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Voorwoord 

 

Voor u ligt een bijzonder onderzoek. Twee provincies zijn opdrachtgever, maar het 

resultaat is echt een product van de wetenschap, geen bestuurlijk vastgesteld 

document. We zijn blij met dit product en trots op de manier waarop het tot stand is 

gekomen. Tegelijk begrijpen we dat mensen zich afvragen wat de status van dit 

rapport is en wat de provincies Overijssel en Gelderland er nu mee gaan doen.  

 

Wat ons betreft is De Kracht van Oost�Nederland vooral een begin. Een start van 

gezamenlijk handelen. Wij zien daarbij drie stappen:  

• Zien: Hoe staan het landsdeel, de provincies en de regio’s ervoor?  

• Meningsvorming: Wat betekenen de gegevens? Welke urgentie is er? Hoe 

onderbouwen ze de ambities? 

• Sturing: Kunnen we (extra) slagkracht ontwikkelen en hoe organiseren we dat 

(governance)? 

 

Deze stappen zijn natuurlijk niet los te zien van lopende acties, bestaande agenda’s en 

mensen die elkaar al hebben gevonden of in ieder geval weten te vinden. De 

verbinding met het bestaande is essentieel. Toch legt het onderzoek ook nieuwe 

mogelijkheden bloot en is het zaak om met dat inzicht verder te werken. 

 

De Kracht van Oost�Nederland is ook een nieuwe manier om onderzoek en beleid te 

koppelen. We streven naar dynamiek. Om die reden zal dit document ook updates 

kennen. Omdat de werkelijkheid verandert of omdat er nieuwe wetenschappelijke 

gegevens of inzichten zijn. Een overheid die vanuit de maatschappelijke opgaven 

werkt, heeft te maken met de dynamiek ervan: daar moeten we onze beleidscyclus 

ook op aanpassen.  

 

Het is nu aan u als lezer, aan ons als provincies en aan onze partners om het 

beschikbare materiaal te benutten. Vormt het een onderbouwing van beleid en 

programma’s? Is bijstelling nodig? Wat zijn nieuwe perspectieven voor kansen, 

invalshoeken, allianties?  

 

De eerste stap is afgerond. De analyse is gemaakt. Wij als provincies zetten graag met 

u de twee volgende stappen, die van beoordeling en handelen. Zodat we de kracht 

van Oost�Nederland nog beter kunnen tonen en versterken.    

 

 

Clemens Cornielje     Ank Bijleveld�Schouten 

Commissaris van de Koning Gelderland Commissaris van de Koning Overijssel 
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Verantwoording 

 

Het onderzoek De Kracht van Oost�Nederland geeft een fundamentele analyse van de 

economische toestand in Oost�Nederland. Er was geen bestuurlijke agenda of sturing. 

Er zijn geen specifieke vragen geïnventariseerd binnen Oost�Nederland. Het onderzoek 

vormt ook geen toets van sectorbeleid of programma’s van provincies en regio’s.  

 

Wat we als wetenschappers gedaan hebben, is de analyses die we al uitvoerden op 

nationaal niveau en voor REOS (de ruimtelijk�economische ontwikkelingsstrategie voor 

de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven), nu ook toepassen op 

Oost�Nederland. Het is een analyse met gelijke databronnen, definities, methoden en 

technieken. Deze analyses waren met name het werk van Oedzge Atzema, Pieter 

Tordoir en Frank van Oort.  

 

Daar zijn twee belangrijke extra’s aan toegevoegd. Ten eerste zijn de kwantitatieve 

analyses aangevuld met kwalitatief onderzoek door Piet Renooy en Gert�Jan Hospers. 

In alle regio’s van Oost�Nederland zijn interviews afgenomen met spelers uit het 

bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek en de overheid. Dit leverde vaak bevestigende 

kleuring op van het kwantitatieve onderzoek. En soms ook interessante 

verwondermomenten, waar cijfers en beleefde werkelijkheid uiteenliepen.  

 

Ten tweede is er een bestuurlijke component toegevoegd aan het onderzoek. Hoe 

vertalen regionale bestuurders uit de diverse geledingen van de triple helix 

wetenschappelijke inzichten? Wat kunnen zij ermee, en wat niet? Onder leiding van 

Geert Teisman zijn scenariogesprekken gevoerd. Het onderzoek bevat een reflectie 

van zijn hand op de vertaling van theorie naar praktijk.  

 

Dit werkdocument is de weerslag van het onderzoek en vormt een gezamenlijk 

vertrekpunt op drie schaalniveaus: landsdeel Oost en omgeving, twee provincies en 

negen daily urban systems – waarvan sommigen ook over de provinciegrenzen heen 

gaan.   

 

Op onderdelen van het onderzoek ontvingen wij bijdragen van J. Groen Bsc. 

(Universiteit Utrecht), O. Koops Msc. (NEO Observatory), B.M. Lips Bsc. (Universiteit 

Utrecht), dr. L. Nedelkoska (Harvard Kennedy School), dr. F. Neffke (Harvard Kennedy 

School), dr. M. Thissen (Planbureau voor de Leefomgeving) en dr. A. Weterings 

(Planbureau voor de Leefomgeving). Dr. H. Olden (Universiteit Utrecht) verzorgde de 

rapportage. Wij danken hen voor hun bijdrage aan het tot stand komen van dit 

werkdocument. 

 

Onzes inziens biedt het onderzoek en dus ook dit werkdocument veel mooie inzichten. 

De uitnodiging is om die zelf te signaleren, op te pikken en om er met relevante 

partners mee aan de slag te gaan. Wij noteerden wat we zagen. Het is aan u of u daar 

naar wilt handelen.  

 

Prof. dr. O. Atzema  Prof. dr. G.J. Hospers  Prof. dr. F. van Oort 

Dr. P. Renooy   Prof. dr. G. Teisman   Prof. dr. P. Tordoir 
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DEEL 1: Landsdeel Oost en de twee provincies  
 

 

1 INLEIDING 

 

De provincies Overijssel en Gelderland zijn op zoek naar de sociaal�economische 

krachten van Oost�Nederland. Zij zijn ervan overtuigd dat Oost�Nederland een 

substantiële bijdrage levert aan de BV Nederland. Bovendien heeft Oost�Nederland 

volgens hen krachten in huis die in andere landsdelen ontbreken, dan wel daar minder 

geprononceerd aanwezig zijn. Beide provincies hebben een groep wetenschappers 

verzocht deze krachten in kaart te brengen.  

 

Het eerste deel van het onderzoek bevat de resultaten van het kwantitatief empirische 

deel voor de regio Oost�Nederland als geheel. Het tweede deel bevat de 

bestuurskundige beschouwing van deze gegevens. De analyses per regio volgen in het 

derde deel. 

 

De wetenschappers is gevraagd hun lopend onderzoek toe te spitsen op Oost�

Nederland. Het gaat om onderzoek naar de volgende onderwerpen:  

• de ruimtelijke dynamiek van wonen en werken dat Atelier Tordoir en Regioplan 

uitvoerden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties;1 

• de kwaliteit van het internationale vestigingsklimaat dat het Planbureau voor 

de Leefomgeving eerder onderzocht2 en de Universiteit Utrecht (ESD2 

Expertisecentrum Stedelijke Dynamiek), de Erasmus Universiteit (IHS) en het 

Planbureau voor de Leefomgeving recentelijk actualiseerden en toepasten in 

opdracht van de provincie Noord�Brabant;3 

• het onderscheiden van vraaggestuurde regionale groei van structurele 

regionale groei in Nederlandse regio’s door het Planbureau voor de 

Leefomgeving in opdracht van de G6�steden, Platform31 en ministeries;4 

• het identificeren van sectorale koplopers in de regionale economie dat is 

uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (ESD2 Expertisecentrum Stedelijke 

Dynamiek en Duurzaamheid) en TNO (later NEO�Observatory) in opdracht van 

het ministerie van Economische Zaken;5 

                                                           
1 Tordoir, P., A. Poorthuis en P. Renooy (2015), De veranderende geografie van Nederland; de opgaven op mesoniveau. Atelier Tordoir en 

Regioplan. Amsterdam. 

2 Thissen, M., A. Ruijs, F. van Oort en D. Diodato (2011), De concurrentiepositie van Nederlandse regio’s. Regionaal�economische samenhang in 

Europa. Den Haag: PBL. 

3 Oort, F.G. van, H. Olden en M. Thissen (2016), Internationalisering vestigingsklimaat Noord�Brabant; een benchmark van de 

internationale concurrentiepositie van Noord�Brabant bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Universiteit Utrecht (ESD2), 

Erasmusuniversiteit (IHS) en Planbureau voor de Leefomgeving. Utrecht, Rotterdam en Den Haag. 

4 Een eerste toepassing is gerapporteerd in F. van Oort, E. Meijers, M. Thissen, M. Hoogerbrugge en M. Burger (2015), De concurrentiekracht 

van Nederlandse steden: van agglomeratiekracht naar netwerkkracht. Den Haag: Platform31 (hoofdstuk 3). Een Europese toepassing is te 

vinden in M. Thissen, F. van Oort en O.  Ivanova (2016), ‘Good growth, bad growth: A wake up call of smart specialisation’ (in boekvorm te 

verschijnen in 2017); begin 2017 verschijnt een omvattende rapportage bij het Planbureau voor de Leefomgeving (projectleider M. Thissen). 

5 Atzema, O., O. Koops, W. Manshanden en H. Olden (2014), Quick Scan Regionale Clusters Utrecht; een objectieve vergelijking van regionale 

clusters. Universiteit Utrecht (ESD2) en TNO. Utrecht en Delft. 

Atzema, O., O. Koops, H. Olden en D. Speldekamp (2015), Verdienvermogen en aanpassingsvermogen in de Noordvleugel; het identificeren van 

regionale koplopers. Universiteit Utrecht (ESD2) en NEO Observatory. Utrecht en Rotterdam.  
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• de arbeidsmobiliteit tussen sectoren (skill�gerelateerdheid) als basis voor het 

vernieuwings� en innovatievermogen voor de regionale economie, dat 

onderzoekers van ESD2 Expertisecentrum Stedelijke Dynamiek (later Erasmus 

Universiteit, IHS), Planbureau voor de Leefomgeving en Harvard University 

onderzochten in opdracht van het ministerie van I&M.6  

 

Een uitvoeriger omschrijving van de methodologie van deze onderzoeken is gegeven 

in bijlage 1. Naast de uitkomsten uit deze onderzoeken is gebruikgemaakt van 

empirisch materiaal en de resultaten van relevante onderzoeken van derden. De 

analyses zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en de toepassing 

daarvan op zo recent mogelijk datamateriaal. 

                                                           
6 Oort, F. van, A. Weterings, L. Nedelkoska en F. Neffke (2015), Ruimte geven aan economische vernieuwing; Arbeidsmobiliteit en skill�

gerelateerdheid in Nederlandse regio’s. Universiteit Utrecht (ESD2) en Planbureau voor de Leefomgeving. Utrecht, Den Haag.  
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2 REGIO’S OP VERSCHILLENDE SCHAAL  

 

Oost�Nederland bestaat uit verschillende regio’s. Een van de paradoxen van de huidige 

tijd is dat door de toegenomen globalisering de (beleids)aandacht voor de verschillen 

tussen regio’s groter wordt. Geografen spreken over ‘glocalisering’: door krachtige 

lokale netwerken kunnen regio’s sterk staan in de mondiale concurrentiestrijd. 

‘Tegenover mondiale integratie en Europese eenwording staat de tegenkracht van 

regionale eenheid en identiteit’ schrijft de sociaal geograaf Ben de Pater in zijn boek 

Denken over regio’s (De Pater et al. 2002, p. 18). Dit heeft een heropleving 

opgeleverd van studies met de nadruk op de verscheidenheid en veelvormigheid van 

regio’s. Ook wordt er tegenwoordig anders gedacht over wat een regio eigenlijk is. Dé 

regio bestaat niet; regio’s zijn het product van doelbewuste keuzes. Zo hebben 

bestuurlijke regio’s vaak een andere betekenis en soms ook een andere compositie 

van gemeenten, dan bijvoorbeeld industriële regio’s of vervoersregio’s. Tevens bestaat 

er een groeiend besef dat regio’s geen vaststaande statistische eenheden zijn, maar al 

naargelang de bedoeling van de analyse een verschillende schaal kunnen aannemen. 

Het ene onderwerp leent zich ervoor om op grote schaal in beeld te brengen, terwijl 

andere onderwerpen juist een analyse op kleine schaal behoeven.   

 

In dit rapport maken we gebruik van regio’s op verschillende ruimtelijke schalen. Het 

landsdeel Oost�Nederland heeft de grootste schaal, gevolgd door de schaal van beide 

provincies. We gebruiken de schaal van Oost�Nederland om de groei en de stand van 

verschillende aspecten van de economische geografie van Oost�Nederland te 

vergelijken met die in de andere drie landsdelen van Nederland. Het schaalniveau van 

beide provincies is geschikt om de kwaliteit van het internationale vestigingsklimaat 

en de internationaal winnende en verliezende sectoren in beeld te brengen.  

 

               

Figuur 1: Regio’s op verschillende schaal 
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Binnen de provincies zijn intergemeentelijke regio’s samengesteld waarbij is gekeken 

naar de samenhang tussen gemeenten. Dit is zorgvuldig gedaan op basis van 

gedetailleerde analyses van dagelijkse verplaatsingspatronen voor werkpendel, 

zakelijk verkeer, winkelen, diensten, zorg, onderwijs en recreatieve activiteiten. Deze 

verplaatsingspatronen weerspiegelen de ruimtelijke structuur en dynamiek van 

markten voor arbeid, diensten en voorzieningen, die op hun beurt weer een 

belangrijke basis geven voor regionale economische aantrekkingskracht en vitaliteit. 

In deze markten werkt het klassieke principe van de arbeidsdeling: naarmate de 

activiteiten en diensten meer specialistisch zijn, moet er in grotere vijvers worden 

gevist en wordt de ruimtelijke omvang van de markten, en dus de functionele omvang 

van marktregio’s, groter. Deze stelregel is sinds de centrale�plaatsentheorie van 

Christaller (1933) bekend in de voorzieningenmarkt, maar gaat ook op ten aanzien 

van de regionale arbeidsmarkt. Hoogopgeleide mensen hebben eerder dan middelbaar 

opgeleide mensen een specialistisch beroep en zijn gemiddeld genomen bereid over 

langere afstand te pendelen (zie figuur 2). 

 

NB Onderstaande figuur en een aantal figuren in hoofdstuk 3 van dit rapport betreffen 

complexe GIS�kaarten die nadere uitleg vereisen teneinde deze goed te kunnen lezen 

en interpreteren. Deze uitleg wordt gegeven in paragraaf 1 van bijlage 1.  

 

 

Figuur 2: Pendelstromen in Nederland tussen postcode 4�gebieden, daggemiddelden 

2011�2014    

 

           Middelbaar opgeleiden    Hoogopgeleiden 

    

    
Bron: CBS microdata 2011�2014; bewerking Tordoir en Poorthuis 2016 

 

Figuur 2 illustreert dat de pendel van de hoogopgeleide beroepsbevolking doorgaans 

ook meer tussen steden en stadsgewesten onderling plaatsvindt in het verband van 

stedelijke netwerken, terwijl de pendel van middelbaar opgeleiden zich vooral afspeelt 

tussen steden en direct omliggende kleinere gemeenten.  
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De mate van ruimtelijke integratie tussen (stads)regionale arbeidsmarkten is in de 

Randstad groter dan in Oost�Nederland (figuur 2). Voor hoogopgeleiden strekt het 

interstedelijke netwerk van arbeidsmarkten zich echter nadrukkelijk verder uit dan de 

Randstad. Oost�Nederland kent een noord�zuidas van steden (Nijmegen�Arnhem�

Apeldoorn/Deventer�Zwolle) die niet alleen onderling goed verbonden zijn wat betreft 

markten voor hoogopgeleide arbeidskrachten, maar ieder ook zijn verbonden met 

vooral de Noordvleugel van de Randstad. Voor hoogopgeleiden is sprake van een 

centraal interstedelijk netwerk waar de Randstad, de Brabantse steden en de 

stedelijke as in Oost�Nederland onderdeel van uitmaken. Voor middelbaar opgeleiden 

staan de stadsgewesten in zowel Noord�Brabant als Oost�Nederland meer op zichzelf. 

 

Het voorafgaande maakt duidelijk dat ruimtelijke interactiepatronen verschillen naar 

de aard en specialisatie van activiteiten, en er dus geen ‘one size fits all’ functionele 

indeling van regionale marktgebieden bestaat. Voor de functionele indeling in regio’s 

die voor het verdere onderzoek is gehanteerd, is om twee redenen gekozen voor 

feitelijke arbeidsmarktregio’s voor middelbaar opgeleide werkenden. Ten eerste is dit 

de grootste groep in de arbeidsmarkt en ten tweede vertonen pendelbewegingen en 

ruimtelijke samenhang in deze groep relatief veel overeenkomsten met marktgebieden 

voor andere soorten van diensten en voorzieningen. Arbeidsmarktregio’s voor deze 

groep weerspiegelen daarom in grote lijnen de daily urban systems (DUS) waarbinnen 

zich verreweg de meeste dagelijkse verplaatsingen voor de meeste burgers afspelen in 

Nederland.   

 

Op basis van de pendelstromen zijn met behulp van geavanceerde GIS�technieken en 

clusteralgoritmen feitelijke functionele arbeidsmarktregio’s in Nederland afgebakend 

(zie figuur 3). Het daily urban system is overigens niet noodzakelijkerwijs het gebied 

waar zich ook het dagelijkse leven van ondernemers afspeelt. Dit speelt zich meestal 

af op veel grotere schaal. We komen daarop terug bij de analyse van het 

internationale vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van sectoren. 
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Figuur 3: Indeling van Nederland op basis van regionale arbeidsmarkten van 

middelbaar opleidingsniveau  

 
  
Bron: CBS; bewerking Tordoir en Poorthuis  

 

De grenzen van de aldus afgebakende DUS�regio’s in Oost�Nederland zijn gebaseerd 

op deze methodiek (figuur 4). Hierbij is ervoor gekozen om in overlappende gebieden 

de gemeenten toe te delen aan één DUS�regio. Dit voorkomt dubbeltellingen bij het 

aggregeren van de data naar provincies of landsdelen. De keuze voor arbeidsmarkten 

van middelbaar opgeleide mensen betekent dat de regio Arnhem�Nijmegen uiteindelijk 

uit twee DUS�regio’s bestaat. Daar waar de economische kansen van de regionale 

economie vooral worden gezocht in de kenniseconomie, snijdt de opvatting van 

Arnhem�Nijmegen als een geïntegreerde DUS�regio meer hout. Voor de hoogopgeleide 

bevolking functioneert de regio als één DUS�regio. De Noordoostpolder en het 

noordelijk deel van Flevoland vormen een ander discussiepunt. Op basis van de pendel 

van middelbaar opgeleiden vormen zij een eigenstandige arbeidsmarkt. Daarom zijn 

deze gemeenten, die behoren tot de provincie Flevoland, buiten dit onderzoek gelaten. 

De gemeente Zeewolde is op basis van de pendelintensiteit tot de DUS�regio 

Noordrand Veluwe gerekend.        
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Figuur 4: Intergemeentelijke regio’s in Oost�Nederland op basis van daily urban 

systems (DUS�regio’s) 

 

 



 12

3 DE RUIMTELIJK�ECONOMISCHE HOOFDSTRUCTUUR VAN OOST� 

NEDERLAND: BELANG VAN AGGLOMERATIES EN NETWERKEN 

 

Nederlandse bedrijven moeten gezien het (in mondiaal perspectief) hoge, nationale 

loon� en welvaartsniveau internationaal concurreren met arbeidsproductiviteit, 

specialisatie en innovatievermogen. Dat stelt hoge eisen aan het regionale 

arbeidsaanbod. De omvang, breedte en diepte van het palet van specialisaties in de 

regionale werkgelegenheid en beroepsbevolking geeft een basis voor robuuste 

regionale concurrentiekracht. Omvangrijke en hoogontwikkelde agglomeraties bieden 

om die reden een klimaat voor hoogwaardige bedrijvigheid. Brede en diepe regionale 

arbeidsmarkten hebben verschillende voordelen. Vragers en aanbieders van arbeid 

hebben meer keuze; er is betere marktwerking en ruimte voor specialisatie. Bij 

ontslagen kunnen werknemers sneller bij andere werkgevers aan de slag. Omdat 

werknemers makkelijker van werkgever kunnen wisselen, worden ook eerder kennis 

en vaardigheden uitgewisseld tussen bedrijven en sectoren. Deze ‘crossovers’ 

stimuleren op hun beurt innovatie. 

 

Een krachtige agglomeratie hoeft niet een grote stad te zijn. Zwermen van 

middelgrote steden en goed geïntegreerde plattelandsgebieden kunnen gezamenlijk 

massa, breedte en diepte maken. Polycentrische netwerken zijn typerend voor de 

Nederlandse agglomeratiestructuur en ruimtelijke economie, en dat geldt ook in Oost�

Nederland.  

 

Hoe zien vraag en aanbod van arbeid (en daarmee kennis en vaardigheden) van Oost�

Nederland eruit? Dit hoofdstuk behandelt de ruimtelijke structuur en dynamiek in de 

arbeidsmarkten. De beroepsbevolking en werkgelegenheid wordt in situ gevormd door 

opleiding, ervaring van werknemers en de organische ontwikkeling van werkgevers. 

Door pendelbewegingen vinden arbeidsvraag en aanbod elkaar in regionaal verband: 

het daily urban system. Mensen en werkplekken kunnen echter ook verhuizen van de 

ene naar een andere regio; die verhuizingen bepalen naast de in�situgroei de 

uiteindelijke breedte en diepte van de regionale arbeidsmarkten. Deze bewegingen, 

‘eigen kweek’, pendelstromen en verhuizingen van woon� en werkadres, zijn zeer 

bepalend voor het fundament van de economische kracht van Oost�Nederland. Er zijn 

daarnaast uiteraard nog andere ruimtelijke wisselwerkingen relevant voor de 

economie, zoals die van afzet� en verzorgingsgebieden: die zijn onderwerp van 

volgende hoofdstukken.7 

 

Hoe liggen de regio’s in Oost�Nederland in dit krachtenveld en wat is daarbij de 

trendmatige ontwikkeling? Het algemene beeld, zo zal blijken, is dat algemene 

vitaliteit en aantrekkingskracht van Oost�Nederland op talent momenteel niet 

ongunstig zijn en niet onder die van West� en Zuid�Nederland steken. Voor die 

vitaliteit en aantrekkingskracht spelen niet alleen de steden een belangrijke rol, maar 

ook de meer landelijke gebieden als ‘opwerkfabriek’ voor een vitale midden�

geschoolde beroepsbevolking en als woonklimaat voor kenniswerkers. 

 

                                                           
7 Wisselwerkingen tussen economie en beroepsbevolking zijn specifiek voor sectoren, beroepsgroepen en kennis� en ervaringsniveaus. Hier 

wordt om ruimte te beperken alleen de algemene analyse weergegeven, maar voor de beoordeling zijn nadrukkelijk ook vele meer uitgesplitste 

analyses voor specifieke sectoren en groepen gebruikt. 
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Structuur en ontwikkeling van beroepsbevolking en werkplekken  

 

De werkgelegenheid voor mensen met een hbo� of universitair diploma is absoluut en 

relatief het meest ontwikkeld in de grotere steden (zie figuur 5a). Met name jonge 

hoogopgeleiden wonen veelal ook in steden, maar niet noodzakelijkerwijs in de stad 

waar men werkt. Vandaar dat er veel tussen steden wordt gependeld. Die stedelijke 

concentratie van jonge hoogopgeleiden is vooral sterk in de Randstad. In Oost�

Nederland is het aandeel hoogopgeleiden onder de bewoners het hoogst in de 

stedelijke as Zwolle�Nijmegen. De mate van stedelijke concentratie is echter minder 

sterk dan in de Randstad. 

 

Figuur 5: Procentuele aandelen van opleidingsniveaus in de gemeentelijke 

werkgelegenheid, 2014 

 

a) Hbo� en academisch niveau   b) Havo/vwo� en mbo�niveau      c) Mavo� en lbo�niveau   

 

 
 
Bron: CBS microdata 2014, bewerking Poorthuis en Tordoir  

  

De twee gebieden aan weerszijden van deze stedelijke ‘A50�as’ hebben ieder een 

eigen profiel. De werkgelegenheid in de oostflank (de DUS�regio’s Twente en 

Achterhoek) kent een sterke vertegenwoordiging van middelbaar opgeleiden (figuur 

5b). Dit heeft zijn historische achtergrond in de Maakindustrie. De westflank (de DUS�

regio’s Noordrand Veluwe, Rivierengebied en Food Valley) kent van oudsher een 

bovengemiddeld aandeel lageropgeleiden (figuur 5c). De werkgelegenheid bestaat in 

deze flank voor een relatief groot deel uit procesmatige activiteiten die deels door hun 

extensieve ruimtegebruik niet meer in de Randstad kunnen plaatsvinden: 

Agrobusiness, Handel en Logistiek.  

 

Naast de structuur is de ontwikkeling van de relatieve aandelen van opleidingsniveaus 

een zeer relevant gegeven, ook voor de toekomst, aangezien deze ontwikkeling zeer 

geleidelijk verloopt en niet snel van richting verandert. De ontwikkeling tussen 1999 

en 2014 toont enkele opvallende ruimtelijke bewegingen (zie figuur 6). 
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Figuur 6: Ontwikkeling van procentuele aandelen van opleidingsniveaus in de totale 

gemeentelijke werkgelegenheid, 1999�2014 (verschil percentage 2014 en percentage 

1999) 

 

a) Hbo en academisch niveau  b) Havo/vwo� en mbo�niveau c) Mavo� en lbo�niveau 

 

  
Bron: CBS microdata 1999�2014; bewerking Poorthuis en Tordoir  

 

Het werkgelegenheidsaandeel van hoogopgeleiden neemt overal in Nederland 

structureel toe, maar vooral in het segment van middelbaar opgeleid werk zien we 

sterke ruimtelijke differentiatie ofwel uitsortering. De meeste grote(re) steden 

ondervinden een daling van het aandeel middelbaar opgeleiden in hun 

werkgelegenheid (exclusief studerenden; zie figuur 6b). De daling is krachtig in 

Amsterdam en Utrecht en strekt zich daar ook uit over aantrekkelijke suburbane 

gemeenten. Omdat uit andere cijfers blijkt dat de betreffende werknemers ook steeds 

minder (kunnen) wonen in deze welvarende steden en gemeenten mogen we stellen 

dat de middenklasse hier in zekere zin wordt verdrongen, mede door stijgende 

woningprijzen (Tordoir et al. 2015). In Oost�Nederland komt dit 

verdringingsverschijnsel minder sterk voor, met uitzondering van Zwolle, Nijmegen en 

landschappelijk zeer waardevolle gemeenten als Renkum, Lochem en de omgeving 

van Arnhem. Verdringing is echter niet de enige mogelijke factor in het spel. Wat 

zeker voor de grote hbo�centra in Oost�Nederland zal meetellen, is dat middelbaar 

opgeleiden zich opwerken tot hoogopgeleiden. Dit kan ook de relatieve teruggang van 

middelbaar opgeleid werk in de Twente steden verklaren, maar in en rond Enschede 

speelt in ieder geval ook een andere vorm van verdringing een rol, zo blijkt uit nader 

onderzoek van Atlas voor Gemeenten. Het betreft lokale arbeidsmarktverdringing van 

middelbaar opgeleiden door hoogopgeleiden die in de regio geen werk op hun niveau 

kunnen vinden en opzien tegen lange pendeltijden of verhuizing naar andere regio’s 

(Marlet et al. 2015). Hier knelt de relatief kleine omvang en isolatie van de Twentse 

DUS�regio.  

 

Tegelijkertijd stijgt het aandeel van middelbaar opgeleiden vrijwel nergens in 

Nederland zo sterk als in de omgeving van Zwolle en in de zone tussen Zwolle en 

Twente. Door de sterke aanwezigheid van met name mbo�geschoolden in de 

werkgelegenheid in de oostflank van Oost�Nederland, die gepaard gaat met een 

relatief snelle opkomst van deze groep in de werkgelegenheid in de westelijke flank, 

kunnen we spreken van een sterke ‘MBO�economie’ in het landsdeel, waarbij vooral 

ook het landelijk gebied een belangrijke motor vormt. Zoals ook blijkt in andere 

hoofdstukken van deze studie, geeft dit economische middenrif Oost�Nederland een 

vitale economie in termen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en 

toegevoegde waarde. 
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De werkgelegenheid voor de lager geschoolde beroepsbevolking neemt overal in 

Nederland geleidelijk af, zowel in aandeel als absoluut (zie figuur 6c). Die afname is 

vooral sterk in die gemeenten waar het aandeel van middelbaar geschoold werk juist 

extra hard groeit. Oost�Nederland kent relatief veel van dergelijke gemeenten. Dat is 

een gunstig teken, want de opwaardering van lager geschoold werk naar middelbaar 

geschoold werk is zeker niet minder belangrijk voor een innovatieve en kennisgerichte 

economie als de beweging van middelbaar naar hoger geschoold werk.  

 

(Inter)regionale arbeidsmarktintegratie door pendelstromen 

 

Vraag en aanbod van arbeid vinden elkaar in de regionale context vooral via 

pendelstromen; steeds minder mensen werken in de gemeente en wijk waar men 

woont. De feitelijke breedte en diepte van regionale arbeidsmarkten worden vooral 

door pendelstromen bepaald. Hoe ontwikkelt de pendel zich in Oost�Nederland? Hoe 

en waar vinden regionale werkgevers en werknemers elkaar? 

 

Zoals uitgelegd in het voorgaande hoofdstuk zijn pendelstromen van hoogopgeleiden 

doorgaans meer interstedelijk en langer dan die van middelbaar en lageropgeleiden 

(zie figuur 2, blz. 8). Uit figuur 2 blijkt dat in Oost�Nederland de as Nijmegen�Arnhem�

Apeldoorn�Zwolle belangrijk is voor hoogopgeleide pendelaars, waarbij vanuit Arnhem 

en Apeldoorn bovendien significante stromen richting Utrecht lopen en vanuit 

Nijmegen richting Den Bosch en Eindhoven. Oost�Nederland is, wat hoogopgeleiden 

betreft, goed opgenomen in het centrale interstedelijke netwerk van Nederland.  

 

In de oostelijke delen van Oost�Nederland is er sprake van een relatief 

bovengemiddelde verspreiding van hoogopgeleide werkers over 

plattelandsgemeenten. De pendelstromen die op de steden zijn gericht, zijn hier ook 

meer verspreid en dus dun. In de westelijke zijde van Oost�Nederland wonen, 

uitzonderingen daargelaten, relatief minder hoogopgeleiden. Er steekt veel pendel 

door het gebied, tussen de Noordvleugel van de Randstad en de steden in Oost�

Nederland, maar de pendel van en naar de westelijke zone zelf is geringer. Figuur 2 

laat ten slotte ook zien dat de pendel van middelhoogopgeleiden zich vooral tussen 

stad en omliggende regio afspeelt. Datzelfde geldt overigens voor laagopgeleiden.  

 

Deze pendelanalyse, en ook analyses van DUS�regio’s die in het vorige hoofdstuk zijn 

afgebakend op grond van geografische clusteranalyse van pendelstromen voor 

middelbaar opgeleiden (zie figuur 3), laten zien dat de meeste arbeidsmarktregio’s in 

Oost�Nederland wat betreft omvang, en daarmee ook breedte en diepte, het nationale 

gemiddelde volgen. De DUS�regio Zwolle is relatief uitgestrekt en de DUS�regio’s 

Rivierengebied en Noordrand Veluwe zijn relatief klein, maar al deze regio’s ‘ademen’ 

op hun beurt weer goed met omliggende regio’s en halen aldus flinke massa 

(borrowed size). Arnhem en Nijmegen vormen voor middelbaar werk weliswaar 

gescheiden gewesten, maar dat is nadrukkelijk niet het geval voor hogeropgeleid 

werk, waar massa het meest telt. De DUS�regio’s in de oostflank van Oost�Nederland 

kennen echter relatief minder (pendel)binding met omliggende regio’s en ondervinden 

bovendien wat betreft arbeidsmarkten een tamelijk harde grens met Duitsland. Hier 

ligt duidelijk een opgave om meer massa, breedte en diepte te maken door meer 

interregionale verbinding.  
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Interregionale verhuizingen van werkplekken en woonadres 

 

Ook interregionale verplaatsingen van werkplekken en verhuizingen in de 

beroepsbevolking dragen bij aan (of doen af aan) de massa, breedte en diepte van 

regionale arbeidsmarkten. Verhuizingen op korte afstand zijn voor de regionale 

economie niet zo relevant omdat partijen immers binnen het daily urban system 

blijven. Verhuizingen over langere afstanden hebben meer consequenties voor de 

regionaal economische vitaliteit. Bij een vertreksaldo van werkenden in een DUS�regio 

raken mensen verloren voor de regionale markt, of zijn gedwongen tot lange en 

kostbare interregionale pendel. In beide gevallen verslechtert de positie van de 

regionale werkgevers op de arbeidsmarkt. Een regionaal vertreksaldo van 

werkplekken zorgt op haar beurt voor verslechtering van de positie van 

werkzoekenden en minder mogelijkheden voor crossovers binnen de regionale 

economie. We tonen hier allereerst de saldi van interregionale verplaatsingen van 

werkplekken (zie figuur 7).  

 

Figuur 7: Interregionale verhuisbewegingen werkplekken per DUS�regio naar 

opleidingsniveau, 2006�2012                 

 

            Hoogopgeleid         Middelbaar opgeleid 

 

  
Bron: CBS microdata 2006�2012; bewerking Poorthuis en Tordoir  

 

In figuur 7 tellen zowel interregionale verplaatsingen van werkgevers, alsook 

interregionale overstappen van werkgever naar werkgever en ten slotte verandering 

van werkplek binnen een werkgever met vestigingen in verschillende regio’s. Landelijk 

gaat het om jaarlijks miljoenen bewegingen; de lokale en regionale dynamiek van 

werkgelegenheid wordt in de praktijk sterk door werkplekverplaatsingen bepaald. Nota 

bene: in de figuur zijn alleen stromen weergegeven die inkomen in of uitgaan uit 

regio’s in Oost�Nederland. Dit geeft een goed beeld van de concurrentiepositie van 

Oost�Nederland jegens regio’s daarbuiten: blauwe gebieden buiten Oost�Nederland 

winnen netto werkplekken uit het landsdeel; rode gebieden verliezen netto 

werkplekken. De stromen en saldi zijn uitgesplitst voor werk met hoger 

opleidingsniveau en middelhoog niveau. Twente en de regio rond Nijmegen verliezen 

per saldo werk op hoger niveau.  
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Ook de Achterhoek en de IJsselmeerzone verliezen, maar minder. Winnaars zijn de 

regio’s rond Zwolle, de A30�zone en Arnhem. Ook het Rivierengebied scoort niet 

slecht.  

 

We zien drie grote bewegingen van werkplekken: binnen de as Nijmegen�Zwolle, 

tussen deze as en de Noordvleugel van de Randstad, en tussen deze as en de 

oostelijke zone van Oost�Nederland, waarbij Twente ook veel uitstroom kent richting 

de regio Amsterdam. In het geweld (het gaat jaarlijks om omvangrijke stromen) staan 

vooral de regio’s rond Arnhem en Zwolle sterk. Uit het beeld voor werk van 

middelhoog niveau blijkt dat de positie van het gehele oostelijke deel van Oost�

Nederland zwakker is terwijl de gehele, sterk verstedelijkte as van Amsterdam tot en 

met Nijmegen arbeidsplekken wint. Hierbij dient echter te worden aangetekend dat 

het verlies van regio’s in het oosten, en ook in de Stedendriehoek, op veel plaatsen 

(meer dan) gecompenseerd wordt door de groei van middelgeschoolde 

werkgelegenheid in situ. Nijmegen en Enschede zijn bovendien nationale academische 

opleidingscentra, met derhalve ook een ‘opstap� of incubatiefunctie’ in de carrière van 

afgestudeerden die vaak elders doorloopt. 

 

Het verhaal wordt compleet met het beeld van verhuizingen van woonadres in de 

beroepsbevolking (zie figuur 8). 

 

Figuur 8: Interregionale verhuisbewegingen woonplaatsen per DUS�regio naar 

opleidingsniveau, 2006�2012   

               

a) Hoogopgeleid       b)    Middelbaar opgeleid 

 

  
Bron: CBS microdata 2006�2012; bewerking Poorthuis en Tordoir  

 

Hoogopgeleiden verhuizen relatief veel, met name in de leeftijdscategorie tot 40 jaar. 

Figuur 8a toont voor hoogopgeleide werkenden een negatief verhuissaldo voor de 

steden, met uitzondering van Apeldoorn, maar een (sterk) positief saldi voor een groot 

deel van het landelijk gebied. Achter de saldi schuilen verschillende stromen. De 

leeftijdsgroep van 24 tot 30 jaar verhuist veel over lange afstanden, waarbij (de kans 

op) een goede baan sterk leidend is. Verhuizingen spelen zich daar eerst en vooral 
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tussen grote(re) steden af. Universiteitssteden trekken jongeren uit het gehele land en 

het buitenland, maar verliezen van nature ook veel afstudeerders aan andere regio’s 

en het buitenland. Wat betreft pas afgestudeerden is de concurrentiepositie van de 

steden in Oost�Nederland matig. Voor jonge afstudeerders in Nederland trekken vooral 

Amsterdam en Utrecht aan het langste eind. Binnen Oost�Nederland staan Zwolle, 

Deventer en Arnhem wel sterker in de ‘markt’ voor jongvolwassen kenniswerkers dan 

de overige steden binnen het landsdeel. De positie van de steden en zeker ook de 

positie van veel landelijke (rand)gemeenten is daarentegen uitgesproken sterk voor de 

leeftijdsgroep 30� tot 40�jarigen, die vaak verhuizen in het kader van gezinsvorming 

en �uitbreiding. Ruimte en groene kwaliteiten, ruim aanwezig in Oost�Nederland, tellen 

zwaar voor deze groep (zie figuur 8). Oost�Nederland moet het daarom eerst en 

vooral hebben van de aantrekkingskracht van landelijke gebieden als woonplek voor 

hoogopgeleiden. Die aantrekkingskracht is als geheel groot, zodanig zelfs dat het 

landsdeel netto hoogopgeleiden trekt uit Utrecht en de Utrechtse heuvelrug, gebieden 

met een hoog aandeel hoogopgeleiden. 

 

Het verhuisbeeld voor middelhoogopgeleiden is anders (zie figuur 8b). Deze groep 

trekt per saldo weg uit de meeste landelijke gemeenten, naar steden (Almelo, Zwolle, 

Deventer, Zutphen) en randgemeenten rond steden (regio Arnhem�Nijmegen en rond 

Zwolle). We brengen hierbij in herinnering dat juist in de landelijke gemeenten het 

aandeel middelhoogopgeleiden hoog en vaak groeiend is. Met andere woorden, de 

opwerkfunctie van de steden voor hoogopgeleiden kent in Oost�Nederland dus een 

pendant in de opwerkfunctie van meer landelijke gemeenten voor 

middelhoogopgeleiden.  

 

Evaluatie: ruimtelijk�economische hoofdstructuur 

  

De eerder beschreven structuur en dynamiek aan de aanbod� en vraagzijde van 

arbeidsmarkten in de DUS�regio’s geven een helder en rijkgeschakeerd beeld. In deze 

afsluitende paragraaf wordt een en ander in meer strategisch ruimtelijk�economisch 

perspectief geplaatst.  

  

Oost�Nederland kent negen daily urban & regional systems (functionele regio’s) die 

vallen binnen drie hoofdzones (westflank, centrale stedelijke as, oostflank) met ieder 

een eigen karakter en dynamiek. De regio’s en zones zijn in breder, interregionaal en 

(inter)nationaal systeemverband aan elkaar getakt. Die aantakking is van strategisch 

belang, want de ruimtelijke interacties waarop de economie stoelt, schalen geleidelijk 

op. Naarmate de kenniseconomie zich verder ontwikkelt, worden de benodigde vijvers 

voor frequent gebruikte arbeid, kennis, diensten en voorzieningen groter en dieper. 

Die opschaling moet kunnen worden geaccommodeerd door beleid.  

De gezamenlijke ruimtelijk�economische ontwikkelingsstrategie van de Noordelijke 

Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven preludeert op deze 

ontwikkeling (REOS, 2016). Het centrale doel is om de gezamenlijke 

agglomeratievoordelen te benutten en uit te groeien tot het economische kerngebied 

van Nederland, als centraal interstedelijk netwerk.  

 

De analyse in dit hoofdstuk laat echter zien dat ook Oost�Nederland grotendeels in het 

centrale interstedelijke netwerk�in�wording valt. Het is voor zowel Oost�Nederland als 

voor de Randstad en Noord�Brabant van belang dat dit netwerk zich verder kan 

ontwikkelen.  
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De regio’s in Oost�Nederland volgen in verschillende mate dit algemene proces. De as 

Zwolle�Nijmegen is wat betreft pendel en verhuizingen van arbeidsplaatsen 

opgenomen in het stedelijk weefsel van de Randstad. De oostflank van Oost�

Nederland fungeert als broedplaats aan talent van hoogopgeleiden. Bovendien geldt 

dat veel landelijk gelegen gebieden in Oost�Nederland een hoofdrol hebben als 

‘opwerkfabriek’ voor een vitale midden�geschoolde beroepsbevolking en als 

woonklimaat voor kenniswerkers. De algemene vitaliteit en aantrekkingskracht van 

Oost�Nederland op talent zijn daarom niet ongunstig en steken niet onder die van 

West� en Zuid�Nederland. 

 

Desalniettemin zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij het positieve verhaal over 

Oost�Nederland. Met name de jongste generatie kenniswerkers in Nederland, de 

instroom van talent uit het buitenland incluis, is steeds meer hoogstedelijk 

georiënteerd. Vooral deze groep stuwt het huidige grote succes van de Noordelijke 

Randstad. Voor deze groep, en daarmee ook voor werkgevers die op deze groep 

jagen, kent Oost�Nederland een zeker concurrentienadeel. Dat nadeel zal in de 

toekomst meer kunnen gaan opspelen vanwege het toenemende gewicht van deze 

groep voor innovatievermogen in de regionale economie. Dit verlangt een 

beleidsmatig antwoord. Een ander punt is dat de regio’s in de oostflank van Oost�

Nederland relatief wat zwakker zijn getakt op de interregionale omgeving, en 

bovendien te maken hebben met de landsgrens die barrières geeft in arbeidsmarkten. 

Aldus geeft de ruimtelijk�economische, demografische en fysieke structuur van het 

landsdeel veel kansen maar ook enkele bedreigingen die om een integrale 

structuurvisie vragen voor de stedelijke en landelijke gebieden en nadrukkelijk ook de 

relaties daartussen, binnen het landsdeel en tussen het landsdeel en haar 

(inter)nationale omgeving.  
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4 NATIONALE POSITIE VAN OOST�NEDERLAND: CONVERGENTIE IN 

SPECIALISATIE EN GROEI  

 

Oost�Nederland heeft een gedifferentieerde werkgelegenheidsstructuur. De verschillen 

in sectorstructuur tussen Oost�Nederland en de rest van Nederland zijn gering. 

Meestal neemt Oost�Nederland een middenpositie in ten opzichte van de andere 

landsdelen wat betreft het aandeel van bepaalde sectoren. Niettemin kent het 

landsdeel Oost in vergelijking met Nederland relatief veel werkgelegenheid in de 

Landbouw, Industrie, Bouw, Onderwijs en Zorg (zie tabel 1)8. In het oog springende 

industriële specialisaties van Oost�Nederland zijn de Voedings� en 

Genotsmiddelenindustrie, de Textiel� en Kledingindustrie, de Hout� en Papierindustrie 

en de Technologische industrie. Ook de Chemie, de Metaalindustrie en de 

Meubelindustrie zijn sterker vertegenwoordigd dan in Nederland als geheel. De 

Financiële en Zakelijke diensten en de ICT�sector zijn ondervertegenwoordigd. Deze 

sectoren zijn sterker vertegenwoordigd in de Randstad. 

 

Tabel 1: Procentuele verdeling van de werkgelegenheid per bedrijfstak en per 

landsdeel (2012)  

Bedrijfstak Oost West Noord Zuid Nederland 

Landbouw & Visserij 3,4 1,7 4,4 3,1 2,7 

Bos� en Mijnbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energieproductie 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 

Voedingsindustrie 2,1 1,1 2,3 2,0 1,6 

Textiel� en Kledingindustrie 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 

Hout� en Papierindustrie 1,3 0,6 1,2 1,1 0,9 

Chemie 1,3 0,8 1,2 1,9 1,2 

Metaalindustrie 2,4 1,4 2,1 3,2 2,1 

Technologische industrie 3,5 1,6 2,9 4,2 2,7 

Meubelindustrie 2,8 1,7 3,8 3,2 2,4 

NUTS 1,1 0,9 1,2 1,0 1,0 

Bouw 7,7 6,4 7,2 6,6 6,8 

Groothandel & Logistiek 12,5 14,3 9,9 14,3 13,5 

Detailhandel & Horeca 10,2 10,6 10,6 10,5 10,5 

Financiële diensten 2,2 4,3 2,7 2,7 3,3 

Vastgoed & Verhuur 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4 

ICT 1,8 3,0 1,5 1,8 2,4 

Zakelijke diensten 12,0 16,0 10,1 11,5 13,5 

Openbaar bestuur 6,0 6,8 6,8 5,3 6,3 

Onderwijs 7,5 7,1 7,6 6,8 7,2 

Zorg 16,9 15,1 18,5 15,4 15,9 

Overige diensten 2,0 2,3 2,0 1,9 2,1 

Cultuur & Recreatie 1,6 2,3 1,8 1,7 2,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: LISA; bewerkt door J. Groen en B.M. Lips in het kader van hun afstudeeronderzoek 

                                                           
8 In verband met beschikbaarheid van data over de andere landsdelen heeft de analyse betrekking op 2012 
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Figuur 9: Groeicijfers regionale economie Oost�Nederland 2000�2015 (index 

2000=100) 

 

 

 
Bron: PWE, BIRO, CBS 

 

Figuur 10: Sociaal�economische indicatoren in Oost� en totaal Nederland, 2015 

 

  

  
Bron: CBS 
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Oost�Nederland laat over de afgelopen vijftien jaar relatief gunstige groeicijfers zien 

(figuur 9). Zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen groeit sinds 2000 

sneller dan landelijk het geval is. Toch zijn de verschillen ook wat betreft de groei 

klein. Dit geldt ook voor de groei van het bruto regionaal product, dat de meest 

gebruikte maat voor de regionale economie is. De effecten van de kredietcrisis in 2008 

zijn goed te zien bij de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen en van het bruto 

regionaal product. Tot 2008 is er nog sprake van groei; daarna slaat de groei om in 

stagnatie. De werkloosheid loopt derhalve na 2008 op, maar het werkloosheidsniveau 

lijkt nu over zijn hoogtepunt heen te zijn. 

 

De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen laat een afwijkend beeld zien. 

Sinds 2000 is sprake van een voortdurende groei, die na 2008 ook licht boven de 

nationale groei ligt. Deze ontwikkeling is geheel toe te schrijven aan de stormachtige 

groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De groei van het aantal 

zzp’ers is niet alleen een teken van economische kracht. Voor een deel van de zzp’ers 

is de stap naar ondernemerschap een alternatief voor werkloosheid.   

  

Door de relatief gunstige groeicijfers doet Oost�Nederland het op belangrijke sociaal�

economische indicatoren niet onder voor de rest van het land (figuur 10). De 

werkgelegenheidsfunctie is nagenoeg gelijk aan Nederland. Per honderd personen in 

de beroepsbevolking zijn er circa negentig arbeidsplaatsen. Ook wat betreft 

besteedbaar inkomen zijn er geen grote verschillen. Het werkloosheidspercentage ligt 

zelfs wat onder het nationale gemiddelde. Alleen de arbeidsproductiviteit blijft achter.  

 

Oost�Nederland is bepaald geen probleemgebied in Nederland, laat staan een 

krimpgebied. Oost�Nederland kent een gestage groei van de economie en de 

demografie. De uitgangspositie van Oost�Nederland voor de verdere modernisering 

van de economie is door de bank genomen gunstig. Het achterblijven van het 

productiviteitsniveau is een vingerwijzing dat het nodige moet worden gedaan om die 

voorspoedige economische toekomst binnen te halen. 
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5 Internationaal vestigingsklimaat en concurrentiepositie: 

basis op orde, maar top is ver weg   

 

De economie in Oost�Nederland moet internationaal concurreren op basis van 

arbeidsproductiviteit, specialisatie en innovatievermogen. Dit stelt hoge eisen aan de 

regio. Kennis wordt vooral via de arbeidsmarkt geworven en overgedragen. De 

omvang, breedte en diepte van het palet van gerelateerde specialisaties van de 

regionale sectorstructuur moeten de basis leggen voor een robuuste 

concurrentiekracht van de regio’s in Oost�Nederland. Maar eerst kijken we naar de 

internationale concurrentiepositie van beide provincies. De aanwezigheid van een 

internationaal concurrerend vestigingsklimaat en internationale concurrerende 

sectoren zijn daarvoor randvoorwaarden.   

 

Kwaliteit van het internationale vestigingsklimaat 

 

Uit de benchmark van de regionale concurrentie�index volgens de Europese Unie komt 

naar voren dat Overijssel en Gelderland tot de subtop van Europa behoren (figuur 11). 

Gelderland neemt plaats 16 in en Overijssel plaats 29. De beide provincies doen 

weinig onder voor de andere Nederlandse provincies. De onderlinge verschillen tussen 

beide provincies, die overigens gering zijn, hebben te maken met infrastructuur, 

marktpotentiaal en het aandeel kennisintensieve diensten en hightechindustrie. Die 

worden in Gelderland hoger aangeslagen dan in Overijssel.  
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Figuur 11: De EU regionale concurrentie�index, 2013 

 

 

Bron: Europese Unie (2013) 
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De kwaliteit van het woon� en leefklimaat vormt een steeds belangrijker onderdeel 

van het vestigingsmilieu, onder meer in the war on talent. In een Europese 

vergelijking van NUTS 2�regio’s nemen de provincies de plaatsen 11 (Gelderland) en 

19 (Overijssel) in (PBL 2014). Beide provincies hebben met de aanwezige instellingen 

van hoger onderwijs, recreatievoorzieningen en publieke diensten belangrijke troeven 

in handen (figuur 12). 

 

Figuur 12: Kwaliteit van het woon� en leefmilieu in Overijssel en Gelderland 

vergeleken met topregio’s in Europa  

 

 
Bron: PBL (2014) 

 

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de concurrentiepositie is te beïnvloeden door 

middel van regionaal beleid, is er in het kader van het onderzoek De Kracht van Oost�

Nederland een vergelijking gemaakt met de meest concurrerende regio’s in Europa 

voor Overijssel en Gelderland. Dit zijn regio’s die qua samenstelling van het 

exportproduct, van de buitenlandse investeringen en van de aard van 

kennisuitwisseling met elkaar overeenkomen. Deze concurrerende regio’s bevinden 

zich in Nederland (Noord�Brabant en Utrecht) en in omliggende landen (Duitsland, 

België en Frankrijk). De concurrerende regio’s zijn in beeld gebracht op basis van 

empirisch onderzoek naar economische concurrentie in Europa (PBL 2011, Raspe et al. 

2012, Van Oort et al. 2015). De achterliggende gedachte van de vergelijking is dat de 

concurrentiepositie ten opzichte van directe concurrenten belangrijker is dan de 

algemene score ten opzichte van het Europese gemiddelde. Hieronder vallen veel 

regio’s waarmee het bedrijfsleven van Overijssel en Gelderland niet concurreert.  

 

Doel van de vergelijking is inzicht bieden in sterke en zwakke punten van het 

internationale vestigingsklimaat. Hierbij is een onderscheid gemaakt in twee typen 

vestigingsfactoren: 

 

• basisfactoren, die de regio op orde moet hebben om te kunnen concurreren 

bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven; 

• topfactoren, die het verschil kunnen maken met de concurrerende regio’s. 
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Basisfactoren hebben betrekking op woon� en leefklimaat, voorzieningenaanbod 

(amenities) en bereikbaarheid. Topfactoren zijn gericht op kennisinfrastructuur en 

menselijk kapitaal. Dit zijn sleutelvariabelen in het proces van innovatie. Per sector 

verschilt de waardering die ondernemers geven aan deze vestigingsfactoren.  

 

 

In de beoordeling van het internationale vestigingsklimaat zijn de volgende indicatoren 

met bijbehorende vestigingsfactoren opgenomen: 

a) Kenniseconomie 

• Private R&D�uitgaven 

• Aantal patenten 

• Publieke R&D�uitgaven 

• Kwaliteit universiteiten 

b) Arbeidsmarkt 

• Participatiegraad 

• Werkloosheid 

• Lonen 

• Opleidingsniveau 

c) Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid over de weg 

• Congestie 

• Bereikbaarheid door de lucht 

• Toegang tot internet 

d) Stedelijkheid 

• Inwoners 

• Dichtheid 

• Marktpotentiaal 

e) Instituties 

• Effectieve overheid 

• Inkomstenbelasting 

• Totale belastingdruk 

• Aanwezigheid opleidingen 

• Kwaliteit opleidingen 

f) Plusvoorzieningen 

• Cultuur en restaurants 

• Recreatie 

• Natuur 

• Omgevingskwaliteit 

g) Woningmarkt 

• Kwaliteit huizen 

• Woonomgeving 

• Betaalbaarheid huizen 

• Kosten levensonderhoud 

h) Clusterkracht (clusterspecifiek) 

• De mate van specialisatie van de sector in de regio 

• De mate van gerichtheid op het regionale cluster bij toelevering en uitbesteding 

• De mate van internationale verankering in waardeketens bij toelevering en 

uitbesteding 

 

 

In de vergelijking zijn locatiefactoren gehanteerd die in de literatuur als belangrijk 

worden beschouwd. Het onderzoek van Burger et al. (2013), Brienen et al. (2010) en 

Karreman et al. (2016) heeft hiervoor als basis gediend. De vestigingsplaatsfactoren 

zijn samengevoegd tot acht indicatoren (zie kader). De indicatoren a t/m g gelden 
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voor alle bedrijven. De indicator clusterkracht h verschilt per sector. In bijlage 1 is een 

uitgebreide beschrijving van de bronnen gegeven.  

 

Omdat zowel de samenstelling van de groep concurrerende regio’s per sector 

verschilt, alsook de waardering van de vestigingsfactoren, is naast de algemene 

vergelijking ook een vergelijking voor zeven perspectiefvolle sectoren (vijf bestaande 

en twee nieuwe) uitgevoerd. De selectie van deze sectoren is ontleend aan het 

regionaal economisch beleid van de provincies Overijssel en Gelderland. 

 

Uit de vergelijking blijkt dat beide provincies op de meeste indicatoren vergelijkbaar 

scoren met de concurrenten en dat de scores boven het Europese gemiddelde liggen 

(figuur 13). Alleen voor de indicator stedelijkheid blijven de scores duidelijk achter bij 

de concurrenten. Overijssel blijft ook achter op de indicator kenniseconomie, waarbij 

weliswaar de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en valorisatie van de universiteit 

(UT) het afgelopen decennium in vergelijking met de concurrenten sterk is 

toegenomen, maar de omvang van de private en publieke R&D sterk achterblijft bij die 

van de concurrerende regio’s in Europa.  

 

Het vestigingsklimaat in beide provincies blijft achter bij de Nederlandse concurrenten 

Noord�Brabant en Utrecht, die een aanzienlijk grotere massa kennen van 

hightechconcentraties, van private R&D en respectievelijk afzetmarkt en bovendien 

van publieke R&D. Overijssel en Gelderland scoren op de geselecteerde indicatoren 

wel beter dan de aangrenzende regio’s Weser�Ems (Osnabrück) en Münster. 

Gelderland heeft bovendien een met Düsseldorf vergelijkbaar vestigingsklimaat als het 

gaat om bereikbaarheid en organiserend vermogen.  

 

Figuur 13: Het internationale vestigingsklimaat in Overijssel en Gelderland, vergeleken 

met in Europa concurrerende regio’s 

 

 
Concurrenten: Noord�Brabant � Utrecht, Weser�Ems, Münster, Düsseldorf, Tübingen, Vlaams�

Brabant, Parijs 

Bron: PBL, 2011 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de basisfactoren van het vestigingsklimaat in Oost�

Nederland goed op orde zijn (figuur 14). De verschillen in scores op de basisfactoren 

tussen de regio’s zijn klein. Zowel Overijssel als Gelderland scoren goed op bijna alle 

vestigingsplaatsfactoren die betrekking hebben op voorzieningen (amenities) en 
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woningmarkt. Dit is het directe gevolg van het aantrekkelijke woon� en leefklimaat in 

beide provincies. Al dat aantrekkelijks heeft natuurlijk zijn prijs. Een zwak punt van 

beide provincies ten opzichte van hun concurrenten in bepaalde nichemarkten is dan 

ook de relatief (hoge) huizenprijs (vooral in Gelderland).  

Meer problemen zijn er op het gebied van bereikbaarheid en stedelijkheid. Zowel de 

bereikbaarheid over de weg, als de bereikbaarheid van luchthavens blijft achter bij de 

concurrenten. Wat betreft congestie ligt de score zelfs onder het Europese 

gemiddelde. Dit is echter bij de meeste concurrenten het geval. De congestie is het 

gevolg van de economische groei in die regio’s.  

 

Als het gaat om de topfactoren zijn de verschillen met de concurrenten groter. Op het 

gebied van kenniseconomie scoort Overijssel op alle indicatoren ondergemiddeld.9 

Gelderland scoort voor twee van de vier indicatoren (kwaliteit van de universiteiten en 

publieke R&D) bovengemiddeld. Ook als het gaat om het opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking en het marktpotentiaal blijven beide provincies achter. Voor 

Overijssel geldt dat ook voor het kwantitatieve aanbod aan opleidingen.  

 

  

                                                           
9 Uit de nieuwste QS�Universityranking blijkt overigens dat de kwaliteit van de Universiteit Twente aanzienlijk is verbeterd. De score op deze 

vestigingsplaatsfactor ligt nu boven het gemiddelde van de concurrenten. 
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Figuur 14: Vestigingsplaatsfactoren Overijssel en Gelderland, vergeleken met 

concurrenten  

 

 
 

 

 Onder gemiddelde concurrenten 

 Boven gemiddelde concurrenten 

 

Concurrenten: Noord�Brabant, Utrecht, 

Weser�Ems, Münster, Düsseldorf, Tübingen, 

Vlaams�Brabant, Parijs 
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Zwak punt van de economie in Oost�Nederland is bovendien de relatief geringe 

clusterkracht van de onderzochte sectoren. Met clusterkracht wordt bedoeld de 

mogelijkheid om nabijheidsvoordelen te creëren met in de regio aanwezige en 

verticaal (binnen de bedrijfskolom), horizontaal (in dezelfde sector werkzaam) of 

diagonaal (toeleverende diensten) verwante bedrijven. Bedrijven in Oost�Nederland 

maken dus te weinig gebruik van andere bedrijven in Oost�Nederland waarmee men 

verwant is. Betrekkelijk weinig bedrijven zijn gericht op het aangaan van 

samenwerkingen met andere bedrijven in Oost�Nederland. In concurrerende regio’s 

gebeurt dat vaker. In vergelijking met de overigens steeds wisselende samenstelling 

(nichespecifieke) concurrenten blijft de clusterkracht dus substantieel achter bij de 

concurrenten. Alleen bedrijven in de sector Agrofood in Gelderland scoren 

bovengemiddeld op dit punt. Vooral de regionale netwerkvorming (van toelevering, 

uitbesteding en samenwerking) blijft sterk achter. Dit is het gevolg van de relatief 

kleine regionale economie.  

 

De kwaliteit van het woon� en leefklimaat is dus een belangrijke concurrentiefactor 

voor Oost�Nederland, maar is tegelijkertijd niet voor alle sectoren van belang. Voor de 

nieuwe sectoren Life Sciences & Health en Biobased Energy speelt het woon� en 

leefklimaat een grotere rol dan voor bestaande sectoren zoals Chemie, Logistiek en 

Food. Kennis blijkt bovendien belangrijk in de nieuwe sectoren Life Sciences & Health 

en Biobased Energy en tevens in de Hightech, maar ook in Chemie en Materialen en 

veel minder in Logistiek en Food.  

 

De vraag is of agglomeratievorming in Oost�Nederland bijdraagt aan het versterken 

van de internationale concurrentiekracht van Oost�Nederland. De provincie Overijssel 

en Gelderland blijven immers sterk achter op het gebied van stedelijkheid. Gezien het 

polycentrische verstedelijkingspatroon is versterking van één stedelijk centrum niet 

realistisch en bovendien overbodig. Een krachtige agglomeratie hoeft niet uit één 

grote stad te bestaan. Middelgrote steden en goed geïntegreerde plattelandsgebieden 

kunnen gezamenlijk massa, breedte en diepte maken volgens het principe van 

borrowed size (Van Oort et al. 2015). Steden en streken met complementaire 

specialisaties kunnen gezamenlijk agglomeratie� en innovatiekracht vormen. Steden 

en streken met specifieke specialisaties in bedrijvigheid en beroepsbevolking kunnen 

eveneens een gebrek aan massa compenseren. Zoals in het vorige hoofdstuk al is 

aangegeven, doen zich daarvoor de beste mogelijkheden voor in DUS�regio’s van de 

Food Valley en van Arnhem en Nijmegen (zie hoofdstuk 3). Zij maken deel uit van de 

in de opkomst zijnde nationale halterstructuur en hebben binnen Oost�Nederland ook 

door de onderlinge relaties de grootste kans op agglomeratievorming. De sterk 

gegroeide DUS�regio Zwolle kan de grens van de kritische massa in de toekomst 

bereiken, zeker in complementariteit met de Randstad. Daarom kan in tweede 

instantie gedacht worden aan de uitbreiding van de stedelijke netwerkstructuur in de 

richting van Zwolle.  

 

Substantiële verbetering van de internationale concurrentiekracht van de provincies 

Gelderland en Overijssel kan worden bewerkstelligd door zich beter van de 

concurrerende regio’s te onderscheiden ten aanzien van de indicatoren 

kenniseconomie, arbeidsmarkt en clusterkracht. Uit de analyses blijkt dat dit nu nog 

onvoldoende het geval is. Dit vraagt meer om economisch beleid dat gericht is op de 

versterking van groeisectoren en van kansrijke niches in bestaande sectoren. 

Samenwerking tussen de provincies kan daarbij meerwaarde opleveren, waardoor een 



 31

completer vestigingsklimaat ontstaat. Investeringen in de fysieke versterking van de 

infrastructuur, of het nog verder verbeteren van het woon� en leefklimaat zullen veel 

minder effect hebben. Dergelijke investeringen zijn wel van belang om de 

basiskwaliteit op langere termijn op peil te houden.  

 

Winnaars en verliezers in de concurrentiestrijd10  

 

Concurrentie levert winnaars en verliezers op, ook in Oost�Nederland. Het draait dan 

om de prestatie van bedrijfssectoren in Overijssel en Gelderland. Het is niet mogelijk 

om de uitkomsten voor beide provincies te vergelijken met bijvoorbeeld nationale 

cijfers. Het gaat immers om een verschillende compositie van geografische 

afzetmarkten. Uitgangspunt is de stelling dat het internationale en nationale 

bedrijfsleven concurreert om een groeiend aandeel op lokale en wereldmarkten. Wie 

het grootste aandeel verkrijgt, is winnaar van de internationale concurrentiestrijd. 

Verliezers krijgen een steeds kleiner marktaandeel en worden uiteindelijk 

gemarginaliseerd. Hierbij is het nuttig om onderscheid te maken tussen twee vormen 

van economische groei in beide provincies, namelijk groei die wordt veroorzaakt door 

de toename van de vraag op (wereld)markten en waarbij het regionale bedrijfsleven 

deze groei volgt (externe groei) en groei die het gevolg is van een groeiend aandeel 

op de verschillende markten en waarbij het regionale bedrijfsleven dus concurrerend is 

ten opzichte van anderen die hun aandeel verliezen (structurele groei). Alle 

percentages zijn teruggerekend naar de toegevoegde waarde van de industrieën. Het 

gaat dus om wat er daadwerkelijk verdiend wordt en niet om de omzet van productie.  

 

Dit levert een typologie op van vier typen winnaars en verliezers: 

• succesvolle winnaar: bovengemiddelde externe groei + bovengemiddelde 

structurele groei  

• kansrijke winnaars: ondergemiddelde externe groei + 

bovengemiddelde structurele groei 

• gemaskeerde verliezers: bovengemiddelde externe groei + 

ondergemiddelde structurele groei 

• evidente verliezers: ondergemiddelde externe groei +  

ondergemiddelde structurele groei 

 

 Afname aandeel  

wereldmarkt 

Toename aandeel  

wereldmarkt 

Groei bovengemiddeld t.o.v. 

wereldmarkt 

Gemaskeerde verliezers  Succesvolle winnaars 

Groei ondergemiddeld t.o.v. 

wereldmarkt 

Evidente verliezers Kansrijke winnaars  

 

Vergeleken met alle regio’s in Europa, blijkt uit een decompositie van de totale 

productie op deze manier dat Overijssel en Gelderland het in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Noord�Brabant of Zuid�Holland, in het algemeen goed doen met een 

positionering net in het kwadrant ‘succesvolle winnaars’ (Overijssel) en op de grens 

van de kwadranten ‘succesvolle winnaars’ en ‘gemaskeerde verliezers’ (Gelderland) 

(Van Oort et al. (2015)). In beide provincies Overijssel en Gelderland is het beeld voor 

sectoren die de economie opbouwen ook veelal positief (figuren 15 en 16). Het 

                                                           
10 Deze paragraaf is gebaseerd op analyses van Dr. M. Thissen (Planbureau voor de Leefomgeving). 
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regionale bedrijfsleven is concurrerend en zorgt daarmee in de meeste sectoren voor 

een toename van de marktaandelen. Overheidsdiensten, Materialenindustrie en in 

mindere mate Kleding� en Papierwarenindustrie zijn naast de 

Voedingsmiddelenindustrie in Gelderland succesvolle winnaars. Ze zijn actief met een 

groeiend aandeel op groeiende internationale markten. Als de overheid de sterke 

sectoren zou willen ondersteunen, dan doet zij er goed aan zich op deze ‘succesvolle 

winnaars’ te richten. Op die manier kan de internationale concurrentiekracht van Oost�

Nederland in de toekomst nog verder toenemen. 
 

Figuur 15: Winnaars en verliezers op de wereldmarkt in de provincie Overijssel11 

 

  
Bron: PBL (2016), van Oort et al. (2015)  

 

                                                           
11 De sector Bos� en mijnbouw is in beide provincies een outlier. Deze sector is in Oost�Nederland bovendien gering van omvang. We laten 

deze sector daarom buiten beschouwing.  
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Figuur 16: Winnaars en verliezers op de wereldmarkt in de provincie Gelderland 

 

 
Bron: PBL (2016), van Oort et al. (2015)  

 

De landbouw behoort in beide provincies tot de kansrijke winnaars. Het neemt 

dezelfde positie in als private en zakelijke diensten. In de provincie Overijssel is 

bovendien de chemische industrie een uitgesproken kansrijke winnaar.  

 

Kansrijke winnaars concurreren met een relatief dalende vraag op hun internationale 

markten. Niettemin doen deze bedrijfstakken het wel goed, want ze winnen 

marktaandeel op deze markten. Vernieuwing van producten en het vinden van nieuwe 

niches zijn dan belangrijk om te kunnen doorontwikkelen tot succesvolle winnaars. 

Daarbij is men natuurlijk ook afhankelijk van de totale groei van de afzetmarkten. De 

Chemie in Overijssel en Gelderland worden beiden geconfronteerd met kleiner 

wordende afzetmarkten, maar deze sector wint in Overijssel marktaandeel terwijl deze 

sector in Gelderland marktaandeel verliest. Het is interessant om een nadere analyse 

uit te voeren betreffende de verschillen tussen de Chemische industrie in beide 

provincies. 

 

De problematiek van relatief krimpende markten speelt ook in de andere drie 

bedrijfstakken van de kansrijke winnaars (Landbouw, Private en Zakelijke diensten), 

maar minder. Wel is bij deze drie bedrijfstakken de groei van het marktaandeel heel 

gemiddeld. Bovendien moet worden opgemerkt dat met name voor de Zakelijke 

diensten de absolute groei in de sector wel hoog is. Bij verlies aan marktaandeel 
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komen deze drie bedrijfstakken echter gemakkelijk in de categorie evidente verliezers. 

Het is dus ‘een dubbeltje op zijn kant’. Gericht vernieuwingsbeleid is geboden, willen 

deze bedrijfstakken van blijvend belang zijn voor de internationale concurrentiekracht 

van Oost�Nederland. 

 

Buiten de Chemie in Gelderland komen er noch in Overijssel, noch in Gelderland 

evidente verliezers voor. Het aantal gemaskeerde verliezers is bovendien gering. In de 

provincie Overijssel zijn onder meer de Voedingsindustrie en de Technologische 

industrie een gemaskeerde verliezer; in de provincie Gelderland is de Energiesector 

een gemaskeerde verliezer, terwijl de Voedingsmiddelenindustrie en Technologische 

industrie net op de rand met de kansrijke winnaars en de evidente verliezers zitten. 

Dit zijn belangrijke specialisaties van beide provincies. De analyse geeft echter aan dat 

waakzaamheid is geboden. De internationale markt voor de bedrijvigheid uit die 

regio’s groeit weliswaar, maar de producenten in Oost�Nederland verliezen relatief 

marktaandeel ten opzichte van hun concurrenten.  

 

De desbetreffende bedrijfstakken waren dus niet de meest succesvolle sectoren vanuit 

de concurrentiepositie van Oost�Nederland. Dit geldt voor de Technologische industrie 

in Gelderland sterker dan voor de Technologische industrie in Overijssel. De 

Technologische industrie in Overijssel houdt haar positie beter vast dan de 

Technologische industrie in Gelderland. De bedrijfstak Energie laat een ander 

opmerkelijk verschil zien tussen beide provincies. Energie is in Overijssel een kansrijke 

winnaar en in Gelderland, zoals gezegd, een gemaskeerde verliezer.  

 

Bij gemaskeerde verliezers moet het beleid zoveel mogelijk inzetten op het ombuigen 

van de huidige trendmatige ontwikkeling. Gemaskeerde verliezers zijn bedrijfstakken 

die te maken hebben met markten waarop producenten uit andere regio’s of landen 

relatief sterker worden. Het kan zijn dat deze concurrenten goedkopere, betere of 

gerichtere producten leveren. Concurreren op prijs heeft voor bedrijven in Nederland 

gezien de internationale arbeidsverdeling weinig zin, tenzij dit wordt bereikt door 

procesinnovatie. Men zal zich dus vooral moeten toeleggen op product� en 

procesinnovaties om kansrijke of succesvolle winnaar te worden. Op basis van 

bovenstaande analyses geven we aan welk (innovatie)beleid geschikt zou kunnen zijn 

om de concurrentiepositie van de verschillende sectoren in Oost�Nederland te 

versterken. 
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6 Sectorale koplopers in de regionale economie 

 

In haar advies De lerende economie pleit de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (2013) voor een verschuiving in de gangbare op groei gerichte 

economische beleidsstrategie naar een strategie die is gericht op verdienvermogen en 

responsiviteit. Het verdienvermogen is de mate waarin bedrijfstakken bijdragen aan 

(de groei van) het bruto regionaal product van een land of regio. Het 

verdienvermogen wordt in belangrijke mate bepaald door de historische ontwikkeling 

van de economie. Verdienvermogen is een maat voor bewezen groeikracht. 

Responsiviteit is de vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op nieuwe 

omstandigheden. Het is een maat voor vernieuwing van de economie. Hierbij gaat het 

zowel om veerkracht (het opvangen van schokken) als om adaptie (het soepel 

aanpassen aan nieuwe omstandigheden). In het kader van dit onderzoek is voor de 

negen DUS�regio’s in Oost�Nederland zowel het verdienvermogen als de responsiviteit 

in beeld gebracht. Bij responsiviteit is een onderscheid gemaakt in 

aanpassingsvermogen (vermogen om zich aan te passen aan veranderende 

omstandigheden) en combinatievermogen (vermogen tot vernieuwing en innovatie op 

basis van gerelateerde bedrijfstakken). De methodische verantwoording van de 

uitgevoerde analyses is te vinden in bijlage 1. 

 

Verdienvermogen 

 

Het regionaal verdienvermogen wordt gemeten via omvang en groei van de 

toegevoegde waarde in 22 sectoren (Standaard Bedrijfsindeling één digit). Doel van 

de analyses is het identificeren van de trekpaarden van het regionaal 

verdienvermogen. Omdat de groei per bedrijfstak verschilt, is tevens gekeken naar de 

relatieve omvang van bedrijfstakken. Hiervoor zijn locatiequotiënten gebruikt, die 

aangeven in hoeverre een regio is gespecialiseerd in een specifieke bedrijfstak.12  

 

  

                                                           
12 Een locatiequotiënt (LQ) geeft de verhouding weer tussen het aandeel van een bedrijfstak in de toegevoegde waarde of werkgelegenheid in 

een regio en het aandeel in de landelijke waarde. Bij een LQ van 100 zijn de aandelen exact gelijk. Bij een LQ groter dan 100 is sprake van 

oververtegenwoordiging, onder de 100 van ondervertegenwoordiging. Als het LQ van een bedrijfstak hoger is dan of gelijk is aan 120 is de regio 

gespecialiseerd in die bedrijfstak. 
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Figuur 17: Indeling sectoren op basis van verdienvermogen  

 

 
 

Als in een bedrijfstak in een regio sprake is van een combinatie van een 

bovengemiddelde groei (een groei van meer dan 1%�punt boven de regionale groei 

ten opzichte van Nederland) en een regionale specialisatie (locatiequotiënt groter dan 

of gelijk aan 120) is er sprake van een star met bewezen concurrentievoordeel (figuur 

17). Voorwaarde is wel een minimale omvang van de toegevoegde waarde van 25 

miljoen euro. Daarnaast zijn er snel groeiende bedrijfstakken die zich nog moeten 

bewijzen in de regio. Omdat de regio er nog niet in is gespecialiseerd, is de 

locatiequotiënt lager dan 120. Dit soort bedrijfstakken zijn te beschouwen als rising 

star als ze een bovengemiddelde groei in de regio laten zien (minimaal 2% snellere 

groei dan de regio en ook sneller dan de landelijke groei in de desbetreffende 

bedrijfstak). Als in bedrijfstakken sprake is van geringe groei zijn deze te beschouwen 

als slowly growing industries. Bedrijfstakken waar de toegevoegde waarde krimpt, zijn 

shrinking industries. 

 

Aanpassingsvermogen 

 

Bij het aanpassingsvermogen gaat het om aanpassing aan gewijzigde markt�

omstandigheden. De indicatoren zijn ontleend aan de regionale bedrijvendynamiek: 

starten, stoppen en overleven van bedrijven. Vooral in turbulente bedrijfstakken, waar 

zich veel starters en stoppers bevinden, vindt volgens de evolutionaire benadering als 

gevolg van selectieprocessen veel vernieuwing plaats. Als deze bedrijfstakken 

vervolgens tot bloei komen doordat veel bedrijven overleven en groeien, scoren deze 

goed op aanpassingsvermogen. 

Audretsch et al. (2008) hebben in dit verband een indeling gemaakt in vier 

verschillende groeiregimes (tabel 2). Afhankelijk van de fase van de levenscyclus 

bevinden sectoren en bedrijfstakken zich in verschillende regimes. 
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Tabel 2: Indeling in groeiregimes 
 

Groeiregime Karakteristieken 

Ondernemersregime 

Nieuwe bedrijven dragen innovatie 
• relatief veel starters 

• overlevingskans nieuwe bedrijven groot 

• netto werkgelegenheidsgroei 

Geroutineerd 
regime 

Bestaande bedrijven dragen innovatie 

• relatief weinig starters 

• overlevingskans starters klein 

• overlevingskans blijvers groot 

• werkgelegenheidsgroei bij bestaande 

bedrijven 

Draaideurregime 

Bestaande bedrijven dragen innovatie; innovatie is bij 
starters minder belangrijk 

• veel starters en stoppers 

• overlevingskans starters klein 

• weinig of geen werkgelegenheidsgroei bij 

bestaande bedrijven  

Krimpregime 

Bestaande bedrijven dragen innovatie 

• weinig starters 

• bestaande bedrijven krimpen 

• verlies aan werkgelegenheid 
Bron: Audretsch et al. (2008) 

 

De groeiregimes zijn in dit onderzoek als volgt geoperationaliseerd: 

• Ondernemersregime 

Een bovengemiddelde startersquote, een bovengemiddelde netto toevoeging, 

een positieve groei van de werkgelegenheid en een positieve groei van de 

werkgelegenheid onder de blijvers.  

• Geroutineerd regime  

Een positieve groei van de werkgelegenheid en een positieve groei van de 

werkgelegenheid onder de blijvers; ondergemiddelde startersquote en netto 

toevoeging. 

• Draaideurregime 

Een bovengemiddelde startersquote en stoppersquote, een ondergemiddelde 

netto toevoeging en een ondergemiddelde werkgelegenheidsgroei bij blijvers. 

• Krimpregime 

Een ondergemiddelde startersquote en netto toevoeging, een negatieve 

werkgelegenheidsgroei en een negatieve werkgelegenheidsgroei onder de 

blijvers. 

 

Het aanpassingsvermogen is een individueel kenmerk van bedrijven. Om hierop zicht 

te krijgen, is de bedrijvigheidsdynamiek geanalyseerd voor negentien sectoren.13 

Deze sectoren zijn vervolgens ingedeeld op basis van vier groeiregimes. Een 

uitvoerige methodologische verantwoording is gegeven in bijlage 1. 

 

  

                                                           
13 Voor de landbouw zijn geen gegevens over de bedrijfsdynamiek beschikbaar voor de periode voor 2008. Deze sector is daarom niet 

meegenomen. 
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Verdienvermogen in Oost�Nederland14 

 

Het verdienvermogen in Oost�Nederland is in de afgelopen tien jaar vooral gegroeid in 

de Dienstensector. Dat is in Oost�Nederland niet anders dan in de rest van het land. 

De snelste groeier is de Zorg die zich in Oost�Nederland ontpopt als een star (een 

regionale specialisatie met een hoge groei van het verdienvermogen). Dat is 

opvallend, want voor heel Nederland is de Zorgsector hooguit een rising star. Dat wil 

zeggen dat de economie in Oost�Nederland sterker is gespecialiseerd op de Zorgsector 

dan in geheel Nederland het geval is. Hoewel het verdienvermogen van de Zorgsector 

in alle DUS�regio’s van Oost�Nederland is gegroeid, is deze sector alleen in de DUS�

regio’s Zwolle, Twente en de Achterhoek een star. Dit maakt de economie in deze 

regio’s kwetsbaar, want als gevolg van allerlei fusies en overnames en 

overheidsbezuinigingen staat het verdienvermogen in deze sector onder druk.   

 

Naast de Zorgsector zijn in Oost�Nederland de Nutsvoorzieningen te karakteriseren als 

een star. Deze sector groeit het sterkst in de DUS�regio’s Zwolle, Noordrand Veluwe 

en Arnhem. In de DUS�regio’s Cleantech Regio Stedendriehoek, de Achterhoek en de 

regio Nijmegen krimpt deze sector. De sector Nutsvoorzieningen biedt boeiende 

aanknopingspunten met betrekking tot Energietransitie en Circulaire economie 

(integrale afvalverwerking).  

  

De Bouw is in Oost�Nederland een krimpsector en krimpt in alle DUS�regio’s met 

uitzondering van de Noordrand Veluwe en Food Valley.  

 

Media & ICT is een rising star in de DUS�regio’s Twente en Rivierengebied. In de 

andere DUS�regio’s is het een slowly growing industry, met als uitzondering de DUS�

regio Arnhem en de DUS�regio Achterhoek waar deze sector krimpt.  

 

De sector Groothandel & Logistiek groeit vooral snel in de DUS�regio Rivierengebied. 

De regio is er bovendien sterk op gespecialiseerd. Deze sector is dan ook als enige in 

de DUS�regio Rivierengebied te karakteriseren als een star. In alle overige regio’s is 

de sector Groothandel & Logistiek een slowly growing industry. Dat geldt overigens 

ook voor de overige dienstensectoren. De DUS�regio Arnhem valt op als star in de 

Financiële diensten. 

 

  

                                                           
14 Deze paragraaf is gebaseerd op analyses van O. Koops Msc. (NEO Obervatory) 
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Figuur 18: Indeling sectoren op basis van verdienvermogen per DUS�regio in Oost�

Nederland (2002�2013) 

 

 
 

 
 

 

In de industrie is in veel sectoren sprake van krimp. Een uitzondering vormt de 

technologische industrie, die een groei van het verdienvermogen laat zien. In de DUS�

regio’s Food Valley en Achterhoek is het zelfs een star (hoge groei en sterke regionale 

specialisatie). 

 

Ook in de Chemie en de Metaalindustrie is sprake van groei, zij het wat bescheidener 

dan in de Technologische industrie. Dit zijn slowly growing industries. Regionaal laten 

deze sectoren bovendien een wisselend beeld van groei en krimp zien. De Chemie 

groeit sterk in de DUS�regio Nijmegen; de Metaalindustrie in de DUS�regio Food 

Valley.  

 

Ook in de krimpsectoren kan regionaal sprake zijn van groei. Een mooi voorbeeld is de 

Voedingsindustrie. Voor geheel Nederland en geheel Oost�Nederland is deze sector 

een krimpende industrie. Maar de Voedingsindustrie is wel een star in DUS�regio 

Noordrand Veluwe en DUS�regio Nijmegen. Maar deze vlieger gaat niet op in alle 

krimpende industrietakken. In de Textiel� en kledingindustrie, Hout� en 
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papierwarenindustrie en de Meubelindustrie komen geen snelle groeiers voor, wel een 

aantal slowly growing industries.  

 

Dat de regionale groei van de toegevoegde waarde na 2008 is omgeslagen in krimp is 

ook te zien in de terugvallende prestaties van veel sectoren. Er zijn echter ook 

sectoren die zich verbeteren. De mate waarin veranderingen optreden verschilt per 

sector en per DUS�regio. In de regionale hoofdstukken is dit inzichtelijk gemaakt. 

 

Aanpassingsvermogen in Oost�Nederland15 

 

Bij de analyse van het aanpassingsvermogen draait het om de vraag of de groei van 

de werkgelegenheid wordt voortgebracht door kleine, startende bedrijven 

(ondernemersregime) dan wel door bestaande, grotere bedrijven (geroutineerd 

regime). Daar staan een krimpregime (vermindering van werkgelegenheid) en een 

draaideurregime (veel starters en veel stoppers) tegenover. Ook dit is weer per sector 

en per DUS�regio onderzocht.  

 

In Oost�Nederland is het ondernemersregime een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel 

(figuur 19). Het komt er alleen voor in de sectoren Media & ICT, Zakelijke Diensten en 

Cultuur & Recreatie. In deze sectoren worden bestaande bedrijven uitgedaagd door 

toetreders. Erg verrassend is deze uitkomst niet, want dit zijn sectoren waar ook 

landelijk een ondernemersregime overheerst. Bovendien bestaan er in Oost�Nederland 

geen regionale verschillen op dit punt. In alle DUS�regio’s vallen deze sectoren onder 

het ondernemersregime, met als uitzondering de sector Media & ICT in de DUS�regio 

Achterhoek. Hier zijn wel relatief veel starters, maar ook veel stoppers: een kenmerk 

van het draaideurregime. 

 

Gezien de uitkomst van de vorige paragraaf over de groei van het verdienvermogen, 

valt te verwachten dat in de industrie op de schaal van Oost�Nederland als geheel alle 

sectoren onder het krimpregime vallen. Ten gevolge van de gemiddeld hogere 

toegangsbarrières is er relatief weinig instroom van starters, terwijl bestaande 

bedrijven veelal werkgelegenheid verliezen. De drie industriële sectoren die groei van 

het verdienvermogen laten zien (Technologische industrie, Chemie en 

Metaalindustrie), krimpen derhalve wat betreft werkgelegenheid. Dit wijst op 

arbeidsvervangende investeringen in kapitaalgoederen. De Noordrand Veluwe is de 

enige DUS�regio in Oost�Nederland waar de meeste industriële bedrijfstakken groei 

laten zien op basis van bestaande bedrijvigheid (het geroutineerd regime). Dit 

ondersteunt de conclusie dat het bestaande bedrijfsleven in de DUS�regio Noordrand 

Veluwe gespecialiseerd is in de toepassing van innovaties.     

 

  

                                                           
15  Aan deze paragraaf werkten mee J. Geurts Bsc. (Universiteit Utrecht) en B.M. Lips Bsc. (Universiteit Utrecht). 
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Figuur 19: Indeling sectoren op basis van aanpassingsvermogen per DUS�regio in 

Oost� Nederland (2002�2013) 
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Binnen de dienstensector is in de meeste sectoren sprake van groei. Uitzonderingen 

zijn de Financiële diensten en het Openbaar bestuur die voor Oost�Nederland een 

krimpregime kennen. In de sector Financiële diensten is dit in alle DUS�regio’s het 

geval, met uitzondering van de Cleantech Regio Stedendriehoek (voornamelijk 

verzekeringen), waar de ontwikkeling opvallend genoeg verloopt volgens het 

draaideurregime. De sector Openbaar bestuur laat regionaal een wisselend beeld zien. 

In de DUS�regio’s Zwolle, Cleantech Regio Stedendriehoek en Rivierengebied is in 

deze sector sprake van groei volgens het geroutineerd regime (consolideren van 

bestaande diensten), maar in alle andere DUS�regio’s is er sprake van een 

= Geroutineerd regime = Draaideurregime 

= Ondernemersregime = Krimpregime 
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krimpregime. Daarmee laat de sector openbaar bestuur een enigszins ander beeld zien 

dan de sector onderwijs, waar het in de meeste DUS�regio’s sprake is van een 

geroutineerd groeiregime. 

 

De nutsvoorzieningen die op basis van verdienvermogen als star zijn te 

karakteriseren, laten groei van de werkgelegenheid zien op basis van het geroutineerd 

regime. In de DUS�regio’s Noordrand Veluwe, Achterhoek en Cleantech Regio 

Stedendriehoek blijft de ontwikkeling van deze sector achter bij de rest van Oost�

Nederland. De bouw is een krimpregime, maar laat in de DUS�regio Noordrand Veluwe 

en Rivierengebied groei zien volgens het ondernemersregime. 
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7 Skill�gerelateerdheid van regionale arbeidsmarkten: 

basis voor vernieuwing en innovatie16 

 

Economische vernieuwing ontstaat vaak door bestaande kennis uit verschillende 

sectoren te combineren. Arbeidsmobiliteit speelt een belangrijke rol in vernieuwing 

binnen regionale economieën, omdat werknemers dragers zijn van kennis en 

vaardigheden die cruciaal zijn voor innovatie. Omdat arbeid maar beperkt mobiel is, 

variëren de mogelijkheden voor vernieuwing hierdoor per regio in Oost�Nederland. Dit 

biedt de mogelijkheid om kansen en bedreigingen voor de diverse regionale 

economieën te identificeren aan de hand van de kennis en vaardigheden van 

werknemers in de regio’s van Oost�Nederland. Binnen de veelomvattende topsectoren 

blijven waardevolle kruisbestuivingen tussen gedetailleerde sectoren vaak 

onopgemerkt. Door deze kruisbestuivingen wel in kaart te brengen, ontstaat zicht op 

nieuwe manieren om de vernieuwing van de regionale economieën te stimuleren. De 

aansluiting van vraag en aanbod in skills op de arbeidsmarkt, het stimuleren van 

samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en het faciliteren van het lokale 

productiemilieu door bereikbaarheid, voorzieningen en woningmarkt zijn daarbij 

belangrijke aangrijpingspunten. 

 

Dit onderzoek gebruikt skill�gerelateerdheid om de samenhang tussen bedrijfstakken 

op de regionale arbeidsmarkten inzichtelijk te maken. Skill�gerelateerde bedrijfstakken 

zijn bedrijfstakken die vergelijkbare vaardigheden aan hun personeel stellen. De 

veronderstelling is dat er tussen skill�gerelateerde bedrijfstakken eerder kennis 

uitgewisseld kan worden, wat de kans op cross�overs en vernieuwing vergroot. 

Bovendien kan het werkloosheid tegengaan bij faillissementen, omdat de nieuwe 

werkzoekenden skills hebben die elders in de regio gebruikt kunnen worden. Door de 

baanwisselingen (arbeidsstromen) tussen bedrijfstakken is de Nederlandse economie 

te benaderen als een netwerk van bedrijfstakken. Als binnen een economisch cluster 

in een regio de samenstellende bedrijfstakken allen goed zijn vertegenwoordigd, dan 

is het desbetreffende cluster goed ingebed (skill�gerelateerd) in die regio. De analyses 

naar skill�gerelateerdheid zijn in dit onderzoek uitgevoerd voor twaalf economische 

clusters die aansluiten bij de topsectoren, aangevuld met de belangrijke sectoren van 

Zakelijke dienstverlening, Financiële dienstverlening, ICT�diensten en Energieproductie 

(zie bijlage 1).  

 

Clusters zijn afgebakend als een groep bedrijfstakken die op nationale schaal skill�

gerelateerd zijn aan een aantal kernbedrijfstakken (bijlage 1). Op regionale schaal (de 

negen DUS�regio’s in Oost�Nederland) kunnen de bedrijfstakken Sterk (S) zijn ingebed 

indien kern� en gerelateerde bedrijfstakken oververtegenwoordigd en groot zijn in de 

regio; Zwak (W) indien dit juist niet het geval is (dus bedrijfstakken zijn klein en 

ondervertegenwoordigd); er is sprake van een Kans (O) indien bedrijfstakken (nog) 

klein en ondervertegenwoordigd zijn, maar wel goed zijn ingebed in het regionale 

geheel van skill�gerelateerde bedrijfstakken; en er is sprake van een Bedreiging (T) 

indien een bedrijfstak groot is in de regio, maar slecht is ingebed in skill�gerelateerde 

sectoren. Een speciale categorie betreft Status Quo (SQ)�bedrijfstakken in regio’s 

waarbij een gemiddelde vertegenwoordiging samengaat met een gemiddelde 

                                                           
16 Aan dit hoofdstuk werkten mee  dr. L. Nedelkoska (Harvard Kennedy School); dr. F. Neffke (Harvard Kennedy School) en Dr. A. Weterings 

(Planbureau voor de Leefomgeving) 
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inbedding. Hoewel er dan weinig nieuwe kansen voor cross�overs zijn met andere 

bedrijfstakken, herbergen deze, vaak grote, lokale specialisaties veel 

vernieuwingskracht binnen de eigen sector (en is het daarmee ook een Sterkte, wat in 

geel is aangegeven in figuur 20). 

 

Figuur 20: Kansen op vernieuwing en innovatie op basis van skill�gerelateerdheid per 

DUS�regio 

   
 

S = Sterkte  SQ = Status Quo (intern sterk)  O = Kans 

W= Zwakte  T   = Bedreiging  

 

De economie van Oost�Nederland kent een aantal sterke clusters, waarvan de 

samenstellende bedrijfstakken aan elkaar zijn verbonden door skill�gerelateerdheid 

(figuur 20). Het gaat om het HTSM�cluster in de DUS�regio’s Twente en Achterhoek, 

de zakelijke diensten in de DUS�regio Arnhem, en de Life Sciences & Health en 

Agrofood in de DUS�regio’s Food Valley en Nijmegen. Figuur 20 laat bovendien zien 

dat elke DUS�regio in Oost�Nederland eigen sterktes, kansen en bedreigingen kent. 

Ook op dit punt is er dus regionale verscheidenheid in Oost�Nederland. 

 

Gedurende de afgelopen vijftien jaar heeft er in Oost�Nederland een verschuiving 

plaatsgevonden van de traditionele naar de hightech�maakindustrie, en van de 

maakindustrie in het algemeen naar dienstverlenende bedrijvigheid. Deze verandering 

in industrieel profiel weerspiegelt zich in de inbedding van bedrijfstakken in de 

regionale economie. Zo groeien Hightech, Onderzoek en Dienstverlenende sectoren 

niet alleen, maar zij zijn ook beter ingebed (aanwezigheid van gerelateerde 

werkgelegenheid). De Chemie, delen van de Transportsector en de traditionele 

industrie, die laatste vooral te vinden in de oostflank, krimpen daarentegen in 

werkgelegenheid en raken bovendien minder goed ingebed in de arbeidsmarkt. Als 

deze ontwikkeling doorzet, zullen deze sectoren in de toekomst moeilijker personeel 

en kennis kunnen uitwisselen via de lokale arbeidsmarkt, wat negatieve gevolgen kan 

hebben voor hun concurrentiekracht. 

  

Het cluster Life Sciences & Health (LSH) is in de provincie nog relatief klein (en vooral 

aanwezig in Wageningen en Nijmegen) maar wel goed ingebed in haar arbeidsmarkt, 

en zit nog in de groeifase van de zogenaamde clusterlevenscyclus (dit ten opzichte 

van de volwassenheidsfase in deze cyclus, waarbij cross�overs en toepassingen naar 

nieuwe nichemarkten een noodzakelijkheid vormen voor bedrijven). Het cluster 

Hightechsystemen en Materialen (HTSM) is groot en relatief gunstig ingebed in de 
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DUS�regio’s Twente, Cleantech Regio Stedendriehoek en Achterhoek. 

Dienstverlenende sectoren, zoals Zakelijke diensten, ICT en Ingenieursbureaus zijn 

vooral relatief sterk in de steden Arnhem en Nijmegen (ICT in mindere mate in 

Twente).  

 

Opvallend is dat de DUS�regio’s Food Valley, Noordrand Veluwe en Rivierengebied als 

uitlopers van de Randstad, een arbeidspotentieel kennen dat veel kansen biedt voor 

ICT, zakelijke en financiële diensten. Wel werken veel van deze mensen buiten de 

eigen regio in steden als Utrecht, Amersfoort, Den Bosch en Arnhem�Nijmegen 

(hoofdstuk 2). De goede potenties van de DUS�regio’s Rivierengebied en Food Valley 

worden dus niet altijd in de eigen regio verzilverd. De regio’s hebben een beperkte 

massa. Grotere buren op korte afstand profiteren hiervan.  

 

De creatieve industrie is in het algemeen niet sterk verankerd in het arbeidspotentieel 

van Oost�Nederland. De DUS�regio Arnhem scoort nog het hoogste hierop met de 

modeacademie, maar ook die is relatief geïsoleerd in het geheel van de 

kenniseconomie van de stedelijke regio Arnhem�Nijmegen (Van Oort et al. 2015). 

Nieuwe initiatieven in de creatieve industrie in Oost�Nederland staan echter vaak nog 

aan het begin van hun levenscyclus (bijlage 1), wanneer er nog weinig mensen in 

werkzaam zijn, maar er wel veel nieuwe kennis wordt opgebouwd die later, mede door 

multipliers naar toerisme en verzorgende bedrijfstakken, kunnen uitgroeien tot nieuwe 

dragers van de lokale economie.  

 

In de analyses is een groot aantal regiospecifieke niches van toekomstig 

combinatievermogen in Oost�Nederland geïdentificeerd. Bedrijven zoeken productieve 

cross�overrelaties op die zich vaak niets aantrekken van de grenzen van 

arbeidsmarkten, zoals die in het onderzoek zijn afgebakend. Ook hoogopgeleiden, de 

belangrijkste bron van het combinatievermogen in de analyses, zullen de grenzen van 

de arbeidsmarktregio eerder overschrijden dan anderen (hoofdstuk 2).  

 

Dit biedt kansen voor diversificering en cross�overs door samenwerking met naburige 

regio’s met sterktes die complementair aan elkaar zijn. Voor Twente, Achterhoek en 

Arnhem�Nijmegen kunnen dan ook skill�concentraties in Duitsland een bron zijn voor 

regionale diversificering; voor de meer westelijke DUS�regio’s, de Noordvleugel van de 

Randstad en Noord�Brabant. De regiospecifieke niches en kansen op diversificering 

door samenwerking zijn verder uitgewerkt in de regioanalyses. 
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8 Ruimtelijke structuurbeelden 

 

De economische kracht van Oost�Nederland stijgt uit boven het aandeel dat het 

landsdeel heeft in het bruto nationaal product (17,5%). Die kracht zit vooral in de 

kwaliteit van de economie die is gebaseerd op een palet van middelgrote steden en 

plattelandsgemeenten die bij elkaar sterke streekeconomieën opleveren. In Oost�

Nederland bestaat veel regionale verscheidenheid en weinig regionale ongelijkheid. 

Steden en streken met complementaire specialisaties vormen het hart van de 

economie van Oost�Nederland.    

 

Deze kracht van verbonden verscheidenheid, oftewel gerelateerde variëteit, heeft als 

voordeel dat het de regionale economie minder kwetsbaar maakt voor sectorale 

specialisatie. Ook Oost�Nederland heeft te maken gehad met de negatieve gevolgen 

van de kredietcrisis, maar vindt door die verbonden verscheidenheid weer de weg 

naar boven. Oost�Nederland heeft wijze lessen geleerd uit de herstructurering van de 

textielindustrie. Tegelijkertijd laat dit voorbeeld een ander voordeel zien van 

verbonden verscheidenheid, namelijk dat kruisbestuivingen met andere sectoren 

gemakkelijk tot stand komen en kunnen leiden tot het openleggen van nieuwe, vaak 

kennisintensieve markten.  

 

Oost�Nederland laat dus niet alleen een variatie aan prachtige landschappen en 

natuurlijke biodiversiteit zien, maar ook aan steden en economische activiteiten. Het 

bedrijfsleven in Oost�Nederland is dan ook van vele markten thuis, zowel in de regio 

zelf als in andere regio’s in binnen� en buitenland. Ook kent Oost�Nederland een 

verscheidenheid aan bevolkingsgroepen. Mensen in Oost�Nederland slagen er in het 

algemeen goed in om hun eigen broek op te houden. Het sociaal kapitaal is in Oost�

Nederland goed ontwikkeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen graag 

in Oost�Nederland wonen en werken.         

 

Volgens nogal wat deskundigen leven we momenteel in een metropolitaan tijdperk. De 

toekomst zou zijn aan steden, vooral aan grote steden. Daar zou men het beste profijt 

hebben van agglomeratievoordelen. Dit zijn voordelen die ‘increasing returns’ worden 

genoemd (toenemende meerwaarde). Steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Eindhoven zetten sterk in op deze voordelen. Zij noemen zichzelf ook metropolen. 

Oost�Nederland heeft geen metropolen, maar dat wil niet zeggen dat er in Oost�

Nederland geen agglomeratievoordelen te behalen zijn. Agglomeratievoordelen 

moeten namelijk altijd georganiseerd worden. Dat kan door activiteiten dicht op elkaar 

te zetten, maar ook door die activiteiten goed met elkaar in verband te brengen en 

van elkaar te laten profiteren. In de wetenschap heet dat borrowed size & function: 

plaatsen maken gebruik van elkaars omvang en voorzieningen. Daar waar in grote 

steden wordt gemikt op het bereiken van nabijheidsvoordelen, gaat het bij borrowed 

size & function om het organiseren van netwerkvoordelen. Deze strategie vraagt om 

een doordacht plan, want agglomeratievoordelen komen niet vanzelf tot stand. 

 

Ruimtelijke structuurbeelden kunnen helpen om de netwerkkracht van de economie 

van Oost�Nederland verder te ontwikkelen. Het gaat dan om een combinatie van het 

voeren van een economisch structuurbeleid, gericht op versterking van innovatiegraad 

en kennisintensiteit, en van een ruimtelijk beleid, gericht op verbetering van de 

bereikbaarheid. Ruimtelijke structuurbeelden kunnen daarbij behulpzaam zijn, zeker 

als het geen generieke beelden zijn die voor alle bedrijfssectoren op zouden moeten 
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gaan. Die zouden onvoldoende rekening houden met de op verbonden 

verscheidenheid gebaseerde economische kracht van Oost�Nederland. 

 

Uit de analyse van de ruimtelijke hoofdstructuur van Oost�Nederland (hoofdstuk 3) 

komt naar voren dat het hebben van diepe (hoog� en laagopgeleiden) en breed (vele 

sectoren) samengestelde arbeidsmarkten de hoeksteen zijn van de moderne 

economie. Zulke arbeidsmarkten treft men in Oost�Nederland vooral aan in de 

stedelijke as van Nijmegen naar Zwolle, maar ook in de oostflank als gevolg van de 

aanwezigheid van de universiteit en de Moderne Maakindustrie, en in de westflank 

eveneens als gevolg van de universiteit en bovendien van de aantrekkelijke 

woonomgeving. Interessant is dat de DUS�regio’s Zwolle en Noordrand Veluwe zich 

profileren als een typische hbo�economie, gericht op de toepassing van kennis. 

 

Structuurbeeld 1: Ontwikkelingsassen van kennisintensieve diensten  

 

 
 

 

Volgens de analyses van het regionale verdienvermogen (hoofdstuk 6) is dit vermogen 

het meest gegroeid in de dienstensectoren. Naast de Zorgsector gaat het daarbij om 

Nutsvoorzieningen, Media & ICT, Logistiek & Groothandel en Financiële diensten. 

Vanuit het perspectief van het aanpassingsvermogen (hoofdstuk 6) komen daar de 

sectoren Zakelijke diensten en Cultuur & Recreatie bij. Veel van de diensten in de 

laatstgenoemde sectoren zitten nog aan het begin van hun levenscyclus. Dit soort 

diensten hebben enerzijds een stedelijke basis en hechten anderzijds veel belang aan 

goede bereikbaarheid. Knooppunten en doorgaande verbindingen zijn de belangrijkste 
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vestigingseisen. Onderstaand structuurbeeld past het best bij de bevordering van 

kennisintensieve diensten. 

 

Uit de analyses komt verder naar voren dat het innovatiebeleid in Oost�Nederland zich 

ten behoeve van de verbetering van de internationale concurrentiepositie (hoofdstuk 

5) het beste kan richten op de sectoren Hightech, Energie(transitie) en Voeding. Op 

basis van de skill�gerelateerdheid (hoofdstuk 7) wordt daar de opkomende sector Life 

Sciences & Health aan toegevoegd. De ruimtelijke structuurbeelden die bij deze 

sectoren horen verschillen van elkaar. 

 

Zo beslaat het belangrijkste gebied van de hightechindustrie in Nederland de zone 

tussen de Brainport Eindhoven en de DUS�regio’s Achterhoek en Twente. Hier bevindt 

zich het zwaartepunt van de hightechbedrijven in Nederland. Bovendien zijn de 

technische universiteiten in Eindhoven en Twente belangrijke op internationaal niveau 

opererende kennisinstellingen in deze markt. Opvallend is verder dat in Oost�

Nederland ook de DUS�regio Food Valley een sterk aanwezige hightechsector in huis 

heeft. Verder doen zich in beperkte zin mogelijkheden voor om over de Duits�

Nederlandse grens heen cross�overs in deze sector tot stand te brengen.  

 

Structuurbeeld 2: Ontwikkelingszone hightechindustrie 
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Life Sciences & Health is de tweede voor het strategisch innovatiebeleid in Oost�

Nederland belangrijke sector. De DUS�regio Nijmegen is vanouds een belangrijk 

centrum in deze sector. Maar de DUS�regio Food Valley wordt een steeds belangrijkere 

vestigingsplaats van bedrijven en instellingen in deze markt. De koppeling tussen 

Gezondheid en Voeding ligt immers voor de hand.  

 

Binnen Oost�Nederland bieden de DUS�regio’s Rivierengebied, Zwolle, Twente en 

Achterhoek kansen om aansluiting te vinden op deze ontwikkelingszone, die overigens 

niet bij de Food Valley stopt maar doorloopt naar de stadsregio’s Utrecht en 

Amsterdam.   

 

Structuurbeeld 3: Ontwikkelingszone Life Sciences & Health 

 

 
 

De Agrofoodsector kan, naast landbouw en veeteelt, worden opgedeeld in 

voedselproductie en voedseldiensten. In totaal vijf DUS�regio’s in Oost�Nederland zijn 

sterk in de productie van voedsel en nog eens zes DUS�regio’s in voedseldiensten. In 

de andere regio’s doen zich vooralsnog kansen voor in deze sector. Dit maakt duidelijk 

dat de Agrofoodsector in Oost�Nederland wijdverbreid aanwezig is en dat zich eigenlijk 

geen clustering van deze activiteiten voordoet. Het ruimtelijk structuurbeeld vertoont 

derhalve een gespreid patroon.   
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Structuurbeeld 4: Spreidingsbeeld van de Agrofoodsector 

 

 
De ondergrond voor de structuurbeelden 1 t/m 4 is afkomstig uit Van Oort et al. 2015.  
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Deel 2: Bestuurskundige beschouwing 

Via feiten en beelden naar sturing 

 

De feiten van de economie in Oost�Nederland zijn uitgebreid aan bod gekomen, 

evenals de beelden die betrokkenen zelf geven over hun eigen regionale economie. In 

regiogesprekken is, gewapend met feiten en beelden, verkend tot welke nieuwe acties 

beiden aanzetten. De regiogesprekken zijn gevoerd met een mix van bestuurders uit 

het openbaar bestuur, ondernemers en directeuren van kennis� en cultuurinstellingen. 

Deze mix is ingegeven door het breed ondersteunde inzicht dat het besturen van de 

regionale economie een samenspel vereist van alle drie de O’s (overheid, onderwijs, 

ondernemers). In de internationale literatuur is dit inzicht vooral terug te vinden onder 

het begrip triple helix. (Zie bijvoorbeeld het veelvuldig geciteerde artikel van Etzkowitz 

en Leydesdorff in Research Policy 29 (2000)).  

 

Elke zichzelf respecterende regio werkt momenteel aan een of andere eigen triple 

helix. Daarmee verwant zien we een sterke groei van de zogenaamde economic 

development boards. Deze zijn ook samengesteld uit de drie O’s en hebben tot doel 

om over de grenzen van de verschillende O’s heen te verkennen wat er nodig is voor 

regionaal�economische ontwikkeling en op basis daarvan met voorstellen te komen. 

Uit een tussentijdse evaluatie van het traject regionaal�economische 

ontwikkelingsstrategie (REOS), waarin de metropoolregio’s Amsterdam�Utrecht, 

Rotterdam�Den Haag en Eindhoven Brainport samen verkennen welke gezamenlijke 

regionale strategie ze zouden kunnen ontwikkelen om ook in de toekomst 

internationale topspelers te blijven, bleek al dat de economic development boards – in 

Eindhoven Brainport genoemd – een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de 

overheden. De meerwaarde van de boards ligt vooral in het vermogen om ‘ontkokerd’ 

te denken. Daar waar zowel het rijk als gemeenten stevig verkokerd zijn in aparte 

inhoudelijke departementen, die liever niet willen dat andere departementen zich met 

‘hun’ inhoud bemoeien, hebben de boards daar minder last van. Ook zijn ze minder 

belast met de onderlinge concurrentiegevoelens die gemeenten nog vaak wel kennen. 

Het is daarom goed en kansrijk dat ook in Oost�Nederland van dit soort boards 

ontstaan. En net als in West�Nederland zien we hier een grote variëteit in aanpak.  

 

Het samenstel van O’s en hun acties vatten we hier samen onder de term economic 

governance. Dit vervangt het klassieke begrip ‘economische beleidsinstrumenten’. Een 

beleidsinstrument is een middel in handen van één organisatie en bedoeld om het 

eigen beleidsplan uit te voeren. Het ritselt van dit soort instrumenten. Denk maar aan 

de vennootschapsbelasting, vergunningen voor het bouwen van een bedrijfspand, 

investeringsaftrek en innovatiesubsidies. En we moeten de inzet van de overheid in 

het onderwijs niet vergeten, waardoor bedrijven de beschikking krijgen over 

gekwalificeerde arbeidskrachten. Dieperliggend zijn er natuurlijk de rechtstaat en 

rechtspraak waardoor bedrijven onderling contracten kunnen maken die veelal worden 

nagekomen of aan een rechter kunnen worden voorgelegd. En natuurlijk zijn er ook 

instrumenten die de overheid inzet en waar ondernemers soms minder tevreden over 

zijn, zoals belastingen, heffingen, toetsen zoals de milieu�effectenrapportage en 
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administratieve verplichtingen. Over de inzet hiervan wordt vooral op rijksniveau 

regelmatig strijd geleverd. Dit zal in de nabije toekomst niet anders zijn. 

Hier richten we onze aandacht evenwel vooral op ‘wat partijen binnen een bestaande 

set van beleidsinstrumenten, samen kunnen doen om de regionale economie verder te 

krijgen’. We zien dat de bestaande klassieke economische instrumenten steeds minder 

een eigen en kenbaar effect lijken te hebben op de economie. Daarmee steken we de 

klassieke vraag naar economische beleidsinstrumenten in een meer hedendaags jasje. 

De economie gaat nog steeds over het verkopen van producten en diensten waar 

behoefte aan is, en het liefst een koopkrachtige vraag. En nog steeds gaat het om 

ondernemers met skills en arbeidskrachten om deze producten te maken en diensten 

te leveren en om de producten en diensten onder de aandacht te brengen. Dat blijft 

een constante. Een andere constante vormen de intenties van beleid: voldoende en 

voldoende hoogwaardige banen voor de eigen inwoners en voldoende en voldoende 

hoogwaardig ondernemerschap in het eigen gebied. 

 

Tegelijkertijd zijn dit twee constanten in een stevig veranderde context. Een aantal 

veranderingen dat al zichtbaar is: 

• Het leveren van producten en diensten vindt steeds meer plaats in ketens en 

netwerken. Enerzijds betekent dit dat de productie regelmatig wordt opgeknipt 

in delen die terechtkomen in andere landen en regio’s waar het goedkoopst een 

voldoende kwaliteit kan worden gemaakt. Het westen heeft op die manier veel 

minder hooggeschoolde activiteiten naar Azië zien verhuizen. Anderzijds 

betekent dit ook dat bedrijven in specifieke regio’s in Oost�Nederland zelf weer 

opgenomen zijn in netwerken die over de grenzen van de eigen regio in Oost�

Nederland, in Nederland of in de EU en daarbuiten lopen. 

• De afzetmarkten zijn vaker internationaal, ook voor een pluimveehouder uit 

Barneveld of een machineproducent uit de Achterhoek. En daarbij kan het voor 

individuele producenten nuttig zijn mee te liften op een sterker wordend merk 

als Food Valley of smart industry. De kennisproductie en kennisnetwerken zijn 

vaak internationaal. In dat opzicht zijn de drie universiteiten (WUR, UT, RU) en 

in toenemende mate de hbo’s belangrijke vensters van de regionale economie 

in Oost�Nederland naar de mondiale kenniswereld. Het signaal uit dit rapport 

dat Oost�Nederland achterblijft op de indicator ‘kenniseconomie’ dient als 

uitdaging te worden opgepakt. 

Innovatie vindt vaak plaats over de grenzen van domeinen en verloopt in stappen die 

lang niet altijd op een en dezelfde plek plaatsvinden. In Wageningen wordt 

bijvoorbeeld iets nieuws bedacht op de universiteit om daarna als experiment 

uitgevoerd te worden in de fruitteelt in het Rivierengebied, vooral omdat daar een 

gunstige experimenteerruimte is, waarna een eventueel succes uitgerold wordt in 

regio’s met meer massa. Deze gedachten over innovatie zetten aan tot een ander 

‘economisch beleid’ voorbij het eigen bedrijfsterrein dat concurreert met het 

bedrijfsterrein van de naastgelegen gemeente, een spel van zogenaamd economisch 

beleid dat toch lang gespeeld is en nog steeds niet verleerd is.   

 

Economisch beleid – en vandaar de term economic governance –vindt meer en meer 

plaats in interactie tussen organisaties. Bestuurskundigen spreken dan van een 

ontwikkeling van government naar governance, van overheid als organisatie die het 

publieke belang behartigt naar een constellatie van partijen die in onderlinge interactie 

het publieke belang meedragen en vormgeven naast hun eigenbelang. Er ontstaat 

daardoor een meer samengesteld beeld van economisch beleid. Naast de inherente 
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kwaliteit van gemeentebeleid, provinciebeleid, rijksbeleid en beleid van de EU, of het 

beleid van individuele ondernemers of hun vertegenwoordigende organisaties, gaat 

het steeds meer om de manier waarop al die partijen met ieder hun eigen beleid met 

elkaar samenspelen. En over het goed kunnen samenspelen, bestaat nogal eens 

onvrede.  

 

We vragen aandacht voor twee dimensies van economic governance: de kwaliteit van 

het samenspel tussen overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek en de kwaliteit 

van het samenspel binnen de overheid over de schalen van bestuurlijke 

verantwoordelijkheid heen. Als samenspel de kwaliteit van economisch beleid meer 

gaat bepalen, dan zou dat weleens tot nieuw modern regionaal economisch beleid 

kunnen aanzetten: het creëren van vitale regionale ecosystemen. Daarin staat de 

gezamenlijke inzet – wel of niet gewapend met klassieke beleidsinstrumenten die 

ieder op zich in huis heeft – en het vermogen elkaar te versterken centraal.  

 

I Samenwerking tussen publiek, privaat en kennis 

 

De eerste karakteristiek van economic governance wordt 

gevormd door de drie of vier O’s (overheid, ondernemer, 

onderwijs, onderzoek). Het eerste wordt wel de vorming 

van triple helices genoemd. Triple staat dan voor de drie, 

of zo men wil vier O’s zoals net genoemd, terwijl de term 

helix staat voor wat we kunnen noemen een 

‘opwerkfabriek’. Daarin gaat het naast het feit dat elke O 

goed moet zijn in zijn eigen ‘kerntaak’, in jubeltaal: een 

excellente ondernemer, een excellente onderwijzer, een 

excellente onderzoeker en een excellente 

overheidsorganisatie, vooral om de nieuwe vereiste dat 

de O’s elkaar ‘open en snel’ kunnen vinden en bereid zijn 

om acties te ondernemen om elkaar sterker te maken en 

te steunen. Helix staat dan voor de gedachte dat acties van de ene O snel op die van 

de ander volgen, erdoor geïnformeerd zijn (handelen met kennis van zaken) en zo zijn 

ingezet dat ze die ander ook versterken. Volgens de theorie van de triple helix 

ontstaat dan een spiraal naar boven (meer werk, beter werk en meer 

ondernemerschap). ‘Er komt trek in de schoorsteen’ zoals het ook wel beeldend wordt 

genoemd. Er vindt een ontwikkeling plaats en deze activeert andere latent aanwezige 

ontwikkelingskansen. 

 

Het is wel belangrijk om te weten dat grote bedrijven zoals NXP Semiconductors, Ten 

Cate en Nedap vaak niet ‘echt’ geïnteresseerd zijn in de regio als zodanig. Veeleer is 

hun blik gericht op internationale netwerken en productieketens waarin ze hun plek 

moeten krijgen en behouden. Ook is het goed te weten dat kleine bedrijven druk zijn 

met overleven met vaak geringe winstmarges. Zij zijn niet gemakkelijk te activeren. 

De meest kansrijke groep lijkt de tussengroep van midsize ondernemers. Zij ervaren 

zelf ook de ‘relatieve ongeïnteresseerdheid’ van grote spelers en het ‘relatieve 

onvermogen’ van kleine ondernemers. Voor de kleinen moet ‘veel extra ontmoeting’ 

georganiseerd worden, vanuit onderwijs en onderzoek of overheden. Het blijft 

belangrijk de groten te interesseren voor regionale actie en eigenheid, maar vooral in 

bovenlokale en bovennationale beleidskaders. Dat brengt ons tot multilevel 

governance.    
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II Multilevel Governance tussen lokaal, regionaal, nationaal en 

Bovennationaal 

 

De economie wordt ook gekenmerkt door wat wetenschappers wel noemen 

glocalisering, de samentrekking van de woorden globalisering en lokalisering. 

Enerzijds is de toegenomen stroom aan internationale uitwisseling een gegeven. Veel 

van wat wij kopen komt van andere 

continenten en veel van wat wij 

produceren gaat naar andere continenten. 

Om de economie van Oost�Nederland te 

laten groeien en bloeien is dus een 

mondiaal perspectief nodig en een 

verbinding met mondiale netwerken van 

partijen om dit perspectief te kunnen 

ontwikkelen en steeds weer te verversen. 

En tegelijkertijd is er een stevige behoefte aan eigenheid. Het heruitvinden van lokale 

en streekproducten is daarvan een representatie, maar ook het idee van nichespelers 

die een specifieke unieke kwaliteit hebben, 

waardoor ze, soms zelfs compleet 

onzichtbaar, een plek hebben in de 

wereldmarkt. Of zoals iemand uit de 

Achterhoek het verwoordde: ‘Zonder onze 

bijdrage aan het hitteschild kunnen er geen 

ruimtereizen ondernomen worden, ook al 

weten maar weinigen van deze bijdrage.’ Het 

is dus nodig om globaal te kijken en lokaal te 

handelen, geheel volgens de welbekende tegeltjeswijsheid: ‘think global, act local’. Dit 

idee is niet nieuw. Geddes sprak daar een eeuw geleden al over. De snelheid waarmee 

ontwikkelingen elders effecten hebben en aanpassing vragen van regio’s lijkt in een 

eeuw tijd wel stevig toegenomen. Veerkracht om bedreigingen van elders op te 

vangen en aanpassend vermogen vereisen snel en elkaar versterkend acteren. Hier 

ligt vooral voor overheden een stevige opdracht. Gemeenten zijn niet helemaal voorbij 

de aanpak van onderlinge concurrentie en mijding. In Oost wordt de animositeit 

tussen Enschede en Hengelo of Arnhem en Nijmegen nog regelmatig genoemd, maar 

er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van intraregionale rivaliteit. Jarenlang 

bijvoorbeeld deden Ede en Wageningen weinig met elkaar, mede door de 

cultuurverschillen tussen beide gemeenten. In het traject op weg naar Food Valley 

weten ze elkaar wel meer te vinden in samenwerking op het naastliggende hogere 

schaalniveau van de regio. Ook de nationale departementen kennen een lange traditie 

van onderlinge concurrentie en van de gedachte dat ze boven de gemeente en 

provincie staan. Ook hier is het idee van medebestuur aan het groeien en wordt vaker 

ingezet op gezamenlijke trajecten van kennisontwikkeling en strategieontwikkeling. 

Hier lijkt nieuwe bestuurskracht te ontstaan, zeker in het verzorgen van de economie.  
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III De regio als ontmoetingsplaats: regionale innovatie!ecosystemen 

 

Eerdergenoemde twee basistrends komen vooral samen in ‘de regio’. Daar ontstaat als 

het ware de ruimte om de helix en het bestuurlijk handelen van overheidslagen te 

combineren tot een voor elk land en voor elke regio ‘eigenzinnige vorm van 

economisch bestuur’. En vaak zal dat economische bestuur zich niet laten begrenzen 

door ‘de economie sec’, maar 

ook verbinding leggen met het 

sociale en het fysieke. Het 

fysieke bepaalt immers in 

stevige mate de kwaliteit van de 

regio als vestigingsplaats en het 

sociale bepaalt in belangrijke 

mate de skills en de inzet van de 

burgers in de economie. En juist 

in de regio komt een van de 

kernkwaliteiten van economic 

governance, namelijk 

grensontkennend denken en 

doen prachtig tot uiting. In de 

regio Zwolle wordt dat ook expliciet uitgedragen. Bij grensontkennend denken wordt 

de nieuwe bestuurskracht gevonden op de grenzen van domeinen en niet primair in de 

kern van de organisatie. Dit wordt in de internationale literatuur wel aangeduid met 

betweenness centrality. Het idee daarbij is dat de bestuurskracht nieuwe stijl – naast 

de bekende en bestaande bestuurskracht die voortvloeit uit de inzet van eigen 

instrumenten – gevonden wordt in de kwaliteit van de verbindingsagenten en 

verbindingsarrangementen, zoals campussen, regiolabs, innovatiecentra, 

kennisplatforms, shared service organisations, gezamenlijke R&D in de vorm van 

incubators en zo verder. En steeds weer blijft het hard werken om de verbinding te 

behouden tussen verschillende organisaties en tussen de drie O’s, omdat de acute 

werkzaamheden van elke dag vaak de urgente samenwerking in de weg blijken te 

staan. In de regio van elkaar leren hoe dit te doen, lijkt een belangrijke volgende stap 

in het ontwikkelingen van een krachtige economic governance in Oost�Nederland. 

Daarbij is het cruciaal aandacht te geven aan drie dimensies van grensontkennend 

denken en doen: 

 

• Intersectoraal over de kokers van portefeuilles en afdelingen heen, juist daar 

is de kans op cross�overs het grootst. Dit is direct verbonden met de gedachte 

van interdisciplinaire teams in zowel de wo�, hbo� als mbo�sfeer als 

daartussen. 

• Tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsonderzoek. Hoewel het hier 

regelmatig lijkt te gaan om no�goarea’s, uit angst dat ondernemers op de stoel 

van de overheid gaan zitten of het onderwijs en onderzoek sturen in de richting 

van hun eigenbelang. 

• Schaalloosheid, waarbij de nadruk van economische beleidsinstrumenten niet 

meer ligt op lokale, provinciale, nationale of EU�instrumenten, maar op het 

vermogen van overheden om heel snel te schakelen tussen deze lagen om te 

voorkomen dat het instrument bedacht op een specifieke schaal onvoorziene 

ongewenste effecten heeft op andere schalen en om ‘werk met werk’ te maken.  
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Dat vereist bereidheid om het eigen beleid niet meer als heilig of onaantastbaar 

te beschouwen. De gemeenten hebben dat de laatste jaren noodgedwongen 

meer met elkaar gedaan op bijvoorbeeld het afschrijven op en afschalen van de 

ambities aan bedrijventerreinen. Dit zijn veelal niet de meest energiegevende 

vormen van samenwerking. Meer kansrijk is het idee van economische 

ecologieën, waarbij plekken ingebed zijn in subregio’s, die weer onderdeel zijn 

van regio’s die weer samenwerken met andere regio’s en opgenomen zijn in 

nationale en bovennationale economieën.  

 

In onze studie naar de economie van Oost�Nederland en de negen DUS�regio’s 

daarbinnen, troffen we vele mooie praktijken aan van bovenstaande gedachten.  

 

1. Een nieuwe mix van ‘klassieke beleidsinstrumenten’ die nog steeds hun 

werk doen en bouwen aan vitale ecosystemen.  

Aan verschillende regiotafels is gepleit voor de inzet van de meest klassieke 

beleidsinstrumenten van de rijksoverheid voor Oost. Het klassieke I&M�instrument van 

snellere verbindingen leeft nog steeds stevig aan de tafels. Zo verwacht de Achterhoek 

een impuls van het doortrekken van de A15, in lijn met wat Tordoir zegt over de 

impuls Nijmegen – Eindhoven door de A50. 

Uit de verschillende analyses is ook duidelijk geworden dat Twente, meer dan enige 

andere regio in Oost�Nederland, buiten de grens van de ‘pendeltolerantie’ ligt. De 

Cleantech Regio ziet dat samenwerking met Twente voor het realiseren van de eigen 

ambities gunstig is, maar dat de afstand een barrière vormt. Ook de regio Zwolle 

verzucht dat Twente even ver weg ligt als Amsterdam. Tegelijkertijd lijkt Zwolle als 

verbindingspunt tussen West en Noord eerder in te zetten op de verbetering met 

Amsterdam en Lelystad Airport.  

 

Uit de analyses is een ruimtelijk beeld ontstaan dat er misschien wel grote kansen 

liggen voor de stedelijke ruggengraat van Oost�Nederland, opgebouwd uit de wervels 

Nijmegen, Arnhem, Ede�Wageningen, Cleantech Regio (Zuthpen, Deventer, 

Apeldoorn) en Zwolle. Met enige fantasie ontstaat hier zelfs het beeld van een nieuwe 

Hanze�alliantie 2.0. In dat geval zou Oost�Nederland vooral moeten en kunnen 

inzetten op versnelling van deze ruggengraat. Aan de regiotafels bleek er maar 

beperkt sprake van zulke gezamenlijke strategische ambities. De meeste aandacht 

lijkt er toch te zijn voor een betere verbinding met de Randstad, iets wat in de 

Randstad overigens minder lijkt te leven. Ook wordt gesproken over de verbindingen 

met Duitsland, maar ook hier lijkt, met uitzondering van Twente wellicht, slechts 

beperkte prioriteit gevoeld te worden, behoorlijk in lijn met het investeringsbeleid van 

de rijkoverheid in de afgelopen jaren.  

 

Toch ligt hier een gezamenlijk belang van Oost�Nederland en in feite heel Nederland. 

Als Nederland een samenhangend stedelijk gebied is, zoals in het traject van de 

Agenda Stad door bestuurders op nationaal, regionaal en lokaal niveau is uitgedragen, 

dan zou er gezamenlijk gezocht kunnen worden naar mogelijkheden om met nieuwe 

technologie (hardware) en nieuwe organisatievormen (software) een stevige 

versnelling te realiseren in het vervoer. Uit de rondgang onder directeuren die 

participeren in het REOS�traject (Bil et al. 2016) bleek stevige zorg te bestaan over de 

manier waarop in Nederland het openbaar vervoer wordt aanbesteed. In Oost�

Nederland kwam deze zorg overigens niet spontaan naar boven. In het REOS�traject 

zit behoorlijk wat energie op het thema first en last mile.  



 57

De gedachte dat vervoersketens lijden onder de trage eerste en laatste mijl en dat we 

daarvoor iets moeten verzinnen, lijkt in Oost�Nederland minder te spelen, mogelijk 

omdat de steden kleiner zijn. Toch lijkt het interessant, bijvoorbeeld in de Cleantech 

Regio, om juist hierin te excelleren. Denk bijvoorbeeld aan de tienduizenden 

bezoekers van Museum MORE in Gorssel op slechts 5 kilometer afstand van het station 

van Deventer.  

 

Klassieke ruimtelijke instrumenten als bedrijvenlocatie en dergelijke staan momenteel 

minder hoog op de agenda. Dit kan te maken hebben met het feit dat er in de 

afgelopen tijd vooral tot afspraken gekomen moest worden voor minder en minder 

omvangrijke locaties dan eerder door overheden gepland. En in een dynamische 

wereldeconomie is het moeilijk te voorspellen of dit tijdelijke of structurele krimp is. 

Het krimpdossier kwam onverwacht snel op de agenda van de ruimtelijke sector die 

tot dat moment vooral dacht in aanbod van alsmaar meer. Maar ook de snelheid 

waarmee het krimpdossier weer voorbijgestreefd lijkt te worden door discussies over 

overdruk in delen van de Randstad is opmerkelijk. Deze onwetendheid over wat nu de 

echte trend is, bleek in de regiogesprekken.  

 

Terwijl in de voorbereiding van Oost�Nederland aan het begin van 2016 krimp nog 

vele malen naar voren kwam, verwachtten twee van de ‘experts’ aan de regiotafels, 

beiden uit Amsterdam, al dat Oost�Nederland stevig zou kunnen profiteren van de 

overdruk in de Randstad. Dit zegt veel over de dynamiek en fluïditeit van de economic 

governance�agenda’s. Daar waar bedrijven vaak al niet weten of en hoe ze het 

volgende jaar gaan overleven en hoe de markt er over drie jaar zal uitzien, is het ook 

niet reëel om te verwachten dat overheden weten hoeveel behoefte er zal zijn aan 

welke voorzieningen. En toch zullen we dat graag willen blijven weten. Meer dan ooit 

moet het beleid zich aanpassen aan snelle kantelingen, die maar deels begrepen 

worden. Adaptieve capaciteit aan de wereldmarkt doet bedrijven overleven, maar dat 

geldt ook voor regio’s en dus voor overheidsbeleid. Vasthoudend in de eigenheid, 

maar aanpassend in de manier om deze te versterken, lijkt een verstandig advies. 

 

Klassieke arbeidsmarktinstrumenten als werkbegeleiding, banenplannen en beschut 

werken zijn in de regiogesprekken weinig aan bod gekomen. Juist in Oost�Nederland 

lijkt de zelforganisatie op dit thema beter te zijn dan in andere delen van Nederland. 

Wel stevig aan bod kwamen de noodzaak en wil van veel regio’s in Oost�Nederland om 

jonge mensen aan zich te binden. Wageningen, Nijmegen en Twente hebben als 

universiteitssteden aantrekkingskracht op jonge mensen. Vooral in Nijmegen blijven 

ze wonen. Wel moeten ze voor hun werk stevig pendelen, vooral naar de Randstad. 

Ook doet zich recent een stevige groei van de nog beperkte pendel naar Eindhoven 

voor. In Twente en Wageningen is wat vaker te zien dat afgestudeerden weer 

wegtrekken, soms ook nadat ze eerst een onderneming zijn gestart, maar daarna toch 

verhuizen naar de Randstad. De komst van de R&D�afdeling van Unilever naar 

Wageningen�Ede zal wel weer helpen om een aantal mensen dat afstudeert in 

Wageningen in de regio vast te houden. De klassieke respons van een nieuwe 

universiteit in Oost�Nederland lijkt niet erg realistisch. Wel realistisch is om een 

‘ecosysteem’ te creëren waarin regio’s (tijdelijk) mensen van vele andere instellingen 

bij elkaar brengen om R&D te doen. Denk als vergelijking daarbij aan het 

Amsterdamse initiatief AMS, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan 

Solutions, gericht op het bedenken van slimme oplossingen voor grootstedelijke 

problemen waar onze hoofdstad tegenaan loopt. De Cleantech Regio zou zo’n alliantie 
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bijvoorbeeld kunnen overwegen, bestaande uit onderzoekers van Saxion, uitgebreid 

met collega’s van de UT en WUR, maar mogelijk ook met een buitenlandse partner. 

Met relatief geringe middelen kan dan een stevige impuls worden gerealiseerd, die 

aansluit bij de eigenheid van de regio.  

 

De meeste regio’s in Oost�Nederland zijn zich bewust van het feit dat ze vooral een 

hbo� en mbo�regio zijn (denk aan Zwolle, Achterhoek, Food Valley, Noordrand Veluwe, 

Arnhem en Twente) en dat daar niets mis mee is. Wel is vereist dat juist hier de 

samenwerking tussen hbo en mbo enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds erg goed 

is. Aan de regiotafels hebben diverse directeuren van deze instituten aangegeven zich 

hier bewust van te zijn en zich daar hard voor te willen inzetten. Wel was een 

belangrijk (en bekend) punt van zorg dat juist de mkb�ondernemers zo druk zijn met 

hun dagelijkse bedrijfsvoering en overleven, dat ze maar mondjesmaat tijd investeren 

in een goede uitwisseling met de onderwijsinstellingen. Nogal gauw wijten ze een 

matige uitwisseling aan het onderwijs. Onderwijsinstellingen worden op hun beurt 

steeds meer afgerekend op hun interne performance; ze hebben weinig aparte 

resources voor deze samenwerking. Het hangt dan volledig af van persoonlijk 

commitment, die er in diverse regio’s gelukkig wel blijkt te zijn, zowel aan de kant van 

het onderwijs als bij sommige ondernemers. Ideeën over borrowed size, waarbij 

bijvoorbeeld de Achterhoek een samenwerking zoekt met hbo�opleidingen in Zwolle 

waar veel relevante instellingen zijn, maar mogelijk maar een beperkt aantal 

stageplaatsen, leefde niet erg. Maar nadat dit punt op tafel was gelegd door iemand 

uit het onderzoeksteam, bleek wel dat er in de regio Achterhoek bijvoorbeeld veel 

bilaterale samenwerkingsverbanden bestaan met de hogescholen in Arnhem 

(Doetinchem), Enschede (Winterswijk) en Bocholt. Steden als Doetinchem hebben 

bijvoorbeeld een verbindingsagent die kijkt welke gezamenlijke mogelijkheden er zijn 

met het Duitse grensgebied. 

 

Ook bleek een Achterhoekse ondernemer behoorlijk wat Duitse medewerkers te 

hebben en gebruik te maken van Duitse stagiaires, maar allemaal op individuele en 

bilaterale basis. Hij liep daarbij wel aan tegen nationale regelgeving, maar loste dat 

individueel op. Vergelijkbare inzet zien we in Twente en het zuiden van Oost�

Nederland. Van een soort onderwijspact Oost�Nederland – grensregio’s Duitsland is 

geen sprake. Het lijkt toch de moeite waard voor de twee provincies, mogelijk samen 

met Limburg en Groningen, om te bezien of hier niet een stap gezet kan worden. 

Als het gaat om onderwijs en arbeidsmarkt lijkt in Oost�Nederland de meeste energie 

te zitten op de vraag: hoe houd ik mijn jonge talent vast? Erkend wordt dat de 

attractie van vooral Utrecht en Amsterdam voor toptalenten groot is. Iedere 

ondernemer en iedere gemeente probeert daar nu eigenstandig een oplossing voor te 

vinden. Als een ondernemer dat antwoord niet vindt in Oost�Nederland, vertrekt hij 

naar West�Nederland. Hier ligt een gezamenlijk belang, dat in enkele regio’s al wel 

gezien wordt. Zo wordt in de regio Zwolle gedacht aan het aanbieden van attractieve 

traineeships, waar jonge mensen in een tijdbestek van enkele jaren ervaring opdoen 

in bedrijven, bij de overheid en in onderwijs en onderzoek. Zo’n combinatie van 

kansen maakt het voor jongeren mogelijk attractiever om naar Oost�Nederland te 

komen. Het traineeship wordt door jongeren in ieder geval gezien als een goede start 

van de carrière, met een rijkere cv tot gevolg dan wanneer de eerste stap bij een 

werkgever is. Zo’n aanpak bevordert grensontkennend denken en doen. Het kan 

werkgevers verrijken met medewerkers aan wie ze voordien niet hadden gedacht. Het 
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kan jongeren koppelen aan bedrijven waarvan ze niets wisten en nooit aan gedacht 

hadden. Door het traineeship ontdekken ze vervolgens dat het wel iets voor ze is. 

  

Nieuw in deze aanpak is dat deze vooral is gericht op een betere inbedding. Betere 

inbedding is eigenlijk ook de rode draad van de nieuwe economic governance in de 

brede zin van het woord. De gedachte staat ook aan de basis van het economische 

rapport zelf. Daarin wordt steeds de kracht van de relaties geanalyseerd. De regio’s 

zelf zijn geen bestuurlijke constructen, maar gebaseerd op de verplaatsingen die 

mensen in het dagelijks leven maken. 80% van de verplaatsingen (verbinding) vindt 

in de regio’s (DUS) plaats. We kijken ook in welke sectoren de regio’s goed zijn 

ingebed en gespecialiseerd en welke mogelijkheden zijn er om via het idee van skill�

relatedness nevenliggende sectoren voordeel van elkaar te laten hebben. En we kijken 

naar mogelijkheden om de samenwerking over de grenzen van de negen DUS�regio’s 

in Oost�Nederland op te zoeken om samen meer massa te maken (beide sterk en 

samen sterker) of om gebruik te maken van de kracht van de buren en die in te zetten 

voor de buren. Aan de regiotafels bleek deze laatste gedachte een vernieuwing, 

waarvoor wel interesse bestond, maar nog geen directe bestuurlijke antwoorden. Ook 

dat is een belangrijke opbrengst. Bij doorvragen bleken er dan wel weer vele lichte 

bilaterale relaties te bestaan, bijvoorbeeld tussen een hbo in Zwolle en de UT in 

Twente, of een ondernemer in de Achterhoek en de universiteit van Wageningen en zo 

verder. Dit zijn de basiselementen van een krachtig ecosysteem. Het is aan de 

provincies, de gemeenten en het rijk om hierop voort te bouwen naar een nog vitaler 

ecosysteem van krachtige eigenwijze regio’s in Oost�Nederland die veel op eigen 

kracht doen, maar weten dat ze samen op een aantal dossiers verder komen. 

 

Het lijkt gewenst om de aandacht te richten op de reeds aanwezige 

verbindingsagenten, regisseurs en aanjagers. Hun kracht is dat ze kennis hebben over 

wie er in de gemeenten en de regio’s waar mee bezig is en wat ze willen (local buzz). 

Ook hebben ze kennis over externe kennis die iets zegt over de dynamiek van de 

wereldeconomie in brede zin en meer in het bijzonder over de verbindingen die gelegd 

kunnen worden met omliggende regio’s (global pipelines). Het bestaan van de reeds 

aanwezige verbindingsagenten, regisseurs en aanjagers, die werken vanuit een goede 

kennis van de eigen economie, is soms evenwel nog wat ‘eenzaam’. Ze moeten veel 

netwerken en ketens opbouwen en lijken daarbij steeds opnieuw het wiel te moeten 

uitvinden. Het valt te overwegen om een ‘academie van grensontkennend handelen in 

Oost�Nederland te starten waarin bestuurders, professionals en ook lijnmanagers met 

elkaar sneller leren hoe ze enerzijds hun eigen organisatie en plek kracht kunnen 

geven, maar dat ook doen door een hoogwaardig ecosysteem met elkaar op te 

bouwen dat verder strekt dan de eigen bestuurlijke jurisdictie. 

 

Wat in alle regiogesprekken terugkwam, was de vraag hoe dit te koppelen aan de 

eigen gemeenteraad. Regionale samenwerking blijkt nog vooral een bestuurdersspel 

te zijn. Dit spel heeft al een geweldige ontwikkeling doorgemaakt via arrangementen 

als economic development boards naar een gezamenlijke inspanning voor overheid, 

bedrijven, onderwijs en onderzoek. Maar het schiet nog stevig tekort op het punt van, 

om het maar gewichtig te zeggen, ‘het primaat van de politiek’. Het kost bestuurders 

moeite hun raden en staten mee te nemen in de belangrijker wordende regionale 

agenda. En, in een soort reactie op het gevoel dat belangrijke beslissingen steeds 

meer elders (lees: de regio) genomen worden, proberen sommige raden of staten hun 

‘autonomie’ terug te pakken door de bestuurders minder ruimte voor regionale 



 60

samenwerking te geven. De opkomst van lokale partijen versterkt dit. Dit zou weleens 

uit kunnen groeien tot de belangrijkste faalfactor voor regionale samenwerking. 

Regionale samenwerking moet meer dan nu uitstijgen boven lokale projecten met een 

strik eromheen. De samenwerking moet leiden tot een gezamenlijk beeld en 

programma en dat gebeurt in een aantal regio’s steeds beter. En tegelijkertijd is de 

lokale identiteit minstens zo belangrijk. Krachtige antwoorden op de vraag ‘Wat levert 

dit ons op als lokale gemeenschap?’ lijken vereist. Nu blijft deze vraag vaak beperkt 

tot ‘Hoeveel dragen we eraan bij in euro’s en hoeveel krijgen we ervoor terug in 

euro’s?’ De stap die gezet kan worden is de verkenning te verbreden naar wat wel 

genoemd wordt een meerwaardegesprek: van welke problemen in onze gemeente 

durven we als raad met droge ogen te zeggen dat we ze zelf oplossen en welke 

ambities kunnen we op eigen kracht waarmaken? Maar ook de vervolgvraag is 

belangrijk: voor welke problemen en ambities geldt dit niet en voelen we ons onzeker 

of we dat op eigen kracht kunnen? De derde vraag is dan wie alliantiepartners kunnen 

zijn waarmee we wel voldoende massa en schaal halen om de problemen aan te 

kunnen en de kansen te grijpen. Zo is het aanbieden van traineeships doenlijk op 

lokaal niveau, maar waarschijnlijk veel effectiever en efficiënter en met veel meer 

externe impact op regionale of Oost�Nederlandschaal. Door dit meerwaardegesprek 

ontstaat ook een veel beter beeld van wat de kracht is van de verschillend 

gemeenschappen in de regio. Food Valley lijkt al een stevige stap gezet te hebben in 

deze richting. Het noordelijke deel rond Barneveld en het zuidelijke deel rond 

Wageningen met heel verschillende economieën lijken een eigen plek te vinden onder 

de paraplu van Food en ook worden er stappen gezet om te kijken of Veenendaal niet 

een ICT�hub gespecialiseerd in Food�ICT kan worden. Wageningen blijft ‘kennis’ en 

Ede wordt meer ‘beleving van food’. Ook dat maakt gezamenlijk werken attractiever. 

De vraag van lokale identiteit vormt een belangrijk agendapunt van regionale 

samenwerking. Deze inhoudelijke invulling van de brede ontwikkeling, aangeduid als 

glocalisering, is in een tegeltjeswijsheid te vatten als: Doe lokaal wat lokaal kan, en 

laat regionaal niet na wat gezamenlijk moet. 

 

Maar naast deze inhoudelijke stap die gemaakt kan worden, lijkt het ook zinvol om 

vormen van politieke sturing te ontwikkelen in de regio. De twee provincies die elkaar 

steeds beter weten te vinden, kunnen hier hun rol pakken. Daar waar er vanuit de 

gemeenteraad een politiek deficit in regionale samenwerking kan worden gezien, hoeft 

dit vanuit de provincies in het geheel niet te gelden. Nu hebben provincies op het 

gebied van economie traditioneel een beperkte rol, maar juist als regionale 

ecosystemen een kernkwaliteit van economische ontwikkeling gaan vormen, lijkt er 

alle reden om de nieuwe rol van regisseur van regionale samenwerking te pakken en 

actief zorg te dragen voor het dichten van het democratische deficit. Een van de 

manieren waarop daar ook vorm aan kan worden gegeven is om de politieke 

vertegenwoordigers van provincie en gemeenten samen de rol van ‘gezaghebbend 

waarden toedelen’ (zoals politicologen de rol van politiek definiëren) invulling te laten 

geven. Gedeputeerde Staten kunnen dan meer sturen en controleren op de vraag of 

hier bovenlokale ambities en belangen goed worden behartigd, terwijl de raden kijken 

of hun eigen identiteit en toekomst voor de eigen bevolking behouden en versterkt 

worden. Enig grensontkennend denken en doen in de politiek zou weleens cruciaal 

kunnen zijn voor het behoud en versterken van de economische positie van Oost�

Nederland. 
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2. Identiteit als ‘keiharde’ zachte waarde 

 

Aan de regiotafels was het verlangen naar en het plezier in een eigen identiteit goed 

te merken. Achterhoekers lijken wel op Tukkers, maar ze zien zichzelf toch ook weer 

als anders. En Tukkers zijn wel Tukkers, maar vooral buiten Twente. We zagen die 

intraregionale rivaliteit ook in Food Valley waar noord en zuid werelden van verschil 

zijn, in opleidingsniveau en in soort werk. Maar meer ingezoomd zijn Ede en 

Wageningen ook weer werelden van verschil. En over de relatie Arnhem en Nijmegen 

wordt ook het nodige gezegd. Inzoomend op het Rivierengebied, dat het in velerlei 

opzichten economisch goed doet en volop de nabijheid van de Randstad benut, blijken 

er stevige verschillen te zijn tussen de gemeenschappen. Deze veelkleurigheid is een 

belangrijk gegeven. Soms vindt er wel enige verkleuring plaats, maar dat gaat 

langzaam.  

 

Tegelijkertijd vindt er in de economie een harde concurrentie plaats. Soms worden 

lokale en regionale gemeenschappen daarvan het slachtoffer, terwijl anderen winnaars 

zijn. Individuele bedrijven en overheden hebben soms geen platform op het grote 

economische strijdtoneel en hebben dan partners nodig. Bedrijven bedden zich in in 

ketens en netwerken. Overheden doen dat soms ook, maar kunnen zich ook in regio’s 

manifesteren. Deze trend is volop gaande. En het gaat ook daar steeds meer om het 

ontwikkelen van een gedeelde identiteit. Soms kan het een identiteit zijn van ‘zo doen 

we dat hier’. We zien dat in de regio’s Zwolle en Achterhoek waar men zich voorstaat 

op een egalitaire en open manier van met elkaar samenwerken, en in regio’s als de 

Noordrand Veluwe en het Rivierengebied, waar men prat gaat op een sterke sociale 

cohesie en het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat uit zich in 

laatstgenoemde regio’s ook in harde economische cijfers als een lage werkloosheid. 

Twente heeft volgens de eigen beeldvorming een behoorlijk gesloten cultuur. De 

Tukkers laten zich niet zo gemakkelijk iets zeggen door buitenstaanders en weten dat 

ze op zichzelf zijn aangewezen. De rest van Nederland ligt redelijk ver weg. Ze zijn 

trots op de UT en willen het verschil maken in HTSM. 

Nieuw is de identiteitsvorming in termen van branding van de regio. In Nederland 

kijken we dan vaak naar Eindhoven. Door het Rijk aanvankelijk vaak genegeerd, maar 

vervolgens toch in staat om zich internationaal op de kaart te zetten. In zekere zin 

geldt dat ook voor veel regio’s in Oost�Nederland. Het wonder van Twente, de goede 

resultaten van het Rivierengebied en de Noordrand Veluwe, het vermogen van Zwolle 

om ondanks dat ze van ‘Den Haag’ geen piek in de delta waren, op eigen kracht een 

piek te worden, of de stille kracht van Cleantech Regio.  

Misschien is Food Valley wel het mooiste voorbeeld. Food is een internationaal erkende 

en attractieve paraplu, waarmee de groep van subregio’s in de regio zichtbaar wordt 

voor de buitenwereld. De aanwezigheid van Wageningen University en Research 

(WUR) is daarbij cruciaal, juist omdat ze op het terrein van Food�onderzoek en Food�

onderwijs een wereldnaam hebben. Daarmee wordt de regio een gesprekspartner in 

de wereld. Ook de provincies maken zich er meer zichtbaar mee. En tegelijkertijd is er 

meer dan alleen onderwijs en onderzoek. Er wordt ook echt iets gedaan met Food. Dat 

is trouwens ook het geval in veel andere regio’s in Oost�Nederland. In de 

beeldvorming naar buiten wordt daar nog niet zoveel mee gedaan. 

 

Food is de verbindende schakel tussen het hoogopgeleide zuiden en het lager 

opgeleide noorden van Food Valley. Mooie nieuwe geleende termen als het Dutch 

Poultry Centre helpen daarbij. Een brand is dus belangrijk en gaat vooral werken als 
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de buitenwereld deze ook erkent als reëel: de regio moet het wel waarmaken. Op dat 

punt moet de Cleantech Regio, die de belangrijke stap maakt naar een gedeelde 

brand, zich nog waarmaken op het punt ‘Wat doen we nu eigenlijk en waarom is dat 

interessant voor de buitenwereld?’  

 

In Food Valley wordt ook gewerkt aan een belangrijke vervolgstap. Natuurlijk is het 

cruciaal om samen een identiteit te ontwikkelen die herkenbaar is door anderen 

binnen en buiten de regio. Daarmee komen de partijen in de regio aan tafels waar ze 

apart niet aan tafel komen (opschalen). Even cruciaal is dat de verschillende 

subregio’s een eigen aparte identiteit koesteren en verder ontwikkelen onder de 

paraplu. Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan en met even niet meer meedoen en 

er dan weer bijkomen. Maar uiteindelijk lijkt dit toch de weg naar krachtige regionale 

ecosystemen, die weer verbinding hebben met omliggende regio’s en weer onderdeel 

zijn van krachtige nationale en Europese ecosystemen.  

 

Uiteraard moeten we er ook oog voor hebben dat aan de regiotafels geen aandacht is 

geweest voor punten en ontwikkelingen die in de nabije toekomst erg belangrijk 

worden. Regio’s kunnen zich wel specialiseren en zich volledig richten op enkele 

thema’s of bedrijven of sectoren, maar zijn dan onvoldoende heterogeen en 

gevarieerd om op termijn te overleven. Het is dus steeds zaak de eigen bijziendheid 

als uitgangspunt te nemen. Dat lijkt een mooie stap naar bestuurskracht. Het opent 

de ogen voor het ongedachte en na de Brexit en de verkiezing van Trump weten we 

eens te meer dat voorspellingen geen garantie zijn voor de toekomst. Dat waren ze al 

nooit zo erg, maar ze lijken dat met het verlopen van de tijd steeds minder te worden.  

De vraag ‘Wat is niet aan bod geweest?’ is in elk traject een interessante. Ieder zal 

deze moeten beantwoorden. We willen wel een eerste stap zetten in de beantwoording 

ervan. In een flink aantal regio’s bleek dat de sectoren Zorg en Nuts en soms ook 

Water stars of rising stars zijn, maar toch bleek dat weinig in beweging te zetten. Bij 

blijft een opmerking over Nuts als ‘Ja, we hebben gekeken om welke bedrijven het 

ging en weten dat nu, maar we gaan er verwacht ik niets mee doen.’ Of de opmerking 

dat Zorg als star misschien wel verklaart waarom de arbeidsproductiviteit achterblijft. 

En het algemene beeld dat deze afhankelijkheid van overheidgerelateerde bedrijven 

niet veel perspectief biedt. Tegelijkertijd zien we op allerlei plekken in Nederland en 

daarbuiten dat Health wel uitverkoren wordt als nieuwe toekomst. Philips heeft zich 

geworpen op Health en Utrecht kiest voor de brand Healthy Urban Living. Ook in 

Wageningen zien ze de meest kansrijke cross�over tussen voedsel en gezondheid.  

 

Afsluitend, de regiotafels hebben een enorme rijkdom aan inzichten en verbeterpunten 

opgeleverd. We hebben er vertrouwen in dat de regio’s deze zelf verder gaan brengen. 

Tegelijkertijd zien we ook dat provincies in termen van economic governance een rol 

van betekenis kunnen spelen, juist omdat ze voorbij de onderlinge concurrentie tussen 

gemeenten en de verkokering van nationale departementen kunnen komen. Hun 

belangrijkste kracht ligt niet in machtsmiddelen en geld, hoewel het handig is om geld 

in te zetten voor dit soort processen en soms te kunnen dreigen met machtsmiddelen. 

Maar zodra deze echt ingezet worden, wordt het moeilijk. Dat merken sommige 

departementen overigens ook regelmatig, maar ze lijken daarvan minder te leren dan 

provincies.  

 

De grootste kracht van provincies ligt in het regionaal verbinden en het bouwen aan 

vitale ecosystemen. Let wel: hier hoeft niet alleen gestreefd te worden naar 
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samenwerking. Een mooie vitale concurrentie tussen bedrijven en tussen steden of 

regio’s kan de economie van Oost�Nederland veel brengen. In dat opzicht hoeft er 

niets tegen te zijn als Nijmegen en Arnhem of Ede en Wageningen of Hengelo en 

Enschede ‘met elkaar afspreken’ dat ze op diverse thema’s vol met elkaar 

concurreren. Juist die ‘externe concurrent’ helpt om de interne samenwerking beter te 

maken. Dat geldt ook voor bedrijven. De concurrentie maakt het geheel vaak sterker. 

Maar lang niet altijd. Soms, en naar het lijkt steeds vaker, is de concurrentie op eigen 

kracht niet vol te houden, vooral niet in stabiele of licht krimpende markten. Door 

schade en schande wijs geworden (bedrijventerreinen, lege kantoren), weten 

gemeenten dat als geen ander. En we weten ook dat hier het dilemma ‘als ik het niet 

doe, dan doet de ander het’ steeds weer speelt. Vanwege dit dilemma zitten de 

melkboeren nu weer met overschot en lage prijzen.  

 

Bedrijven zien dat ook en spreken steeds vaker in termen van ‘coöpetitie’: we werken 

samen waar het nodig is en concurreren waar we onze eigenheid ten volle kunnen 

laten zien. Denk aan autobedrijven die samen een auto ontwikkelen en vervolgens 

‘keihard’ concurreren op ‘het eigen merk’ (Toyota en Peugeot bijvoorbeeld). Ze weten 

wel dat het regelmatig nodig is om samen te werken en op te schalen tot vitale 

netwerken en ketens. En dat zou weleens de basis kunnen worden voor een krachtige 

economic governance: juist in een mooie balans van ‘eigen identiteit eerst’ en ‘samen 

komen we verder’, ligt waarschijnlijk de nieuwe bestuurskracht.  
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Deel 3: Regionale Analyses  

 

1 INLEIDING 

 

In het voorafgaande is geconstateerd dat de regionale economie in Oost�Nederland 

rust op middelgrote steden en goed geïntegreerde plattelandsgebieden met sterke 

streekeconomieën. Steden en streken met complementaire specialisaties kunnen 

gezamenlijk massa, breedte en diepte maken volgens het principe van borrowed 

size.17 Deze gezamenlijke inzet compenseert het eerder gesignaleerde gebrek aan 

grootstedelijkheid en kan de regionale innovatiekracht versterken.  

 

De kracht van de individuele regio’s is daarom een belangrijk onderdeel van de kracht 

van Oost�Nederland. In dit deel van het onderzoek staan daarom de regionale 

economieën van de acht onderscheiden regio’s centraal. De regio Arnhem�Nijmegen 

wordt op grond van de bijzondere positie in Oost�Nederland als één samenhangende 

regio beschouwd (hoofdstuk 2). De twee DUS�regio’s Arnhem en Nijmegen zijn ook 

afzonderlijk als onderdeel van de grotere stedelijke regio beschreven. 

 

 

2 DE KRACHT VAN DE REGIO’S 

 

Toegevoegde waarde18 

 
Eerder was al aan de orde dat de groei van de toegevoegde waarde in Oost�Nederland 

sinds het begin van het vorige decennium op het nationale niveau ligt. Tussen de 

regio’s bestaan wel duidelijke verschillen in groei. De sterkste groei vond plaats in de 

DUS�regio’s Noordrand Veluwe en Rivierengebied. De DUS�regio’s Food Valley en 

Arnhem blijven duidelijk achter bij de nationale groei en bij de groei van landsdeel 

Oost. 

 

Het omslagpunt van de kredietcrisis in 2008 is duidelijk te zien. Voor 2008 was er in 

alle regio’s van Oost�Nederland sprake van groei (tabel 3). Na 2008 treedt in de 

meeste regio’s krimp op. Tot 2008 lieten de DUS�regio’s Rivierengebied en Achterhoek 

de hoogste groei van de toegevoegde waarde zien, op de voet gevolgd door de DUS�

regio’s Zwolle en Noordrand Veluwe. De DUS�regio’s Arnhem en Nijmegen bleven 

duidelijk in groei achter.  

 

De groeicijfers in de DUS�regio’s Achterhoek, Rivierengebied en Zwolle laten zien dat 

deze regio’s kwetsbaar zijn gebleken voor de kredietcrisis. De hoge groeicijfers tot 

2008 slaan om in forse krimp na 2008. De DUS�regio Noordrand Veluwe is bij uitstek 

                                                           
17De essentie van het begrip borrowed size is dat steden of regio’s gezamenlijk meer functies kunnen herbergen dan in ieder stad of regio 

afzonderlijk mogelijk is op basis van de eigen omvang. De ene stad of regio leent dan bijvoorbeeld inwoners of arbeidskrachten van de andere 

om een functie in stand te houden. (Meijers, 2014).  

18 De toegevoegde waarde is de waarde van een product na aftrek van de kosten die nodig zijn om dit product te maken. Daarmee is de 

toegevoegde waarde een maat voor het verdienvermogen van de bedrijven in een regio. 
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een groeiregio, want ook na 2008 blijft het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer positief. 

De DUS�regio Nijmegen lijkt de laatste jaren een opvallende economische ‘revival’ 

door te maken met een gemiddelde groei van de toegevoegde waarde van 0,4%.  

 
Tabel 3: Ontwikkeling toegevoegde waardea per DUS�regio in Oost�Nederland (2002�
2013)  
 

  
2002 

 
2008 

% 
groei 

 
2013 

% 
groei 

Regio Zwolle 13.741 16.185 3,1 15.740 �0,6 

Twente 14.644 17.112 2,6 16.897 �0,3 

Cleantech Regio 12.478 14.445 2,4 14.301 �0,2 

Noordrand Veluwe 5.539 6.627 3,0 6.911 0,8 

Food Valley 8.079 9.270 2,3 8.510 �1,7 

Regio Arnhem 12.463 13.24 1,0 13.086 �0,2 

Achterhoek 6.087 7.466 3,4 7.073 �1,1 

Regio Nijmegen 11.067 12.234 1,7 12.480 0,4 

Rivierengebied 5.373 6.644 3,5 6.380 �0,8 

      

Oost�Nederland 79.850 92.317 2,4 90.632 �0,4 

Nederland 515.576 591.201 2,3 586.734 �0,2 
aToegevoegde waarde tegen constante prijzen 2013, basisprijzen 
Bron: CBS; bewerking NEO 

 
 

Een shift�share analyse van de groei van de toegevoegde waarde laat zien dat de 

groei in de periode 2002�2013 bijna volledig wordt veroorzaakt door de nationale 

groei (figuur 21).19 De groei van Oost�Nederland wordt beperkt gedrukt door de voor 

de toegevoegde waarde ongunstige productiestructuur. De regionale component in de 

groei is verwaarloosbaar. 

 

De sterke groei van de toegevoegde waarde in de DUS�regio Noordrand Veluwe is het 

gevolg van een positieve regionale component. Ook de DUS�regio’s Zwolle en 

Achterhoek hebben een positieve regionale component. De DUS�regio’s Arnhem, 

Nijmegen en Food Valley kennen een negatieve regionale component. Hier blijft de 

groei achter bij wat mag worden verwacht op basis van nationale groei en 

regiospecifieke sectorsamenstelling. 

                                                           
19 Een shift�share analyse deelt de totale werkgelegenheidsgroei op in drie onderdelen: de national share (NS), die de verwachte groei van de 

werkgelegenheid in een regio meet conform de nationale groei (conjunctuur), de industry mix (IM), die de groei van werkgelegenheid meet als 

gevolg van een gunstige of ongunstige sectorstructuur en de regional shift (RS). Deze laatste is de waargenomen groei minus het conjunctuur 

en sectoreffect. Deze regional shift geeft dus aan of een gebied meer of minder groeit dan verwacht op basis van sectorstructuur en 

conjunctuur. De regional shift deelt de groei toe aan specifieke regionale omstandigheden die alleen zijn de achterhalen door nader regionaal 

onderzoek. 
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Figuur 21: Shift�share van de groei van de toegevoegde waarde per DUS�regio 
(2002�2013) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

 

Werkgelegenheid 

 

De groei van de werkgelegenheid tussen 2000 en 2015 is onevenredig verdeeld over 

de regio’s (figuur 22). In de DUS�regio’s Zwolle, Rivierengebied en Noordrand Veluwe 

lag de groei aanzienlijk boven de gemiddelde groei in Oost�Nederland. De DUS�regio’s 

Cleantech Regio, Food Valley en Achterhoek blijven achter bij de groei in Oost�

Nederland. De groei in de DUS�regio’s Twente, Arnhem en Nijmegen lag op het niveau 

van het landsdeel Oost. 

 

Figuur 22: Groei van de werkgelegenheid per regio in Oost�Nederland (2000�2015)  

 
Bron: PWE; BIRO; LISA 
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Uit de shift�share analyse voor de periode 2002�2015 blijkt dat de sterke groei van de 

werkgelegenheid in de DUS�regio Zwolle in de periode 2002�2013 volledig is toe te 

schrijven aan gunstige regionale omstandigheden (figuur 23). Op grond van de relatief 

ongunstige sectorsamenstelling had de groei in de DUS�regio Zwolle onder de 

gemiddelde groei van Overijssel gelegen. Ook in de DUS�regio’s Noordrand Veluwe en 

Rivierengebied is sprake van gunstige regionale omstandigheden. Hier is ook de 

sectorstructuur relatief gunstig. In de DUS�regio Arnhem is het tegenovergestelde van 

de regio Zwolle zichtbaar. Ondanks de met het oog op werkgelegenheidsgroei meest 

gunstige sectorsamenstelling wordt de werkgelegenheidsgroei sterk gedrukt door 

negatieve regionale omstandigheden. Op grond van de sectorstructuur had de te 

verwachten werkgelegenheidsgroei aanzienlijk boven het gemiddelde van het 

landsdeel Oost gelegen.  

 

Figuur 23: Shift�share van de groei van de werkgelegenheid per DUS�regio (2002�

2015) 

 
Bron: PWE; BIRO; LISA 
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DUS�regio Achterhoek 
 

 
Kwalitatieve analyse  

 

De Achterhoek ligt tussen Twente, Arnhem�Nijmegen, de Stedendriehoek en de Duitse 

grens. De Achterhoek is een historisch�culturele regio met een groen en kleinschalig 

landschap. Bestuurlijk gezien gaat het om het grondgebied van acht gemeenten 

(Doetinchem, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, 

Winterswijk en Aalten), waarvan het merendeel een landelijk karakter heeft (figuur 

24). De plaatsen Doetinchem en Winterswijk hebben voor hun directe omgeving de 

functie van streekcentrum. De Achterhoek functioneert weliswaar als een daily urban 

system, maar veel inwoners komen ook regelmatig in Arnhem�Nijmegen of Enschede, 

waar grootstedelijke voorzieningen zoals hoger onderwijs en gespecialiseerde 

ziekenhuizen zijn. 

 

Figuur 24: Gebiedsindeling DUS�regio Achterhoek 

 
De Achterhoek heeft opvallend veel ‘verborgen kampioenen’: sterk gespecialiseerde 

bedrijven die bij het grote publiek relatief onbekend zijn, maar qua technologische 

innovatie tot de wereldtop behoren. Ze zijn vooral actief in de smart industry: 

industriële bedrijvigheid waarin product� en procesinnovatie, ketenintegratie en ICT 

belangrijk zijn. Voorbeelden zijn de Kaak Group (bakkerijtechnologie), 247TailorSteel 

BV (lasertechniek voor buizen en platen) en PasReform (broedmachines). Naast deze 

slimme maakindustrie zijn de Agrofood�industrie, Zorgsector en Biobased Economy 

economische pijlers van de regio. Het Graafschap College leidt een groot deel van de 
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beroepsbevolking op: het is een regionaal opleidingencentrum in de breedste zin van 

het woord. Naast regulier mbo�onderwijs biedt de instelling ook veel 

praktijkleergangen aan die in nauwe samenspraak met het Achterhoekse bedrijfsleven 

worden opgezet. 

 
Verwondermoment 1: hoe homogeen is de Achterhoek? 

De Achterhoek profileert zich graag als een gebied met een sterke regionale identiteit. 

Met krachtige symbolen als ‘naoberschap’, nuchterheid en Normaal wordt de indruk 

gewekt alsof het een homogene regio zou zijn. Wie onder de oppervlakte kijkt, 

ontdekt echter fluïde grenzen en interne verschillen. Zo worden Zutphen en Lochem 

soms wel en soms niet tot de Achterhoek gerekend (bestuurlijk horen ze er in elk 

geval niet bij). Ook zien we een verschil tussen de noordoostflank van de streek die 

vooral op Enschede is georiënteerd en de zuidwestflank waarvoor geldt dat Arnhem de 

grootste stad in de buurt is. Ook vinden we binnen het grondgebied van de 

(bestuurlijke) regio Achterhoek een subregio die zich liever als de Liemers profileert. 

Dit gebied ligt grotendeels in de gemeente Montferland, die in 2016 zelfs besloot uit 

de intergemeentelijke samenwerking binnen de regio Achterhoek te stappen. 

 
Het sociaal kapitaal in de Achterhoek is hoog: de bevolking is van oudsher sterk 

ingebed in ‘vriendengroepen’ en andere lokale sociaal�culturele netwerken. Het 

verenigingsleven en het vrijwilligerswerk bloeien en in veel dorpen geldt het credo 

‘samen de schouders eronder’. Een mooi voorbeeld is het dorp Mariënvelde in de 

gemeente Oost Gelre, waar de bevolking binnen korte tijd en op eigen kracht een 

Brede Maatschappelijke Voorziening (multifunctionele accommodatie) heeft ontwierp 

en bouwde dankzij de inzet van tal van lokale vrijwilligers en professionals. 

Het is deze vaardigheid van horizontaal verbindingen leggen in combinatie met 

vakmanschap en flexibiliteit die ook weleens de succesfactor van de ‘verborgen 

kampioenen’ in de Achterhoek zou kunnen zijn. Overal zien we deze Achterhoekse 

manier van doen terug in het regionale bedrijfsleven. Neem de Kaak Group in Terborg 

die een kostbare 3D�printer niet alleen zelf gebruikt, maar ook ter beschikking stelt 

aan andere bedrijven in de buurt. Deze facility sharing is een goed voorbeeld van 

‘sociale innovatie’. 

Ook in het regionale bestuur van de Achterhoek staat strategische samenwerking 

centraal. Binnen de Achterhoek Agenda 2020 werkt de overheid sinds 2009 samen 

met ondernemers en maatschappelijke organisaties (de drie O’s). Omdat veel 

projecten bleven steken in plannen, heeft de stuurgroep de focus verlegd naar de 

uitvoering (Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 2.0). De regionale projecten liggen op 

het terrein van wonen, werken en bereikbaarheid en krijgt handen en voeten in 

wisselende coalities van partners, waarbij bijvoorbeeld ook het Graafschap College en 

het Achterhoeks Centrum voor Technologie zijn aangehaakt. Interessant is de rol van 

jongeren. Zij praten binnen Jong Achterhoek mee over de toekomst van de regio en 

krijgen support bij het organiseren van evenementen zoals de Talententuin, een 

jaarlijks event dat studenten uit de regio die elders in het land studeren in contact 

brengt met Achterhoekse bedrijven voor stages, afstuderen en startersbanen. 
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Verwondermoment 2: hoe wil de Achterhoek bekend staan? 

De Achterhoekers zeggen van zichzelf dat ze bescheiden zijn. De laatste jaren is daar 

weinig van te merken. Er zijn tal van initiatieven op het gebied van regiopromotie, 

regiomarketing en regiobranding, waarbij de Achterhoekse bescheidenheid paradoxaal 

genoeg ook als unique selling point wordt ingezet. Zo zien we deelcampagnes rond de 

thema’s smart industry (bedrijfsleven) en ‘Het Geluk van Nederland’ (recreatie en 

toerisme). En er zijn plannen om de Achterhoek als dé stage� en afstudeerregio van 

Nederland (onderwijs) te promoten.  

In de media wordt de Achterhoek daarnaast vaak geassocieerd met krimp, zeker 

nadat de streek – nota bene door een lobby vanuit de regio zelf – in 2014 officieel de 

status van ‘krimpregio’ kreeg.  

Ook de Zwarte Cross is een jaarlijks terugkomend moment waarop de Achterhoek zich 

in de kijker speelt als een regio van ‘sympathieke superboeren’. De vraag rijst of al die 

beelden allemaal samen kunnen gaan in het brein van de niet�Achterhoeker. In 

hoeverre zijn bescheidenheid, innovatie, stages, rust, ruimte, krimp en het 

ongecompliceerde plattelandsleven met elkaar te combineren?  

 
 

Kwantitatieve analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor de regio Achterhoek de resultaten van de analyses naar 

het verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen 

opgenomen. 

 

Verdienvermogen 

 

De groei van de toegevoegde waarde in de regio Achterhoek lag tussen 2002 en 2013 

iets boven de nationale groei en de groei van landsdeel Oost. Dit groeiverschil komt 

volledig voor rekening van de periode voor 2008. Na de regio Rivierengebied liet de 

Achterhoek het hoogste groeicijfer zien (gemiddeld 3,5% per jaar). Landelijk bedroeg 

de gemiddelde jaarlijkse groei 2,3%. Na 2008 sloeg de groei om in een forse krimp 

(gemiddeld �1,1% per jaar), die aanzienlijk boven de landelijke krimp lag (�0,2%). 

Alleen Food Valley liet na 2008 een sterkere krimp zien. Gemeten naar het 

verdienvermogen lijkt de Achterhoek derhalve niet erg crisisbestendig. Uit de shift�

share analyse blijkt dat de regio wel profiteert van positieve regionale 

omstandigheden, maar een ongunstige sectorsamenstelling heeft. 

 

Wat betreft toegevoegde waarde is de Achterhoek gespecialiseerd in Industrie (figuur 

25). Naast Voedingsindustrie en Technologische industrie gaat het ook om traditionele 

industriële sectoren, zoals Hout� & Papierindustrie, Textielindustrie en Meubelindustrie. 
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Figuur 25: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Achterhoek gemeten in 
toegevoegde waarde (2013) 
 

 
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 

weergegeven als 200) Bron: CBS 
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Tabel 4: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Achterhoek  

Achterhoek 
2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013 

Landbouw        
Voedingsindustrie        
Textielindustrie        
Hout� & Papierindustrie        
Chemie        
Metaalindustrie        
Technologische industrie        
Meubelindustrie        
Nutsvoorzieningen       
Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       

 

 

 

Na 2008 is in veel sectoren sprake van krimp van de toegevoegde waarde (tabel 4). 

Toch is er nog een aantal stars: Voedingsindustrie, Technologische industrie, Vastgoed 

& Verhuur en Zorg. Daarnaast manifesteert de sector Openbaar Bestuur zich als rising 

star. De sectoren Energieproductie en Openbaar Bestuur zijn slowly growing 

industries. Voor 2008 lieten alleen Energieproductie, Textielindustrie en 

Meubelindustrie krimp zien. Technologische industrie, Nutsvoorzieningen en Vastgoed 

& Verhuur waren voor 2008 stars; Voedingsindustrie en Media & ICT waren rising 

stars. In beide sectoren is de groei omgeslagen in krimp.  

 

Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2001�2015 lag de groei van de werkgelegenheid in de regio Achterhoek 

aanzienlijk onder het niveau van Oost�Nederland. Evenals bij de toegevoegde waarde 

is sprake van een ongunstige sectorstructuur, maar van gunstige regionale factoren.  

 

Het aantal starters in de Achterhoek blijft achter bij de rest van Oost�Nederland 

(figuur 26). De gemiddelde jaarlijkse startquote in de periode 2001�2015 bedroeg 
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7,3% (Oost�Nederland: 9,6%). De gemiddelde jaarlijkse stopquote ligt met 5,6% ook 

onder het landsdelige niveau (6,8%). De turbulentie is hierdoor laag en ook de netto 

toetreding blijft achter bij het gemiddelde voor Oost�Nederland. 

 

Figuur 26: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland per DUS�

regio (2001�2015) 

 
Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per bedrijfstak laten zien dat in alle industriële bedrijfstakken in de 

periode 2001�2015 sprake is van een krimpregime (tabel 5). Ook de 

Nutsvoorzieningen en de Bouw vallen onder het krimpregime. Dat geldt ook voor 

Vastgoed & Verhuur en Openbaar Bestuur. Zakelijke Diensten, Zorg en Cultuur & 

Recreatie manifesteren zich als ondernemersregime; Groothandel & Logistiek, 

Detailhandel & Horeca en Onderwijs vallen onder het geroutineerd regime. De sector 

Media & ICT behoort in de Achterhoek tot het draaideurregime. 

 

Alle sectoren die goed scoren op aanpassingsvermogen en dus voor groei van de 

werkgelegenheid zorgen, laten groei van de toegevoegde waarde zien. Alleen de Zorg 

manifesteert zich als star. De overige sectoren die goed scoren op 

aanpassingsvermogen zijn slowly growing industries. 
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 Tabel 5: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Achterhoek (2001�2015) 

 

  Achterhoek Oost�NL  

Voedingsindustrie  KR  KR  

Textielindustrie  KR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  KR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  KR  KR  

Meubelindustrie  KR KR  

Nutsvoorzieningen KR  GR  

Bouw  KR  KR  

Groothandel & Logistiek GR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT DR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur DR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur KR  KR  

Onderwijs GR  GR  

Zorg OR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 

De Achterhoek kent een aantal sterke en goed ingebedde clusters in Agrofood, HTSM, 

Tuinbouw en Logistiek. Ze kent haar eigen regionale cross�overkansen voor Life 

Science & Health, Chemie en Energie die goed zijn ingebed, maar ze kent tevens 

enkele zwakke clusters die niet veel sterker zijn ontwikkeld bij buurregio’s, zoals 

zakelijke diensten en ICT. De regio ligt geografisch gunstig ten opzichte van Duitsland 

(met skill�kansen in HTSM, Chemie, Logistiek en Agrofood). Naast het buitenland kent 

de nabijgelegen regio Arnhem complementaire skill�kansen (die echter onder druk 

staan in human capital�termen – wellicht reden te meer voor verbinding). De 

Achterhoek heeft een relatief kleine economie en schaalt niet makkelijk zelf nieuwe 

marktkansen op. De regionale scores in relatie tot haar buurregio’s zijn weergegeven 

in tabel 6. 
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De regio moet voor opschaling van cross�overs en diversificatiekansen dus duidelijk 

om zich heen kijken, maar ook voor passende opleidingen zijn omliggende regio’s van 

groot belang, zoals Arnhem, Twente en Nijmegen. De regio moet nadenken over welke 

ruimtelijke en economische beleidsinstrumenten aansluiten bij de ontwikkeling van de 

eigen voorraad vaardigheden en skills.  

Tabel 6: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de DUS�

regio Achterhoek 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing.  
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 
 

Kracht van de Achterhoek 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de provincie 

en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de Achterhoek 

(tabel 7). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. Een sector 

kan bijvoorbeeld als kans worden gecategoriseerd omdat er veel inbedding en dus veel 

combinatievermogen is, maar tegelijk een bedreiging zijn omdat er een 

draaideurregime overheerst. In die zin is de SWOT eerder startpunt dan eindpunt van 

denken: het gaat erom welke aspecten van de economie belangrijk worden bevonden. 
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Tabel 7: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Achterhoek 

 

 
Van feiten naar sturing 

 

In het scenariogesprek ontstond vooral rond de volgende thema’s energie: 

• Smart Industry: de innovatieve Maakindustrie en Achterhoekse mentaliteit om 

nieuwe arrangementen te bedenken (facility sharing, Naoberkrediet enz.) 

geven een goede basis voor de transformatie van de traditionele Maakindustrie 

naar Maakindustrie 4.0. Aandachtspunt daarbij is de verbinding met de ICT�

sector. 

• Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De Achterhoek is 

een sterk merk. De interne banden met de triple helix zijn er sterk en kort. 

Maar in hoeverre geldt dat ook voor de nieuwe, jongere generatie? De 

Achterhoek opteert voor dé stage� en afstudeerregio van Nederland en zet in 

op het aantrekkelijk zijn voor goed opgeleide technische jongelui.  

• Massa. De cohesie in de Achterhoek is niet altijd groot genoeg om massa te 

maken en te kunnen investeren. Samenwerking met andere regio’s is 

belangrijk. Er zijn al contacten met Enschede, Arnhem�Nijmegen en Bocholt. 

Moeten die verbindingen verder versterkt worden?  

• Bereikbaarheid: Doortrekking van de A18 wordt gezien als noodzakelijk om de 

economische potentie van de Achterhoek te faciliteren. 

  



 77

Stedelijke regio Arnhem�Nijmegen 
 

 

Arnhem en Nijmegen vormen met de omliggende kernen de grootste stedelijke regio 

buiten de Randstad. Het is de grootste bevolkingsconcentratie in Oost�Nederland. 

Arnhem en Nijmegen kennen een sterke onderlinge relatie, delen relaties met 

tussenliggende gemeenten, en hebben ieder hun eigen relaties met andere 

omliggende gemeenten. Dit gaat om meerdere functies: werken, zorg, voorzieningen, 

recreatie. De stedelijke regio Arnhem�Nijmegen maakt met het stadsgewest Ede�

Wageningen deel uit van een ontluikende halterstructuur van verstedelijking op 

nationale schaal, waartoe ook de Randstad en de Brabantse stedenrij behoren. 

Hiermee vervult de regio een schakelfunctie tussen de Randstad en de overige regio’s 

in Oost�Nederland. De aanwezige stedelijke massa geeft in combinatie met de 

schakelfunctie draagvlak voor hoogwaardige voorzieningen, kenniswerkers en 

interregionale en (inter)nationale verbindingen. Dit is cruciaal voor het functioneren 

van de regionale economie van Oost�Nederland op langere termijn. Het verder 

benutten van de kansen die hieruit voortvloeien is daarom van belang voor geheel 

Oost�Nederland. 

 

Binnen de stedelijke regio kennen Arnhem en Nijmegen hun eigen elkaar aanvullende 

specialisaties. Dit is de basis voor een gedifferentieerde regionale economie. In het 

kader van dit onderzoek is er daarom voor gekozen de in hoofdstuk 3 afgebakende 

DUS�regio’s rond de twee steden afzonderlijk te beschrijven. Deze DUS�regio’s zijn in 

dit rapport gebaseerd op de pendel van de middelbaar opgeleiden – het grootste deel 

van de beroepsbevolking. De DUS�regio’s zijn gegeven in figuur 27. Zij strekken zich 

uit tot in Noord�Brabant en Limburg. 
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Figuur 27: De stedelijke regio Arnhem�Nijmege

Bron: Tordoir en Poorthuis (2016) 

 

Afzonderlijke analyses voor de twee deelregio’s geven zicht op de individuele sterkten 

en zwakten die als bouwstenen voor gezamenlijk regionaal beleid kunnen 

functioneren. Gezien de bijzondere betekenis van de regio voor Oost�Nederland blijft 

van belang dat Arnhem en Nijmegen als één regio functioneren. Het geheel is immers 

meer dan de som van de delen.20 

 

 

DUS!regio Arnhem 

 
Kwalitatieve analyse 

 

De regio Arnhem bestaat uit de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, 

Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. De 

regio loopt van de zuidflank van de Veluwe tot aan de Achterhoek en wordt 

doorsneden door de IJssel en de Nederrijn. Als het om spoor� en wegverbindingen 

gaat, ligt de regio Arnhem op belangrijke oostwest� en noordzuidassen. 

De regio maakt onderdeel uit van het stedelijk netwerk Arnhem�Nijmegen, de grootste 

stadsagglomeratie in het landsdeel en ook de grootste concentratie van kenniswerkers 

in de beroepsbevolking van Oost�Nederland. Het verzorgingsgebied van Arnhem reikt 

tot ver in Gelderland (gemeente Apeldoorn incluis). 

                                                           
20 Zie hiervoor ook de separate analyse van de stedelijke regio Arnhen-Nijmegen in Tordoir (2016). 
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Sinds de afname van industriële werkgelegenheid in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw heeft Arnhem te maken met een betrekkelijk grote groep inwoners met sociaal�

economische achterstanden. Er is een ‘granieten bestand’ van werklozen en een groot 

tekort aan banen voor laagopgeleiden. Bovendien is er sprake van verdringing op de 

lokale arbeidsmarkt, waarbij hoger geschoolden de banen innemen die in principe ook 

voor lager geschoolden geschikt zijn. Eenzelfde fenomeen doet zich voor in Twente. 

Voor de relatief grote groep werklozen in Arnhem is de ontwikkeling van het logistieke 

centrum Rail Terminal Gelderland mogelijk van betekenis.  

De werkgelegenheid in met name de stad Arnhem concentreert zich nu op de zakelijke 

dienstverlening. Daarnaast zijn zorg, onderwijs en de overheid belangrijke 

werkgevers. Hierdoor werken er relatief veel hoogopgeleiden in de stad, die voor een 

deel buiten de stad wonen (inkomende pendel, onder meer uit Nijmegen). 

 

Verwondermoment 1: automatisering als bedreiging?  

Regio Arnhem is de enige regio waar partijen zich tijdens de gesprekken zorgen 

maakten over de mogelijke automatisering van zakelijke en financiële diensten, en het 

verdwijnen van banen dat daarmee gepaard gaat. Ook de administratieve sector loopt 

het gevaar dat er banen wegvallen, zoals bij de rechtbank. Zo worden dagvaardingen 

nu al niet meer ingeklopt, maar automatisch gegenereerd. Recente ontslaggolven bij 

ING en Rabobank troffen bijvoorbeeld ook de Arnhemse vestigingen. Deze 

ontwikkeling treft meer sectoren en regio’s, en zou meer aandacht verdienen.  

Van oudsher is Arnhem een culturele en creatieve stad die deze kwalificaties ook 

uitnut in de vrijetijdseconomie. Arnhem heeft een krachtige recreatieve functie van 

nationaal belang, getuige het grote overschot aan inkomend recreatief verkeer dat 

vanuit alle delen van het land naar de stad komt. De stad zet daarbij onder meer in op 

mode met ArtEZ, de HAN en het modekwartier. Met Nijmegen wordt gewerkt aan de 

complementariteit van de twee binnensteden, zodat de regio kan profiteren van de 

borrowed size van twee bruisende binnensteden.  

Daarnaast heeft de stad die bekendstaat om zijn trolleybussennetwerk belangrijke 

spelers rond energie in huis: TenneT, Alliander en DNV�GL. Deze moderne, 

innovatieve bedrijven lopen voorop in de energietransitie. Met de HAN en 

Industriepark Kleefse Waard vormt zich een sterk cluster, dat aansluit bij het oude 

imago als ‘trolleystad’. Samen met de regio Arnhem�Nijmegen en de provincie 

profileert men zich graag op Smart Energy (met daarin onder meer energietransitie, 

smart mobility). 

De regio kent geen traditie van stabiel bestuur. In het verleden was er ook weinig 

contact met het bedrijfsleven. Dat is veranderd. Er wordt nu intensief contact 

onderhouden met ondernemingen in de regio en contact gezocht met bedrijven 

daarbuiten, bijvoorbeeld in het energiecluster. Samen met Nijmegen en Wageningen 

neemt Arnhem sinds begin 2016 deel aan het samenwerkingsverband The Economic 

Board dat zich op drie thematische speerpunten richt: Food, Health & Energy (zie 

verder de beschrijving bij de regio Nijmegen). In de regio Arnhem�Nijmegen zien we 

dat ook terug in de triple�helixsamenwerking rond de campussen, waar bedrijfsleven, 

onderwijs en overheid samenwerken, zoals op IPKW in Arnhem of NovioTech in 

Nijmegen.  
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Kwantitatieve Analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor de regio Arnhem de resultaten van de analyses naar het 

verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen opgenomen. 

 

Verdienvermogen 

 

De groei van de toegevoegde waarde in de regio Arnhem lag tussen 2002 en 2013 

onder het niveau van de nationale groei en van de groei van landsdeel Oost. Voor 

2008 lag de groei in de regio Arnhem (+1% per jaar) aanzienlijk lager dan landelijk 

het geval was (+2,3% per jaar). Voor 2008 kent de regio Arnhem de laagste groei 

binnen Oost�Nederland. Na 2008 was sprake van beperkte krimp (�0,2% per jaar), die 

nagenoeg gelijk was aan de landelijke krimp (�0,2%). Hierdoor is de relatieve positie 

binnen Oost�Nederland aanzienlijk verbeterd. De belangrijkste oorzaak van deze 

verbetering is het herstel van drie industriële sectoren en de sector Media & ICT. Het 

herstel is opmerkelijk omdat de shift�share analyse laat zien dat de regio Arnhem een 

voor toegevoegde waarde ongunstige sectorsamenstelling heeft.  

 

Uit de analyse van locatiequotiënten komt naar voren dat de regio Arnhem, gemeten 

naar verdienvermogen één duidelijke specialisatie kent: Nutsvoorzieningen (figuur 28; 

lq 2013: 440). Daarnaast zijn er twee industriële specialisaties: Meubelindustrie en 

Hout� & Papierindustrie. Samenhangend met de stedelijke economie zijn ook de 

sectoren Overige diensten, Openbaar Bestuur, Financiële diensten, Zorg, Cultuur & 

Recreatie en Onderwijs bovengemiddeld aanwezig.  

 

Figuur 28: Locatiequotiënten sectoren DUS�regio Arnhem gemeten in toegevoegde 

waarde (2013) 

 
 

 
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 

weergegeven als 200). Bron: CBS 
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Tabel 8: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Arnhem 

 

Regio Arnhem 
2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013  

Landbouw        
Voedingsindustrie        
Textielindustrie        
Hout� & Papierindustrie        
Chemie        
Metaalindustrie        
Technologische industrie        
Meubelindustrie        
Nutsvoorzieningen       
Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       
 

 

 

 

Na 2008 heeft de regio Arnhem drie stars (tabel 8), te weten Hout� en Papierindustrie, 

Nutsvoorzieningen (met bedrijven als TenneT, Alliander e.d.) en financiële diensten 

(met verzekeraars en banken als VGZ en Rabobank, en ondanks het vertrek van het 

regionale kantoor van ING). Alleen de sector Nutsvoorzieningen was dit ook voor 

2008. Daarnaast kent de regio twee rising stars: Textielindustrie en Technologische 

industrie. Vooral de positie van de Textielindustrie is opvallend. Voor 2008 liet deze 

sector nog krimp zien. Opvallend is dat een aantal voor 2008 krimpende industriële 

sectoren na 2008 juist groei laten zien. Alleen de Voedingsindustrie krimpt ook na 

2008. In de Dienstensector zien we juist het tegenovergestelde. Een aantal sectoren 

die voor 2008 nog groei liet zien, krimpt nu. Cultuur & Recreatie was voor 2008 nog 

een star; na 2008 krimpt deze sector.  

 

Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2001�2015 lag de groei van de werkgelegenheid in de regio Arnhem 

nagenoeg op het niveau van Oost�Nederland. De groei lag lager dan op grond van de 
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sectorstructuur mocht worden verwacht. Bezien vanuit werkgelegenheid heeft de regio 

een gunstige sectorstructuur, die had kunnen leiden tot de sterkste groei binnen Oost�

Nederland. Welke regionale factoren de groei hebben gedrukt, is zonder nader 

onderzoek niet vast te stellen21. 

 

Het aantal starters in de regio Arnhem ligt boven het niveau van Oost�Nederland 

(figuur 29). De gemiddelde jaarlijkse startquote in de periode 2001�2015 bedroeg 

10,6% (Oost�Nederland: 9,6%). Het aantal stoppers ligt ook iets boven het 

landsdelige niveau. De gemiddelde jaarlijkse stopquote was met 7,3% hoger dan de 

stopquote voor Oost�Nederland (6,8%). De turbulentie is hierdoor hoger dan 

gemiddeld in Oost�Nederland. De netto toetreding ligt boven het gemiddelde voor 

Oost�Nederland. 

 

Figuur 29: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland (2001�2015) 

 
 

Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per sector laten zien dat groei van de werkgelegenheid rust op de 

dienstensector (tabel 9). Opvallend is dat relatief veel groeiende bedrijfstakken zich 

manifesteren als ondernemersregime. Met het oog op vernieuwing van de industrie is 

dit een sterk punt. In de Dienstensector vindt echter ook krimp plaats. De Financiële 

diensten en het Openbaar Bestuur bevinden zich in het krimpregime, hetgeen door 

bezuinigingen en ICT�ontwikkelingen een vrij algemeen verschijnsel is. De 

Groothandel & Logistiek en Vastgoed & Verhuur kennen een draaideurregime. 

In alle industriële bedrijfstakken is sprake van krimp die in sterke mate plaatsvindt bij 

bestaande bedrijven in het krimpregime. Alleen de Meubelindustrie laat groei zien op 

basis van instroom van starters. De Textielindustrie kent ook relatief veel starters, 

maar ook veel stoppers, zodat de netto toevoeging beperkt is. 

  

                                                           
21 Zie hiervoor bijvoorbeeld Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland (2016).  
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In de sectoren Zakelijke diensten, Zorg en Cultuur & Recreatie, die goed scoren op 

aanpassingsvermogen (relatief veel starters), is sprake van een – bescheiden – groei 

van de toegevoegde waarde. De Meubelindustrie en de Media & ICT, die ook een 

ondernemersregime kennen, hebben echter te maken met krimp van de toegevoegde 

waarde. Van de sectoren waar de werkgelegenheid vooral groeit op basis van 

bestaande bedrijven (geroutineerd regime) is de sector Nutsvoorzieningen de enige 

die ook groei van de toegevoegde waarde laat zien.  

 

Tabel 9: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Arnhem (2001�2015) 

  Arnhem  Oost�NL  

Voedingsindustrie  KR  KR  

Textielindustrie  DR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  KR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  KR  KR  

Meubelindustrie  OR KR  

Nutsvoorzieningen GR  GR  

Bouw  DR  KR  

Groothandel & Logistiek DR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur DR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur KR  KR  

Onderwijs GR  GR  

Zorg OR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 

De regio Arnhem kent sterke maar beperkt ingebedde clusters in HTSM, ICT, Zakelijke 

Dienstverlening en Logistiek. Nogal wat clusters zijn aangeduid als ‘status quo’: wel 

groot, maar niet bijzonder gespecialiseerd en ingebed in de arbeidsmarkt. Zodoende 

kent de regio intern weinig cross�overkansen van sectoren die goed zijn ingebed. 

Reden te meer om te kijken hoe belangrijke clusters als ICT en Zakelijke diensten in 

de toekomst kunnen diversificeren naar nieuwe nichemarkten. Aansluiting bij 

buurregio’s is daarbij een optie. De link met Duitsland (met skill�kansen in HTSM, 
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Chemie en Logistiek) is potentieel belangrijk. Arnhem kent een relatief grote economie 

die makkelijker opschaalt, en heeft ook veel kennisinstellingen en onderwijs die 

belangrijk zijn voor skill�gerelateerdheid. De regionale scores in relatie tot haar 

buurregio’s zijn weergegeven in tabel 10. 

 
Tabel 10: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de DUS�

regio Arnhem 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 

 
De regio Arnhem kan voor economische structuurversterking aansluiting zoeken bij 

gespecialiseerde en gediversificeerde buurregio’s, inclusief Duitsland, Cleantech Regio, 

Nijmegen en Food Valley. De mogelijkheden voor opschaling zijn belangrijk in de 

stedelijke regio Arnhem�Nijmegen, die belangrijke opleidingen huisvest die uitstralen 

naar de omliggende regio’s. Borrowing en lending skills lijken voor deze regio van het 

grootste belang. 

 

Kracht van de DUS�regio Arnhem 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de provincie 

en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT (tabel 11). Daarbij 

kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. Een sector kan als kans worden 

gecategoriseerd omdat er een ondernemersregime heerst, terwijl hij als bedreiging 

wordt gekenschetst vanwege te weinig inbedding als het gaat om 

combinatievermogen. In die zin is de SWOT eerder startpunt dan eindpunt van 

denken: het gaat erom welke aspecten van de economie belangrijk worden bevonden. 
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Tabel 11: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Arnhem 

 

 
 

Van feiten naar sturing 

Tijdens de interviews leek zich op een aantal thema’s energie te ontwikkelen. Het 

onderzoek De kracht van Oost�Nederland biedt de mogelijkheid om hierover nog nader 

in gesprek te gaan in de regio Arnhem�Nijmegen, zoals voor de regio’s elders in het 

landsdeel is gebeurd. Zo’n stap kan zichtbaar maken hoe de uitkomsten van het 

onderzoek lopende trajecten in het gebied vooruit kan helpen of aanleiding kunnen 

zijn voor nieuwe acties. 

• Promotie en mentaliteit De regio was in het verleden slecht in zichzelf 

verkopen. Er was een algemeen gevoel dat men goud in handen heeft, maar 

dat niemand het weet. Men zou veel meer met de ‘assets’ willen doen in de 

marketing, bijvoorbeeld met Victor & Rolf.  

• Bedrijfsleven Men wil de contacten met het bedrijfsleven intensiveren, ook 

buiten de regio. Daarbij is er sprake van een duidelijke targetting van die 

bedrijven van buiten die passen in het energie�initiatief van de regio. 

• Duitsland De verbinding met Duitsland kan uitgebouwd worden. De regio 

Arnhem is steppingstone naar Noordrijn�Westfalen en de ICE is een prima 

verbinder. Bovendien is Düsseldorf een collega�creatieve stad waarmee 

samenwerking is gestart. 

• Energie De (inter)nationale energietransitie biedt kansen voor de regio, die de 

overheden het regionale bedrijfsleven en het onderwijs hebben opgepakt. Het 

stedelijk netwerk Arnhem�Nijmegen, de provincie, grote en kleine bedrijven 

(overigens vallend binnen verschillende SBI�sectoren) en de 

onderwijsinstellingen (zoals de HAN en de Radboud Universiteit) springen 

hierop in met het regionale programma Smart Energy.  
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DUS�Regio Nijmegen 

 

Kwalitatieve analyse  

De regio Nijmegen bestaat uit de universiteitsstad Nijmegen, Berg en Dal, vier 

gemeenten in het Land van Maas en Waal (Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen, 

de Brabantse gemeenten Grave, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St. Hubert en 

de Limburgse gemeenten Mook en Middelaar en Gennep). Met Nijmegen als 

centrumplaats is de regio – een gebied dat wordt gekenmerkt door groen, 

rivierenlandschap en dorpen – goed verbonden met Arnhem, Oss en Venlo. De 

regiogrens speelt in het dagelijks leven van de bevolking geen grote rol. De Radboud 

Universiteit (RU) trekt studenten uit de wijde omtrek (van de Achterhoek tot Zuid�

Limburg), terwijl Nijmeegse bedrijven hun personeel ook uit Noord�Brabant en 

Limburg rekruteren. Voorbeeld: het Nijmeegse farmabedrijf Synthon kon na de 

sluiting van de developmentafdeling van MSD in Oss in 2014 een deel van de 

voormalige werknemers ‘overnemen’.  

In de regionale economie van Nijmegen zijn Industrie (Voeding, Chemie, Hightech) en 

Dienstverlening (detailhandel, media, cultuur & recreatie) sterk vertegenwoordigd. 

Maar in termen van banen zijn Onderwijs en Zorg het belangrijkst. Dat geldt zeker als 

ook de dwarsverbanden met de Technologische industrie worden meegerekend. 

Gezondheid, Life Sciences en Technologie vullen elkaar aan in een innovatief health�

cluster met Europese uitstraling. Sleutellocaties in deze Health Valley zijn Campus 

Heyendaal (RU, HAN en het Universitair Medisch Centrum) en de Noviotech Campus 

(NXP, Synthon en verborgen kampioenen zoals elektrotechnische systemenleverancier 

Alewijnse, heftruckbouwer Nacco en IT�hardwaredienstverlener Scholten Awater). 

Semiconductorfabrikant NXP is wereldwijd actief (45.000 werknemers), maar heeft 

desondanks een sterke binding met Nijmegen (700 werknemers) vanwege een 

kostbare fabriek die er is neergezet, loyaal mbo�personeel uit de omgeving en de 

noodzaak de ontwikkel� en productiefunctie bij elkaar te houden. 

Verwondermoment 1: benut Nijmegen zijn potentie wel voldoende? 

Nijmegen heeft een prachtige ruimtelijk�economische uitgangspositie. Mede dankzij de 

RU – de ‘beste brede universiteit’ van Nederland – heeft de regio een hoogwaardige 

kennisbasis en een jonge, groeiende bevolking. De bedrijven zijn financieel gezond. 

Nijmegen ligt strategisch, heeft een historische binnenstad (de oudste stad van het 

land) en wordt omgeven door een aantrekkelijke omgeving. In 2018 mag Nijmegen 

zich ook nog eens ‘Groene Hoofdstad van Europa’ noemen. 

Het zijn wapenfeiten waar menig Nederlandse stad en regio jaloers op zou zijn. De 

vraag is of Nijmegen zich voldoende rekenschap geeft van de sterke punten van de 

stad en omliggende regio. Benut het gebied zijn potentie wel voldoende? Is er niet 

meer uit te halen? Is er in Nijmegen misschien sprake van ‘de mare van het slechte 

sentiment’ en ‘een collectief minderwaardigheidscomplex’ – zoals een interviewpartner 

het beeldend uitdrukte – of moet men juist zuinig zijn op de kritische en intellectuele 

houding die de Nijmeegse samenleving kenmerkt en die inherent is aan een omgeving 

met veel universitair geschoolde inwoners? 
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Multinationals met vestigingen in Nijmegen zoals NXP en Synthon onderhouden 

relaties met Nijmeegse kennisinstellingen (met name de RU) op het gebied van 

onderzoek, onderwijs en stageplaatsen. Zo heeft Synthon een beurzenprogramma 

voor talentvolle studenten opgezet, terwijl NXP gastcolleges geeft en op middelbare 

scholen in de regio techniekonderwijs stimuleert. Maar vanwege hun internationale 

karakter en de expats die in Nijmegen werken, zijn de bedrijven niet per se aan 

regiogrenzen gebonden. NXP werkt even goed samen met de universiteiten van 

Twente, Eindhoven of elders. Die open houding naar andere regio’s toe zien we terug 

in de triple�helixconstructie waarin overheden, kennisinstellingen en grote bedrijven 

uit Nijmegen, Arnhem en Wageningen (overigens slechts vertegenwoordigd door de 

burgemeester van Ede) zitting hebben. De alliantie draagt de naam The Economic 

Board, bewust zonder geografische aanduiding.  

The Economic Board bestaat nog maar sinds begin 2016, maar heeft grote ambities. 

Het triple�helixverband ziet zichzelf als aanjager van de regionaal�economische 

ontwikkeling. Daarbij is Oost�Nederland niet per se een relevant schaalniveau; het 

gaat de aangesloten partijen veeleer om het creëren van kritische massa als 

tegenwicht tegen de Randstad en Brainport die bij de (inter)nationale media en 

decisionmakers bekender (en daardoor beminder) zijn. Thematische speerpunten zijn 

Food, Health & Energy (voeding, gezondheid en energie), waarbij vooral de 

‘crossovers’ tussen de drie sectoren (denk aan sport en gezonde lifestyle) nadruk 

krijgen. The Economic Board wil communiceren over de regio en verbindingen leggen 

tussen overheden, ondernemers, kennisinstellingen en investeerders. Branding en 

lobby (bijvoorbeeld thematische handelsmissies) moeten zorgen voor het aantrekken 

van meer investeringen en bedrijven zoveel mogelijk in ‘de brede regio’ houden. 

Kwantitatieve analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor de regio Nijmegen de resultaten van de analyses naar het 

verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen opgenomen. 

 

Verdienvermogen 

 

De groei van de toegevoegde waarde in de regio Nijmegen lag tussen 2002 en 2013 

op het niveau van de nationale groei en van de groei van landsdeel Oost. Voor 2008 

lag de groei in de regio Nijmegen (+1,7% per jaar) lager dan landelijk het geval was 

(+2,3% per jaar). Na 2008 nam de groei weliswaar af (+0,4% per jaar), maar met de 

Noordrand Veluwe was de regio Nijmegen de enige groeiregio. Gemeten naar het 

verdienvermogen is de regio Nijmegen bovengemiddeld crisisbestendig. Hierdoor is de 

relatieve positie binnen Oost�Nederland aanzienlijk verbeterd. Het achterblijven voor 

2008 is veroorzaakt door ongunstige regionale omstandigheden. Nader onderzoek 

moet inzicht geven in welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Uit de shift�share 

analyse blijkt dat de regio Nijmegen een voor toegevoegde waarde gunstige 

sectorsamenstelling heeft.  

Het verdienvermogen in de regio Nijmegen rust op een brede basis in de industrie 

(figuur 30). Specialisaties in de regio zijn de Textiel� & Kledingindustrie, 

Technologische industrie, de Hout� & Papierindustrie, Chemie (met een accent op 

Farmaceutische industrie), Meubelindustrie en Voedingsindustrie. De belangrijkste 

specialisaties in de Dienstensector zijn Zorg, Onderwijs en Cultuur & Recreatie.  
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Figuur 30: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Nijmegen gemeten in 

toegevoegde waarde (2013) 

 
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 
weergegeven als 200).Bron: CBS 
 

Tabel 12: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Nijmegen 

Regio Nijmegen 
2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013  

Landbouw        
Voedingsindustrie        
Textielindustrie        
Hout� & Papierindustrie        
Chemie        
Metaalindustrie        
Technologische industrie        
Meubelindustrie        
Nutsvoorzieningen       
Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       
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Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       
 

 
 

Na 2008 heeft de regio Nijmegen vier stars, waarvan drie in de industrie, te weten 

Voedingsindustrie, Chemie (Farmaceutische industrie) en Technologische industrie. 

Opmerkelijk is dat deze drie industriële sectoren het goed zijn blijven doen. In de 

Dienstensector is Cultuur & Recreatie een star. Media & ICT en Openbaar Bestuur zijn 

te typeren als rising star. Opvallend is dat er na 2008 veel sectoren te maken hebben 

met krimp van de toegevoegde waarde. Voor 2008 waren dat er aanzienlijk minder. Er 

was ook maar één star aanwezig (Chemie) en geen rising stars. Voor 2008 rustte de 

groei van de toegevoegde waarde op een breed palet aan slowly growing industries. 

Niet alle sectoren waren derhalve even crisisbestendig.  

 

Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2001�2015 lag de groei van de werkgelegenheid in de regio Nijmegen 

nagenoeg op het niveau van Oost�Nederland. De sectorstructuur was vergelijkbaar 

met die van Nederland en het effect van de regionale omstandigheden was neutraal. 

Het aantal starters in de regio Nijmegen ligt op het niveau van Oost�Nederland (figuur 

31). De gemiddelde jaarlijkse startquote in de periode 2001�2015 bedroeg 9,6% 

(Oost�Nederland: 9,6%). Het aantal stoppers ligt eveneens nagenoeg op het 

landsdelige niveau. De gemiddelde jaarlijkse stopquote  bedroeg 6,7% (Oost�

Nederland 6,8%). De turbulentie en de netto toetreding zijn ongeveer gelijk aan het 

gemiddelde voor Oost�Nederland. 

 

Figuur 31: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland (2001�

2015) 

 
Bron: PWE; BIRO 
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De analyses per sector laten zien dat groei van de werkgelegenheid rust op de 

dienstensector. Drie groeiende bedrijfstakken manifesteren zich als 

ondernemersregime. Dit zijn Media & ICT, Zakelijke diensten en Cultuur & Recreatie. 

In de dienstensector groeien drie sectoren op basis van bestaande bedrijven: 

Detailhandel & Horeca, Onderwijs en Zorg. In de Industrie is in de meeste sectoren 

sprake van krimp. Een uitzondering vormen de Chemie en de Meubelindustrie, die 

vooral groeien op basis van bestaande bedrijven. Dat geldt ook voor de sector 

Nutsvoorzieningen.  

 

Tabel 13: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Nijmegen (2001�2015) 
 

  Nijmegen  Oost�NL  

Voedingsindustrie  DR  KR  

Textielindustrie  KR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  GR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  KR  KR  

Meubelindustrie  GR KR  

Nutsvoorzieningen GR  GR  

Bouw  KR  KR  

Groothandel & Logistiek DR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur DR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur KR  KR  

Onderwijs GR  GR  

Zorg GR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

De regio Nijmegen kent een sterk en goed ingebed cluster in Life Sciences & Health. 

Het heeft een groot logistiek cluster dat onder druk staat. In de eigen regio zijn er 

human capital crossoverkansen voor HTSM, Agrofood�diensten en Tuinbouw 

(zogenaamde status�quoclusters) en Chemie, die goed zijn ingebed. De regio kent 

enkele zwakke clusters die evenwel sterker zijn ontwikkeld bij buurregio’s, inclusief 
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Duitsland. Daar zijn skill�kansen in HTSM, Chemie, Logistiek en Agrofood en in Noord�

Limburg op het gebied van HTSM en Agrofood. De regionale scores in relatie tot haar 

buurregio’s zijn weergegeven in tabel 14. 

De regio Nijmegen is relatief groot, met de stad Nijmegen als centrum met de 

universiteit en een groot aandeel hoogopgeleiden. De regio moet voor passende cross�

overs en diversificatie in het industriële veld vooreerst naar Noord�Brabant, Food 

Valley en Duitsland kijken. Het nabijgelegen Arnhem kent weliswaar complementaire 

skills, maar die zijn minder goed ingebed in de regionale arbeidsmarkt. Voor 

desbetreffende skills zijn in de regio Arnhem relatief weinig gerelateerde skills 

aanwezig. De regio moet nadenken over welke ruimtelijke en economische 

beleidsinstrumenten aansluiten bij de ontwikkeling van de eigen voorraad 

vaardigheden en skills.  

 
Tabel 14: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de 

DUS�regio Nijmegen 

S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 

 
Kracht van de regio Nijmegen 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de provincie 

en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de regio Nijmegen 

(tabel 15). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. Een sector 

kan bijvoorbeeld als kans worden gecategoriseerd omdat er een ondernemersregime 

heerst, en tegelijk een bedreiging zijn vanwege te weinig inbedding op de 

arbeidsmarkt. In die zin is de SWOT eerder startpunt dan eindpunt van denken. Er zijn 

verschillende analyses uitgevoerd. Het gaat er bij de beleidsontwikkeling vervolgens 

om welke aspecten van de economie belangrijk worden bevonden. 
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Tabel 15: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Nijmegen 
 

 
 

Van feiten naar sturing 
 

Het onderzoek De kracht van Oost�Nederland biedt de mogelijkheid om hierover nog 

nader in gesprek te gaan in de regio Arnhem�Nijmegen, zoals voor de regio’s elders in 

het landsdeel is gebeurd. Zo’n stap kan zichtbaar maken hoe de uitkomsten van het 

onderzoek lopende trajecten in het gebied vooruit kan helpen of aanleiding kan zijn 

voor nieuwe acties. 
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DUS�regio Cleantech Regio Stedendriehoek 

 
 
Kwalitatieve analyse 
 

De Cleantech Regio verwijst naar het gebied dat tevens bekend staat onder de naam 

Stedendriehoek, bestuurlijk een alliantie van zeven gemeenten waarvan de steden 

Apeldoorn, Deventer en Zutphen een driehoek vormen. Buiten de steden vinden we de 

landelijke gemeenten Lochem, Brummen, Voorst en Epe. Ook de gemeente Olst�Wijhe 

en Raalte behoren tot de in dit onderzoek afgebakende DUS�regio (figuur 32). De 

bevolking in de regio is relatief hoogopgeleid en is vooral werkzaam in de Zakelijke 

dienstverlening (denk aan ingenieurs� en adviesbureaus), Zorg en ICT. Verder heeft 

de regio relatief veel Maakindustrie in het mkb�segment met daarbinnen een regionale 

specialisatie in de Papierindustrie (bijvoorbeeld Coldenhove Papier in Eerbeek). 

Kenmerkend voor de regio is haar groene karakter, zowel letterlijk als figuurlijk: de 

omgeving is landelijk, terwijl veel bedrijven en actieve burgers zich richten op 

duurzame technologie en energiebesparing (cleantech). Voorbeelden zijn 

beddenproducent Auping, coöperatieve energievereniging Lochem Energie en 

Zonnedorp Loenen. 

Figuur 32: Gebiedsindeling DUS-regio Cleantech Regio Stedendriehoek 

 
 

Dankzij de centrale ligging in Oost�Nederland met de A1 en de IJssel als 

verbindingsaders is de Cleantech Regio een ‘open’ regio. Van oudsher hebben de drie 
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steden hun eigen achterland: Apeldoorn de Veluwe, Deventer Salland en Zutphen de 

Achterhoek. Veel bedrijven onderhouden daarnaast relaties met Zwolle en Arnhem. Na 

een periode van twijfel kiest de gemeente Zutphen nu met volle overtuiging voor de 

Stedendriehoek. Zutphen heeft extra capaciteit gezet op economie en investeert in het 

Cleantech Center op bedrijventerrein De Mars. Ook Saxion, dat in Deventer en 

Apeldoorn hbo�onderwijs aanbiedt, committeert zich aan het gekozen regioprofiel. Zo 

is er in de opleidingen aandacht voor cleantech en worden nieuwe business cases 

ontwikkeld.  

 
Verwondermoment 1: hoe maak je ‘cleantech’ zichtbaar? 

 

Cleantech maakt deel uit van de ‘groene economie’. De sector speelt in op wereldwijde 

uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en CO2�reductie. Daarmee is het een 

groeimarkt en een toekomstige banenmotor. De Cleantech Regio heeft voldoende 

bewijslast om haar profiel waar te maken. Het is dan ook slim dat de regio hiervoor 

kiest. In ons land lijkt alleen de regio Delft�Rotterdam een concurrent: in het kader 

van de Clean Tech Delta (CTD) is dezelfde sector als speerpunt gekozen.  

Wel blijft het een uitdaging om Cleantech voor het grote publiek zichtbaar te maken. 

Het is een sector waar veel mensen, ook in de regio zelf, niet meteen een duidelijk 

beeld bij hebben. Dat is logisch, omdat Cleantech zich voornamelijk manifesteert in 

bedrijfsprocessen (‘Powered by Cleantech’ en ‘Cleantech Inside’). Is een icoon langs 

de A1 voldoende om Cleantech concreet en tastbaar te maken? Een overweging zou 

kunnen zijn de naam te wijzigen in ‘Greentech’: het klinkt vriendelijker en doet 

bovendien recht aan het onmiskenbaar groene karakter van het gebied.  

 
De Cleantech Regio is een daily urban system, maar heeft geen regionale identiteit. 

Dat kan ook (nog) niet voor een jonge regio die in bestuurlijke kringen is bedacht. Wel 

delen de inwoners een ‘dienstbare’ mentaliteit, in de zin dat ze oog hebben voor 

elkaar en voor de omgeving. Er is bovengemiddeld veel actief burgerschap. Uit 

Motivaction�onderzoek blijkt dat ongeveer 70% van de bevolking zich in Cleantech als 

toekomstperspectief voor de regio herkent, waarbij zorg voor een aantrekkelijke 

leefomgeving (groen en bewust leven) er ook onder gerekend wordt. Opvallend is 

verder de aanwezigheid in Deventer en Zutphen van een groep ‘vrijdenkers’, die – 

voortbouwend op het Hanzeverleden van beide IJsselsteden – creativiteit, vernieuwing 

en samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. Sommige mensen zien ook een 

link met de Moderne Devotie (Geert Groote, Deventer), een middeleeuwse beweging 

die zuiverheid in de kerk, innerlijke vroomheid en een sobere levenswijze predikte. 

Bestuurlijk gezien is het interessant dat slechts één gemeente van de Cleantech Regio 

in de provincie Overijssel ligt en de overige zes in Gelderland. Bovendien verschillen 

de gemeenten nogal van elkaar in omvang, met Apeldoorn als veruit grootste stad. 

Van oudsher is er een zekere rivaliteit tussen Apeldoorn en Deventer, maar de 

bestuurlijke verhoudingen zijn thans een stuk beter. Onder het motto ‘samen naar een 

schone toekomst’ investeren de gemeenten in Cleantech als toekomstige banenmotor. 

In dat kader noemt de Omgevingsvisie 2.0 vier heldere speerpunten: nieuwe business 

cases op het gebied van Cleantech, schone en duurzame mobiliteitssystemen, vitale 

binnensteden en dorpen alsmede de ambitie een Cleantech�icoon langs de A1 te 

ontwikkelen, bij wijze van regionaal uithangbord. 
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Verwondermoment 2: waarom Raalte en Olst�Wijhe niet bij de bestuurlijke 
regio?  
 

De Cleantech Regio is nu nog voornamelijk een Gelderse aangelegenheid. Bij een 

buitenstaander met een frisse blik rijst meteen de volgende vraag: waarom nemen de 

Overijsselse gemeenten Raalte en Olst�Wijhe in het kielzog van Deventer eigenlijk 

geen deel aan de regio? Raalte en Olst�Wijhe zijn geen grote gemeenten: ze tellen 

37.000 respectievelijk 18.000 inwoners. Nu zijn ze aangesloten op de Regio Zwolle.  

De vraag is of dat logisch is. Qua oriëntatie en profiel passen Raalte en Olst�Wijhe 

misschien wel beter bij de Cleantech Regio. De bevolking van beide gemeenten is 

deels al op Deventer gericht, terwijl het groene karakter van het gebied goed bij de 

Cleantech Regio past. Zo heeft Olst�Wijhe het natuurreservaat Duursche Waarden en 

een eigen ecodorp (Vereniging Aardehuis Oost�Nederland), terwijl Raalte bekendstaat 

om de innovatieve Agrifood�sector en de Maakindustrie. Objectief gezien is er geen 

enkele reden om beide gemeenten – als ze dat willen – te laten aanschuiven. 

Bijkomend voordeel is dat er meer ‘Overijssel’ in de Cleantech Regio komt. 

 
Kwantitatieve analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor Cleantech Regio Stedendriehoek de resultaten van de 

analyses naar het verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het 

combinatievermogen opgenomen. 

 

Verdienvermogen 

 

De groei van de toegevoegde waarde in de Cleantech Regio lag tussen 2002 en 2013 

op het niveau van de nationale groei en van de groei van landsdeel Oost. Dat de 

Cleantech Regio in de pas loopt, geldt zowel voor de periode voor 2008 als voor de 

periode na 2008. Voor 2008 bedroeg de groei van de toegevoegde waarde gemiddeld 

2,4% per jaar; na 2008 was sprake van lichte krimp (�0,2% per jaar). Gemeten naar 

het verdienvermogen lijkt de Cleantech Regio derhalve gemiddeld crisisbestendig. Uit 

de shift�share analyse blijkt dat de regio wel profiteert van positieve regionale 

omstandigheden, maar een ongunstige sectorsamenstelling heeft. 

 

De Cleantech Regio heeft wat betreft toegevoegde waarde één duidelijke specialisatie 

(figuur 33): de Hout� & Papierindustrie. Van de industriële bedrijfstakken is daarnaast 

ook Voedingsindustrie als regionale specialisatie te beschouwen. Hetzelfde geldt voor 

Openbaar Bestuur en Zorg. 
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Figuur 33: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Cleantech Regio, gemeten in 
toegevoegde waarde (2013) 
 
 

 
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 
weergegeven als 200). Bron: CBS 
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Tabel 16: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Cleantech Regio 

 

Cleantech regio 
Stedendriehoek  

2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013  

Landbouw        
Voedingsindustrie        
Textielindustrie        
Hout� & Papierindustrie        
Chemie        
Metaalindustrie        
Technologische industrie        
Meubelindustrie        
Nutsvoorzieningen       
Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       
 

 
 

Na 2008 manifesteert alleen de sector Openbaar Bestuur zich als star (tabel 16). Er 

zijn geen rising stars. Slowly growing industries zijn vooral te vinden in de 

Dienstensector. Uitzonderingen zijn Groothandel & Logistiek, Detailhandel & Horeca en 

Cultuur & Recreatie. In de Industrie bevinden zich veel shrinking industries. Ook de 

Hout� & Papierindustrie, de belangrijkste regionale specialisatie, behoort tot de 

shrinking industries, evenals de Textielindustrie, de Metaalindustrie en de 

Meubelindustrie. Ook voor 2008 waren er nauwelijks snelgroeiende sectoren. Er waren 

geen stars. De sector Financiële diensten is de enige rising star. Er waren ook 

nauwelijks krimpende sectoren. Dit was alleen het geval in de Textielindustrie en in de 

Meubelindustrie. De meeste sectoren manifesteerden zich voor 2008 als slowly 

growing industries.  
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Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2001�2015 lag de groei van de werkgelegenheid in de Cleantech Regio 

iets boven het niveau van Oost�Nederland. Als het gaat om groei van de 

werkgelegenheid is zowel sprake van een gunstige sectorstructuur als van gunstige 

regionale factoren.  

 

Het aantal starters in de Cleantech Regio ligt iets boven het niveau van Oost�

Nederland (figuur 34). De gemiddelde jaarlijkse startquote in de periode 2001�2015 

bedroeg 9,9% (Oost�Nederland: 9,6%). Ook het aantal stoppers ligt iets hoger dan de 

rest van Oost�Nederland. De gemiddelde jaarlijkse stopquote bedroeg  7,1% (Oost 

Nederland 6,8%). De turbulentie ligt hierdoor boven het gemiddelde van Oost 

Nederland. De netto�toetreding igt op het niveau van Oost�Nederland.  

Figuur 34: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland per DUS�

regio (2001�2015) 

 

 
 

Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per bedrijfstak laten zien dat in alle industriële bedrijfstakken, met 

uitzondering van de Meubelindustrie, in de periode 2001�2015 sprake was van een 

krimpregime (tabel 17). Media & ICT, Zakelijke diensten, Zorg en Cultuur & Recreatie 

manifesteren zich als ondernemersregime. Naast de Meubelindustrie vallen de 

sectoren Detailhandel & Horeca, Openbaar Bestuur en Onderwijs onder het 

geroutineerd regime. Binnen de Dienstensector behoort de sector Financiële diensten 

tot het krimpregime en de sector Vastgoed & Beheer tot het draaideurregime. Dit 

laatste geldt ook voor de Nutsvoorzieningen en de Bouw. 

 

Bijna alle sectoren die goed scoren op aanpassingsvermogen en dus voor groei van de 

werkgelegenheid zorgen, laten groei van de toegevoegde waarde zien. Het zijn 

overigens slowly growing industries. Alleen de sectoren Meubelindustrie en 

Detailhandel & Horeca die tot het geroutineerd regime behoren, kenden een krimp van 

de toegevoegde waarde. 
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Tabel 17: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Cleantech Regio 

Stedendriehoek (2001�2015) 

 

  Clean�tech Oost�NL  

Voedingsindustrie  KR  KR  

Textielindustrie  KR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  KR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  KR  KR  

Meubelindustrie  GR KR  

Nutsvoorzieningen DR  GR  

Bouw  DR  KR  

Groothandel & Logistiek DR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten DR  KR  

Vastgoed & Verhuur KR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur GR  KR  

Onderwijs GR  GR  

Zorg OR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 

De Cleantech Regio kent sterke maar (nog) beperkt ingebedde clusters in HTSM, 

Agrofood, Chemie en Logistiek. Voor het uitbouwen van de Cleantech�specialisatie is 

een goede en hoogwaardige inbedding van de regionale arbeidsmarkt een pre. De 

regio kent daarentegen in haar eigen regio veel cross�overkansen van sectoren die 

goed zijn ingebed, zoals Agrofood�diensten, HTSM en creatieve sectoren. Het heeft 

ook buurregio’s die goed zijn ingebed in een aantal clusters waar de Cleantech Regio 

ook sterk in is. Vergeleken met de regio Zwolle en Arnhem�Nijmegen heeft het een 

relatief kleine economie die moeilijk opschaalt, en mist het ook kennisinstellingen en 

onderwijs die belangrijk zijn voor skill�gerelateerdheid en haar inbedding. Het heeft 

dus wel buren die complementair zijn qua sectorstructuur, die skill�sterktes en skill�

kansen hebben die kunnen aansluiten bij de regionale economie van de regio, en die 

ook goede kennisinstellingen herbergen (Twente, Zwolle, Wageningen en Arnhem�
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Nijmegen). De regionale scores in relatie tot haar buurregio’s zijn weergegeven in 

tabel 18. 

 

Tabel 18: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de DUS�

regio Cleantech 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 
 

Kracht van de Cleantech Regio 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de provincie 

en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de Cleantech Regio 

(tabel 19). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. Een sector 

kan bijvoorbeeld als sterkte worden gecategoriseerd omdat er veel specialisatie en 

inbedding en dus veel combinatievermogen is, maar tegelijk een zwakte zijn omdat er 

een krimpend groeiregime overheerst. Ook moet worden opgemerkt dat de 

kwantitatieve analyses voor een deel gebaseerd zijn op ISB�indelingen van 

bedrijvigheid. Die zijn soms wat arbitrair. In Apeldoorn werken er bij de 

belastingdienst bijvoorbeeld veel ICT’ers, maar wordt de dienst om begrijpelijke reden 

ingedeeld bij de sector ‘overheid’. In die zin is de SWOT eerder startpunt dan eindpunt 

van denken: het gaat erom welke aspecten van de economie belangrijk worden 

bevonden. 
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Tabel 19: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Cleantech Regio 

 

 
 
Van feiten naar sturing 

 

Tijdens het scenariogesprek ontstond er veel energie op de volgende drie thema’s: 

• De Cleantech Regio als landschapsstad De Cleantech Regio is geen sterk 

verstedelijkt gebied. De regio bestaat uit een netwerk van overzichtelijke en 

deels historische steden in een landelijke en groene omgeving, een 

‘landschapsstad’ dus. Veel hoogopgeleide werknemers die werkzaam zijn in 

technische sectoren of beroepen voelen zich thuis in zo’n groene 

woonomgeving die bovendien nog betaalbaar is. Biedt de metafoor van de 

‘landschapsstad’ perspectieven voor de verdere ontwikkeling van de 

Cleantech Regio? En wat betekent dit voor het creëren van nieuwe 

woonmilieus en mobiliteitssystemen in het gebied? 

• De Cleantech Regio als hub De Cleantech Regio op zich is relatief klein. 

Samenwerking met omliggende gebieden is nodig om de kritische massa te 

bereiken die een Brainport Eindhoven bijvoorbeeld heeft ontwikkeld. Hoe kan 

de Cleantech Regio ten volle profiteren van haar locatievoordeel? De A1 is 

belangrijk, maar wellicht dat ook nieuwe vervoersmodaliteiten de hub�functie 

van de Cleantech Regio een impuls geven – denk aan een lightrail, hyperloop 

of snelbus naar en vanuit de Randstad, Twente en mogelijk zelfs Duitsland 

waarmee de regio zou kunnen uitgroeien tot de schakel tussen het meer 

Angelsaksisch georiënteerde westen (Randstad) en het op het Rijnlandse 

model gerichte oosten (Euregio). Daarmee zou de Cleantech Regio als hub in 

de toekomst verder gestalte kunnen krijgen. 

• Een verrijkt concept van Cleantech Het begrip cleantech is ontstaan 

vanuit het economisch veld. In het onderzoek en tijdens de discussie komt 

naar voren dat het concept in veel meer opzichten past bij de regio. Het 

woonklimaat is uitstekend voor technici. De waarden achter cleantech passen 
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goed bij het verleden van de Hanze en de Moderne Devotie. De inwoners 

blijken het meest van alle Nederlandse actief op het gebied van schone 

energie. Cleantech past dus goed bij de hardware, software, orgware en 

mindware van de regio. 
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DUS�regio Food Valley 
 

Kwalitatieve analyse 

 

De DUS�regio Food Valley bestaat uit de Gelderse gemeenten Ede, Wageningen, 

Barneveld en Scherpenzeel en de Utrechtse gemeenten Renswoude, Veenendaal en 

Rhenen (figuur 35). Met de campus van de Wageningen Universiteit (WUR) als 

uithangbord profileert de regio zich als wereldspeler in de agrofood�industrie. Behalve 

de WUR heeft de regio ook hbo� en mbo�onderwijs met doorlopende leerlijnen food 

(KennisAs Ede�Wageningen). Daarnaast heeft Food Valley gespecialiseerde 

onderzoeksinstituten en zo’n 2600 bedrijven (exclusief retail) die actief zijn in food�

gerelateerde bedrijvigheid. De regio richt zich op de hele keten oftewel ‘van zaad tot 

karbonaad’ en ‘van grond tot mond’. Deze kennisbasis, kritische massa en 

ketenintegratie maken de regio tot een innovatief ecosysteem dat aantrekkelijk is voor 

multinationals en kennisinstituten. Zo hebben Unilever R&D en TNO Voeding in 2016 

bekendgemaakt zich op de campus van de WUR te gaan vestigen, terwijl de WUR�

incubator al vol zit voordat hij geopend wordt.  

 

Met haar fundamentele food�onderzoek streeft de WUR naar het oplossen van 

problemen op wereldschaal. Daarin slaagt ze ook: de universiteit is tot ver buiten ons 

land bekend, doet wereldwijd onderzoek en trekt talent van Berlijn tot Beijing. De 

WUR verbindt zich weliswaar aan Oost�Nederland, maar definieert lokaal als ‘daar 

waar de gemeenschappen zijn’, zoals Visserij in Yerseke en Glastuinbouw in Bleiswijk. 

In de Food Valley zelf werkt de WUR bijvoorbeeld samen met het ziekenhuis in Ede 

(Alliantie Voeding Gelderse Vallei) en een bioboer in Lunteren die rauwmelkse kazen 

produceert (Remeker Kaas). 

 

Figuur 35: Gebiedsindeling DUS�regio Food Valley 
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Verwondermoment 1: Beijing dichterbij dan Barneveld? 

 

Er zijn in de regio FoodValley voldoende bedrijven die op eigen kracht bouwen aan een 

kennisbasis en niet per definitie zijn aangewezen op de WUR. Daarbij kan de vraag 

gesteld worden:  

Is er sprake van een ‘afstand’ tussen de onderzoekers en de ondernemers? Is er in de 

Food Valley (en bij de WUR) meer verbinding tussen global en local wenselijk? Of is 

het geen probleem dat beide werelden in de food naast elkaar bestaan? De missing 

link zit misschien wel in een koppeling van het hbo� en mbo�onderwijs met het mkb. 

Zo geeft het Poultry Expertise Centre, een samenwerkingsverband van bedrijven, 

overheden en kennisinstellingen in de pluimveesector, in Barneveld trainingen. Ook 

doet het centrum toegepast onderzoek, onder meer in een eigen innovatieve 

pluimveestal. 

 

Food Valley lijkt een homogene regio: ze heeft een helder profiel, een gedeelde 

productiestructuur en een aantrekkelijke leefomgeving met een goede stad�

landbalans. Belangrijk onderdeel van de cultuur is het protestants�christelijke geloof, 

wat zich niet alleen vertaalt in een hoog arbeidsethos en zelfredzaamheid, maar ook in 

een sterke gerichtheid op de eigen kring. Dat zien we vooral in de buitengebieden van 

Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk en Renswoude. De focus op het eigene kan 

echter ook tot uitsluiting leiden. Dit kan effect hebben op jongeren met een 

migratieachtergrond die op de regionale arbeidsmarkt willen komen.  

De komst van een nieuwe generatie gemeentebestuurders in Food Valley heeft de bestaande 

bereidheid tot bovenlokale samenwerking geïntensiveerd. Daarbij lijkt de regionale 

samenwerking ook steeds meer tot wasdom te komen. Binnen korte tijd is er vooruitgang 

geboekt, waarbij de gemeenten elkaar steeds meer lijken te gunnen. Ede heeft nu bijvoorbeeld 

de voortrekkersrol in het arbeidsmarktbeleid, terwijl de verbinding tussen Wageningen en Ede 

in de KennisAs Ede-Wageningen meer vorm krijgt. Wel wordt gesignaleerd dat het cruciaal is 

om binnen de regio te blijven investeren in de verbinding tussen het kennishart van de regio 

(rondom de WUR) en de andere gebieden.  

 

Verwondermoment 2: Focus op economie binnen Food Valley? 

 

Met de scherpe focus op economie speelt in de regio Food Valley steeds de vraag hoe 

organiseren wij onszelf én welke dwarsverbanden zijn nodig om gericht allianties aan 

te gaan met naburige regio’s, zoals Amersfoort, Brainport en Arnhem�Nijmegen. In 

het aanbod van Food Valley is het ICT�cluster van Veenendaal wellicht een 

interessante troefkaart, omdat ICT steeds belangrijker wordt voor het foodcluster 

(denk aan precisielandbouw en big�fooddata). Vooral de link met Noord�Brabant en 

mogelijk Twente en de Achterhoek biedt kansen om het agrofood�complex in de regio 

te verbreden met machinebouwers en ‘apparatenmakers’. Kansen in de relatie tussen 

sport, gezondheid en voeding worden verkend met Arnhem en Nijmegen.   

 

Kwantitatieve analyse 

 

Hierna zijn voor de regio Food Valley de resultaten van de analyses naar het 

verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen opgenomen. 
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Verdienvermogen 

 

Gemeten naar toegevoegde waarde kent de DUS�regio Food Valley een 

verscheidenheid aan specialisaties (figuur 36). Er zijn diverse industriële specialisaties 

: textiel� en kledingindustrie, technologische industrie, meubelindustrie en 

metaalindustrie. Ook landbouw, bouw, groothandel & logistiek, onderwijs en overige 

diensten zijn regionale specialisaties. De voedingsindustrie, die een belangrijk 

onderdeel vormt van de topsector agrofood is in de regio overtegenwoordigd. De 

locatiequotiënt ligt (118) ligt echter net onder de grens van een regionale specialisatie 

(120). Daarnaast heeft de regio een aantal belangrijke spelers in de topsector, die niet 

onder de voedingsindustrie vallen, zoals NIZO food research en Deli XL.    

Na 2008 laten vrijwel alle bedrijfstakken krimp van de toegevoegde waarde zien (tabel 

20). Een uitzondering vormen de Metaalindustrie en de Technologische industrie. 

Evenals voor 2008 het geval is, manifesteren deze bedrijfstakken zich als star. 

Daarnaast is de bedrijfstak Nutsvoorzieningen in de gehele periode na 2002 een rising 

star en de Zorg een slowly growing industry. 

 

Figuur 36: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Food Valley, gemeten in 

toegevoegde waarde (2013) 

 

 
 

Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 

weergegeven als 200). Bron: CBS 
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Tabel 20: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Food Valley 

 

Food Valley 
2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013 

Landbouw        

Voedingsindustrie        

Textielindustrie        

Hout� & Papierindustrie        

Chemie        

Metaalindustrie        

Technologische industrie        

Meubelindustrie        

Nutsvoorzieningen       

Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       

 

 
 

Veel van de na 2008 krimpende bedrijfstakken, lieten voor 2008 nog groei zien, maar 

deze groei bleef achter bij de nationale groei. Alleen Landbouw, Textielindustrie, 

Openbaar Bestuur en Onderwijs laten gedurende de gehele periode krimp van het 

verdienvermogen zien.  

 

Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2000�2015 is de groei van de werkgelegenheid in de regio Food Valley 

achtergebleven bij de groei van Oost�Nederland. De belangrijkste oorzaak hiervan is 

een ongunstige productiestructuur. Anders dan bij de toegevoegde waarde heeft de 

regio geprofiteerd van gunstige regionale factoren.  

Wat betreft starters blijft Food-Valley iets achter bij Oost-Nederland (figuur 37). De gemiddelde 

jaarlijkse startquote bedoeg 9,4% (Oost-Nederland 9,6%).Het aantal stoppers ligt iets onder het 

gemiddelde van Oost-Nederland. De stopquote bedroeg 6,6% (Oost-Nederland 6,8%). De 

turbulentie blijft hierdoor achter bij Oost-Nederland. De netto-toetreding ligt op het 

gemiddelde van Oost-Nederland.  
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Figuur 37: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland per DUS�

regio (2001�2015) 

 
Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per bedrijfstak laten zien dat er in vijf bedrijfstakken sprake is van een 

ondernemersregime (tabel 21). Dit zijn Media & ICT, Zakelijke diensten, Onderwijs, 

Zorg en Cultuur & Recreatie. Daarnaast manifesteren de Technologische industrie, de 

Meubelindustrie, de Nutsvoorzieningen en Detailhandel & Horeca zich als geroutineerd 

regime. De ontwikkeling van de Technologische industrie en de Meubelindustrie wijkt 

daarmee af van de rest van Oost�Nederland. Op het niveau van het landsdeel is in 

deze bedrijfstakken sprake van een krimpregime. 

Van de bedrijfstakken die goed scoren op aanpassingsvermogen en dus voor groei van 

de werkgelegenheid zorgen, laten alleen de Technologische industrie (star), de 

Nutsvoorzieningen (rising star) en de Zorg (slowly growing industry) groei van de 

toegevoegde waarde zien. De overige bedrijfstakken vallen in de categorie shrinking 

industries. 

 

  



 108 

Tabel 21: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Food Valley (2001�2015) 

 

  
Food 

Valley  
Oost�NL  

Voedingsindustrie  KR  KR  

Textielindustrie  KR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  DR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  GR  KR  

Meubelindustrie  GR KR  

Nutsvoorzieningen GR  GR  

Bouw  KR  KR  

Groothandel & Logistiek KR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur DR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur KR  KR  

Onderwijs OR  GR  

Zorg OR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 
De regio Food Valley kent sterke en goed ingebedde clusters in Agrofood�productie en 

Dienstverlening, Tuinbouw, LSH en Logistiek. In de eigen regio zijn er cross�

overkansen voor Zakelijke en Financiële dienstverlening, ICT, HTSM en Creatieve 

industrie. Die zijn alle zeer goed ingebed. De economie is echter in veel gevallen 

relatief klein, en bedrijfstakken zijn vaak kleiner dan de kritische massa om te 

functioneren als een zelfstandig cluster. De regio kent verder maar weinig bedreigde 

of zwakke clusters. Het ligt geografisch als een scharnierpunt tussen Oost�Nederland 

en de Randstad, heeft buren die sterk complementair zijn qua sectorstructuur, en 

bovendien skill�sterktes en skill�kansen die kunnen aansluiten bij de regionale 

economie van de regio. Zo is er naar vrijwel alle kanten sterke aansluiting op 

Dienstverlening, Life Sciences & Health en ICT. De regionale scores in relatie tot haar 

buurregio’s zijn weergegeven in tabel 22. 
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Tabel 22: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de 

regio Food Valley 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 
 

Food Valley kent veel kansen voor vernieuwing en cross�overs samenhangend met 

menselijk kapitaal die in de regio kunnen worden opgeschaald, en kan voor 

economische structuurversterking aansluiting zoeken bij gespecialiseerde en 

gediversificeerde buurregio’s. Specifieke cross�overs, zoals met HTSM�food en Health, 

kunnen zelfs verder worden gezocht in Eindhoven of Utrecht. De regio is in haar skill�

basis meer dan alleen Food Valley; het heeft goede skills voor vrijwel alle clusters. De 

schaal van afzetmarkt en agglomeratievoordelen kan intern een probleem zijn, en 

daarom is samenwerking over de regiogrens wel een belangrijke strategie. Veel 

topvoorzieningen als opleidingen en grote bedrijven zitten (complementair) bij de 

buren. Zie voor een uitgebreidere analyse van geïdentificeerde skill�gerelateerde 

bedrijfstakken en beleidsimplicaties, Van Oort et al. (2016). 

 

Kracht van Food Valley 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de provincie 

en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de regio Food 

Valley (tabel 23). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. Een 

sector kan bijvoorbeeld als sterkte worden gecategoriseerd omdat er veel specialisatie 

en inbedding en dus veel combinatievermogen is, maar tegelijk een zwakte zijn omdat 

er een krimpend groeiregime overheerst. Ook moet worden opgemerkt dat de 

kwantitatieve analyses voor een deel gebaseerd zijn op ISB�indelingen van 

bedrijvigheid. Die zijn in het geval van Food Valley regelmatig wat arbitrair. De 
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kennisintensieve foodbedrijvigheid in het gebied is vrijwel volledig in andere SBI�

coderingen dan food ingedeeld. Twee van de grootste foodbedrijven (NIZO Food 

Research en Deli XL) zitten bijvoorbeeld ook in andere SBI�coderingen.  

 

Tabel 23: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Food Valley 

 

 
 
Van feiten naar sturing 
 

Tijdens het scenariogesprek leveren enkele uitdagingen veel energie op.  

• Food & Health De samenwerking tussen Food en Health kan worden 

uitgebouwd. De WUR heeft contacten met Philips, de regio overweegt allianties 

met Nijmegen en Papendal. Op die manier kan de regio inspelen op een thema 

dat, de vergrijzing indachtig, zonder twijfel aan belang gaat winnen. Ook de 

verdere samenwerking tussen mbo, hbo en universiteit werd belangrijk 

gevonden. Dat sluit goed aan bij de constatering dat de regio relatief veel 

laagopgeleide inwoners heeft. Het is zaak die capaciteit ten volle uit te nutten.  

• World Food Center Het World Food Center dat de regio rond station Ede�

Wageningen tot stand wil brengen is niet alleen een kans om Food Valley beter 

te profileren. Naast uithangbord kan het belevingscentrum rond voeding ook 

fungeren als een ‘totempaal’ binnen de regio: een ontmoetingsplek en 

laboratorium voor alle partijen in Food Valley die actief zijn in de agrofood�

industrie. In het World Food Center kan ook worden gewerkt aan een betere 

verbinding tussen de WUR en het mkb, tussen mondiale trends en lokale 

tradities. Kortom: een schakel tussen de global pipelines en de local buzz die 

Food Valley typeren. 
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DUS�regio Noordrand Veluwe 
 

Kwalitatieve analyse 

De DUS�regio Noordrand Veluwe bestaat uit de gemeenten Elburg, Ermelo, 

Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Putten in de provincie Gelderland en de gemeente 

Zeewolde in de provincie Flevoland (figuur 38). Deze regio wijkt iets af van de 

bestuurlijke WGR22�Regio Noord�Veluwe (RNV). Dit is een samenwerkingsverband van 

de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten – waarin op 

een aantal beleidsvelden ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en 

Zeewolde deelnemen. 

Figuur 38: Gebiedsindeling DUS�regio Noordrand Veluwe 
 

 

 

Van alle regio’s uit het onderzoek kent Noordrand Veluwe de hoogste arbeids�

participatie, de laagste werkloosheid en het laagste percentage huishoudens in de 

bijstand. De groei in de werkgelegenheid en die van de toegevoegde waarde tussen 

2002 en 2013 is ongeëvenaard in de oostelijke regio’s en is in belangrijke mate toe te 

schrijven aan regiospecifieke factoren.  

De regio kent veel technisch georiënteerde bedrijven. Ondernemers in de regio 

kenmerken die omgeving als ’specialistische mbo, allemaal niches’. Er zijn weinig 

grootschalige productiebedrijven. Het zijn van origine startende ondernemers geweest 

                                                           
22 Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet maakt samenwerking mogelijk tussen gemeenten (en 

andere openbare lichamen).  
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die een duidelijk gat in markt hebben gezien. Veel bedrijven zijn bovendien 

voortzettingen, al dan niet via een familie. Deze bedrijven zijn ook veelal goed door de 

crisis gekomen. Zij hebben een eigen markt, binnen specialistische niches.  

De scholingsgraad van de beroepsbevolking is niet hoog (25% van de 

beroepsbevolking heeft een lage opleiding), maar men is wel handig en slim. Er zijn 

weinig productinnovaties; er zijn wel heel veel slimme toepassingen van bestaande 

kennis en technieken.  

De regio kent veel specialistische bedrijven die op die manier een niche in de 

(wereld)markt hebben gevonden. De noodzaak van technisch goed onderlegd 

personeel werd al vroeg onderkend in de regio. Sinds 2000 is er het Platform Techniek 

Noordwest Veluwe, waarin onderwijsinstellingen en bedrijven het technisch 

beroepsonderwijs actueel houden. Het triple�helixplatform De Diamant van Midden� 

Nederland speelt daarin een stimulerende rol. 

Verwondermoment 1: het verdienvermogen van de mbo�economie 

De vele beleidsdocumenten over stedelijke innovatie en kenniseconomie in ons land 

maskeren enigszins dat er ook in meer landelijke gebieden (zoals in Oost�Nederland 

Noordrand Veluwe, het Rivierengebied en delen van Twente) goed geld wordt verdiend 

met een beroepsbevolking die voor een groot deel uit mbo’ers bestaat. Diverse meer 

landelijke regio’s in Oost doen het beter dan veel stedelijke regio’s als het gaat om de 

ontwikkeling van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De sleutel? Een historisch 

gegroeid en verankerd bedrijfsleven met eigen niches in de wereldmarkt en de 

vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op nieuwe omstandigheden.  

Een kenmerk van de economie van Noordrand Veluwe is ook de sterke positie van 

persoonsgerichte activiteiten. Met meer dan 20% van de banen, is Zorg de 

belangrijkste werkgever in de regio. Grote werkgevers zijn de ’s Heeren Loo 

Zorggroep, de GGZ�instelling Veldwijk in Ermelo en het ziekenhuis Sint Jansdal en 

Thuiszorg Icare in Harderwijk. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn belangrijk. De 

extramuralisering van de zorg raakt de instellingen in de regio. Tegelijkertijd ziet de 

regio hoofdkantoren van de zorginstellingen verhuizen naar de grotere gemeenten in 

de buurt.  

De regio kent een grote veerkracht, die gedeeltelijk door de religieuze signatuur kan 

worden verklaard. Mensen worden niet aan hun lot overgelaten. Zo vonden veel van 

de werkloos geworden werknemers van Scheer & Foppen, een 

elektronicaspeciaalzaken�keten met hoofdkantoor in Harderwijk, dat in juni 2016 

failliet ging snel weer werk bij andere, groeiende bedrijven in de regio. Slechts 2,4% 

van de huishoudens ontvangt een bijstandsuitkering (cijfers uit 2015, landelijk is dat 

4,8%).  

Verwondermoment 2: hoe homogeen is de Noordrand Veluwe? 
 
Is het gebied echt één regio? Er lijkt een scheiding in de gebieden boven en onder 
de Hierdense Beek te zijn. Ten noorden van de beek (Elburg, Oldenbroek) is het 
vizier gericht op Zwolle, ten zuiden op Harderwijk en Amersfoort. Men signaleert 
ook een ander politiek en cultureel klimaat in deze subregio’s van de Noordrand 
Veluwe. 
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Kwantitatieve analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor de DUS�regio Noordrand Veluwe de resultaten van de 

analyses naar het verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het 

combinatievermogen opgenomen. 

 

Verdienvermogen 

 

De groei van de toegevoegde waarde in de regio Noordrand Veluwe lag tussen 2002 

en 2013 aanzienlijk boven de nationale groei en de groei van landsdeel Oost. Dit geldt 

zowel voor de periode voor 2008 als de periode na 2008. Voor 2008 lag de groei in het 

Rivierengebied, de Achterhoek en de regio Zwolle nog boven die van de Noordrand 

Veluwe. Na 2008 was de regio Noordrand Veluwe koploper. Met de regio Nijmegen 

was het de enige regio in het landsdeel Oost, die nog groei liet zien. Gemeten naar het 

verdienvermogen lijkt de Noordrand Veluwe crisisbestendig. Uit de shift�share analyse 

blijkt dat de regio profiteert van positieve regionale omstandigheden. 

 

De specialisatie op agrofood komt ook naar voren in de hoge locatiequotiënten voor de 

sectoren Landbouw en Voedingsindustrie (figuur 39). Het aandeel van deze sectoren in 

de regionale toegevoegde waarde is tweemaal zo hoog als landelijk het geval is en ook 

aanzienlijk hoger dan het vergelijkbare aandeel in landsdeel Oost. 

 

Figuur 39: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Noordrand Veluwe, gemeten 
in toegevoegde waarde (2013) 
 

 
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 

weergegeven als 200).  Bron: CBS 
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Tabel 24: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Noordrand 

Veluwe 

 

Noordrand Veluwe 
2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013  

Landbouw        

Voedingsindustrie        

Textielindustrie        

Hout� & Papierindustrie        

Chemie        

Metaalindustrie        

Technologische industrie        

Meubelindustrie        

Nutsvoorzieningen       

Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       

 

 
 

Na 2008 laten nog veel sectoren groei van de toegevoegde waarde zien (tabel 24). 

Landbouw, Voedingsindustrie en Cultuur & Recreatie fungeren als star en 

energieproductie als rising star. Het gaat hierbij echter om een relatief kleine sector. 

Van krimp is alleen sprake in de sectoren Hout� & Papierindustrie, Metaalindustrie, 

Meubelindustrie, Bouw, Media & ICT, Financiële diensten en Onderwijs. De overige 

sectoren laten een bescheiden groei zien. Voor 2008 lieten alleen Landbouw en 

Energieproductie krimp zien. Van de sectoren die voor 2008 sterke groei lieten zien, 

kon alleen de Voedingsindustrie zich na 2008 als star handhaven. De sector Media & 

ICT, die voor 2008 nog een rising star was, viel terug naar krimp. Deze bedrijfstak 

heeft de verwachtingen dus niet kunnen waarmaken. 
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Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2000�2015 lag de groei van de werkgelegenheid in de regio Noordrand 

Veluwe boven het niveau van Oost�Nederland. Evenals bij de toegevoegde waarde 

heeft de regio geprofiteerd van gunstige regionale factoren.  

 

Het aantal starters in de Noordrand Veluwe ligt op het gemiddelde niveau van Oost-

Nederland(figuur 40). De gemiddelde jaarlijkse startquote in de periode 2001-2015 bedroeg 

9,6% (Oost-Nederland: 19,6%). De gemiddelde jaarlijkse stopquote ligt met 6,9% eveneens op 

het landsdelige niveau (6,8%). Turbulentie en netto-toetreding zijn nagenoeg gelijk aan het 

gemiddelde voor Oost-Nederland. 

Figuur 40: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland per DUS�

regio (2001�2015) 

 
Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per bedrijfstak laten zien dat er in vijf sectoren, gemeten over de periode 

2001�2015 sprake is van een ondernemersregime (tabel 25). Dit zijn 

Energieproductie, Bouw, Media & ICT, Zakelijke diensten, Zorg en Cultuur & Recreatie. 

Daarnaast manifesteren de Voedingsindustrie, Textielindustrie, Chemie, 

Technologische industrie, Groothandel & Logistiek, Detailhandel & Horeca, Vastgoed & 

Verhuur en Onderwijs zich als geroutineerd regime. De groei van de werkgelegenheid 

rust op een brede basis. Opvallend is dat een aantal industriële sectoren groei (door 

bestaande bedrijven) laten zien, waar binnen de rest van Oost�Nederland sprake is 

van krimp.  

  

Alle sectoren die goed scoren op aanpassingsvermogen en dus voor groei van de 

werkgelegenheid, laten groei van de toegevoegde waarde zien. Alleen de 

Voedingsindustrie manifesteert zich als star. De overige sectoren die goed scoren op 

aanpassingsvermogen zijn slowly growing industries. 
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Tabel 25: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Noordrand Veluwe (2001�

2015) 

 

  
Noordrand    

Veluwe  
Oost�NL  

Voedingsindustrie  GR  KR  

Textielindustrie  GR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  GR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  GR  KR  

Meubelindustrie  KR KR  

Nutsvoorzieningen KR  GR  

Bouw  OR  KR  

Groothandel & Logistiek GR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur GR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur KR  KR  

Onderwijs GR  GR  

Zorg OR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 

De Noordrand Veluwe kent sterke en goed ingebedde clusters in Logistiek, Agrofood�

diensten en Tuinbouw. Er zijn in de eigen regio cross�overkansen voor Water en 

Agrofood�productie die zeer goed zijn ingebed, maar de regio is maar beperkt bedeeld 

in skill�kansen vanuit de andere clusters in de eigen regio (HTSM, LSH, ICT, Diensten). 

De regio ligt geografisch als een scharnierpunt in Oost, en heeft buren die sterk 

complementair zijn qua sectorstructuur, en bovendien skill�sterktes en skill�kansen 

hebben die kunnen aansluiten bij de regionale economie van de Noordrand Veluwe. De 

regionale scores in relatie tot haar buurregio’s zijn weergegeven in tabel 26. Zo is er 

naar Food Valley en Amersfoort�Utrecht sterke aansluiting op zakelijke dienstverlening 

en Life Sciences & Health (waar de regio zelf zwak in is), en hebben Zwolle en de 

Cleantech Regio complementariteit in vooral Hightechsystemen en 

Materialenspecialisaties.  
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De Noordrand Veluwe kent beperkt zelf kansen voor vernieuwing en cross�overs 

samenhangend met menselijk kapitaal die in de regio kunnen worden opgeschaald, 

maar moet voor economische structuurversterking aansluiting zoeken bij 

gespecialiseerde en gediversificeerde buurregio’s, waarbij Food Valley en Amersfoort�

Utrecht sterk zijn op veel skill�fronten zoals Dienstverlening, LSH en Creatieve 

industrie en bovendien noodzakelijke opleidingen, kennisinstellingen en 

marktpotentiaal door de nabijheid van de Randstad kunnen bieden, terwijl de 

Cleantech Regio en Zwolle relatief sterk zijn op HTSM, en in mindere mate ook op 

LSH. De regio moet nadenken over welke ruimtelijke en economische 

beleidsinstrumenten aansluiten bij de ontwikkeling van de eigen en ‘te lenen’ voorraad 

vaardigheden en skills (Van Oort et al. 2015). Zie voor een uitgebreidere analyse van 

geïdentificeerde skill�gerelateerde bedrijfstakken en beleidsimplicaties, Van Oort et al. 

(2016). 

Tabel 26: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de DUS�

regio Noordrand Veluwe 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 

Kracht van Noordrand Veluwe 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de provincie 

en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de regio Noordrand 

Veluwe (tabel 27). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. Een 

sector kan bijvoorbeeld als kans worden gecategoriseerd omdat er een 

ondernemersregime heerst, en tegelijk een bedreiging zijn vanwege te weinig 

inbedding op de arbeidsmarkt. In die zin is de SWOT eerder startpunt dan eindpunt 

van denken. Er zijn verschillende analyses uitgevoerd. Het gaat er bij de 

beleidsontwikkeling vervolgens om welke aspecten van de economie belangrijk worden 

bevonden. 



 118 

 

Tabel 27: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Noordrand Veluwe 

  
Van feiten naar sturing 

 

In het scenariogesprek riep een aantal thema’s energie op in de regio.  

• Innovatieve maakindustrie. Ten eerste was dat het versterken van het 

innovatieve vermogen van de Maakindustrie. Ondernemers doppen hun eigen 

boontjes, maar zijn daardoor ook wel wat naar binnen gericht. Er is innovatief 

vermogen. Dat blijkt wel uit de successen van de afgelopen jaren: het is goed 

dat uit te bouwen. Het Innovatiehuis moet daar een belangrijke rol bij spelen. 

• Engineers. Een speciale opgave is daarbij om de regio aantrekkelijker te 

maken voor technici of om technici te ‘halen uit naburige regio’s’. Er is een 

groot gebrek aan ‘engineers’. 

• Agri en Logistiek? Het onderzoek geeft aan dat Agribusiness en Logistiek 

sterke sectoren zijn in de regio. Dat werd niet zo gezien in de regio, en is 

interessant om te exploreren. Welke contacten zijn er bijvoorbeeld tussen de 

regio en de WUR?  

• Toerisme. Het verder ontwikkelen van het toeristisch product door aansluiting 

te zoeken bij de Hanzepromotie. Dat is beter dan een ‘Alleingang’ op eigen 

profiel. 

• Vliegveld Lelystad. Vliegveld Lelystad kan veel gaan betekenen voor de 

regio. Het is goed gezamenlijk de mogelijkheden op te pakken. Zorgpunt 

daarbij is de toenemende congestie op de A28: daar zou Den Haag meer 

aandacht voor moeten hebben. 
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• Dwarsverbanden. De regio ziet kansen voor cross�overs tussen Recreatie, 

Zorg en Agro. Daar zou gezamenlijk aan gewerkt kunnen worden.   
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DUS�regio Rivierengebied 
 

 

Kwalitatieve analyse 

 

De regio Rivierengebied bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 

Lingewaal, Maasdriel, Neder�Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel (figuur 41). De 

streek ligt in een vruchtbare delta, op een kruispunt van doorgaande (inter)nationale 

verbindingen en omvangrijke stedelijke afzetmarkten in het noorden, westen en 

zuiden. Het Rivierengebied wordt steeds meer onderdeel van uitdijende en 

overlappende grootstedelijke regio’s, in het bijzonder Brabantstad in het zuiden en de 

Noordvleugel van de Randstad in het Noordwesten. Door het landschap en historische 

kernen is de streek aantrekkelijk voor hoogopgeleiden (met gezinnen) die naar de 

grootstedelijke regio’s pendelen. Ook voor zakelijke dienstverleners die vanuit de regio 

de Randstad en Zuid�Nederland kunnen bestrijken is de regio aantrekkelijk. Ten slotte 

geeft de ligging en landschappelijke kwaliteit kansen op recreatieve activiteiten.  

Figuur 41: Gebiedsindeling DUS�regio Rivierengebied 

 
 

De regio combineert gemiddeld hoge besteedbare inkomens (het hoogst van alle 

regio’s in Oost) met een relatief lage opleiding van de beroepsbevolking (27% heeft 

een lage opleiding, hetgeen de hoogste score is in Oost�Nederland). Mensen gaan van 

oudsher snel in het bedrijf werken en laten school voor wat het is. Werkgelegenheid 

vinden we in het Rivierengebied vooral in de Agrarische sector en de Zakelijk 

dienstverlening. Speerpunten van de regio zijn Agribusiness, Logistiek en Recreatie & 

Toerisme. 

De regionale economie wordt van oudsher sterk bepaald door de Tuinbouw: fruit, 

groenten (champignons, paprika’s) en laan� en sierbomen (Opheusden en omgeving). 
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De fruitteelt vindt zijn oorsprong in de vruchtbare vette rivierklei. Een bedreiging voor 

deze sector is het gebrek aan innovatie. Concurreren op de ‘platte appel’ met 

rivaliserende producenten zoals Polen is een verloren zaak: daar ligt de kostprijs veel 

lager. Er liggen kansen als het Rivierengebied als kwaliteitsregio wordt neergezet rond 

een filosofie van ‘Toscane in Rivierenland’. Hierdoor is het wellicht mogelijk Fruit en 

Toerisme te combineren. 

Het rivierengebied wil zich specialiseren als logistieke hotspot. De centrale ligging is 

een pre, alsook de aanwezigheid van belangrijke droge en natte infrastructuur. Op het 

bedrijventerrein Medel bij Tiel hebben zich al diverse grote distributiecentra gevestigd. 

Voor de toekomst is de relatie met het concurrerende Valburg belangrijk. Daarnaast is 

een overlaadpunt op de Betuweroute belangrijk. Overigens is de groeiende congestie 

op de A15 tegelijk ook een zorgpunt van de regio.  

De specialisaties logistiek en tuinbouw zouden samen moeten komen in het project 

Fresh Food and Consolidation Centre, waar gewerkt wordt aan nieuwe logistieke 

concepten rond (vers) voedsel, een cross�over met belangrijke potentie gezien 

bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de detailhandel.  

Het Rivierengebied is een eigenzinnige regio. Door de geïsoleerde ligging tussen de 

rivieren is er van oudsher een mentaliteit waarbij men voor zichzelf zorgt, en die ook 

past bij de religieuze signatuur van de regio. Ook nu nog is de marktsector op zichzelf: 

er zijn veel kleine, betrekkelijk ongeorganiseerde bedrijven te vinden (die overigens 

wel een sociale binding met de streek kennen). Ook de bestuurlijke samenwerking 

komt in deze regio niet als vanzelfsprekend tot stand. De streken binnen de regio 

verschillen van elkaar en men oriënteert zich al naar gelang de woonplaats ook op 

verschillende steden buiten het gebied.  

 

Kwantitatieve analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor de regio Rivierengebied de resultaten van de analyses naar 

het verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen 

opgenomen.  

 

Verdienvermogen 

 

De DUS�regio Rivierengebied is wat betreft toegevoegde waarde sterk gespecialiseerd 

in de sector landbouw en visserij (tuinbouw). Daarnaast kent de regio industriële 

specialisaties in de meubelindustrie en in de metaalindustrie. Ook de bouw, 

groothandel en zakelijke diensten zijn als specialisatie te beschouwen (figuur 42).  

 

De groei van de toegevoegde waarde in de regio Rivierengebied lag tussen 2002 en 

2013 boven de nationale groei en boven de groei van landsdeel Oost. De invloed van 

de kredietcrisis is duidelijk zichtbaar. Voor 2008 had de regio het hoogste groeicijfer 

(gemiddelde jaarlijkse groei 3,5%). Na 2008 viel Food Valley ver terug tot onder de 

nationale groei. Gemeten naar het verdienvermogen is de regio Rivierengebied niet 

erg crisisbestendig. Uit de shift�share analyse blijkt dat de regio Rivierengebied 

profiteert van positieve regionale omstandigheden.  
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De sterke groei voor 2008 berust op een groot aantal bedrijfstakken. De meeste 

bedrijfstakken functioneren als slowly growing industries. Landbouw, Chemie en 

Zakelijke diensten manifesteren zich als star; de Voedingsindustrie en Zakelijke 

diensten als growing star. 

 

Na 2008 laten vrijwel alle bedrijfstakken krimp van de toegevoegde waarde zien (tabel 

28). Alleen de bedrijfstak Media & ICT laat nu een bovengemiddelde groei zien en is te 

beschouwen als rising star. De meeste groeisectoren vallen terug. Landbouw en 

Zakelijke diensten zijn na 2008 nog slowly growing industries, maar de 

Voedingsmiddelenindustrie, Chemie en Financiële diensten behoren nu tot de 

krimpende bedrijfstakken. Nutsvoorzieningen, Groothandel & Logistiek, Openbaar 

Bestuur en Zorg vallen na 2008 onder de slowly growing industries, zoals dat ook voor 

2008 al het geval was. 

 
Figuur 42: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Rivierengebied, gemeten in 
toegevoegde waarde (2013) 
 

 
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 
weergegeven als 200).  Bron: CBS 
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Tabel 28: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Rivierengebied 

 

Rivierengebied 
2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013 

Landbouw        
Voedingsindustrie        
Textielindustrie        
Hout� & Papierindustrie        
Chemie        
Metaalindustrie        
Technologische industrie        
Meubelindustrie        
Nutsvoorzieningen       
Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       
 

 
 

Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2000�2015 groeit de werkgelegenheid in de regio Rivierengebied 

aanzienlijk sneller dan in de rest van Oost�Nederland. Na de regio Zwolle is het de 

snelst groeiende regio in Nederland. De regio volgt voor een belangrijk deel het 

nationale groeipatroon. In beperkte mate profiteert de regio Rivierengebied van haar 

productiestructuur en van gunstige regionale omstandigheden.  

 

De regio Rivierengebied kent relatief weinig starters (figuur 43). Alleen in de 

Achterhoek is de gemiddelde startquote in de periode 2001�2015 lager. De 

gemiddelde jaarlijkse startersquote bedroeg 9,1% (Oost�Nederland 9,6%). De 

stopquote ligt nagenoeg op het niveau van Oost�Nederland.  De turbulentie en de 

netto�toetreding liggen hierdoor ten opzichte van de overige regio’s in Oost�Nederland 

op een relatief laag niveau.  
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Figuur 43: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland per DUS�

regio (2001�2015) 

 
Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per bedrijfstak laten zien dat er in vijf bedrijfstakken in de regio 

Rivierengebied sprake is van een ondernemersregime (tabel 29). Dit zijn Bouw, Media 

& ICT, Zakelijke diensten, Onderwijs en Cultuur & Recreatie. Daarnaast manifesteren 

de Meubelindustrie, de Nutsvoorzieningen, Groothandel & Logistiek, Detailhandel & 

Horeca, Openbaar Bestuur en Zorg zich als geroutineerd regime. De Meubelindustrie, 

de Bouw en Openbaar Bestuur onderscheiden zich daarmee in positieve zin van de 

rest van Oost�Nederland. Op het niveau van het landsdeel is in deze bedrijfstakken 

sprake van een krimpregime. Binnen de Industrie bevinden de meeste bedrijfstakken 

zich in een krimpregime. Dit geldt ook voor de Financiële diensten. 

 

De bedrijfstakken in de regio Rivierengebied die goed scoren op aanpassingsvermogen 

en dus voor groei van de werkgelegenheid zorgen, scoren in het algemeen ook goed 

op verdienvermogen. Een uitzondering vormen de Meubelindustrie en de Bouw die na 

2008 zodanig krimpen dat per saldo over de gehele periode 2002�2013 sprake is van 

krimp. 
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Tabel 29: Groeiregimes in de DUS�regio Rivierengebied (2001�2015) 

  
Rivieren  
gebied 

Oost�
Nederland 

Voedingsindustrie  KR  KR  

Textielindustrie  DR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  KR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  KR  KR  

Meubelindustrie  GR KR  

Nutsvoorzieningen GR  GR  

Bouw  OR  KR  

Groothandel & Logistiek GR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur DR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur GR  KR  

Onderwijs OR  GR  

Zorg GR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 

Het Rivierengebied kent sterke en goed ingebedde clusters in Agrofood�productie en 

Dienstverlening, Tuinbouw en Logistiek. In de eigen regio zijn er cross�overkansen 

voor zakelijke dienstverlening, ICT, HTSM en Chemie die zeer goed zijn ingebed: er 

zijn veel skill�kansen die (nog) niet verzilverd zijn en de regio kent weinig bedreigde of 

zwakke clusters. Dat er nog veel potentie en weinig verzilvering is, hangt samen met 

de relatief geringe omvang van de clusters. De regio ligt echter strategisch tussen 

Oost�, West� en Zuid�Nederland en heeft buren die sterk complementair zijn qua 

sectorstructuur. Zo is er naar Utrecht, Food Valley en Den Bosch (Noordoost�Noord�

Brabant) sterke aansluiting op dienstverlening, HTSM, Life Sciences & Health en ICT. 

Arnhem en Nijmegen zijn weliswaar grotere agglomeraties met concentraties van 

complementaire activiteiten, maar de clusters in die regio’s staan zelf meer onder druk 

(in Arnhem meer dan in Nijmegen). Dit wil niet zeggen dat samenwerking dan niet 

opportuun is – wellicht dat cross�overs vanuit en naar deze steden juist ook voor hen 

belangrijk is. De regionale scores in relatie tot haar buurregio’s zijn weergegeven in 

tabel 30. 
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De regio is klein, maar kent kansen voor sectorale diversificatie door goede skill�bases 

voor vrijwel alle clusters. De regio moet nadenken over welke ruimtelijke en 

economische beleidsinstrumenten aansluiten bij de ontwikkeling van de eigen 

voorraad vaardigheden en skills. Veel topvoorzieningen als opleidingen en grote 

bedrijven zitten (complementair) bij de buren. 

Tabel 30: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de DUS�

regio Rivierengebied 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 
 

Kracht van de regio Rivierengebied 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de 

provincie en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de regio 

Rivierengebied (tabel 31). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten 

voorkomen. Een sector kan bijvoorbeeld als kans worden gecategoriseerd omdat er 

veel inbedding is op de arbeidsmarkt, maar een zwakte zijn omdat er een krimpend 

groeiregime heerst wat betreft toegevoegde waarde. In die zin is de SWOT eerder 

startpunt dan eindpunt van denken. Er zijn verschillende analyses uitgevoerd. Het 

gaat er bij de beleidsontwikkeling vervolgens om welke aspecten van de economie 

belangrijk worden bevonden. 
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Tabel 31: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Rivierengebied 

 
 
Van feiten naar sturing  
 

Tijdens het scenariogesprek ontwikkelde zich met name energie op vier thema’s: 

• Den Bosch. De samenwerking met de regio Den Bosch als het gaat om 

logistiek. Door de ligging en de kwaliteit van de inwoners (zie analyse 

combinatievermogen) heeft het Rivierengebied vele mogelijkheden om zich 

door samenwerking verder te ontwikkelen. Op het gebied van de logistiek zag 

men met name mogelijkheden in de regio Den Bosch: de infrastructuur rond 

kennis en bedrijvigheid sluit daar goed aan bij de regio Rivierengebied. 

Daarnaast ligt samenwerking met Food Valley voor de hand. 

• Innovatie. Het innovatieve vermogen van de regio kan sterk omhoog gebracht 

worden door de vele kleine bedrijven beter met elkaar te laten samenwerken. 

Op die manier kunnen kleine bedrijven meegenomen worden met de innovaties 

van grotere bedrijven. En er ontstaan leereffecten.  

• Ligging. De regio buit de strategische ligging als ‘voortuin van de Randstad’ 

onvoldoende uit. Op dit moment wonen er al veel hoogopgeleiden die in de 

Randstad werken. De regio beschikt over de gewenste skill�voorraad om 

bedrijven in zakelijke en financiële diensten en creatieve industrie aan te 

trekken. Je ziet de regio nu ook ontdekt worden als arbeidsplek. Een betere 

communicatie over de regio als vestigingslocatie kan veel opleveren.  

• Dwarsverbanden. Cross�overs tussen fruit en andere sectoren. Op het gebied 

van Agro en Logistiek zijn er in de regio nu al belangrijke innovaties te tonen. 

Die tussen Fruit en Toerisme kunnen ontwikkeld worden. En ook rond 

informatietechnologie en big data zijn er samenwerkingen mogelijk. 
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DUS�regio Twente 
 

 
Kwalitatieve analyse  
 

Met ruim 627.000 inwoners is Twente een dichtbevolkte regio. Ze bestaat uit veertien 

gemeenten, waarvan de drie grootste steden (Enschede, Hengelo en Almelo) goed zijn 

voor ongeveer de helft van het aantal inwoners (figuur 44). Samen met Zuid�Limburg 

heeft Twente de meest honkvaste bevolking van ons land. Een ‘plakfactor’ zijn de vele 

sociaal�culturele netwerken die de regio telt. Toch heeft Twente te maken met een 

brain drain, met name van hoogopgeleide talenten die na hun studie aan de 

Universiteit Twente (UT) de regio verlaten om elders een baan te zoeken. Stuwende 

sectoren van de Twentse economie zijn de Moderne Maakindustrie (en daarbinnen de 

HTSM�sector: Hightech & Smart Materials), Chemie en ICT (en daarbinnen vooral 

creative technology). Daarnaast werkt een groot deel van de beroepsbevolking in de 

Bouw, de Zorg en overige Publieke dienstverlening. 

Figuur 44: Gebiedsindeling DUS�regio Twente 
 

 
Twente heeft vestigingen van enkele grote internationaal opererende bedrijven, zoals 

Thales Nederland, Apollo Vredestein, Siemens, Ten Cate en Grolsch. Grote werkgevers 

zijn verder ziekenhuizen in de drie grote steden en het regionale onderwijs. De 

Universiteit Twente en de bedrijven op het omliggende Kennispark creëren 

hoogwaardige werkgelegenheid. Kenmerkend voor Twente zijn de vele ‘verborgen 

parels’: relatief onbekende, maar sterk gespecialiseerde bedrijven in de Maakindustrie, 

zoals Trioliet in Oldenzaal (voertechniek), Schuitemaker in Rijssen 

(landbouwmachines) en United Springs in Hengelo (veren). Ze zijn innovatief op eigen 

kracht. Hier werken veel Twentenaren met een hbo� of mbo�achtergrond, vaak 

geschoold bij hogeschool Saxion of het ROC van Twente.  
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Verwondermoment 1: heeft high tech inderdaad een schoorsteenfunctie? 

Door partijen in de regio worden de UT en het daaraan grenzende Kennispark 

beschouwd als de trekpaarden van de gehele Twentse economie. Dit innovatieve 

ecosysteem in Enschede heeft in de loop der jaren veel spin�off�bedrijven 

voortgebracht, van booking.com tot high�end technologieleverancier DEMCON. Met 

recht mag de UT zich dan ook ‘de ondernemende universiteit’ noemen. Daarnaast is 

de UT en haar ‘Laan van Innovatie’ een uithangbord voor de regio in binnen� en 

buitenland.  

Tegelijk is de vraag of Twente in haar strategie niet op meer paarden moet wedden 

dan UT en Kennispark. De zogenaamde ‘schoorsteenfunctie’ van hightech staat ter 

discussie. Vooralsnog lijkt er beperkt sprake van te zijn dat hoogopgeleide 

kenniswerkers zorgen voor banen bij laagopgeleiden, zoals werk voor bewakers, 

schoonmakers en horecapersoneel. De regionale werkgelegenheidsgroei lijkt met 

name in andere sectoren te zitten. 

 
In het verleden hadden de Twentse gemeenten regelmatig last van kerktorenpolitiek. 

Daardoor leverde samenwerking niet altijd synergie op. Dankzij de triple�

helixconstructie praten naast de overheid nu ook het onderwijs en ondernemers mee. 

Dat werkt als een hefboom voor de regio, zoals de Twente Board thans laat zien. Het 

denken op regionale schaal heeft met de Agenda van Twente (2008�2017) een impuls 

gekregen: 80 miljoen euro aan investeringen heeft 1,4 miljard aan extra investeringen 

in de regio opgeleverd. Steeds meer lijken gemeenteraden in te zien dat wat goed is 

voor Twente, ook goed is voor de eigen gemeente. Met een nieuwe Agenda van 

Twente in de maak is het van belang op bovenlokaal niveau te blijven denken en stad 

en land aan elkaar te koppelen. Het gaat om inhoud en ambitie, want dat verbindt 

partijen. Wellicht dat de Twentse gemeenten ook zelf als opdrachtgever kunnen 

optreden voor innovatieve projecten die de regio verder brengen (launching 

customers). In dat verband zijn verschillende projecten geopperd, zoals een hyperloop 

(buizenpost voor mensen) naar de Randstad of een hoogwaardig OV�systeem naar 

Duitsland. Twente is duidelijk op zoek naar verbinding, binnen en buiten de regio. 

 
Verwondermoment 2: de mogelijkheden van omliggende regio´s  

In de zoektocht van Twente naar verbinding krijgt Duitsland op dit moment veel 

prioriteit. Een recent succes is de aankondiging van Fraunhofer – een grote Duitse 

organisatie voor toegepast onderzoek – om een vestiging te openen op de UT�campus. 

Ook de gemeente Enschede zet stevig in op het aanhalen van de banden met de 

oosterburen. Daarbij gaat het niet alleen om Hightech, maar ook om de regionale 

arbeidsmarkt voor middelbaar en laagopgeleiden (denk aan Industrie en Zorg).  

Ook in noordelijke en zuidelijke richting lijken kansen te liggen voor Twente, namelijk 

rond  Hardenberg en in de Achterhoek. Beide regio’s hebben net zoals Twente een 

Moderne Maakindustrie en profileren zich daarmee. Zeker in de Achterhoek, die op dit 

moment alle kaarten zet op ‘smart industry’, liggen er mogelijkheden voor gerichte 

samenwerking. Met beide regio’s op sleeptouw (bij elkaar 1 miljoen inwoners) kan 

Twente in Duitsland wellicht meer gewicht in de schaal liggen dan nu het geval is.  
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Kwantitatieve analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor de regio Twente de resultaten van de analyses naar het 

verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen opgenomen. 

 

Verdienvermogen 

 

De groei van de toegevoegde waarde in de regio Twente lag tussen 2002 en 2013 op 

het niveau van de nationale groei en van de groei van landsdeel Oost. Voor 2008 lag 

de groei in de regio Twente (+2,6% per jaar) iets hoger dan landelijk het geval was 

(+2,3% per jaar). Na 2008 was sprake van beperkte krimp (�0,3% per jaar) die iets 

sterker was dan de landelijke krimp (�0,2%). In beide perioden neemt Twente binnen 

Oost�Nederland een middenpositie in. Gemeten naar het verdienvermogen lijkt Twente 

gemiddeld crisisbestendig. Uit de shift�share analyse blijkt dat Twente profiteert van 

positieve regionale omstandigheden, maar voor toegevoegde waarde een ongunstige 

sectorsamenstelling heeft. 

 

Uit de locatiequotiënten komt naar voren dat Twente wat betreft toegevoegde waarde 

gespecialiseerd is in industriële sectoren (figuur 45). Het gaat om de Textiel� & 

Kledingindustrie, Technologische industrie, Hout� & Papierindustrie, Metaalindustrie, 

Voedingsindustrie, Meubelindustrie en Chemie. Daarnaast zijn ook Bouw, Onderwijs, 

Detailhandel & Horeca en Zorg als regionale specialisatie te beschouwen.  

 

Figuur 45: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Twente gemeten in 
toegevoegde waarde (2013) 
 

  
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 
weergegeven als 200). Bron: CBS 
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Tabel 32: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de DUS�regio Twente 

Twente 
2002-

2008 

2008-

2013 

2002-

2013  

Landbouw        
Voedingsindustrie        
Textielindustrie        
Hout� & Papierindustrie        
Chemie        
Metaalindustrie        
Technologische industrie        
Meubelindustrie        
Nutsvoorzieningen       
Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       
 

 
 

Krimp van de toegevoegde waarde vindt na 2008 plaats in alle industriële 

bedrijfstakken en ook in de Bouw, Groothandel & Logistiek, Detailhandel & Horeca, 

Zakelijke diensten, Cultuur & Recreatie. Onderwijs en Zorg manifesteren zich na 2008 

als star; Nutsvoorzieningen, Media & ICT en Openbaar Bestuur als rising star (tabel 

32). Voor 2008 was er al sprake van krimp in de Textielindustrie. Dit was ook het 

geval in de sectoren Media & ICT en Onderwijs. Deze twee sectoren herstelden zich na 

2008. Een aantal krimpsectoren van na 2008, behoorde voor 2008 nog tot de stars. 

Het gaat om Chemie, Metaalindustrie, Technologische industrie en Bouw. Groothandel 

& Logistiek en Zakelijke diensten presteerden voor 2008 nog als rising star, maar 

hebben dit na 2008 niet kunnen voortzetten. 
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Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2001�2015 lag de groei van de werkgelegenheid in de regio Twente op 

het niveau van Oost�Nederland. Evenals bij toegevoegde waarde is sprake van 

gunstige regionale factoren, maar van een ongunstige sectorstructuur.  

 

Het aantal starters in de regio Twente ligt  boven het niveau van Oost�Nederland 

(figuur 46). De gemiddelde jaarlijkse startquote in de periode 2001�2015 bedroeg 

10% (Oost�Nederland: 9,6%). Het aantal stoppers ligt ook boven het landsdelige 

niveau. De gemiddelde jaarlijkse stopquote was met 7,5% hoger dan de stopquote 

voor Oost�Nederland (6,8%). De turbulentie is hierdoor bovengemiddeld ten opzichte 

van de rest van Oost Nederland. De netto�toetreding ligt iets onder het gemiddelde 

voor Oost�Nederland. 

Figuur 46: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland per DUS�

regio (2001�2015) 

 
Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per sector laten zien dat groei van de werkgelegenheid rust op de 

Dienstensector. In alle industriële bedrijfstakken is sprake van krimp die in sterke 

mate plaatsvindt bij bestaande bedrijven in het geroutineerd regime (tabel 33). Dit is 

ook het geval bij de Financiële diensten en het Openbaar Bestuur. Vernieuwende 

sectoren met veel starters en een hoge netto�toetreding zijn te vinden in de Media & 

ICT, Zakelijke diensten en Cultuur & Recreatie. Groei van de werkgelegenheid op basis 

van bestaande bedrijven treedt op bij de Nutsvoorzieningen, Groothandel & Logistiek, 

Detailhandel & Horeca, Vastgoed & Verhuur, Onderwijs en Zorg. In de Bouw is wel 

sprake van veel starters, maar ook van veel stoppers. 

 

In de sectoren Media & ICT en Zakelijke diensten die goed scoren op 

aanpassingsvermogen (relatief veel starters) is sprake van een, zij het bescheiden, 

groei van de toegevoegde waarde. De sectoren waar de werkgelegenheid vooral groeit 

op basis van bestaande bedrijven laten ook groei van de toegevoegde waarde zien. 

Alleen de zorg is een echte star. 
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Tabel 33: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Twente (2001�2015) 

  Twente  Oost-NL  

Voedingsindustrie  KR  KR  

Textielindustrie  KR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  KR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  KR  KR  

Meubelindustrie  KR KR  

Nutsvoorzieningen GR  GR  

Bouw  DR  KR  

Groothandel & Logistiek GR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur GR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur KR  KR  

Onderwijs GR  GR  

Zorg GR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

   OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 

De regio Twente kent sterke en goed skill�ingebedde clusters in HTSM, Agrofood, 

Chemie en Logistiek. Cross�overkansen voor vernieuwing samenhangend met 

menselijk kapitaal in HTSM, Logistiek, Agrofood�productie en �diensten en Life 

Sciences & Health zijn belangrijk. Het ICT�cluster rond de UT is niet goed regionaal 

ingebed, wat een doorgroei en uitbouw lokaal kan belemmeren. Voor economische 

structuurversterking (naar Zakelijke diensten en ICT) is aansluiting bij 

gespecialiseerde en gediversificeerde buurregio’s een optie, zoals regio’s Zwolle en 

Cleantech Regio. De regio ligt geografisch gunstig ten opzichte van Duitsland (met 

skill�kansen in HTSM, Chemie en Logistiek), en heeft de regionale economische 

omvang voor opschaling van cross�overdiversificatie, maar mist wellicht 

marktpotentieel voor doorgroei. De regionale scores in relatie tot haar buurregio’s zijn 

weergegeven in tabel 34. 
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Tabel 34: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de DUS�

regio Twente 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 

 

Kracht van de regio Twente 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de 

provincie en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de regio 

Twente (tabel 35). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. 

Een sector kan bijvoorbeeld als kans worden gecategoriseerd omdat er een 

ondernemersregime heerst, maar als zwakte omdat er een krimpend groeiregime 

heerst wat betreft toegevoegde waarde. In die zin is de SWOT eerder startpunt dan 

eindpunt van denken. Er zijn verschillende analyses uitgevoerd. Het gaat er bij de 

beleidsontwikkeling vervolgens om welke aspecten van de economie belangrijk 

worden bevonden. 
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Tabel 35: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Twente 

 

  

 
Van feiten naar sturing 
 
Tijdens het scenariogesprek ging de energie uit naar drie thema’s in het bijzonder: 

• Van start�up naar scale�up Op het gebied van innovatie scoort Twente 

buitengewoon goed op het gebied van valorisatie. Er zijn veel start�ups. Nu 

moet de volgende stap gezet worden: die naar scale�ups. Dat vergt 

gebundelde energie van bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen rond 

bijvoorbeeld mechatronica en robotica.  

 

• De verbinding met Duitsland Vanuit de gedachte dat Twente moet 

opschalen om meer kritische massa te creëren was er bij alle partijen 

enthousiasme om de blik op Duitsland te richten. De Twentse industrie levert 

veel aan de Duitse markt en zou zich veel sterker kunnen positioneren als 

hub en stepping stone tussen Duitsland en Nederland. Daarbij gaat het om 

meer dan het gebied dat direct aan Twente grenst. Naast Zuid�Duitsland zijn 

Hamburg en Bielefeld als mogelijk interessante regio’s genoemd. 

 

• De waarde van verborgen parels Twente kent veel verborgen parels, juist 

in de plattelandsgemeenten. De kennis en de netwerken die deze bedrijven 

hebben kunnen van groot belang zijn voor de regio. Andersom kan het mkb 

ook baat hebben bij meer contact met de kennisinstellingen in de regio.  
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DUS�Regio Zwolle 
 

 

Kwalitatieve Analyse 

 

Het daily urban system Zwolle bestaat uit de Overijsselse gemeenten Dalfsen, 

Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en 

Zwolle, Oldebroek, Hattem en Heerde in Gelderland en de Drentse gemeenten Meppel, 

Westerveld, Hoogeveen en De Wolden (figuur 47). De DUS�regio wijkt iets af van het 

samenwerkingsverband Regio Zwolle, waarin ook de gemeente Olst�Wijhe, Raalte, 

Dronten, Noordoostpolder, Urk en Elburg deelnemen (maar Hoogeveen juist niet). 

De regio Zwolle is gelegen in de ‘banaan’ rond de Randstad, als poort naar Noordoost�

Nederland. Met de Hanzelijn zijn de verbindingen met de Randstad verder verbeterd. 

De regio Zwolle doet het in economisch opzicht buitengewoon goed. Dit ondanks het 

feit dat het in de nota Pieken in de Delta niet als economisch kerngebied is 

aangewezen. Er is een sfeer ontstaan van ‘dan doen we het zelf wel’.  

Figuur 47: Gebiedsindeling DUS�regio Zwolle 

 
 

De economie van de regio wordt gekenmerkt door vele kleinere bedrijven (90% <10 

personen). Er zijn geen grote trekkers zoals in de regio Eindhoven of Twente. De 

diversiteit aan kleine bedrijven vormt het fundament voor de economie. Het feit dat 

het veel familiebedrijven betreft (meer dan 76% van het bedrijvenbestand) geeft 

bovendien stabiliteit. Aan het roer van deze soms eeuwenoude familiebedrijven staan 

niet zelden moderne dynamische ondernemers, met hechte wortels in de lokale 

samenleving. Dat manifesteert zich niet alleen in bijvoorbeeld sponsoring van lokale 

verenigingen, maar ook in loyaliteit tussen werkgevers en werknemers. 
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Daarnaast is de economie van Zwolle te kenmerken als een hoog productieve 

kenniseconomie, maar dan zonder een wo�instelling binnen de grenzen: er is derhalve 

een sterke hbo�economie.  

Veel van de kracht van de regio is terug te voeren op de drie�eenheid koopman, 

dominee, bestuurder. De regio heeft duidelijke christelijke roots; het is deel van de 

Biblebelt. Net als in de Noordrand Veluwe is het arbeidsethos hoog, gepaard gaand 

met een doe�maar�gewoon mentaliteit. In dat kader wordt in de regio ook verwezen 

naar de Moderne Devotie, teruggrijpend op de Middeleeuwse beweging in de 

IJsselstreek waarin meer aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, zorg voor de 

medemens en een sobere levenswijze belangrijke waarden waren. De ‘koopman’ heeft 

betrekking op de Hanzehistorie. In die Hanzeperiode was onderling vertrouwen 

essentieel, bij handel over zulke lange afstanden in Europa. Vertrouwen, handelsgeest 

en samenwerking vormen de Hanzementaliteit. De derde invloed kwam van het feit 

dat Zwolle eeuwenlang een bestuurscentrum is geweest. Bij elkaar leverde dat een 

open egalitaire samenleving op. De bestuurlijke cultuur wordt zodoende gekenmerkt 

door openheid en een wederzijdse gunfactor.  

Verwondermoment 1: Lokalo’s aan de macht 

 

Het is opvallend hoeveel van de relevante stakeholders in de stadsregio Zwolle 

‘kinderen van de regio’ zijn. Het geldt niet alleen voor veel wethouders, maar ook 

voor de directeuren van culturele instellingen als de Fundatie of het Overijssels 

archief, de voorzitter van het college van bestuur van Windesheim of de trainer van 

PEC Zwolle. Met de eerder genoemde lokaal gewortelde ondernemers vormen ze 

sterke netwerken met lichte structuren. Men heeft aan een half woord genoeg om 

elkaar te begrijpen, wat zich lijkt uit te betalen in economische ontwikkeling. 

 

In het verlengde van het onderlinge vertrouwen kent de regio een lichte structuur. Het 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten is vooral gebaseerd op vertrouwen en 

de overtuiging dat men samen verder komt. Hierdoor is een flexibel bestuurlijk 

samenwerkingsverband van 20 gemeenten ontstaan, dat zich over vier provincies 

uitstrekt en waarin op onderwerpen de samenwerking geïntensiveerd kan worden, 

zoals bijvoorbeeld in het geval van de Port of Zwolle, waarin naast Zwolle ook Kampen 

en Meppel participeren. Stad en regio denken in de komende jaren via het 

benadrukken van de Hanze�achtergrond ook het toerisme verder te ontwikkelen.  

Verwondermoment 2: PEC Zwolle United 

Een voorbeeld van effectieve regionale samenwerking is het initiatief ‘PEC Zwolle 

United’ (PZU). De voetbalclub zelf heeft een hoge ‘aaibaarheidsfactor’, terwijl er een 

hoge betrokkenheid van ondernemers uit de gehele regio is. PEC Zwolle United is een 

aparte stichting waar overheden en bedrijven lid van kunnen worden. Men koppelt 

sport aan economie en maatschappij. Via het organiseren van inhoudelijke 

programma’s rond wedstrijden worden thema’s uitgediept en partijen verbonden, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de havenontwikkeling als Feijenoord langs komt voor 

een wedstrijd tegen PEC. Het mes snijdt aan beide kanten want PEC zelf is ervan 

overtuigd een bredere basis nodig te hebben dan alleen de stad Zwolle om te 

overleven in de eredivisie. 
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Als mogelijke bedreigingen worden gezien: het tekort aan hoger gekwalificeerde 

arbeidskrachten, de bereikbaarheid via de A28 en het feit dat het in Zwolle té goed 

gaat: omliggende regio’s moeten niet ‘leeggezogen’ worden. Dan blijft het gevaar 

van ‘kerktorenpolitiek’ in de deelnemende gemeenten juist op de loer liggen.  

 

Kwantitatieve analyse 

 

In deze paragraaf zijn voor de regio Zwolle de resultaten van de analyses naar het 

verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen opgenomen. 

Verdienvermogen 

 

De groei van de toegevoegde waarde in de regio Zwolle lag tussen 2002 en 2013 op 

het niveau van de nationale groei en van de groei van landsdeel Oost. Voor 2008 lag 

de groei in de regio Zwolle (+3,1% per jaar) hoger dan landelijk het geval was (+ 

2,3% per jaar). In landsdeel Oost lieten alleen het Rivierengebied en de Achterhoek 

een snellere groei zien. Na 2008 was sprake van krimp (�0,6% per jaar), die sterker 

was dan de landelijke krimp (�0,2%). Gemeten naar het verdienvermogen lijkt de 

regio Zwolle derhalve niet minder crisisbestendig dan andere regio’s in het landsdeel 

Oost. Uit de shift�share analyse blijkt dat de regio Zwolle profiteert van positieve 

regionale omstandigheden, maar een ongunstige sectorsamenstelling heeft. Zo zijn 

veel banen te vinden in sectoren met een geringe toegevoegde waarde, zoals Zorg en 

Detailhandel. Ook kent de regio een lichte achterstand als het gaat om kansrijke 

bedrijvigheid (rising stars) en draait de economie vooral op bewezen kracht 

(geroutineerd regime). 

 

Uit de locatiequotiënten komt naar voren dat de regio Zwolle wat betreft toegevoegde 

waarde veel specialisaties kent (figuur 48): Textiel� & Kledingindustrie, Hout� & 

Papierindustrie, Voedingsindustrie, Technologische industrie en Meubelindustrie. 

Daarnaast zijn ook Landbouw & Visserij, Nutsvoorzieningen, Bouw, Openbaar Bestuur, 

Onderwijs en Zorg als regionale specialisaties te beschouwen.  
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Figuur 48: Locatiequotiënten sectoren in de DUS�regio Zwolle gemeten in 
toegevoegde waarde (2013) 
 
 

 
Regionale specialisatie: locatiequotiënt 120 of hoger (een locatiequotiënt hoger dan 200 is 
weergegeven als 200). Bron: CBS 
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Tabel 36: Verdienvermogen in toegevoegde waarde in de regio Zwolle 

 

Regio Zwolle 
2002�
2008 

2008�
2013 

2002�
2013  

Landbouw        
Voedingsindustrie        
Textielindustrie        
Hout� & Papierindustrie        
Chemie        
Metaalindustrie        
Technologische industrie        
Meubelindustrie        
Nutsvoorzieningen       
Bouw        

Groothandel & Logistiek       

Detailhandel & Horeca       

Media & ICT       

Financiële diensten       

Vastgoed & Verhuur       

Zakelijke diensten       

Openbaar bestuur       

Onderwijs       

Zorg       

Cultuur & Recreatie       
 

 
 

Ondanks de krimp van de regionale toegevoegde waarde kent de regio Zwolle na 2008 

nog drie stars (Openbaar Bestuur, Onderwijs en Zorg) en één rising star (Vastgoed & 

Verhuur) in de dienstensector. Ook de sector Nutsvoorzieningen manifesteert zich na 

2008 als star (tabel 36). De krimp komt na 2008 vooral van de Industriële sectoren. 

Ook Groothandel & Logistiek, Detailhandel & Horeca en Financiële diensten krimpen. 

Voor 2008 waren er geen krimpende sectoren. Drie industriële sectoren 

(Voedingsindustrie, Technologische industrie en Meubelindustrie) waren nog een star. 

Hetzelfde gold voor Landbouw & Visserij en Zorg. De overige sectoren vielen onder de 

slowly growing industries. 

 

Aanpassingsvermogen 

 

In de periode 2001�2015 lag de groei van de werkgelegenheid in de regio Zwolle 

aanzienlijk boven het niveau van Oost�Nederland. Het aantal starters in de regio 
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Zwolle ligt boven het niveau van Oost�Nederland (figuur 49). De gemiddelde jaarlijkse 

startquote in de periode 2001�2015 bedroeg 9,9% (Oost�Nederland: 9,6%). Het 

aantal stoppers ligt iets onder het landsdelige niveau. De gemiddelde jaarlijkse 

stopquote was met 6,5% lager dan de stopquote voor Oost�Nederland (6,8%). De 

turbulentie is hierdoor gemiddeld. De netto�toetreding ligt iets boven het gemiddelde 

voor Oost�Nederland. 

 

Figuur 49: Gemiddelde jaarlijkse start� en stopquotes in Oost�Nederland per DUS�

regio (2001�2015) 

 
Bron: PWE; BIRO 

 

De analyses per sector laten zien dat groei van de werkgelegenheid rust op de 

dienstensector (tabel 37). Alleen bij de financiële diensten is sprake van krimp. Media 

& ICT, Zakelijke diensten en Cultuur & Recreatie manifesteren zich als 

ondernemersregime. De krimpsectoren bevinden zich in de Industrie en de Bouw. 

Alleen de Voedingsindustrie (geroutineerd regime) en de Meubelindustrie 

(ondernemersregime) laten ook groei zien. De sector Nutsvoorzieningen valt in het 

geroutineerd regime. 

 

De dienstensectoren, die goed scoren op aanpassingsvermogen en dus zorgen voor 

groei van de werkgelegenheid, laten groei van de toegevoegde waarde zien. De 

meeste dienstensector zijn echter slowly growing industries. Zorg is een sectorale 

koploper. Deze sector is te kwalificeren als star in het verdienvermogen en valt wat 

betreft aanpassingsvermogen in het geroutineerd regime. 
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Tabel 37: Groeiregimes per bedrijfstak in de DUS�regio Zwolle (2001�2015) 

 

  Zwolle  Oost�NL  

Voedingsindustrie  GR  KR  

Textielindustrie  KR  KR  

Hout� & Papierindustrie  KR  KR  

Chemie  KR  KR  

Metaalindustrie  KR  KR  

Technologische industrie  KR  KR  

Meubelindustrie  OR KR  

Nutsvoorzieningen GR  GR  

Bouw  KR  KR  

Groothandel & Logistiek GR  GR  

Detailhandel & Horeca GR  GR  

Media & ICT OR  OR  

Financiële diensten KR  KR  

Vastgoed & Verhuur GR  DR  

Zakelijke diensten OR  OR  

Openbaar bestuur GR  KR  

Onderwijs GR  GR  

Zorg GR  GR  

Cultuur & Recreatie OR  OR  

 

OR ondernemersregime   

GR geroutineerd regime   

DR draaideurregime   

KR  krimpregime   

 
Combinatievermogen 

 

De snelgroeiende regio Zwolle kent sterke en goed ingebedde clusters in Agrofood 

(Productie en Dienstverlening), Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het 

Watercluster. (Nog) relatief klein maar goed ingebed zijn Chemie, Creatieve sectoren, 

HTSM en Life Sciences & Health. Zakelijke en Financiële dienstverlening en ICT zijn 

zwak ingebed, maar hebben kansen bij grotere agglomeratieomvang. De regio Zwolle 

heeft buurregio’s die complementair zijn ingebed in een aantal clusters (Twente en 

Cleantech Regio) en ligt geografisch gunstig ten opzichte van Het Noorden (‘De Wereld 

Boven Zwolle’). Het heeft een relatief grote en groeiende economie die makkelijker 

opschaalt en heeft ook veel Kennisinstellingen en Onderwijs die belangrijk zijn voor 

skill�gerelateerdheid. De regionale scores in relatie tot haar buurregio’s zijn 

weergegeven in tabel 38. 
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Tabel 38: Ontwikkelpotenties per cluster op basis van skill�gerelateerdheid in de DUS�

regio Zwolle 

 

 
S = strength: De regio is erin gespecialiseerd en er zitten veel skill�gerelateerde sectoren in 
dezelfde regio, kans op doorgroei. 
O = opportunity: De regio is er nog niet in gespecialiseerd, maar skill�gerelateerde sectoren 
bevinden zich in de nabijheid, dus kans op diversificering. 
T = threat: Grote gespecialiseerde sector, maar niet omgeven door skill�gerelateerde sectoren 
en bedrijven. Kans op krimp. 
W = weakness: De regio is er nog niet in gespecialiseerd en niet goed skill�ingebed. Kans op 
opheffing. 
SQ = de sector is gemiddeld aanwezig in de regio en omgeven door sectoren die er gemiddeld 
skill�gerelateerd aan zijn. 
 
 

Kracht van de regio Zwolle 

 

De kwantitatieve analyses op de drie schaalniveaus van Oost�Nederland, de 

provincie en de regio kunnen samengevat worden in de volgende SWOT van de regio 

Zwolle (tabel 39). Daarbij kunnen sectoren in meerdere kwadranten voorkomen. Een 

sector kan bijvoorbeeld als kans worden gecategoriseerd omdat er een 

ondernemersregime heerst, maar als bedreiging omdat er weinig inbedding is. In die 

zin is de SWOT eerder startpunt dan eindpunt van denken. Er zijn verschillende 

analyses uitgevoerd. Het gaat er bij de beleidsontwikkeling vervolgens om welke 

aspecten van de economie belangrijk worden bevonden. 
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Tabel 39: Samenvattende SWOT voor de DUS�regio Zwolle 

 
 
Van feiten naar sturing 
 

Tijdens het scenariogesprek was de diagnose van de regio dat het succes van de 

afgelopen jaren borging behoefde. Dat kan op een aantal manieren.  

• Samenwerking buiten de regio De samenwerking met andere regio’s moet 

op een ander niveau komen. De regio Zwolle mag wel wat assertiever in de 

netwerken opereren. Dat gaat om de netwerken naar Amsterdam en Lelystad 

(vliegveld), maar ook om de Stedendriehoek, Twente en Groningen. Bovendien 

zijn er bedrijvennetwerken richting Noord�Brabant en Duitsland. 

• Lichte Samenwerking? Lopen we organisatorisch tegen de grenzen van 

lichtheid aan? Dat wordt nu ook uitgezocht in de Proeftuin Regio Zwolle naar 

aanleiding van het rapport Maak Verschil dat de Studiegroep Openbaar Bestuur 

heeft uitgebracht. 

• Carrièreregio De regio moet duidelijk maken dat je er kunt komen voor een 

loopbaan. Daarvoor moeten we meer op de trom slaan. Het is in de regio 

Zwolle fantastisch en betaalbaar wonen. Het gebied biedt een veilige omgeving 

voor kinderen, er is werk, er zijn opleidingen.  

• Kansrijke sectoren Rond thema’s als e�commerce, health en kunststoffen zit 

er bij ondernemers veel energie. Het onderwijs schakelt mee. Het is goed om 

als regio de krachten rond dit soort sectoren verder te bundelen.  

• Binding van talent Is het mogelijk kenniswerkers en de creatieve sector beter 

te binden aan de regio? Wat kunnen ondernemers doen: zijn er interessante 

cross�overs denkbaar tussen bijvoorbeeld de creatieve sector en toerisme? Wat 

kunnen overheden en wat kan de Economic Development Board ondernemen?  
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Bijlage 1: Methodologische verantwoording van het 
uitgevoerde onderzoek 

 

1. Inleiding 

 

De analyses in het kader van het onderzoek De Kracht van Oost�Nederland zijn 

gebaseerd op eerder economisch�geografisch onderzoek van de leden van het 

onderzoeksteam. De in deze onderzoeken gehanteerde methodiek is op verzoek van 

de provincies Overijssel en Gelderland ook toegepast voor het landsdeel Oost. In deze 

bijlage zijn opzet en methodiek van de belangrijkste onderzoeken opgenomen. Aan de 

orde komen: 

• de ruimtelijke dynamiek van wonen, werken en voorzieningen; 

• de kwaliteit van het internationale vestigingsklimaat;  

• verdienvermogen en aanpassingsvermogen van de regionale economie; 

• de arbeidsmobiliteit tussen sectoren (skill�gerelateerdheid). 

 

2. De ruimtelijke dynamiek van wonen, werken en voorzieningen 

 

Voor de analyse van verplaatsingspatronen is gebruikgemaakt van langjarige 

microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Landelijk 

Informatiesysteem Arbeidsplaatsen (LISA). Eerder hebben Atelier Tordoir en Regioplan 

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 

uitvoerig landelijk onderzoek gedaan (Tordoir et al. 2015). Aanleiding was de behoefte 

van het ministerie aan een geografische en ruimtelijk�economische ‘foto’ van 

patronen, relaties en structuren in Nederland, die samenhangen met provinciale 

kerntaken. Doel van die foto was een vertaling naar inhoudelijke beleidsopgaven voor 

het middenbestuur. 

 

Het onderzoek focust op intergemeentelijke netwerken tussen maatschappelijke 

actoren: mensen, bedrijven en voorzieningen. De onderliggende stromen zijn over een 

lange periode door het CBS met steekproefonderzoek gemeten, zodat hun ruimtelijke 

structuur en ontwikkeling nauwkeurig in kaart kunnen worden gebracht. Uitsplitsing 

van stromen naar motieven en kenmerken van verplaatsende personen geeft veel 

informatie over ruimtelijke interactiesystemen.  

 

Wetenschappelijke kennis stelt dat ruimtelijke overlap is te verwachten tussen 

verplaatsingsnetwerken voor verschillende motieven (werken, winkelen, verzorging en 

sociaal verkeer) binnen daily urban systems. Een daily urban system is een functionele 

regio waarbinnen sprake is van gemeenschappelijke marktgebieden voor wonen, 

bedrijfshuisvesting en voorzieningen. Die markten vormen communicerende vaten. Als 

naburige gemeenten een gemeenschappelijke arbeidsmarkt vormen, draagt dit 

bijvoorbeeld bij aan de vorming van een intergemeentelijke woningmarkt en 

voorzieningenmarkt. De ruimtelijke structuur van de arbeidsmarkt beïnvloedt ook de 

structuur van de markt voor bedrijfshuisvesting en dus de mate waarin bijvoorbeeld 

kantoorlocaties of bedrijventerreinen in verschillende gemeenten met elkaar 

concurreren. Dit is relevant voor provinciaal ruimtelijk beleid.  
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Microdatabronnen voor het onderzoek  

 

In dit tekstkader is kort aangegeven hoe en met welke microdatabronnen is gewerkt. Vrijwel 

alle bevindingen steunen op microdata: gegevens over individuele mensen en bedrijven die zijn 

verkregen uit uitgebreide enquêtes en populatie�omvattende databestanden over burgers, 

banen en bedrijven van het CBS en LISA. Een deel van het onderzoek, vooral ten aanzien van 

de economische dynamiek, is gebaseerd op recent onderzoek met deze databestanden door het 

Planbureau voor de Leefomgeving en Tordoir & Louter (2013).  

Vooral de bevindingen over dagelijkse verplaatsingen en over verhuisbewegingen zijn gebaseerd 

op origineel, ten behoeve van dit rapport verricht onderzoek van omvangrijke 

microdatabestanden van het CBS. Daarbij is gewerkt met geavanceerde Geografische 

Informatiesystemen (GIS), waarmee databestanden letterlijk nauwkeurig in kaart worden 

gebracht op een wijze die goede en diepgaande ruimtelijke analyse toelaat. De systemen zijn 

mede met ondersteuning van de provincie Noord�Brabant door Poorthuis en Tordoir ontwikkeld. 

In het kader van het onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zijn de systemen doorontwikkeld en sterk uitgebreid. In het onderzoek De 

Kracht van Oost�Nederland is gebruikgemaakt van recentere data. In het GIS is een reeks van 

microdatabestanden van het CBS over personen en huishoudens, direct en onderling gekruist 

(op microniveau), omgezet naar matrices met gemeentelijke rijen en kolommen. De cellen in 

deze matrices hebben een drempelwaarde van waarnemingen om de anonimiteit van gegevens 

en uitkomsten te garanderen volgens CBS�normen.  

 

De volgende microdatabestanden zijn gebruikt:  

Verplaatsingsgegevens:              � CBS Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) 1985�2003  

                                                � CBS Mobiliteits Onderzoek Nederland (MON) 2004�2009  

Woonadressen en verhuizingen:  CBS Sociaal Statistische Basisbestanden:  

                                                � adressen van personen (1999�2012)  

                                                � verhuizingen van personen (1999�2012)  

Kenmerken van personen:          CBS Sociaal Statistische Basisbestanden:  

                                                � demografische gegevens van personen (1999�2012)  

                                                � gegevens huishoudens (1995�2013)  

                                                � sociaal�economische categorie van personen (1999�2013) 

                                                � integraal huishoudinkomen (2003�2013)  

                                                � hoogst behaalde opleiding personen (1999�2012)  

Kenmerken werkplekken:           � CBS Gemeente standplaats van banen (1999�2012) 

                                                � CBS Kenmerken van banen (1999�2012) 

 

 

De kracht en structuur van deze intersectoraal communicerende ruimtelijke 

samenhangen, zullen verschillen tussen economische sectoren en maatschappelijke 

groepen, op basis van kenmerken zoals kennisintensiteit. Juist die verschillen zijn 

nauwkeurig in kaart gebracht. Verandering van standplaats en daardoor groei of 

afname van bevolking, bedrijvigheid en voorzieningen in een gemeente, heeft 

gevolgen voor de ontwikkeling van daily urban systems. Veranderingen binnen een 

daily urban system geven verschuivingen in intergemeentelijke verhoudingen, met 

mogelijk grote gevolgen voor individuele gemeenten, maar minder voor het systeem 

als geheel. Verhuizingen tussen systemen, over langere afstanden, hebben echter 

gevolgen voor een systeem als geheel, voor interregionale verhoudingen en daarmee 

voor de nationale hoofdstructuur. 
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Leeswijzer GIS�kaarten 

 

Kaarten staan in dit deel van het onderzoek centraal in de analyse van de ruimtelijke 

verdeling, samenstelling en ontwikkeling van de ‘eigen kweek’, pendel en verhuizingen. Deze 

kaarten zijn gemaakt met een geavanceerd geografisch informatiesysteem en bevatten zeer 

veel data die nadrukkelijk in ruimtelijk systeemverband worden getoond. De kaarten moeten 

in hun onderlinge verband worden beschouwd. De GIS�kaarten geven veel informatie in 

samenhangend kader, maar zijn daardoor ook ingewikkeld en verlangen uitleg en enige 

oefening van de lezer. 

De kaarten geven ter oriëntatie een ondergrond met plaatsnamen en bebouwing, alsmede een 

afbakening van gemeenten in Nederland. Op deze ondergrond liggen altijd twee thematische 

kaartlagen, waardoor twee verschillende verschijnselen in hun onderlinge verband kunnen 

worden gezien.  

Een eerste kaartlaag wordt door lijnen gevormd: relaties tussen gemeenten. Dit kunnen 

pendelstromen zijn (die een weerspiegeling vormen van regionale arbeidsmarkten) of 

verhuisstromen. Iedere lijn in het netwerk geeft informatie over twee verschillende 

kenmerken: 

a) het volume van de betreffende stroom, aangegeven door de dikte en kleurintensiteit 

van de lijn (zie de kaartlegenda voor klassegrenzen ter zake); 

b) de stroomrichtingen, van herkomst� naar bestemmingsgemeente, aangegeven door de 

ligging van en verhouding tussen een rood en een blauw gedeelte van iedere lijn. 

Ieder van twee gerelateerde gemeenten is altijd zowel een herkomst� als 

bestemmingsgebied, maar de verhouding daartussen kan aanzienlijk verschillen. Het 

rode deel van lijnen start altijd bij de gemeente met een per saldo binnen het 

gemeentelijke koppel uitgaande stroom (een netto herkomstgemeente); het blauwe 

deel start bij de per saldo netto bestemmingsgemeente. De lengteverhouding tussen 

het rode en blauwe lijndeel geeft exact de verhouding tussen het inkomende en 

uitgaande verkeer binnen het gemeentekoppel. Aldus is te zien hoe het netwerk 

precies werkt.  

 

Een tweede, onderliggende kaartlaag is de kleuring van gemeenten ofwel de choropleet, die 

lokale standgegevens weergeeft. Dat kan een direct met de lijnen gerelateerd gegeven zijn: 

het totale netto saldo van alle inkomende en uitgaande stromen voor iedere gemeente (rood 

is negatief; de gemeente is netto een herkomstgebied, blauw is positief, de gemeente is netto 

bestemmings� ofwel centrumgebied. De choropleet kan echter ook een ander gegeven 

betreffen, zoals het aandeel van kenniswerkers in de gemeentelijke beroepsbevolking. De 

kaart toont dan een indirecte maar wel belangrijke relatie. 

 

In enkele GIS�kaarten zijn twee andere geavanceerde technieken verwerkt. 

• Een ‘lassotechniek’. Oost�Nederland is daarbij als geheel gevangen in een gele lasso 

die intergemeentelijke stromen binnen, van en naar Oost�Nederland selecteert. 

Daardoor komt de relatie van Oost�Nederland met en haar concurrentiepositie jegens 

alle gebieden buiten het landsdeel nauwkeurig in beeld. Gebieden buiten Oost�

Nederland waar het landsdeel een sterke uitwedstrijd speelt, kleuren rood. Gebieden 

waar Oost�Nederland zwak staat kleuren blauw.  

• Een ruimtelijke clustertechniek. Gemeenten die onderling relatief sterk samenhangen, 

kunnen daarmee worden geclusterd in intern samenhangende functionele regio’s. Dat 

geschiedt op basis van kansberekeningen (met algoritmen) voor ieder van de vele 

(honderdduizenden) waarnemingen waar een netwerkkaart op is gebaseerd.  

Omvangrijke microdatabestanden over de structuur, dagelijkse verplaatsingen en 

verhuizingen van burgers, werkplekken en bedrijven, uitgesplitst naar persoons� en 

bedrijfskenmerken en naar gemeenten, vormen het hart van de samenhanganalyse. 
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Met speciaal vervaardigde, geavanceerde geografische informatiesystemen (GIS) zijn 

deze microdatabestanden ‘bevraagd’ op alle voor het onderzoek relevante variabelen 

en omgezet naar nauwkeurige en goed interpreteerbare kaartbeelden. 

 

De kaarten zijn overigens meestal complex en vereisen oefening door de lezer. Door 

aaneensluiting van data over langere periodes komt ook de geleidelijke ontwikkeling 

van ruimtelijke structuren in beeld. Zo’n onderzoek heeft niet eerder op deze schaal 

en met deze precisie plaatsgevonden. De nadruk in de analyse ligt dus op het gedrag 

van burgers, werknemers en ondernemers. Stromen van goederen, data en geld 

komen om twee redenen weinig ter sprake. Een eerste reden is inhoudelijk: stromen 

van goederen, data en geld zijn veel minder afstandsgevoelig dan persoonlijk en 

zakelijk verkeer van mensen. Goederenstromen zijn uiteraard erg belangrijk voor 

internationale en interregionale relaties, maar minder voor relaties tussen gemeenten 

en om dat laatste is het in dit onderzoek te doen. Een tweede reden is praktisch: er 

zijn geen databronnen beschikbaar waarmee goederen�, data� en geldstromen tot op 

het niveau van individuele gemeenten exact kunnen worden uitgesplitst. 

Gegevensverzameling ter zake zou enorm kostbaar worden. 

 

Regio�indeling Oost�Nederland 

 

Om te komen tot de functionele regio’s zijn de netwerken voor vier verschillende 

verplaatsingsmotieven geanalyseerd:  

• woon�werkverkeer 

• gebruik van voorzieningen 

• sport en recreatie 

• sociale contacten 

 

Arbeidsmarkten, en daarmee de ruimtelijke structuur van pendelbewegingen, vormen 

de belangrijkste drijver voor en indicator van ruimtelijk economische samenhang op 

agglomeratieniveau. Om die reden is in het onderzoek de structuur van 

pendelnetwerken als uitgangspunt genomen. De structuur van pendelstromen verschilt 

naar het opleidingsniveau van het werk. Basis voor de afbakening van de regio’s zijn 

de pendelstromen voor werk op mboO�niveau. Op basis van de pendelstromen kunnen 

met hulp van een geavanceerd clusteringalgoritme feitelijke functionele arbeidsregio’s 

worden afgebakend als clusters van gemeenten (zie figuur 50). Uiteraard zijn die 

afbakeningen niet ‘hard’; grenzen tussen clusters zijn per definitie zacht (gemeten zijn 

verdichtingen in de betreffende pendelnetwerken).  

De gekozen indeling is enigszins arbitrair. De afbakening op basis van mbo�pendel is 

toch een valide uitgangspunt voor de gehanteerde regio�indeling. De zo onderscheiden 

regio’s vallen grotendeels samen met de functionele regio’s die voor de andere drie 

verplaatsingsmotieven zijn af te bakenen. De onderscheiden daily urban systems zijn 

opvallend robuust voor verschillende activiteiten en bevolkingsgroepen.  

 

Vanuit het belang van de stedelijke regio Arnhem�Nijmegen voor het economisch 

vestigingsklimaat van kennisactiviteiten in Oost�Nederland zijn voor dit gebied ook de 

pendelstromen voor werk voor hoogopgeleiden meegenomen. Voor middelbaar 

opgeleid werk vormen Arnhem en Nijmegen twee separate stadsgewesten. 
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De regio voor hogeropgeleid werk is niet alleen geïntegreerd maar geografisch ook 

meer uitgestrekt. Om deze reden zijn de regio’s Arnhem en Nijmegen beschouwd als 

twee subregio’s binnen de regio Arnhem�Nijmegen. Voor de verdere onderbouwing 

hiervan wordt verwezen naar Tordoir (2016).  

 

De analyses hebben geleid tot de volgende regio’s: 

 

1. Regio Zwolle: 

• Provincie Overijssel: Kampen, Zwolle, Zwartewaterland, Steenwijkerwold, 

Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg 

• Provincie Drenthe: Westerveld, Hoogeveen, Meppel, De Wolden 

• Provincie Gelderland: Oldebroek, Hattem, Heerde 

 

2. Twente: 

• Provincie Overijssel: Rijssen�Holten, Hellendoorn, Twenterand, Wierden, 

Almelo, Tubbergen, Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Haaksbergen, Hengelo, 

Borne, Hof van Twente 

 

3. Noordrand Veluwe: 

• Provincie Gelderland: Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg 

• Provincie Flevoland: Zeewolde 

 

4. Cleantech Regio Stedendriehoek: 

• Provincie Overijssel: Deventer, Olst�Wijhe, Raalte 

• Provincie Gelderland: Apeldoorn, Epe, Voorst, Brummen, Zutphen, Lochem 

 

5. Food Valley: 

• Provincie Gelderland: Barneveld, Ede, Wageningen, Scherpenzeel 

• Provincie Utrecht: Veenendaal, Rhenen, Renswoude 

 

6. Stedelijke regio Arnhem�Nijmegen: 

 

Regio Arnhem 

• Provincie Gelderland: Overbetuwe, Arnhem, Lingewaard, Rozendaal, 

Westervoort, Duiven, Rijnwaarden, Zevenaar, Rheden, Doesburg, Renkum 

Regio Nijmegen  

• Provincie Gelderland: West Maas en Waal, Druten, Wijchen, Beuningen, 

Nijmegen, Heumen, Berg en Dal, Millingen  

• Provincie Limburg: Mook & Middelaar, Gennep 

• Provincie Noord�Brabant: Grave, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St. 

Hubert 

 

7. Achterhoek: 

• Provincie Gelderland: Bronkhorst, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, 

Aalten, Oude IJsselstreek, Doetinchem, Montferland  

 

8. Rivierengebied: 

• Provincie Gelderland: Lingewaal, Zaltbommel, Maasdriel, Neerijnen, 

Geldermalsen, Culemborg, Buren, Tiel, Neder�Betuwe 
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Figuur 50: Indeling van Nederland op basis van regionale arbeidsmarkten van 

middelbaar opleidingsniveau  

 

 
Bron: CBS; bewerking Tordoir en Poorthuis 

 

3. De kwaliteit van het internationale vestigingsmilieu 

 
Aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is het begrip ‘regionale 

concurrentiepositie’ als beleidsdoel geïntroduceerd. De verdere ontwikkeling van het 

begrip heeft geleid tot een groot aantal indicatoren om regionale concurrentieposities 

te meten. Door middel van benchmarks houden beleidsmakers zich op de hoogte van 

de steden en regio’s die ‘winnen’ of juist ‘verliezen’ (Huggins 2010). 

 

De internationale wetenschappelijke literatuur is vaak kritisch over de inhoud en het 

nut van benchmarks, omdat zij de concurrentiepositie voorstellen als iets dat overal 

en altijd is te maken (‘one size fits all’). Bovendien suggereren ze dat succes elders 

kan worden gekopieerd (Bristow 2005; Krugman 1996). Op zichzelf hebben 

rangordes wel degelijk waarde, omdat ze informatie verstrekken en strategische 

beleidsinitiatieven ondersteunen (Malecki 2007; Camagni 2002). Ze kunnen daarmee 

leiden tot leerprocessen van overheden en tot een goede basis voor het monitoren 

van ontwikkelingen. Benchmarks streven niet zozeer naar de meest perfecte situatie, 

maar fungeren vooral als spiegel voor vergelijking en lering (Boxwell 1994). 
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Benchmarks kunnen worden toegepast op regionale prestaties. Zij leveren dan een 

‘winnaar’ op. Iedereen kan leren hoe die winnaar zijn positie heeft bereikt (best 

practice). Deze discussie leert ons dat optimaal inzicht in de concurrentiekracht van 

regio’s vraagt om een uitsplitsing naar de deelmarkten die het lokale bedrijfsleven 

bedient en wil bedienen. De locatiefactoren die bij deze deelmarkten en bedrijven 

horen, alsmede de samenhang tussen factoren onderling, zijn hierbij van groot 

belang (Thissen et al. 2011, Van Oort et al. 2015a). 

 

Volgens Porter is de ultieme maat voor concurrentiekracht productiviteit. De waarde 

van goederen en diensten die in een economie worden verhandeld per eenheid 

arbeid, vormt volgens Porter een goede afspiegeling van die productiviteit. Zo 

gedefinieerd, zijn regiospecifieke factoren sterk bepalend voor het 

concurrentievermogen van bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om de aanwezigheid van 

een hoogopgeleid arbeidsreservoir, een betere toegankelijkheid tot belangrijke 

informatie, een goede (fysieke en digitale) infrastructuur, meer en betere 

toeleveranciers, de aanwezigheid van kennisinstellingen en een meer ‘competitief 

klimaat’. Ook de ruimtelijke concentratie van bedrijven en de functionele 

verbindingen daartussen, zoals toeleverings� en uitbestedingerelaties, uitwisseling 

van personeel en talent en samenwerking, bepalen volgens Porter de internationale 

concurrentiekracht van regio’s. Het heeft grote voordelen als dit netwerk van 

bedrijven regionaal is georganiseerd. Benamingen hiervoor zijn filière, complex of 

cluster. Aan de andere kant is een goede positie in internationale netwerken van 

toeleveranciers en van kennis tegenwoordig ook onontbeerlijk (Bathelt et al. 2004).  

Het probleem met de meeste benchmarks is dat prestaties van verschillende 

sectoren en indicatoren worden geaggregeerd in een totaalscore. De identificatie en 

weging van de componenten daarvan zijn altijd problematisch, omdat hiervoor 

arbitraire keuzes worden gemaakt. Zo meten verschillende benchmarks de 

waardering van regio’s in het internationale krachtenveld op een andere manier. Ook 

waarderen zij de prestatie op onderdelen anders (Kitson et al. 2004). Huggins 

(2010) geeft een overzicht van 57 benchmarks, die veelal tot verschillende 

rangordes komen en waarin een verschillend belang wordt toegekend aan de 

onderscheiden factoren. Er worden conclusies getrokken over veel verschillende 

producten in verschillende markten, die niet zomaar onderling te vergelijken zijn. De 

regio Twente concurreert bijvoorbeeld met bepaalde regio’s in Europa op de markt 

van hightechbedrijven, maar dat zijn andere regio’s dan die waarmee Food Valley 

concurreert als het gaat om agrofood. Beide sectoren waarderen de in het geding 

zijnde vestigingsfactoren bovendien verschillend. 

 

Toepassing in het onderzoek De Kracht van Oost!Nederland 

 

In de benchmark voor Oost�Nederland is de sectorspecifieke benadering 

meegenomen. Het vestigingsklimaat in Overijssel en Gelderland wordt vergeleken per 

deelmarkt met andere regio’s in Europa waarmee de provincie daadwerkelijk 

concurreert bij het aantrekken van investeringen en talent. Uitsluitend de 

aantrekkelijkheid wordt derhalve gemeten en niet het feitelijke aantrekken van 

investeringen en talent. De vergelijking heeft plaatsgevonden op basis van factoren 

die voor die specifieke deelmarkten van belang zijn. De locatiefactoren zijn ontleend 

aan onderzoek van Burger et al. (2013), Brienen et al. (2010) en Karreman et al. 
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(2016). De factoren zijn samengevoegd tot acht indicatoren, waarvan de indicator 

clusterkracht per sector verschilt.  

 

De indicatoren met bijbehorende vestigingsfactoren zijn: 

a) Kenniseconomie 

• Private R&D�uitgaven 

• Aantal patenten 

• Publieke R&D�uitgaven 

• Kwaliteit universiteiten 

b) Arbeidsmarkt 

• Participatiegraad 

• Werkloosheid 

• Lonen 

• Opleidingsniveau 

c) Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid over de weg 

• Congestie 

• Bereikbaarheid door de lucht 

• Toegang tot internet 

d) Stedelijkheid 

• Inwoners 

• Dichtheid 

• Marktpotentiaal 

e) Instituties 

• Effectieve overheid 

• Inkomstenbelasting 

• Totale belastingdruk 

• Aanwezigheid opleidingen 

• Kwaliteit opleidingen 

f) Plusvoorzieningen 

• Cultuur en restaurants 

• Recreatie 

• Natuur 

• Omgevingskwaliteit 

g) Woningmarkt 

• Kwaliteit huizen 

• Woonomgeving 

• Betaalbaarheid huizen 

• Kosten levensonderhoud 

h) Clusterkracht (clusterspecifiek) 

• De mate van specialisatie van de sector in de regio 

• De mate van gerichtheid op het regionale cluster bij toelevering en 

uitbesteding 

• De mate van internationale verankering in waardeketens bij 

toelevering en uitbesteding 
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De scores voor Overijssel en Gelderland en de concurrenten zijn gegeven ten opzichte 

van het gemiddelde van de scores van alle (256) Europese regio’s, dat op 100 is 

gesteld. 

 

De benchmark is gericht op een aantal economische clusters die breder aandacht 

krijgen in het economisch beleid van de provincies Overijssel en Gelderland, te weten 

Agrofood, Hightech, Logistiek, Chemie, Life Sciences, Materialen en Biobased 

Economy. Voor de eerste vier sectoren zijn de concurrenten goed in beeld op basis 

van empirisch onderzoek naar economische concurrentie in Europa (PBL 2011, Raspe 

et al. 2012, Van Oort et al. 2015). Hieruit komt per sector naar voren welke regio’s in 

Europa zich richten op dezelfde typen investeringen. De laatste drie sectoren bestaan 

als zodanig (nog) niet in internationale statistieken. Ze zijn samenstellingen of cross�

overs tussen bestaande sectoren die al wel sterk zijn in Oost�Nederland. Daarom is 

gezocht naar informatie over concurrerende regio’s op websites van 

clusterorganisaties in Europa (zie onder andere Burger et al. 2015) en op websites van 

regionale overheden. Tabel 40 geeft per cluster de regio’s waarmee is vergeleken. 

 

Omdat bij een internationale investeringsstrategie vooral het versterken van 

netwerkvorming binnen en rond de belangrijke clusters aandacht vraagt, besteedt de 

sectorspecifieke benchmark expliciet aandacht aan het organiserend vermogen van 

netwerkvorming binnen en tussen clusters. In de benchmark zijn hiervoor drie 

clusterspecifieke indicatoren gebruikt (als onderdeel van de indicator clusterkracht)23: 

• de mate van specialisatie van de sector in de regio; 

• de mate van gerichtheid op het regionale cluster op toelevering en uitbesteding 

in de regiorelaties; 

• de mate van internationale verankering via toelevering en uitbestedingsrelaties 

met andere regio’s. 

 

                                                           
23 Deze indicatoren zijn specifiek door het Planbureau voor de Leefomgeving (2011) ontwikkeld op basis van een gedetailleerde input�

outputtabel van alle NUTS2�regio’s in Europa (voor Nederland provincies). De indicatoren zijn sectorspecifiek. Ze kunnen worden berekend voor 

de sectoren Hightech, Logistiek, Food en Chemie. 
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Tabel 40: Regio’s gebenchmarkt met Overijssel en Gelderland per sector 

 

  

Totaal 

 

Chemie 

High 

tech 

Logis� 

tiek 

 

Food 

 

LSH 

Mate� 

rialen 

Bio� 

Energy 

Overijssel x x x x x x x x 

Gelderland x x x x x x x x 

Noord�Brabant x  x x x x  x 

Utrecht x   x     

Weser�Ems x    x    

Münster x        

Düsseldorf x     x x x 

Tübingen x        

Vlaams�Brabant x        

Parijs x  x x  x x  

Zuid�Holand  x    x  x 

Catalonië  x  x x  x  

Manchester  x       

Lombardije  x x  x    

Antwerpen  x      x 

Rhone�Alps  x x      

Darmstadt  x      x 

Elzas  x       

Dublin   x x     

Oxford   x      

Karlsruhe   x      

West�Midlands   x      

Outer Londen    x  x   

Madrid    x x    

Warschau    x     

Nord Pas�de�

Calais 

    x    

Berkshire     x    

Vest�for�

Storebelt 

    x    

Noord�Holland      x   

Wenen      x   

Beieren      x  x 

Lorraine       x  

East�Anglia       x  

Emilia�Romagna       x  

NRW�Dortmund       x  

Oost�Vlaanderen       x  

York        x 

Gent        x 
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De waardering van de vestigingsfactoren verschilt per sector. In tabel 41 is per sector 

weergegeven welke gewichten aan de locatiefactoren zijn gegeven. Dit is gebaseerd 

op eerder onderzoek van PBL (2011, 2012), Van Dongen et al. (2014) en Van Oort et 

al. (2015b). Voor Life Sciences en Hightech zijn agglomeratievoordelen van grotere 

stedelijke concentraties van groot belang. Nabijheid tot voorzieningen (theater, 

restaurants) sluit vooral aan bij de locatie�eisen van bedrijvigheid met relatief 

hoogopgeleide werknemers (in de Life Sciences en Hightech). In sectoren als Logistiek 

en Chemie spelen deze eisen veel minder een rol. Voor de Chemie is de mate van 

stedelijkheid wel belangrijk in interactie met aanwezig personeel en de afzetmarkt. 

Ten opzichte van andere sectoren is door het vervuilende en risicovolle karakter van 

de bedrijfsactiviteiten een locatie nabij grote bevolkingsconcentraties juist niet aan te 

bevelen.  

 

Tabel 41: Gewichten van locatiefactoren per sector 

 

 
  

 

  

Totaal Chemie Hightech Materialen Logistiek Food LSH Biobased En.

Kwaliteit universiteit Top + +++ +++ + +++ +++ +++

Pubieke R&D Top o ++ ++ ++ +++ +++ +++

Patenten Top +++ +++ +++ o + +++ +++

Private R&D Top +++ +++ +++ + o ++ +++

Opleidingsniveau Top + +++ +++ + + +++ +++

Lonen Basis o +++ +++ ++ o +++ +++

Werkloosheid (-) Basis + o 0 ++ + o o

Participatiegraad Basis o o 0 + + o o

Toegang internet Basis o +++ +++ + o ++ +++

Bereikbaarheid lucht Basis +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++

Congestie (-) Basis +++ o 0 +++ +++ o o

Bereikbaarheid weg Basis +++ + + +++ ++ + +++

Marktpotentiaal Top + ++ ++ +++ ++ + +++

Bevolkingsdichtheid Basis o ++ ++ + +++ ++ +

Bevolking  Basis + +++ +++ ++ +++ +++ +++

Effectieve overheid Basis + + + o ++ ++ +++

Inkomstenbelasting Basis o ++ ++ o o ++ ++

Belastingen totaal Basis o ++ ++ o o ++ ++

Opleiding - kwantiteit Top + ++ ++ + ++ +++ +++

Opleiding - kwaliteit Top + +++ +++ o ++ +++ +++

Cultuur en restaurants Basis o ++ ++ o + +++ ++

Recreatie Basis + + + + ++ ++ +

natuur Basis o + + + + ++ o

Omgevingskwaliteit Basis o ++ ++ o o ++ ++

Kwaliteit huizen Basis o ++ ++ o o +++ +++

Woonomgeving Basis o ++ ++ o o +++ ++

Betaalbaarheid huizen Basis o + + + o + +

Kosten levensonderhoud Basis ++ o 0 ++ ++ + +

Openheid Top +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++

Cluster Top ++ +++ +++ + +++ +++ +++

Specialisatie Top ++ +++ +++ + +++ +++ +++
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Tabel 42: Bronnen van de vestigingsplaatsfactoren 
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* Uitgebreide beschrijving in: PBL (2014b), Regional quality of living in Europe. Den Haag. 
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4. Verdienvermogen en aanpassingsvermogen van de regionale economie 

 

Het onderzoek naar verdien� en aanpassingsvermogen is eerder in 2014 en in 2015 

uitgevoerd in de Noordvleugel van de Randstad door de Universiteit Utrecht (ESD2 

Expertisecentrum Stedelijke Dynamiek en Duurzaamheid) en TNO (later NEO�

Observatory). Opdrachtgever was het ministerie van Economische Zaken. Aanleiding 

voor het onderzoek was de behoefte bij het ministerie aan een objectieve methode om 

sectorale koplopers, die als trekpaarden voor de regionale economie kunnen fungeren, 

te identificeren (Atzema et al. 2014; Atzema et al. 2015). Het zijn sectoren die 

bijdragen aan het bestaande regionale concurrentievoordeel en in potentie aan het 

toekomstige concurrentievoordeel, door vernieuwing van de regionale economie. 

Bestaande regionale studies, gericht op de selectie van kansrijke sectoren, kwamen 

nogal eens tot uiteenlopende conclusies.   

 

In het CBS�webartikel Verschillende methoden voor het meten van clusters van 

bedrijven (CBS, 1�10�2013) wordt een uitstekend methodologisch overzicht gegeven 

van verschillende rekenmaten die kunnen worden gehanteerd bij een vergelijking van 

clusters en sectoren. Er is keuze uit absolute en relatieve maten, of combinaties. De 

absolute maten laten de omvang zien van clusters, de relatieve maten de diversiteit 

en specialisatie. Beide invalshoeken zijn belangrijk voor het vergelijken van 

economische clusters. Het zal duidelijk zijn dat uitkomsten van de vergelijking sterk 

afhankelijk zijn van de gehanteerde rekenmaten. 

 

De uitkomsten van de vergelijking worden bovendien sterk bepaald door de 

gehanteerde indicatoren. Hierbij kan er een keuze worden gemaakt uit bijvoorbeeld 

het aantal bedrijven, werkgelegenheid, export, toegevoegde waarde, productiviteit en 

productie. Analoog aan de selectie voor topsectoren gaat het bij het verdienvermogen 

van clusters vooral om de producten en diensten die een bedrijf levert aan andere 

regio’s, in zowel binnen� als buitenland. Export en interregionale handelsstromen 

geven hier direct zicht op. Indirect wordt de regionale concurrentiekracht en daarmee 

het verdienvermogen van bedrijven inzichtelijk gemaakt door de productiviteit en 

specialisatiegraad in economische sectoren.  

 

Ten slotte speelt de gehanteerde sectorale afbakening een belangrijke rol. Uit eerdere 

TNO�onderzoeken in de regio Amsterdam en in de regio Utrecht blijkt dat elke regio 

vanuit zijn eigen specialisatie concepten definieert waarbij de eigen specialisatie 

nadrukkelijker zichtbaar wordt. Zo worden in de Economische Verkenningen 

Amsterdam clusters gedefinieerd als toerisme, ICT/e�science enzovoort. In de 

Economische Verkenning Regio Utrecht spreekt men juist graag over de 

duurzaamheidseconomie en Life Sciences. Deze eigen invulling van gerelateerde 

bedrijvigheid geeft optimaal de regionale specialisatie en regionale ambities weer, 

maar van een objectieve vergelijking is daarmee geen sprake meer. 

 

In het onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken zijn regionale koplopers 

geselecteerd op basis van twee indicatoren: 

• verdienvermogen (de bijdrage van sectoren aan het bruto regionaal product) 

als indicator voor bewezen regionale concurrentiekracht; 

• aanpassingsvermogen aan veranderende marktomstandigheden als indicator 

(in de vorm van bedrijvendynamiek) voor vernieuwing. 
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De gedachte om naast bewezen concurrentiekracht ook te kijken naar aanpassings�

vermogen is ontleend aan het rapport Naar een lerende economie van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 2013). In dit rapport pleit de 

WRR voor een verbrede opvatting van het begrip ‘verdienvermogen’. De aandacht van 

de WRR richt zich in eerste instantie op de maat van het bruto nationaal of regionaal 

product dat altijd al als een beperkte maat voor welvaart en economische groei is 

gezien. Het verdienvermogen van het bedrijfsleven in een regio zou naast bewezen 

groeikracht ook moeten aangeven hoe bedrijven gebruikmaken van de beschikbare 

middelen om zich succesvol aan te passen aan de dynamiek van (wereld)markten. 

Hierbij verschuift de aandacht van gerealiseerde prestatie naar getroffen 

voorbereiding op de toekomst. Bedrijven die zich het best aanpassen aan 

veranderende marktomstandigheden, zijn volgens deze redenering het meest 

succesvol. Volgens het evolutionaire adagium ‘survival of the fittest’ drukt zich dit uit 

in een hoge overlevingskans.  

 

Het aanpassingsvermogen is een individueel kenmerk van bedrijven. Om hierop zicht 

te krijgen, is de bedrijvigheidsdynamiek geanalyseerd. Volgens de evolutionaire 

economie is een hoge bedrijvigheidsdynamiek een indicator voor vitaliteit van de 

regionale economie (Atzema et al. 2012). De volgende situaties zouden gunstig zijn 

voor de efficiëntie van het regionale bedrijfsleven: 

• de bestaande bedrijven worden uitgedaagd door veel toetreders (concurrentie); 

• de bedrijvenpopulatie wordt ververst door veel uittreders (selectie); 

• de werkgelegenheid neemt relatief sterk toe (groei).  

 

Deze opvatting wordt door Bosma en Nieuwenhuijsen (2002, p. 172) als volgt 

verwoord:  

‘Toe� en uittreding van bedrijven (turbulentie) kan bijdragen aan een 

selectieproces tussen bedrijven, waardoor de (regionale) economie als geheel 

dynamischer en efficiënter wordt. Minder presterende bedrijven kunnen dan 

plaatsmaken voor nieuwe bedrijven. Naast het ‘wegdrukken’ van slecht 

presterende bedrijven kan de turbulentie bestaande bedrijven prikkelen om 

productief te blijven. De bedrijven worden immers geconfronteerd met 

toetreding of toetredingsdreiging, waardoor hun positie op de markt niet zonder 

meer en voor altijd vaststaat.’ 

 

De indeling in vier verschillende ondernemersregimes die Audretsch et al. (2008) 

hebben opgesteld, kan behulpzaam zijn bij het identificeren van sectoren die goed 

scoren op aanpassingsvermogen (tabel 43). Hoewel Audretsch et al. (2008) zich 

vanuit de selectieomgeving vooral richten op regionale groeiregimes is de indeling ook 

goed toe te passen op sectoren en op bedrijfstakken. Afhankelijk van de fase van de 

levenscyclus waarin zij zich bevinden, zullen sectoren en bedrijfstakken immers tot 

verschillende regimes behoren. 
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Tabel 43: Groeiregimes op basis van bedrijvendynamiek 

 

Groeiregime Karakteristieken 

Ondernemersregime 

Nieuwe bedrijven dragen innovatie 

relatief veel starters 

overlevingskans nieuwe bedrijven groot 

netto werkgelegenheidsgroei 

Geroutineerd regime 

Bestaande bedrijven dragen innovatie 

relatief weinig starters 

overlevingskans starters klein 

overlevingskans blijvers groot 

werkgelegenheidsgroei bij bestaande bedrijven 

Draaideurregime 

Bestaande bedrijven dragen innovatie; innovatie is bij starters minder 

belangrijk 

veel starters en stoppers 

overlevingskans van starters klein 

weinig of geen werkgelegenheidsgroei bij bestaande bedrijven  

Krimpregime 

Bestaande bedrijven dragen innovatie 

weinig starters 

bestaande bedrijven krimpen 

verlies aan werkgelegenheid 

Bron: Audretsch et al. 2008 

 

In een ondernemersregime is veelal sprake van een jonge bedrijfstak waar starters 

een relatief groot aandeel in de innovatieactiviteiten hebben. Starters hebben tevens 

een vrij goede overlevingskans. Innovatieve starters komen dus relatief veel voor. Zij 

dragen significant bij aan de werkgelegenheidsontwikkeling. Zij hebben een voordeel 

omdat moeilijk overdraagbare kennis in deze gebieden belangrijk is en gevestigde 

bedrijven nauwelijks ruimte bieden voor innovatie. 

 

In een geroutineerd regime is de bedrijvenstructuur stabieler. Relatief oude en grote 

bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheidsontwikkeling. Starters zijn relatief 

onbelangrijk en hun overlevingskansen zijn gering. Er is een zekere mate van binding 

en samenwerking tussen de grotere bedrijven en de lokale instituties. Hierdoor 

hebben bestaande bedrijven meer groeikansen dan starters.  

 

In een draaideurregime zijn innovatieve activiteiten minder van belang. Er is een groot 

aantal starters en stoppers. Starters zijn veelal niet innovatief en het is 

onwaarschijnlijk dat zij snel groeien. Het aantal stoppers ligt vooral hoog wanneer 

starters voor de regionale markt produceren. Door gebrek aan perspectief verdrijven 

de starters elkaar van de markt. Ook bij bestaande bedrijven is er een geringe 

werkgelegenheidsgroei. Het draaideurregime komt vooral voor in bedrijfstakken 

waarin de stap naar een zelfstandig bedrijf (ZZP’er) een alternatief is voor werk�

loosheid.  

 

In een krimpregime is er weinig werkgelegenheidsgroei of deze is negatief. Er zijn 

weinig starters en de werkgelegenheid neemt af doordat bestaande bedrijven 

krimpen. Deze krimp wordt niet gecompenseerd door nieuwe banen bij startende 

ondernemingen. Krimpregimes hebben enkele belangrijke overeenkomsten met 

geroutineerde regimes. 
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Toepassing in het onderzoek De Kracht van Oost!Nederland 

 

Bij de analyses van het verdienvermogen is gebruikgemaakt van gegevens over 

toegevoegde waarde in basisprijzen uit de Nationale Rekeningen en uit de Regionale 

Rekeningen van het CBS voor de periode 2002�2013. Voor de provinciale en regionale 

analyses zijn gegevens over bedrijfstakken uit de Nationale Rekeningen gecombineerd 

met provinciale gegevens uit de Regionale Rekeningen. Met behulp van 

werkgelegenheidsdata van het Landelijk Informatie Systeem Arbeidsplaatsen (LISA) 

en de onderliggende regionale registers is de toegevoegde waarde naar sector in 

Overijssel en Gelderland en in de negen deelregio’s geschat. De schatting is geijkt op 

de randtotalen van de Nationale Rekeningen per bedrijfstak en de randtotalen van de 

Regionale Rekeningen per sector. Hierbij is de methode gehanteerd zoals die is 

toegepast in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (TNO/VU/EY  

2014) en in de Randstadmonitor (TNO 2013).  

 

Om zo objectief mogelijk te meten en om de vergelijkbaarheid met andere studies zo 

groot mogelijk te houden, is uitgegaan van de sectorale indeling van de Standaard 

Bedrijfsindeling (SBI). De Standaard Bedrijfsindeling is een hiërarchische indeling van 

economische activiteiten en kent meer niveaus die worden uitgedrukt in het aantal 

digits van de sectorcodes.  

 

De ontwikkelingen zijn geanalyseerd voor 22 sectoren die zijn samengesteld uit een 

combinatie van het 1�digit niveau (letter�niveau) en het 2�digit van de SBI 2008 

Standaard Bedrijfsindeling (tabel 44).  
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Tabel 44: In de analyses betrokken sectoren op basis van de SBI 

 

 
 

Om het aanpassingsvermogen te analyseren, is gebruikgemaakt van gegevens over de 

bedrijvendynamiek. Innovatieprestaties zijn niet geanalyseerd door een gebrek aan 

gegevens op bedrijfsniveau. De gegevens over de bedrijvendynamiek zijn ontleend 

aan longitudinale bedrijfsbestanden uit het Bedrijven� en Instellingenregister 

Overijssel (BIRO) en de Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) Gelderland.      

 

BIRO en PWE registreren vestigingen. Van een bedrijf dat meer vestigingen heeft, zijn 

alle vestigingen opgenomen. Per vestiging zijn onder meer de volgende gegevens 

beschikbaar: 

• registratienummer; 

• naam, adres, woonplaats; 

• economische activiteit (volgens SBI 2008 codering); 

• aantal werkzame personen. 

 

In de longitudinale bestanden zijn de gegevens van vestigingen op basis van een 

uniek registratienummer aan elkaar gekoppeld. Hierdoor zijn alle bedrijven en 

instellingen die gedurende de onderzoeksperiode (2001�2015) één of meer jaren in 

Overijssel of Gelderland gevestigd zijn geweest, te volgen.  

 

In de analyses worden drie typen bedrijven of organisaties onderscheiden, starters, 

stoppers en blijvers.  

  

Sector SBI

1 Landbouw 1 2 3

3 Energieproductie 8 6 9

4 Voedingsindustrie 10 11 12

5 Textiel- en kledingindustrie 13 14 15

6 Hout- en papierverwerkende industrie 16 17 18

7 Chemie 19 20 21 22

8 Metaalindustrie 23 24 25

9 Technologische industrie 26 27 28 29 30

10 Meubelindustrie en reparatie 31 33

11 Nutsvoorzieningen 35 36 37 38 39

12 Bouw 41 42 43

13 Groothandel & Logistiek 45 46 49 50 51 52 53

14 Detailhandel & Horeca 47 55 56

15 Media & ICT 58 59 60 61 62 63

16 Financiele diensten 64 65 66

17 Vastgoed & Verhuur 68 77

18 Zakelijke diensten 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82

19 Openbaar bestuur 84

20 Onderwijs 85

21 Zorg 86 87 88

22 Overige diensten 94 95 96 97 98

23 Cultuur & Recreatie 90 91 92 93
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Deze drie typen zijn als volgt gedefinieerd: 

• starters (toetreders), bedrijven die aan het einde van een periode aanwezig 

zijn, maar niet aan het begin;  

• stoppers (uittreders), bedrijven die aan het begin van een periode aanwezig 

zijn, maar niet aan het einde;  

• bestaande bedrijven (blijvers), bedrijven die aan het begin en aan het einde 

van een periode aanwezig zijn. 

 

De analyses hebben betrekking op de ontwikkelingen in de periode 2001�2015. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar de effecten van de kredietcrisis vanaf 2008. 

 

 

5. De arbeidsmobiliteit tussen sectoren (skill�gerelateerdheid) 

 

Het doel van deze paragraaf is te laten hoe de potenties (en bedreigingen) van 

economische vernieuwing in de regionale economie van Oost kunnen worden 

geïdentificeerd aan de hand van arbeidsmobiliteit tussen sectoren. Het vernieuwings� 

en innovatievermogen van de economie, haar sectoren en stedelijke regio’s staat hoog 

op de beleidsagenda van zowel Nederland als Europa. In toenemende mate wordt 

daarbij gedacht dat de stad het schaalniveau is waarop economische groei en 

innovatie tot stand komen (Glaeser 2011), en dat daarom ruimtelijk en economisch 

beleid ook op dat schaalniveau het best kan worden ingezet (Barber 2013, Barca et al. 

2012, OECD 2015). Zo eenvoudig als deze lokale opgave van innovatie en 

groeibevordering lijkt, zo gecompliceerd wordt deze bij de daadwerkelijke identificatie 

en uitvoering. Want hoe het vernieuwingsvermogen van steden en regio’s 

daadwerkelijk moet worden gemeten, hoe vernieuwingen tot stand komen, hoe deze 

aansluiten bij bestaande economische sterktes van regio’s, en hoe vernieuwing 

daadwerkelijk te sturen door stedelijke overheden, is nog grotendeels onbekend24. 

 

Een recente SER�studie stelt dat het voor het beantwoorden van deze vragen 

belangrijk is het ‘DNA’ van regio’s te kennen: waar is de regionale economie goed in 

en welke kennis en vaardigheden heeft zij in huis om te vernieuwen en te groeien 

(SER 2015). In dit hoofdstuk geven we daaraan nader invulling, toegepast op Oost. 

We beschouwen de mate waarin de kennis en vaardigheden van werknemers kunnen 

worden uitgewisseld tussen bedrijfstakken als indicatief voor de potentie voor 

vernieuwing van regionale economieën: de meeste vernieuwing ontstaat immers door 

bestaande kennis uit verschillende velden te combineren. Als de activiteiten in 

bedrijfstakken (deels) vergelijkbare kennis en vaardigheden vereisen, noemen we 

deze ‘skill�gerelateerd’ (Neffke en Henning 2013). Door te verkennen in hoeverre er 

sprake is van skill�gerelateerheid tussen de bedrijfstakken in de regio’s, identificeren 

we gedetailleerde sectorale kansen en bedreigingen in die regio. In Van Oort et al. 

(2015) zijn negen regio’s uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

onderzocht25, maar nu concentreren we ons op negen oostelijke regio’s26. De regio’s 

verschillen in economische dichtheid en sectorale specialisaties, wat maakt dat de 

                                                           
24 Dit hoofdstuk is gebaseerd op de studie van Van Oort et al. (2015), gemaakt voor de beleidsverkenning Werken aan het 

Vestigingsklimaat van Stedelijke Regio’s van Nationaal Belang van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).  
25 De Zuidvleugel van de Randstad, de Noordvleugel van de Randstad, Arnhem-Nijmegen-Wageningen, Twente, Groningen, Zuidwest-

Noord-Brabant, Brainport Eindhoven, Venlo e.o. en Zuid-Limburg. 
26 De regio’s Arnhem en Nijmegen worden in onderlinge samenhang geanalyseerd (zie bijlage 1). 
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processen van regionale diversificatie en vernieuwing in elk van hen een andere focus 

en massa kennen, maar deze processen zijn overal relevant.  

 

Vernieuwing van de (lokale) economie ontstaat, zoals gezegd, meestal niet zozeer 

door het bedenken en invoeren van compleet nieuwe technologieën, maar veel vaker 

door het combineren van bestaande kennis die bijdraagt aan nieuwe – of elders reeds 

bestaande – productieve toepassingen (WRR 2013). Dit vernieuwings� of 

combinatievermogen is sterk afhankelijk van de reeds aanwezige kennis en 

vaardigheden in een regio (Acemoglu et al. 2010, Neffke et al. 2011, 2013, Glaeser et 

al. 2014). Een brede en pluriforme basis vergroot de kans op vernieuwing door de 

uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen verschillende (deel)sectoren (via de 

samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen), en door de 

diversificatie van het bedrijfsleven in (voor de regio) nieuwe economische activiteiten. 

De mate waarin skill�gerelateerdheid tussen gedetailleerde sectoren kan worden benut 

voor een verdere diversificatie van de regionale economie, bepaalt in belangrijke mate 

de weerbaarheid en de groeipotentie van regio’s. Dit leggen we uit in het navolgende 

deel van dit hoofdstuk. Vervolgens introduceren we een methodiek om skill�

gerelateerdheid, cross�overpotenties en economische diversificeringskansen tussen 

sectoren in regio’s te meten via arbeidsmobiliteit. We illustreren deze methodiek met 

analyse�uitkomsten voor de regio’s in Oost. Aansluitend vatten we onze bevindingen 

samen en bediscussiëren we de implicaties die ons relatief nieuwe type analyse heeft 

voor nationaal en regionaal beleid: welke economische en ruimtelijke voorwaarden 

hangen samen met vernieuwing en combinatievermogen van de regionale en 

stedelijke economische structuur in Oost�Nederland.  

 

Menselijk kapitaal als grondstof voor diversificatie en vernieuwing 

 

Vernieuwing is van groot belang voor bedrijven in regionale economieën. Hierbij geldt 

dat jonge en volwassen sectoren naast elkaar kunnen bestaan in dezelfde regio’s. Een 

gespecialiseerde sector in een regio is geen statische entiteit, maar ontwikkelt zich in 

de loop van de tijd. De behoefte aan vernieuwing is constant aanwezig bij bedrijven, 

maar is afhankelijk van de mate van volwassenheid van de sector waarin gewerkt 

wordt. Het is daarom goed om het begrip levenscyclus toe te passen op sectoren, 

waarbij vier fases worden onderscheiden: beginfase, groeifase, volwassenheidsfase en 

fase van neergang (figuur 51). Elke fase wordt gekenmerkt door een bepaalde mate 

van (nieuwe) kennisbehoefte, omvang, dominante technologie en bedrijfsdynamiek 

(Brenner 2004, Menzel en Fornahl 2010) en door verschillen in productiviteits� en 

werkgelegenheidsgroei. Het aanboren van nieuwe markten en een grote diversiteit 

aan het begin van een clusterlevenscyclus gaat vaak gepaard met 

werkgelegenheidsgroei, terwijl efficiëntie de boventoon voert in volwassenheidsfasen, 

wat leidt tot een hogere productiviteit van de dan aanwezige en overlevende 

bedrijven. Bij een te laat aanpassen van producten en productie, kunnen (bedrijven 

in) sectoren lokaal in een lock�in raken en marktaandelen verliezen. De 

automobielindustrie in Detroit is hiervan een voorbeeld. De positieve dynamiek zit 

vaak in de kwalitatieve dimensie: innovatie, vernieuwing, nieuwe markten, nieuwe 

technologie en diversificatie naar gerelateerde economische activiteiten, wat nodig is 

om een negatieve ontwikkeling in latere fases weer om te buigen naar positieve 

(adaptation, renewal en transformation in figuur 51).  
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Dit aanpassingsvermogen wordt sterk gedreven door de mate waarin bestaande 

sectoren hun skill�basis kunnen verbreden en/of toepassen in nieuwe marktniches. 

Aan het begin van de levenscyclus is de heterogeniteit van beschikbare kennis groot, 

maar naarmate het cluster vordert in haar bestaan, wordt kennis minder makkelijk 

beschikbaar (dat wil niet zeggen dat de hoeveelheid kennis kleiner is, maar bestaande 

spelers op de markt beschermen deze dan beter). Aan het einde van de levenscyclus, 

in de volwassenheidsfase, zijn er mogelijkheden om te komen tot een vernieuwing van 

het cluster door aan te haken bij een nieuwe technologie, zich aan te passen aan de 

marktwensen of zelfs een transformatie in gang te zetten gericht op nieuwe producten 

en nieuwe markten. Hierdoor kan een nieuwe fase van informatievergaring, 

vernieuwing en groei aanbreken. Bij een (weer) groeiende markt kunnen geclusterde 

bedrijven beter af zijn dan niet�geclusterde bedrijven vanwege het voordeel van 

kennisuitwisselingen en een hogere informatiedichtheid.  

 

Figuur 51: Sector levenscyclus  

 

 
Bron: Menzel en Fornahl (2010), p. 218 

 

De vernieuwing van economische activiteiten door aanpassing of zelfs transformatie 

van bestaande sectoren ontstaat niet vanzelf. Vaak wordt bestaande kennis in 

bedrijven gecombineerd met nieuwe, en uit deze cross�overs kunnen vervolgens weer 

nieuwe groeitrajecten ontstaan (Neffke et al. 2011). Eén van de belangrijkste 

ingrediënten die nodig zijn voor een regionale verankering van deze trajecten betreft 

de skills of vaardigheden van werknemers die in een stad of regio aanwezig zijn. Dit 

bepaalt wat de lokale beroepsbevolking kan produceren, aan welke bedrijfsprocessen 

ze bijdraagt, en welk type beroepen en sectoren floreert door die vaardigheden. Dat 

economische dynamiek samenhangt met een lokaal diversifiërende productiestructuur 

doet al langer opgeld. Hierbij geldt dat een balans moet worden gevonden tussen 

specialisatie in sectoren – in elkaars nabijheid gelegen bedrijvigheid die profiteert van 

de voordelen van leren (van concurrenten en kennisinstellingen), matchen (op de 

arbeidsmarkt en woningmarkt) en delen (van productiemiddelen, toeleveranciers en 

uitbestedingsmogelijkheden) (CPB & PBL 2015) – en de vernieuwing die voortkomt uit 
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diversificatie. Een gespecialiseerde economie is namelijk ook kwetsbaar. In lijn met de 

sector levenscyclus, kan ook een regio te afhankelijk worden van één of enkele 

economische activiteiten, en is daarmee blootgesteld aan grote risico’s indien de vraag 

naar producten van die sectoren terugvalt (Diodato en Weterings 2014). Idealiter zijn 

regio’s dus zowel gespecialiseerd, opdat ze profiteren van schaalvoordelen, als 

gediversifieerd, zodat ze profiteren van cross�overkansen.  

Voor de middelgrote regio’s die het oostelijke landschap typeren is dat minder 

vanzelfsprekend omdat zij de omvang missen om diversiteit en massa in hun 

economische activiteiten te creëren. Echter, door rekening te houden met de 

gerelateerdheid van sectoren bestaan er vaak ontwikkelingspaden die de voordelen 

van specialisatie en diversiteit weten te combineren. De meeste gelegenheid voor 

kennisoverdracht en daarmee innovatie en vernieuwing bestaat namelijk tussen 

bedrijven die niet tot dezelfde, maar tot gerelateerde bedrijfstakken behoren. De 

kennisbases van deze bedrijven (hun kennis, denkkaders en technologie) overlappen 

slechts ten dele. Dankzij die partiële overlap begrijpen die bedrijven elkaar sneller dan 

bedrijven uit sectoren met heel verschillende kennisbases, maar is er tegelijkertijd 

meer ruimte om van elkaar te leren dan bij bedrijven uit dezelfde sector. De 

mogelijkheden voor vernieuwing zijn daardoor groter in economieën waarvan de 

sectorstructuur bestaat uit aan elkaar gerelateerde sectoren, terwijl de risico’s van 

wegvallende vraag of technologische veranderingen beperkt zijn.  

De kennisbasis van bedrijven ligt steeds meer besloten in hun menselijk kapitaal 

(Glaeser et al. 2014). Daarom wordt één van de meest informatieve en productieve 

relaties tussen sectoren weergegeven door de mate van overlap in de eisen die 

sectoren stellen aan hun menselijk kapitaal. Het is dan wel de vraag wat menselijk 

kapitaal precies is. Volgens de Nederlandse editie van Wikipedia gaat het om ‘de 

voorraad van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden, waaronder 

ook creativiteit, die wordt belichaamd in de mogelijkheid voor de mens om in een 

economie arbeid te verrichten, opdat er economische waarde kan worden 

geproduceerd.’ In de arbeidsmarkteconomie wordt het menselijk kapitaal van een 

persoon vaak gerelateerd aan zijn of haar opleidingsniveau (hoog� versus 

laaggeschoolden, of technische versus administratieve medewerkers). Dergelijke 

indelingen doen echter geen recht aan de hoge mate van specificiteit van het 

menselijk kapitaal van vandaag de dag. Immers, ofschoon beide hooggeschoold zijn, 

hebben mediawetenschappers en biologen volstrekt verschillend menselijk kapitaal. 

Ook het beroepsonderwijs leidt een breed scala aan specialisten op, ieder met een 

eigen expertisegebied. Daarnaast ontwikkelt menselijk kapitaal zich verder, naarmate 

een werknemer aan werkervaring wint (Neal 1995, Gathmann en Schönberg 2010). 

Een moderne arbeidsmarkt als de Nederlandse (en dus ook die van Oost) kenmerkt 

zich dan ook door een rijk scala aan specialismen. Sterker nog, juist deze verdeling 

van kennis over een enorme variëteit aan deskundigen – van metselaars tot 

accountants en van bakkers tot chirurgen – maakt de complexe en gedistribueerde 

productieketens in landen als het onze mogelijk.  

Zo beschouwd herbergen de oostelijke regio’s een grote diversiteit aan deskundigen: 

het menselijk kapitaal van een regio is specifiek aan de economische activiteiten die 

hiervan gebruik kunnen maken. Hierdoor bepalen de kennis, ervaring en vaardigheden 

van de lokale beroepsbevolking ook in hoge mate welke activiteiten in een regio 

ontwikkeld kunnen worden. Een beter begrip van het menselijk kapitaal dat in een 

regio aanwezig is – en de daarin besloten latente ontwikkelingskansen – stelt ons 

daarom in staat om de vernieuwingspotenties van een regio in kaart te brengen.  
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De (ontwikkelingen in) cross�overpotenties van menselijk kapitaal zijn niet direct 

meetbaar. Het is vrijwel onmogelijk om voor iedere baan in de economie exact te 

bepalen welke kennis en vaardigheden deze vereist, noch voor alle werknemers in 

kaart te brengen over welke vaardigheden zij beschikken. Dit maakt het ingewikkeld 

om te bepalen voor welke economische activiteiten het menselijk kapitaal in een lokale 

arbeidsmarkt geschikt is. In navolging van Neffke en Henning (2013) omzeilen we dit 

probleem door niet de vaardigheden van werknemers te bestuderen, maar hun 

baanwisselingen. De logica hierachter is als volgt. De specificiteit van menselijk 

kapitaal is niet alleen van belang voor regionaal�economische groei, maar beperkt 

werknemers ook in hun mogelijkheden bij het vinden van een nieuwe baan. Deze 

specificiteit betekent immers dat de moeizaam verworven vaardigheden die nodig 

waren voor de huidige baan, onbenut zullen blijven in de meeste andere banen. 

Aangezien potentiële werkgevers in het algemeen niet bereid zijn werknemers te 

belonen voor irrelevante kennis en vaardigheden, zullen werknemers zo’n baan niet 

snel accepteren. De meeste baanwisselingen zullen daarom plaatsvinden tussen 

activiteiten die min of meer dezelfde eisen aan het menselijk kapitaal van hun 

werknemers stellen (zie Poletaev en Robinson 2008)27. De bedrijfstakken die 

soortgelijk menselijk kapitaal vereisen noemen we ‘skill�gerelateerd’. Indien mensen 

eenvoudig van baan kunnen wisselen tussen twee bedrijfstakken, dan betekent dit dat 

de productieprocessen en technologieën die in deze bedrijfstakken worden ingezet 

nauw met elkaar verwant zijn. Ook informatie�uitwisseling via andere kanalen dan de 

arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld via informele netwerken, samenwerking of face�to�

faceontmoetingen zal daarom versterkt plaatsvinden tussen skill�gerelateerde 

activiteiten. Eerder onderzoek suggereert dat skill�gerelateerdheid een aanzienlijk 

grotere rol speelt in regionaal�economische groei dan de verbondenheid van 

bedrijfstakken in de waardeketen (Neffke et al. 2013, 2016).  

 

Skill�gerelateerdheid in de regio’s van Oost�Nederland 

 

In navolging van de studie van Neffke en Henning (2013) gebruiken we skill�

gerelateerdheid om de samenhang tussen bedrijfstakken op de arbeidsmarkt 

inzichtelijk te maken. Met behulp van baangegevens uit het Sociaal Statistisch 

Bestand, dat wordt beheerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 

hebben we gemeten hoeveel Nederlandse werknemers tussen 2009 en 2012 aan de 

slag zijn gegaan in een andere bedrijfstak. We onderscheiden in totaal 277 (3�digit) 

bedrijfstakken die de gehele economie beslaan, van Landbouw, tot Industrie en 

Diensten28. Vervolgens bepalen we voor elk van die intersectorale arbeidsstromen of 

de stroom groter is dan verwacht op basis van het totaal aantal mensen dat van baan 

wisselt in elk van beide sectoren. Van mensen met meer algemeen toepasbare 

vaardigheden, zoals secretariële vaardigheden, kan verwacht worden dat ze relatief 

vrij tussen bedrijfstakken kunnen bewegen. Voor mensen met meer gespecialiseerde 

vaardigheden zijn niet alle alternatieven even waarschijnlijk – sommige 

baanwisselingen komen vaker voor dan andere. Als de waargenomen arbeidsstroom 

                                                           
27 We zijn geïnteresseerd in meer dan gemiddelde uitwisseling van mensen met hoogwaardige vaardigheden, en niet zozeer in 

uitwisseling van gestandaardiseerde werkzaamheden, zoals secretariële ondersteuning, etc. 
28 Op basis van de standaard bedrijfsindeling die het CBS hanteert kunnen maximaal 870 bedrijfstakken worden onderscheiden (5-digit 

niveau). Maar die bedrijfstakken verschillen sterk in de mate van detail waarin hun activiteiten worden onderscheiden. Vooral in de 

maakindustrie wordt een veel specifieker onderscheid naar activiteiten gemaakt dan in de zakelijke diensten. Daarom is besloten 

sommige bedrijfstakken te aggregeren en verschilt het per bedrijfstak of deze op het 5, 4 of 3-digit niveau van de standaard 

bedrijfsindeling wordt gemeten. Dit resulteert in 277 verschillende bedrijfstakken. 
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tussen twee bedrijfstakken groter is dan wat een toevalsproces zou voorspellen op 

basis van de totale in� en uitstroom in beide sectoren, suggereert dit dat de bedrijven 

die actief zijn in deze bedrijfstakken vergelijkbare vaardigheden vragen. Zulke 

bedrijfstakken noemen we skill�gerelateerde bedrijfstakken. De verwachting is dat er 

tussen zulke skill�gerelateerde bedrijfstakken eerder kennis uitgewisseld kan worden, 

wat de kans op cross�overs en vernieuwing vergroot.  

Met de uit deze arbeidsstromen gewonnen informatie kunnen we de Nederlandse 

economie benaderen als een netwerk van bedrijfstakken (zie figuur 52). Elke knoop in 

het netwerk is een bedrijfstak, en de werkgelegenheid in de bedrijfstak bepaalt de 

omvang van de knoop. De verbindingen tussen knopen geven aan welke 

bedrijfstakken skill�gerelateerd zijn aan elkaar. Dit netwerk wordt een industriële 

ruimte genoemd. Dit is geen geografische weergave van de Nederlandse economie, 

maar een abstract beeld dat de verbindingen tussen bedrijfstakken benadrukt29. De 

sector waartoe een bedrijfstak behoort, is in figuur 52 te herkennen aan de kleur. Zo 

representeren de paarse knopen de Maakindustrie, de groene knopen de Financiële en 

Zakelijke dienstverlening en zijn de activiteiten in de Overheid en Gezondheidszorg in 

lichtgroen weergegeven. De positie van een knoop is zodanig gekozen dat 

gerelateerde bedrijfstakken zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt liggen. 

 

Algemeen valt op dat de bedrijfstakken die tot dezelfde sector behoren (en dus 

dezelfde kleur hebben) zich dicht bij elkaar bevinden in de industriële ruimte. Deze 

bedrijfstakken zijn dus veelal onderling sterk gerelateerd. Daarnaast bevinden de 

bedrijfstakken in de Maakindustrie (vooral in de metaal� en machinebouw) zich in een 

heel ander deel van het netwerk dan bijvoorbeeld de overheid en gezondheidszorg. De 

bedrijfstakken in de Maakindustrie hebben dus amper overlap met de arbeidsmarkt 

waarop de Overheid en Gezondheidszorg actief zijn. Maar er zijn ook talrijke 

uitzonderingen: bedrijfstakken die (deels) vergelijkbare vaardigheden gebruiken, maar 

niet tot dezelfde sector behoren. Drukkerijen, die volgens de standaard 

bedrijfsindeling van het CBS tot de Maakindustrie behoren, liggen bijvoorbeeld tussen 

de bedrijfstakken uit de Informatie� en Communicatietechnologie (linksboven). 

Ingenieursbureaus, een van de bedrijfstakken uit de Financiële en Zakelijke 

dienstverlening, bevinden zich juist tussen de bedrijfstakken in de Bouw 

(rechtsonder). 

 

                                                           
29 De lay�out van het netwerk is bepaald met behulp van Cytoscape op basis van het algoritme ‘edge�weighted spring embedded’. Dit algoritme 

zorgt ervoor dat groepen van knopen die onderling sterk verbonden zijn, in het netwerk dicht bij elkaar worden geplaatst. 
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Figuur 52: De industriële ruimte van Nederland 

 
 

De industriële ruimte geeft belangrijke informatie over de cross�overkansen tussen 

sectoren op nationale schaal, maar kan ook gebruikt worden voor nader inzicht in de 

samenhang tussen de bedrijfstakken van een regionale economie. De kans op 

kennisuitwisseling is kleiner als een regionale economie voornamelijk bestaat uit 

ongerelateerde economische activiteiten. De beperkte mogelijkheden voor 

kennisuitwisseling kunnen ertoe leiden dat bedrijven in deze regio’s minder innovatief 

zijn dan bedrijven die zijn gevestigd in een regio met juist veel skill�gerelateerde 

activiteiten.  

 

Op het niveau van individuele bedrijfstakken kunnen we bepalen hoe goed deze zijn 

ingebed in de lokale arbeidsmarkt, dat wil zeggen de relatieve omvang van 

gerelateerde bedrijfstakken in de regio’s van Oost�Nederland. Omdat werknemers tot 

op zekere hoogte bereid zijn te reizen voor hun werk, wonen niet alle (potentiële) 
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werknemers in de kernen van de negen regio’s zelf. We houden daarom bij de 

berekening van deze zogenoemde ‘inbeddingsgraad’ ook rekening met potentiële 

forensenstromen door het deel van de gerelateerde activiteit dat zich binnen een 

acceptabele woon�werkreistijd van de regio bevindt op te tellen bij de gerelateerde 

activiteit in de regio. We gebruiken hiervoor de indeling in negen arbeidsmarktregio’s 

zoals gemaakt door Tordoir et al. in het onderzoek voor Oost�Nederland. 

 

Voor iedere (stedelijke) regio in Oost�Nederland kan met deze informatie een SWOT�

analyse worden gemaakt waarbij we bedrijfstakken over vier categorieën verdelen. 

Gespecialiseerde bedrijfstakken met relatief veel banen in de regio die ook goed zijn 

ingebed in de regionale arbeidsmarkt vormen de kracht van de regio (Strength), 

terwijl bedrijfstakken met weinig banen die bovendien slecht zijn ingebed juist een 

zwakte van de regionale economie tonen (Weakness). Als een bedrijfstak weinig 

banen in de regio heeft, maar wel goed is ingebed, dan is er de potentie voor verdere 

groei en dus regionale diversificatie van arbeid (Opportunity). De verwachting is dat 

deze nu nog kleine, maar goed ingebedde bedrijfstakken kunnen zorgen voor 

toekomstige groei in de regio. Voor gespecialiseerde bedrijfstakken met veel banen in 

de regio maar een slechte inbedding in de lokale arbeidsmarkt, bestaat juist het risico 

dat deze uit de regio zullen verdwijnen (Threat). Uit deze SWOT�analyses volgen niet 

direct beleidsimplicaties. Dat een bepaalde bedrijfstak wordt bedreigd in termen van 

menselijk kapitaal wil niet zeggen dat deze ondersteund of juist opgegeven moet 

worden. Het wil alleen zeggen dat de bedrijfstak zelf niet optimaal gebruik kan maken 

van de lokale arbeidsmarkt. Bovendien zijn er soms ook andere redenen dan de 

arbeidsmarkt die verklaren waarom een bedrijfstak sterk is vertegenwoordigd in een 

regio zonder een goede inbedding, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een haven 

in de regio. Daarnaast is het ook belangrijk de dynamiek in de gaten te houden: als 

een goed ingebedde bedrijfstak krimpt, kan dit grote gevolgen hebben voor de 

regionale economie.  

Voor de regio’s in Oost�Nederland stellen we deze SWOT’s op voor twaalf clusters van 

sectoren. Deze twaalf clusters zijn geselecteerd met het oog op hun belang voor de 

Nederlandse economie. Tabel 45 toont de door ons uitgewerkte clusters. Met de keuze 

voor de eerste negen clusters sluiten we aan bij de negen sectoren die centraal staan 

in het huidig economisch beleid van Nederland, het zogenaamde ‘topsectorenbeleid’. 

Gezien het specifieke doel van combinatievermogen en cross�overs van deze studie, 

hebben we besloten af te wijken van de definitie van de topsectoren zoals is 

vastgesteld door het CBS in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken 

(CBS 2012). In het bijzonder bakenen we de clusters af op basis van de skill�

gerelateerdheid tussen bedrijfstakken. We bakenen de clusters dus niet vooraf af 

maar laten, op basis van de skill�gerelateerdheid van de bedrijfstakken, de grenzen en 

afhankelijkheden tussen bedrijfstakken uit de data naar voren komen. Voor ieder 

cluster hebben we hiertoe op basis van literatuur en eigen inzicht één of enkele 

bedrijfstakken geselecteerd die de kern van het cluster vormen. Deze 

kernbedrijfstakken zijn bedrijfstakken uit de gedetailleerde standaard bedrijfsindeling 

waarvan eerdere empirische studies hebben laten zien dat deze de kern vormen van 

de betreffende topsector (zie tabel 45 en Van Oort et al. (2015) voor de bronnen). Met 

behulp van de industriële ruimte kan vervolgens achterhaald worden welke andere 

bedrijfstakken vergelijkbare vaardigheden vragen als deze kernbedrijfstakken en 

daarmee relevant zijn voor het cluster. We brengen dus met behulp van de industriële 

ruimte de totale omvang en samenstelling van elk cluster in beeld. 
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Tabel 45: De twaalf geselecteerde clusters en bijbehorende kernbedrijfstakken (Van Oort et al. 2015) 

Cluster 

  

Kernbedrijfstak Bron 

SBI08 Omschrijving 

1a Agrofood�productie 103 Verwerking groente/fruit CBS (2012), Maas 

(1994), 

PBL & CBS (2013), 

Berkhout et al. 

2015 

Hoogvliets (2014), 

ministerie LNV 

(2004) 

 

105 Vervaardiging zuivel 

106 Vervaardiging meel 

1081 Vervaardiging suiker 

1b Agrofood�diensten 0161 

Dienstverlening landbouw 

2 Chemie 192 Aardolieraffinage en �verwerking CBS (2012),  

Stevens (2014),  

PBL & CBS (2013) 

 

201 Vervaardiging chemische 

producten 

3 Creatieve industrie en 

diensten 

631 Websites Rutten et al. 

(2010), Immovator 

(2014), Marlet et 

al. (2004),  

CBS (2011), 

Braaksma et al. 

(2005), Rutten et 

al. (2011), Brams 

et al. (2010) 

 

582 Uitgeverijen software 

591 

Film en tv 

4 Energie 062 
Winning aardgas 

CBS (2012),  

PBL & CBS (2013), 

Topsectoren.nl 

 

352 Productie aardgas 

091 Dienstverlening voor winning van 

aardolie en aardgas 

3511 Productie elektriciteit 

5 Hightechsystemen en 

materialen (HTSM) 

265 Vervaardiging van meet� en 

regeltechniek 

CBS (2012),  

PBL & CBS (2013), 

Brainport Monitor 

(2014), 

Topsectoren.nl  

267 Vervaardiging optische 

instrumenten 

2731 Vervaardiging kabels van optische 

vezels 

325 Vervaardiging medische 

instrumenten en hulpmiddelen 

6a Life Science & Health A 

 

212 Farmaceutische industrie Van der Laan 

(2013),  

CBS (2012),  

PBL & CBS (2013),  

Louter et al. 

(2013b) 

 

72112 Biotechnologische R&D medisch 

72193 R&D gezondheidszorg 

6b Life Science & Health B 

 

266 Bestralingsapparatuur 

72112 R&D biologie 

72193 R&D gezondheidszorg 

7 Logistiek 5221 Dienstverlening vervoer over land CBS (2012), PBL & 

CBS (2013), 

Knibbe (2013), 

Louter e.a (2013a), 

BCI & TNO (2013) 

 

494 Vervoer over de weg 

5222 Dienstverlening water 

5223 
Dienstverlening luchtvaart 

8 Tuinbouw en 

uitgangsmaterialen 

0113 Teelt groenten, wortel� en 

knolgewassen 

Van Hoorn (2013), 

CBS (2012), PBL & 

CBS (2013) 

 

0119 Teelt eenjarige gewassen 

013 Teelt sierplanten 

0164 Zaadveredeling 
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9 Water 4291 Deltatechnologie: natte 

waterbouw 

PZH (2012), CBS 

(2012), PBL & CBS 

(2013) 

 

3011 Scheepsbouw 

3012 Sport & recreatievaartuigen 

10 Informatie� en 

communicatietechnologie 

(ICT) 

6201 Software/programmering CBS (2011),  

Weterings (2006), 

Louter et al. 

(2013c) 

 

6202 ICT�consultancy 

6209 

IT�advies 

11 Financiële dienstverlening 641 Banken CBS (2011) 

 
643 Beleggingsinstellingen 

649 Financiële intermediatie 

651 Verzekeringen 

12 Zakelijke dienstverlening 7022 Management�consultancy Manshanden 

(1996),  

PZH (2012),  

Jacobs et al. 

(2014) 

 

692 

Accountancy 
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Bijlage 2 Shift�share analyse 

 

Het identificeren van de invloed van conjunctuur en sectorstructuur op lokale 

werkgelegenheidsgroei kan door middel van een shift�share analyse. Deze analyse 

deelt de totale werkgelegenheidsgroei op in drie onderdelen: de national share (NS), 

die de verwachte groei van de werkgelegenheid in een regio meet conform de 

nationale groei (conjunctuur), de industry mix (IM), die de groei van de 

werkgelegenheid meet als gevolg van een gunstige of ongunstige sectorstructuur en 

de regional shift (RS). Deze laatste is de waargenomen groei minus het conjunctuur� 

en sectoreffect. Deze regional shift geeft dus aan of een gebied meer of minder groeit 

dan te verwachten was op basis van sectorstructuur en conjunctuur. Steeds vaker 

wordt de regional shift vereenzelvigd met agglomeratievoordelen voor producenten en 

consumenten, dan wel met nadelen in het productiemilieu. Ook aspecten zoals beleid, 

ondernemerschap en de aanwezigheid van bijzondere bedrijven kunnen een rol 

spelen. De shift�share analyse legt de ontwikkeling alleen uiteen in de drie 

componenten. Inzicht in de achterliggende oorzaken van een positieve of negatieve 

regionale component (shift) vraagt nader onderzoek in de regio.  

Technisch gezien focust de shift�share analyse zich bijvoorbeeld op de verandering 

van regionale werkgelegenheid of de toegevoegde waarde in verschillende gebieden 

en bedrijfstakken over de tijd. De formule voor een op de werkgelegenheid gerichte 

shift�share analyse luidt als volgt: 

 

  
 

SS shift�share 

E werkgelegenheid 

i bedrijfstak 

r regio 

t meetmoment 

 

Vervolgens is SS de som van de hierboven genoemde componenten NS, RS en IM.  

 

 
 

De national share (NS) geeft aan met hoeveel banen de lokale economie is toe� of 

afgenomen als gevolg van de conjunctuurontwikkeling op nationaal niveau. In het 

onderzoek voor Oost�Nederland zijn negen DUS�regio’s geanalyseerd met de 

Nederlandse werkgelegenheid en toegevoegde waarde als referentiekader. 

Aangenomen wordt dat iedere regio evenveel wordt beïnvloed door de nationale 

ontwikkeling. De procentuele impact van de NS is derhalve voor iedere regio even 

groot.  

De industry mix (IM) geeft aan hoeveel banen er in een regio zijn veranderd door de 

van Nederland afwijkende sectorsamenstelling. De industry mix verschilt per regio. Als 

een regio relatief veel groeiende sectoren telt, is sprake van een vanuit 

werkgelegenheidsoogpunt gunstige sectorsamenstelling. De regional shift (RS) geeft 

aan hoeveel banen er in een regio zijn veranderd als gevolg van lokale factoren. Het is 

het verschil tussen de totale ontwikkeling en de ontwikkeling op basis van de national 

share en de industry mix.  
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Verklarende woordenlijst 

Aanpassingsvermogen Het zich kunnen aanpassen van bedrijven aan veranderde 

marktomstandigheden. 

 

Bedrijfstak Een groep bedrijven die een gelijksoortige functie vervullen bij het 

realiseren van producten of diensten.  

 

Cluster De regionale concentratie van gerelateerde bedrijven die onderling 

samenwerken. 

 

Combinatievermogen Het kunnen verbinden van overeenkomstige kennis en 

vaardigheden tussen bedrijfsklassen. 

 

Cross�over Innovaties die zijn gebaseerd op de inzet van kennis en kunde uit 

verschillende bedrijfstakken. 

 

Daily Urban System (DUS) Het gebied rond de centrale stad waarbinnen zich het 

merendeel van de dagelijkse verplaatsingen afspeelt voor onder meer woon�

werkverkeer, bezoek aan voorzieningen en sociale contacten. 

 

Functionele regio’s Het gebied dat wordt afgebakend door samenhang en interactie. 

 

Gerelateerde variëteit Diversiteit van op basis van kennis en vaardigheden met 

elkaar verwante bedrijfstakken.  

 

Kenniseconomie Een economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk 

gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie. 

 

Productiviteit De toegevoegde waarde per arbeidsplaats. 

 

Regionale inbedding De structurele integratie van bedrijven in de regionale 

economie via bedrijfsrelaties en arbeidsmarkt. 

 

Regionale specialisatie Een sector of bedrijfstak die ten opzichte van Nederland 

structureel is oververtegenwoordigd.  

 

Shift�share analyse Een analyse die de groei van een regio uiteenlegt in het 

nationale groeitempo, de groei als gevolg van specifieke sectorsamenstelling en de 

groei als gevolg van specifieke regionale omstandigheden.  

 

Toegevoegde waarde Het verschil tussen de marktwaarde van een product (of 

dienst) dat een bedrijf produceert minus de kosten die het bedrijf maakt om dit 

product (of dienst) te realiseren.  

 

Verdienvermogen De bijdrage van een bedrijfstak aan het bruto regionaal product. 

Het is de indicator voor bewezen groeikracht die in het onderzoek is 

geoperationaliseerd via de toegevoegde waarde. 
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Vestigingsklimaat Het geheel aan factoren dat bepaalt hoe aantrekkelijk een 

regio/land is voor de vestiging van (buitenlandse) bedrijven. 
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Bijgewerkte versie 
 

Versie 1 (bijgewerkt 8 december 2016) 

a. tabel met groeiregimes p.83 juiste gegevens Arnhem ingevoegd (ipv 

Rivierengebied) 

b. regio�omschrijving en verwondermomenten Food Valley bijgewerkt 

 

Versie 2 (bijgewerkt 12 december 2016) 

c. tabel 4 op p.72. over het verdienvermogen in de regio Achterhoek juiste gegevens 

ingevoegd (over de Achterhoek ipv Rivierengebied) 

d. redactionele verbeteringen 

 

Versie 3 (bijgewerkt 19 december 2016) 

e. Figuur 21 juiste gegevens ingevoegd 

 

Versie 4 (bijgewerkt 18 januari 2017) 

f. In Deel 3 – ‘Regionale analyses’ de meest recente cijfers over 

aanpassingsvermogen ingevoegd, in lijn met de bijpassende figuren 

 

 

 


