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NIEUWS
’s-Hertogenbosch:
dynamisch en modern
‘s-Hertogenbosch is een
moderne, dynamische en
eigentijdse stad. Deze kant
is minder bekend en wordt
optimaal gecombineerd met
het Bourgondische karakter
en het prachtige cultuurhistorische decor. Deze mix
trekt jaarlijks veel toeristen
wat resulteert in een 6de
plek op de ranglijst ‘Toeristisch bezoek aan steden’
van NBTC-NIPO Research.
’s-Hertogenbosch doet het ook goed
in de ranglijsten over het woon- en
werkklimaat. In het Elsevier onderzoek naar economische toplocaties
in Nederland in 2011 staat ‘s-Hertogenbosch voor het tweede jaar op rij
op de eerste plaats.

Economische toplocatie

ICT groeisector
in stedelĳke economie

De ranglijst in het Elsevier onderzoek naar economische toplocaties komt tot stand door een
vergelijking tussen locaties op basis van 41 indicatoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de omvang
en ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen, toegevoegde waarde, het aantal startende bedrijven
en ontwikkelingen op het gebied
van bedrijfsonroerend goed.Dit jaar
staat ’s-Hertogenbosch op de eerste
plaats.
Naast de fysieke omgeving met
topterreinen zoals het Paleiskwartier, Pettelaarpark, De Brand en De
Rietvelden werkt het bedrijfsleven
samen met onderwijs en overheid
aan de versterking van economische clusters. Veel werkgelegenheid is er onder meer in de zakelijke
en ﬁnanciële dienstverlening en de
groothandel. Speerpuntsectoren
zijn Food-Health-Farma, logistiek
en ICT. Elders op deze pagina gaan
we dieper in op de ICT sector.

’s-Hertogenbosch: dienstenstad

Aantrekkelijke
woongemeente

De dienstensector is het
fundament van de Bossche
economie. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van
haar speerpuntsectoren zo
benadrukt wethouder Jan
Hoskam: “We beschikken
niet alleen over uitstekende
vestigingsmogelijkheden,
maar ondersteunen ook de
kansrijke clusters in de stad
door de opzet van innovatienetwerken en het realiseren
van bedrijfsgerichte projecten. Op initiatief van de
bedrijven wordt de samenwerking tussen bedrijven en
onderwijs verder versterkt
door de recent opgerichte
ICT-community. Ontmoeten, leren, kansen creëren,
verbinden en profileren.
Daarom gaat het bij de community.”
7000 banen in de ICT
Met 600 bedrijven en ruim 7.000 medewerkers is de ICT-sector van groot
belang voor stad. ‘s-Hertogenbosch
is trots op gerenommeerde bedrijven als Ricoh, SAP, Canon, PinkRoccade, BWise, Interconnect, Lectric,
Tribal en Ctac. Het is goed om te zien
dat deze bedrijven ook hun groei
door maken in de stad. Bedrijven als
Ricoh, SAP en Ctac hebben recent
besloten om hun ontwikkeling een
impuls te geven door nieuwbouw in
de stad. Een breed palet aan kwalitatieve ICT opleidingen wordt aange-

boden op HBO en MBO niveau door
AVANS en het Koning Willem I College.

Spraakmakende
bedrijven en locaties

de bouw en inrichting van het pand
rekening gehouden met het duurzame aspect, iets wat voor ons erg belangrijk en vanzelfsprekend is.” Van
de 1300 medewerkers die werken bij
Ricoh Nederland is de helft regelmatig aanwezig op het hoofdkantoor.

Ricoh
Voorjaar 2013 verhuist Ricoh
Nederland naar een state-of-theart kantoorpand van 10.000 m2 in
het futuristische Paleiskwartier, op
loopafstand van het NS Station. Als
het aan Ricoh CEO Carol Dona ligt,
mag morgen de deur open: “Na zeventien jaar zijn we toe aan een
verandering van onze werkplek
en ons visitekaartje. Onze dienstverlening is in de loop van de tijd
veranderd van het leveren van apparatuur op het gebied van documentmanagement en printen naar
een end-to-end dienstverlenende
rol in het optimaliseren van complete informatie- en itprocessen in
grote en kleine organisaties. Ons
nieuwe kantoorpand wordt een ‘living showroom’ waar we onze eigen dienstverlening integreren en
op die manier voor zowel medewerkers als bezoekers toegankelijk en
zichtbaar maken. Daarnaast is er bij

SAP
Ctac
In mei 2012 heeft Ctac, ICT Solution Provider, haar nieuwe pand
betrokken. Het resultaat van een
opmerkelijke ontwikkeling waarin
het bedrijf samen met BDO accountants een duurzaam pand op maat
ontwikkelde. Op het laatste vrije kavel op het Pettelaarpark in ’s-Hertogenbosch is een opvallend gebouw
met een bruto vloeroppervlak van
12.600 vierkante meter gebouwd.
Ctac had meerdere kantoren maar
dankzij deze nieuwbouw is het merendeel van de medewerkers nu onder één dak gehuisvest.
“Dit is één van de duurzaamste
kantoorpanden in de regio.” stelt
Ctac CEO Henny Hilgerdenaar vast.
Hij doelt daarbij op warmte/koude opslag in de bodem, groene daken met aanvullende waterberging
en vele innovatieve energiebesparende maatregelen. Dat de realisa-
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tie van nieuwbouw wel de nodige
zweetdruppels kostte, erkent Hilgerdenaar. Vooral, omdat de ambities hoog liggen. Hij roemt echter de
samenwerking met de gemeente:
“Voortreffelijk. Op alle fronten.”

Toerisme: www.vvvdenbosch.nl
Food-HealthFarma: zie o.a. www.fhealinc.nl
Logistiek en productie: zie o.a. www.s-hertogenbosch.nl/rietvelden
ICT: zie o.a. www.ict-community.nl
Contactgegevens: www.s-hertogenbosch.nl/vestigen

Een aantal jaren geleden heeft
SAP op een zichtlocatie op bedrijventerrein De Herven een nieuw bedrijfsconcept neergezet voor haar
nieuwe Nederlandse hoofdkantoor. Het pand biedt ruimte aan de
eigen medewerkers, maar ook aan
samenwerking met partners en
klanten. Angélique de Vries, managing director SAP Nederland: “Alle
medewerkers zijn ontzettend trots
op het pand.” Transparantie, dynamiek en ﬂexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de software
en services van SAP. Deze waarden
vormden dan ook het startpunt voor
de architect. De Vries: “Het is duidelijk te zien dat onze medewerkers, partners en bezoekers hier de
kracht van innovatie ervaren en bijzonder plezierig werken, de sfeer is
fantastisch.” De bouw is binnen een
jaar gerealiseerd. Voor SAP is locatie
onderscheidend door de bereikbaarheid voor klanten en medewerkers
en de uitstraling die op een locatie
langs de A2 is gerealiseerd.

redactie@mediaplanet.com

Een breed cultureel en culinair aanbod en de nabijheid van natuurgebieden maken ‘s-Hertogenbosch
een aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Dat blijkt uit de
nieuwe Atlas voor gemeenten.
‘s-Hertogenbosch staat qua
woonaantrekkelijkheid op de derde plaats, achter Amsterdam en
Utrecht.De belangrijkste verklaring
is de verbeterde bereikbaarheid, o.a.
door de verbreding van de A2 en de
aanleg van de zuidwestelijke Randweg. Voor internationale bedrijven
is het van belang dat ’s-Hertogenbosch een rechtstreekse treinverbinding heeft met Schiphol.
De stad staat op de zesde plaats
van de omvang en keuze van het
culturele aanbod. ‘s-Hertogenbosch
scoort op het punt van het aantal
uitvoeringen in de podiumkunsten,
theatervoorstellingen en popmuziek.

Toeristische gemeente
Tenslotte steeg ‘s-Hertogenbosch
een plek op de ranglijst ‘Toeristisch
bezoek aan steden in 2011’, naar de
zesde plaats. Amsterdam, Utrecht,
Den Haag,Rotterdam en Maastricht
gaan onze stad voor.Trekkers zijn de
rondvaarten op de Binnendieze, de
musea, de St.-Jan en de gemoedelijke binnenstad. De stad ontving
ruim 1,6 miljoen bezoekers, die de
stad gemiddeld 2,5 keer bezochten,
wat resulteert in ruim 4,1 miljoen
bezoeken.

