 pro-

cent) dan de NGO’s met 6 tot 10 werknemers (39 procent). Het verschil tussen de twee categorieën 

NGO's zit vooral in de bedragen van de uitbestedingen aan het bedrijfsleven. De grotere NGO’s be-

steden jaarlijks bijna € 42.000 per medewerker uit aan het lokale bedrijfsleven, de kleinste zo'n € 

15.000 (dit is respectievelijk 22 procent en 38 procent van het totale budget). Kijkend naar de ge-

middelde bestedingen in 2010 lijkt de stijging in gemiddeld budget per werknemer in de groep 

NGO’s met tussen 6 en 10 werknemers voornamelijk veroorzaakt door een groter budget voor uitbe-

stedingen aan het bedrijfsleven. Ook besteden de grotere NGO's per medewerker circa € 10.000 

meer aan huur van een kantoor en de aanschaf van kantoorbenodigdheden dan de kleinere NGO’s 

(zie tabel 7.1). 
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Tabel 7.1 Gemiddelde bestedingen van kleinschalige NGO’s per werknemer (vuistregels) 

Aantal werknemers 1 t/m 5 werknemers (fte)  6 t/m 10 werknemers (fte)  Gemiddeld 

  € % € % € 

Werknemers 37.300 56 42.700 39 39.000 

Kantoor 15.100 23 25.900 23 12.000 

Uitbesteed 14.500 22 41.600 38 19.000 

Totaal 66.900 100 110.200 100 69.500 

 

Het verschil in uitgaven aan kantoorruimte (bijna 75 procent) maakt duidelijk dat de beschikbaar-

heid van betaalbare kantoorruimte van groot belang is voor het aantrekken van kleine NGO’s; met 

name NGO’s met maximaal 5 werknemers hebben een beperkter budget voor huisvesting.  

 

In de enquête is de internationale organisaties gevraagd de regionale spreiding aan te geven van de 

organisaties waaraan zij diensten uitbesteden. Het grootste deel (ongeveer 52 procent) van de dien-

sten die worden uitbesteed door de NGO’s met 5 werknemers of minder, wordt in de gemeente Den 

Haag uitbesteed. Ongeveer 20 procent wordt uitbesteed in de provincie Zuid-Holland en de rest (27 

procent) elders in Nederland. Het lokale karakter van de uitbestedingen van NGO’s met niet meer 

dan 5 werknemers, geeft aan dat deze uitbestedingen grotendeels ten goede komen aan de lokale 

Haagse economie. Ook de NGO’s met 6 tot 10 werknemers besteden voornamelijk uit bij het be-

drijfsleven in Den Haag en elders in Nederland (verdeling is ongeveer 50/50, net als in het onder-

zoek in 2010).  

 

Hoewel de budgetten van de kleine NGO's relatief bescheiden zijn, blijkt uit de regionale spreiding 

van de uitbestede diensten dat kleinschalige NGO’s toch een duidelijke impuls geven aan de lokale 

economie van Den Haag.  
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8 Beleidsaanbevelingen en een doorkijk naar de toekomst  

8.1 Doorkijk naar de toekomst: bescheiden groeiverwachting 

De internationale organisaties is in de enquête gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst. 

De meeste organisaties verwachten een bescheiden groei van het aantal werknemers en van het 

budget. Daarnaast zijn er ook enkele organisaties die vanwege het wegvallen van subsidies in de 

toekomst moeten krimpen. Daar staat tegenover dat enkele organisaties zeer positieve verwachtin-

gen voor de toekomst hebben en een forse groei voorzien, in sommige gevallen zelfs een verdubbe-

ling van het aantal werknemers. Dit zijn wel relatief kleine organisaties.  

 

Alles overziend verwachten de internationale organisaties tot 2015 gemiddeld een groei van een 

kleine 3,5 procent in aantallen werknemers ten opzichte van 2012. Ter vergelijking: in de enquête in 

2010 was de groeiverwachting over drie jaar gemiddeld 5 procent. Gevraagd naar een verdere blik 

in de toekomst geven de organisaties aan een gemiddelde groei tot 2020 te verwachten van 7 pro-

cent in hun personeelsbestand ten opzichte van 2012. Vooral kleine organisaties verwachten een 

relatief hoge groei in personeel. Deze langere termijnverwachting is aanzienlijk lager dan in de en-

quête in 2010 toen gemiddeld een groei van 28 procent werd verwacht op de termijn van 16 jaar. 

 

Een belangrijke verklaring voor de lagere groeiverwachtingen ligt vermoedelijk in de economische 

crisis, waar we nu langzaam uit aan het komen zijn. De meeste internationale organisaties zijn af-

hankelijk van overheidsbijdragen en van donateurs en lidmaatschapsgelden (NGO’s). Beide zijn 

conjunctuurgevoelig, zodat de crisis van groot belang is voor de groei. Maar ook het vertrouwen in de 

economie van de respondenten is vermoedelijk een belangrijke reden voor de lage groeiverwachting. 

Omdat het consumentenvertrouwen nog steeds laag is achten we het zeer goed mogelijk dat de 

verwachtingen van de respondenten hierdoor te pessimistisch zullen blijken te zijn. 

 

Naast de groei van de gevestigde organisaties is ook de komst van nieuwe organisaties van belang 

voor de toekomstige ontwikkeling. Uit de enquête is wederom duidelijk gebleken dat de internationa-

le organisaties belang hechten aan de nabijheid van andere internationale organisaties. Daarbij zijn 

ze over het algemeen ook zeer tevreden over Den Haag als vestigingsplaats. Om deze redenen en 

omdat er de afgelopen tien jaar een continue groei van het aantal in Den Haag gevestigde internati-

onale organisaties is geweest, verwachten we dat ook de komende jaren de komst van nieuwe inter-

nationale organisaties groter zal zijn dan het aantal vertrekkende organisaties. Al zal deze groei niet 

revolutionair zijn. 

 

Alles overziend lijkt het waarschijnlijk dat de economische effecten van de internationale organisa-

ties in Den Haag de komende jaren een voortgaande groei zullen laten zien, zij het bescheiden. 
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8.2 Aanknopingspunten voor beleid 

Uit het onderzoek is een aantal aanknopingspunten voor beleid te destilleren. Als we kijken naar de 

mening van de internationale organisaties over het vestigingsklimaat valt op dat ze over het alge-

meen zeer tevreden zijn met Den Haag als vestigingsplaats. Men is tevreden over het personeels-

aanbod, het aanbod van kantoorruimte en de kwaliteit van het onderwijs. Klassieke verbeterpunten 

die worden genoemd zijn de autobereikbaarheid in de spits en de kosten van woonruimte. Deze 

kwamen ook in eerdere versies van het onderzoek naar voren en zijn slechts beperkt door de ge-

meente te beïnvloeden. Ook is er een aantal punten die we er graag uit willen lichten omdat het 

punten zijn waar de gemeente zelf mee aan de slag kan. 

 

Ondersteuning vanuit de gemeente 

De internationale organisaties hechten groot belang aan ondersteuning vanuit de gemeente. Op een 

schaal van 1 tot en met 5 (niet belangrijk tot zeer belangrijk) wordt hier een 4,6 aan toegekend. De 

waardering blijft daar bij achter, met een 3,9 (1 is slecht, 5 is zeer goed). Dit punt wordt ook vaak 

aangehaald als wordt gevraagd om suggesties voor de gemeente Den Haag. Uit de enquête ontstaat 

de indruk dat de ondersteuning vanuit de gemeente effectiever kan. Sommige respondenten noe-

men dat de gemeente bureaucratisch is en geven aan dat er soms te weinig commitment is bij het 

helpen van de internationale organisaties. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het verkrijgen van 

een werkvergunning voor buitenlandse werknemers in Den Haag. Tegelijkertijd geven sommige res-

pondenten ook expliciet aan dat ze blij zijn met de expatdesk en dat ze goede hulp van de gemeente 

hebben gehad. Blijkbaar kan dit in sommige gevallen beter. Gegeven het grote belang dat de inter-

nationale organisaties eraan hechten en de grote invloed die de gemeente hier op heeft, lijkt dit de 

meest effectieve verbeteringsmogelijkheid. 

 

Samenwerken met andere internationale organisaties 

Ook dit is een locatiefactor van belang (met gemiddeld een 4,2 op een schaal van 1 t/m 5), waar de 

gemeente zelf veel kan betekenen door deze samenwerking nog beter te faciliteren en stimuleren. 

De mogelijkheden op dit vlak worden relatief hoog gewaardeerd (met een 4) maar er komen ook 

concrete suggesties richting gemeente om op dit vlak meer te doen, met name richting NGO’s. 

 

NGO verzamelgebouwen 

De NGO verzamelgebouwen die de gemeente heeft gefaciliteerd worden zeer gewaardeerd. Dit is 

een mooi voorbeeld van hoe de gemeente de internationale organisaties ter wille kan zijn. Blijkens 

de suggesties van de respondenten zou de gemeente nog meer van dergelijke verzamelgebouwen 

kunnen faciliteren met flexibele huurvoorwaarden en gedeelde voorzieningen. Daarbij dient aange-

tekend te worden dat de enquête geen marktstudie is. Uiteraard moet eerst worden bezien of er 

voldoende marktvraag is. 
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Nog meer Engelstalige informatie 

Uit de suggesties komt duidelijk naar voren dat de internationale organisaties merken dat de ge-

meente investeert in meer Engelstalige bewegwijzering, website en informatie in het OV. Tegelijker-

tijd kan dit nog beter volgens anderen.  

 

Internationale Zone 

Ook het ruimtelijk beleid van Den Haag met betrekking tot de Internationale Zone krijgt indirect on-

dersteuning uit de enquête. De stad investeert in het woon- , leef- en werkklimaat in het gebied van 

de Internationale Zone. Veiligheid is hier ook een aspect van. Een opvallend gegeven is dat veiligheid 

in belang is gestegen ten opzichte van het onderzoek in 2010. (Van 3,4 naar 4,0 op een schaal van 

1 t/m 5). Ook de waardering van dit aspect is gestegen (van 3,7 naar 4,2).  

 

The Hague Security Delta 

Omdat veiligheid steeds belangrijker en internationaler wordt, is het initiatief van The Hague Security 

Delta ook een goed initiatief, dat de gemeente moet blijven ondersteunen. Het internationale veilig-

heidscluster ontwikkelt zich, mede door dit initiatief, voorspoedig en naar verwachting zal deze ont-

wikkeling zich voortzetten. 

 

Toerisme en internationale ontmoetingsplaats 

Het onderzoek heeft ook laten zien hoe omvangrijk de bezoekersstromen zijn die Den Haag in haar 

hoedanigheid als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ trekt. Zowel via de internationale organi-

saties als door de privébezoekers van de buitenlandse werknemers, maar er is ook een toeristisch 

product in Den Haag ontstaan, waar steeds meer bezoekers op af komen. Door hier nog specifieker 

op te richten (zowel met de marketing als met het (door)ontwikkelen van specifiek aanbod) kan Den 

Haag hier in de toekomst nog meer economische vruchten van plukken. Hiermee kunnen ook banen 

voor het midden- en laagopgeleide deel van de arbeidsmarkt worden gecreëerd.  

  

Branding: Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht 

Ten slotte kunnen we concluderen dat de citymarketing van Den Haag werkt. Den Haag wordt steeds 

meer de Internationale Stad van Vrede en Recht. Gelet op het belang dat de internationale organisa-

ties hechten aan samenwerking en clustering lijkt dit ook hele nuttige marketing, waar de gemeente 

vooral mee door moet gaan, zo geven ook de internationale organisaties zelf aan.  

 

 

  



 

Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ 96 
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Bijlage 1 Internationale organisaties 

In onderstaand overzicht zijn alle internationale organisaties opgenomen die zijn benaderd voor dit 

onderzoek. Daarnaast is per organisatie aangegeven of zij hebben deelgenomen aan het onderzoek 

en in welke uitsnede de organisatie eventueel is meegenomen. 

Bijlage 1.1  Intergouvernementele en VN organisaties  

Intergouvernementele en VN  

organisaties 
Werkveld, activiteiten Respons  Uitsnede 

International Court of Justice (ICJ) Voornaamste justitiële orgaan van de 

VN. Het beslist over onderlinge disputen 

tussen lidstaten en geeft adviserende 

mening. 

 

Ja Juridisch 

International Criminal Court (ICC) Permanent tribunaal voor oorlogsmisda-

den. 

 

Nee Juridisch 

International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia (ICTY) 

VN rechtbank waar rechtszaken worden 

gehouden van individuen die worden 

beschuldigd van het plegen van oor-

logsmisdaden tijdens de oorlogen in 

Joegoslavië in de jaren '90. 

 

Ja Juridisch 

International Development Law Organiza-

tion (IDLO) 

 

Organisatie gericht op het wereldwijd 

versterken van de rechtstaat. 

Nee Juridisch 

International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance (International IDEA) 

 

Organisatie gericht op wereldwijd bijdra-

gen aan democratische hervormingen, 

electorale processen, grondwetsherzie-

ningen, politieke participatie van vrou-

wen en versterken van politieke partijen. 

 

Ja  

International Organization for Migration 

(IOM) 

Organisatie gericht op wereldwijde mi-

gratievraagstukken. 

 

Nee  

Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) Rechtspraak over wederzijdse publieke 

en private claims door Iran en de VS. 

 

Ja Juridisch 

Mechanism for International Criminal 

Tribunals (MICT) 

 

Mechanisme opgezet om het werk van 

het Joegoslavië-tribunaal en het Rwan-

da-tribunaal af te ronden. 

 

Ja  

NATO Communications and Information 

Agency (NCI Agency) 

Ontwikkeling en aanbod communicatie-, 

informatie-, controle- en commando-

technologie voor NAVO landen. 

 

Nee Veiligheid 

Nederlandse Taalunie (NTU) Beleidsorganisatie waarin Nederland, 

België en Suriname samenwerken op 

het gebied van de Nederlandse taal, 

taalonderwijs en letteren. 

 

Nee  

Netherlands National Commission for 

UNESCO 

Nationale afdeling van UNESCO; gebruikt 

de werkterreinen onderwijs, weten-

schap, cultuur en communicatie om de 

doelstellingen van de Verenigde Naties 

te realiseren. 

Nee  
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Intergouvernementele en VN  

organisaties 
Werkveld, activiteiten Respons  Uitsnede 

Organisation for the Prohibition of Chemi-

cal Weapons (OPCW) 

Naleving overeenkomsten m.b.t. gebruik 

chemische wapens.  

 

Ja  

Permanent Hof van Arbitrage (PCA) Vereenvoudigt het oplossen van interna-

tionale geschillen o.a. d.m.v. arbitrage, 

en het verrichten van onderzoek.  

 

Ja Juridisch 

Special Court for Sierra Leone (SCSL)  Rechtbank opgezet door de VN en Sierra 

Leone voor het berechten van individuen 

betrokken bij oorlogsmisdaden in Sierra 

Leone. 

 

Nee Juridisch 

Special Tribunal for Lebanon (STL) Internationale rechtbank om de schuldi-

gen van de moord op premier Rafiq 

Hairiri te berechten 

 

Nee Juridisch 

The Hague Conference on Private Interna-

tional Law (HCCH) 

Wereldwijde unificatie van internationaal 

privaatrecht middels internationale 

conventies. 

 

Nee Juridisch 

UNICEF Netherlands Wereldwijd ondersteunen en toezien op 

het respecteren van de rechten van het 

kind. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) 

Leider in, en medeorganisator van, we-

reldwijde bescherming van vluchtelingen 

en oplossingen voor vluchtelingenpro-

blematiek. 

Nee 

Veiligheid 

 

Bijlage 1.2  Europese organisaties 

EU - IGO Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

Benelux Bureau Intellectueel Eigen-

dom (BBIE) 

Officiële instantie van de drie Beneluxlanden 

voor de wettelijke bescherming van tekeningen 

of modellen en de registratie van merken. 

 

Ja  

Eurojust Internationale bundeling openbare aanklagers 

(openbaar ministeries). 

 

Ja Juridisch 

European Parliament, Information 

Office in the Netherlands 

Informatievoorziening over het Europese Par-

lement. 

 

Nee  

European Patent Office (EPO) Beoordelen octrooiaanvragen en vastleggen 

octrooien. 

 

Ja  

European Space Research and 

Technology Centre (ESA/ESTEC)  

Ontwikkeling ruimtevaarttechnieken voor Euro-

pean Space Agency. 

 

Nee  

Europol/European Cybercrime Cen-

tre (ECC) 

Organisatie voor Europese wetshandhaving, 

strijd tegen en voorkomen van internationale 

georganiseerde misdaad. 

 

Ja Juridisch 

High Commissioner on National 

Minorities of the OSCE 

(HCNM/OSCE) 

Identificatie en vroege oplossing van etnische 

spanningen die vrede, stabiliteit en vriend-

schappelijke relaties tussen OSCE en participe-

rende staten in gevaar brengen.  

Ja Vrede 
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EU - IGO Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

Vertegenwoordiging Europese 

Commissie 

Voorlichting voor Nederlands publiek m.b.t. EU. 

 

Nee  

 

EU - NGO Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

Association of European Journalists 

(AEJ) 

Overkoepelende Europese organisatie voor 

journalisten. Doel is waarborgen van de pers-

vrijheid in de lidstaten van de EU. 

 

Nee  

Euroclio  Europese organisatie voor geschiedenisdocen-

ten. 

 

Ja  

Europa Direct Informatie Centrum 

(EDIC) 

 

Organisatie gericht op verstrekking van alge-

mene EU-informatie en organisatie van debat-

ten en bijeenkomsten die het Europees be-

wustzijn verhogen, het debat over de EU bevor-

deren en actief Europees burgerschap stimule-

ren. 

 

Nee  

European & Developing Countries 

Clinical Trials Programme (EDCTP) 

Ontwikkeling van nieuwe middelen om 

HIV/AIDS, malaria en tuberculose in ontwikke-

lingslanden tegen te gaan.  

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

European Judicial Network (EJN) Het verbeteren van de justitiële samenwerking 

tussen de lidstaten van de Europese Unie, met 

name bij de bestrijding van zware criminaliteit. 

 

Nee Juridisch 

Europa Nostra Pan-Europese federatie van ruim 200 niet-

gouvernementele erfgoedorganisaties. 

 

Ja 

 

European Bureau of Library, Infor-

mation and Documentation 

(EBLIDA) 

Onafhankelijke overkoepelende organisatie van 

nationale bibliotheek, informatie, documentatie 

en archief associaties / instituties in Europa. 

 

Ja  

European Climate Foundation (ECF)  Stichting om de reductie van broeikasgassen te 

bevorderen en leiderschap bij klimaatverande-

ring te bewerkstelligen.  

 

Ja  

European Metropolitan network 

Institute (EMI) 

Instituut ter bevordering van onderzoek naar 

urbane gebieden. Gericht op kennisdeling en 

praktijkvertaling.  

 

Nee  

European Urban Knowledge Net-

work (EUKN) 

Kennisnetwerk m.b.t. stedelijke beleid, onder-

zoek en praktijk. 

 

Ja  

Europeana 

 

Stichting met als doel om de historische be-

trokkenheid van mensen bij hun cultuur te 

bevorderen. 

 

Nee  

Europese Beweging Nederland Onafhankelijke vereniging dat een forum wil 

zijn voor discussie over Europese samenwer-

king en integratie. 

 

Nee  

Kenniscentrum Europa Decentraal 

 

Kennis en expertise over Europees recht en 

beleid en de juiste toepassing ervan bij de 

decentrale overheden te vergroten en het Eu-

ropabewustzijn te bevorderen. 

 

Ja  

Model European Parliament (MEP)  Simulatie van het Europese Parlement door 

jongeren teneinde de EU te promoten. 

Nee  
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EU - NGO Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

Montesquieu Institute (MI) Richt zich op de studie van Europees vergelij-

kende parlementaire geschiedenis en Europese 

constitutionele ontwikkelingen 

 

Nee  

The European Foundation on Social 

Quality (EFSQ) 

Begrip vergroten van de gevolgen van menselij-

ke activiteit. 

 

Nee  

The European Library (TEL) 

 

Toegang geven tot de (digitale) bronnen van 

nationale bibliotheken, archieven, musea en 

andere culturele instellingen. 

Nee  

 

Bijlage 1.3  Internationale kennisinstellingen 

 Kennisinstellingen Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

Buro Beleidsbeïnvloeding Ontwikkelings-

samenwerking (BBO) 

Houdt zich bezig met advies, beleidsbeïn-

vloeding en training voor internationale 

samenwerking. 

 

Nee  

Clingendael, Netherlands Institute of 

International Relations 

Kennisontwikkeling internationale be-

trekkingen betreffende Europese integra-

tie, trans-Atlantische relaties, internatio-

nale conflicten en veiligheid. Door onder-

zoek, publicaties, cursussen en trainings-

programma's. 

 

Ja  

Deltares 

 

Ontwikkeling en toepassing van expertise 

op het gebied van water, infrastructuur 

voor mens, planeet en welvaart. 

 

Nee  

European Network for Cyber Security 

(ENCS) 

 

Organisatie met als doel bundeling van 

internet en noodzakelijke infrastructuur 

voor welzijn, veiligheid en economie. 

 

Ja Veiligheid 

Netherlands Institute for Advanced Study 

(NIAS) 

Het doel van het instituut is het stimule-

ren van onderzoek in de geestesweten-

schappen en de sociale wetenschappen 

en het bevorderen van interdisciplinaire 

samenwerking in een internationale 

setting. 

 

Nee  

Netherlands Organisation for Scientific 

Research (NWO) 

Stimuleert en financiert wetenschappelijk 

onderzoek aan Nederlandse universitei-

ten en instituten. 

 

Nee  

Netherlands School of Public Administra-

tion 

Denktank en onderzoek naar openbaar 

bestuur. 

 

Nee  

Nuffic, Netherlands organization for inter-

national cooperation in higher education 

 

Beursverstrekker voor internationale 

studenten. 

 

Ja  

Peace Palace Library (PPL) Verzamelt boeken en materialen op het 

gebied van internationaal recht sinds 

1913. 

 

Nee  

T.M.C. Asser Instituut Platform voor internationale juridische 

faculteiten en internationale juridische 

organisaties (onderzoek, onderwijs en 

trainingsconferenties, publicaties). 

Ja Juridisch 
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 Kennisinstellingen Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

The Hague Security Delta (HSD) 

 

Veiligheidscluster waarin bedrijven, over-

head en onderzoeksinstellingen samen 

werken om innovaties en kennis op het 

gebied van cyberveiligheid, nationale en 

stedelijke veiligheid en bescherming van 

essentiële infrastructuur om een veilige 

wereld en economische groei te bevorde-

ren. 

 

Nee Veiligheid 

UNESCO Institute for Water Education 

(IHE)  

Versterken en mobiliseren van kennis en 

onderwijs voor water resourcemanage-

ment en bijdragen aan ontwikkeling wa-

tervoorziening in ontwikkelingslanden. 

Ja Water 

 

Bijlage 1.4  Non-gouvernementele organisaties 

 NGO’s Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

ADFU/Cercle Diplomatique Netwerkorganisatie voor diplomaten. 

 

Ja  

Africa Legal Aid (AFLA) Bemiddelingsorganisatie voor toegang tot rechtshulp 

voor armen in Afrika. 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

African Diaspora Policy Centre 

(ADPC) 

Onafhankelijke organisatie die dient als platform 

voor bundeling van de Afrikaanse diaspora met als 

doel kennis, bestuur te verbeteren. 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

African Foundation for Interna-

tional Law (AFIL) 

Organisatie met als doel het verbeteren van de kwali-

teit van wetgeving, processen, en daaruit volgend 

debat met een focus op Afrika. 

 

Nee Juridisch 

Amnesty International 

 

Mensenrechtenorganisatie. Ja  

Amnesty International (regio-

kantoor Zuid-Holland/Zeeland) 

Mensenrechtenorganisatie. 

 

 

Ja  

AMREF Flying Doctors Organisatie ter bevordering van de gezondheidszorg 

voor jonge vrouwen in Afrika. 

 

Ja  

Aqua for All (AfA) Stichting ter verbetering van de watervoorziening 

voor de allerarmsten. 

 

Ja Water 

Association of Defence Coun-

sel (ADC/ICTY) 

Vereniging voor de verdediging bij het Joegoslavië-

tribunaal. 

 

Ja Juridisch 

Association of National Com-

mittees of the Blue Shield 

(ANCBS) 

Beschermorganisatie voor culturele instellingen ten 

tijde van oorlog en conflict. 

 

 

Ja  

Bangladesh Support Group 

(BASUG) 

Organisatie ter ondersteuning van die door de Ban-

gladeshi Diaspora verspreid zijn geraakt over de 

wereld.  

Bevorderen van rechten voor deze groep mensen. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

Bernhard van Leer Foundation Stichting die beurzen toekent aan programma's voor 

benadeelde jonge kinderen. 

Ja  
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 NGO’s Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

Bridging the Gulf (BTG) Organisatie gericht op het bijdragen aan snellere 

positieve veranderingsprocessen op sociaal gebied 

in de Golf-regio. 

 

Nee  

Care Netherlands Zet zich in voor het ondersteunen van mensen in een 

levensbedreigende situatie ten gevolge van noodsi-

tuaties. 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

Carnegie Foundation  Beheerder van het Vredespaleis en de nalatenschap 

van Carnegie. 

 

Ja  

Centre for International Legal 

Cooperation (CILC)  

Organisatie ter bevordering van de rechtsgang in 

fragiele staten. 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

Circle Squared Foundation Herstellen van gezond functionerende ecosystemen 

in het Middellandse Zeegebied en andere mediterra-

ne klimaatzones. 

 

Nee 

 

 

CMC Mensen met een Missie Katholieke organisatie gericht op verbeteren van 

faith-based organisaties. 

 

Ja  

Coalition for the International 

Criminal Court (CICC) 

Netwerk van meer dan 2000 NGO's die pleiten voor 

een rechtvaardig, effectief en onafhankelijk Interna-

tionaal Criminal Court. 

 

Ja Juridisch 

Coastal & Marine Union (EUCC 

International)  

Bevordert samenwerking tussen wetenschappers, 

beleidsmakers en andere belanghebbenden om 

kustbescherming mogelijk te maken.  

 

Ja  

Confucius Institute (CI) Promotie van de Chinese taal en cultuur. Aanbieden 

van Chinese taalcursussen. 

 

Nee  

Co-operative Programme on 

Water and Climate (CPWC) 

 

Stimuleert activiteiten in de watersector die bijdra-

gen aan het opvangen van klimaatverandering. 

Nee Water 

Cordaid Samenwerkende hulporganisaties op het gebied van 

ondernemerschap, zeggenschap en gezondheids-

zorg. 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

Defence for Children (ECPAT) Preventie van seksuele uitbuiting van kinderen door 

wet- en regelgeving en goede hulpverlening. 

 

Nee  

Diaspora Forum on Develop-

ment (DFD) 

 

Organisatie gericht op ontwikkeling en ‘empower-

ment’ van diaspora. 

Ja 

 

Ontwikkelings-

samenwerking 

Dutch Coalition on Disability 

and Development (DCDD) 

Ondersteuning en acceptatie van gehandicapten in 

ontwikkelingslanden. 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

Federation Internationale des 

Communautes Educatives 

(FICE-NL) 

Ondersteunt de internationale jeugdzorg. 

 

 

 

Nee  

Fondema Organisatie werkend aan een nieuwe Europawijde 

dialoog tussen Europa, het Midden-Oosten en Afrika 

door het faciliteren van bedrijvigheid, culturele pro-

jecten en netwerken. 

 

Nee  

Foreign Press Association of 

the Netherlands  

Behartigt de belangen van buitenlandse journalisten. 

 

Nee  
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Foundation Arctic People Alert 

(APA) 

Informatievoorziening t.a.v. Arctische volken 

 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

Gender Concerns International 

(GCI) 

Organisatie ter verbetering van de positie van de 

vrouw in ontwikkelingslanden. 

 

Nee Juridisch 

Global Human Rights Defence  Mensenrechtenorganisatie 

 

Ja Juridisch 

Global Partnership for the 

Prevention of Armed Conflict 

(GPPAC) 

 

Bevorderen van het wereldwijd voorkomen van ge-

welddadige conflicten in plaats van het uitsluitend 

reageren op conflicten.  

Ja  

Hivos Ondersteunend door kennisuitwisseling, lobby en 

financiering van ontwikkelingsprojecten. 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

Initiatives of Change (IofC)  Religieuze organisatie om denkprocessen te veran-

deren. 

 

Nee  

Institute for Environmental 

Security (IES) 

Globale milieuveiligheid verbeteren door behoud van 

de regeneratieve capaciteit van ecosystemen. 

 

Ja Veiligheid 

Institute for Historical Justice 

and Reconciliation (IHJR)  

Stichting die onderzoekt verricht naar historische 

conflicten om verzoening en tolerantie te bevorde-

ren. 

 

Nee Juridisch 

Institute for War & Peace Re-

porting (IWPR) 

Ter ondersteuning van journalisten, persvrijheid en 

mensenrechten. 

 

Nee Vrede 

International Association of 

Prosecutors (IAP) 

Internationale samenwerking tussen openbare mi-

nisteries. 

 

Nee Juridisch 

International Bar Association 

Human Rights Institute  

Justitiële ondersteuning bij mensenrechten. 

 

 

Nee Juridisch 

International Centre for Coun-

ter-Terrorism (ICCT/The Hague) 

Kenniscentrum voor de distributie en vergaring van 

kennis t.a.v. contraterrorisme. 

 

Nee Veiligheid 

International Child Develop-

ment Initiatives (ICDI) 

Trainen en financieren van projecten die kinderen 

aangaan. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

International Confederation of 

Midwives (ICM) 

Ontwikkeling van vroedvrouwen en verbetering van 

kraamzorg over de hele wereld. 

 

Ja  

International Council for Com-

mercial Arbitration (ICCA) 

 

Organisatie gericht op het gebruik en verbetering van 

arbitrage, bemiddelingsregels, wetten, procedures en 

standaarden. 

   

Ja Juridisch 

International Criminal Law 

Network (ICLN)  

Ontwikkeling van internationaal strafrecht door pro-

fessionele en sociale interactie tussen academici. 

 

Nee Juridisch 

International Federation for 

Housing and Planning (IFHP) 

Wereldwijd netwerk van professionals die het brede 

veld van huisvesting en planologie vertegenwoordi-

gers. 

 

Nee  

International Federation for 

Human Rights (FIDH)  

 

Mensenrechtenorganisatie. 

 

Nee Juridisch 

International Federation of 

Library Associations (IFLA) 

Internationale belangenbehartiging van bibliotheek- 

en informatieaanbieders en hun gebruikers. 

Ja  
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International Fund for Animal 

Welfare (IFAW)  

Dierenwelzijnsorganisatie. 

 

 

Nee  

International Institute for 

Communication and Develop-

ment (IICD) 

Instituut ondersteunt ontwikkelingslanden bij duur-

zame ontwikkeling door gebruik te maken van de 

mogelijkheden die ICT beidt. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

International Institute for Crim-

inal Investigations (IICI)  

Internationale organisatie voor het opleiden van 

onderzoekers die zich bezighouden met het opspo-

ren van o.a. oorlogsmisdadigers. 

 

Ja Juridisch 

Internationaal Juridisch Insti-

tuut (IJI) 

Voorlichting over Nederlandse en buitenlandse inter-

nationaal privaatrecht en buitenlands recht. 

 

Nee Juridisch 

International Justice Mission 

Nederland (IJMN) 

 

Mensenrechtenorganisatie die recht verschaft aan 

slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en 

andere vormen van gewelddadige onderdrukking. 

 

Nee Juridisch 

International Mediation Institu-

te (IMI)  

Ter bevordering van onderhandelingen in de publie-

ke sector. 

 

Ja Juridisch 

International Network of Mu-

seums for Peace (INMP)  

Overkoepelende organisatie van vredesmusea we-

reldwijd 

 

 

Ja Vrede 

International Pharmaceutical 

Federation (FIP)  

Vertegenwoordigt en dient farmaceutische instellin-

gen en -wetenschap over de hele wereld. 

 

Ja  

International Research on 

Working Children (IREWOC) 

Antropologische onderzoeksstichting naar kinderar-

beid. 

 

Nee  

International Society of City 

and Regional Planners 

(ISOCARP)  

Wereldwijd netwerk van stedelijke en regionale pla-

nologen. 

 

 

Nee  

International Statistical Insti-

tute (ISI) 

Ontwikkelen en verbeteren van statistische metho-

den en de toepassing daarvan door promotie van 

internationale activiteiten en samenwerking. 

 

Ja  

International Water and Sanita-

tion Centre (IRC) 

Kennisuitwisseling voor en ondersteuning van lokale 

watervoorzieningsorganisaties in ontwikkelingslan-

den. 

 

Nee Water 

International Water Association 

(IWA) 

Richt zich op onderzoek, praktijkervaringen en de 

combinatie hiervan voor waterprofessionals. 

 

Ja Water 

IVN Natuur en Milieueducatie 

(IVN Zuid-Holland) 

Lokale natuur- en milieueducatie om bewustzijn te 

creëren. 

 

Nee  

Jacob Soetendorp Institute for 

Human Values (SI) 

Mensenrechtenorganisatie 

 

 

Ja Juridisch 

Justitia et Pax Katholieke mensenrechtenorganisatie 

 

 

Nee Vrede 

KNCV Tuberculosefonds Informatievoorziening van en financiering van onder-

zoek naar tbc. 

 

Nee  

Kofi Annan Business School  Internationale opleiding gericht op ondernemer-

schap. 

Ja Juridisch 
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Kreddha, International Peace 

Council 

Conflictbeheersing, -preventie en vredesimplementa-

tie. 

 

 

Nee Vrede 

Lexchange 

 

Internationaal netwerkontwikkeling, training, advise-

ring en beleid maken. 

 

Ja Juridisch 

Liber 

 

Hoofdnetwerk voor onderzoeksbibliotheken in Euro-

pa. 

 

Nee  

Marokko Instituut (MAI) Informatievoorziening over Marokko in Nederland. 

 

Ja  

Melania Ontwikkelingssamen-

werking 

Ontwikkelingshulp voor de allerarmsten vrouwen in 

ontwikkelingslanden. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

Microjustice for All (MJFA) 

 

Ontwikkelen van bewustzijn en lobby voor het opha-

len van middelen. 

 

Nee Juridisch 

Microjustice Initiative (MJI) Justitiële ondersteuning op kleine schaal in ontwikke-

lingslanden. 

 

Nee Juridisch 

Modèle Francophone Nations 

Unies (MFNU) 

Verenigde Naties simulatie teneinde de VN te promo-

ten (Franstalig). 

 

Nee  

Nederlandse Vrouwenraad 

(NVR) 

 

Organisatie gericht op inbrengen van de stem van de 

Nederlandse vrouw in de beleidsontwikkeling en -

evaluatie. 

 

Ja  

Nederlands-Vlaamse Accredita-

tieorganisatie (NVAO) 

Organisatie ter waarborging en bevordering van het 

kwaliteit van hoger onderwijs in Nederland en Vlaan-

deren. 

 

Nee  

Nederlandse Vereniging voor 

de Verenigde Naties (NVVN) 

Werkt aan het draagvlak voor internationale samen-

werking; en stimuleert het debat over verbetering en 

versterking van de VN.  

 

Nee Veiligheid 

Netherlands Atlantic Associati-

on (NAA) 

Fungeert als forum voor het publieke debat over 

onderwerpen aangaande de trans-Atlantische veilig-

heidssituatie (zoals de relatie tussen Europa en de 

VS). 

 

Ja Veiligheid 

Netherlands Helsinki Commit-

tee (NHC) 

Ondersteuning van en onderzoek naar juridische en 

mensenrechtelijke projecten. 

 

Ja Veiligheid 

Netherlands Institute for Multi-

party Democracy (NIMD)  

Ondersteuningen van jonge democratieën bij demo-

cratische processen. 

 

Ja  

Netherlands Red Cross (NRC)  Medische en humanitaire hulporganisatie, wereld-

wijd. 

 

Nee  

Netherlands Society for Inter-

national Affairs (NGIZ) 

Lezingen en meetings over internationale betrekkin-

gen van Nederland. 

 

Ja  

Netherlands Water Partnership 

(NWP)                                    

Promotie, onderzoek en faciliteren van Nederlands 

wateronderzoek en –technologie. 

Nee Water 
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Oxfam Novib Ontwikkelingshulp 

 

Nee Ontwikkelings-

samenwerking 

 

Paris Memorandum on Port 

State Control (Paris MOU) 

 

Overkoepelende organisatie voor uniforme maritieme 

controle. 

Nee Veiligheid 

Parliamentarians for Global 

Action (PGA) 

Promotie van vrede, mensenrechten, justitie, duur-

zaamheid door gekozen vertegenwoordigers van 

nationale parlementen. 

 

Ja  

Partners voor Water (PvW) 

 

Programma voor partijen in de Nederlandse water-

sector met internationale ambitie. 

 

Nee Water 

Pax Ludens Foundation (PxL) Training en onderzoek naar governance, duurzaam-

heid en internationale betrekkingen. 

 

Ja Vrede 

Perspectivity 

 

Leveren van internationale ondersteuning. Ja  

Platform Spartak (PS) Versterken van de band tussen Oost- en West-Europa 

op meerdere vlakken. 

 

Ja  

Prime Finance  

 

Internationaal tribunaal gericht op de beslechting 

van geschillen over complexe financiële transacties. 

 

Ja Juridisch 

Right to Play 

 

Het inzetten van sport en spel ter bevordering van de 

ontwikkeling van kinderen in achtergebleven gebie-

den. 

 

Nee  

Save the Children Onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de 

rechten van het kind. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

SNV Netherlands Development 

Organisation   

Wereldwijde armoedebestrijding door versterking van 

de economische en private sector. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

Society for International Devel-

opment (SID) 

Lobbyorganisatie, probeert draagvlak te creëren in 

Nederland voor 'social justice' in ontwikkelingslan-

den. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

Spanda Foundation Houdt zich bezig met cultuur, onderwijs, gezond-

heidszorg, en milieu en het onderzoek naar duurza-

me verbetering van vrede, kennis en onderling over-

leg tussen diverse landen. 

 

Ja  

Stepping Stones for Africa  

 

Organisaties gericht op ondersteunen van personen 

of organisaties in ontwikkelingslanden die zich indi-

vidueel of professioneel inzetten voor doelen op het 

gebied van armoedebestrijding (en alle daaraan 

gerelateerde gebieden), en die geconfronteerd wor-

den met een tekort aan middelen om deze doelen te 

realiseren. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

 

Stichting Vluchteling Praktische hulp bij conflictsituaties en wederop-

bouwprojecten nadien. 

 

Ja  

Sustainable Society Foundati-

on (SSF) 

 

Non-profit organisatie met als doel samenlevingen te 

ondersteunen in hun ontwikkeling naar duurzaam-

heid. 

Ja  
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Syria Justice and Accountability 

Center (SJAC) 

 

Non-profit organisatie die gegevens over mensen-

rechtenschendingen en andere relevante gegevens 

uit Syrië om bij te dragen aan juridische processen 

voor het land. 

 

Ja Juridisch 

Terre des Hommes Nederland 

(TDH) 

Via verbeteringen in onderwijs, gezondheidszorg en 

met microkrediet proberen om kinderuitbuiting te 

voorkomen. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

The Hague Academy for Local 

Governance (THALG) 

Organiseert praktijkgeoriënteerde trainingen voor 

professionals in de lokale overheden. 

 

Ja Juridisch 

The Hague Center for Global 

Governance, Innovation and 

Emergence (THD) 

Netwerkorganisatie voor internationale betrekkingen, 

governance etc. 

 

 

Nee  

The Hague Center for Strategic 

Studies (HCSS) 

Denktank met strategisch onderzoek en analyse van 

internationale veiligheid en defensie. 

 

Ja Veiligheid 

The Hague Institute for Global 

Justice (THIGJ) 

 

Onafhankelijke organisatie gericht op interdisciplinair 

beleidsrelevant onderzoek om wereldwijd conflicten 

te voorkomen en op te lossen en vrede te bevorde-

ren. 

 

Nee Juridisch 

The Hague Institute for the 

Internationalisation of Law 

(HiiL)  

 

Onderzoek naar de invloed van globalisering op 

internationaal recht. 

Ja Juridisch 

The Hague International Model 

United Nations (THIMUN) 

Richt zich op onderwijs onder jongeren over werking 

van de VN, organiseert hiervoor diverse conferenties 

waarin vergaderingen van de VN worden gesimu-

leerd. Gelieerd aan de VN. 

 

Nee  

The Hague Process on Refu-

gees and Migration (THP) 

Zet zich in voor bewustwording over de toegevoegde 

waarde van vluchtelingen en migranten aan de 

maatschappij. 

 

Ja  

The Netherlands Waterworks 

Association (NWWA) 

 

Zet zich in voor transities en veranderingen in stede-

lijk watermanagement. 

  

Nee Water 

Tiye International (TII) Vergroten van zorgzelfstandigheid, financiële zelf-

standigheid en sociale zelfstandigheid onder zwar-

ten, migranten en vrouwen. 

 

Nee  

Transparency International 

Nederland (TIN) 

 

Een wereldwijde organisatie voor bestrijding van 

corruptie. 

Nee  

UN Global Compact Nether-

lands (UNGC) 

 

Initiatief vanuit het Nederlandse bedrijfsleven om de 

bijdrage van het bedrijfsleven aan duurzame ontwik-

keling te stimuleren. 

 

Nee  

United Network of Young 

Peacebuilders (UNOY Peace-

builders) 

Wereldwijd netwerk van en voor jongeren en jonge-

renorganisaties die zich bezighouden met het stimu-

leren van vrede. Vooral actief in regio's waar conflic-

ten (geweest) zijn.  

Ja  
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Unrepresented Nations and 

Peoples Organisation (UNPO)  

Koepelorganisatie voor niet-erkende landen en vol-

ken. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

Upeace 

 

Bijdragen aan onderwijs en onderzoek op gebied van 

vrede. 

 

Ja Vrede 

Vluchtelingenwerk Den Haag Belangenorganisatie voor asielzoekers en vluchtelin-

gen in Nederland. 

 

Ja  

VNG International Coördinatie van internationaal beleid van de VNG. 

 

Ja Ontwikkelings-

samenwerking 

Walk of Truth (WOT) 

 

Verbinden van mensen en faciliteren van dialoog 

tussen mensen die in conflictgebieden leven. 

  

Nee  

Water Governance Centre 

(WGC) 

 

Een netwerkorganisatie die de rol van water gover-

nance bij watervraagstukken wil gaan versterken, in 

binnen- en buitenland. 

 

Nee Water 

Wereldkinderen Vereniging voor programmaondersteuning en hulp bij 

adoptie. 

 

Ja  

Wo=men  Nederlands platform voor wereldwijde genderpro-

blematiek. 

 

Nee  

Women for Water Partnership 

(WfWP) 

Armoedebestrijding via watervoorzieningen, wereld-

wijd en een focus op vrouwen. 

 

Nee Water 

Women Peacemakers Program 

(WPP) 

 

Promotie van duurzame vrede. Nee Vrede 

Women’s Initiatives for Gender 

Justice (WIGJ) 

Promotie van internationale strafhof in Den Haag en 

in het bijzonder vrouwenrechten in ontwikkelingslan-

den. 

 

Ja Juridisch 

World Federalist Movement-

Institute for Global Policy 

(WFM-IGP) 

Zet zich in voor een wereldwijde federale overheid 

die tot doel heeft een wereldwijde rechtstaat tot 

stand te brengen.  

 

Nee  

World Legal Forum Organisatie met als doel om marktgerichte rechtelij-

ke producten en diensten aan te bieden. 

 

Nee  

World Society for the Protec-

tion of Animals (WSPA) 

Wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie. 

 

 

Nee  

Yi Jun Peace Museum and 

Academy Foundation 

Stichting ten behoeve van het Yi Jun Vredesmuseum Nee Vrede 

 

Bijlage 1.5  Internationale onderwijsinstellingen 

 Internationaal onderwijs Werkveld, activiteiten Respons Uitsnede 

Deutsche Internationale Schule in Den 

Haag 

School (zowel basis als middelbaar onderwijs) 

gericht op kinderen van Duitse internationals. 

 

Nee  

European School of The Hague - 

Rijnlands Lyceum 

 

School voor lager en voortgezet onderwijs. Ja  

Hague Academy of International Law  

  

Onderzoeksinstituut voor internationaal privaat en 

publiekrecht 

Ja Juridisch 
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Hotelschool The Hague Internationaal gerichte hogeschool. 

 

Nee  

INHolland University of Applied  

Sciences 

Hogeschool 

 

 

Nee  

International Baccaleaurate 

 

Een non-profit onderwijsstichting met lespro-

gramma’s voor leerlingen tussen 3 en 19 jaar 

oud. 

 

Ja  

International Institute of Social Studies-

Erasmus University (ISS)  

Universitair onderwijs over economische en socia-

le ontwikkeling voor studenten uit ontwikkelings-

landen (onderzoek, advies, projecten). 

 

Nee  

International School of The Hague, 

Primary and Secundary School - 

Rijnlands Lyceum 

Internationaal school (zowel basis als middelbaar 

onderwijs). 

 

 

Ja  

Leiden University, The Hague Campus Training en educatie voor professionals op inter-

nationaal juridisch / bestuurlijk terrein (postdocto-

raal).  

 

Ja Juridisch 

Lighthouse Special Education (LSE) School voor speciaal onderwijs, gericht op interna-

tionals. 

 

Nee  

Lycée Français Vincent van Gogh School (zowel basis als middelbaar onderwijs) 

gericht op kinderen van Franse internationals. 

 

Nee  

Netherlands Defence College 

 

Organisatie bundelt zeven instituten en verzorgt 

de initiële officiersopleidingen én de loopbaanop-

leidingen op midden- hoger- en topmanagement-

niveau voor alle krijgsmachtdelen, verrichting van 

wetenschappelijk onderzoek op militaire aan-

dachtsgebieden en militair-technische vraagstuk-

ken. 

 

Nee  

Open University Volwassenenonderwijs 

 

Ja  

ROC Mondriaan Secondary Vocational 

Education International Stream 

Internationale tak van ROC Mondriaan. 

 

 

Nee  

Royal Academy of Art/Koninklijke Aca-

demie van Beeldende Kunsten 

 

Kunstacademie 

 

Ja  

Royal Conservatoire/Koninklijk Con-

servatorium  

Conservatorium 

 

 

Nee  

Stichting Haagsche Schoolvereniging 

The Hague, Dutch and int. primary 

education  

School (alleen basisonderwijs) voor internationale 

kinderen. 

 

 

Ja  

The American School of The Hague Internationale school (zowel basis als middelbaar 

onderwijs) gericht op Amerikanen, maar ook an-

dere nationaliteiten. 

 

Ja  

The British School in the Netherlands 

(foundation, junior, senior, int. educa-

tion) 

Internationale school (zowel basis als middelbaar 

onderwijs) gericht op Britten, maar ook andere 

nationaliteiten. 

Ja  
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The Hague Academic Coalition (HAC) Samenwerkingsverband van academische institu-

ten op het gebied van internationale relaties, 

internationaal recht en internationale ontwikke-

ling.  

 

Ja Juridisch 

The Hague University of Applied Sci-

ences (HHS) 

Haagse Hogeschool. 

 

 

Nee  

The Indonesian Embassy School in The 

Netherlands 

Privéschool gericht op Indonesië. 

 

 

Ja  

The Polish School in The Hague Privéschool voor Poolse kinderen. 

 

Ja  

The Ukrainian School 

 

Verzorgen van onderwijs aan kinderen van expats 

die een aanvullende opleiding zoeken in het Oe-

kraïens. 

 

Nee  

Vrije Academie (kunstenaars) Kunsthistorische lezingen en excursies. Ja  

 

Bijlage 1.6  Culturele instellingen 

Culturele instellingen    Werkveld, activiteiten Respons 

Anglo-American Theatre Group (AATG) Engelssprekend amateur theatergezelschap. 

 

Nee 

Cecilia International Choir Internationaal koor. 

 

Nee 

International Association of Schools of 

Jazz 

Koepelorganisatie voor muziekscholen en verenigingen 

gericht op jazz. 

 

Nee 

Nederlands Dans Theater  Danstheater. 

 

Nee 

Residentie Orkest  Orkest. 

 

Nee 

Stroom  Kunst- en architectuurcentrum Ja 

 

 Bijlage 1.7  Expat serviceorganisaties 

Expat serviceorganisaties    Werkveld, activiteiten Respons 

ACCESS Foundation 

 

Voorlichting aan Engelstalige expats over vestiging en verblijf 

in Nederland (cursussen, publicaties). 

 

Ja 

Accueil des Francophones de la Haye 

 

Onafhankelijke organisatie voor de integratie van Franstali-

gen  in Den Haag. 

 

Nee 

Alliance Française de la Haye 

 

Vereniging die Franse taalcursussen aanbiedt, Franse taal 

en cultuur en culturele diversiteit promoot. 

 

Nee 

American Women's Club of The Hague 

 

Vereniging ter ondersteuning van Amerikaanse vrouwen die 

in Nederland werken en leven. 

 

Ja 

Australian & New-Zealand Women’s 

Club 

Vereniging ter ondersteuning van Australische en Nieuw-

Zeelandse vrouwen die in Nederland werken en leven. 

Nee 
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Expat serviceorganisaties    Werkveld, activiteiten Respons 

British Club of The Hague 

 

Vereniging ter ondersteuning van Britse vrouwen die in Ne-

derland werken en leven. 

 

Ja 

Carnegie-Wateler Peace Prize 

 

Vredesprijs van de Carnegie Foundation. Nee 

Centro Español La Haya (Sociedad de 

Trabajadores Españoles) 

 

Vereniging gericht op stimuleren van de contacten tussen 

Spanjaarden en Nederlanders en bevordering van de socia-

le, culturele en educatieve ontwikkeling. 

 

Nee 

Deutscher Klub in der Niederlanden 

 

Tot stand brengen en ontwikkelen van contacten tussen 

Duitsers en Nederlanders en Duitsers in Nederland. 

 

Nee 

Expat desk Delft 

 

Expat desk. Nee 

Expat desk Leiden 

 

Expat desk. Ja 

Hispanic Society of The Hague 

(ASOHA) 

 

Spaans genootschap. Nee 

Holland Books (Xpat Media) 

 

Aanbieden van specialistische boeken over Nederland. Nee 

Indian Expat Society 

 

Platform voor Indiase expats. Nee 

International Women's Contact (IWC) 

 

Samenbrengen van expat vrouwen woonachtig in Nederland 

en Nederlandse vrouwen met een internationaal perspectief. 

 

Nee 

Outpost The Hague 

 

Diensten bieden aan Shell werknemers en hun families. Nee 

The Hague Bridge  

 

Gemeentelijk toenaderings- en kennismakingsprogramma 

voor expats. 

 

Nee 

The Hague Department of Interna-

tional Affairs 

 

Promotie van Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en 

Recht’ 

Nee 

The Hague Expat.tv 

 

Informeren van expats in Den Haag en regio. Nee 

The Hague International Centre/Xpat 

Desk  

 

Bieden van een ‘one-stop-shop’ voor internationale organisa-

ties in Den Haag en hun internationale werknemers. 

Nee 

The Hague International Network 

(THIN) 

 

Netwerkorganisatie voor expats in Den Haag. Nee 

The Hague On Line 

 

Informatievoorziening voor expats. Ja 

The Hague Prize Foundation 

 

Prijs voor voorvechters van internationaal recht. Ja 

Women's Business Initiative Interna-

tional 

 

Bieden van een professioneel platform voor ondernemers-

vrouwen om kennis en ervaring met elkaar te delen. 

Nee 

Xpat Archive 

 

Verzamelen, conserveren, bevorderen en toegankelijk ma-

ken van historische bronnen over het expat leven.  

 

Nee 

XPat Journal Tijdschrift voor expats in Nederland. Nee 
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Bijlage 1.8  Aan ambassades gelieerde organisaties 

Aan ambassades gelieerde  

organisaties 

Werkveld, activiteiten Respons 

Advantage Austria 

 

Het promoten van Oostenrijkse ex- en importbedrijven. Nee 

AICEP Portuguese National Tourist 

Office 

 

Promotie van Portugal als toeristische bestemming. 

  

Nee 

Awex Handelsvertegenwoordiging 

Wallonië 

 

Promotie van economische mogelijkheden in Wallonië. Nee 

Brussels Export 

 

Promotie van exportmogelijkheden. Nee 

Chinese Visa Application Service Cen-

tre in the Hague 

 

Verwerken van visa-aanvragen  voor de Chinese ambassa-

de in Den Haag. 

Nee 

Hongaars Verkeersbureau/ Business 

Network 

 

Promotie van Hongarije als toeristische bestemming. Nee 

Nederlands Duitse Handelskamer 

 

Het bieden van een pakket van diensten aan ondernemers 

bij het betreden van de Duitse markt. 

 

Nee 

Oficina economica y comercial de la 

embajada de Espana en la Haya 

 

Economisch kantoor van Spaanse ambassade. Nee 

Spaans Verkeersbureau  

 

Promotie van Spanje als toeristische bestemming. 

 

Nee 

Toerisme Vlaanderen en Flanders 

Investment & Trade 

 

Promotie van economische en toeristische mogelijkheden 

in Vlaanderen. 

Nee 

Trade and Investment Promotion Sec-

tion of the Polish Embassy in The 

Hague 

 

Promotie van economische mogelijkheden in Polen. Nee 

Tunesisch Nationaal Verkeersbureau 

 

Promotie van Tunesië als toeristische bestemming. 

 

Nee 

Turks Nationaal Verkeersbureau 

 

Promotie van Turkije als toeristische bestemming. 

 

Nee 

UK Trade & Investment 

 

Promotie van economische mogelijkheden in het Verenigd 

Koninkrijk. 

Nee 
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Bijlage 2 Enquête vragenlijst en begeleidende brief 

Questionnaire international organisations The Hague 

 

Introduction 

The Hague is privileged to host a large number of international organisations. In addition, many 

countries have embassies or consulates located here, and The Hague is home to several high-quality 

knowledge-based institutions, international schools, cultural facilities, and so on.  

 

As host city, The Hague wants to facilitate the above-mentioned organisations’ performance to the 

best of its ability. Therefore, the City of The Hague commissioned Decisio, a high-quality research 

firm, to conduct a survey on the characteristics and development of those international organisa-

tions, embassies, consulates, and internationally oriented knowledge and educational institutions 

already present in The Hague and its environs. This information will be used in an assessment ad-

dressing the impact of these organisations for the local and regional economy.  

 

We would sincerely appreciate your kind cooperation in this survey, which would involve either filling 

out the questionnaire digitally or a telephone interview. One of our consultants will contact you in the 

coming weeks and will provide the digital questionnaire through email. If you prefer a telephone 

interview, the interviewer will then help you to go through the questions and will explain all the de-

tails. In order to give you an impression of the questions asked, we attached the questionnaire. 

 

There may be some questions which you are unable to answer, but in most cases, an ‘educated 

guess’ will do. The annual report of your organisation can be helpful to answer the questions.  

 

All information obtained will be processed with the greatest care and the strictest confidence. If you 

have any further questions, please do not hesitate to contact me by email (M.Wijnen@decisio.nl) or 

telephone (020 670 0562).  

 

Thank you in advance for your time, attention and cooperation. 

 

With kind regards  

 

 

Mr Mathieu Wijnen 

Decisio BV 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:M.Wijnen@decisio.nl
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B. 1 Employees (2012) 

        Total number (full-time employees) 

 

.. 

B.2 Foreign Employees 

       Please give an estimate of: 

The number of foreign employees 

% that is highly qualified  

       (university degree)  

Average gross income (€, $) of these foreign employees 

% that lives here with family 

% that is working here on a long-term basis (longer than one 

year) 

 

B.3 Main place of residence foreign employees 

Please give an estimate of the percentage of foreign employees 

living in the city of The Hague, as well as that for The Hague 

region, elsewhere in the Netherlands and abroad. 

See also the map on the next page. 

% The Hague city 

% The Hague region  

              (within a 15-kilometre radius of  The Hague) 

% Elsewhere in the Netherlands 

% Abroad 

 

 

.. 

.. % 

 

.. 

.. % 

.. % 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. % 

.. % 

 

.. % 

.. % 

 

A. Organisation, general information  

     Activities / purpose .. 

     Location (municipality) .. 

     Located in The Hague region since  .. 

     Website .. 

     Public annual report .. 

     Contact person 

Name  

Position (department) 

Telephone number 

E-mail 

 

.. 

.. 

.. 

.. 
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B.4 Dutch employees 

       Please give an estimate of : 

% that is highly qualified (university degree)  

Average gross income 

 

B.5 Place of residence: Dutch employees 

Please give an estimate of the percentage of Dutch employees 

living in the city of The Hague, as well as that for the Hague region 

and elsewhere in the Netherlands. 

% The Hague city 

% The Hague region  

              (within a 15-kilometre radius of The Hague) 

% Elsewhere in the Netherlands 

 

 

.. % 

.. 

 

 

 

 

 

.. % 

.. % 

 

… % 

 

C.1 Expenditures 2012 

   Total expenditure (€, $): ………. 

 

 

C.2 Components of expenditures 

Please give an estimate of which part of the total budget is spent

 on the following components: 

 

 

 

The Hague 

The Hague region 

Other parts of South-Holland 

Other parts of the Netherlands 

The Hague region: Delft, Rijswijk, Wassenaar, 

Zoetermeer, Westland, Midden-Delfland, Leid-

schendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp 
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% Employees 

% Office costs (rent, office supplies,..) 

% Outsourced services (business services and operational services, 

see also next framework) 

% Other (e.g. …?) 

.. % 

.. % 

.. % 

 

.. % 

C.3 Outsourcing, location of  companies 

Please give an estimate of how much (% of  total outsourcing) is 

spent on services from companies located in the The Hague region, 

as well as a  similar estimate for the province of South-Holland, 

 elsewhere in the Netherlands or abroad. 

% The Hague region (within 15-kilometre radius of The Hague) 

% The province of South-Holland (Hague region excluded) 

% Elsewhere in the Netherlands  

% Abroad 

 

 

 

 

 

.. % 

 

.. % 

.. % 

.. % 

 

C.4 Most important outsourced services 

Can you tell us which type of  ‘outsourced services’ constitute the biggest heads of expenditure?  

Can you also tell us where the most important enlisted companies are located: The Hague region, 

elsewhere in the Netherlands or abroad? 

Most important  

outsourced services 

Expenditures (estimated) Location companies 

a. The Hague region 

b. Elsewhere in the Netherlands 

c. Abroad 

Business services: e.g. law, financial, communication, translation 

 € a.           b.          c.          

 € a.           b.          c.   

 € a.           b.          c.  

 € a.           b.          c. 

Operational services: e.g. security, catering, cleaning 

 €  a.           b.          c. 

 € a.           b.          c. 

 € a.           b.          c. 

 € a.           b.          c. 
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D.1 Visitors from abroad 

 Please give an estimate of the number of  

 foreign visitors your organisation received in 2012. 

Total number in 2012 

 

How long did these visitors stay? Please give an estimate of the aver-

age time they spent in The Hague region. 

Average stay (nights) 

 

 

 

.. 

 

 

 

.. 

D.2 Congresses,  seminars 

If your institution organises congresses, seminars or other similar 

events, how often did this take place in 2012? 

Number organised in 2012 

 

Please give an estimate of the total number of visitors who attended 

these events. 

Total number of visitors 

% Share of international visitors in total 

 

 

 

.. 

 

 

 

.. 

.. % 

 

E.   Other influences on The Hague’s regional economy 

 

      Can you think of other ways in which your organisation influences The Hague’s regional economy? 

 

 

F.  Trends 

     

Has your organisation grown since 2000? (in terms of number of em-

ployees or budget) 

      …. 

  

What are your expectations for the future? 

….    

 

     Number of employees and / or turnover in 

2000 

2004 

2008 

2012  

2013 (expected) 

2015 (expected) 

2020 (expected) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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G. 1 Location factors for international organisations in The Hague  

 

 Location decision (if relevant) 

Can you tell us which other locations were considered when your organisation had to select a country 

and city in which to establish its seat? (countries, cities) 

… 

 

 What was your main reason for choosing The Hague region? 

… 

 

Is the idea of “organisational clustering” beneficial to your organisation, staff members, tasks and/or 

programmes? 

… 

 

 

G.2 Opinion location factors 

 

Importance for location decision 

if relevant 

Appreciation on current location 

Please give your opinion con-

cerning the following location 

factors  

Very im-

portant 

 

Not 

im-

portant 

Very favour-

able 

Very  

unfavourable 

           

Highly-qualified staff (Dutch)            

    Expertise o o o o o o o o o o 

    Work attitude o o o o o o o o o o 

           

Less highly-qualified staff 

(Dutch)  

          

    Expertise o o o o o o o o o o 

    Work attitude o o o o o o o o o o 

           

Cooperation with other interna-

tional organisations 

o o o o o o o o o o 
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Accessibility The Hague Region           

Air: 

    Rotterdam The Hague Airport 

    Schiphol 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 

Public transport:  

    Train 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

 

o 

    Tram 

    Bus 

     

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

    Car 

    Bicycle infrastructure 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

o  

o 

           

Office space           

    Availability o o o o o o o o o o 

    Costs o o o o o o o o o o 

    Quality o o o o o o o o o o 

 

Safety           

    In terms of  risks o o o o o o o o o o 

    In terms of security measures o o o o o o o o o o 

           

Housing           

    Availability o o o o o o o o o o 

    Costs o o o o o o o o o o 

    Quality houses o o o o o o o o o o 

    Attractiveness residential     

    areas 

o o o o o o o o o o 

           

Quality of education (schools) o o o o o o o o o o 

           

Quality of leisure facilities o o o o o o o o o o 

           

Support of The Hague  o o o o o o o o o o 

Municipality           
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G.3 Remarks concerning location factors 

 If you wish, you may give your opinion of the different location factors mentioned above. 

 

 Highly-qualified staff (Dutch) 

… 

 Less highly-qualified staff (Dutch) 

… 

 Accessibility 

… 

 Office space 

… 

 Safety 

… 

 Housing 

… 

 Education 

… 

 Leisure facilities 

… 

 Settlement services 

… 

 

 

H. Opinion on quality of life in general 

 

 What is good? 

… 

 

 What could be better? 

… 

 

 

 

I. Recommendations for The Hague municipality 

 

Do you have any special recommendations for The Hague municipality? 

… 
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J. Expat Services Yes No 

Are you familiar with The Hague International Centre (THIC) in the “Atrium” of City Hall; the 

former Hospitality Centre/Expatdesk? 

o o 

Do the foreign employees in your organisation make use of the services of the THIC? o o 

Which services of the THIC are commonly used by foreign employees in your organisation? 

Expatdesk/ACCESS (welcome package, relocation, settling) 

Welcome to The Hague Program 

www.thehague.com (residents) 

 

o  

o 

o 

 

o  

o 

o 

 

 

Question K is only for NGO’s, located in a NGO shared office centre 

 

K. NGO shared office centre 

In case your NGO is located in a shared office centre for NGO’s; which 

elements of the NGO shared office centre are useful for your organisa-

tion? 

Very 

Useful Useful 

Not  

Useful NA 

Being surrounded by other NGO’s o o o o 

Network possibilities o o o o 

Shared facilities (pantry (kitchen), copier, meeting room, reception) o o o o 

Services offered by the Facilities Department/ Interne Diensten Cen-

trum (IDC) 

o o o o 

 Large 

extent 

Modest 

extent 

Minimal 

extent 

 

No role 

To what extent did the availability of office space in a NGO shared 

office centre play a role in choosing for The Hague? 

o o o o 

 

L. Personal interview 

 

     Would you be willing to give a personal interview? 

     … 

 

  

http://www.thehague.com/
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Bijlage 3 Bestedingen zakelijke- en privébezoekers, per sector 

Bestedingen van zakelijke bezoekers per sector 

 Sector Zakelijke bezoekers 

Handel 11% 

Vervoer en opslag 27% 

Horeca en accommodatie 51% 

Cultuur, sport en recreatie 8% 

Overige dienstverlening 3% 

Totaal 100% 

 

 

Bestedingen van privébezoekers per sector 

 Sector Privébezoekers 

Handel 25% 

Vervoer en opslag 20% 

Horeca en accommodatie 40% 

Cultuur, sport en recreatie 10% 

Overige dienstverlening 5% 

Totaal 100% 
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Bijlage 4 Banen naar opleidingsniveau, per sector 

Aandeel banen voor laag- en hoger opgeleide werknemers per sector, 2010 

 Sector Laag Hoger33 

Landbouw, bosbouw en visserij 92% 8% 

Delfstoffen 43% 40% 

Industrie 80% 20% 

Energievoorziening 64% 35% 

Waterbedrijven en afvalbeheer 74% 26% 

Bouwnijverheid 89% 11% 

Handel 87% 13% 

Vervoer en opslag 85% 15% 

Horeca 92% 8% 

Informatie en communicatie 46% 54% 

Financiële dienstverlening 51% 49% 

Verhuur en handel van onroerend goed 64% 36% 

Specialistische zakelijke diensten 50% 50% 

Verhuur en overige zakelijke diensten 83% 17% 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 57% 43% 

Onderwijs 26% 74% 

Gezondheids- en welzijnszorg 68% 32% 

Cultuur, sport en recreatie 71% 29% 

Overige dienstverlening 65% 35% 

Totaal 29% 71% 

Bron: CBS Statline, Banen en Lonen, Onderwijsniveau (2014). 

 

  

                                                           
33 Deze categorie bestaat uit banen voor werknemers met een HBO- of WO-opleidingsniveau.  
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Bijlage 5 Locatiefactoren 

Tabel B5.1 Belang van locatiefactor voor locatiekeuze (1=niet belangrijk, 5= heel belangrijk) 

 Locatiefactor IGO EU NGO Totaal 2010 

Personeel 

    

 

Ervaring hoog opgeleid personeel 5,0 4,0 3,6 4,0 3,7 

Werkinstelling hoog opgeleid personeel 5,0 4,0 3,6 4,0 3,7 

Ervaring lager opgeleid personeel 5,0 3,5 2,6 3,8 3,5 

Werkinstelling lager opgeleid personeel 5,0 3,5 2,8 3,9 3,5 

     

 

Samenwerking met andere organisaties 3,7 4,6 4,1 4,2 4,3 

     

 

Bereikbaarheid 

    

 

Bereikbaarheid van de regio via Schiphol Amsterdam Airport 3,7 4,4 1,9 3,4 2,2 

Bereikbaarheid van de regio via Rotterdam The Hague Airport 3,7 4,8 4,0 4,3 4,1 

Bereikbaarheid per trein 4,6 4,9 4,1 4,5 4,3 

Bereikbaarheid per tram 4,6 3,5 3,6 3,8 3,9 

Bereikbaarheid per bus 4,6 3,4 3,5 3,8 3,7 

Bereikbaarheid per auto 4,6 3,3 3,8 3,8 3,3 

Fietsinfrastructuur 4,6 3,3 3,5 3,7 3,5 

     

 

Kantoorruimte 

    

 

Beschikbaarheid kantoorruimte 4,8 4,2 4,0 4,3 4,0 

Kosten kantoorruimte 4,8 4,1 4,1 4,3 4,0 

Kwaliteit kantoorruimte 4,4 4,2 3,9 4,2 4,1 

     

 

Veiligheid 

    

 

Veiligheid uitgedrukt in risico 4,3 4,0 3,5 4,0 3,4 

Veiligheid uitgedrukt in maatregelen 4,3 4,0 3,4 3,9 3,3 

     

 

Woning en woonomgeving 

    

 

Beschikbaarheid woonruimte 4,2 4,0 3,7 4,0 3,3 

Kosten voor woonruimte 4,2 4,0 3,9 4,0 3,4 

Kwaliteit van woonruimte 4,2 4,0 3,9 4,0 3,3 

Attractiviteit woonomgeving 4,2 3,9 3,4 3,8 3,4 

     

 

Kwaliteit onderwijs 5,0 3,9 3,3 3,9 3,1 

Kwaliteit recreatievoorzieningen 5,0 3,3 3,1 3,6 3,0 

     

 

Ondersteuning gemeente Den Haag 5,0 4,8 4,1 4,6 4,1 

Totaal    4,0 3,6 
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Tabel B5.2 Waardering van de locatiefactoren in Den Haag en regio (1=zeer slecht, 5=zeer goed) 

Locatiefactor IGO EU NGO Totaal 2010 

Personeel 

    

 

Ervaring hoog opgeleid personeel 4,7 4,2 4,1 4,2 4,1 

Werkinstelling hoog opgeleid personeel 4,7 4,2 3,9 4,2 4,0 

Ervaring lager opgeleid personeel 4,4 4,0 4,1 4,2 4,0 

Werkinstelling lager opgeleid personeel 4,4 4,0 4,1 4,2 3,9 

    

   

Samenwerking met andere organisaties 4,4 3,8 3,8 4,0 4,3 

    

   

Bereikbaarheid 

   

   

Bereikbaarheid van de regio via Schiphol Amsterdam Airport 3,9 3,5 3,1 3,5 3,4 

Bereikbaarheid van de regio via Rotterdam The Hague Airport 3,9 4,3 4,2 4,2 4,1 

Bereikbaarheid per trein 4,6 4,2 4,0 4,2 4,1 

Bereikbaarheid per tram 3,9 4,7 3,8 4,2 4,1 

Bereikbaarheid per bus 3,9 4,7 3,5 4,1 4,0 

Bereikbaarheid per auto 3,9 3,6 3,2 3,6 3,2 

Fietsinfrastructuur 4,8 4,1 3,9 4,2 3,9 

    

   

Kantoorruimte 

   

   

Beschikbaarheid kantoorruimte 4,8 4,3 4,1 4,4 3,8 

Kosten kantoorruimte 4,1 4,2 3,5 4,0 3,6 

Kwaliteit kantoorruimte 4,1 4,2 3,7 4,0 3,7 

    

   

Veiligheid 

   

   

Veiligheid uitgedrukt in risico 4,5 4,1 3,9 4,2 3,7 

Veiligheid uitgedrukt in maatregelen 4,5 4,0 3,9 4,1 3,7 

    

   

Woning en woonomgeving 

   

   

Beschikbaarheid woonruimte 4,4 3,8 3,9 4,0 3,3 

Kosten voor woonruimte 4,4 3,8 3,6 3,9 2,9 

Kwaliteit van woonruimte 4,4 3,8 3,8 4,0 3,2 

Attractiviteit woonomgeving 4,4 3,8 3,9 4,0 3,6 

    

   

Kwaliteit onderwijs 4,7 4,0 3,7 4,0 3,5 

Kwaliteit recreatievoorzieningen 4,7 4,0 3,6 4,0 3,6 

    

   

Ondersteuning gemeente Den Haag 4,0 4,1 3,7 3,9 3,8 

Totaal    4,1 3,7 
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