1. Economisch Actieplan ’s-Hertogenbosch
• Met het Economisch Actieplan ‘s-Hertogenbosch willen we een stip op de horizon
zetten, waar we de komende jaren naartoe werken: Den Bosch als datastad, ICT
als aanjager van nieuwe werkgelegenheid. Om de ambitie waar te maken, willen
we het Bossche vestigingsklimaat gericht versterken.
• ICT/data heeft veel potentie in ‘s-Hertogenbosch, maar dat wordt nu nog te
weinig benut. Het Economisch Actieplan is erop gericht om ICT/data de komende
jaren door te ontwikkelen, als belangrijkste groeimotor van de bedrijvigheid en
werkgelegenheid in ’s-Hertogenbosch.
• We hebben niet alleen een sterk fundament van ICT bedrijvigheid en veel kennis
in data. Het versterken van de ICT-sector in Den Bosch en de profilering als
onbetwiste datastad bieden enorme kansen voor innovatie en ondernemerschap
in bestaande en nieuwe sectoren, producten en diensten.
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2. ICT/data: sleutel voor maatschappelijke opgaven
• Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen raken ook onze Bossche samenleving:
vergrijzing, verduurzaming, energietransitie of werknemers inzetbaar houden
voor onze bedrijven. De oplossing van veel van deze uitdagingen zijn innovaties in
de ICT/data. De vraag hiernaar zal de komende jaren alleen maar toenemen.
• ICT/data raakt tot in de haarvaten van onze economie en maatschappij en
beïnvloedt ons dagelijks leven steeds meer. Auto’s zijn rijdende computers
geworden, ons huis is te besturen vanaf de bank en onze smartphone is veel
sneller dan onze laptop van een paar jaar geleden. De economie verandert
razendsnel door de digitalisering: online platforms bepalen de markt en we zien
een verschuiving naar diensten die ervoor zorgen dat middenstanders buiten spel
worden gezet.
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3. Missie, ambitie en doelen
• Er liggen veel economische groeikansen in ICT/data. Door digitalisering werken
steeds meer andere bedrijven met ICT. Ook ons MKB ziet het verder versterken
van ICT/data als verreweg het meest kansrijk om de concurrentiekracht van ’sHertogenbosch te versterken.
• We hebben veel ingrediënten in huis om een toonaangevend ecosysteem van
bedrijvigheid en kennis verder uit te bouwen in ICT/data. Onze ambitie is dan ook
om de onbetwiste datastad van Nederland te worden. Als je aan data denkt, denk
je aan Den Bosch. Hier vindt je de meeste kennis op het gebied van data, dit is dé
beste plek om je ICT bedrijf te laten groeien.
• Met ICT/data innovaties toe te passen laten we onze inwoners als eerste
profiteren van de nieuwste ontwikkelingen en zorgen we voor een leefbare stad.
We bieden daarmee een aantrekkelijke plek voor bedrijven en studenten in
ICT/data. We geven ze de mogelijkheid om hun toepassingen te testen en fijn te
slijpen. Daarna kunnen ze hun bewezen producten en diensten verkopen aan de
markt. Daarmee creëren we een sterke economie en welvarende stad. De
thematische focus geeft de stad een duidelijk profiel: Den Bosch als gastvrije
handels- en zakenstad gericht op ICT en data.
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4. Visie 2025: onbetwiste datastad van Nederland
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5. Bouwstenen om onbetwiste datastad te worden
• De Bossche economie wordt gekenmerkt door een snelgroeiend ICT/data cluster.
Inmiddels zijn we de vijfde ICT stad van het land met 830 ICT bedrijven en 7.000
ICT’ers.
• Grote namen zijn in Den Bosch gevestigd, maar we hebben ook een rijk MKB.
Onder aanvoering van VNO-NCW Brabant Zeeland is het platform ‘Driven by Data’
opgezet, een programma om het MKB voor te bereiden op digitalisering en de
mogelijkheden van ICT/data.
• Op verschillende plekken in de stad hebben we bedrijfsverzamelgebouwen voor
startende en groeiende bedrijven. Dit zijn zogenaamde incubators, gericht op
ICT/data bedrijven of op het snijvlak met onze innovatieclusters agrifood of
bouwtechnologie.
• Ons onderwijs wordt gekenmerkt door hoogwaardige kennis in ICT/data. We
hebben de eerste universiteit voor datawetenschappen van Nederland en ons
hbo-onderwijs behoort tot de absolute top van het land.
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6. Bedrijven: snelgroeiende ICT/data cluster
• Den Bosch heeft een gunstige ligging tussen de Randstad en de Brabantse steden;
een strategische locatie voor veel zakelijke dienstverlening en dus ICT
bedrijvigheid.
• Er zijn verschillende ontwikkelaars van hardware, apparaten zoals printers en
computers, maar ook van de programma’s die erop draaien, zoals SAP, CTAC en
Dassault. Ze hebben een enorm effect op de bedrijvigheid en creëren veel
werkgelegenheid. SAP Nederland heeft bijvoorbeeld meer dan 20 toeleverende
bedrijven in hun nabije omgeving.
• Verder hebben we veel online marketing, ICT-bedrijven voor de financiële markt
en telecombedrijven.
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7. Onderwijs: hoogwaardige kennis in ICT/data
• Met de komst van JADS, Jheronimus Academy of Data Science, is Den Bosch een
universiteitsstad geworden. We kunnen trots zijn dat er nu ook internationale
studenten in Den Bosch studeren en de komende jaren zal dit verder toenemen.
• Voor Den Bosch was JADS lang een doel, maar dit is juist een beginpunt. Het is nu
zaak om JADS te verzilveren, samen met de toegepaste wetenschap van Avans en
HAS. De ICT-opleidingen zijn meermaals als beste beoordeeld van Nederland. De
kennis over ICT/data moeten we namelijk omzetten in verdienkansen voor ons
bedrijfsleven: door nieuwe bedrijven te creëren en ons bestaand MKB te
versterken.
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8. Incubators: prominente ICT/data hotspots
• Op verschillende locaties in de stad is industrieel erfgoed ontwikkeld tot
broedplaatsen voor met name digitale bedrijven. Dat werpt vruchten af, want de
afgelopen 3 jaar hadden we volgens FD Gazellen tot 2 keer toe de meest
snelgroeiende bedrijven van Zuid-Nederland.
• Na succesvolle transformaties van De Jamfabriek en De Gruyterfabriek, zijn we nu
het Grasso complex aan het omvormen tot nieuwe hotspot voor ICT bedrijven.
• Bij JADS is de Rockstart Accelerator voor startups in kunstmatige intelligentie
gevestigd en met de JADS Association gaan we bedrijven helpen om
datawetenschap om te zetten in winst. JADS wordt inmiddels overspoeld met
aanvragen om in de buurt te vestigen, dus we zijn aan het kijken of we in de
directe omgeving meer panden kunnen gaan omvormen tot werkplekken. Dit
biedt enorme kansen om kantoorlocaties in de binnenstad te ontwikkelen.
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9. Innovatieclusters: sterke crossovers ICT/data
• ICT/data is de belangrijkste innovator van andere sectoren. Enkele voorbeelden
van Bossche ICT innovaties voor andere sectoren:
o Agrifood: op de Grow Campus of in De Jamfabriek NXT zijn veel bedrijven
op het snijvlak tussen ICT/data en agrifood. No Food Wasted is een app die
de voedselkwaliteit kan bepalen.
o Bouw: op de SPARK Campus bij Heijmans worden verschillende
bouwinnovaties gedaan, zoals een computergestuurde metselrobot.
o Logistiek: in de logistiek is een ware revolutiegolf gaande, waarbij software
vanuit het Vijfsterrenlogistiek platform ervoor zorgt dat het proces van
distributie veel efficiënter wordt.
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10. Past perfect bij het bestuursakkoord 2018-2022
• De focus op de doorontwikkeling van ICT/data past perfect bij wat er in het
Bossche bestuursakkoord staat op het gebied van Economie & Arbeidsmarkt:
o De kennis over ICT/data helpt bij het oplossen van maatschappelijke
problemen.
o JADS moeten we versterken. De inzet op ICT/data zorgt voor veel banen,
ook in andere sectoren en op alle opleidingsniveaus.
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11. Focus: omarmd door het Bossche MKB
• Het Bossche MKB gelooft er echt in dat de inzet op data bepalend is voor de
toekomst van Den Bosch, de concurrentiekracht versterkt en bijdraagt in onze
profilering.
• Hier zie je een bijeenkomst vorig jaar van VNO-NCW Brabant Zeeland, waarin
‘Driven by Data, Connecting Business’ als ambitie wordt omarmd. Begin 2018
werd het ‘Driven by Data’ programma in JADS geopend door staatssecretaris
Mona Keijzer. Het uitgangspunt is dat het MKB moet zich bewust worden van de
mogelijkheden die data biedt en daar hun businessmodel op moet aanpassen.
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12. Economisch beleid: met focus meer impact
• Ons economisch beleid richt zich op een steeds scherper profiel en maakt van
steeds meer instrumenten gebruik, hierdoor kunnen we meer op een specifiek
gebied realiseren.
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13. Inzet op ICT/data: brede impact
• ICT/data innovaties zijn er in allerlei verschillende toepassingsgebieden. Juist door
het versterken van ICT/data zorgen we voor een brede maatschappelijke en
economische impact.
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14. Structuur van het Economisch Actieplan
• Het Economisch Actieplan is gericht op het doorontwikkelen van ICT/data in ’sHertogenbosch, via verschillende projecten. Door de ontwikkeling van ICT/data
wordt ook de circulaire economie gestimuleerd; wordt de Bossche binnenstad
verder ontwikkeld tot een belevingsplek en wordt de onderkant actief
gestimuleerd. Schematisch ziet de structuur er zo uit.
• In veel gevallen zijn ICT/data ontwikkelingen bedreigend voor de bestaande
economie. Het motto is: wie zich niet aanpast staat binnen de kortste keren
buitenspel. Zo is de impact van online winkelen vaak desastreus zijn voor veel
winkeliers. Werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten zorgen
dat ze meegaan in de digitale ontwikkelingen, anders verliezen ze hun baan. De
kunst is om steeds van de nood een deugd te maken

• De impact van ICT/data op verduurzaming van de economie biedt veel kansen,
zoals het verduurzamen van woningen door ze te digitaliseren met het Bossche
WoonConnect of het SmartWayZ.NL programma voor slimme en schone
mobiliteit.
• We kunnen onze binnenstad als een belevingsplek maken door winkeliers en

15

horeca-uitbaters met de inzet van allerlei ICT/data technologie hun bezoekers
meer te bieden en daarmee de omzet op peil te houden.
• We kunnen met de inzet op ICT/data juist ook mensen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt aan het werk houden en onze bedrijven houden we levensvatbaar
door zich te laten aanpassen aan de mogelijkheden met ICT/data. Zo zorgen tien
banen voor hoogopgeleiden leiden tot 3 banen voor laagopgeleiden (het
zogeheten ‘trickle down effect’, of ‘doorsijpel-effect’) en laten we ons MKB zien
welke mogelijkheden ICT/data biedt voor hun bedrijfsvoering, via onder meer het
MKB Datalab en workshops.
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15. Doorontwikkelen ICT/data
• Het doorontwikkelen van ICT/data in den Bosch richt zich op het versterken van
de bedrijvigheid, het onderwijs, incubators en de innovatieclusters. Verschillende
projecten zijn daarom gestart, gefaciliteerd of worden in partnerschap ontwikkeld.
De rol van de gemeente is daarin dan ook steeds verschillend.
• Zo zijn we partner in het Driven by Data programma van VNO-NCW, met het
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Zijn we verantwoordelijk voor het
beleid ten aanzien van de ontwikkeling van Grasso als ICT-hotspot, maar laten we
de uitvoering over aan de Bossche Investerings Maatschappij (BIM). De Den Bosch
Data Week organiseren we voor het eerst eind 2018.
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16. Voorwaarden om ambitie te realiseren
De voorwaarden om de ambitie te realiseren om onbetwiste datastad van Nederland
te worden kenmerkt zich door een aantal randvoorwaarden voor succes en een
nieuwe rolneming als overheid in een dynamische omgeving:
• We doen projecten altijd samen met partners, we zijn als gemeente één van de
partners.
• We gaan over tot gerichte actie door sleutelprojecten te benoemen waar we als
prioriteit mee aan de slag gaan
• We delen onze succesverhalen door het etaleren van de sleutelprojecten (offline
en online). Daarmee dagen we partners in de stad uit om met nieuwe ideeën te
komen.
• We versterken initiatieven van ondernemers en kennispartners als ze passen bij
onze ambitie.
• We nemen een faciliterende rol in plaats van een regisserende rol als er anderen
plannen hebben die passen bij onze ambitie.
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17: Aanpak: 3 prioriteiten
• De drie prioriteiten die de ambitie realiseren van Den Bosch als onbetwiste
datastad van Nederland:
I. Het stimuleren van talent en ondernemerschap in ICT en data
II. Het faciliteren startende bedrijven in ICT en data
III. Het ontwikkelen van platforms en coalities on de data economie te
versterken
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18. Data in de etalage: samen met partners
• Voorbeeld van een succesvolle samenwerking is de Den Bosch Data Week
(DBDW). Deze heeft als doel om voor diverse doelgroepen, van ondernemers,
talenten tot en met onze eigen inwoners, een platform te bieden om kennis over
data te delen, om data initiatieven met elkaar te verbinden en om mensen
bewust te maken van welke kansen data hen kan bieden.
• Dit grootse event is het resultaat van goede samenwerking tussen publieke en
private partners: Gemeente 's-Hertogenbosch, JADS, Provincie Noord-Brabant,
BrandLoyality, Platform Driven by Data (VNO-NCW), SAP, VNG en SPARK.
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19. Sleutelprojecten
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