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Delft is met haar instellingen voor wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs en kennisintensieve
bedrijven een echte kennisstad. Ontwikkeling
van de kenniseconomie is een speerpunt, onder
meer vanwege te verwachten gunstige effecten
op de stedelijke werkgelegenheid. In Delft Smart
City zijn de ruimtelijke aspecten van de Delftse
kenniseconomie en te verwachten effecten voor
de werkgelegenheid in beeld gebracht.
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kennisinfrastructuur
Via de vele kennis- en onderwijsinstellingen ‘stroomt’
kennis door de stad. De fysieke kennisinfrastructuur
bestaat uit onderwijs- en onderzoeksruimten en
-faciliteiten, zoals collegezalen, studieruimten,
werkplaatsen, laboratoria en ‘living labs’. Het omzetten
van kennis in nieuwe producten en diensten kan leiden
tot meer werkgelegenheid. De incubator YES!Delft helpt
jonge ondernemers bij het ontwikkelen en in de markt
zetten van technologische innovaties. Het netwerk van
Delft Technology Partners richt zich op het profileren
van Delft als hart van de regionale kenniseconomie
en het aantrekken van kennisintensieve bedrijven. Het
High Tech Centre en de BetaFactory richten zich op het
verbinden van leerlingen met lokale en regionale bedrijven
en dragen hiermee niet alleen bij aan werkgelegenheid
voor middelbaar of laagopgeleide mensen, maar ook aan
versterking van lokale bedrijvigheid. Door de opleidingen
goed op de vraag van bedrijven af te stemmen kunnen
jongeren sneller een baan vinden en wordt Delft als
vestigingslocatie aantrekkelijker voor bedrijven die op zoek
zijn naar goed geschoold technisch personeel.

aantal
werkzame
personen

Op 1 januari 2014 werkten er in vestigingen
van bedrijven en instellingen in Delft
49.579 personen. De meeste personen zijn
werkzaam in Wippolder (incl. Schieweg en
Ruiven). In deze wijk, waar onder andere
de TU Delft is gevestigd, werken 16.319
personen; dat is 38% van het totaal aantal
werkzame personen. Daarnaast zijn er
veel mensen werkzaam bij het Reinier de
Graaf Gasthuis en op het bedrijventerrein
Schieoevers. De grootste sectoren zijn
gezondheids- en welzijnszorg (9.102
personen), onderwijs (8.309 personen) en
advies&onderzoek (7.220 personen).

sterke kenniseconomie
Aantal banen per sector op 1 januari
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Het aantal fulltime werkzame personen in de kennisintensieve
sector bedroeg op 1 januari 2014 16.392. Dat is 38% van het
totaal aantal banen in Delft. Een groot gedeelte hiervan betreft
banen voor mensen met een technische hoge opleiding.
Doelstelling van de gemeente is om de sterke kenniseconomie
bij te laten dragen aan de toename van banen op alle niveaus
en ook in andere sectoren dan de kenniseconomie. In Delft
Smart City zijn vier mogelijke werkgelegenheidseffecten van
een sterke kenniseconomie gedefinieerd:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.
2.
3.
4.

Meer hoogopgeleide technische kenniswerkers
Meer technische banen laag niveau en middenniveau
Toename van consumentendiensten (‘trickle down’-effect)
Toename producentendiensten voor bedrijven

‘trickle down’
Op de kaart is te zien dat kennisintensieve bedrijven
zich voornamelijk in het oosten van Delft bevinden.
Bedrijven met meer dan 100 werknemers bevinden
zich met name op de campus van de TU Delft,
Technopolis en Schieoevers. Circa een derde van
de kennisintensieve bedrijven is in de binnenstad
gevestigd. Hier bevinden zich ook de meeste
bedrijfsverzamelgebouwen. De locaties van
horeca en culturele voorzieningen zijn ook op de
kaart aangegeven. Dit zijn sectoren waarvan men
verwacht dat de werkgelegenheid er door een
sterke kenniseconomie groeit. De kennisintensieve
bedrijven en horeca/voorzieningen overlappen elkaar
in de binnenstad en bij winkelcentrum De Hoven
Passage. De drie kennisclusters hebben geen overlap
met horeca of culturele voorzieningen. De vraag
is dan ook in hoeverre hier ‘trickle down’-effecten
optreden. De ontwikkelgebieden TU-Noord, Nieuw
Delft en Reinier de Graafterrein kunnen mogelijk een
rol kunnen spelen in het ruimtelijk verbinden van
de kennisinfrastructuur met andere sectoren en zo
‘trickle down’-effecten bevorderen.

opgave��
systeem��
inspanning
ONDERWERP

Het schema laat een samenvatting
van de systeemanalyse zien. Voor
elk onderwerp is aangegeven welke
opgave er ligt en welke inspanningen
nodig zijn om het doel te bereiken.

OPGAVE

aantrekkelijke vestigingslocaties bedrijven
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28

goed aanbod cultuur, horeca en recreatie

13

24

netwerk potentiele opdrachtgevers,
klanten en investeerders

16

17

aantrekkelijke woonlocaties medewerkers

(faciliteren) groei
bestaande bedrijven

automatisering productieprocessen
(smart industry)
aanbod bedrijfshuisvesting

bevorderen nieuwe
bedrijven (starters)

1
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24
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beeld: BARCODE Architects

valorisatie

gemeente als launching customer

faciliteren sterke
kennisinstellingen

Delft living lab voor
testen innovaties
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voldoende aanbod studentenhuisvesting
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goede bereikbaarheid

24

25

26

(internationaal) aantrekkelijke stad

aantrekken nieuwe
kennisinstellingen

13

16

17
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20

deelgebruik voorzieningen en faciliteiten

16

17

vergroten toegang tot kennis van
bedrijven (middels netwerken)

8

21

fysieke werkplaatsen voor jonge ondernemers

13
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stageplaatsen bij technische bedrijven
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23
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32

22

32

(inter)nationale lobby
(inter) nationale subsidie- en
ontwikkelingsprogramma’s

vergroten kennisinfrastructuur

17

kennisvalorisatie

contact tussen opleiding en arbeidsmarkt:
technisch leer/werk interactiemilieu
aansluiting onderwijs
op de arbeidsmarkt

uitbreiden aanbod technisch (v)mbo

yes!delft
building tomorrow’s
leading firms
project #16

interactie met andere kennisinstellingen: kennisclusters

kennis- en onderwijsinstellingen

Het bouwplan voor veld 5 draagt bij aan de
ambitie van Delft om in 2025 een magneet
te zijn voor kennisintensieve bedrijven en
kenniswerkers. Uit onderzoek blijkt dat
deze groep graag wil wonen vlakbij het
centrum, in een betaalbare huurwoning,
in een gebouw dat ontmoeting en de
mogelijkheid om samen te werken faciliteert
en waar men naar behoefte voorzieningen
met elkaar deelt. Dit plan voorziet in die
behoefte, waarvoor in Delft momenteel
weinig aanbod is.

INSPANNING

aantrekken bedrijven
van elders

kennisintensieve bedrijven
(diensten en industrie)

nieuw delft veld 5
woon-werkgebouwen
project #15

22

YES!Delft ondersteunt jonge ondernemers
bij het ontwikkelen en in de markt zetten van
technologische innovaties. YES!Delft is gestart
in 2005 als een initiatief van de TU Delft, de
gemeente Delft en TNO en is inmiddels zeer
succesvol. Meer dan 160 bedrijven zijn uit
de tech incubator voortgekomen. In 2016
is het nieuwe YES!Delft Labs geopend wat
ruimte biedt aan start-ups in de industriële
biotechnologie en aan ondernemers uit
YES!Delft die toe zijn aan een volgende stap.

techniekprogramma in basisonderwijs

detailhandel, horeca,
cultuur en recreatie

vergroten impact kenniseconomie op ondersteunende
economie (trickle down)

mogelijkheden bieden: zichtbaarheid,
fysieke nabijheid, regelluw

4

stimuleren MVO

32

eigen ondernemerschap

30

31

foto: YES!Delft

high tech centre
& betafactory

NIEUW ONDERWERP

project #22
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Flood Proof Holland

9

Winst door Design!
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11

22

Biotech Campus Delft

BE-Basic

10

12

Proeftuin Minivilla

Proeftuin smart verlichting
campus TU Delft

Field labs Smart Industry

High Tech Centre
13

Prinsenkwartier

OVERHEID

foto’s: High Tech Centre / Betafactory

SAMENLEVING
14

“Delft heeft goud in handen met de
aanwezigheid van de TU Delft,
vele kennisinstellingen en bedrijven”

15
YES!Delft

16

YES!Delft2 doorgroeigebouw
o.a. t.b.v. biotechnology

17

Medical Delta

32

Living campus TU Delft

2

Science Park TU Delft

Woon-werkgebouwen Nieuw Delft

18

24

Valorisatieprogramma
Deltatechnologie & Water

25

Programma Hoogfrequent Spoor

26

Doortrekken tramlijn 19

20

32
23

Herontwikkeling Spoorzone:
spoortunnel + gebiedsontwikkeling Nieuw Delft

BESTAAND
ONDERWERP

winst door design!
verbinden creatieveen maakindustrie

Doorlopende leerlijn
techniek en technologie

Werkse!

Growing Green

1

19

project #8

In het project Winst door Design!
is de creatieve industrie verbonden
met de maakindustrie van Delft.
Het project is een initiatief van
DelftDesign, TOP en Kadmium
samen met de gemeente Delft.
Zeven Delftse maakbedrijven
hebben een week lang een
kunstenaar of ontwerper op
bezoek gehad die met een frisse
blik naar de bedrijfsprocessen
en productontwikkeling van het
bedrijf keek. Dit leverde naast
veel inspiratie diverse nieuwe
producten en strategieën op.

Proeftuin The
Green Village

Laadstraat

5
6

Het HTC (High Tech Centre) biedt scholieren
en studenten van het voortgezet onderwijs en
van mbo- tot universitair niveau de gelegenheid
om technologische oplossingen te bedenken
voor concrete problemen. Het HTC faciliteert de
samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Een groot aantal (Delftse) bedrijven is
bij het HTC aangesloten en zorgt voor uitdagende
cases waarmee scholieren en studenten waardevolle
praktijkervaring kunnen opdoen. De Betafactory van
de Haagse Hogeschool bevindt zich op dezelfde
locatie en werkt nauw samen met het HTC.

Ekolectric

3

Robovalley

21

Betafactory

De Bouwcampus

30

Vtergroenen en verdiene horeca

31

Duurzaamheidscans bedrijven BKS

27

Nieuwbouw studentenhuisvesting

28

Woningbouwontwikkeling diverse locaties

29

Aanbod bedrijfsverzamelgebouwen

projecten & impact
IMPACT OP LANGETERMIJNDOEL

OMVANG IMPACT

energieneutraal
bereikbaar
foto Winst door Design!: jaxpix | Jacqueline Louter Fotografie

grote impact

kenniseconomie als motor voor werk
klimaatbestendig
gezondheid
participatie

gemiddelde impact

kleine impact

TYPE IMPACT
fysiek locatie/project
waar(door) banengroei
plaats vindt/kan vinden
proeftuin/programma
m.b.t. kennisontwikkeling,
kennisdeling en innovatie

opgave in beeld
regionaal versus lokaal
› drie kennisclusters spelen regionaal belangrijke rol
› effecten voor lokale werkgelegenheid te 		
verwachten in Binnenstad en Schieoevers
Nieuw Delft als hotspot
› meer hoogopgeleide technische kenniswerkers
door ruimte voor kennisintensieve bedrijven
nabij station
› meer technische banen op laag- en middenniveau
door betere verbinding met Schieoevers
en koppeling met (v)mbo’s.
› toename van consumentendiensten in en rond
Nieuw Delft en Binnenstad door nieuwe bewoners
› toename van producentendiensten voor bedrijven
door mixmilieu van wonen, werken, leren
en recreëren.

Kenniseconomie
Kenniseconomie als
als motor
motor
groei
groei werkgelegenheid
werkgelegenheid
kennisintensieve
kennisintensieve sectoren
sectoren

groei
groei werkgelegenheid
werkgelegenheid op
op het
het
gebied
gebied van
van consumentendiensten
consumentendiensten

groei
groei werkgelegenheid
werkgelegenheid maakindustrie
maakindustrie
en
en koppeling
koppeling met
met opleidingen
opleidingen
verbindende
verbindende route
route

De ruimtelijke weergave van
de opgave geeft inzicht in de
kansen en knelpunten voor
specifieke locaties in de stad.

