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Transities door de tijd:
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Scale

Massa-
productie

Scope 

Diversificatie: 
lagere kosten bij 
meer producten 

Expertise 

Innovatie 
belangrijker door 
kortere 
levenscycli van 
producten

Opkomst ICT 
essentiële factor

Agglomeration

‘Local buzz and global
pipelines’:

Regio biedt juiste skills, 
clusters voor 
samenwerking, kennis-
en fysieke infra

Regio is focuspunt in 
internationale stromen 
van handel, kennis, 
arbeid en investeringen

Sustainability

Hoge energie 
en grondstof-
intensiteiten 
maken 
bedrijven 
kwetsbaar

Brede Welvaart 
bepaalt in 
hogere mate 
welke 
producten, 
diensten en 
werkomstandig
heden bedrijven 
aanbieden.

Economies of scale, scope, … : 
zijn de factoren waaraan bedrijven 
concurrentievoordeel ontlenen 

1970’s

1980’s

1990’s

2000’s

2010’s - …



Waar staan we nu? 
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• Vijf transities hebben geleid tot een economie waarin …

• Transities na én naast elkaar gebeuren, denk aan nieuwe golf van 
economies of expertise door data revolutie

• Scale en scope nog altijd een rol spelen, maar in relatief mindere mate

• Kennis, agglomeratie én duurzaamheid de inrichting bepalen

• Mensen en regio’s centraal staan 



4Source: PBL (2016) 

How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier



Ontwikkeling aandeel BNP sinds 1995
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Invloed regional ondernemerschapsklimaat
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N00rd-Overijssel (Regio Zwolle)

8



9



Conclusie 1

• Van allrounder naar specialist

• Scherper kiezen (stip aan de horizon)

• Bouw verder op je DNA: diversificeren

• Suggestie: Regiefunctie op ontwerp en design rond e-commerce  

• Borrowed-size; regio met netwerken (Noord-NL – Utrecht – Twente);  

• dus fysieke en functionele verbindingen

• Suggestie: Dependence UT (hightech / nano / robotica / fotonica / med tech), maar 
dan ook dienstengerelateerd

• Het geheel moet meer zijn dan de som der delen
• Samehang tussen stad en platteland
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Economische vitaliteit én brede welvaart 



Brede welvaart
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BBP en BWI
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Ontwikkeling BWI 2013-2019
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Regionale verschillen in brede welvaart
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Karakteristieken van clusters
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Het verhaal van Zwolle
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Zwolle versus Amsterdam Luister waarom: Stefan Lohuis 
(directeur coöperatieve Rabobank)



www.cooperatiefconvenant.nl
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De grote agendapunten
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• Kansen(gelijkheid) voor jongeren (arbeidsmarkt)

• Huisvesting (woningmarkt)
• Aanbod

• Duurzaamheid

• Aantrekkelijk klimaat

• Duurzaamheid

• Leefbaarheid

• Bedrijven in transitie
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Regiodialoog
Welke brede welvaartsdimensies werden het meest herkend?
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Opgaven Midden Oost Nederland
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2021: economisch herstel verbloemt 
dat brede welvaart onder druk staat

Bron: RaboResearch, Motivation enquête (n=10.000)



Conclusie 2

• Zet brede welvaart centraal

• Ondernemen voor brede welvaart

• Help bedrijven in transitie

• Missiegeorienteerd innoveren

• Brede welvaart staat onder druk: directe investeringen

• Belangrijke thema’s: Milieu – huisvesting – economie

• Impact op mensen: Subjectief welzijn – woontevredenheid – gezondheid –
sociale cohesie
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Tot slot 
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• Regio cruciale schaal voor functioneren bedrijven en welvaart van mensen

• Maak een regional-economische agenda die samen oploopt met het doel de 
brede welvaart te verbeteren

• Breid takenpakket gedeputeerden en wethouders EZ uit met de portefeuille
brede welvaart

• Rabobank: regionale investeringsagenda
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Dank voor uw aandacht!


