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stedelijk netwerk? Wat zijn met andere 
woorden kansrijke scenario’s voor de 
toekomst? 

Om deze vragen te beantwoorden hebben 
BrabantKennis en RUIMTEVOLK de 
krachten gebundeld. Onder de noemer 
Midsize Brabant hebben we een verken-
ning uitgevoerd naar het toekomstperspec-
tief van deze bijzondere categorie steden. 
Met open blik en gedreven door nieuwsgie-
righeid zijn we op zoek gegaan naar een 
nieuw ‘narratief’ dat aansluit bij de eigen 
ontwikkelingsgeschiedenis, de eigen 
kracht en identiteit van Midsize Brabant. 

De resultaten van deze zoektocht, 
gebundeld in dit magazine, geven alle 
aanleiding voor een indringend gesprek 
over de toekomst van middelgrote 
stedelijkheid in het Brabants mozaïek van 
stad en land. Natuurlijk, de hiervoor 
genoemde omstandigheden dwingen de 
steden scherpe(re) keuzes te maken, 
maar het beeld van hun toekomst is 
minder grijs dan verondersteld. De 
middelgrote steden mogen tot nu toe 
weinig tot de verbeelding spreken van 
diegenen die het debat bepalen; wij 
denken dat het hoog tijd is dat ze uit de 
schaduw treden. Als u dit magazine leest, 
gaan de spotlights vanzelf aan. 

bevolking woont. Steden ook die onder 
druk van demografische veranderingen, 
nieuwe technologische ontwikkelingen en 
de op creativiteit en kennis gebaseerde 
economie voor nieuwe uitdagingen staan. 
Aan de ene kant hebben ze vergelijkbare 
sociale problemen als de vier grote 
centrumsteden. Aan de andere kant lijken 
ze over minder goede toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden te beschikken. 

De vestigingsvoordelen die deze steden 
hun naoorlogse groeispurt gaven, zijn niet 
langer vanzelfsprekend. Het voorzienin-
genniveau staat in veel van deze steden 
onder druk. Vaak kennen ze een minder 
ontwikkelde werkgelegenheidsfunctie, 
een minder goed ontwikkelde diensten-
sector, geen zichtbaar voordeel op kennis 
en in vergelijking met de kleinere, meer 
landelijke, gemeenten een minder 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat.  

De indruk ontstaat van een middelgrote 
stedelijkheid op zoek naar haar toekomsti-
ge sociaaleconomische positie. Ooit het 
centrum van haar eigen ommeland, zijn 
deze middelgrote steden nu meer dan ooit 
deel van een stedelijk netwerk waarin de 
kansen en problemen van de hedendaagse 
stedelijke samenleving neerslaan. 

Hoe gaan ze met die kansen en problemen 
om in het spanningsveld tussen grote 
centrumstad en kleine dorpen? Hoe 
kunnen ze slim positie kiezen in het 

Het actuele debat over de verstedelijking 
van Noord-Brabant staat in het teken van 
toenemende verschillen: groei én krimp, 
stad én platteland. Na een lange periode 
van demografische en economische groei 
hebben we te maken met stabilisatie en 
op termijn zelfs krimp van de (beroeps-)
bevolking. Tegelijkertijd zien we een 
verschuiving optreden van het platteland 
naar de grote centrumsteden: Eindhoven, 
Den Bosch, Tilburg en Breda. Met name 
de jongere beroepsbevolking trekt naar 
deze steden, waar ook de economische 
groei zich concentreert. Door de vergrij-
zing en krimp op het platteland en 
verjonging en groei van de grote steden, 
ontstaan er andere verhoudingen tussen 
stad en platteland. Uitersten worden 
versterkt en eisen in beleidsmatige zin 
alle aandacht op. Dit vertaalt zich in een 
discours rond de internationale concur-
rentiekracht van BrabantStad versus de 
leefbaarheid en veerkracht van het 
Brabantse platteland. 

In de schaduw van de aandacht voor de 
florerende centrumsteden en de zelforga-
niserende plattelandsregio’s worstelen 
een aantal secundaire of middelgrote 
steden met de nieuwe werkelijkheid.  
Voor een belangrijk deel gaat het om 
voormalige industrie- en groeikernen, 
groot geworden ten tijde van het naoor-
logse welvaartsplan. Steden met tussen 
de 50.000 en 100.000 inwoners waar 
ongeveer een kwart van de Brabantse 
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Midsize Brabant gaat over de middelgrote steden van Brabant. 
Voor een belangrijk deel gaat het om voormalige industrie- en 
groeikernen, groot geworden ten tijde van het naoorlogse 
Welvaartsplan. Steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners 
waar ongeveer een kwart van de Brabantse bevolking woont. 
De toekomstverkenning richt zich specifi ek op acht gemeenten, 
waarvan er vier in de stadsregio van een grote stad liggen en vier 
in een kleinere stadsregio.

In de stadsregio’s van Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven 
gaat het steeds om de gemeente die na de grote stad de meeste 
inwoners en werkgelegenheid telt. Dit zijn Oosterhout, Waalwijk, 
Oss en Helmond. In de kleinere stadsregio’s gaat het steeds om 
de twee grootste gemeenten, te weten Bergen op Zoom en 
Roosendaal in West-Brabant en Uden en Veghel in het oosten
van de provincie.

Het zijn gemeenten die – met uitzondering van Helmond – ook 
wel aangeduid worden als ‘M7-gemeenten’. Het zijn de middel-
grote steden naast de B5, de grote vijf steden Breda, Tilburg, 
Den Bosch, Eindhoven en Helmond.

Dat juist deze steden onderwerp zijn van de toekomstverkenning 
is geen toeval. Ook al kennen ze allen hun eigen historie, 
specifi eke bevolkingsopbouw en lokale cultuur en functioneert 
de lokale economie in elke stad net weer anders; er zijn zaken 
die deze middelgrote steden gemeen hebben.

In de eerste plaats is dat de toekomst van de middelgrote stad 
ten opzichte van de grotere stad en het platteland. Met name de 
jongere en hogeropgeleide beroepsbevolking trekt naar de 
grotere steden, waar ook de economische dynamiek zich steeds 
meer concentreert. Het uitgebreidere voorzieningenniveau in 
deze grote steden heeft een aantrekkingskracht op niet alleen 
degenen die er wonen, maar ook op de steeds mobieler gewor-
den bevolking van omliggende plaatsen. En dat kan effect 
hebben op het voorzieningenniveau in de nabijgelegen middel-
grote steden en op de positie van de middelgrote stad als 
aantrekkelijke woonomgeving.

Daarnaast groeit het belang van kennis en creativiteit in de 
economie en zullen technologische innovaties leiden tot grote 
veranderingen in de manier waarop we werken en de werkgele-
genheid in zowel dienstverlening als industrie. In het buitenland 
wordt niet voor niets gewerkt aan strategieën voor deze ontwik-
keling, onder de noemers industrial internet en Industrie 4.0. 
De geschiedenis van de middelgrote Brabantse steden als 
industriekernen maakt het des te relevanter om ook eens door 
deze bril naar de toekomst van de eigen stad, economie en 
werkgelegenheid te kijken.

Tot slot is er nog iets dat veel middelgrote steden bindt. Namelijk 
het groeiend belang dat gehecht wordt aan regionale samenwer-
king. De eerste vraag die daarbij opkomt is welke samenwerkin-
gen strategisch zijn voor de ontwikkeling van de eigen gemeente 
en inwoners. Het gaat telkens om positionering.

MIDSIZE BRABANT
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Recent is uitvoerig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van 
de zogenaamde daily urban systems in Brabant over de afgelopen 
30 jaar; de verplaatsingen voor werk, zaken, onderwijs, sociale 
contacten en voorzieningen. Deze verplaatsingspatronen geven 
ons inzicht in de regionale samenhang, welke verbanden er zijn 
tussen steden.

De meest opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat Braban-
ders in hun dagelijkse verplaatsingen erg op de eigen provincie 
gericht zijn. ‘Het lijkt wel alsof er een greppel om Brabant heen 
ligt.’ Verder zijn er grote verschillen tussen de generaties van  
18 tot 39 jaar en 50-plussers. De jonge generatie is meer tussen 
grote steden en over langere afstanden gaan reizen en minder 
interlokaal en streekgebonden. Daarmee dragen ze bij aan de 
groei van een grootstedelijk netwerk. De dagelijkse verplaatsin-
gen van de oudere generatie laten ook een opschaling in 
afstanden zien, maar dan voornamelijk interlokaal op het niveau 
van stadsregio’s en streekgewesten. Ook tussen middelbaar- en 
hogeropgeleiden verschillen de verplaatsingspatronen, waarbij 
de verplaatsingen van middelbaar opgeleiden meer lokaal 
georiënteerd zijn dan die van hogeropgeleiden.

De interlokale opschaling en interstedelijke netwerkvorming, 
wijzen op verstedelijking (met name door patronen van de jonge 
generatie), het mobieler worden van mensen (met name door de 
patronen van ouderen) en mogelijk ook verdere geografische 
concentratie van voorzieningen. Kortom, op opschaling van de 
leef- en werkomgeving.

Concentreren we ons op de middelgrote steden in Brabant, dan 
zijn vijf clusters te identificeren als het om deze dagelijkse 
verplaatsingen gaat. Deze clusters overlappen op sommige 
punten in meer of mindere mate. Hieronder beschrijven we de 
clusters en de meest opvallende karakteristieken ervan.

BERGEN OP ZOOM-ROOSENDAAL-BREDA
Tussen de aan elkaar grenzende Midsize-steden Bergen op 
Zoom en Roosendaal vindt veel dagelijks verkeer plaats, zowel 

op economisch vlak als sociaal en recreatief vlak. Beide steden 
hebben ook een band met hun andere direct aangrenzende 
gemeenten. Bewoners van Bergen op Zoom zijn meer georiën-
teerd op Roosendaal dan andersom. Beide steden zijn daarnaast 
ook sterk georiënteerd op de grotere stad Breda voor werk, 
winkelen en onderwijs (dit laatste geldt met name voor Roosen-
daal). Inwoners van Roosendaal zijn daarbij weer iets sterker 
georiënteerd op Breda dan inwoners uit Bergen op Zoom.

Bergen op Zoom en Roosendaal zijn per snelweg uitstekend 
verbonden met elkaar en met Breda. Met de trein is de verbin-
ding tussen Bergen op Zoom en Breda echter niet optimaal door 
een overstap met lange wachttijd in Roosendaal.

Bergen op Zoom en Roosendaal hebben beiden te maken met 
achterblijvende bevolkingsgroei en een relatief sterke vergrij-
zing. Ook hebben ze een relatief laag aandeel hoge inkomens. 
In beide steden is in de lokale economie de niet-commerciële 
sector (overheid, onderwijs, zorg) oververtegenwoordigd. 
De groei van de werkgelegenheid bleef achter op die van de 
provincie als geheel. De potentiële beroepsbevolking daalt sinds 
2005 en zal ook in de prognoses sterker dan gemiddeld in de 
provincie krimpen. De woningmarkt in beide steden is zwakker 
dan landelijk, met een lagere gemiddelde WOZ-waarde. Deze is 
sinds 2010 echter wel minder sterk gedaald dan in andere 
steden. De winkelleegstand is opvallend hoog in Roosendaal, 
hetgeen verband houdt met de komst van fashion outlet center 
Rosada aan de rand van Roosendaal in 2006. Bergen op Zoom 
heeft op haar beurt te maken met een relatief hoge leegstand van 
kantoren, al wijkt deze niet veel af van het landelijk gemiddelde.

OOSTERHOUT-BREDA
Midsize-stad Oosterhout is niet verwonderlijk in dagelijkse 
verplaatsingen het sterkst verbonden met Breda. Ook met 
andere aangrenzende gemeenten als Drimmelen, Geertruiden-
berg, Dongen en Gilze en Rijen is veel contact. De patronen van 
dagelijkse verplaatsing geven de indruk dat bewoners van 
Oosterhout meer georiënteerd zijn op Breda en bewoners van de 

REGIONALE SAMENHANG 
MIDSIZE BRABANT
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andere aangrenzende gemeenten op hun beurt weer veel op 
Oosterhout. Opvallend is dat het aantal dagelijkse verplaatsingen 
tussen Oosterhout en Breda op veel vlakken afneemt, behalve op 
het gebied van sociale en recreatieve activiteiten. Het aantal 
dagelijkse verplaatsingen vanuit Breda naar Oosterhout neemt juist 
toe, behalve op het gebied van zakelijk bezoek, winkelen en zorg.

Oosterhout heeft een opvallend groot areaal bedrijventerreinen 
voor de omvang van de gemeente. Het heeft dan ook een 
gunstige verbinding met de Maas. Op de bedrijventerreinen is 
nog maar weinig grond uit te geven, maar er wordt wel relatief 
veel vastgoed op bedrijventerreinen aangeboden. Iets wat 
overigens ook geldt voor het aangrenzende Breda. Het zwaarte-
punt van de lokale economie wordt gevormd door de sector 
handel en transport en qua werkgelegenheid presteert Ooster-
hout beter dan gemiddeld in de provincie. De vastgoedmarkt 
functioneert redelijk lijkt. Er is weinig leegstand van winkels en 
kantoren en sinds de crisis is de gemiddelde WOZ-waarde van 
woningen opvallend genoeg niet gedaald.

De bevolkingsgroei van Oosterhout is echter achtergebleven en 
de afgelopen 10 jaar zelfs gekrompen. Het is de meest vergrijsde 
gemeente van de Midsize-steden en het aandeel bewoners in de 
leeftijdsgroep 20 tot 40 is sterk gedaald en opvallend laag. Ook is 
de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking lager dan 
gemiddeld, met name onder lageropgeleiden.

WAALWIJK-TILBURG
Waalwijk heeft een sterke verbinding met direct aangrenzende 
gemeenten Heusden en Loon op Zand en met Tilburg. Daarnaast 
zijn er ook redelijk veel verplaatsingen tussen Waalwijk en  
Den Bosch, maar de oriëntatie van Waalwijkers op Den Bosch is 
de afgelopen decennia afgenomen. Tilburg en Den Bosch zijn 
ongeveer even belangrijk als werklocatie voor inwoners van 

Waalwijk. De meeste zaken doen Waalwijkers met Tilburgers. 
Winkelen doen Waalwijkers liever in Den Bosch. Sociale en 
recreatieve activiteiten ondernemen Waalwijkers vooral dicht bij 
huis in Heusden, Loon op Zand en in Tilburg. Opvallend is dat 
Tilburgers de afgelopen decennia steeds meer zaken zijn gaan 
doen met Waalwijkers, het aantal dagelijkse verplaatsingen voor 
zakelijk bezoek tussen de twee steden is sterk toegenomen en 
dan vooral vanuit Tilburg.

Waalwijk valt op door een sterke lokale economie, die haar 
zwaartepunt heeft in de sectoren handel en transport.  
De werkgelegenheid is sinds 1998 sterker gegroeid dan in de 
provincie als geheel en groeide ook in crisistijd. Het ligt voor de 
hand dat de gunstige ligging aan het nationale transportnetwerk 
een belangrijke rol speelt in het economisch functioneren van de 
stad. De leegstand van kantoren en winkels is relatief beperkt, 
maar terwijl er weinig grond uit te geven is op bedrijventerreinen 
is het aanbod van bedrijfspanden relatief groot.

Net als Oosterhout heeft Waalwijk ook te maken met een 
ondergemiddelde groei van de bevolking en een hoog aandeel 
65-plussers. Daardoor groeit het aantal eenpersoonshuishou-
dens sterk, maar het aandeel daarvan is nog steeds beperkt. 
Waalwijk heeft, net als Oosterhout overigens, juist relatief veel 
grote huishoudens. Het aandeel hoge inkomens is beperkt en is 
de afgelopen jaren gedaald. De arbeidsparticipatie is echter 
opvallend hoog en dat geldt helemaal voor de arbeidsparticipatie 
onder laagopgeleiden.

VEGHEL-UDEN-OSS
Veghel en Uden vormen samen met Oss en aangrenzende 
gemeenten Bernheze en Landerd een redelijk sterk netwerk  
van dagelijkse verplaatsingen dat in de invloedsfeer ligt van  
Den Bosch en Nijmegen en in iets mindere mate ook Eindhoven. 

DE PATRONEN VAN DAGELIJKSE 
VERPLAATSINGEN VERTONEN EEN  
REGIONALE SAMENHANG EN LATEN   
VERDERE VERSTEDELIJKING, TOENEMENDE 
MOBILITEIT EN MOGELIJKE CONCENTRATIE 
VAN VOORZIENINGEN ZIEN.
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de band met Oss is ook redelijk intensief. Uden heeft daarente-
gen minder verbinding met Den Bosch. Voor Ossenaren zijn  
Den Bosch en Nijmegen en het aangrenzende Bernheze en 
Maasdonk meer van belang dan Uden en Veghel. Opmerkelijk  
is dat Ossenaren voor winkelen meer naar Uden reizen dan  
naar Den Bosch, al is buiten de eigen stad Bernheze op dit 
gebied favoriet.

De economie van Oss en Veghel heeft haar zwaartepunt in de 
industrie, die van Uden in de niet-commerciële dienstverlening. 
De crisis heeft vooral in de industriesteden tot verlies aan 
werkgelegenheid geleid. Desalniettemin is sinds 1995 de 
werkgelegenheid in Veghel sterker toegenomen dan gemiddeld 
in de provincie. Deze groei zat met name in de sector handel  
en transport die in Veghel ook sterk vertegenwoordigd is.  
De ontwikkeling van de werkgelegenheid van Oss en Uden bleef 
achter door verlies of achterblijvende groei aan werkgelegenheid 
in industrie en commerciële dienstverlening.

De A50 tussen Oss en Eindhoven, opgeleverd in 2005, zal ook 
voor de toekomst een belangrijke rol spelen in dit netwerk. Uden 
en Veghel zijn op alle gebieden sterk verbonden. Opvallend is 
echter dat Udenaren voor recreatie weinig naar Veghel gaan, 
terwijl deze beweging andersom wel sterk is. Uden heeft dan ook 
meer recreatiemogelijkheden, denk aan recreatiepark Billy Bird, 
speelboerderij Hullie en recreatiecentrum De Vrije Teugel.  
Op het gebied van onderwijs gaan de verplaatsingen in hoofd-
zaak van Uden naar Veghel, hetgeen niet vreemd is omdat Veghel 
een ROC heeft en Uden niet. 

Voor werk is er ook vrij intensief verkeer tussen beide steden en 
Oss. Maar op veel andere gebieden geldt met name voor Veghel 
dat de oriëntatie op Oss niet groot is. Veghel richt zich naast 
Uden veelal op Eindhoven, alleen voor winkelen is Den Bosch 
meer favoriet. Voor sociale activiteiten richten Veghelaren zich 
vooral op de direct omringende gemeenten. Ook Udenaren zijn 
enigszins georiënteerd op Eindhoven (ook voor winkelen), maar 
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HELMOND-EINDHOVEN/DE PEEL
De grootste Midsize-stad Helmond heeft zowel een sterke band 
met haar direct omliggende gemeenten – en dan met name met 
Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Deurne – als met Eindhoven. Op het 
gebied van werk is de pendel vanuit Helmond naar Eindhoven  
en Gemert-Bakel even groot. Na Laarbeek en Geldrop-Mierlo 
heeft ook Veghel een belangrijke positie als werklocatie voor 
Helmonders. Voor zakelijke contacten is Helmond vooral gericht 
op Eindhoven en de kleinere omringende gemeenten op hun 
beurt weer op Helmond. Dit geldt ook voor winkelen. Voor 
recreatieve activiteiten is echter een omgekeerd beeld te zien. 
Helmonders gaan eerder naar omringende gemeenten (en 
Eindhoven) dan mensen uit die gemeenten naar Helmond. Op het 
gebied van verplaatsingen voor diensten en zorg valt op dat er 
vanuit Helmond relatief veel verplaatsingen naar Deurne zijn.

Helmond is de grootste werkgever van de Midsize-steden, ook is 
de werkgelegenheid daar sinds 1998 het sterkst gegroeid en is 

De bevolkingsgroei van Veghel, Uden en Oss lag boven het 
provinciaal gemiddelde, en alle drie zijn ze bovengemiddeld 
kinderrijk en hebben ze relatief veel grote huishoudens. Maar er 
zijn ook verschillen. Zo is Uden veel sterker vergrijsd. Veghel valt 
op met een laag aandeel hogeropgeleiden (net als in direct 
omringende gemeenten) en tegelijkertijd een hoog aandeel hoge 
inkomens. Dat doet vermoeden dat in Veghel sprake is van een 
sterk ondernemende bevolking. De arbeidsparticipatie is er dan 
ook hoog (net als in Uden), terwijl die in Oss juist relatief laag is.

Uden en Veghel kennen de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van 
alle grote en Midsize-steden, maar deze is sinds de crisis sterk 
gedaald. In beide steden is de woningvoorraad de afgelopen 
decennia fors toegenomen. In Oss bleef de groei van de woning-
voorraad achter bij het gemiddelde in Brabant. Waar de kantoren-
leegstand in Veghel en Uden relatief hoog is en in Oss minder 
dan gemiddeld, heeft Oss weer een hogere winkelleegstand. 
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Eindhoven. De relatie tussen Tilburg en Eindhoven is opvallend 
beperkt. Binnen Brabant zijn er verder drie steden met schakels 
met de (inter)nationale omgeving: Breda met de zuidvleugel van 
de Randstad en België; Den Bosch met de noordvleugel van de 
Randstad en Nijmegen; en Eindhoven met Limburg en via Den 
Bosch met de noordvleugel van de Randstad. Ook is er beperkte 
pendel vanuit Zeeland naar Bergen op Zoom en vanuit Limburg 
naar Helmond.

In de ontwikkeling van de dagelijkse verplaatsingen is het 
interstedelijke verband gegroeid en groeide ook een directe 
verbinding tussen Breda en Den Bosch. Waalwijk komt op en  
de lijn Eindhoven-Helmond-Deurne groeit in belang. Ook komt 
er meer verkeer tussen stadsregio’s en gebieden buiten de 
provincie: tussen Breda en Amsterdam en tussen Eindhoven  
en Nijmegen.

Deze interregionale uitwisseling in zakelijke contacten en (veelal 
hogeropgeleide) arbeidskrachten kan gunstig zijn voor het 
economisch klimaat. Zo kunnen eerder crossovers ontstaan: 
kennisoverdracht en innovatieve combinaties tussen economi-
sche sectoren. Wat echter opvalt is dat Brabant meer leent aan 
de Randstad (er zijn meer aan de dagelijkse verplaatsingen 
vanuit Brabant naar de Randstad) dan andersom het geval is.  
Dit geldt met name voor West- en Midden-Brabant. Ook is de 
verhouding tussen Midden- en Zuidoost-Brabant niet in balans. 
Midden-Brabant leent meer uit aan Zuidoost Brabant. Deze 
onbalans is een uitdaging. Zeker met het oog op het belang van 
het potentieel aan hogeropgeleiden voor de ontwikkeling van 
Brabantse topsectoren en voor hoogwaardige zorg, onderwijs en 
cultuur (en daarmee voor een aantrekkelijk woonklimaat). 
Immers, als hoogopgeleiden elders werken kan hun potentieel 
niet lokaal benut worden

Gebruikte bronnen:

•  Tordoir, P.P., e.a. (2014), Brabantse Netwerken,  

kartering van verplaatsingsstromen en motieven, Amsterdam: Ruimtelijk 

economisch atelier Tordoir.

er sinds de crisis geen sprake van een verlies aan werkgelegen-
heid. Het zwaartepunt van de lokale economie zit in de sector 
industrie. Helmond heeft een groot areaal aan bedrijventerreinen, 
met nog redelijk veel grond om uit te geven. Het aanbod van 
bedrijfspanden is beperkt vergeleken bij het landelijk gemiddel-
de. De leegstand van kantoren is echter zeer fors. In de detail-
handel is de leegstand van winkels relatief laag.

De bevolking van Helmond is de afgelopen jaren sterk gegroeid, 
met de forse toename van de woningvoorraad. Het is de meest 
kinderrijke stad van de grote en Midsize-steden en weinig 
vergrijsd. Het aandeel inwoners van 20 tot 40 jaar is kleiner dan 
in de grote steden, maar groter dan in de andere Midsize-steden. 
Dit aandeel is wel sterk gedaald over de afgelopen jaren. Het 
aandeel eenpersoonshuishoudens stijgt naar verwachting sterk 
in Helmond. Helmond kent relatief weinig hoge inkomens, maar 
het aandeel daarvan is de afgelopen jaren gestegen. Tot slot is 
de gemiddelde arbeidsparticipatie aan de lage kant. 

SAMENHANG IN BRABANT IN BREDER PERSPECTIEF
In de studie van de dagelijkse verplaatsingen in Brabant komen 
krachtige relaties naar voren tussen ieder van de Brabantse 
steden en omliggende gemeenten. Dat beeld is sterker dan 
elders in Nederland (met uitzondering van de grote steden in de 
Randstad). Dat betekent dat de steden – en dan met name de 
grote – een sterke regionale rol spelen en ook dat voor de steden 
de directe regio van groot belang is.

Tussen de verschillende stadsregio’s zijn ook sterke onderlinge 
relaties. Die zijn er op de as Roosendaal-Breda-Tilburg-Den 
Bosch, de ‘Brabantse Stedenrij’, en tussen Den Bosch en 

IN HET BRABANTSE NETWERK 
SPELEN DE GROTE STEDEN EEN 
STERKE REGIONALE ROL EN  
TEGELIJKERTIJD IS VOOR DIE 
STEDEN DE DIRECTE REGIO VAN 
GROOT BELANG.
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SOCIALE KIJK OP  
MIDSIZE BRABANT

maken met vergrijzing en ontgroening. Regionaal bezien is het 
aandeel 65-plussers tussen 1995 en 2014 het sterkst toegeno-
men in West-Brabant waar het aandeel 65-plussers net iets 
hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, terwijl Midden- en 
Noordoost-Brabant het minst vergrijsden. De sterkst vergrijsde 
middelgrote steden zijn Oosterhout, Roosendaal, Waalwijk, 
Bergen op Zoom en Uden. Vergrijzing is relatief beperkt in de 
grote steden en Helmond en ook in Oss en Veghel is het aandeel 
65-plussers lager dan gemiddeld in Brabant. In de prognoses 
neemt vergrijzing overal toe, maar blijft dit beeld van vergrijsde 
en minder vergrijsde gemeenten op hoofdlijnen hetzelfde. 
Noordoost-Brabant zal wel sterker met vergrijzing te maken 
krijgen dan in het verleden.

Tegelijkertijd zal het aandeel kinderen tot en met 14 jaar tot 2030 
in de hele provincie relatief gelijk blijven, met een iets kleiner 
aandeel kinderen in West- en Midden-Brabant. De afgelopen 20 
jaar is het aandeel kinderen in alle steden gekrompen, alleen in 
Eindhoven, Breda en Helmond bleef het aandeel redelijk gelijk. 
Eindhoven is met Tilburg en Bergen op Zoom de gemeente met 
het kleinste aandeel kinderen. Helmond is juist de kinderrijkste 
gemeente, gevolgd door Veghel, Uden en Oss.

MOBIELE LEEFTIJDSGROEP VESTIGT ZICH VOORAL IN DE 
GROTE STEDEN
De leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, een leeftijdsgroep die veelal nog 
niet ‘gesetteld’ en relatief mobiel is, is in aandeel van de 
bevolking gekrompen in de Brabantse steden. Gezien de 
vergrijzing is dat niet vreemd. Het aandeel jonge volwassenen is 
het grootst in Eindhoven, gevolgd door Tilburg, Breda en Den 
Bosch. Het minst gedaald is het aandeel jongvolwassenen in de 
universiteitssteden Eindhoven en Tilburg.

In Helmond wonen minder jonge volwassenen dan in de grote 
steden, maar wel meer dan in de overige Midsize-steden. Toch 
daalt het aandeel jonge volwassenen in Helmond het sterkst, net 
als in Veghel, Uden en Oosterhout. Oosterhout valt bovendien op 
door een duidelijk kleiner aandeel jonge volwassenen.

GROEI BEVOLKING CONCENTREERT ZICH IN DE 
GROTE STEDEN 
De afgelopen twintig jaar is de bevolking van Brabant vrij 
constant gegroeid. Tussen de verschillende regio’s en gemeen-
ten zijn er echter wel grote verschillen. Zo groeide de regio met 
de minste inwoners (Midden-Brabant) tussen 1995 en 2014 
relatief het hardst, gevolgd door de regio met de meeste 
inwoners (Zuidoost-Brabant). Het minst groeide de bevolking in 
Noordoost-Brabant.

Sinds 2008 vond ruim de helft van de bevolkingsgroei plaats in 
de grote vier Brabantse steden en Helmond. Dit werd door 
ruimtelijk beleid gefaciliteerd. Van alle steden was, mede door 
de grote hoeveelheid woningen die er de afgelopen jaren is 
gebouwd, Helmond de sterkste groeier. Daarnaast valt de 
bevolkingsgroei in Den Bosch, Breda en Tilburg op. En hoewel 
Eindhoven hekkensluiter is van de grote steden – de stad had en 
heeft weinig ruimte voor grootschalige gebiedsontwikkeling – 
ligt de bevolkingsgroei van 12 procent nog steeds ruim boven het 
provinciaal gemiddelde van 8,9 procent. De bevolkingsgroei van 
Veghel, Uden en Oss ligt net boven dit gemiddelde. De middel-
grote steden Waalwijk, Oosterhout, Roosendaal en Bergen op 
Zoom halen het gemiddelde niet en de bevolking van Roosendaal 
en Oosterhout is de afgelopen jaren zelfs gekrompen.

Toch wordt tot 2030 in alle regio’s en alle steden een bevolkings-
groei verwacht. Noordoost-Brabant is daarbij als regio koploper. 
De steden waar de komende jaren de meeste groei wordt 
verwacht zijn Den Bosch, op enige afstand gevolgd door Veghel, 
Eindhoven, Tilburg en Breda. In West-Brabant wordt een 
bescheiden groei verwacht en dat is terug te zien in de groei-
prognoses die het laagst zijn voor Bergen op Zoom, Oosterhout 
en Roosendaal. Van de grote en middelgrote steden hebben 
alleen deze steden in de prognoses een bevolkingsgroei lager 
dan gemiddeld in de provincie.

MEER SENIOREN, AANDEEL KINDEREN STABILISEERT
Net als in heel Nederland hebben ook de Brabantse steden te 
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201728

220920

236979

193168

210270

225289

160615

179623

192731

129034

143733

159366

80098

89256

95404

80942

84954

89463

75157

77027

79076

65104

66419

67722

52291

53717

54908

45308

46498

48672

39607

40913

43112

36143

37464

40370

15,3

16,4

19,2

12,5

15,2

20,1

14,9

16,8

21,1

12,6

15,7

20,7

11,7

15,4

20,5

12,3

17,7

23,7

13,9

19,2

26,0

14,1

18,9

27,2

12,7

19,9

26,8

12,6

19,1

26,3

11,1

18,3

26,2

11,8

16,9

24,8

% 65+

INWONERTAL EN VERGRIJZING 2000, 2014 EN PROGNOSE VOOR 2030

EINDHOVEN

TILBURG

BREDA

DEN BOSCH

HELMOND

OSS

ROOSENDAAL

BERGEN OP ZOOM

OOSTERHOUT

WAALWIJK

UDEN

VEGHEL

BRON: DATABANK PROVINCIE NOORD-BRABANT
2000, 2014: CBS BEVOLKINGSSTATISTIEK; 2030: PROVINCIE NOORD-BRABANT PROGNOSES 2011

  2010        2014        2030
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AANTAL HUISHOUDENS EN AANDEEL EENPERSOONSHUISHOUDENS 
2000, 2014 EN PROGNOSE VOOR 2030

EINDHOVEN

TILBURG

BREDA

DEN BOSCH

HELMOND

OSS

ROOSENDAAL

BERGEN OP ZOOM

OOSTERHOUT

WAALWIJK

UDEN

VEGHEL

97135

111791

124809

87161

102351

114765

72687

85710

96802

57552

67123

76186

34152

38847

44237

32055

36598

41014

30835

33926

37367

27506

29620

32236

21462

23489

25548

18039

20250

22518

15904

17539

19639

13381

15223

17971

41,6

46,7

51,2

37,9

44,5

48,5

36,8

41,9

47,0

36,3

39,3

43,0

26,9

32,9

39,9

30,2

33,4

39,5

29,9

32,8

37,6

25,5

31,6

37,2

25,8

30,9

37,0

24,7

31,3

36,8

26,5

31,3

36,2

21,9

27,4

35,8

% EENPERSOONS

BRON: DATABANK PROVINCIE NOORD-BRABANT 
2000, 2014: CBS HUISHOUDENSSTATISTIEK; 2030: PROVINCIE NOORD-BRABANT PROGNOSES 2011

  2010        2014        2030



20

LAGE INKOMENS VOORAL IN GROTE STEDEN, HOGE 
INKOMENS VOORAL BUITEN DE STAD
Het aandeel lage inkomens verschilt in Brabant sterk per 
gemeente. Huishoudens met lage inkomens wonen vooral in de 
grote steden, met Tilburg en Eindhoven als respectievelijke 
koplopers. Den Bosch is een uitzondering. In de meeste middel-
grote gemeenten ligt het aandeel lage inkomens onder het 
Brabants gemiddelde, dat op haar beurt fors onder het landelijk 
gemiddelde ligt. Met uitzondering van Helmond, Bergen op 
Zoom, Roosendaal en Waalwijk. 

Kijken we naar de hoogste inkomens, dan zien we dat het 
aandeel daarvan in Brabant hoger ligt dan gemiddeld in Neder-
land. Het grootste aandeel hoge inkomens zien we in Den Bosch, 
Breda, Oosterhout en Veghel. In alle andere steden ligt het 
aandeel lager dan gemiddeld in de provincie. Opvallend lager is 
het aandeel in de Midsize-steden Helmond, Waalwijk en Bergen 
op Zoom. Over het algemeen ontstaat het beeld dat de rijkere 
huishoudens vooral buiten de steden wonen, zeker in Mid-
den-Brabant en Zuidoost-Brabant waar het aandeel in de regio 
hoger ligt dan in de steden.

HOOGOPGELEIDEN IN STEDEN MET STERK  
ONTWIKKELDE KENNISECONOMIE
Het aandeel hoogopgeleiden in Brabant ligt met 27 procent net 
wat lager dan gemiddeld in Nederland (28 procent). In Eindhoven 
en Breda ligt het aandeel met 37 procent echter fors hoger en 
ook Den Bosch heeft een hoger opgeleide bevolking. Tilburg doet 
het net iets beter dan gemiddeld in Brabant. Alle Midsize-steden 
liggen onder het nationaal en provinciaal gemiddelde. Opvallend 
laag is het aandeel in Helmond (21 procent), Oss, Bergen op 
Zoom en Waalwijk. Van de Midsize-steden hebben Roosendaal en 
Uden het hoogste aandeel hoogopgeleiden, met ruim 25 procent.

ARBEIDSPARTICIPATIE RELATIEF HOOG, MAAR  
GEVARIEERD BEELD
De netto arbeidsparticipatiegraad van de beroepsbevolking is in 
Brabant hoger dan gemiddeld in Nederland. Daarbij presteert 

HUISHOUDENSGROEI DOOR KLEINERE HUISHOUDENS EN 
GROEI AANTAL EENPERSOONSHUISHOUDENS
In alle Brabantse steden is het aantal huishoudens de afgelopen 
20 jaar toegenomen. Over het algemeen is het beeld van waar de 
groei van het aantal huishoudens het sterkst was gelijk aan het 
beeld van de bevolkingsontwikkeling, alleen is de groei van het 
aantal huishoudens overal sterker dan de groei van de bevolking. 
Dat is niet verwonderlijk gezien de landelijke trend dat de 
gemiddelde huishoudensgrootte afneemt. Opvallend sterker dan 
de bevolkingsgroei is de toename van huishoudens in Veghel, 
Uden en Waalwijk, het aandeel eenpersoonshuishoudens is hier 
ook het sterkst toegenomen. Het is aannemelijk dat dit verband 
houdt met de sterke vergrijzing die deze steden de afgelopen 20 
jaar hebben gekend. De grote steden hebben het grootste aandeel 
eenpersoonshuishoudens. Het laagste aandeel kennen Veghel, 
Oosterhout, Waalwijk, Uden en Oss. Steden met ook een relatief 
hoge gemiddelde huishoudensgrootte. 

Vooruitkijkend zien we tot 2030 hetzelfde beeld van een sterkere 
groei van het aantal huishoudens dan van de bevolking. Het grootst 
is dat verschil in Veghel, Helmond, Uden en Oosterhout. In deze 
steden is de verwachte groei van het aantal eenpersoonshuishou-
dens dan ook sterk. Kijken we naar het aandeel eenpersoonshuis-
houdens dan zien we dat die in 2030 na de grote vier steden het 
hoogst is in Roosendaal en Bergen op Zoom, gevolgd door Hel-
mond. Het kleinst is naar verwachting het aandeel eenpersoons-
huishoudens in Veghel, Uden, Waalwijk en Oosterhout.

DE MIDDELGROTE STEDEN 
HEBBEN IN TOENEMENDE  
MATE TE MAKEN MET DEZELFDE 
SOCIAALECONOMISCHE  
PROBLEMEN ALS DE GROTE STAD.



West-Brabant het best en Zuidoost-Brabant het minst goed. In 
de steden is de participatiegraad het hoogst in Veghel, Waalwijk, 
Den Bosch, Uden, Breda en Roosendaal, terwijl die in Helmond, 
Oosterhout, Oss en Bergen op Zoom juist laag is. 

Onder laagopgeleiden is de netto arbeidsparticipatie opvallend 
hoog in de middelgrote steden Waalwijk en Veghel en het laagst 
in Eindhoven, Breda, Bergen op Zoom, Oosterhout en Den Bosch. 
Onder middelbaaropgeleiden is de netto arbeidsparticipatie het 
laagst in de vijf grootste steden en hoog in de Midsize-steden 
Uden, Veghel, Roosendaal en Oosterhout. Dit sluit aan bij de 
conclusies van het essay De economische kracht van Midsize 
Brabant, waarin gesteld wordt dat middelbaar geschoolden het 
zwaar hebben in de kenniseconomie die zich in Brabant concen-
treert in de grote steden.

WERKLOOSHEID RELATIEF BEPERKT, MAAR GROEIT ONDER 
MIDDELBAAR OPGELEIDEN
Kijkend naar de ontwikkelingen op het gebied van werkloosheid 
zien we dat deze tussen 2010 en 2014 in de hele provincie is 
toegenomen. Het aantal hoogopgeleide en middelbaar opgeleide 
werkzoekenden nam sterker toe dan het aantal laagopgeleide 
werkzoekenden. En waar in 2010 het merendeel van de werkzoe-
kenden laagopgeleid was, is in 2014 de grootste groep werkzoe-
kenden middelbaar opgeleid. Een trend die zich manifesteert in 
alle regio’s met uitzondering van Zuidoost-Brabant, Breda en de 
Midsize-steden met uitzondering van Helmond. Ook Eindhoven, 
Den Bosch en Tilburg zijn de meeste werkzoekenden in 2014 
laagopgeleid.

Werkloosheid nam het sterkst toe in Tilburg en Den Bosch, 
gevolgd door Veghel en Oss. In Midden-Brabant als geheel is een 
flinke toename van 75 procent te zien en ook in Noordoost-Bra-
bant als geheel is een forse toename te zien. Steden waar de 
werkloosheid het minst steeg zijn Helmond, Bergen op Zoom en 
Breda. Onder laagopgeleiden is de werkloosheid sterk toegeno-
men in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, maar afgenomen in 
Breda, Helmond en Bergen op Zoom. Onder middelbaar 
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LAGE EN HOGE INKOMENS 2012
(GESTANDAARDISEERDE HUISHOUDENSINKOMENS)

BRON: CBS REGIONAAL INKOMENSONDERZOEK  

GANGBAAR IS DAT DE ONDERSTE 40% VAN DE LANDELIJKE INKOMENSVERDELING ALS ‘LAAG’, DE BOVENSTE 20% ALS ‘HOOG’, 
EN DE REST ALS ‘MIDDEN’ WORDT BESCHOUWD.

GESTANDAARDISEERDE HUISHOUDENSINKOMENS: HET BESTEEDBAAR INKOMEN, GECORRIGEERD VOOR VERSCHILLEN IN 
GROOTTE EN SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDEN. (EEN GROTER HUISHOUDEN HEEFT IMMERS EEN HOGER INKOMEN 
NODIG DAN EEN KLEINER HUISHOUDEN OM OP EEN VERGELIJKBAAR WELVAARTNIVEAU TE KOMEN.)  

LAAG HOOG
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Waar gezinnen met kinderen actiever zijn in het verenigingsleven 
nemen mensen zonder thuiswonende kinderen vaker deel aan 
informele groepen. Alleenstaanden zijn minder betrokken bij hun 
buurt en jongeren hebben de meeste contacten met vrienden en 
zijn ook actief in het verenigingsleven. Het aandeel Brabanders 
dat informele hulp of mantelzorg verleent is, in lijn met de 
veranderingen in de verzorgingsstaat, toegenomen. Maar er 
komt ook een signaal dat steeds meer mensen moeite hebben 
deze zorg te combineren met hun overige bezigheden. 

Tot slot zijn opvallende conclusies van het onderzoek dat er 
allereerst een trend wordt waargenomen van toenemende 
informele verbanden zoals maatschappelijk initiatief en infor-
mele groepen die zich veelal kenmerken door een homogene 
samenstelling. Men beweegt zich meer ‘in eigen kring’. Dat kan 
het ons-kent-ons en wij-zij denken in de samenleving verster-
ken. Daarnaast lijkt betrokkenheid niet voorbehouden aan 
hechte (dorps)gemeenschappen. Steden zien tussen 1999 en 
2014 een grotere stijging van het aandeel vrijwilligers dan het 
platteland, en waar het aantal mensen dat betrokken is bij 
zelforganisatie-initiatieven op het platteland licht daalt, is deze 
in middelgrote gemeenten en steden stabiel gebleven.

opgeleiden vallen Waalwijk, Tilburg, Roosendaal en Oss op met 
een sterke toename. Onder hoogopgeleiden is de toename het 
sterkst in Tilburg, Roosendaal, Waalwijk en Den Bosch en het 
minst in Oosterhout en Eindhoven. De regio Zuidoost-Brabant als 
geheel kent de minste stijging van hoogopgeleide werkzoekenden.

BETROKKENHEID BEWONERS GROEIT IN DE STEDEN
Voor de meeste Brabanders blijven sociale contacten, lidmaat-
schap van verenigingen en contacten in de buurt belangrijk. De 
betrokkenheid van Brabanders neemt zelfs toe, blijkt uit recent 
onderzoek naar sociale participatie van het PON. Maar er zijn 
ook veranderingen zichtbaar. In de periode 2004-2014 hebben 
Brabanders minder contact met familie en ook de tevredenheid 
over sociale ontmoetingen neemt wat af. Contacten met buren 
zijn daarentegen gestegen en de buurtbetrokkenheid is toegeno-
men. Het verenigingsleven in Brabant blijft sterk, 74 procent van 
de Brabanders is lid van een vereniging, en na een eerdere 
daling in het vrijwilligersleven is vrijwillige inzet weer fors 
gestegen. Wel is het aandeel passieve leden van verenigingen 
groot en zijn actieve leden vooral actief in uitvoerende taken.  
De roep dat het steeds moeilijker wordt om bestuursfuncties in 
te vullen lijkt door onderzoek onderschreven te worden. 
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SOCIALE VEERKRACHT
GEMEENTEN BRABANT MEERVOUDIGE ACHTERSTANDSINDEX

SOCIALE VEERKRACHT MIDSIZE-STEDEN VRAAGT AANDACHT
Sociale veerkracht gaat over de capaciteit tot aanpassing aan 
veranderende omstandigheden. Telos heeft in het kader van 
onderzoek naar sociale veerkracht een index voor meervoudige 
achterstand (IMA) ontwikkeld. Deze vat een groot aantal 
indicatoren voor ‘sociaal kapitaal’ uit de Duurzaamheidsbalans 
samen in één indicator. Dat zijn indicatoren op het gebied van 
sociale samenhang, welvaart en welzijn, voorzieningen en 
ontmoetingsplaatsen en mobiliteit. In bovenstaande afbeelding 
is de score per gemeente weergegeven. Hoe donkerder de kleur, 
hoe beter de score. Duidelijk is, zoals hierboven ook al aangege-
ven, dat de grote steden plekken zijn waar een (relatieve) 
stapeling van sociale achterstanden plaatsvindt. Het kaartje 
illustreert ook dat er rondom de meeste steden zones zijn met 
relatief veel minder sociale problematiek. Opvallend is verder 
dat West-Brabant zich in negatieve zin onderscheidt van de rest 
van Brabant. En wat betreft de Midsize-steden scoren Bergen op 
Zoom, Roosendaal, Waalwijk, Oss en Helmond negatief.

OSS

VEGHEL

WAALWIJK

OOSTERHOUT UDEN

HELMOND 

ROOSENDAALBERGEN 
OP ZOOM

EINDHOVEN

DEN BOSCH

BREDA
TILBURG

BRON: DAGEVOS, J., E.A. (2014), THEMATISCHE VERDIEPINGEN BIJ DE 
DUURZAAMHEIDBALANS VAN BRABANT 2014, TILBURG: TELOS.
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Cacaofabriek vroeg me zonder blikken of 
blozen wat ik in Helmond kwam doen. 
“Is het niet leuk meer in Amsterdam?” 
Ze keek bezorgd. Ook tijdens het carnaval 
vroegen de mensen continu of ik de 
kletspraatjes wel kon verstaan; ze gingen 
er echt van uit dat ik me als een antropo-
loog tussen de Papoea’s zou wanen, wat 
geenszins het geval was. Helmond maakt 
een transitieproces door; de stad is druk 
bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. 
Er hangt de sfeer van een feest dat maar 
niet wil beginnen. De slingers zijn 
opgehangen, de ballonen allang geblazen, 
de wijnglazen goed gevuld. Overal nootjes 
en chips. Maar waar blijven die gasten 
met al hun reuring en melige grappen? 
Hopelijk is het een kwestie van tijd.

Mijn rol als stadsschrijver is die van 
versneller. Wellicht lukt het me door mijn 
stukjes en interventies om de bewoners 
zo ver te krijgen dat ze de dialoog over 
hun stad met elkaar aangaan. Een stad 
waar mensen voortdurend in de weer zijn 
om hun stad middels dialoog te verbeteren 
daar komen reizigers graag. Herodotus 
wist het al.

ze alsof ze de jackpot hadden gewonnen. 
Helmonders zijn net als de Amsterdam-
mers vlot van de tongriem gesneden. Het 
is me al een paar keer gebeurd dat in de 
Helmondse straten mensen mij aanspra-
ken op mijn aanstelling als stadsschrijver. 
In Amsterdam gebeurt dit zelfden of nooit 
wat denk ik te maken heeft met iets dat 
ten faveure van de Helmonders spreekt: 
de Helmonder kan het echt iets schelen 
wat de buitenstaander van zijn stad vindt. 
Zijn stad moet verdedigd worden, wat dat 
betreft staat het Middeleeuwse op de 
juiste plek. De instinctieve reactie van de 
Helmonder is om die stad te willen 
beschermen en om dat te kunnen doen 
moet hij eerst weten wat de buitenstaan-
der van de stad vindt. De buitenstaander 
hoeft niet veel van de stad te vinden want 
nog voordat hij zijn verhaal heeft kunnen 
houden wordt hij al afgekapt. Het gaat de 
Helmonder om het verstevigen van het 
gevoel dat de indringer goed in de gaten 
moet worden gehouden. Hieruit conclu-
deer ik dat de Helmonder lijdt onder de 
vooroordelen die over zijn stad bestaan 
waarvan hij aanneemt dat de bezoeker ze 
met zich meedraagt. Er is onder de 
Helmonders brede consensus over wat 
die vooroordelen zijn en zoals zo vaak 
overschaduwen die vooroordelen wat de 
stad te bieden heeft. Als de bezoeker al 
die vooroordelen zou hebben wat zou hij 
dan in deze stad te zoeken hebben? Men 
vraagt zich bedremmeld af waarom ik 
eigenlijk in Helmond voet aan land heb 
gezet of ben ik niet ongelukkig aange-
spoeld? Een meisje in de bediening van de 

Wie reist doet dat met de verwachting dat 
wat hij elders aan zal treffen anders is dan 
wat hij thuis heeft achtergelaten. De 
Griekse reisschrijver Herodotus doet in zijn 
Historien, de Lonely Planet van zijn tijd, 
niets anders dan de andere wereld 
voorstellen als abnormaal waarmee hij de 
vooroordelen van de Grieken bevestigde die 
ervan uitingen dat alles buiten de Griekse 
wereld abnormaal was. Reizen is dus een 
constant vergelijken met thuis en dat 
lekker uitvergroten. Wie een keer vanuit 
een exotische bestemming is meegereisd 
met een charter vol Nederlandse gepensi-
oneerden weet wat ik bedoel.

Helmond verschilt van mijn woonplaats 
Amsterdam in zoveel opzichten dat er 
geen beginnen aan is om er een opsom-
ming van te geven. Dat laat ik aan de lezer 
zelf over. Veel liever concentreer ik me op 
de overeenkomsten, want die zijn er wel 
degelijk en de kleine observaties die ik er 
deed. Mijn eerste kennismaking met 
Helmond was ver weg van Brabant, in 
Ivoorkust waar in de hoofdstad Abidjan de 
grote reclameborden van het modebedrijf 
Vlisco langs de weg stonden. Iemand 
attendeerde me erop dat het om een 
Nederlands bedrijf ging, gevestigd in 
Helmond, dus lange tijd associeerde ik 
deze stad met kleurrijke Afrikanen. De 
paar Afrikaans uitziende mensen die ik in 
Helmond heb gezien droegen de stoffen 
van Vlisco niet wat ik teleurstellend vond. 
Wel zag ik een Afrikaans stel bij de 
outletwinkel van Vlisco grote tassen stof 
in laden. “Alles voor de verkoop,” jubelden 
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ECONOMISCHE KIJK OP  
MIDSIZE BRABANT

op Zoom zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten.
In de prognoses zal de werkgelegenheid tot 2020 licht stijgen 
waarna daling wordt voorzien, mede onder invloed van de 
krimpende beroepsbevolking. Regionaal wordt na 2020 alleen  
in Midden-Brabant nog groei van de werkgelegenheid voorzien. 
De krimp zal het sterkst zijn in Noordoost-Brabant.

INDUSTRIE EN TRANSPORT OVERVERTEGENWOORDIGD, 
COMMERCIËLE DIENSTVERLENING BLIJFT ACHTER
In de economische structuur van Brabant is de sector industrie 
sterk oververtegenwoordigd ten opzichte van Nederland en de 
sectoren commerciële en niet-commerciële diensten onderverte-
genwoordigd. De grote vier steden zijn hierop een uitzondering, zij 
kennen een oververtegenwoordiging van commerciële diensten. 
Midsize Brabant kent ten opzichte van de provincie als geheel een 
oververtegenwoordiging in industrie en transport en een sterke 
ondervertegenwoordiging van commerciële dienstverlening.

Terwijl de Brabantse werkgelegenheid over het algemeen 
groeide tussen 1998 en 2013 is het aantal banen in de landbouw 
en de industrie afgenomen. Sterke groeiers waren de sectoren 
commerciële en niet-commerciële dienstverlening. De groei van 
de werkgelegenheid was in de Midsize-steden sterker dan 
gemiddeld in de provincie in de sectoren handel/horeca, 
transport en bouw. Het verlies aan banen in de sector industrie 
was minder dan in de provincie als geheel, de krimp in de sector 
landbouw op haar beurt wat sterker en de groei in commerciële 
en niet-commerciële dienstverlening bleef achter.

Opvallend is dat groei van commerciële en niet-commerciële 
dienstverlening, belangrijke sectoren in de grootstedelijke 
economie, in zowel Midsize Brabant als in de grote vier steden 
achterblijft op die in de provincie als geheel. Dat betekent dus 
dat de groei van deze sectoren sterker is in het landelijk gebied. 
Dit is een opmerkelijke ontwikkeling met het oog op de ambitie 
van metropoolvorming in Brabant. 

MIDSIZE-STEDEN NA DE VIER GROTE STEDEN  
BELANGRIJKE WERKGEVER 
Na Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg zijn de Midsize- 
steden de gemeenten met de meeste werkgelegenheid in de 
provincie alhoewel Veldhoven met een sterk gegroeide werkgele-
genheid een positie tussen Bergen op Zoom en Oosterhout heeft 
ingenomen. Ze voorzien in een vijfde van de werkgelegenheid, 
waar de grote vier steden een derde van de werkgelegenheid in 
de provincie voor hun rekening nemen en de rest van de 
provincie 43 procent. Gespiegeld aan de bevolking is het aandeel 
werkgelegenheid dat Midsize vertegenwoordigt ongeveer gelijk 
aan het aandeel van de bevolking. In de grote vier steden ligt dit 
wat hoger en in de rest van de provincie wat lager. Opvallend is 
dat Veghel meer arbeidsplaatsen per 100 inwoners heeft dan 
Eindhoven, de sterkste werkgever van de grote vier steden.

WERKGELEGENHEID GROEIT MINDER DAN IN HET 
LANDELIJK GEBIED
De groei van de werkgelegenheid in de Midsize-steden was tussen 
1998 en 2013 ongeveer gelijk aan de groei van de werkgelegenheid 
in de grote vier steden. De groei van de werkgelegenheid in de rest 
van de provincie, dus buiten de grote en middelgrote steden, was 
echter sterker. Van een tendens van meer concentratie van 
economische activiteiten in steden is vooralsnog geen sprake. 
Tussen de verschillende regio’s en de Midsize-steden zijn er grote 
verschillen. Zo groeide de werkgelegenheid met 18 procent sterk 
in Zuidoost-Brabant en met slechts 5 procent beperkt in Noord-
oost-Brabant. In de Midsize-steden groeide de werkgelegenheid 
sterker dan gemiddeld in de provincie in Helmond, Waalwijk, 
Oosterhout en Veghel. Achter bij de rest van de provincie bleef de 
groei in Roosendaal, Bergen op Zoom en Uden. Negen van de tien 
sterkste groeiers waren kleinere gemeenten waarvan er zeven 
gelegen zijn in Zuidoost-Brabant. Van de Midsize-steden staat 
alleen Helmond in deze top tien. De crisis heeft overal gezorgd 
voor een krimp van werkgelegenheid, behalve in Helmond en 
Waalwijk. Ook Veldhoven presteert goed ondanks de crisis. De 
krimp is met name sterk in de Midsize-steden Oss en Veghel. De 
gevolgen van de sluiting van de fabriek van Philip Morris in Bergen 
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PROGNOSE

STEDEN EN PRESTATIE PER SECTOR
GROEI EN KRIMP TEN OPZICHTE VAN PROVINCIAAL GEMIDDELDE
KLEUR VERTEGENWOORDIGT ECONOMISCH PROFIEL

HELMOND 43.424 - ++ + + + + +

ROOSENDAAL 39.127 - - - - - - - +

OSS 37.388 - - + + + - -

BERGEN OP ZOOM 31.620 - - - - + - -

OOSTERHOUT 27.416 - + - + + + -

VEGHEL 26.063 - + + + + - -

WAALWIJK 25.609 - + + + + - -

UDEN 23.277 + - + + + - - +

TOTAAL 253.924       
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industrie. De internationale multinationals zijn met name 
gevestigd in West- en Zuidoost-Brabant. Daar is ook tussen 2010 
en 2012 de meeste groei te zien in het aantal bedrijven met 
uiteindelijke buitenlandse zeggenschap. Grote buitenlandse 
werkgevers in de Midsize-steden zijn bijvoorbeeld Mars in 
Veghel, Cargill en Sabic in Bergen op Zoom en MSD in Oss.

ARBEIDSMARKT INTERNATIONALISEERT
Naast het aantal buitenlandse bedrijven neemt ook het aantal 
buitenlandse werknemers in Brabant toe. Alhoewel dit ook geldt 
voor hoogopgeleide kenniswerkers, geldt dit sterker voor 
goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Beginnend met de 
kenniswerkers zijn Eindhoven en Veldhoven, de gemeente met 
het hoogste aandeel buitenlandse kenniswerkers, maar ook veel 
andere gemeenten laten een bovengemiddeld beeld zien. Naast 
de Randstad heeft Brabant een redelijk aandeel buitenlandse 
kenniswerkers. Van de Midsize-gemeenten valt Veghel op met 
een laag aandeel. 

Kijken we naar immigratie van goedkope arbeidskrachten uit 
Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) dan zien we dat Brabant 
een grote aantrekkingskracht heeft op deze arbeidskrachten. 
Het overgrote merendeel van de goedkope arbeidskrachten is 
afkomstig uit Polen. Ze werken vooral in de logistiek, in de 
voedingsindustrie en in de tuinbouw. Regio Midden-Brabant is na 
de Flevopolder en Noord-Holland-Noord de regio met de meeste 
internationale flexwerkers. Noordoost-Brabant staat ook nog in 
de top 5 van Nederlandse regio’s met de meeste flexmigranten 
en West-Brabant staat op de negende plek. Iets ouder gedetail-
leerd onderzoek naar MOE-landers in Nederland concludeert dat 
waar Noord- en Zuid-Holland met name langdurige arbeidsmi-
granten kennen, in Brabant en Limburg tijdelijke arbeidsmigran-
ten oververtegenwoordigd zijn. 

DRIE ECONOMISCHE PROFIELEN VOOR MIDSIZE-STEDEN
Zoomen we in op de individuele steden van Midsize Brabant dan 
zijn er drie economische profielen te onderscheiden. Typische 
industriesteden zijn Oss en Helmond en ook in Veghel is deze 
sector oververtegenwoordigd. Veghel is ook sterk in handel en 
transport, sectoren waarin ook Oosterhout en Waalwijk sterk 
zijn. De sector niet-commerciële dienstverlening is oververte-
genwoordigd in Bergen op Zoom, Roosendaal en Uden. Ooster-
hout is de enige Midsize-stad waar commerciële dienstverlening 
even sterk vertegenwoordigd is als het Brabants gemiddelde.

GROTE VERSCHILLEN IN DYNAMIEK WERKGELEGENHEID 
PER STAD
In de daling van de werkgelegenheid in de industrie zien we 
binnen Midsize Brabant grote verschillen. Zo is de krimp van 
werkgelegenheid sterker dan gemiddeld in de provincie in 
Bergen op Zoom, Oss, Roosendaal en Uden. Deels veroorzaakt 
door verlies van werkgelegenheid bij MSD in Oss en EMI in Uden. 
Midsize-steden Oosterhout, Veghel en Waalwijk verliezen minder 
werkgelegenheid dan gemiddeld in de provincie en in Helmond 
groeit de werkgelegenheid in deze sector zelfs.

In de sector transport neemt de werkgelegenheid in alle 
Midsize-steden sterker toe dan gemiddeld in de provincie, met 
uitzondering van Roosendaal. Daar is zelfs sprake van krimp.

In commerciële dienstverlening is er sprake van sterkere groei 
dan in de provincie in Helmond en Oosterhout. De rest van de 
Midsize-steden blijft achter op de provinciale groei en in Uden 
krimpt de werkgelegenheid zelfs. In de niet-commerciële 
dienstverlening is er groei in Helmond, Roosendaal en Uden, 
dankzij de gezondheidszorg en de ziekenhuizen in deze steden.

RELATIEF VEEL INTERNATIONALE BEDRIJVEN
Noord-Brabant is na Noord- en Zuid-Holland de provincie met de 
meeste buitenlandse multinationals. De provincie huisvest 
ongeveer een op de zes bedrijven met uiteindelijke buitenlandse 
zeggenschap die zich in Nederland hebben gevestigd. Deze 
multinationals zijn vooral actief in de sectoren handel en 

DE ECONOMISCHE VEER-
KRACHT VAN MIDDELGROTE 
STEDEN VRAAGT AANDACHT,  
DE GROOTSTE BEDREIGING LIJKT 
ECHTER EEN VERSCHRALEND 
VOORZIENINGENNIVEAU.
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Van de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa wordt 
geschat dat ongeveer de helft geregistreerd staat (waaronder 
ingeschreven bij een gemeente). Op 1 januari 2011 was het 
aandeel eerste generatie Midden- en Oost-Europeanen in 
Midsize Brabant hoog in Veghel en Helmond. Zundert valt op met 
het hoogste aandeel in Nederland (drie procent van de bevolking) 
en ook Tilburg en Eindhoven kennen een hoog aandeel. Huisves-
ting van veelal tijdelijk arbeidsmigranten wordt in de kleinere 
rurale gemeenten in Brabant georganiseerd door/via de 
werkgever of de inlener, al dan niet in samenspraak met de 
gemeente, dichtbij of op de werkplek. De huisvesting is vaak 
geconcentreerd op recreatieparken, campings, bij particulieren 
of op het land bij de werkgever zelf.

TOENAME ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL
Net als in heel Nederland stijgt het aandeel zzp’ers in Brabant. 
In heel Brabant ligt het aandeel in 2014 met 15,6 procent wel wat 
lager dan gemiddeld in Nederland (16,5 procent). Binnen 
Brabant valt Waalwijk op. Daar is 17,4 procent van de werkende 
beroepsbevolking zelfstandig ondernemer, werkend voor partner 
of freelancer. Veghel en Bergen op Zoom volgen, net onder het 
landelijk gemiddelde. Het kleinste aandeel zelfstandigen zien we 
in Roosendaal met 13,9 procent, gevolgd door Helmond, Oss en 
Uden met alle drie een aandeel van 14,3 procent. Opvallend is 
dat de percentages van twee Midsize-steden sterk fluctueren.  
In 2013 was Oss nog koploper samen met Waalwijk en was het 
aandeel zelfstandigen in Bergen op Zoom juist heel beperkt. 
Wellicht dat dit iets te maken heeft met mensen die hun baan 
hebben verloren bij MSD (Oss) en Philip Morris (Bergen op 
Zoom). Na het verlies van baan beginnen mensen eerst voor 
zichzelf om wellicht daarna weer een baan te vinden. In 2010, 
voor het grote banenverlies bij MSD in Oss, was het aandeel 
zelfstandigen in beide steden beperkt en viel Uden op met een 
enorm percentage van 20 procent. Niet lang daarvoor sloot het 
bedrijf EMI in die stad haar deuren. De meeste zzp’ers zijn 
werkzaam in zakelijke diensten, de bouw en gezondheidszorg.
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sterk ontwikkeld is. Na Zuid-Holland en Noord-Holland is in 
Nederland het Brabants mkb het meest productief. Kijken we 
naar wat het belang van het mkb is in de provinciale economie 
dan is dat met 64 procent wat lager dan het Nederlands gemid-
delde van 67 procent. Dat betekent dat grootschaliger bedrijven 
een relatief belangrijke positie innemen. Sectoren waarin het 
Brabants mkb sterk in is zijn zakelijke dienstverlening, bouw, 
groothandel en verhuur en exploitatie van onroerend goed. Dat is 
conform het landelijk beeld. De metaalindustrie is een sector die 
in Brabant sterk oververtegenwoordigd is ten opzichte van het 
Nederlands gemiddelde. Net als de voedingsmiddelenindustrie, 
overige industrie en landbouw. Tussen 2009 en 2014 was de 
afzetgroei van het Brabants mkb wat lager dan het Nederlands 
gemiddelde. Met name de groei van de afzet in het binnenland 
bleef achter op andere provincies, terwijl het Brabants mkb een 
van de koplopers is in groei van de afzet in het buitenland.

ALLE STEDEN IN MEER OF MINDERE MATE CENTRUMFUNCTIE
Midsize-steden vervullen afhankelijk van hun ligging in meer of 
mindere mate een centrumfunctie voor een omliggend gebied. 
Ze bieden voorzieningen op het gebied van detailhandel, 
onderwijs, cultuur en zorg. De Midsize-steden hebben, passend 
bij hun omvang, een minder compleet voorzieningenaanbod dan 

KRIMP BEROEPSBEVOLKING IN MIDSIZE
In heel Nederland is tot 2010 de potentiële beroepsbevolking (15-65 
jaar) toegenomen en zal de beroepsbevolking dankzij de verhoging 
van de AOW-leeftijd komende jaren nog toenemen. Volgens de 
nationale bevolkingsprognose van het CBS zal de potentiële 
beroepsbevolking vanaf 2020 krimpen. Er zijn echter grote 
regionale verschillen en die zien we ook terug in Brabant. Tussen 
1995 en 2014 is in de provincie als geheel de beroepsbevolking in 
eerste instantie gegroeid om vervolgens tussen 2010 en 2014 te 
dalen. Continue sterke groei is er in de grote steden. De Midsize-
steden laten al langere tijd krimp zien, met Waalwijk, Oosterhout  
en Uden als sterkste dalers. De potentiële beroepsbevolking is daar 
momenteel kleiner dan in 1995. Bergen op Zoom en Roosendaal 
laten vanaf 2005 een sterke daling zien. En in de grootste  
Midsize-stad Helmond is ook sinds 2010 een daling ingezet.

In de bevolkingsprognoses zal de krimp van de potentiële 
beroepsbevolking (15-65 jaar) in Brabant doorzetten. Volgens 
prognoses van het CBS is tot 2040 de daling het sterkst in 
Noordoost-Brabant en het minst sterk in de regio met in 
aantallen de kleinste beroepsbevolking: Midden-Brabant. Daar 
wordt vanaf 2035 zelfs weer een lichte stijging verwacht. Met 
uitzondering van Midden-Brabant krimpt de beroepsbevolking in 
de Brabantse regio’s volgens deze prognose sterker dan het 
landelijk gemiddelde. Volgens de prognoses van de Provincie 
Brabant zal de potentiële beroepsbevolking in Eindhoven en Den 
Bosch tot 2030 nog blijven stijgen; stijgt die in Helmond, Breda 
en Tilburg tot 2025 om daarna te krimpen (met forse krimp in 
Helmond); is er tot 2020 ook een beperkte groei in Veghel en Oss 
die daarna redelijk sterk omslaat in krimp; en wordt de sterkste 
krimp verwacht in Bergen op Zoom (met 9 procent ten opzichte 
van 2015), Oosterhout en Roosendaal. Door immigratie kan de 
uiteindelijke krimp in de beroepsbevolking vanzelfsprekend 
minder sterk uitpakken.

GROEI BRABANTS MKB VOORNAMELIJK DOOR EXPORT
Gekeken naar de totale omvang van de afzet van het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) kan gezegd worden dat het mkb in Brabant 
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winkelleegstand. Opvallend hoog is de winkelleegstand in 
Roosendaal. Ook Veghel en Oss vallen op met een hoog leeg-
standspercentage. De winkelleegstand is aanzienlijk lager dan 
landelijk in Oosterhout, Helmond en Waalwijk. De betere 
uitgangspositie van grote steden als aantrekkelijk winkelgebied 
en verdere concentratie van voorzieningen in de grotere steden 
kan een serieuze bedreiging vormen voor het voorzieningenni-
veau en daarmee ook de kwaliteit van het woonmilieu in 
middelgrote steden.

REGIONALE CLUSTERS GEVEN REGIONALE  
BELEIDSPRIORITEITEN
In lijn met het topsectorenbeleid zijn regionaal in Brabant met 
zes sectorale economische clusters de economische accenten 
voor het provinciale beleid benoemd. In Noordoost-Brabant is 
dat Agrofood en Life Sciences & Health, in Zuidoost-Brabant 
High Tech Systems & Materials, in Midden-Brabant Maintenance en 
Logistiek en in West-Brabant ligt het accent op Biobased Economy. 

ECONOMISCHE VEERKRACHT
De economische crisis met grote gevolgen voor hele sectoren en 
het wegtrekken van enkele grote internationale bedrijven uit 
Brabantse steden heeft gemaakt dat er meer aandacht gaat naar 
economische veerkracht van regio’s. Veerkrachtige regio’s zijn 
regio’s waar mensen die hun baan verliezen weer snel aan de 
slag kunnen in sectoren waar de vaardigheden van deze mensen 
toepasbaar zijn: ‘gerelateerde sectoren’. Regio’s met veel 
gerelateerde werkgelegenheid zijn over het algemeen veer-
krachtiger. Daarnaast speelt verbondenheid een rol; als mensen 
makkelijk grotere afstanden kunnen overbruggen, zal hun 
arbeidsmarktregio groter zijn.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een indicator 
ontwikkeld voor de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. 
De afbeelding bovenaan deze pagina laat zien dat in de stedelijke 
gebieden in de Randstad en Noord-Brabant de veerkracht van de 
regionale arbeidsmarkt het grootst is. Deze arbeidsmarkten 
bieden meer mogelijkheden voor het opvangen van ontslagen 

de grote vier steden. Ook is er deels overlap van verzorgingsge-
bieden van de middelgrote steden en de grote steden. Zo overlapt 
het verzorgingsgebied van Breda met dat van Roosendaal, 
Bergen op Zoom en Oosterhout. Dat van Tilburg met dat van 
Waalwijk. Dat van Den Bosch met dat van Waalwijk en Oss en  
dat van Eindhoven met Helmond en in mindere mate ook Veghel 
en Uden. Voor inwoners van Oss heeft Nijmegen ook een 
belangrijke functie.

Hoger onderwijs ontbreekt in Midsize Brabant, afgezien de 
specialistische schoenmode-opleiding die SLEM aanbiedt in 
Waalwijk. Middelbaar voortgezet onderwijs (ROC) is er in Helmond, 
Veghel, Roosendaal en Bergen op Zoom. Met betrekking tot 
zorgfaciliteiten heeft niet elke stad een eigen (zelfstandig) zieken-
huis. Die van Oss en Veghel zijn samengegaan met het ziekenhuis
in Uden en naar die laatste plaats verhuisd. De ziekenhuizen van 
Roosendaal en Bergen op Zoom zijn gefuseerd, maar nog wel in 
beide steden gevestigd. Het ziekenhuis in Oosterhout maakt 
onderdeel uit van dat van Breda en dat van Waalwijk van dat van 
Tilburg. Helmond heeft wel een zelfstandig ziekenhuis.

VERSCHRALEND VOORZIENINGENNIVEAU LIJKT BEDREIGING
De kwaliteit van het woonmilieu dat steden bieden is grotendeels 
afhankelijk van het voorzieningenniveau. In de Midsize-steden is 
in de binnensteden in meer en mindere mate sprake van 

VEERKRACHT VAN REGIONALE 
ARBEIDSMARKTEN BIJ EEN 
ECONOMISCHE SCHOK, ALLE SECTOREN
GEBASEERD OP AANTAL BANEN IN 2008

BRON: CBS SSB, 2012; SIGNIFICANCE, 2009; LISA, 2012; BEWERKING PBL 
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werknemers dan andere. Op veerkracht van de regionale 
arbeidsmarkt scoren de Midsize-steden Helmond, Veghel, Uden, 
Oss en Oosterhout positiever dan gemiddeld. In Waalwijk en 
Roosendaal is de verwachte snelheid van herstel echter iets 
langzamer dan gemiddeld en in Bergen op Zoom nog langzamer. 
Naast dit algemeen beeld van de economische veerkracht, 
verschilt de veerkracht van regio’s ook sterk per sector.

Gebruikte bronnen:

•  Atzema A., H. Olden (2015), De economische kracht van Midsize Brabant, 

Tilburg: BrabantKennis.

•  CBS (2012), Vestigingen; buitenlandse zeggenschap, SBI 2008, regionaal, 

geraadpleegd 25 maart 2015.

•  PBL (2014), Trends in de regionale economie, Den Haag: Planbureau 

voor de Leefomgeving.

•  Tweede Kamer (2011), Arbeidsmigratie in goede banen, tijdelijke 

commissie lessen uit recente arbeidsmigratie, Den Haag: Tweede Kamer 

en Baars, W. van (2014), Flexmigranten in Nederland, onderzoek 2014, 

Breda: Conclusr Research.

•  CBS (2014), Arbeidsdeelname; regionale indeling 2014, geraadpleegd 25 

maart 2015 en CBS (2014), Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen 

van zzp’ers in Nederland, Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

•  Panteia (2014), MKB regionaal bekeken 2014, Zoetermeer: Panteia.

•  PBL (2014), Leegstand winkels en kantoren neemt verder toe, Persbe-

richt 23-6-2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
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WONINGBOUW VOORAL IN GROTE STEDEN 
Sinds 1995 heeft de woningbouwproductie in Brabant, net als in 
de rest van het land, een flinke impuls gekregen. De woningbouw 
concentreerde zich met name in de steden met Vinex-wijken: 
Breda, Eindhoven, Etten-Leur, Helmond, Den Bosch, Oosterhout, 
Roosendaal en Tilburg. 

In Midden-Brabant was de groei van het aantal woningen het 
sterkst. Niet verrassend aangezien de meeste woningen werden 
gebouwd in de vier grote steden, met als koploper Tilburg. De 
totale woningvoorraad nam het sterkst toe in Veghel, Helmond, 
Den Bosch, Tilburg en Uden. Op de gemiddelde groei van de 
woningbouw in de provincie bleven achter: Waalwijk, Bergen op 
Zoom, Eindhoven, Oosterhout, Roosendaal en Oss.

WONINGMARKT STEDEN MINDER STERK DAN IN  
KLEINERE KERNEN
Hoewel de WOZ-waarde van woningen in Brabant in 2012 met 
een verschil van 25.000 euro fors hoger lag dan landelijk het 
geval was, zijn er regionaal grote verschillen, vooral tussen de 
steden en de kleine kernen. De woningen met de laagste 
gemiddelde WOZ-waarde zijn te vinden in Tilburg, maar ook de 
WOZ-waarde van woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hel-
mond en Eindhoven ligt onder het Nederlands gemiddelde van 
232.000 euro. De steden met de hoogste gemiddelde WOZ-waar-
de zijn Veghel (283.000 euro) en Uden (261.000 euro). 

Dat de gemiddelde WOZ-waarde alleen in deze steden boven het 
provinciaal gemiddelde uitkomt, betekent dat de gemiddelde 
WOZ-waarde over het algemeen hoger is voor woningen die 
buiten de geselecteerde steden liggen. Dat geldt helemaal voor 
woningen in de regio’s Noordoost- en Zuidoost-Brabant, waar 
regionaal gezien de WOZ-waardes het hoogst zijn.

Zowel in Brabant als in heel Nederland heeft de WOZ-waarde 
tussen 1997 en 2005 een enorme sprong gemaakt. Dat heeft 
voornamelijk te maken met de wijze waarop de WOZ-waarde 
wordt vastgesteld. Na 2010 zet die voorheen overal stijgende 

WOZ-waarde een daling in. In Roosendaal gebeurde dat al een 
jaar eerder. De daling zette volgens de voorlopige cijfers van 
2013 en 2014 over de hele linie door, met Veghel, Uden en Den 
Bosch als sterkste dalers. In Bergen op Zoom en Roosendaal 
daalde de gemiddelde WOZ-waarde het minst.

In Brabant staan gemiddeld minder woningen leeg dan in heel 
Nederland en bovendien is de leegstand sinds 2012 over de hele 
linie afgenomen. Alleen Bergen op Zoom scoort iets slechter op 
het percentage leegstaande woningen en ook in Breda, Veghel en 
Eindhoven is het percentage leegstand relatief hoog. Met name 
de grensgemeenten kampen met leegstand.

DIFFUUS BEELD WINKELLEEGSTAND, UITDAGING VOOR  
DE TOEKOMST
Wel stijgt net als in de rest van het land de winkelleegstand al 
enkele jaren op rij. Een derde daarvan kan volgens het Planbu-
reau voor de Leefomgeving als structureel worden aangemerkt. 
Van de 10 grootste Brabantse gemeenten is dit probleem het 
grootst in Roosendaal, waar net als in Eindhoven en Oss meer 
winkeloppervlakte leeg staat dan gemiddeld in Nederland. Het 
minste leegstand is er in Oosterhout, Helmond en Waalwijk.

KANTORENMARKT MIDSIZE-STEDEN VOORAL  
LOKAAL GEORIËNTEERD
De Brabantse kantorenmarkt is grotendeels in handen van de vijf 
grote steden. Eindhoven, Helmond, Tilburg, Den Bosch en Breda 
hebben samen 71 procent van de Brabantse kantoren binnen hun 
gemeentegrenzen. Eindhoven is koploper met bijna 1,5 miljoen 
m² bruto vloeroppervlak. De grote Brabantse steden opereren 
met hun kantooraanbod deels in markten die de reikwijdte van 
de provincie te boven gaan, zoals de A2-as van Amsterdam/
Utrecht tot Eindhoven, of de regio Rotterdam-Antwerpen. Over 
het algemeen bedienen de kantoren in de Midsize-steden vooral 
de lokale markt.

De kantorenleegstand in Noord-Brabant is lager dan in de rest 
van Nederland, maar met 15 procent nog altijd drie keer zo hoog 
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als de 5 procent frictieleegstand die bij een ‘gezonde’ markt als 
normaal wordt beschouwd. Vooral in Helmond is het leegstands-
percentage hoog. Bergen op Zoom zit met 16,8 procent op het 
landelijk gemiddelde en Breda zit daar net eronder. Steden met de 
minste kantoorleegstand zijn Oosterhout, Waalwijk en Roosendaal.

De vraag naar nieuwbouw en herontwikkeling van kantoren in de 
provincie zal tot 2020 met 3 procent stijgen, met name in 
Midden- en West-Brabant. Daarna stijgt de vraag tot 22 procent. 
Dat komt vooral door een toenemende behoefte aan moderne 
kantoren. In deze kwaliteitsvraag wordt voorzien door vervanging 
of waar mogelijk herontwikkeling.

MEER AANBOD OP BEDRIJVENTERREINEN DAN LANDELIJK, 
MIDSIZE PRESTEERT RELATIEF GOED
Een kwart van de bedrijventerreinen ligt binnen de gemeente-
grenzen van de vier grote steden. De Midsize-steden Helmond en 
Oosterhout vallen op met een groot areaal aan bedrijventerrein, 
en dan met name het veel kleinere Oosterhout dat op dit vlak 
niet veel onderdoet voor Den Bosch. De Midsize-stad met het 
minste areaal is Uden, dat bijna de helft heeft van het qua 
inwonertal maar iets kleinere Veghel. 

Sinds 2000 nam het areaal bedrijventerreinen het sterkst toe in 
Roosendaal, Oss, Waalwijk, Veghel en Tilburg, meer dan het 
provinciaal gemiddelde. Breda, Bergen op Zoom, Helmond en 
Den Bosch zaten daaronder en in Eindhoven was zelfs sprake 
van krimp. In Midden, Noordoost en Zuidoost was de groei 
sterker dan gemiddeld in de provincie.

Er zijn nauwelijks betrouwbare leegstandscijfers over bedrijfsvast-
goed op bedrijventerreinen. Vaak wordt daarom gekeken naar de 
aanbod-voorraadratio, het percentage van de voorraad dat 
aangeboden wordt. Daarbij valt op dat dit percentage in 2014 over 
het geheel genomen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en dat 
dit voor de meeste Midsize-steden lager ligt dan in de grote vier 
steden. Bergen op Zoom en Helmond laten een beeld zien met 
minder aanbod dan het Nederlands gemiddelde. Het percentage 
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BRON: DATABANK PROVINCIE NOORD-BRABANT  

CBS, STATISTIEK WAARDE ONROERENDE ZAKEN; 2014 VOORLOPIGE CIJFERS  
  

GEMIDDELDE WOZ-WAARDE WONINGEN 
2008 EN 2014 (X €1.000)

2008 2014

VEGHEL

UDEN

OOSTERHOUT

BREDA

DEN BOSCH

WAALWIJK

OSS

EINDHOVEN

HELMOND

ROOSENDAAL

BERGEN OP ZOOM

TILBURG

PROVINCIE

NEDERLAND

292
237 

269
226 

246
225 

243
221 

253
221 

261
218 

251
213 

230
209 

227
206 

231
204 

208
195 

215
187 

261
232 

232
211 

 



aangeboden bedrijfsvastgoed is hoog in Eindhoven, gevolgd door 
Roosendaal, Breda en Tilburg. Oosterhout en Waalwijk laten een 
redelijk beeld zien met percentages net boven het landelijk 
gemiddelde. Gegevens over Oss, Veghel en Uden ontbreken.

Uden heeft in 2013 nog relatief veel terrein uit te geven. Ook 
Roosendaal, Oss en Helmond hebben nog meer dan 10 procent uit 
te geven terrein. Oosterhout heeft zo goed als al haar als bedrijven-
terrein bestemde gronden uitgegeven, net als overigens het 
aangrenzende Breda. Ook Waalwijk heeft nog heel beperkt 
uitgifteruimte.

VRAAG NAAR BEDRIJFSVASTGOED KRIMPT IN DE INDUSTRIE 
EN GROEIT IN DE LOGISTIEK
Na 2014 zal minder vraag zijn naar bedrijfsvastgoed vanuit de 
bouw en bedrijvigheid op het gebied van onderzoek en advies. 
Ook vanuit de clusters Agrofood, Biobased en Maintenance is op 
korte termijn sprake van een forse krimp in vraag naar ruimte,  
al zal er tot 2020 nog wel een kleine ruimtebehoefte zijn.

Verder is er tot 2020 een sterke toename in vraag op het gebied 
van groothandel en vervoer en opslag. Vooral de clusters Logistiek 
en High Tech Systems en Materialen (HTSM) hebben een grote 
behoefte aan ruimte, al slaat die laatste na 2020 om in redelijk 
sterke krimp. Het cluster Life Sciences vertegenwoordigt een 
constante kleine ruimtebehoefte over de komende decennia. 

De regionale programmering van bedrijventerreinen moet zich 
vooral oriënteren op marktgerichte herontwikkeling van 
bestaande bedrijventerreinen voor nieuwe gebruikers. In de 
toekomst zal vraag zijn naar moderne, hoogwaardige en 
logistieke en niet langer naar functionele bedrijventerreinen en 
terreinen voor milieubelastende bedrijven. Omdat herontwikke-
ling tijd vraagt, is er bovendien behoefte aan een bepaalde  
mate van schuifruimte. Bovendien moet ook rekening gehouden 
worden met de mogelijkheid dat vrijkomende agrarische 
bebouwing wordt benut door bedrijven die zich anders wellicht 
zouden vestigen op een bedrijventerrein.

BRON: PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING

LEEGSTAND WINKELS EN KANTOREN 2014

WINKELS KANTOREN

BERGEN OP ZOOM

BREDA

DEN BOSCH

EINDHOVEN

HELMOND

OOSTERHOUT

OSS

ROOSENDAAL

TILBURG

UDEN

VEGHEL

WAALWIJK

NEDERLAND

7
16,8

8,5
16,5

6,4
13,6

11,9
15,2

5,8
23,8

4,5
7

9,5
12,8

13,3
10,1

8,2
12

7,9
16,2

9,8
15,7

6,1
9,3

8,7
16,8
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Randstad naar Antwerpen en Brussel verslechtert de internatio-
nale treinverbinding tussen Brabant en België en de positie van 
Roosendaal.

Het snelwegennetwerk in Brabant is fi jnmaziger dan het 
spoornetwerk. Snelwegen lopen van oost naar west, van noord 
naar zuid en diagonaal dwars door de provincie heen. Een 
snelwegverbinding kan zeer bepalend zijn voor interactie tussen 
de verschillende steden, zoals de A50 die Nijmegen, Oss, Uden, 
Veghel en Eindhoven verbindt. Helmond ligt als enige Midsize-stad 
niet direct aan de snelweg, maar die is wel zo dichtbij dat dit 
gegeven eigenlijk te verwaarlozen is. Het Brabantse snelwegen-
netwerk is bovendien een druk bereden netwerk, met de A16 
tussen Breda en Rotterdam als een van de drukst bereden 
trajecten van Nederland. Dat geldt in iets mindere mate ook voor 
de A2 van Utrecht naar Den Bosch en van Eindhoven naar 
Maastricht, de A27 van Gorinchem naar Breda en de A58 tussen 
Breda en Tilburg.

Naast spoor- en autoverbindingen, wordt aan lange-afstandsfi ets-
verbindingen gewerkt. Zo is er een fi etssnelweg ingericht tussen 
Oss en Heesch. In voorbereiding zijn ook fi etssnelwegen tussen 

FIJNMAZIGE AUTO-INFRASTRUCTUUR, MINDER FIJNMAZIG 
SPOORNETWERK
Brabant wordt doorkruist door snelwegen en spoorverbindingen, 
die de steden in Brabant met elkaar en met steden buiten de 
provincie en buiten Nederland verbinden. Het spoor verbindt 
echter vooral de grote Brabantse steden met andere grote 
steden en de kleinere steden die op de route liggen. Van de 
Midsize-steden zijn Oosterhout, Waalwijk, Veghel en Uden niet 
aangesloten op het spoornetwerk, hoewel een in onbruik 
geraakte spoorlijn Veghel en Uden met Boxtel verbindt. Als 
oplossing is er hoogwaardig busvervoer (HOV) ingezet. HOV-
lijnen die de Midsize-steden verbinden zijn Tilburg-Waalwijk-
Den Bosch, Oss-Uden-Veghel-Eindhoven, Uden-Veghel-Den Bosch 
en Breda-Oosterhout-Tilburg. HOV-verbindingen die Brabant 
verbinden met de regio zijn Breda/Oosterhout-Utrecht en Bergen 
op Zoom-Rotterdam en nog in ontwikkeling is de verbinding 
Veghel-Uden-Nijmegen.

Midsize-stad Roosendaal heeft een belangrijke positie in het 
spoornetwerk. Per trein is het de poort naar België; binnen een 
half uur is men van Roosendaal in Antwerpen. Met de vooralsnog 
uitgestelde komst van de HSL-verbinding (NS Highspeed) van de 
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Loonse en Drunense Duinen. Midsize-steden Oss en Uden 
grenzen aan natuurgebied De Maashorst. Ook voor de andere 
Midsize-steden is waardevolle natuur nooit ver weg.

Kijkend naar cultuurhistorie springt Bergen op Zoom er uit met 
haar bijzondere geschiedenis als vestingstad en ligging in de 
West-Brabantse waterlinie. Steden als Roosendaal, Oosterhout 
en Waalwijk hebben in hun centrum ook mooie plekken met 
historische bebouwing en in veel Midsize-steden zijn historische 
industriële complexen te vinden. Soms zijn deze de parel in de 
herbestemming van een verouderd bedrijventerrein. Denk aan de 
Cacaofabriek bij de Suytkade in Helmond of aan CHV Noordkade 
in Veghel.

Gebruikte bronnen:

• Databank Provincie Noord-Brabant.

•  CBS (2014), Leegstand in Nederland 2013, Den Haag: Centraal Bureau 

voor de Statistiek.

•  PBL (2014), Leegstand winkels en kantoren neemt verder toe, 

Persbericht 23-6-2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

•  EIB (2014), Regionale kantorenmarkt rapporten Noord-Brabant, 

Amsterdam: Economisch Instituut voor de Bouw.

•  DTZ (2015), Nederland compleet Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt, 

factsheets januari 2015, Amsterdam: DTZ en Databank Provincie 

Noord-Brabant

•  Bureau Buiten (2014), Behoefteraming bedrijventerreinen Noord-Brabant 

2014-2040, Utrecht: Bureau Buiten.

•  Omroep Brabant, VID: filedruk neemt toe op Brabantse snelwegen,

10 trajecten bij de drukste 25 van 2014, 24-12-2014, geraadpleegd 25 

maart 2015 http://www.omroepbrabant.nl/?news/222153592/

VID+fi ledruk+neemt+toe+op+Brabantse+snelwegen,10+trajecten+bij+-

de+drukste+25+van+2014.aspx.

•  Fietssnelwegen, Overzicht fietssnelwegen in Nederland, geraadpleegd 

25 maart 2015 http://www.fi etssnelwegen.nl/index.php?m=2.

Oss en Den Bosch en tussen Eindhoven en Helmond. Deze 
verbindingen kunnen aantrekkelijk zijn voor jongeren die buiten de 
eigen woonplaats onderwijs volgen of voor forenzen die liever 
sportief pendelen dan met de auto of met het openbaar vervoer.

ONTWIKKELING TRANS-EUROPEES TRANSPORTNETWERK 
BELANGRIJKE KANS
Voor het goederenvervoer zijn naast spoor en snelweg de 
waterwegen erg belangrijk en economisch bezien zijn goed 
functionerende internationale transportnetwerken van groot 
belang. Daarom wordt op Europees niveau gewerkt aan een 
geconsolideerd en geoptimaliseerd trans-Europees transport-
netwerk, bestaande uit negen corridors. Synchromodaliteit is 
hierbij het toverwoord. Het netwerk biedt de mogelijkheid om op 
elk gewenst moment op basis van actuele omstandigheden 
(zoals waterstand, realtime-verkeersinformatie en vraag in de 
markt) te kiezen voor de beste vervoersmodaliteit (weg, water of 
spoor). Dit netwerk moet in 2030 gereed zijn.
 
Om gebruik te maken van de beste voorspelbare verbinding loont 
het om dicht op dit netwerk te zitten. Drie van de negen corridors 
lopen door Nederland en Brabant heeft een goede positie in het 
netwerk. Daarbij is het natuurlijk van belang ook aantakkingen 
te hebben op het netwerk in de vorm van havens en overslagpun-
ten voor goederenspoor. Moerdijk heeft in dit netwerk een goede 
uitgangspositie, maar ook Bergen op Zoom.

RIJKE LANDSCHAPPEN EN CULTUURHISTORIE
Het Brabantse land is fors verstedelijkt, maar kent ook veel 
waardevolle groengebieden en cultuurhistorische landschappen. 
Zo zijn er 21 Natura 2000 gebieden aangewezen en zijn er 
meerdere gebieden met een concentratie van specifi eke 
agrarische cultuurlandschappen van zand, klei en verdwenen 
veen, maar ook landschappen gevormd door waterbeheersing
en defensie, zoals overlaten en waterlinies. Met name Midsi-
ze-steden Bergen op Zoom en Waalwijk zijn goed bedeeld met 
waardevolle landschappen in de directe nabijheid van de stad, 
met respectievelijk De Brabantse Wal en de Langstraat en de 
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‘BURGERS MOETEN WEER TROTS 
WORDEN OP HUN STAD’

Middelgrote steden, zegt Jan Pelle, worden geconfronteerd 
met problemen die in meer of mindere mate heftig zijn. Ze 
tobben met hun binnensteden en het vertrek van grote 
bedrijven. Wat is je antwoord als middelgrote stad als MSD 
(Oss), Philips (Roosendaal) of Philip Morris (Bergen op Zoom) 
vertrekt? Hoe vang je dit verlies aan werkgelegenheid op? Op 
één uitzondering na (zie inzet Pivot Park Oss) zijn de middel-
grote steden tot nu toe onvoldoende in staat gebleken de 
veerkracht te organiseren om dit soort schokken op te 
vangen, stelt Pelle.

INTERVIEW

JAN
PELLE
DIRECTEUR BRABANTSE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ (BOM)



in het politiek-bestuurlijke domein maar 
moeizaam op gang komen. En dat 
frustreert de noodzakelijke veranderingen 
en innovaties, stelt Pelle.

SOCIALE OPGAVEN 
Het gevaar is aanwezig dat de middelgrote 
steden voor langere tijd afhaken. Daarbij 
maak ik me vooral zorgen over de 
middelgrote steden in West-Brabant. 
Neem de sociale problematiek: tussen 
allochtonen en autochtonen, maar ook als 
het gaat om nieuwkomers, de zogenaam-
de MOE-landers, die nog nauwelijks een 
plek in de stad of samenleving innemen. 
Ook de verkiezingsuitslagen laten keer op 
keer zien dat er veel boosheid en angst zit 
in die steden. Ik zie de problemen in 
West-Brabant cumuleren, zegt Pelle: 
minder werkgelegenheid, sociale 
problemen in wijken, demografische 
krimp. Een gemeente die verder moet 
bezuinigen, verwaarlozing van de 
openbare ruimte, veiligheid die in het 
geding komt. Ook hier zal de oplossing 
moeten komen uit sociale innovatie: uit 
nieuwe vormen van organisatie. Burgers 
moeten weer trots worden op hun stad, 
betekenisvol willen zijn in hun stad. We 
zullen met elkaar de burgers van deze 
steden veerkrachtiger moeten maken. 
Hier ligt ook een grote opgave voor het 
onderwijs. We zullen gezamenlijk de 
noodzaak moeten voelen om juist die 
dynamiek op gang te brengen.

Er zijn duizend-en-een manieren om tot 
samenwerking en daarmee tot veerkracht 
te komen, stelt Jan Pelle. Wat werkt is per 
stad en per regio verschillend. Bij de BOM 
houden we ons iedere dag bezig met 
samenwerking en sociale innovatie. 
Iedere keer is het weer de vraag hoe we 
sociale innovatie in kunnen zetten om tot 
creativiteit en verbinding tussen partijen 
te komen. Met ons recente initiatief 
BEAGLE, dat we samen met de hoger 
onderwijsinstellingen in Brabant hebben 
opgepakt, richten we ons op een andere 
manier van samenwerking en kennisvalo-
risatie om zo tot economische veerkracht 
te komen. In een van de eerste BEAGLE-
pilots willen we samen met Bergen op 
Zoom de Green Chemistry Campus 
ontwikkelen. 

“OPLOSSINGEN MOETEN  
KOMEN UIT SOCIALE INNOVATIE: 
UIT NIEUWE VORMEN VAN 
ORGANISATIE.”

BESTUURLIJKE VEERKRACHT
Naast economische veerkracht is ook 
bestuurskracht nodig, zegt Pelle. Peter 
van de Velden, oud-burgemeester van 
Breda, heeft ervoor gezorgd dat Breda 
met zijn gezicht naar de regio West-Bra-
bant is gaan staan en regionale samen-
werking op gang is gekomen. Dat is echt 
zijn verdienste. Hij heeft echter de kar te 
lang alleen moeten trekken, waardoor hij 
nooit heeft kunnen bereiken wat hij graag 
had willen bereiken. Daarvoor heb je 
namelijk een team-effort nodig. Dat heb ik 
hier bij de BOM wel gemerkt. In Neder-
land hebben we elkaar in politiek-be-
stuurlijk opzicht vastgezet, waardoor 
nieuwe bewegingen en samenwerkingen 
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VEERKRACHT ORGANISEREN
Grote steden zijn in toenemende mate 
broedplaatsen van nieuwe werkgelegen-
heid en nieuwe innovatie. Deze broed-
plaatsen kunnen ook in Midsize-steden 
ontstaan, maar dan gaat het toch meer 
over toevalstreffers doordat kritische 
massa, kennisinfrastructuur en sterke 
coalities ontbreken. Daarnaast zijn op dit 
moment de krachten in de economie en 
samenleving zo sterk gericht op de grote 
steden dat juist daar ‘als vanzelf’ de 
dynamiek ontstaat, zegt Pelle. 

De middelgrote steden realiseren zich 
steeds meer dat ze het niet langer alleen 
kunnen. Dat ze moeten samenwerken met 
hun omgeving, met een andere middel-
grote of grote stad. Ze voelen allemaal dat 
ze op deze weg – iedere stad voor zich en 
in concurrentie met elkaar - niet verder 
kunnen gaan. Maar hoe wel? Dat weet nog 
niemand. Wat we hiervoor nodig hebben, 
stelt Pelle, is een gedeeld verhaal of een 
duidelijk beeld van gedeelde belangen. 
Geen blauwdruk, wel een richting.

Brabant is een grote logistieke hotspot. Of 
we het nu over Roosendaal, Waalwijk, Oss, 
Veghel of Tilburg hebben. Logistiek gezien 
ligt Brabant op een gunstige plek in 
Europa en aan een paar mooie internatio-
nale assen. Brabant is daarom in trek bij 
logistieke bedrijven. We worden er 
allemaal beter van als we dit met elkaar 
beter weten uit te nutten, zegt Pelle, als 
we zien dat we gedeelde belangen hebben 
en beter met elkaar kunnen samenwer-
ken dan elkaar de tent uitvechten om een 
logistiek bedrijf binnen de gemeentegrens 
gevestigd te krijgen. 
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PALEISKWARTIER, DEN BOSCH

In het centrum van Den Bosch, op de plek van een oud 
industrieterrein, is een nieuwe wijk gerealiseerd met een mix aan 
functies. Wonen en werken gaan hand in hand in het 
Paleiskwartier. Het Paleiskwartier is een project volgens de 
filosofie van de Vierde nota ruimtelijke ordening extra (Vinex), die 
focuste op de versterking van de concurrentiepositie van steden 
en binnenstedelijke vernieuwing. Het Paleiskwartier is nog altijd 
een (inter)nationaal geroemde samenwerking tussen publieke en 
private partijen in gebiedsontwikkeling.

Foto: Joep Lennarts
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De stad is in opkomst. Wereldwijd is het aandeel mensen dat in 
de stad woont toegenomen van 43 procent in 1990 naar 54 
procent in 2014 en zal de stedelijke populatie blijven groeien tot 
66 procent in 2050. De groei vindt voornamelijk plaats in Azië en 
Afrika, maar ook in Nederland zet de trek naar de stad door. 
Woonde in 1990 69 procent van de Nederlandse bevolking in de 
stad, in 2014 is dat 90 procent. En tot 2050 zal dit aandeel 
groeien tot 96 procent.

Vanaf de jaren 60 stond Nederlandse verstedelijking dankzij 
dalende transportkosten en toegenomen welvaart met name in 
het teken van suburbanisatie, met het verval van vele binnenste-
den tot gevolg. In beleid werd op deze ontwikkeling ingespeeld 
met het groeikernenbeleid. Sinds de jaren 90 is deze trend 
echter gekanteld. De economie die voorheen gedomineerd werd 
door industriële productie ontwikkelde zich tot een diensteneco-
nomie, met menselijk kapitaal als pijler. In de samenleving 
groeide met de toegenomen welvaart de waardering voor 
stedelijke voorzieningen. De stad bood voordelen: de nabijheid 
van voorzieningen en meer mogelijkheden voor persoonlijke 
interactie, wat bevorderlijk is voor productie en kennisontwikke-
ling. De opleving van steden werd in ruimtelijke ontwikkeling 
begeleid door de Vierde nota ruimtelijk ordening extra (Vinex).

STAD ALS MOTOR VAN DE ECONOMIE
Momenteel gaat veel aandacht uit naar de agglomeratievoorde-
len van de stad of stedelijke regio: hoe meer hoogopgeleiden 
ergens werkzaam zijn, hoe meer menselijk kapitaal, hoe meer 
kans op waardevolle face-to-face-contacten, hoe aantrekkelijker 
voor nieuwe bedrijven en voor andere hoogopgeleiden en hoe 
groter het draagvlak voor stedelijke voorzieningen. Voorzienin-
gen die op hun beurt ook weer werkgelegenheid verschaffen aan 
lageropgeleiden.

Kortom, stedelijke economieën zijn productiever, groeien 
economisch sneller en hebben een groter innovatievermogen. 
Volgens Edward Glaeser is het vooral het ondernemerschap van 

het midden- en kleinbedrijf (mkb) dat een bijdrage levert aan 
deze stedelijke economische groei. De aanwezigheid van 
kennisinstituten versterkt deze dynamiek. 

De bevolkingsontwikkeling van de afgelopen jaren lijkt deze 
veronderstelde agglomeratievoordelen te staven. Sinds 2009 is 
het aantal inwoners van de vier grote Nederlandse steden 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) aanzienlijk 
gegroeid. Verder lijkt er een sterk verband te zijn tussen 
gemeentegrootte en bevolkingsgroei, want hoe kleiner de 
gemeente hoe minder de groei.

TREND 1 
DE STAD IN OPKOMST 
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BRON: CBS (2014), BEVOLKINGSGROEI CONCENTREERT 
ZICH IN DE 30 GROOTSTE GEMEENTEN, GERAADPLEEGD 
25 MAART 2015 VIA WWW.CBS.NL/NL-NL/MENU/THEMAS/
BEVOLKING/PUBLICATIES/ARTIKELEN/ARCHIEF/2014/2014-
4056-WM.HTM

DE VERDELING VAN DE JAARLIJKSE  
BEVOLKINGSGROEI OPGEDEELD NAAR 
GROOTTEKLASSE VAN STEDEN

VIER GROOTSTE GEMEENTEN

OVERIGE GEMEENTEN MET MEER DAN 
100.000 INWONERS OP 1-1-2014

OVERIGE GEMEENTEN IN NEDERLAND



48

TOENEMENDE CONCURRENTIE
In een globaliserende wereld, met een mondiale afzetmarkt, 
hangen werk en welvaart in toenemende mate af van het 
vermogen internationaal te concurreren. Specialisatie kan 
bijdragen aan regionale economische concurrentiekracht. Naast 
urbanisatievoordelen zijn er voor bedrijven ook lokalisatievoor-
delen. Bedrijven profiteren van de nabijheid van andere bedrijven 
die in dezelfde sector actief zijn. Regionale concentraties van 
bedrijven in dezelfde sector bieden voordelen, omdat dat 
bijvoorbeeld bijdraagt aan een gespecialiseerde arbeidsmarkt of 
gespecialiseerde toeleveranciers. In economische strategieën is 
het streven naar specialisatie dan ook vaak terug te zien. Zoals 
in het topsectorenbeleid en in de vorming van diverse gespeciali-
seerde valleys waar in Nederland op wordt gestuurd. Denk aan 
de maintenance valley in West- en Midden-Brabant.

Specialisatie kent naast voordelen ook risico’s. Regio’s die sterk 
leunen op één sector kunnen gevoelig zijn voor conjuncturele 

ECONOMISCHE GROEI  
CONCENTREERT ZICH STEEDS 
MEER IN STEDELIJKE GEBIEDEN, 
DIE OM TE CONCURREREN  
IN EEN (INTER)NATIONAAL 
SPEELVELD INZETTEN OP  
SPECIALISATIE.

AUTOMOTIVE CAMPUS, HELMOND

Bedrijven, opleidingen, technologieën en onderzoek komen samen 
op de Automotive Campus in Helmond. Ze wisselen kennis uit en 
beschikken gezamenlijk over faciliteiten. Op de Campus bevinden 
zich start-ups, mkb-bedrijven en internationale spelers.
www.automotivecampus.com

Foto’s: Pim Geerts
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mentsystemen die verkeersopstoppingen voorkomen. Of aan 
slimme energienetten waarmee verspilling en verlies van 
energie zoveel mogelijk worden voorkomen. Maar ook aan 
mogelijkheden voor bewoners van de stad om invloed uit te 
oefenen op de ontwikkeling van hun omgeving, bijvoorbeeld door 
crowdsourced luchtkwaliteitsmetingen. De toepassing van 
technologie kan bijdragen aan het leefklimaat voor bewoners en 
gebruikers van de stad en aan reductie van milieubelasting.

Duurzaamheid en de dichtheid van steden staan in nauw verband 
met elkaar, maar vanaf een bepaalde dichtheid zal de duurzaam-
heidswinst afvlakken. Daarbij spelen ruimte voor groen, 
wateropslag en energieopwekking een rol, maar ook de mense-
lijke maat van de ruimte en in hoeverre die duurzame vormen 
van verplaatsen als wandelen en fietsen stimuleert. Daarnaast 
zijn er nog andere factoren die een rol spelen, zoals het functio-
neren van het openbaar vervoer. Is het netwerk fijnmazig 
genoeg, heeft het voldoende capaciteit en is het betrouwbaar?

schokken, zeker als in die regio grote bedrijven met veel banen 
gevestigd zijn. Enige menging in economische structuur kan 
bijdragen aan de veerkracht van regio’s. Daarnaast biedt een 
gemengde economische structuur de mogelijkheid van kennis-
spillovers. Kennis uit de ene sector kan vaak succesvol worden 
toegepast in andere sectoren. Met teveel diversiteit in een lokale 
economie zal er echter weinig sprake meer zijn van lokalisatie-
voordelen. In een duurzame regionale economie is er balans 
tussen specialisatie en veerkracht.

BORROWED SIZE
Specialisatie betekent ook dat je niet overal goed in bent. Door 
samenwerking met anderen kan je dat compenseren. Samen sta 
je sterker dan alleen. Dat is het idee achter de term borrowed 
size die steeds vaker klinkt. In het (inter)nationale concurrentie-
spectrum kan regionale samenwerking toegevoegde waarde 
hebben. Zeker aangezien Nederland en Brabant vergeleken met 
de rest van de wereld relatief kleine agglomeraties kennen. 
Samenwerking kan vorm krijgen binnen een economische keten, 
zoals de agrofoodketens in Brabant; tussen complementaire 
economische centra, bijvoorbeeld de E3-samenwerking tussen 
Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam; of tussen aantrekkelijke 
werk- en woongebieden. Samenwerking kan plaatsvinden tussen 
steden van gelijke omvang, maar ook tussen steden van verschil-
lende omvang, groot en klein.

SMART CITIES
Ook in het verduurzamen van de samenleving wordt aan de stad 
grote krachten toegeschreven. Als we dichter op elkaar wonen, 
verbruiken we per saldo minder energie, rijden we minder 
kilometers met de auto en is er minder uitstoot van CO2. 
Technologische toepassingen maken het managen van de stad 
bovendien efficiënter. Denk aan dynamische verkeersmanage-
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ZANDVOORT: AMSTERDAM BEACH

Een typisch voorbeeld van borrowed quality, het promoten van 
Zandvoort als Amsterdam Beach is zowel goed voor Zandvoort 
(aansprekend voor toeristen) als voor Amsterdam (een strand erbij).
www.amsterdambeach.nl

Foto: Amsterdam marketing
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FOCUS OP VERDICHTING
Met de opkomst van de stad groeit de aandacht voor transformatie 
en verdichting in bestaande stedelijke gebieden. Transformatie 
is allereerst nodig om het stedelijk gebied ‘bij de tijd’ te houden. 
Gebruik van ruimte verandert door de tijd heen en ruimtelijke 
structuren kunnen verouderen. Denk bijvoorbeeld aan oude 
bedrijventerreinen in de stad. Door de afvlakkende groei van 
vraag naar woningen en werklocaties én de herwaardering van 
de stad, zal toekomstige vraag naar ruimte eerder in bestaand 
stedelijk gebied worden opgevangen dan dat wordt overgegaan 
tot nieuwe grootschalige stadsuitbreidingen. Stedelijke transfor-
matie is echter vaak duurder dan nieuwbouw op uitleglocaties; 
doordat er eerst sloop nodig is, doordat de grond vervuild is en 
moet worden gesaneerd, of doordat de bouwlogistiek complexer 
is. Om de ontwikkeling toch rendabel te maken worden bij 
stedelijke transformatie vaak hogere dichtheden gerealiseerd 
dan voorheen.

WINNAARS EN VERLIEZERS; GROEIENDE TWEEDELING
In een tijdperk van toenemende concurrentie tussen steden en 
stedelijke regio’s kan niet iedereen een winnaar zijn. De (sociaal-) 
economische verschillen tussen stedelijke regio’s zullen naar 
verwachting stijgen. Regio’s met een goede uitgangspositie – 
met een hoogopgeleid arbeidspotentieel en hoogwaardige 
stedelijke voorzieningen – kunnen deze dankzij agglomeratie-
voordelen versterken, terwijl regio’s die deze ontberen verder 
achterop raken. Ook binnen regio’s kunnen deze ontwikkelingen 
zich voordoen. Deze zichzelf versterkende ontwikkeling leidt tot 
een groeiende tweedeling. Deze tweedeling uit zich niet alleen in 
groeiende sociaaleconomische verschillen, maar wordt ook 
zichtbaar in culturele identiteit, gezondheid, stabiliteit van 
familiestructuren en politiek. Recent onderzoek van Tordoir 
illustreert deze ontwikkeling.

DE TREK NAAR DE STAD EN 
TOENEMENDE CONCURRENTIE 
TUSSEN STEDEN EN REGIO’S 
KAN LEIDEN TOT GROEIENDE 
VERSCHILLEN TUSSEN EN  
BINNEN STEDELIJKE REGIO’S.
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GROENE STADSDISTRIBUTIE

Stadsdistributie zal in de toekomst fijnmaziger zijn en frequenter. 
Met de verduurzaming ervan is dus een belangrijke slag te slaan in 
het werken aan groene gezonde steden. In verschillende steden, 
zoals Tilburg en Breda, is Green City Distribution actief. Zij verzorgen 
duurzame distributie van stadsrand tot afleveradres en maken 
daarbij slim gebruik van digitale mogelijkheden. Cargohopper is  
een soortgelijk initiatief in Amstedam, Utrecht en Enschede. 
 www.greencitydistribution.nl en www.cargohopper.nl

Foto: Cargohopper
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‘KLEIN IS HET NIEUWE GROOT’ 

Het schoenenmuseum in Waalwijk is uniek en het is een van 
de weinige unieke dingen die Waalwijk heeft. Er zijn heel 
weinig schoenenmusea in de wereld en als je dat goed kunt 
inzetten, maakt het niet uit dat je een kleine plaats bent. 
Schaalgrootte is geen belemmering meer, mensen hebben 
juist behoefte aan het kleinschaligere, dus dat is een voordeel 
dat die plaatsen hebben. Maar dan moet je als plek wel die 
eigen unieke identiteit benadrukken. En elke gemeente heeft 
wel zoiets. Middelgrote steden hebben de grote steden nodig 
qua aantrekkingskracht, maar kunnen daar met een soort 
extra specialisatiekracht wat bijzonders aan toevoegen. 

INTERVIEW

NICOLINE 
VAN
ENTER
DIRECTEUR SLEM WAALWIJK



INTERNATIONAAL KIJKEN
Niet alleen in de regio, maar ook binnen 
Waalwijk is veel te winnen met goede 
samenwerkingen. Ik ben gewend om alles 
aan elkaar te plakken en te denken in 
netwerken. Er zitten enkele lokale 
ondernemers en een paar grote multi-
nationals. Een daarvan is Point to Paper, 
een van de grootste bedrijven in lasercut-
ting ter wereld. Dat wist ik ook niet tot op 
een dag een meneer met een Franse 
mevrouw SLEM binnenliep. Die mevrouw 
bleek voor Dior en Louis Vuitton hele 
mooie installaties en etalages te ontwikke-
len met gelasercut leer en papier. Die 
maakte ze bij hem, in Waalwijk. Dat soort 
bedrijven is hier ooit gekomen, omdat ze 
gelieerd waren aan de schoenenindustrie. 
Nu zijn het topbedrijven die voor opdracht-
gevers over de hele wereld dingen maken. 

SAMENWERKEN BINNEN DE REGIO
Als je iets te bieden hebt waar mensen 
graag voor komen, dan komen ze. Van de 
zomer komt de Rhode Island School of 
Design – de meest prestigieuze design-
school van Amerika – hierheen voor een 
cursus wearable technology for footwear, 
omdat wij de enige zijn die dat bieden. En 
zij vinden Waalwijk ook nog eens een hele 
mooie pittoreske omgeving, die heel dicht 
bij Eindhoven ligt: ook een interessante 
stad, een designstad. 

Wij werken ook met Eindhoven samen, 
bijvoorbeeld door seminars te geven op de 
High Tech Campus. Je moet het zien als 
een landschap en samen met al die 
steden in de omgeving ga je dingen 
ondernemen, met het textielmuseum in 
Tilburg, de Efteling. Het kan, maar je 
moet als gemeente wel op een nieuwe 
manier gaan nadenken.

“JE MOET HET ZIEN ALS EEN 
LANDSCHAP EN SAMEN MET AL 
DIE STEDEN IN DE OMGEVING 
GA JE LEUKE DINGEN ONDER-
NEMEN!”

MUSEUMCOLLECTIE ALS BOOST VOOR 
DE BINNENSTAD
Kleinere plaatsen hebben de neiging 
zichzelf te zien als eilandjes. Tegelijkertijd 
is er veel mogelijk, want door de korte 
lijnen schuif je er makkelijker aan bij de 
gemeenteraad. Ik heb regelmatig contact 
met de burgemeester en werk nu aan een 
plan voor vernieuwing van de binnenstad. 
De internationale studenten van onze 
master of footwear innovation zijn allemaal 
creatieve geesten. Met het centrumma-
nagement hebben zij bijvoorbeeld 
gekeken wat er met de leegstand aan 
winkels in het centrum gedaan kan 
worden. Kunnen we daar niet heel te gek 
hele mooie etalageroutes van maken die 
over schoenen en leder gaan? Het imago 
van Waalwijk als schoenenstad moet op 
dat soort manieren veel meer door de 
hele stad getrokken worden.

“HET IMAGO VAN WAALWIJK ALS 
SCHOENENSTAD MOET VEEL 
MEER DOOR DE HELE STAD 
GETROKKEN WORDEN.”

ER ZIJN HEEL WEINIG SCHOENENMUSEA 
IN DE WERELD EN ALS JE DAT GOED 
KUNT INZETTEN, MAAKT HET NIET UIT 
DAT JE EEN KLEINE PLAATS BENT.
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TEXTIELL AB, TILBURG

Het TextielLab, gevestigd in het Textielmuseum Tilburg, is een 
kenniscentrum dat het midden houdt tussen een gespecialiseerde 
werkplaats voor het vervaardigen van unieke stoffen en een open 
atelier waarin innovatie centraal staat. Nationale en internationale 
ontwerpers, architecten, kunstenaars en veelbelovende studenten 
worden begeleid door productontwikkelaars en technische 
deskundigen. www.textielmuseum.nl

Foto: Textielmuseum Tilburg
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TREND 2
ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT 
IN TRANSITIE
In de afgelopen decennia heeft de Nederlandse economie zich 
ontwikkeld van een economie die hoofdzakelijk gestoeld was  
op industriële productie naar een diensteneconomie. Ongeveer 
driekwart van de economie bestaat momenteel uit ondernemin-
gen in de dienstensector. Commerciële dienstverlening – met 
voornamelijk zakelijke dienstverlening (handel en verhuur) en 
financiële dienstverlening – neemt daarbij het leeuwendeel 
voor haar rekening. Daarnaast groeit het aandeel van de 
zorgsector sterk.

Deze verschuiving van het economische accent richting de 
diensteneconomie heeft een belangrijke invloed gehad op de 
ontwikkeling van onze steden en ruimte. Denk aan de toename 
van kantoorlocaties en kantoor vierkante meters.

Toch leveren de industriële sectoren nog een kwart van de banen 
en toegevoegde waarde in onze nationale economie. De voe-
dingsindustrie, de agrofoodsector, levert daarin de belangrijkste 
bijdrage, gevolgd door de chemische industrie en de hightech 
industrie. Met een aandeel van 55 procent in de totale export van 
Nederland en een stagnerende groei of zelfs krimp in de andere 
grote economische sectoren als financiële dienstverlening en de 
bouw, kan gezegd worden dat industriële productie de motor van 
de Nederlandse economie is.

INTERNATIONALISERING
Met de globalisering is het economisch speelveld internationaler 
geworden. Nederlandse bedrijven opereren in en drijven handel 
met het buitenland. Het opknippen van productieprocessen 
draagt hier in belangrijke mate aan bij. Productieonderdelen 
vinden plaats waar dit het meest lucratief of efficiënt is. Dat gaat 
gepaard met specialisatie in specifieke werkzaamheden en 
taken. Zo heeft Philips een deel van haar fabrieken in landen als 
China, Indonesië, Polen en Hongarije. En buitenlandse bedrijven 
vestigen zich hier, zoals Philip Morris tot voor kort gevestigd was 
in Bergen op Zoom en Tesla recent een tweede fabriek opende in 

Tilburg. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt internationaler. 
Hightech bedrijven trekken buitenlandse kenniswerkers aan en 
bedrijven in bijvoorbeeld de agrofoodsector halen goedkopere 
arbeidskrachten uit EU-landen, waar de lonen lager liggen.

Grote afhankelijkheid van internationale bedrijven brengt een 
risico met zich mee voor de lokale economie en werkgelegen-
heid. Het wegtrekken van een grote internationale werkgever 
kan flinke gevolgen hebben voor de werknemers van dat bedrijf, 
maar ook voor toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven in 
bijvoorbeeld schoonmaak en catering.

Ruimtelijk bezien kan internationalisering de vraag doen 
toenemen naar tijdelijke huisvesting, makkelijke internationale 
reisverbindingen en een internationaler winkelaanbod.  
De vastgoedsector zelf internationaliseert ook. Zo zijn er 
buitenlandse investeringsfondsen die in kantorenvastgoed 
hebben geïnvesteerd of zijn bedrijfspanden en -locaties in 
eigendom van de buitenlandse ondernemingen die er gehuisvest 
zijn. Dit buitenlandse eigendom kan belemmerend werken in de 
(gewenste) herontwikkeling van verouderde kantoorgebieden  
of bedrijventerreinen. 

DE NIEUWE MAAKINDUSTRIE
In de maakindustrie, de industriële productiesector, zijn twee 
grote tendensen te onderscheiden. Allereerst de groei van het 
belang van knowledge based capital: geautomatiseerde informa-
tie (software, databases, complexe systeemintegratie); intellec-
tueel eigendom (octrooien, auteursrechten, ontwerpen, handels-
merken, toegang tot basisvoorzieningen R&D), en economische 
competenties (met inbegrip van de merkwaarde, marketing, 
bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal, netwerken van mensen en 
instellingen, organisatorische knowhow en aspecten van 
reclame en marketing). 
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vraag, draagt bij aan het positieve perspectief van de Nederlandse 
industrie. Met name bij modegevoelige producten speelt dit een 
grote rol. In opkomende economieën wordt echter fors geïnves-
teerd in kwaliteitsverbetering en innovatie. Zie ook het essay van 
Haroon Sheikh Een nieuwe economie voor Midsize Brabant.

Naast een groeiend belang van knowledge based capital lijkt de 
opkomst van digitale productietechnieken (met 3D-printen als 
ultieme verschijningsvorm daarvan) een nieuw tijdperk van 
productie in te luiden. 

In het Verenigd Koninkrijk wordt breed aandacht besteed aan de 
toekomst van de nationale maakindustrie en concreet verkend 
wat deze ontwikkelingen betekenen voor het productieland-
schap. Dat wordt meer gevarieerd en meer gedistribueerd. Van 
gespecialiseerde productiecampussen op strategische locaties 
in internationale logistieke netwerken (waar veel plek is voor 
kruisbestuiving tussen bedrijven en kennisinstellingen) tot 
gedistribueerde productie in het stedelijk weefsel. Daarbij valt te 
denken aan locaties en gebouwen in de stad die open zijn voor 
klanten, partners en de gemeenschap (fablabs en printshops) of 
aan thuisproductie met particuliere 3D-printers.

ONTWIKKELINGEN IN LANDBOUW
Landbouw vertegenwoordigt in Nederland zo’n 9 procent van de 
toegevoegde waarde aan de economie en zo’n 9 procent van de 
werkgelegenheid. Het gaat hierbij om zowel primaire land- en 
tuinbouw als de verwerking en distributie van agrarische 
producten en de toelevering van de producten die hiervoor nodig 
zijn, zoals energie, kunstmest, veevoer en zakelijke dienstverle-
ning. Tweederde van de toegevoegde waarde hangt samen met 
internationale export. Door schaalvergroting, innovatie en hoge 
productiviteit (productie per hectare) is de Nederlandse land-
bouw zeer concurrerend op de internationale markt. Landbouw 
is daarnaast sterk verweven met de voedingsmiddelenindustrie. 
De voedingsindustrie in Nederland is na de Verenigde Staten 
zelfs de grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten in 
termen van omzet. Dat komt vooral omdat Nederland veel 

Waar in de afgelopen decennia sprake was van productiever-
plaatsing naar lagelonenlanden lijkt deze ontwikkeling tot een 
halt te zijn gekomen. Maar van een trend van productieverplaat-
sing terug naar Nederland blijkt ook geen sprake. In een context 
waar de lat voor de maakindustrie steeds hoger wordt gelegd, 
lijken de vooruitzichten voor de Nederlandse industrie deson-
danks positief. Nederlandse bedrijven presteren goed in een 
speelveld waarin steeds hogere eisen aan arbeidsproductiviteit 
worden gesteld. Daarnaast laten Nederlandse bedrijven zien 
sterk te zijn op belangrijke aspecten als innovatie, strategie, 
focus en aanpassingsvermogen. Innovatie zit daarbij niet langer 
alleen in technische innovatie van het product aan het begin van 
de productieketen, maar in de hele keten en begint niet zelden 
aan het eind ervan. In innovatieprocessen werken bedrijven 
steeds vaker samen met hun klanten, met toeleveranciers en 
kennisinstellingen.

Ook het feit dat in lagelonenlanden productieprocessen en 
-kwaliteit moeilijker te controleren zijn en dat met productie in 
het eigen afzetgebied sneller ingespeeld kan worden op de 

PROTIX

Het innovatieve bedrijf Protix produceert twee à drie ton ‘black soldier’ 
vliegenlarven per week en wint daaruit kwalitatief zeer hoogwaardig 
eiwit voor dierenvoer en vet voor mengvoeders. De insecten voeden 
zich met plantaardige reststromen en zetten die bovendien om in nog 
een eindproduct: waardevolle meststof. Het bedrijf is een voorbeeld 
van verduurzaming van de agrofoodsector en heeft dan ook al diverse 
prijzen in de wacht gesleept. www.protix.eu

Foto: Protix
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recente uitbraken van dierziektes als de Q-koorts groeit in 
Nederland het maatschappelijk verzet tegen schaalvergroting. 
Er lijken grenzen aan de groei van specialistische landbouw.

Aan de andere kant zien we een tegentrend. Het aantal gemeng-
de boerenbedrijven groeit. Agrarische activiteiten worden steeds 
vaker gecombineerd met zorg, toerisme en educatie. Deze 
nieuwe plattelandsondernemers zijn voor hun inkomsten niet 
afhankelijk van grote holdings, spreiden risico over verschillende 
activiteiten en hebben daarmee een veerkrachtiger business 
model. Waar bij de specialistische bedrijven het contact tussen 
producent en afnemer totaal verdwenen is, krijgt de relatie 
tussen platteland en stad bij deze gemengde bedrijven een 
nieuwe invulling.

Ook andere initiatieven dragen bij aan een bewustere relatie 
tussen product en klant. Zo zijn er steeds vaker samenwerkende 
boerenbedrijven die als collectief leveren aan grote afnemers. 
Voorbeelden daarvan zijn Weerribben zuivel, Flevosap appelsap 
en Livar Limburgs varkensvlees. Streekproducten worden met 

importeert, verwerkt en doorvoert. De voedingsmiddelenindus-
trie in Noord-Brabant is een van de sterkste van Europa wat 
betreft export en buitenlandse investeringen.

Net als de maakindustrie is ook de landbouwsector in beweging. 
Grote aanjager daarvan is technologische en biotechnologische 
innovatie. Daarnaast is de marktstructuur van de sector een 
krachtige factor in de ontwikkeling van de landbouwsector. Door 
technologische innovatie kan agrarische productie efficiënter 
georganiseerd worden. Precisielandbouw is in opkomst. Denk 
aan besproeiing die is afgestemd op basis van real time data, 
verzameld door drones, over de conditie van gewassen en grond. 
Met biotechnologie kunnen gewassen genetisch geoptimaliseerd 
worden. De marktstructuur van de sector, met holdings die de 
hele keten omvatten van boerenbedrijf tot voedselverwerker en 
-verkoper, maakt dat er een enorme druk is om zo goedkoop 
mogelijk te produceren. Dat stimuleert verdere specialisatie en 
schaalvergroting van bedrijven. Een ruimtelijk zichtbaar gevolg 
daarvan is niet alleen het ontstaan van ‘megastallen’, maar ook 
de toename van leegstaande agrarische gebouwen. Mede door 
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MODERNE LOGISTIEK

Brabant is sterk in logistiek en voor veel bedrijven hét logistieke 
knooppunt in Nederland. Denk aan Van Haren (foto) of aan Docdata in 
Waalwijk. De laatste specialiseert zich in e-commerce en is gevestigd 
in een black-box bedrijvenpand. Automatisering helpt de werknemers 
van DocData bij het assembleren en distribueren van producten die in 
webwinkels worden besteld. www.docdata.nl

Foto: Pim Geerts
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gische innovatie steeds meer in de belangstelling komt te staan. 
Op termijn kunnen door automatisering twee tot drie miljoen 
banen (van de in totaal 7,2 miljoen in Nederland) verdwijnen. 
Vooral middelbaar opgeleiden (mbo of havo/vwo) zullen hierdoor 
getroffen worden. Beroepen waar het risico hoog is en ontwikke-
lingen zich al snel voor zullen doen, zijn administratief mede-
werkers, boekhouders, assemblagemedewerkers, medewerkers 
in de laagopgeleide dienstverlening en bestuurders van voertui-
gen. Ook laagopgeleiden zijn kwetsbaar. Voor hogeropgeleiden 
liggen de risico’s vooral bij beroepen als specialisten in bedrijfs-
beheer en administratie (taxateurs, accountants, analisten, etc.) 
en vakspecialisten techniek (laborant, procesoperator, etc.). Over 
het geheel zullen vooral mensen in de leeftijdsgroep van 35 tot 
55 jaar getroffen worden door automatisering. Ook bijbanen voor 
jongeren van 15 tot 25 jaar, vaak repetitief werk, staan onder druk.

Door automatisering zullen banen in het middensegment 
verdwijnen en zal er langzaamaan steeds meer sprake zijn van 
een polarisering van de arbeidsmarkt, ook wel squeezed middle 
genoemd. De vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten zal 
groeien en naar een deel van laaggeschoold werk zal altijd vraag 
blijven. Deze polarisering is een trend die in Nederland al is 
ingezet, mede gevoed door het stijgende gemiddelde opleidings-
niveau. Rond de eeuwwisseling was drie op de tien volwassenen 
hoogopgeleid. Momenteel heeft 40 procent van de leeftijdsgroep 
25 tot 35 jaar hoger onderwijs gevolgd en dat stijgt naar ver-
wachting tot 50 procent in 2020. Een gevolg van de toename van 
het gemiddeld opleidingsniveau is dat een deel van de hogerop-
geleiden een baan vindt onder hun niveau.

FLEXIBILISERING
Een tendens die vanaf eind jaren 90 zichtbaar is, is de flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt. Momenteel heeft een kwart van de 
Nederlanders geen vaste baan. Dit komt allereerst door een 
toename van het aantal tijdelijke contracten, waarbij de meeste 
mensen met een tijdelijk contract wel uitzicht hebben op een 
vaste baan. Daarnaast is er een groeiende groep zelfstandigen 
zonder personeel (zzp’ers). Van de beroepsbevolking werkt 11 

regiobranding voorzien van een keurmerk, zoals bij Fuchsia 
Brands in Ierland of Het Groene Woud in Brabant. Een initiatief 
onder de vlag van Het Groene Woud is de Philips Fruittuin in 
Eindhoven. Deze combinatie van boomgaard, pannenkoekenhuis, 
trefpunt en informatiecentrum en landwinkel aan de rand van de 
stad en aan de groene recreatieve fietsroute door Het Groene 
Woud verbindt stad en land.

VERANDERENDE ARBEIDSMARKT
Door de vergrijzing zal de beroepsbevolking in Nederland 
krimpen. De verhoging van de pensioenleeftijd verzacht deze 
ontwikkeling iets, maar de verwachting is hoe dan ook dat het 
aantal arbeidsjaren (tijd daadwerkelijk door de beroepsbevolking 
gewerkt) tot 2040 met 5 procent zal dalen. Tot 2020 zal die daling 
nog beperkt zijn, daarna zal het sneller gaan. Berekeningen van 
het effect van een krimpende arbeidsmarkt op de groei van de 
economie laten zien dat die groot kan zijn, met dalingen van 20 
tot 60 procent.

AUTOMATISERING
Als het aanbod op de arbeidsmarkt krimpt, zal de vraagkant 
hierop reageren. Bijvoorbeeld in de vorm van verplaatsing van de 
arbeid naar landen waar wel genoeg aanbod is of in de vorm van 
automatisering. Automatisering is een proces dat al decennia-
lang aan de gang is, maar dat door het hoge tempo van technolo-

IAMEXPAT

IamExpat is een online mediaplatform en sociaal netwerk voor 
Engelstalige internationals in Nederland. Het voorziet in nieuws en 
informatie over huisvesting, werk, onderwijs, lifestyle en praktische 
zaken als zorg, verzekeringen en wetgeving. Ze organiseren ook 
bijeenkomsten, zoals deze Expat Fair 2015. Een beurs met 3000 
deelnemers uit 120 landen en 75 stands. Momenteel zijn ruim 30.000 
expats via social media aangesloten. www.iamexpat.nl

Foto: Monyart
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procent als zzp’er. Onder hogeropgeleiden en 55+’ers komt het 
zzp-schap het vaakst voor.

Middelbaar opgeleiden en hogeropgeleiden hebben ongeveer 
een even groot aandeel in het totaal aantal zzp’ers van rond de 
40 procent. Wat betreft leeftijd is de categorie 45 tot 55 jaar het 
grootst met 30 procent, gevolgd door 35 tot 45 jaar (28 procent) 
en 55 tot 65 jaar (21 procent). Van alle zzp’ers werkt het overgro-
te deel (ruim 70 procent) in de commerciële en niet-commerciële 
dienstverlening. Een op de zes zzp’ers werkt in de nijverheid, 
waaronder bouwnijverheid.

Tegelijkertijd is de Nederlandse arbeidsmarkt weinig flexibel. 
Mannen tussen 55 en 64 werken gemiddeld 23 jaar voor dezelfde 
baas. In Denemarken is dat 16 jaar en in Engeland minder dan 
15 jaar. Nergens anders in Europa worden ouderen zo weinig 
voor een korte periode aangenomen als in Nederland en ouderen 
wisselen nauwelijks van baan (16 procent tussen 2008 en 2010 
tegen 32 procent gemiddeld), laat staan van werkgever (4 
procent tegen 13 procent gemiddeld).

Ruim een derde van de groei van het aandeel zzp’ers in de 
periode 1996-2010 kan worden verklaard uit de vergrijzende 
beroepsbevolking. Aan de ene kant kan de opgedane kennis, 
ervaring en het netwerk een verklaring zijn dat ouderen kiezen 
voor zelfstandig ondernemerschap. Aan de andere kant kan het 
ook een alternatief zijn voor een baan aangezien ouderen na 
ontslag minder makkelijk een nieuwe baan vinden.
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JOB LODGE, BERGEN OP ZOOM

Een kleinschalige huisvestingsvorm voor tijdelijke arbeidsmigranten 
met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en parkeergelegen-
heid. Het uitgangspunt van de job-lodge is om arbeidsmigranten een 
volwaardige plaats te geven in de samenleving. Naast het bieden van 
fatsoenlijke huisvesting, hoopt de gemeente hiermee overlast in 
woonwijken en op recreatieterreinen terug te dringen. Het beheer en 
toezicht is in handen van het uitzendbureau.

Foto: Gemeente Bergen op Zoom



‘WAAR BRABANT ZEELAND KUST’

We maken deel uit van de Brabantse Stedenrij en die ligt er 
niet voor niets op die manier. Dat is historisch zo gegroeid 
en dat heeft strategische betekenis, nog steeds. Ik vind het 
eigenlijk ook wat kortzichtig om – als je praat over economie, 
kansen en strategieën – je te fi xeren op het inwoneraantal en 
niet kijkt naar de strategische ligging van een bewuste stad in 
het geheel van een regio.  

INTERVIEW

FRANK 
PETTER
BURGEMEESTER BERGEN OP ZOOM
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gemeenschap om op een bepaalde manier 
met elkaar samen te leven. En dan gaat 
het niet alleen maar om hooggeschoolde, 
goed ontwikkelde mensen, maar ook 
diegenen die wat minder kunnen. Dat zie ik 
wel als een opgave, want er gebeurt nogal 
het nodige in deze gemeente. Ook op het 
gebied van openbare orde en veiligheid. 

INRICHTEN OP DE TOEKOMST
Je moet de infrastructuur zo maken dat 
Bergen op Zoom voor mensen interessant 
wordt om te gaan wonen. Als je kijkt naar 
de demografi sche ontwikkeling van Bergen 
op Zoom, dan ga je alleen sociale woning-
bouw ontwikkelen, omdat hier heel veel 
laaggeschoold personeel is. Maar 
misschien moet je ook daar een twist 
proberen te maken en het in ieder geval 
een kans geven dat mensen met een 
hogere functie in het bedrijfsleven – en dat 
kan ook een bedrijf in Breda of Rotterdam 
zijn – zeggen ‘als woonsituatie spreekt 
Bergen op Zoom me eigenlijk wel aan’. 

De ontwikkeling van de as Rotterdam-
Antwerpen is voor ons heel belangrijk. 
Niet alleen qua logistiek, maar ook als het 
gaat om arbeidsmarkt, wonen en recreatie. 
Ik denk dat wij in de toekomst via die 
Drechtsteden, maar ook via direct nog 
meer contact zullen zoeken met het 
bestuur van Rotterdam en Antwerpen. 
Mijn verwachting is dat we in de balans 
tussen die twee grote wereldsteden een 
hele belangrijke rol gaan vervullen. Na het 
debacle met Philip Morris hebben we een 
vliegende start gemaakt, maar we zullen 
nu ook moeten gaan prioriteren. Wij zullen 
als middelgrote gemeente niet overal van 
moeten willen zijn, maar ons eigen verhaal 
gaan schrijven. En op grond daarvan ook 
positie kiezen. 

veel mkb bedrijven die met de nieuwe 
economie bezig zijn, die toegevoegde waar-
de hebben en die duurzaam zijn, met name 
in die nieuwe maakindustrie. 

AANSLUITING VAN AMBITIES OP DE 
ARBEIDSMARKT
Je kunt je afvragen of we met het werkne-
mersbestand dat we hebben onze ambities 
kunnen waar maken. Een heel belangrijk 
issue dat hier speelt, is de arbeidsmarkt. 
Wij zien daar een discrepantie tussen vraag 
en aanbod. Bij Philip Morris komen mensen 
met mbo 1 van de werkvloer af, terwijl de 
vraag bij bijvoorbeeld Aviolanda en andere 
belangrijke locaties mbo 3 of 4 is.   

Tegelijkertijd zijn er ook hele positieve 
ontwikkelingen. De Avans hogeschool is 
sterk betrokken bij de biobased campus, en 
niet alleen als het gaat om chemische 
processen. De St. Joost academie in Breda 
heeft een minor gedaan bij Gebouw T, ons 
poppodium, waarbij het streven is van 
Gebouw T het eerste biobased poppodium 
van Nederland te maken. Als het gaat om 
HBO-instellingen en universiteiten moeten 
we proberen heel aantrekkelijk te worden, 
dat er zulke bedrijvigheid is die zo innovatief 
is dat het interessant wordt voor onderwijs-
instellingen om combinaties aan te gaan. 

EEN RIJKE CULTUUR VAN 
ALLE BERGENAREN
Sociaal-cultureel hebben we heel veel. 
Zoals de Vastenavend. Ik zou graag zien 
dat dat een feest wordt voor alle Bergena-
ren, dus ook die van islamitische afkomst. 
Dat zijn wel uitdagingen, want veel 
historisch gegroeide dingen waar we trots 
op zijn, moeten vloeibaar gemaakt worden 
voor de samenleving die we nu vormen. 

Op 5 mei gaan we in het kader van alle 
gebeurtenissen rondom terrorisme en 
extremisme op instigatie van de raad iets 
neerzetten en spreken wij ons uit als 

Als we ons fi xeren op de provincie 
Noord-Brabant, ligt Bergen op Zoom aan 
de rand. Maar als we de regio Zuid-West 
Nederland pakken, of de Delta van 
Vlaanderen, Rotterdam tot Antwerpen, dan 
ligt Bergen op Zoom op een hele strategi-
sche plek. Ik denk dat dat nog wel eens 
onderschat wordt. Breda is niet alleen de 
centrumstad van Zuid-West Brabant. 
Breda maakt ook deel uit van de B5 en kijkt 
daardoor vaak naar het oosten. Het risico 
is dat steden als Bergen op Zoom of de 
Brabantse Wal – met Steenbergen, 
Woensdrecht en Tholen – onvoldoende 
benut worden.

Voor ons is de ontwikkeling ‘waar Brabant 
Zeeland kust’ daarom een hele belangrijke. 
Wij richten de blik wat dat betreft ook heel 
nadrukkelijk naar het westen. 

“PHILIP MORRIS DUWDE ONS WEL EEN 
DREMPEL OVER”
Ik denk dat uit de as van Philip Morris echt 
al iets fantastisch is gegroeid. We hebben 
een duidelijke versnellingsagenda kunnen 
formuleren, waarbij niet alleen biobased, 
logistiek en maintenance centraal staan, 
maar ook nog energie. 

Je moet het echter niet onderschatten. 
Iedereen kende wel iemand die daar zonder 
werk is gekomen. Tegelijkertijd worden in 
de mondiale samenleving dit soort multina-
tionals en de oude economie minder. Je 
probeert juist de kansen van de nieuwe en 
circulaire economie te versterken. In die zin 
zijn we natuurlijk wel een drempel over 
geduwd, of we dat nu wilden of niet. 

Uiteindelijk hebben we twee lijnen gepakt. 
De eerste is concrete acquisitie, waarbij je 
niet moet zeuren over grote dromen et 
cetera. Als er een bedrijf is waar mensen 
aan het werk kunnen gaan: hup, aanpak-
ken. Maar we proberen wel op de locatie 
van Philip Morris iets te ontwikkelen met 
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FABL AB BOZ

Het Innovatienetwerk, ROC West-Brabant, Markiezaat College en 
de gemeente Bergen op Zoom hebben dit FabLab gerealiseerd. Er 
staan machines als 3D-printers, freesmachines en laserapparaten 
waarmee amateurs en professionals ontwerpen kunnen uitwerken 
en maken. Eens per week is er een inloopavond waarop alle 
machines een half uur voor niets kunnen worden gebruikt.
www.fablabbergenopzoom.nl

Foto: FabLab Bergen op Zoom
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Waar en hoe we wonen, werken, boodschappen doen en onze 
vrije tijd doorbrengen en hoe we ons van A naar B bewegen, is 
aan verandering onderhevig. Verandering die voornamelijk wordt 
aangezwengeld door digitalisering, informatisering en technolo-
gische innovaties. 

Als we nadenken over de toekomst zijn we geneigd technologi-
sche innovatie te zien als een lineair proces. Kijken we echter 
terug, dan zien we dat technologische innovatie exponentieel 
toeneemt. Computers innoveren in razendsnel tempo, met 
steeds kleinere chips en kleinere verschijningsvormen. Innovatie 
is niet langer slechts voorbehouden aan grote bedrijven met 
R&D afdelingen. In onze mondiale netwerksamenleving kan een 
goed idee van een individu in kort tijdsbestek ontwikkeld worden 
tot product of dienst en uitgroeien tot een succes. Mede hierdoor 
wordt versnelde innovatie in de hand gewerkt. Zodoende is het 
aannemelijk dat wijdverspreide adoptie van nieuwe productie-
technieken als 3D-printen niet zo lang duurt als bijvoorbeeld de 
wereldwijde adoptie van het internet.

IEDEREEN ONLINE VERBONDEN
Wat betreft de adoptie van het internet is Nederland een van de 
koplopers in de wereld. Van de Nederlandse huishoudens had in 
2013 95 procent een internetaansluiting. En al is het aandeel 
inwoners dat een mobiele internetaansluiting heeft met ruim 64 
procent wat aan de lage kant vergeleken met andere landen; 9 op 
de 10 Nederlanders zegt dagelijks gebruik te maken van internet.

Er wordt wel eens gesproken over de digital divide, grote 
verschillen in de toegang tot en het gebruik van het internet.  
In Nederland zijn verschillen in internetverbondenheid te zien 
tussen lage en hoge inkomens, waarbij het aandeel aansluitin-
gen bij lage inkomens wat lager ligt. Ook is er een verschil 

tussen kopers en huurders, met een lager aandeel aansluitingen 
bij huurders. In het dagelijks internetgebruik zijn verschillen te 
zien tussen hogeropgeleiden (95 procent) en lageropgeleiden (81 
procent), en tussen werkenden (92 procent) en niet-werkenden 
(79 procent). Ook zijn mensen met een hoger inkomen meer 
dagelijks online dan mensen met een lager inkomen.  
De leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar is het meest dagelijks online, 
65-plussers het minst. In die laatste leeftijdsgroep is het 
internetgebruik toch fors. Bijna driekwart is dagelijks online en 
nog eens 23 procent minimaal eens per week. Ook wat betreft 
internetvaardigheid doet Nederland het goed. Met 93 procent van 
de bevolking die met het internet overweg kan, staat Nederland 
op de tweede plek na Zweden. Al moet Nederland het wat betreft 
‘veel’ en ‘gemiddelde’ vaardigheden afleggen tegen Denemar-
ken, Zweden, Finland en Litouwen. Qua aansluitingen en gebruik 
lijkt er van een digital divide nauwelijks sprake.

GEEN DEATH OF DISTANCE MAAR WEL  
WERELDWIJD VERBONDEN
Eind jaren 90, toen het internet begon op te komen, werd wel 
gesproken van de death of distance en niet lang erna werd ook wel 
gezegd: the world is flat. Doordat iedereen altijd – waar dan ook 
ter wereld – verbonden zou kunnen zijn met de ander, zouden 
communicatie- en transportkosten drastisch afnemen en afstand 
geen rol van betekenis meer spelen in zakelijke en persoonlijke 
contacten. Onderscheid tussen stad en platteland zou daarmee 
ook vervagen. Niets is minder waar. Mensen en bedrijven zijn zich 
sindsdien steeds meer in steden gaan vestigen; daar waar 
interessante ontmoetingen mogelijk zijn en dicht bij stedelijke 
voorzieningen. Tegelijkertijd is contact met de andere kant van de 
wereld uiteraard wel steeds makkelijker geworden. Met teleconfe-
renties en Skype zijn zakelijke en persoonlijke contacten tegen-
woordig bijna zo goed als ontmoeting in levende lijve.

TREND 3
TECHNOLOGISCHE 
INNOVATIE EN DE 
INFORMATIESAMENLEVING
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OVERVLOED EN ZELFVOORZIENENDHEID 
BINNEN HANDBEREIK
Met het hoge tempo van technologische innovatie zijn er steeds 
meer mensen die met optimisme naar de toekomst kijken. 
Innovatie in zonnecel-technologie maakt dat de cellen steeds 
meer rendement geven en de productie van zonnecellen steeds 
goedkoper wordt. Sinds de recente ontdekking van de veelzijdige 
eigenschappen van grafeen zijn er steeds meer optimisten die 
denken dat we straks in overvloed kunnen leven. Grafeen kan 
worden ingezet om zonnecellen efficiënter te maken en voor 
supersnel oplaadbare batterijen met een grotere capaciteit.  
Met grafeenoxide kan zeewater en afvalwater worden gefilterd 
tot drinkwater. Tot slot werd vorig jaar ontdekt dat grafeen 
waterstof uit de lucht kan filteren door alleen protonen door te 
laten. Als die ontdekking gebruikt wordt in brandstofcellen voor 
elektriciteit zou de lucht een oneindige bron van energie kunnen 
zijn. Vooralsnog zijn wetenschappers én marktpartijen volop aan 
het experimenteren met goedkope productie van grafeen en 
praktische toepassingen daarvan.

Met toepassing van technologie en de slimme inzet van eigen-
schappen van de natuur kunnen verschillende reststromen benut 
worden of kringlopen heel lokaal georganiseerd worden. Denk 
aan water dat lokaal gezuiverd wordt, afvalstoffen uit water die 
worden gebruikt als meststof of planten die vervuilde grond 

3D PUZZLECHAIR, JORIS L AARMAN L AB

Joris Laarman ontwikkelt met zijn bedrijf 3D-print toepassingen, 
zoals deze stoel bestaande uit geprinte puzzelstukjes. Hij is ook 
bezig met de realisatie van een 3D-geprinte brug van roestvrij staal 
in Amsterdam. www.jorislaarman.com/maker-furniture.html

Foto: Joris Laarman Lab

BRIGHTHOUSE MET ENERGIEDAK, HEIJMANS

‘Het Aesthetic Energy Roof (AER) wordt onder andere toegepast
in het BrightHouse van Heijmans, de ‘Tesla onder de woningen’. 
Het huis wekt energie op in plaats van het te verbruiken.
www.heijmans.nl/nl/heijmans-bright-house/

Foto: Heijmans

TECHNOLOGISCHE  
INNOVATIE KAN HET LEVEN  
COMFORTABELER MAKEN EN 
EEN ECONOMISCHE KANS 
ZIJN, MAAR IS TEVENS EEN  
BEDREIGING VOOR DE HUIDIGE 
WERKGELEGENHEID.
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klassieke platformen als Greenwheels en Car2Go, maar ook via 
peer-to-peer netwerken, waarbij autobezitters hun auto via 
online platforms als SnappCar delen met anderen. Met name in 
sterk stedelijk gebied zijn deelauto’s populair. In matig en weinig 
stedelijk gebied is vooral sprake van peer-to-peer autodelen. In 
2014 waren in 380 van de 408 gemeenten in Nederland een of 
meerdere deelauto’s beschikbaar. Naast autodelen voor particu-
lier gebruik zetten ook steeds meer autoleasebedrijven in op 
zakelijk autodelen.

Een aanbieder van deelauto’s, Car2Go, werkt alleen met 
elektrische voertuigen. Ook buiten het autodelen groeit het 
aandeel elektrische voertuigen, een ontwikkeling die mede is 
aangezwengeld door fiscaal beleid. Momenteel rijden er bijna 
50.000 elektrische auto’s in Nederland en zijn er ruim 5.700 
publieke en 7.200 semipublieke oplaadpalen. Een verdere 
innovatie in mobiliteit is de ontwikkeling van zelfrijdende voertui-
gen. Meerdere marktpartijen zijn bezig met de ontwikkeling van 

saneren. Met al deze innovaties zijn we steeds meer in staat om 
zelfvoorzienend te worden. Deze innovaties kunnen bijdragen 
aan de overgang van een context die gedomineerd wordt door 
toenemende schaarste aan grondstoffen naar een context van 
(hergebruikte) grondstoffen en energie in overvloed.

SLIMME LERENDE COMPUTERS
Iets wat ook zeker veel impact zal hebben op de toekomst is het 
zelflerend vermogen van computers, die op basis daarvan acties 
kunnen ondernemen. Artificiële intelligentie, maar dan op een 
hoger niveau. Onder de noemer deep learning zijn bedrijven als 
Facebook, Google en het Chinese Baidu toepassingen aan het 
ontwikkelen op dit gebied. Momenteel staat dit nog in de kinder-
schoenen, maar computers die onderwerpen op foto’s herkennen 
puur doordat ze weten hoe dat onderwerp eruit ziet en computers 
die simultaan vertalen op het kwaliteitsniveau van een professio-
nele tolk zijn geen verre toekomstmuziek. Op termijn kan deze 
ontwikkeling ertoe bijdragen dat de automatisering van werk nog 
meer gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.

MODERNE MOBILITEIT
Vraaggestuurde mobiliteit lijkt de ontwikkeling voor de toekomst. 
In het openbaar vervoer zorgen smartphone applicaties al voor 
een optimaal reisadvies via verschillende vormen van openbaar 
vervoer en deze wordt ook steeds beter real time verzorgd. Als 
een bus of trein vertraging heeft, berekent de applicatie meteen 
een nieuwe optimale reis. In privaat transport zijn routeplanners 
niet meer weg te denken. Daarnaast zijn er applicaties die je hel-
pen zo zuinig mogelijk te rijden, de dichtstbijzijnde parkeerplaats 
te vinden en die bij files een alternatief per openbaar vervoer 
aanbieden. Mensen kunnen zich steeds efficiënter van A naar B 
bewegen en als zij liever de prettigste dan de snelste route 
nemen, zijn er applicaties die deze op basis van grote hoeveelhe-
den verzamelde data aanbevelen. 

Ook het groeiende ‘autodelen’ is een vorm van mobiliteit die 
meer op de vraag is afgestemd. In korte tijd is het aantal 
deelauto’s in Nederland exponentieel toegenomen, via de 
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HEATROW POD

Op Heathrow Airport in Londen verbinden zelfrijdende voertuigen 
terminals met parkeerplaatsen. Op steeds meer plekken wordt getest 
met zelfrijdende auto’s, in Nederland met personenvervoer tussen 
station Ede-Wageningen en het universiteitsterrein en rond Zwolle met 
zelfrijdende vrachtwagens achter een bemande vrachtwagen.

Foto: Lukemn, via Flickr (CC BY-SA 2.0)



6666

zelfrijdende auto’s en er vinden reeds tests plaats in Nederland, 
zoals rond Wageningen. Niet alleen personenauto’s worden 
getest. Rond Zwolle wordt geëxperimenteerd met platooning, 
waarbij alleen de eerste vrachtwagen in de rij bemand is en de 
rest er volautomatisch achteraan rijdt. 

Ten slotte wordt in het goederenvervoer gewerkt aan de realisa-
tie van het Trans-Europees transportnetwerk TEN-T, dat in 2030 
gereed moet zijn. Synchromodaliteit is hierbij het toverwoord. 
Het netwerk biedt de mogelijkheid om op elk gewenst moment 
op basis van actuele omstandigheden (zoals waterstand, real 
time-verkeersinformatie en vraag in de markt) te kiezen voor de 
beste vervoersmodaliteit (weg, water of spoor). Om gebruik te 
maken van de beste voorspelbare verbinding loont het om dicht 
op dit netwerk te zitten. Als je een magazijn gaat bouwen, ga je 
het liefst op een multimodaal knooppunt in dit netwerk zitten. 
Door Nederland lopen drie corridors van dit netwerk. De regio’s 
daaraan hebben enorme potentie. Rotterdam is een toplocatie, net 
als de regio’s Venlo, Amsterdam en West- en Midden-Brabant. 
Ook in stedelijke ontwikkeling gaat tegenwoordig veel aandacht uit 
naar concentratie van ontwikkeling rondom vervoersknooppunten, 
dat heet ook wel transit oriented development.

EINDHOVEN SMART CIT Y

In internationaal verband, met financiering van de EU, werken diverse 
partijen in Eindhoven aan de ontwikkeling van Eindhoven Smart City. 
De focus ligt op twee ‘lighthouse-gebieden’: Strijp-S en Eckart 
Vaartbroek. Samen met het innovatieve bedrijfsleven op Strijp-S wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van slimme toepassingen rondom thema’s 
als veiligheid, mobiliteit en energie. In woonwijk Eckart Vaartbroek 
gebruiken huurders en woningcorporatie het instrument ‘WoonConnect’ 
voor het communiceren van het effect op de woonkosten bij renovatie 
van de woningen.

Foto: Provincie Noord-Brabant

DE SMART CITY IS EEN  
GROTE BELOFTE EN STELT  
TEGELIJKERTIJD NIEUWE  
VRAGEN OP HET GEBIED VAN 
PRIVACY EN DEMOCRATIE.
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Smartphone-applicaties kunnen mensen helpen invloed uit te 
oefenen op hun leefomgeving. Zo zijn er apps om meldingen te 
doen over gebreken in de openbare ruimte als Verbeterdebuurt. 
Met iSPEX kan je met een opzetstukje op je smartphone 
luchtkwaliteitsmetingen doen en doorgeven. In Kopenhagen 
hebben ze zulke applicaties geïntegreerd in een fietswiel, 
the Copenhagen Wheel. Ook indirect kunnen applicaties invloed 
hebben op de leefomgeving. Door via digitale platforms auto’s te 
delen zullen er op termijn wellicht minder voertuigen en minder 
parkeerplekken in de stad nodig zijn.

Tot slot zijn er verschillende sociale media-applicaties op 
smartphones die niet alleen de gebruikers met elkaar in contact 
brengen, maar die ook informatie verschaffen over het gebruik 
van de stad. Denk aan Foursquare waarmee mensen op een 
locatie inchecken, of aan Runkeeper waarmee je je vrienden 
kunt laten zien welke routes je wandelend, rennend of fietsend 
hebt afgelegd. Die gegevens geven inzicht in het gebruik van de 
ruimte. Met data van applicaties als Twitter en Instagram kan 
zichtbaar worden gemaakt hoe de gebruikers van de applicaties 
de ruimte gebruiken en kunnen hashtags en foto’s gekoppeld 
worden aan plekken in de stad.

Een smart city worden is voor veel steden een streven geworden. 
Zo zijn er al meerdere ranglijsten van de smartest cities verschenen. 
Maar kritiek is er ook. Vooral op de eenzijdige technologische 
focus van de smart city die inzet op het efficiënter functioneren 
van de stad, maar daarbij voorbij gaat aan sociale aspecten van 
de stad. Ook privacy is een gevoelig onderwerp in dit streven 
naar slimme steden.
 

SMART CITY, SOCIAL CITY
Veel zaken kunnen met technologische innovatie efficiënter 
gemanaged worden, zoals productieprocessen in fabrieken. 
Maar ook het gebruik van woningen en het beheer van de stad 
kan met technologische applicaties geoptimaliseerd worden.  
In woningen geven slimme meters niet alleen automatisch de 
meterstand door, maar beïnvloeden ook het gedrag van consu-
menten. Het op zo’n manier integreren van techniek in woningen 
wordt ook wel domotica genoemd. In steeds meer steden worden 
verkeersstromen gemonitord en gestuurd met dynamische 
verkeersmanagementsystemen en ook voor andere stromen in 
de stad, als energie en water, wordt steeds vaker slimme techno-
logie toegepast. Meerdere plekken in Nederland geven invulling 
aan de smart city. Zo experimenteert de High Tech Campus in 
Eindhoven met het eerste grootschalige smart grid op een 
kantorenlocatie. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar 
elektrische voertuigen met bijbehorende infrastructuur,  
lokale energieopwekking en koppeling aan het net van andere 
gebruikers (zoals gebouwinstallaties).

Onder de term the quantified self worden steeds meer applicaties 
ontwikkeld op het gebied van gezondheid. Sportprestaties 
kunnen worden gemeten en bijgehouden, maar ook de lichame-
lijke gesteldheid. Zodoende kunnen deze toepassingen een grote 
rol spelen in preventie van gezondheidsklachten en kan ook met 
behulp van dergelijke applicaties zorg op afstand geleverd 
worden. Deze ontwikkeling kan ertoe bijdragen dat ouderen 
langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat de nabijheid van 
(vooral eerstelijns) zorgvoorzieningen minder belangrijk wordt.
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SMART CITIZEN KIT, WAAG SOCIET Y

De Smart Citizen Kit stelt mensen in staat zelf omgevingsvariabelen te 
meten en informatie te delen. Dit leidt tot data en dashboards die ook 
voor beleidsmakers en wetenschappers interessant zijn. Bovendien 
speelt het een rol in de bewustwording en kennis over meten. Door zelf 
betrokken te zijn bij het genereren van data en gebruik te maken van 
open hardware en open source, begrijpen mensen dat meten geen 
objectief proces is. waag.org/nl/project/smart-citizen-kit 

Foto: Fablab Barcelona - smartcitizen.me
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THUISAFGEHAALD

Op Thuisafgehaald bieden mensen huisgemaakte maaltijden aan. 
Anderen kunnen deze tegen betaling bij hen thuis komen ophalen. 
Vaak ontstaan daarbij ook gesprekken tussen kok en klant of 
gaat de klant zelfs regelmatig afhalen bij dezelfde thuiskok. 
www.thuisafgehaald.nl

Foto: Fleur Wiersma
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CROWDSOURCING EN CROWDFUNDING
Digitale platforms, sociale netwerken en de ontwikkeling van 
smartphone-applicaties hebben het mogelijk gemaakt om 
steeds meer mensen te betrekken bij ideevorming. Er zijn 
applicaties ontwikkeld die het mogelijk maken voor individuen 
om feedback te geven op de staat van de openbare ruimte (zoals 
Verbeterdebuurt) of luchtkwaliteit (iSPEX). Er zijn platforms 
waar gezamenlijk gewerkt wordt aan innovatie, zoals Chaordix of 
het Nederlandse Battle of concepts. Ook bedrijven van BMW tot 
Starbucks werken via online crowdsourcing aan productontwik-
keling. De wijsheid en inventiviteit van de massa kunnen 
tegenwoordig worden aangewend voor allerlei zaken en via 
sommige platforms kan een individu zich met zijn of haar 
bijdragen echt op de kaart zetten.

Tegelijkertijd maken digitale platforms en sociale netwerken het 
makkelijker om financiering te vinden voor ideeën (Kickstarter), 
kunstprojecten (Voordekunst) of buurtinitiatieven (Voorjebuurt). 
En soms is er voor crowdfunding van een initiatief helemaal geen 
platform nodig, maar voldoet een breed lokaal netwerk. Dit was 
bijvoorbeeld het geval bij De Luchtsingel in Rotterdam.

In de deeleconomie spelen digitale platforms, die groepen 
mensen met elkaar verbinden, ook vaak een centrale rol. Het 
peer-to-peer delen en uitruilen van goederen, kennis, vaardighe-
den, geld en ruimte wordt georganiseerd via platforms als 
Peerby (spelen lenen), Croqqer (klushulp), Snappcar (autodelen), 
WeHelpen (burenhulp en mantelzorg).

UBER

Via allerlei applicaties maakt technologie de deeleconomie mogelijk 
en leidt daarmee ook tot nieuwe kapitalistische verdienmodellen. 
Uber en Airbnb begonnen als platform voor een betere afstemming 
tussen vraag en aanbod. Inmiddels zijn beide uitgegroeid tot een 
miljoenenbedrijf. www.uber.com 

Foto: Uber



69

‘TECHNOLOGIE VERANDERT 
PRODUCTIE’

“Na de stoommachine, elektriciteit, computers en telecom-
netwerken is het nu aan intelligente machines en geavan-
ceerde analysetechnieken om productieprocessen nog beter 
te maken. De Amerikanen noemen het the industrial internet, 
de Duitsers spreken van Industrie 4.0 en cyber physical 
systems. Alles in de fabriek, van productierobots tot trans-
portbanden en productonderdelen, communiceert met elkaar. 
Zo worden producten slim en effi ciënt door de fabriek geleid. 
Storingen worden zoveel mogelijk zelf opgelost en anders 
wordt er een alternatieve route bedacht. Het werk wordt
 slim en fl exibel verdeeld tussen de apparaten en de enkele 
productiemedewerkers die nog nodig zijn. De zelforganiserende 
fabriek is een feit.”

MAURITS
KREIJVELD
FUTUROLOOG, STRATEGISCH ADVISEUR WISDOM OF THE CROWD
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De Nederlandse samenleving is in beweging. Allereerst door 
demografische veranderingen zoals groei in grote delen van het 
land en krimp in andere delen, vergrijzing en ontgroening, de 
opkomst van andere samenlevingsvormen en het internationaler 
worden van de bevolking. Maar ook andere factoren maken dat 
onze samenleving aan het veranderen is. Er is een groeiend 
onderscheid tussen groepen mensen die goed in hun eigen 
behoefte kunnen voorzien en mensen voor wie dat minder 
vanzelfsprekend is. Tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’. Onze 
manier van samenleven is aan het veranderen doordat hetgeen 
wat ons bindt verandert. En na een periode van individualisering 
lijkt er nu, deels gedwongen door omstandigheden, een omscha-
keling in de samenleving plaats te vinden waarbij naast geld ook 
andere waarden een groeiende rol spelen.

DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN
Naar verwachting groeit de Nederlandse bevolking van 16,8 
miljoen nu naar 17,8 miljoen in 2040. Groei die zich met name  
zal manifesteren in de Randstad en dan vooral in de vier grote 
steden. Veel provinciale hoofdsteden en enkele andere belangrij-
ke regiosteden blijven qua inwonersaantal relatief stabiel. 
Bevolkingskrimp vindt vooral plaats in Oost-Groningen, 
Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

Sinds 2013 neemt het aantal ouderen versneld toe. Dat komt door-
dat de babyboomgeneratie (1946-1970) de leeftijd van 65 jaar 
begint te passeren, maar ook door een hogere levensverwachting. 
Door een gezondere leefstijl, betere zorg en een hoger opleiding-
sniveau worden we ouder en gezonder oud. Tot 2040 zal het 
aandeel 65-plussers stijgen tot 26 procent van de bevolking, 
waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Met name vanaf 2025 zal 
het aandeel 80-plussers fors toenemen. Na 2040 vlakt de vergrij-
zing naar verwachting af en blijft het aandeel 65-plussers zo 
goed als gelijk. De grijze druk, de verhouding tussen het aantal 
65-plussers en de potentiële beroepsbevolking die de lasten van 
de vergrijzing moeten opvangen, stijgt van 30 procent in 2015 

naar 51 procent in 2040 en blijft daarna stabiel. Nu is er sprake 
van één 65-plusser op potentieel ruim 3 werkenden. Dat wordt 
één op twee potentieel werkenden. Waar er in het verleden 
sprake was van ‘ontgroening’, een afnemend aandeel kinderen, 
is deze ontwikkeling ondertussen redelijk gestabiliseerd.  
Wel trekken jongere mensen steeds meer naar de grote steden 
waardoor het effect van vergijzing met name buiten de grote 
steden verstrekkend zal zijn. Daarbij komt dat het in de grotere 
steden makkelijker is om voorzieningen en diensten voor 
ouderen rendabel te krijgen.

De manier waarop we samenleven verandert ook. Zo is het 
aandeel eenpersoonshuishoudens de afgelopen decennia fors 
toegenomen en zal deze groei naar verwachting doorzetten van 
38 procent van alle huishoudens nu tot 44 procent in 2060. Deze 
groei is voor een groot deel toe te schrijven aan de vergrijzing 
van de bevolking. Groei van eenpersoonshuishoudens manifes-
teert zich met name in grote steden en in de groeikernen uit de 
jaren 60 en 70. De bewoners van het eerste uur worden nu oud. 
Door deze toename van eenpersoonshuishoudens groeit het 
aantal huishoudens naar verwachting twee keer zo snel als  
de bevolking.

INTERNATIONALISERING
De afgelopen dertig jaar is de Nederlandse bevolking met  
2,4 miljoen inwoners gegroeid. Drie kwart van die groei betrof 
allochtonen, inwoners waarvan minstens een ouder in het 
buitenland geboren is. Ook de komende decennia zal internatio-
nale migratie naar verwachting een belangrijke bijdrage aan de 
bevolkingsgroei leveren. In 2060 zal Nederland naar verwachting 
0,9 miljoen meer eerstegeneratieallochtonen en 1,2 miljoen 
meer tweedegeneratieallochtonen (in Nederland geboren) tellen. 
Het aantal inwoners met uitsluitend in Nederland geboren 
ouders daalt naar verwachting juist met 0,9 miljoen. Van de 
bevolking is nu 22 procent van niet-Nederlandse afkomst, een 
aandeel dat naar verwachting zal stijgen tot 32 procent in 2060. 

TREND 4
DE SAMENLEVING
IN BEWEGING
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veel werkgelegenheid voor deze arbeidsmigranten, met Midden- 
en Noordoost-Brabant als regio’s in de provincie waar de meeste 
flexmigranten werken. De huisvesting van deze groep migranten, 
met name flexmigranten, is vaak onderwerp van debat.  
Op macroniveau doen zich weinig problemen voor met deze 
groep migranten, maar op lokaal niveau is er wel eens sprake 
van overlast, met name in buurten waar veel MOE-landers 
wonen en vooral in de grote steden.

TOENEMENDE VERSCHILLEN IN DE SAMENLEVING
Nederlanders zijn meer geëmancipeerd, koopkrachtig, beter 
opgeleid en gezonder dan ooit, maar er blijven ook kwetsbare 
mensen. Veel mensen zijn bezorgd over de verdeling van 
welvaart en welzijn in deze tijden van crisis en zelforganisatie. 
Een zorg is dat de sterken sterker zullen worden en de zwakken 
zwakker. De perceptie in de samenleving is dat de tweedeling 
tussen arm en rijk toeneemt. Een perceptie die wordt gevoed 
door publicaties als Kapitaal in de 21ste eeuw van Thomas Piketty. 
Wat betreft de vermogensverdeling is die perceptie juist; die is 
scheef en de verschillen nemen mede als gevolg van de crisis 
toe. Maar voor de inkomensverdeling geldt dit niet. De inko-
mensongelijkheid is in Nederland wel gestegen, maar blijft 
betrekkelijk klein. Toch meldt het SCP in De Sociale Staat van 
Nederland (2013) een toename van de armoede en een stijging 
van het aantal kwetsbare personen. De gevolgen van de crisis 
zijn bij deze 24 procent van de samenleving het hardst aangeko-
men. Die vraag is of zij mee kunnen komen in een samenleving 
waarin eigen kracht en zelfredzaamheid voorop staan. Vooral de 
positie van alleenstaanden, eenoudergezinnen en werklozen 
staat onder druk.

Naast groeiende verschillen in inkomen en vermogen, worden 
maatschappelijke verschillen op basis van afkomst, leeftijd en 
opleiding vaak genoemd als nieuwe scheidslijnen. In het rapport 
Gescheiden werelden? (2014) waarschuwen de WRR en het SCP 
voor toenemende sociaal-culturele verschillen waarbij ze twee 
families onderscheiden. Aan het ene uiterste een groep hoger-
opgeleide ‘universalisten’ met een ‘open’ opvatting over 

ZORGKRINGLOOPWINKEL, OSS

Bij Kringloopbedijf Oss is een Zorgkrinloopwinkel gestart op 
initiatief van Zorg Totaal in Oss. Voor een betaalbare prijs kunnen 
hier gebruikte zorgartikelen als rollators, muurbeugels of 
ongebruikt incontinentiemateriaal worden gekocht.

Foto: Ruud Rogier

Ruim de helft daarvan heeft een niet-Westerse achtergrond, in 
2060 is dit beeld, ondanks een kleine toename, niet veel anders.
Mensen met een buitenlandse afkomst vestigen zich met name 
in de grote steden. Daar is meer werkgelegenheid en zijn er 
netwerken van eerder verhuisde landgenoten. Die netwerken 
dragen bij aan voorzieningen die aansluiten op hun culturele 
behoeftes (zoals moskeeën, winkels en scholen) en aan werkge-
legenheid. Er is een groot verschil tussen het aandeel allochto-
nen in de grote vier steden van Nederland en in de rest van 
Nederland. Voor westerse allochtonen is dit beeld minder sterk.

Een belangrijke groep migranten wordt gevormd door de 
zogenoemde MOE-landers, mensen uit Midden- en Oost-Europa. 
Tussen 2007 en 2011 verdubbelde het aantal MOE-landers die in 
Nederland wonen of verblijven tot zo’n 200.000 personen.  
Dit aantal groeit sindsdien gestaag door. Het overgrote deel  
van deze migranten is van Poolse afkomst. In 2014 woonden er 
ruim 100.000 Polen in Nederland en waren er nog eens 80.000 
seizoenmigranten. Migranten uit MOE-landen zijn met name 
werkzaam in de logistiek, de land- en tuinbouw en de voedings-
industrie. Ze wonen dan ook (tijdelijk) in regio’s waar deze 
sectoren sterk ontwikkeld zijn. Dat zijn regio’s als Flevoland, 
Noord-Holland noord en regio Haaglanden, ook in Brabant is 
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markt ten opzichte van autochtonen. Onder migrantengroepen 
heerst hoge werkloosheid, nog hogere jeugdwerkloosheid, 
lagere inkomens en meer armoede. Ook bij gelijke kenmerken 
zijn migranten(jongeren) vaker werkloos.

ANDERS SAMENLEVEN, ANDERS BINDEN
Sinds de ontzuiling van de maatschappij zijn we anders gaan 
samenleven, individualisering en de opkomst van internet en 
sociale media hebben dat nog versterkt. Nederlanders zijn 
steeds minder actief in traditionele en formele instituties zoals 
kerken en vakbonden, maar zijn wel actief in allerlei kleine, 
fl uïde en netwerkwerkgerichte organisatievormen. Al met al zijn 
we sinds de jaren 70 minder tijd gaan besteden aan sociale 
contacten en ook in het afgelopen decennium is er, ondanks de 
grote rol van online sociaal verkeer in ons leven, sprake van een 
daling. Contacten en communities ontstaan steeds vaker online 

globalisering en integratie en aan het andere uiterste een groep 
laagopgeleide ‘particularisten’ die vooral nadelen zien in open 
grenzen en immigratie. Tussen beide groepen zit de meerderheid 
van de bevolking, die gematigde standpunten inneemt en trekjes 
vertoont van beide uitersten. Het is onduidelijk hoe deze midden-
groep zich op termijn ontwikkelt. Blijft er een relatief breed 
spectrum tussen de twee uitersten of schuift de middengroep 
op naar de twee uitersten? Zeker is dat de middengroep en dan 
vooral middelbaar opgeleiden in de komende tijd voor grote 
uitdagingen staan met een veranderende arbeidsmarkt waarbij 
er steeds minder werk is voor middelbaar opgeleiden. Zie ook de 
trend Economie en arbeidsmarkt in transitie.

De positie van migrantengroepen op de arbeidsmarkt laat ook 
een duidelijke maatschappelijke scheidslijn zien. Migrantengroe-
pen hebben een fl inke en oplopende achterstand op de arbeids-
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 SOCIAAL-CULTURELE TWEEDELING

TOELICHTING: HET SCHEMA GEEFT DE TWEE UITERSTE SOCIAAL-CULTURELE FAMILIES WEER DIE IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING NAAR VOREN KOMEN. 
HET BREDE LICHT BLAUWE MIDDENDEEL DUIDT OP HET BESTAAN VAN MIDDENGROEPEN. 

BRON: BOVENS, M., P. DEKKER, W. TIEMEIJER (2014), GESCHEIDEN WERELDEN? EEN VERKENNING VAN SOCIAAL-CULTURELE TEGENSTELLINGEN IN NEDERLAND,
DEN HAAG: SCP EN WRR, 2014 P. 18.
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De socioloog Robert Putnam benadrukt dat voor sociale cohesie 
het niet alleen belangrijk is dat gelijkgestemden elkaar vinden 
en met elkaar in contact staan (waarvoor de term bonding wordt 
gebruikt), maar ook dat er contact is met anderen (bridging). 
Wanneer groepen in de samenleving langs elkaar heen leven  
kan er onderling wantrouwen en onbegrip ontstaan. De huidige 
ontwikkelingen, waarbij sociale media het makkelijker maken 
gelijkgestemden te vinden en ook marktpartijen zich steeds 
meer toespitsen op leefstijlen en doelgroepen, maken dat er 
minder gelegenheid tot bridging is.

NIEUW EIGENAARSCHAP IN DE SAMENLEVING
Steeds meer mensen nemen het heft in eigen handen en 
organiseren zich rondom zaken in het belang van henzelf of hun 
directe omgeving. Er is een historisch laag vertrouwen in de 
overheid en instituties en dit uit zich zowel in maatschappelijke 
onvrede als in een nieuw elan, waarin burgers bereid zijn om het 
binnen de gemeenschap met elkaar te gaan regelen. Termen die 
hiervoor gebruikt worden zijn zelforganisatie of ‘modern 
noaberschap’. Het Planbureau voor de Leefomgeving spreekt van 
de energieke samenleving, een samenleving van mondige burgers 

en beïnvloeden ook de contacten offline. Zo’n verschuiving gaat 
niet per se ten koste van de sociale betekenis van die contacten. 
De Brabantse monitor sociale participatie van het PON conclu-
deert echter wel dat Brabanders minder tevreden zijn over de 
sociale contacten die ze hebben. Ook is er een groeiende groep 
jongeren die hun profielen op sociale media opheft of in ieder 
geval minder intensief gebruik maakt van sociale media.  
Dit verschilt echter per medium.

Nu vrijwel iedereen overal toegang heeft tot het internet zijn de 
digitale en fysieke wereld volledig met elkaar vervlochten. Via 
allerlei kanalen zijn we verbonden met andere mensen en met 
andere plaatsen, waardoor open en diverse gemeenschappen 
ontstaan. Onze samenleving is verworden tot een netwerksamen-
leving met een reikwijdte die de hele wereld omvat. Tegelijkertijd 
is onze betrokkenheid bij onze leefomgeving nog steeds groot.  
Zo voelt in Brabant ruim tachtig procent van de mensen zich thuis 
in de eigen woonomgeving. In dit kader spreekt men van glocalise-
ring; een herwaardering van lokale, kleine verbanden in de eigen 
leefomgeving als anker in een globaliserende wereld.

PL AT VORM R

Een denktank waarin vormgevers, architecten, stedenbouwkundigen 
en een journalist/communicatiespecialist werken aan creatieve 
oplossingen voor Roosendaal. Zo hingen zij kunst op in de binnenstad 
en transformeerden ze een leegstaande autogarage tot buurtcafé.
https://nl-nl.facebook.com/PlatvormR

Foto: Platvorm R
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en met een ongekende reactiesnelheid, leervermogen en 
creativiteit. Op allerlei terreinen worden mensen zelf weer 
producent van hun eigen goederen, diensten en woonomgeving. 
Mensen gaan zelf duurzame energie produceren of zetten 
duurzame energie- of zorgcoöperaties op; buurtgenoten delen 
een moestuin of nemen andere initiatieven om de openbare 
ruimte te verbeteren; in krimpgebieden nemen bewoners de 
supermarkt over; zelfstandig ondernemers verzekeren elkaar  
via broodfondsen; etc. 

Mensen pakken uit eigen beweging zaken op die de afgelopen 
decennia steeds meer als het domein van de overheid en 
instituties werden gezien. Zulke initiatieven van onderop tonen 
niet alleen maatschappelijke betrokkenheid, maar combineren 
steeds vaker sociale doelstellingen met een commercieel 
bedrijfsproces en commerciële dienstverlenende of productieac-
tiviteiten. Binnen dit sociaal ondernemerschap is er sprake van 
een heroriëntatie op sociale, publieke, morele en economische 
waarden. Economische waarde is niet strijdig met sociale 
doelstellingen, maar wordt juist mede hierdoor mogelijk 
gemaakt.

Enerzijds is deze participatiesamenleving een beweging van 
onderop, waarin burgers in toenemende mate uit eigen beweging 
zaken oppakken die we tot het domein van overheid en instituties 
zijn gaan rekenen. Tevens is de participatiesamenleving een 
beleidsopgave, waarin de overheid de verantwoordelijkheid van 
het eigen welzijn en dat van de medemens weer terug bij de 
burgers wil leggen. Dit gaat gepaard met verregaande decentra-
lisaties, bezuinigingen en een beroep dat wordt gedaan op de 
eigen kracht van burgers.
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‘OSS IS EEN ECHTE ARBEIDERSSTAD, 
MAAR WEL EEN ARBEIDERSSTAD 
MET SMOEL’

Oss heeft in het recente verleden twee zware tikken gehad, 
zegt Wobine Buijs, sinds september 2011 burgemeester van 
de stad. Naast het vertrek van een aantal grote bedrijven 
zoals Desso, MSD, Unox en Philips is recent ook het zieken-
huis verhuisd naar Uden. Dat voelde echt als een verlies. 
Waar strijken die artsen straks neer? Oss is echt een arbei-
dersstad, maar wel een arbeidersstad met smoel. De SP is 
niet voor niets hier ontstaan, zegt ze. Maar ik vind het belang-
rijk dat ook ons academisch profi el behouden blijft. 

INTERVIEW

WOBINE 
BUIJS
BURGEMEESTER OSS



halen en te verbinden aan ons bedrijfsle-
ven. Op dit moment werken 43 HAS-stu-
denten samen met Osse ondernemers 
aan hun stage-opdrachten. En zo snijdt 
het mes aan twee kanten. Ik geloof er dan 
ook in dat we de problemen van nu het 
beste op een netwerkmanier kunnen 
aanpakken. 

“WE MOETEN DE PROBLEMEN 
VAN NU OP EEN NETWERKMA-
NIER AANPAKKEN.”

MIDDELGROOT
Ik vind het wel lekker zo tussen tafellaken 
en servet, zegt Buijs. Het heeft vele 
voordelen om niet te groot of te klein te 
zijn. Een nadeel is dat ik sommige 
problemen, bijvoorbeeld de enkel-spoor-
brug bij Ravenstein, moeilijk geagendeerd 
krijg. Voor het netwerk en de agendering 
zou ik me graag aansluiten bij een sterk 
Brabants netwerk. Voor het overige vind ik 
het wel erg prettig werken zo in Oss. 

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw 
kwamen ondernemers bij elkaar om met 
elkaar te bouwen aan de inrichting van 
hun stad. En dat is nog steeds zo. In Oss is 
de verbondenheid groot. Zo wordt het 
Bergoss hoofdkantoor aangepakt en 
opgeknapt dankzij Osse ondernemers. Zij 
nemen het initiatief. Mensen in Oss zijn 
begaan met hun stad.

“IN OSS WORDT TALENT 
GEKOESTERD, GECOACHT 
EN ONTWIKKELD.”

Oss is een echte familiestad. Oss kent een 
actieve gemeenschap en een rijk vereni-
gingsleven. Je hebt hier oneindig veel 
mogelijkheden en keuzes. Oss heeft echt 
alles: van voetbal, tot surfen, tot muziek 
tot motorcross. In Oss is ook aandacht 
voor talent. Hier mag je als dubbeltje een 
kwartje worden. Talent wordt gekoesterd, 
gecoacht en ontwikkeld. Oss kent ook nog 
opvallend veel familiebedrijven. Spectro 
uit Oss is in 2014 zelfs uitgeroepen tot het 
beste kleine familiebedrijf van Nederland. 
Bij sommige bedrijven staat alweer de 
vijfde generatie aan het roer. Ik vind dat 
bijzonder, zeker in deze tijd. 

“WIJ HEBBEN DAN WEL NIET 
DE STENEN, MAAR WEL DE 
BEWEGING.”

DE TRIPLE-HELIX
Als gemeente Oss zijn we betrokken bij 
wat er speelt in de stad en zijn we ook lid 
van de plaatselijke industriekringen. 
Samenwerken en persoonlijke contacten 
zijn daarbij belangrijk bijvoorbeeld met 
het hbo. Wij hebben dan wel niet de 
stenen (lees: hoger-onderwijslocaties) 
maar wel de beweging. Zo zijn wij in staat 
om ieder jaar weer hbo-ers naar Oss te 

“BIJ SAMENWERKING IS HET 
BELANGRIJK DAT JE ELKAAR 
IETS GUNT. NIET DELEN TOT 
HET SCHRAAL WORDT.”

SAMENWERKING
De regio is belangrijk voor Oss. Iedere 
stad en dus ook Oss heeft baat bij een 
sterke regio. Wij kijken dus altijd groter 
dan Oss en werken in verschillende 
regionale verbanden – waaronder 
veiligheidsregio, agrofoodcapital en As50 
– samen met onze buurgemeenten. Het is 
bij samenwerking wel belangrijk dat je 
elkaar iets gunt. Dat je elkaars profi elen 
probeert te versterken. Niet delen tot het 
schraal wordt. Zo heeft Eindhoven een 
industrieel profi el en Den Bosch een 
bestuurlijk profi el. Een nieuwe meldka-
mer van de politie komt dan dus in 
Den Bosch. 

“OSS IS EIGENLIJK BRABANT 
IN HET KLEIN. WIJ KENNEN 
STADS- EN PLATTELANDS-
PROBLEMATIEK.” 

VERBONDENHEID
Oss is eigenlijk Brabant in het klein. Wij 
hebben stad en platteland. Oss bestaat 
naast een centrumstad uit een aantal 
dorpen en stadjes, zoals Ravenstein en 
Lith. We kennen een binnenstedelijke 
democratie met wijkraden en dorpsraden 
met een eigen budget. We zijn nu bezig 
met een kanteling om de zelfredzaamheid 
in de gebieden te stimuleren. Door 
zorgcoöperaties, hulpcirkels, vrijwilligers. 
Als er in een dorp te weinig vrijwilligers 
zijn, zijn we er ook om elkaar te helpen. 

Oss is een echte doe-stad. De brandweer 
was in 1945 - direct na de oorlog – allang 
georganiseerd, voordat de overheid kwam. 
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ECOPARK, WAALWIJK

Omdat de oude vuilnisstortplaats niet geschikt was voor het bouwen 
van woningen of landbouw, sloegen de gemeente Waalwijk, Eneco 
Artin en Shell Solar de handen ineen om er een duurzame 
energielocatie te ontwikkelen. 5 windmolens en 4200 zonnepanelen 
zorgen samen voor 8,5 MW energie, wat genoeg is om ongeveer 6000 
huishoudens van stroom te voorzien. www.ecoparkwaalwijk.nl

Foto: Pim Geerts
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TREND 5
ENERGIETRANSITIE EN 
VERDUURZAMING

ke hulpbronnen - wordt de energietransitie een uitdaging met 
een organiserend vermogen. De transitie naar een groene 
economie is een kans voor onze nationale economie. Het kan onze 
concurrentiepositie versterken. Zuinige en schone technologieën 
kunnen een kostenvoordeel opleveren en de mondiale markt voor 
schone en zuinige producten groeit snel. Het geeft bedrijven, 
gemeenschappen en regio’s nieuwe ontwikkelingsperspectieven. 
Door de innovatieve kracht van Nederland, de (bestaande) 
economische structuur en de exportpositie zijn volgens het 
Planbureau voor de Leefomgeving drie thema’s kansrijk voor een 
overgang naar een groene economie: biobased economie, 
circulaire economie en duurzame gebouwde omgeving.

Diverse initiatieven uit de samenleving en de markt laten zien 
dat Nederland in staat is om met technologische en sociale 
innovaties een beweging te maken richting een meer circulaire 
economie, die hergebruik van producten en grondstoffen en het 
herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangs-
punt neemt. In dit kader is ook de deeleconomie interessant, 
waarin burgers middels peer-to-peer-marktplaatsen spullen en 
diensten delen en zo (bewust en onbewust) vormgeven aan 
duurzame maatschappelijke innovatie.

Begin 2014 telt ons land meer dan honderd energiecoöperaties. 
Dat aantal neemt nog steeds toe. Daarnaast zijn er honderden 
wijk- en buurtinitiatieven die met energie en duurzaamheid bezig 
zijn. De site hieropgewekt.nl toont bij publicatie van deze 
toekomstverkenning 43 lokale duurzame energie initiatieven in 
Noord-Brabant. De Nederlandse overheid juicht burgerinitiatief 
op energie en duurzaamheid van harte toe, omdat zij burgers 
hard nodig heeft om de klimaat- en milieudoelstellingen te 
halen. Maar het handelingsperspectief van energiecoöperaties is 
nog relatief beperkt, concluderen PBL en Asisearch (2014), 
onder meer door onzekerheid over financiering en de beperkin-
gen aan vrijwillige inzet. Om dit te ondervangen bundelen lokale 
energiecoöperaties steeds vaker hun krachten.

Bevolkings- en welvaartstoename leiden tot een grote druk op 
hulpbronnen en het milieu. In 2050 is de wereldwijde vraag naar 
energie en voedsel verdubbeld. Het begrip groei is daarom aan 
herziening toe; een kanteling van kwantiteit naar kwaliteit, van 
lineair naar circulair. Een ontkoppeling tussen de groei van de 
economie en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen is 
onvermijdbaar. Klimaatverandering, afname in biodiversiteit, 
voedselvoorziening en materiaalgebruik zijn grote, samenhan-
gende opgaven waar we niet omheen kunnen. Nederlandse 
burgers zijn zich steeds meer bewust van deze uitdagingen. 
Overal in Nederland nemen particulieren, gemeenten en 
bedrijven initiatieven om betaalbare, lokale en duurzame energie 
te gaan leveren en om ook verder op een duurzamere manier 
met onze leefomgeving om te gaan.

GROEIENDE INZET OP ENERGIETRANSITIE
Sterk schommelende olieprijzen, incidenten met kerncentrales 
(de aardbeving in Japan), geopolitieke spanningen en de 
bewustwording van schaarsheid van fossiele brandstoffen en de 
negatieve effecten van verbranding ervan op het milieu maken 
dat er meer en meer aandacht komt voor energieopwekking uit 
hernieuwbare bronnen en lokaal in plaats van het importeren 
van energie of brandstoffen uit verre landen. In Europa zet 
Duitsland in op windenergie, Spanje op zonne-energie en 
beginnen de eerste onderhandelingen over een Europees 
energienetwerk. Ook in Nederland worden steeds meer 
windmolenparken gerealiseerd. Desondanks blijft het duurza-
me aandeel in de Nederlandse energiemix ver achter op andere 
EU-landen. Alleen Malta en Luxemburg presteren slechter. 
Zeker in het licht van Europese, maar ook nationale ambities, 
zal Nederland de komende tijd nog fors moeten inzetten op 
energietransitie.

GROENE GROEI EN DE ENERGIEKE SAMENLEVING
Door te denken in termen van ‘groene groei’ - het combineren 
van economische groei en een verminderd gebruik van natuurlij-
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sterk en zonder ingrijpen zullen de kosten van energie het 
grootste deel van de woonlasten gaan bepalen. Vooral de laagste 
inkomens worden hier de dupe van.

Het aantal energiezuinige woningen neemt gestaag toe. Een 
belangrijk deel van deze groei is het gevolg van de bouw van 
goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen en de sloop van slecht 
geïsoleerde woningen. Tal van burgerinitiatieven en consortia 
van bouwers spannen zich bovendien in voor vastgoed waarin de 
combinatie van minimaal verbruik (goede isolatie) en maximale 
opwekking van duurzame energie leidt tot energienotaloze 
woningen. Rijtjeshuizen kunnen worden verpakt in een energie-
opwekkende schil. De technische mogelijkheden om vastgoed 
met een gezonde businesscase energieneutraal te ontwikkelen 
zijn er al. Ook zijn er slimme energieoplossingen op gebiedsni-
veau, zoals warmtenetten en smart grids met circulaire inzet van 

De energie in de samenleving stemt positief over de ontwikkeling 
naar een duurzamere samenleving. De nabije toekomst zal leren 
of ook Nederlandse bedrijven de benodigde technologische en 
sociale innovatie kunnen realiseren om een substantiële bijdrage 
te leveren aan de verduurzaming van onze samenleving en zo 
wellicht een plek in een mondiale groene groeimarkt te veroveren.

VERDUURZAMING VAN DE GEBOUWDE OMGEVING
Circa 40 procent van het energieverbruik en de CO2-uitstoot is 
gerelateerd aan bouwen en het gebruik van gebouwen. Energie-
besparing moet in Nederland vooral gerealiseerd worden door 
isolatie van de gebouwde omgeving (huizen en kantoren) en het 
gebruik van restwarmte. Een Nederlands huishouden besteedt 
gemiddeld 2.000 euro van het inkomen aan gas en elektriciteit. 
Dat is ondanks een enorme daling van het gasgebruik ruim 
tweemaal zoveel als 20 jaar geleden. De energielasten stijgen 

KANTOOR VAN HELVOIRT GROENPROJECTEN, BERKEL-ENSCHOT

Bij de bouw van dit duurzame kantoorgebouw was het uitgangspunt dat medewerkers en bezoekers zich 
er prettig moesten voelen. Een sterke interactie tussen ruimtes en veel groene buitenruimte zouden 
stressverminderend werken. Daarnaast heeft het kantoor een waterzuiverend groendak en een 
biodiverse tuin, die ook voor vergaderingen en telefoongesprekken wordt gebruikt.
www.duurzaamkantoor2011.nl

Foto: René de Wit
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zo lokale kringlopen te realiseren. Het doel is een systeem dat 
de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximali-
seert en waardevernietiging zo veel mogelijk beperkt. 

Voor steden kan een circulaire benadering van de stad directe 
baten opleveren zoals milieuwinst, kostenbesparing en extra 
waardecreatie. Daarnaast zijn er indirecte baten zoals extra 
werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en innovatie. Het idee 
achter het circulaire (of blauwe) denken is dat het de steden  
niet alleen duurzamer maakt, maar ook onafhankelijker en 
veerkrachtiger.

In Nederland zijn al diverse praktijkvoorbeelden van deze 
benaderingswijze te vinden. Voorbeelden waarbij soms ook de 
banden tussen stad en platteland stevig worden aangehaald.  
Zo wint het Amsterdamse waterbedrijf fosfaat uit urine dat 
vervolgens gebruikt wordt als meststof, vergast Leeuwarden de 
mest van koeien om zo energie op te wekken voor huishoudens en 
werkt het Havenbedrijf in Rotterdam samen met een afvalverwerker, 
een bank en andere bedrijven aan kringlopen in het Circularity 
Center. Tegelijkertijd vergt brede inzet op de circulaire stad nog 
wel een grote cultuuromslag bij overheid, markt en consument.

VERDUURZAMING AGROSECTOR
De grondgebonden landbouw beheert tweederde van het  
Nederlandse landareaal en is daarmee een belangrijke partij  
bij het bodem- en waterbeheer, het behoud van biodiversiteit en 
luchtkwaliteit. En daarmee is de agrosector ook een belangrijke 
partij in verduurzaming van onze omgeving. De belangrijkste 
ecologische uitdaging is de uitstoot van broeikasgassen aanzien-
lijk te reduceren. Daarnaast blijft het gebruik van grondstoffen  
en de verbetering van de kwaliteit van bodem, water en lucht  
een aandachtspunt. De toekomst van de agrosector hangt af  
van internationale ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei,  

stromen, zoals water. Door voortgaande technologische innovatie 
worden deze oplossingen steeds makkelijker te realiseren.

DE CIRCULAIRE STAD
Steden staan voor de indrukwekkende uitdaging om een 
verduurzamingsstrategie te ontwikkelingen en daarvoor de 
benodigde financiering te organiseren. Het denken over de 
circulaire stad, de stad als ecosysteem, wint daarbij aan 
populariteit. In de circulaire stad worden lineaire processen 
vervangen door circulaire processen, waardoor stedelijke 
systemen meer gaan lijken op ecologische systemen. Het 
uitgangspunt van een circulaire stad is dat grondstofstromen  
na gebruik opnieuw ingezet worden voor nieuwe producten en 
diensten. Daarbij moeten niet alleen huidige afvalstromen zo 
goed mogelijk in de kringloop worden teruggebracht. Het gaat 
ook om het herontwerpen van materiaal- en productketens om 
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DE KROEVEN, ROOSENDAAL

Woningcorporaties staan de komende jaren voor twee grote opgaven: 
woningen moeten duurzamer worden en veel naoorlogse woningen 
moeten worden gerenoveerd. In de Roosendaalse wijk De Kroeven 
sloeg corporatie Aramis AlleeWonen twee vliegen in een klap door 
woningen te renoveren volgens het passiefhuisconcept. De  
bewoners gebruiken na de renovatie 87 procent minder energie. 
Bijkomend voordeel is dat sociale huurwoningen op deze manier 
betaalbaar blijven.

Foto: AlleeWonen
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welvaartsgroei, vraag en aanbod van producten en overheidsbe-
leid. In het westen zorgen demografische ontwikkelingen voor een 
veranderende vraag. Gezondheid en ‘convenience’ krijgen meer 
accent. Voor het aanbod is, naast beschikbare arbeid, kapitaal en 
grond, technologische vernieuwing een belangrijke factor. 

Technologische vernieuwing kunnen ook milieu-, energie- en 
kwaliteitsproblemen oplossen. Sommige vernieuwingen stuiten 
echter op maatschappelijke weerstand. Er worden verschillende 
oplossingen aangedragen om de landbouw te verduurzamen. 
Sommigen zoeken het in verdere vergroting van de efficiëntie 
door nog meer intensivering, schaalvergroting en het inzetten 
van meer technologie. Anderen menen dat juist ingezet moet 
worden op zorgvuldigheid: minder intensieve veehouderij met 
oog voor dierenwelzijn, het mijden van volksgezondheidsrisico’s 
en minder lokale milieuproblemen. Een gevolg hiervan is vaak 
dat er meer land nodig is. Een derde richting is anders consu-
meren; minder vlees en zuivel consumeren door vaker te kiezen 
voor minder milieubelastende alternatieven en het tegengaan 
van voedselverspilling.

DE TRANSITIE NAAR EEN  
GROENE ECONOMIE IS EEN  
KANS VOOR ONZE NATIONALE 
ECONOMIE. HET KAN ONZE  
CONCURRENTIEPOSTITIE  
VERSTERKEN.
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N329, OSS: WEG VAN DE TOEKOMST

De N329 in Oss wordt ook wel de Weg van de Toekomst genoemd; 
energieneutraal, met verantwoord materiaalgebruik, LED-verlichting, 
faunapassages en communicatie met de weggebruiker. Dezesmart 
highwayis een samenwerking tussen bouwbedrijf Heijmans en 
kunstenaar Daan Roosegaarde. www.wegvandetoekomst.nl

Foto: Hein van Dommelen
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VEGHEL ACHTER DIGITALE STADSMUREN

Om het centrum van Veghel weer aantrekkelijk te maken voor het 
(winkelend) publiek wordt het project ‘Veghel achter digitale 
stadsmuren’ uitgerold. Dit ambitieuze plan van professor Cor Molenaar 
heeft tot doel een ‘belevingsgebied’ te creëren met als bijzonder 
onderdeel ‘Het Steegje’. Kleurrijke en dynamisch aan te sturen verlich-
ting heet bezoekers die van deze toegangsroute naar het centrum 
gebruik maken op een unieke manier welkom.
www.veghel.nl/smaakmakendcentrum/projecten_
42659/item/digitale-stadsmuren_61976.html

Foto: Frank van Beek
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De samenleving is continu in beweging en dat maakt dat het hoe 
en waar we wonen, werken, winkelen, recreëren met de tijd aan 
verandering onderhevig is. Het gebruik van en de vraag naar 
ruimte verandert. En dat is dan ook waar de ruimtelijke ordening 
en de vastgoedsector op inspelen. Kijken we terug dan zien we 
dat met de modernisering van de industrie deze uit de stad 
verdween naar de randen van de stad. Om gezondheidsredenen 
en ideeën over efficiëntie werd de stad steeds verder ingedeeld 
in monofunctionele gebieden. De opkomst van de diensteneco-
nomie zorgde voor een enorme groei in de productie van 
kantoren, veelal aan de rand van de stad en makkelijk bereik-
baar vanaf de snelweg. Binnensteden werden aangepast op de 
behoefte van steeds meer grote retailketens. 

Decennialang vormde demografische en economische groei de 
motor voor de vastgoedmarkt en lang was de bouwsector ook 
een belangrijke motor van de economie. Inmiddels heeft de 
economische crisis sterke sporen in het landschap achtergela-
ten. Steeds meer kantoren, winkels en woningen staan leeg. Nu 
de economie stabiliseert en er soms tekenen van herstel te zien 
zijn, zal op sommige plekken de vraag naar woningen, winkel- en 
kantoorruimte weer toenemen. Maar op sommige plekken ook 
niet. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die bijdragen aan een 
structurele verandering van de aard van de vraag naar ruimte. 

ANDERS WERKEN EN DE TOEKOMST VAN KANTOREN
Werkgelegenheid en de manier waarop we werken zullen in de 
komende jaren veranderen. Terwijl de beroepsbevolking, 
werkgelegenheid en het aantal kantoorbanen de komende jaren 
in Nederland nog licht toenemen is er in 2020 naar verwachting 
een omslagpunt bereikt. Met de daling van werkgelegenheid zal 
ook het aantal kantoorbanen en dus de vraag naar kantoorruim-
te afnemen. Daarnaast zorgt de opkomst van ‘het nieuwe 
werken’ voor een afnemende vraag naar kantoren. Doordat 
mensen thuiswerken en werkplekken delen is de vraag naar het 
aantal vierkante meters per kantoorbaan de afgelopen jaren 

gedaald. Bij grote bedrijven en organisaties van 26,1 m2 in 2001 
tot 19,5 m2 in 2012. Tot slot beïnvloedt het groeiend aandeel 
zzp’ers in de beroepsbevolking de vraag naar kantoorruimte. 
Inmiddels is ruim 1 op de 10 mensen in de beroepsbevolking 
zzp’er. Of deze groei doorzet hangt mede af van het overheidsbe-
leid op dit punt. Veel zzp’ers, kleine ondernemers maar ook 
werknemers van grote bedrijven werken in toenemende mate in 
koffiebars en flexibele, laagdrempelige co-workingplekken, zoals 
Starbucks en Seats2Meet. Deze werkplekken worden ook wel 
third places genoemd.

Sinds de crisis is de kantorenleegstand in Nederland elk jaar 
toegenomen. Momenteel staat gemiddeld bijna 17 procent van 
alle kantoren leeg, waarvan meer dan de helft structureel. Met 
name in de economische kernen in Nederland is de kantoren-
leegstand hoog, zoals in de vier grote steden. Lange tijd werden 
nog kantoren bijgebouwd en nam de totale voorraad toe, maar 
sinds 2013 worden meer meters onttrokken dan toegevoegd, met 
als gevolg een lichte afname van de kantorenvoorraad.

In de aanpak van leegstand van kantoren is transformatie een 
veelgehoord adagium. Transformatie komt echter maar mond-
jesmaat van de grond. Vooral kantoren op centrale locaties en in 
woonwijken komen hier volgens vastgoedexperts voor in 
aanmerking. De kantoren op deze locaties kunnen worden 
herontwikkeld tot nieuwe woningen, hotels en ruimte voor 
creatieve bedrijven. Op formele perifere locaties bestaat weinig 
perspectief voor transformatie, terwijl dat nu net de locaties zijn 
met de meeste incourante kantoren.

VERANDERENDE PRODUCTIE EN LOGISTIEK EN DE TOEKOMST 
VAN BEDRIJVENTERREINEN
Technologische innovatie zal bijdragen aan een veranderende 
vraag naar bedrijfsvastgoed en beïnvloedt de locatiekeuze van 
bedrijven. In het Verenigd Koninkrijk wordt breed aandacht 
besteed aan de toekomst van de nationale maakindustrie en 

TREND 6
VERANDERENDE VRAAG 
NAAR RUIMTE
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Cor Molenaar. Winkels die in de concurrentie met online 
winkelen overeind blijven zijn luxewinkels, goedkope winkels (zo 
heeft Primark geen webshop), winkels die inspelen op beleving 
zoals flagship stores, ambachtelijke winkels of familiewinkels 
met oog voor de klant. Ook zijn er steeds meer mengvormen te 
zien: winkels met horeca en shop-in-shop-formules. Soms 
passen winkels hun formule en bedrijfsstrategie aan, met grote 
gevolgen voor binnensteden. Een voorbeeld daarvan is De 
Bijenkorf die onlangs uit een groot aantal steden vertrok. Het 
middensegment in het winkellandschap heeft het momenteel 
zwaar. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de moeilijkheden waarin 
ketens als V&D zich bevinden.

Tegelijkertijd groeit het fenomeen bricks & clicks: de combinatie 
van een fysieke en online winkel. Traditionele winkels zien in dat 
ze steeds meer klandizie zullen verliezen als ze niet ook online 
opereren. Online winkels zien in dat een fysieke plek voor het 
zien, voelen en beleven van een product of merk kan bijdragen 
aan groei in omzet. Nog verder gaat de recente ontwikkeling van 
omni channel winkels, waarbij online verkoop is geïntegreerd in 
het winkelconcept. Online aankopen worden daarbij ín de winkel 
gedaan. Daarmee vertroebelt de scheiding tussen online en 
fysieke winkels. Tot slot zijn er steeds meer hele winkelgebieden 
die ook online een representatie hebben: een website met 
praktische informatie over de winkels in het gebied, actuele 
aanbiedingen of zelfs een gezamenlijke webwinkel, zoals de 
9straatjesonline.com.

Deze ontwikkelingen zullen zorgen voor meer vraag naar 
kleinere winkelruimtes wegens minder behoefte aan magazijn-
capaciteit op dure locaties. De vraag naar magazijncapaciteit zal 
zich verplaatsen naar goedkopere strategische locaties, 
bijvoorbeeld op minder dan een uur rijden van winkel en klant. 
Door online winkelen en innovatie in logistiek zal de distributie 

concreet verkend wat deze ontwikkelingen betekenen voor het 
productielandschap. Dat wordt meer gevarieerd en meer 
gedistribueerd. Van gespecialiseerde productiecampussen op 
strategische locaties in internationale logistieke netwerken 
(waar veel plek is voor kruisbestuiving tussen bedrijven en 
kennisinstellingen) tot gedistribueerde productie in het stedelijk 
weefsel. Daarbij valt te denken aan kleine werkplaatsen met 
productie die geen overlast veroorzaakt voor haar omgeving, 
locaties en gebouwen in de stad die open zijn voor klanten, 
partners en de gemeenschap (fablabs en printshops) of aan 
thuisproductie met particuliere 3D-printers.

Op het gebied van logistiek zijn er ook veranderingen die de 
vraag naar bedrijfsvastgoed en locatiekeuze beïnvloeden. Er zal 
vanuit de detailhandelsmarkt meer behoefte zijn aan (gedeelde) 
magazijnruimte aan de rand van de stad of op strategische 
plekken vanaf waar een bestelling binnen een uur in de winkel 
kan zijn, dan aan magazijnruimte in de binnenstad. En door de 
optimalisatie van het internationaal goederenvervoer door 
Europa langs een bepekt aantal corridors (het Trans-Europees 
transportnetwerk TEN-T, dat in 2030 gereed moet zijn) zullen 
met name multimodale knooppunten aan dit netwerk enorm 
aantrekkelijk worden voor internationaal opererende productie- 
en transportbedrijven. Door Nederland lopen drie corridors  
van dit netwerk. De regio’s daaraan hebben enorme potentie. 
Rotterdam zit geweldig goed, net als de regio’s Venlo,  
Amsterdam en West- en Midden-Brabant.

ANDERS WINKELEN EN DE TOEKOMST VAN WINKELGEBIEDEN
De manier waarop mensen aankopen doen is veranderd. Online 
winkelen wordt voor steeds meer branches een serieuze 
concurrent van de fysieke winkel en leidt tot minder vraag naar 
winkelruimte. Een krimp van het winkeloppervlakte met dertig 
procent is zeer aannemelijk, volgens hoogleraar e-marketing 

FLEXHUIS, OSS

Leegstand van kantoren aan de Raadhuislaan heeft geleid tot de visie Oss 
Avenue. In de gebouwen moeten meerdere functies een plek kunnen krijgen, 
zoals woningen voor jongeren of arbeidsmigranten. Een van de kantoren is al 
in gebruik als Flexhuis, een flexibel kantoorconcept. www.flexhuis.com

Foto: Flexhuis Oss
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MEER DIVERSITEIT IN WOONBEHOEFTE 
De vraag naar woningen verandert met de veranderingen in de 
samenleving. Zo groeit het aantal eenpersoonshuishoudens en 
wordt daarop aanhakend steeds vaker gepleit voor het realiseren 
van kleinere woningen. Zeker op plekken waar de woningprijzen 
relatief hoog zijn, houdt dat woningen ook voor alleenstaanden 
betaalbaar. Een grote bijdrage aan de toename van alleenstaan-
den wordt geleverd door vergrijzing. Het ingezette beleid dat 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten wonen, versterkt 
daarnaast de vraag naar levensloopbestendige woningen, met 
zorgvoorzieningen in de nabijheid, alternatieve woonvormen als 
kangoeroewoningen of wooncollectieven voor ouderen.

Op de woningmarkt groeit de vraag naar huurwoningen. Voor 
veel jonge mensen is het niet meer zo vanzelfsprekend om een 
woning te kopen. Door flexibilisering van de arbeidsmarkt is het 
steeds moeilijker om te voldoen aan de eisen voor een lening bij 
de bank. Tegelijkertijd heeft de economische crisis duidelijk 
gemaakt dat het soms helemaal niet zo verstandig is om een 
woning te kopen. In plaats van een middel tot vermogensopbouw 
kan een eigen woning in een kwetsbare lokale woningmarkt net 
zo goed een blok aan het been worden.

veel fijnmaziger worden. Er zullen meer bestelbusjes in de stad 
rondrijden, met mogelijk meer congestie en luchtvervuiling als 
gevolg. Daarnaast zullen er locaties in de buurt worden ingericht 
waar bestellingen kunnen worden afgehaald, zoals de ophaal-
punten van Bol.com bij Albert Heijn, ophaallocaties van deBuren, 
of de pick up points van Albert Heijn zelf. 

De pick up points zijn samen met de opkomst van treinstations en 
tankstations als aankooplocaties tekenen dat in de retailwereld 
ook gemak steeds meer centraal komt te staan. Zo komen naast 
de binnenstad andere aankooplocaties op en is het niet vanzelf-
sprekend meer dat de binnenstad de primaire aankooplocatie is. 
De binnenstad zal dus in toenemende mate meer moeten bieden 
dan winkels. Steeds meer binnensteden zetten daarom ook in op 
sfeer en beleving.

Momenteel staat in Nederland gemiddeld bijna 9 procent van het 
winkeloppervlak leeg. Een derde van deze leegstand is, met een 
leegstand van langer dan drie jaar, structureel te noemen. 
Daarbij zijn grote regionale verschillen te zien. Regio’s die te 
maken hebben met bevolkingskrimp vertonen meer leegstand 
dan gemiddeld. Ook is er vooral veel leegstand in de centrale 
winkelgebieden van de kleinere en middelgrote steden.
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HUIZE LIDWINA, SCHIJNDEL

Voormalig ziekenhuis dat werd gebruikt als verzorgingshuis is nu getransfor-
meerd tot appartementen. De kapel is een wijkservicepunt geworden; een 
informatiepunt over wonen, welzijn, zorg en inkomen, dagverzorging/opvang 
voor mensen met beperkingen en een wijkrestaurant, uiteraard voorzien van 
wifi. www.vvkh.nl/nl-nl/projecten/huize-lidwina-schijndel

Foto: John Vos
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Tot slot worden mensen kritischer ten aanzien van de energie-
prestatie van woningen. Nu energienotaloze woningen geen 
toekomstmuziek meer zijn, worden op dat gebied steeds hogere 
eisen gesteld aan nieuwbouwwoningen.

Kortom, de vraag naar woningen is aan het veranderen, wordt 
diverser en waar ‘wonen’ tot voor kort ‘werk’ volgde, bepaalt de 
woonomgeving nu steeds vaker waar mensen gaan werken.  
De woonomgeving wordt belangrijker.

Tegelijkertijd is de woningbouwproductie door institutionele 
partijen de afgelopen jaren weinig divers geweest. Rijwoningen 
domineren nog steeds de nieuwbouwproductie, terwijl juist dat 
type woningen in Nederland al volop aanwezig is. Ook is de 
nieuwbouwproductie door ontwikkelaars de afgelopen tijd 
grotendeels tot stilstand gekomen. In dit spectrum is het niet 
verwonderlijk dat particuliere woningbouw is toegenomen en dat 
andere innovatieve ontwikkelaars opstaan. Zij bieden een reeks 
aan nieuwe woonproducten, als wooncoöperaties met gedeelde 
voorzieningen, innovatieve renovatieconcepten, catalogus-zelf-

Een internationalere bevolking met mensen die tijdelijk in 
Nederland komen werken, zorgt ook voor een vraag naar meer 
tijdelijke woonvormen: van goedkope huurwoningen voor 
goedkope arbeidskrachten tot modaal en hoger segment 
huurwoningen geschikt voor gezinnen en long stay-appartemen-
ten voor buitenlandse kenniswerkers. Een andere tijdelijke 
woonvorm is het concept van het parentshouse, tijdelijke opvang 
van pas gescheiden ouders waar kinderen op bezoek kunnen 
komen. In een samenleving waarin echtscheidingen geen 
uitzondering meer zijn, komen daarnaast ook nieuwe meer 
permanente woonvormen op als bijvoorbeeld samenwonende 
eenoudergezinnen.

De woning is ondertussen al lang niet meer alleen een plek om 
te wonen. De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en 
de promotie van thuiswerken hebben ervoor gezorgd dat de 
woning ook steeds meer een werkplek is geworden. Daarnaast 
wordt de woning met de vergrijzing steeds vaker de plek waar 
zorg kan worden ontvangen. Zo wordt het woonhuis steeds meer 
een leefhuis, met specifieke eisen aan indeling en ruimtes.

SOET OP SUY T, HELMOND

Suytkade Helmond wordt ontwikkeld tot een centrumwijk. Tot die tijd 
worden de wachtende gronden onder de noemer Soet op Suyt gebruikt 
voor diverse tijdelijke en permanente groen- en natuurprojecten 
waaronder 14 thematuinen. www.suytkade.nl/soet-op-suyt

Foto: Gemeente Helmond

DE VERANDERENDE VRAAG 
NAAR RUIMTE VRAAGT MEER 
FLEXIBILITEIT EN ZAL LEIDEN 
TOT MEER FUNCTIEMENGING  
IN BUURTEN EN GEBOUWEN.
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Zij zorgen voor tijdelijke programmering, betrekken hun netwerk 
of bouwen nieuwe netwerken en dragen bij aan een nieuw imago 
voor een gebied. Verder worden partijen die tot voor kort niet bij 
planvorming betrokken waren, zoals energie-, water- of 
IT-bedrijven, steeds actiever in gebiedsontwikkeling. Zij zien in 
dat ook zij een rol spelen in de realisatie van slimme steden. Zo 
is de afgelopen jaren naast traditionele gebiedsontwikkeling een 
breed scala aan alternatieven ontstaan. Het lijkt erop dat de 
oude manier van gebiedsontwikkeling als exclusief samenspel 
tussen gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties passé is.

Verder lezen:

Platform31 (2015), Winkelgebied van de toekomst, lessen voor de praktijk, 

Den Haag: Platform31.

Gebruikte bronnen:

•  CPB (2012), Kantorenmarkt in historisch en toekomstig perspectief, 

 Den Haag: Centraal Planbureau.

•  Compendium voor de Leefomgeving (2014), Leegstand van kantoren 

1991-2014, Geraadpleegd 25 maart 2015 http://www.compendiumvoor-

deleefomgeving.nl/indicatoren/nl2152-Leegstand-kantoren.htm-

l?i=36-177.

•  Foresight (2013), The future of manufacturing, a new era of opportunity 

and challenge for the UK, Project report, London: The Government 

Office for Science.

bouwwoningen onder architectuur, woningen die in een handom-
draai te realiseren zijn als Wikihouse 4.0, en ze experimenteren 
met 3D-geprinte woningen.

FLEXIBILITEIT EN FUNCTIEMENGING
De veranderende vraag naar ruimte vraagt meer flexibiliteit, 
zowel in duur van gebruik van ruimte, in vormen van eigendom 
als in meer mogelijkheden tot menging van functies. Deze 
behoefte aan flexibiliteit en functiemenging conflicteert soms 
met de wijze waarop ruimtelijke ontwikkelingen momenteel 
gestuurd worden. Zo zijn bestemmingsplannen vaak zeer 
gedetailleerd en dicteren zij vooral functiescheiding. Er wordt 
wel steeds meer geëxperimenteerd met flexibele bestemmings-
plannen en ook de invoering van de nieuwe omgevingswet moet 
bijdragen aan meer flexibiliteit.

ANDERE RUIMTEPRODUCTIE
Zoals er in de woningbouwproductie nieuwe spelers opkomen, 
verandert ook de manier waarop gebieden ontwikkeld of 
getransformeerd worden. Tot voor kort werd gebiedsontwikke-
ling gedomineerd door enkele grote investerende partijen – 
gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties. Dit speelveld is 
tegenwoordig uitgebreid met kleinere ontwikkelaars, collectie-
ven en particulieren. Tijdelijk gebruik van ruimte heeft een 
belangrijke rol gekregen in de transformatie van gebieden en 
steeds vaker zijn creatieve stadsmakers daarbij betrokken.
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CHV NOORDKADE, VEGHEL

Ooit de locatie van Europa’s grootste mengvoederfabriek, nu de thuishaven 
voor diverse organisaties die zich richten op kunst, food, cultuur en 
vrijetijdsbesteding. Het gebied wordt geleidelijk ontwikkeld, waarbij 
particuliere initiatieven onder regie van de projectontwikkelaar een kans 
krijgen en de gemeente met name faciliteert. www.chvnoordkade.nl

Foto: CHV Noordkade
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ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON

Ad Pijnenborg vertelt tijdens de bijeenkomst ‘Het nieuwste 
organiseren’ van BrabantKennis over Zorgcoöperatie Hoogeloon, de 
eerste zorgcoöperatie van Brabant en van Nederland. De coöperatie 
heeft als doel om mensen de gelegenheid te geven zo lang mogelijk in 
hun eigen gemeenschap te blijven wonen. De coöperatie is begonnen 
met het koken van maaltijden, maar inmiddels regelt de coöperatie 
ook zorg thuis, dagopvang en een zorgloket. Ze beheert diverse 
aanleunwoningen en bouwde twee zorgvilla’s. Op de benedenverdie-
ping van deze zorgvilla’s wonen ouderen die zorg nodig hebben en de 
appartementen op de eerste verdieping worden verhuurd aan jongeren. 
De coöperatie zorgt voor een enorme verbondenheid in Hoogeloon waar 
in totaal 2100 mensen wonen. www.zorgcooperatie.nl

Foto: Willeke Machiels
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De economische crisis heeft geleid tot een forse afname van het 
investeringsvermogen van partijen die van oudsher een grote rol 
spelen in stedelijke en regionale ontwikkeling: overheid, 
woningcorporaties, grote vastgoedbeleggers en hun ontwikke-
laars. Banken stellen minder kredieten beschikbaar voor 
leningen en hypotheken. Terwijl een voorzichtig economisch 
herstel gloort, is de Europese economische situatie nog verre 
van stabiel te noemen. In deze context verschuiven de onderlinge 
verhoudingen tussen de overheid, markt en samenleving en 
veranderen de daarbij behorende rollen en verantwoordelijkhe-
den. De speelruimte voor kleinere spelers groeit en er is een 
geleidelijke omschakeling ingezet van hiërarchische machts- en 
samenwerkingsstructuren naar horizontale netwerkstructuren.

PARTICIPATIESAMENLEVING EN DE DOE-DEMOCRATIE
De crisis heeft versneld duidelijk gemaakt dat de opgebouwde 
verzorgingsstaat niet houdbaar is voor de langere termijn. Door 
de vergrijzing zal het beroep op regelingen van de verzorgings-
staat toenemen, terwijl het de vraag is of de overheid met een 
krimpende beroepsbevolking grotere overheidsinkomsten kan 
genereren. Zodoende koerst de overheid sinds enkele jaren op 
een transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, 
waarin een grotere rol is weggelegd voor de eigen verantwoorde-
lijkheid van burgers.

Tegelijkertijd is in de samenleving de wens tot zelfbeschikking 
gegroeid en nemen steeds meer mensen het heft in eigen 
handen. Door opschaling van instituties (als ziekenhuizen, 
woningcorporaties, zorgverzekeringen) en bedrijven en enkele 
daaraan gerelateerde schandalen is het wantrouwen in de 
samenleving ten aanzien van deze instituties en bedrijven 
gegroeid. Grote groepen in de samenleving voelen dat dergelijke 
instituties en bedrijven niet het belang van de burger of de klant 
centraal stellen, maar eerder het belang van degenen op hoge 
posities of de belangen van de investeerders. 

Dankzij internet, technologie en de netwerksamenleving zijn de 
mogelijkheden tot zelforganisatie enorm toegenomen. In de 

samenleving zien we steeds meer initiatieven van mensen om in 
energiecoöperaties samen duurzame energie op te wekken, 
samen te zorgen voor betaalbare en persoonlijke zorg via 
zorgcoöperaties of zogenoemde stadsdorpen, coöperatieve 
verzekeringen op te zetten (broodfondsen), zelf of samen 
woningen te bouwen of te renoveren, voedselcoöperaties en 
buurtmoestuinen op te zetten, te experimenteren met bewoners-
bedrijven, et cetera.

De deeleconomie groeit in deelplatforms en deelnemers. Spullen 
lenen van buurtgenoten doe je via Peerby, auto’s deel je via 
Snappcar, Croqqer koppelt klussers en mensen die thuis klussen 
op te knappen hebben, WeHelpen verbindt mantelzorgvraag en 
-aanbod, thuiskoks koken voor buurtgenoten via Thuisafgehaald. 
Soms worden diensten en goederen om niet uitgewisseld, soms 
wordt ervoor betaald. Al met al groeit zo een informele econo-
mie. Tegelijkertijd zijn er ook platforms die geschaard worden 
onder de deeleconomie, terwijl zij eigenlijk traditionele economi-
sche modellen als basis hebben, zoals kamerverhuurplatform 
Airbnb en taxi-app Uber. Ze maken het overigens wel voor veel 
mensen makkelijk de markt te betreden en inkomsten te 
genereren.

NETWERKSAMENWERKING
Sinds de jaren 90 werken overheid en bedrijven samen in een 
publiek-private samenwerking op basis van grote langdurige 
contracten. Terwijl marktpartijen daarbij mede-investerende en 
mede-risicolopende partijen zijn, blijkt de overheid toch vaak 
nog de traditionele opdrachtgever die het grootste risico voor 
haar rekening neemt. Naast deze vormen van samenwerking 
groeien de laatste tijd andere samenwerkingen tussen publieke 
en private partijen die meer het karakter hebben van een 
netwerksamenwerking. Zoals de triple helix-samenwerking, 
waarbij overheid, bedrijfsleven en onderwijs structureel 
samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Een dergelijke 
samenwerking wordt wel voorwaardelijk beschouwd voor 
innovatie en een veerkrachtige lokale economie. Om de econo-
mische concurrentiepositie van een regio als geheel sterk te 

TREND 7
NIEUWE VERHOUDINGEN
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wat moet is sindsdien het adagium. Ook in het sociaal domein 
worden nu overheidstaken overgeheveld van het Rijk naar 
gemeenten. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
jeugdzorg, werk en inkomen (participatiewet) en zorg (AWBZ 
begeleiding en ondersteuning). Een belangrijke aanjager van 
deze ontwikkeling is dat er steeds meer belang wordt gehecht 
aan de lokale behoefte; van een aanbodgestuurde naar vraagge-
stuurde invulling van overheidstaken.

Daarnaast wordt de opvatting breed gedragen dat in een steeds 
complexere samenleving, met een veelheid aan spelers, het 
hiërarchische sturingsmodel van command en control minder 
voldoet. Allereerst omdat top-down-instructies in een complex 
maatschappelijk systeem al snel tot vertraging, verwatering en 
verzanding leiden. Daarnaast omdat dergelijke sturing weinig 
wendbaar is op een veranderende behoefte. Instituties zijn 
adaptief als ze niet alleen goed zijn ingericht op specifieke taken, 
maar ook in staat zijn om oplossingen te vinden wanneer de 
omgeving verandert. Belangrijke manieren om dit te realiseren, 
zijn het bevorderen van decentrale oplossingen en ruimte bieden 
voor maatwerk, betrokkenheid en lokale verschillen.

Decentralisatie is volgens sommigen ook een middel om het 
groeiende wantrouwen van burgers in de politiek te bestrijden. 
Zo stelt Benjamin Barber, schrijver van het boek If mayors ruled 
the world, dat lokale politiek vooral gaat om zaken die er 
daadwerkelijk toe doen in het dagelijks leven van mensen. 
Nationale politiek is met haar abstracte onderwerpen te ver 
verwijderd van die dagelijkse leefwereld. Ideologische veren 
wakkeren rivaliteit aan waardoor nationale politici in hun diepste 
wezen ongeschikt zijn voor samenwerking en het formuleren van 

houden moeten partijen tijdig herkennen wat er elders gebeurt 
en de relevantie van ontwikkelingen bepalen voor de eigen regio. 
Juist niet-overheden, zoals marktpartijen of kennisinstellingen, 
dragen hieraan bij. Brainport Eindhoven is de eerste regio die 
deze vorm van samenwerking in 2001 als uitgangspunt nam. 
Ondertussen wordt in steeds meer regio’s met deze publiek-
private samenwerkingsvorm gewerkt.

Deze gevierde vorm van publiek-private samenwerking kent 
echter ook kritiek. Zo is deze in de ogen van sommigen beperkt 
en weinig flexibel. Een structurele samenwerking tussen 
overheid, een aantal grote bedrijven en onderwijsinstellingen 
gaat voorbij aan de veelheid van partijen in de samenleving – 
aan het midden- en kleinbedrijf en sociaalondernemers –, is 
gedreven door het denken vanuit aanbod in plaats van vanuit 
vraag of behoefte en gaat voorbij aan de kansen die ook buiten 
de structurele samenwerking tussen enkele partijen liggen. Er 
klinkt een pleidooi om samenwerking meer als ecosysteem te 
benaderen, als een dynamisch proces waarbij continu nieuwe 
partijen in samenwerkingen uitgenodigd en verwelkomd worden. 
Dit vraagt van de overheid dat niet alleen bestuurders, maar ook 
ambtenaren veel meer in het veld opereren. Zij moeten immers 
relevante maatschappelijke initiatieven herkennen en faciliteren 
én ontvankelijk zijn voor ‘unsolicited proposals’ (initiatieven van 
niet-overheden). Deze benadering wordt ook wel eens aangeduid 
met de term quadruple helix.

DECENTRALISATIE
In het ruimtelijk domein wordt sinds de Nota Ruimte uit 2004 
ingezet op decentralisatie van overheidstaken naar het niveau 
van de provincie en de gemeente. Decentraal wat kan, centraal 

STADSDORP

Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het 
doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. In 2010 is in Amsterdam 
Stadsdorp Zuid begonnen, daarbij gebruik makend van de ideeën en 
ervaringen van het Village to Village Network. Hierbij gaat het om ouderen, 
die onderling willen zorgen dat zij lang actief, gezond en veilig thuis kunnen 
(blijven) wonen. Het concept wordt door steeds meer bewonersnetwerken in 
Amsterdam en daarbuiten gekopieerd. www.stadsdorpenamsterdam.nl

Foto: Stadsdorp Zuid

AS50

As50 is een regionale samenwerking van de gemeenten Oss, Uden, Veghel 
en Bernheze. De samenwerking As50 richt zich op versterking van de 
regionale economie en het ondernemersklimaat. Hoewel er in verschillende 
sectoren activiteiten plaatsvinden, ligt de focus op de sector agrofood (‘van 
grond tot mond’). Aanvullende thema’s van het samenwerkingsverband zijn 
Aantrekkelijk Landschap, Voeding en Gezondheid en Duurzaamheid. De 
aanleg van de A50 vormt de oorsprong van dit samenwerkingsverband.
www.as50.nl

Foto: Willem Hollemans
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toekomst op verschillende schaalniveaus en domeinen samen-
werking aangaan. Twee zaken zullen daarbij naar verwachting 
aandacht vragen. Hoe om te gaan met de menselijke drang tot 
competitie en concurrentie? Vaak profileert lokaal bestuur de 
eigen gemeente door zich af te zetten en beter te etaleren dan 
andere, vaak naburige, gemeenten. En hoe is democratische 
legitimiteit gewaarborgd in – mogelijk een veelheid aan – 
regionale samenwerkingen? 

Verder lezen:

Lans, J. van der (2011), Loslaten, vertrouwen, verbinden, Amsterdam: 

Stichting DOEN.

WRR (2012), Vertrouwen in burgers, Den Haag: Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid.

WRR (2013), Naar een lerende economie; Investeren in het verdienvermogen 

van Nederland, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-

leid.

Barber, B. (2013), If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising 

Cities, New Haven, CT: Yale University Press.

00:/ (2012), Compendium For The Civic Economy; What our cities, towns and 

neighbourhoods can learn from 25 trailblazers, Haarlem: Trancity.

Putters, K. (2014), Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenle-

ving, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Gebruikte bronnen:

•  Rli (2014), De toekomst van de stad, de kracht van nieuwe verbindingen, 

Den Haag: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

gemeenschappelijke belangen. Burgemeesters, voor Barber het 
symbool van lokale politiek, moeten het vooral hebben van 
pragmatische kwaliteiten en engagement. De crisis waar de 
democratie zich in bevindt kan alleen bestreden worden met 
méér democratie, dus ook meer macht, op het lokale niveau.

REGIONALE SAMENWERKING
In een context waar steeds meer belang wordt toegedicht aan de 
stad en de stedelijke regio in economische ontwikkeling, groeit 
de noodzaak van regionale samenwerking. Zeker in Nederland 
waar de steden opzichzelfstaand te klein zijn om een rol van te 
betekenis te spelen in het internationale speelveld. Samenwer-
king tussen steden onderling of steden en omliggend gebied kan 
elkaars kwaliteiten versterken en agglomeratievoordelen 
realiseren. Zie ook de trend De stad in opkomst.

Tegelijkertijd kan regionale samenwerking ook de slagvaardig-
heid van gemeenten vergroten. Bijvoorbeeld in het uitvoeren van 
bepaalde taken als regionaal openbaar vervoer. In enkele 
grootstedelijke regio’s werd dit uitgevoerd door de stadsregio’s 
(de zogenoemde WGR+ regio’s). Sinds 1 januari 2015 zijn deze 
samenwerkingsverbanden opgeheven, maar hebben gemeenten 
onderling nieuwe afspraken gemaakt over hoe ze het regionale 
vervoer organiseren. Soms is daarbij sprake van een soortgelijke 
constructie als de stadsregio. Ook bij de decentralisatie van 
taken in het sociaal domein van Rijk naar gemeenten kan 
samenwerking tussen gemeenten bijdragen aan optimale 
invulling van deze taken.

Worden adviezen van instanties als de Raad voor de leefomge-
ving en infrastructuur opgevolgd, dan zullen gemeenten in de 
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MAATSCHAPPELIJK AANBESTEDEN

Maatschappelijk aanbesteden is in opkomst. Zo is in de Amsterdamse Indische 
buurt een proef gestart met maatschappelijk aanbesteden. De gemeente gaat 
op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met burgers, ondernemers en 
buurtorganisaties om maatschappelijke opgaven aan te pakken; van het 
runnen van een buurthuis tot het ondersteunen van actieve bewoners.  
Daarbij wordt gekeken naar de taakverdeling tussen de verschillende 
partijen en wordt geld beschikbaar gesteld om taken uit te voeren.  
www.maatschappelijkaanbesteden.nl

Foto: Hans Gommer

G1000 UDEN

In navolging van Brussel en Amersfoort is najaar 2014 in Uden een 
G1000-burgertop georganiseerd. Uit de burgertop kwamen diverse ideeën 
waar nu verder aan wordt gewerkt, zoals op het gebied van zorg, leren en 
duurzaamheid. www.g1000uden.nl

Foto: Gemeente Uden
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SCENARIO 1

AANTREKKELIJKE WOONSTAD

REGIO-ECONOMIE, ECONOMISCHE 
WAARDEN, LEIDERSCHAP

SCENARIO 3

ONDERNEMENDE PIONIERSTAD 

INTERNATIONALE ECONOMIE,
ECONOMISCHE WAARDEN, 

GELIJK SPEELVELD

SCENARIO 2

BLOEIENDE STREEKSTAD

REGIO-ECONOMIE, BALANS IN  
WAARDEN, GELIJK SPEELVELD

SCENARIO 4

SLIMME INDUSTRIESTAD

INTERNATIONALE ECONOMIE,  
ECONOMISCHE WAARDEN,  

LEIDERSCHAP
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De toekomstscenario’s voor Midsize Brabant zijn 
voorstellingen van de nabije toekomst, geen voorspel-
lingen. Elk scenario biedt een denkraam voor een 
specifieke ontwikkelingsrichting. De toekomstige 
realiteit zal eerder een combinatie van scenario’s zijn, 
maar welke combinatie het meest voor de hand ligt 
verschilt van stad tot stad en van regio tot regio. De 
scenario’s kunnen helpen de eigen stad in de regio te 
positioneren. Samen met de Kijk op Midsize en het 
Trendpanorama bieden ze handvatten om het eigen 
beleid door te lichten en toekomstbestendig te maken.

VOORSTELLINGEN VAN DE NABIJE TOEKOMST
In het voorgaande deel van deze publicatie hebben we een blik 
geworpen op het functioneren van de Midsize-steden en zeven 
voor de ontwikkeling van Midsize Brabant belangrijke trends op 
een rij gezet. De trends zijn ontwikkelingen die al in gang gezet 
zijn. Daar zien we om ons heen allerlei bewijs van. Maar in welke 
mate en hoe deze trends in de toekomst doorzetten, is afhanke-
lijk van een aantal factoren: de manier waarop de macro-econo-
mie zich ontwikkelt, het waardepatroon in de samenleving en de 
wijze waarop de macht in de samenleving verdeeld is. Dit zijn 
onzekere factoren, die we daarom variabelen noemen. 

Op basis van deze variabelen hebben we vier toekomstscenario’s 
geformuleerd. De combinatie van variabelen is zodanig gekozen 
dat er vier voor Midsize Brabant relevante scenario’s ontstaan. 
Uiteraard zal het ene scenario meer toepasselijk zijn voor de ene 
stad dan voor de andere. Ze kunnen ook relevant zijn voor 
middelgrote steden buiten Brabant, maar het zijn vooral scena-
rio’s voor middelgrote steden met een industrieel verleden en zijn 
geschreven op basis van de uitgangssituatie van Midsize Brabant.

De scenario’s zijn geen voorspellingen, maar voorstellingen van 
hoe de wereld er over 10 tot 15 jaar uit kan zien, wat dit op lokaal 
niveau betekent en hoe dit invloed kan hebben op het functione-
ren van de middelgrote stad. Elk scenario biedt een denkraam 
voor een specifieke ontwikkelingsrichting.

POSITIONERING EN TOEKOMSTBESTENDIG BELEID
Als er uit de Kijk op Midsize en het Trendpanorama iets duidelijk 
wordt, dan is het wel dat de wereld in rap tempo aan het 
veranderen is. De veranderingen hebben een belangrijke invloed 
op de economische en maatschappelijke toekomst van de 
Brabantse Midsize-steden afzonderlijk en van de regio’s waar zij 
deel van uitmaken. Bovendien heeft de Kijk op Midsize laten zien 
dat er niet één smaak van Midsize-Brabant is. Elke stad kent een 
eigen historie en heeft een andere uitgangspositie. Ook regionaal 
– en tussen de verschillende geïdentificeerde clusters – zijn er 
grote verschillen. Soms vragen ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in een stad of regio dringend om heldere keuzes voor de 
toekomst. Soms ligt de urgentie juist bij de toekomstige uitda-
gingen die in de trends naar voren komen.

De geschetste scenario’s kunnen een bijdrage leveren aan het 
debat over de positionering van de eigen gemeente in relatie tot 
andere gemeenten in de regio. Een debat waarbij het niet alleen 
gaat over de positie van Oss, Uden, Veghel, Helmond, Waalwijk, 
Oosterhout, Roosendaal of Bergen op Zoom ten opzichte van een 
andere stad. Maar ook over de relatie van bijvoorbeeld Oss met 
Den Bosch en Nijmegen en vice versa. En omdat eerder al is 
gesproken over clusters van steden zijn de scenario’s ook 
instrumenteel voor het debat over de positionering van regio’s als 
geheel. Het gesprek over welk scenario meer of minder past bij de 
stad of regio ‘die je bent’ en bij de stad of regio ‘die je zou willen 
zijn’ zal zeker tot boeiende en verhelderende discussies leiden.

Daarnaast kunnen de scenario’s helpen het beleid van gemeen-
ten en de provincie toekomstbestendig te maken. Door bestaand 
beleid te bekijken vanuit de verschillende scenario’s kan 
geconstateerd worden waar het beleid faciliterend en stimule-
rend is en waar het schuurt. De scenario’s kunnen helpen om de 
eigen beleidsagenda voor de toekomst te bepalen.

LEESWIJZER 
Elk scenario start met een korte schets van de context aan de 
hand van de variabelen; een beschrijving van hoe de samenleving 

TOEKOMSTSCENARIO’S  
MIDSIZE BRABANT
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een meer circulaire economie, kunnen ervoor zorgen dat de 
trend van steeds verdere globalisering en concentratie van 
economische dynamiek in megasteden – en dus verdere 
mondiale fragmentatie van productieketens met grote 
onderlinge afhankelijkheid – wordt afgeremd.

•  Internationale economie: Ontwikkelt de macro-economie zich 
echter zodanig dat relatief kleine steden met een gespeciali-
seerd profiel een belangrijke rol kunnen spelen, dan zijn er 
wellicht kansen voor de Midsize-stad om ofwel zelfstandig of 
als onderdeel van een gespecialiseerde regio een internatio-
nale rol van betekenis te spelen.

Deze verschillende smaken in de ontwikkeling van de lokale 
economie (regio-economie of internationale economie) komen ook 
terug in de verkenning van de economische toekomst van Neder-
land van het Centraal Planbureau, getiteld: The Netherlands 2040.

DOMINEREND WAARDENPATROON: ECONOMISCHE WAARDEN, 
BALANS IN WAARDEN
Het lijkt erop dat mensen naast economische waarden meer 
belang zijn gaan hechten aan zachte waarden als sociale en 
ecologische waarden. Sinds jaar en dag, sinds de opkomst van 
het kapitalisme, zijn economische waarden voor het grootste 
deel van de bevolking leidend geweest. ‘Als ik geld heb dan kan 
ik datgene kopen - auto, huis, ver-weg-vakantie - waarmee ik 
bijdraag aan mijn geluk.’ Nu rijkdom alom aanwezig is en 
economische waarden door de crisis onder druk zijn komen te 
staan, komen andere waarden (sociale en ecologische) meer en 
meer in beeld. Waarden die daarnaast meer aandacht krijgen 
door de steeds vaker gevoelde negatieve gevolgen van individua-
lisering en een groeiend bewustzijn over klimaatverandering.  
De vraag is echter wat in de nabije toekomst het dominerend 
waardenpatroon in de samenleving is.

Voor het dominerend waardenpatroon in de nabije toekomst zijn 
er ook twee denkrichtingen:
•  Economische waarden: het streven naar economische groei 

zal in de samenleving en bij individuen altijd de boventoon 

en de economie zich ontwikkeld hebben. Dan volgt een korte 
beschrijving van wat in deze context de positie van de middelgro-
te stad is en voor welke middelgrote (Brabantse) steden dit 
scenario meer of minder relevant is. Vervolgens wordt het 
functioneren van de stad beschreven, waarbij wordt ingezoomd 
op de bevolking en wonen, op economie en werken, op maat-
schappelijke voorzieningen en op de relatie van de middelgrote 
stad met haar omgeving. Op basis van het scenario worden 
enkele aandachtspunten en ruimtelijke opgaven naar voren 
gebracht. Tot slot wordt ingegaan op het handelingsperspectief 
voor de lokale overheid.

DE VARIABELEN

LOKALE ECONOMIE: REGIO-ECONOMIE, INTERNATIONALE 
ECONOMIE 
Wat voor betekenis heeft de lokale economie van de Midsize-stad?
Is de reikwijdte ervan beperkt tot de eigen regio of kan deze een 
rol spelen op het internationale speelveld? De betekenis van de 
lokale economie hangt af van de uitgangspositie van een stad, 
die sterk bepaald wordt door het verleden. Maar ook macro-
economische ontwikkelingen hebben grote invloed.

Voor de toekomstscenario’s voor Midsize Brabant nemen we 
deze vraag mee als variabele met twee denkrichtingen:
•  Regio-economie: Als internationale economische activiteit zich 

concentreert in de megasteden van de wereld zal Nederland 
als geheel nauwelijks nog een rol van betekenis spelen. De 
economie van de Midsize-steden zal dan al snel een beperkt 
bereik hebben en de eigen stad en directe omliggende regio 
niet ontstijgen. Een dergelijk beperkt bereik kan ook het 
resultaat zijn van een regionalisering van de economie. Verder 
groeiende geopolitieke spanningen, maar ook het streven naar 

DE TOEKOMST IS ONGEWIS:  
DE ONTWIKKELING VAN DE  
MACRO-ECONOMIE, HET  
WAARDEPATROON EN  
MACHTSVERHOUDINGEN  
IN DE SAMENLEVING ZIJN 
ONZEKERE FACTOREN.
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mensen initiatief. Zij worden daarbij geholpen door technologi-
sche innovaties, de brede beschikbaarheid van informatie en 
onlinecursussen en nieuwe diensten die worden aangeboden.

De energieke samenleving is geënt op het idee van een gelijk 
speelveld. Iedereen kan initiatief nemen en wordt gelijk behan-
deld. Of deze ontwikkeling van meer initiatief echt breed doorzet 
is de vraag. Niet iedereen is tot initiatief in staat, of heeft daar 
zin in. Het is de vraag of de energieke samenleving inspeelt op, 
of zorg draagt voor, de behoeften van deze mensen. Daarnaast 
wordt wel eens gewaarschuwd dat een focus op zelforganisatie 
zal leiden tot een groeiend onderscheid tussen de ‘haves’ en de 
‘have nots’. Het kan zijn dat een roep om leiderschap groeit en/of 
dat de behoefte aan gemak (waarom zaken zelf regelen als 
anderen dat wellicht beter kunnen) ruimte geeft aan leiderschap. 
Dat organisaties, bedrijven en charismatische personen weer de 
ruimte krijgen om de koers te bepalen. Een rol die met econo-
misch herstel op de horizon ook weer makkelijker vervullen is.

Zodoende zijn er twee denkrichtingen als het gaat over de 
machtsverhoudingen in de samenleving:
•  Leiderschap: de koers van de ontwikkeling van de samenleving 

en van lokale gemeenschappen wordt bepaald door een select 
aantal spelers. Denk daarbij aan invloedrijke bedrijven en 
instellingen, personen met een groot netwerk of het lokale 
openbaar bestuur. Er kan sprake zijn van een innige samen-
werking tussen deze koersbepalers, maar dat hoeft niet.

•  Gelijk speelveld: in de samenleving en in lokale gemeenschap-
pen wordt op een horizontale manier samengewerkt.  
Technologische innovatie en open data hebben gezorgd voor 
een nieuwe invulling van democratie. Overheid, bedrijven, 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers 
werken op een dynamische manier met elkaar samen in 
gelegenheidscoalities.

voeren. In het waardenpatroon van het gros van de mensen 
zullen economische waarden ook in de nabije toekomst een 
dominante positie blijven houden.

•  Balans in waarden: de periode van economische crisis, de 
trend van individualisering en groeiend bewustzijn voor 
klimaatverandering zullen uiteindelijk leiden tot een situatie 
waarin economische, sociale en ecologische waarden voor het 
grootste deel van de bevolking steeds meer in evenwicht 
komen. In de nabije toekomst is de balans in waarden het 
dominerend waardenpatroon.

Bij deze onzekere ontwikkeling voor de nabije toekomst speelt 
de economische crisis een grote rol. Ook al gloort het einde van 
de crisis aan de horizon, de economische situatie in Europa is 
nog verre van stabiel. Hoe langer de crisis duurt hoe meer in  
de samenleving belang gehecht zal worden aan andere dan 
economische waarden. De wijzer kan bij een langdurende 
economische crisis echter ook doorslaan naar een ieder-voor-
zich-mentaliteit waarbij economische waarden dominant blijven. 

MACHTSVERHOUDINGEN: LEIDERSCHAP, GELIJK SPEELVELD
Door decennia van privatisering en de economische crisis zijn 
machtsverhoudingen gaan schuiven. Was eerst de overheid de 
spelverdeler, langzaamaan is het speelveld dichter bevolkt 
geraakt en zijn er meer en meer partijen die een bepalende rol 
spelen of opeisen. Eerst waren dat partijen als woningcorpora-
ties, zorgverzekeraars, multinationals, grote vastgoedontwikke-
laars en beleggers. Sinds de economische crisis en met de 
opkomst van de netwerksamenleving laten ook kleinere spelers 
van zich horen. Denk aan maatschappelijke initiatieven, coöpera-
ties of kleinere actieve ondernemers en sociale ondernemingen. 
Aansluitend hierop is door de overheid een transitie ingezet van 
de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij, waarbij 
een nog grotere rol is weggelegd voor burgers zelf. De ontwikke-
lingen van de laatste jaren worden ook wel aangeduid met de 
term ‘energieke samenleving’. In de energieke samenleving zijn 
mensen steeds vaker ook producent in plaats van alleen 
consument. Om te voorzien in de eigen behoeften nemen 
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Het is 2030. De economische competitie is steeds verder 
geglobaliseerd. De economische dynamiek speelt zich inter-
nationaal af tussen megasteden en grootstedelijke regio’s.  
De stedelijke regio’s van Nederland, de Randstad en de regio 
Eindhoven, spelen een bescheiden rol in dit krachtenveld. Jonge 
talenten vestigen zich in sterk presterende metropolen om zo 
hun carrièrekansen te vergroten. Bedrijven volgen het talent. 
Ook in Nederland concentreert het talent – dat om welke reden 
dan ook besluit niet over landsgrenzen heen te gaan – zich in de 
meest kansrijke grootstedelijke gebieden; gebieden die ook 
mondjesmaat talent uit het buitenland aantrekken.

In die steden doet men zaken en is er voldoende draagvlak voor 
een interessant winkelaanbod en compleet aanbod van maat-
schappelijke voorzieningen. Mensen bewegen makkelijk tussen 
steden, mede doordat mobiliteit door technologische innovatie 
steeds goedkoper is geworden. Als gevolg staat in andere steden 
het draagvlak voor voorzieningen en winkels onder druk. Alleen 
steden die in het grootstedelijk netwerk een unieke positie weten 
vast te houden of te verwerven, behouden voldoende economi-
sche dynamiek. Steden die deze dynamiek ontberen verliezen 
inwoners aan andere gebieden, aan de grote stad of aan het 
groenere en rustigere platteland.

Na een periode waarin door economische recessie meer 
aandacht kwam voor initiatieven vanuit burgers op het gebied 
van zorg en welzijn of energie- en voedselproductie, is het tij 
weer gekeerd. Initiatieven schaalden op doordat grotere 
organisaties toch meer slagkracht bleken te hebben dan kleine 
initiatieven. Zo konden zaken efficiënter en goedkoper georgani-
seerd worden. Ook bleek de betrokkenheid van mensen bij 
dergelijke initiatieven in een steeds verder individualiserende 
maatschappij niet voldoende en lieten ze het liever over aan de 
experts. Door de economische recessie zijn oude grote markt-
partijen wel deels vervangen door nieuwe grote spelers.

Door technologische innovaties zijn diverse nieuwe grote spelers 
een belangrijke rol gaan spelen in het dagelijks leven van 
mensen. Data- en internetbedrijven als IBM, Google en het 
Chinese Baidu hebben met systemen en applicaties het leven 
steeds efficiënter en comfortabeler gemaakt. Gespecialiseerde 
bedrijven als Ascom zorgen er met allerhande domotica voor dat 
we zorgeloos oud kunnen worden in ons eigen huis. Uber heeft 
zich ontwikkeld als aanbieder van betaalbare mobiliteit, ook voor 
degenen die niet zelf een auto besturen.

Ondanks dat technologie mensen steeds zelfstandiger maakt, 
blijven mensen elkaar opzoeken. Digitale sociale netwerken en 
applicaties hebben het steeds makkelijker gemaakt gelijkge-
stemden te vinden. Het sociale verkeer speelt zich dan ook 
vooral af binnen de eigen sociale groep. In die groep zet men 
zich ook in voor anderen, bijvoorbeeld door klusjes op te 
knappen, even in te springen om een zieke kennis of ziek 
familielid te ondersteunen en buurtfeesten zijn de gewoonste 
zaak van de wereld.

DE AANTREKKELIJKE WOONSTAD
De aantrekkelijke woonstad is een middelgrote stad die een 
prettige woonomgeving biedt voor de verschillende doelgroepen. 
Kernbegrippen zijn comfort, groen, ruimte, rust, veiligheid en 
lokale betrokkenheid. Steden met cultuurhistorisch erfgoed of 
een ligging in bijzonder landschap hebben de potentie om ook 
meer vermogende bewoners aan te trekken of vast te houden. 
Het aanbod van voorzieningen is beperkt, maar dankzij internet 
zijn veel producten en diensten toch redelijk makkelijk in huis te 
halen. De aantrekkelijke woonstad met een goede verbinding 
met een grote stad heeft betere kaarten dan meer perifeer 
gelegen middelgrote steden. Concurrentie is er zowel van de 
grote stad, met haar voorzieningen en werkgelegenheid, als van 
kleinere kernen, die wellicht een aantrekkelijker rustig en groen 
woonmilieu bieden.

SCENARIO 1
AANTREKKELIJKE WOONSTAD
REGIO-ECONOMIE, ECONOMISCHE WAARDEN, LEIDERSCHAP
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is. Soms kan de aantrekkelijke woonstad ook een uitweg bieden 
voor huishoudens met een kleine portemonnee voor wie wonen 
in de grote stad al snel te duur is en een betaalbare woning te 
lang op zich laat wachten door lange wachtlijsten in de sociale 
huursector. Daarnaast kan de aantrekkelijke woonstad aantrek-
kelijk zijn voor deeltijd-wonen. Doordeweeks wonen werkenden 
elders, dichtbij werk. In de weekenden biedt de aantrekkelijke 
woonstad een omgeving om te ontspannen. Tot slot kan de 
aantrekkelijke woonstad ook hele specifieke woonmilieus 
bieden, van een actieve seniorenwijk tot wonen voor paardenbe-
zitters die gezamenlijke voorzieningen delen en woonbuurten 
voor mensen die geheel zelfvoorzienend willen zijn.

De lokale woningmarkt kan onder druk komen te staan. Minder 
vraag naar woningen of een mismatch van vraag en aanbod is 
denkbaar. De aantrekkelijke woonstad zet in op trends aan de 
vraagkant van de woningmarkt, op meer diversiteit in woningen 
en woonmilieus en op energiezuinige woningen en woonbuurten. 
In de binnenstad worden voormalige winkel- en werkpanden 
getransformeerd tot, of vervangen door, woningen. In sommige 
minder aantrekkelijke woonwijken, veelal wijken uit de jaren 50 
tot 80 van de vorige eeuw, worden woningen gesloopt om plaats 
te maken voor groen en nieuwe woningen.

Veel groen is een belangrijke kwaliteit van de aantrekkelijke 
woonstad. Verder biedt het de broodnodige dagelijkse voorzie-
ningen en heeft het een goede verbinding met andere steden 
waar het merendeel van haar inwoners werkt, winkelt en 
naartoe gaat voor vermaak.

Doordat buurten in de aantrekkelijke woonstad veelal een dorpse 
sfeer hebben, is er redelijk veel betrokkenheid van bewoners bij 

BRABANT
Middelgrote steden in Brabant waarop het scenario van de 
aantrekkelijke woonstad betrekking kan hebben, hebben te 
maken met een afnemende lokale economische dynamiek – een 
dalende werkgelegenheid – en demografische ontwikkelingen 
als vergrijzing en krimp van het inwonertal. Zeker wanneer de 
lokale economische veerkracht beperkt is, is het scenario 
relevant. Gekeken naar de uitgangspositie van de Midsize-steden 
zal het scenario van de aantrekkelijke woonstad zodoende 
relevanter zijn voor Bergen op Zoom en Roosendaal dan voor 
Veghel en Helmond.

FUNCTIONEREN VAN DE STAD

BEVOLKING EN WONEN
Voor de aantrekkelijke woonstad kan het een uitdaging zijn om 
het aantal inwoners op peil te houden. Het wegtrekken van jonge 
bewoners en hogeropgeleiden zijn gevaren die op de loer liggen. 
De aantrekkelijke woonstad met cultuurhistorie en een ligging in 
bijzonder landschap kan een aantrekkelijke woonomgeving 
bieden voor meer vermogende huishoudens. Ligging in de buurt 
van grotere steden met een breder voorzieningenaanbod kan een 
goede uitgangspositie zijn om hogeropgeleiden en een jonge 
bevolking vast te houden of aan te trekken.

De aantrekkelijke woonstad moet het hebben van aantrekkelijke 
woonmilieus om bewoners te trekken en te behouden. De 
aantrekkelijke woonstad spreekt vooral mensen aan die iets 
anders wensen dan een dynamische woonomgeving in de grote 
stad. Dat kunnen gezinnen zijn met ouders die hun kinderen 
willen laten opgroeien in een rustige en groene omgeving, maar 
ook senioren, voor wie de hectiek van de grote stad te onrustig 

WATERSTOFAUTO

In Japan is de eerste auto te koop die rijdt op waterstof. Het voordeel van dit 
nieuwe type elektrische auto is dat hij niet bij een laadpaal opgeladen hoeft te 
worden. Al rijdend produceert hij zelf stroom en uit de uitlaat komt waterdamp. 
Innovatie rondom het materiaal grafeen is veelbelovend en kan zorgen voor 
goedkope waterstof-brandstofcellen en daarmee voor goedkope mobiliteit. 

Foto: Bexi81 via Wikicommons (CC-BY-SA-3.0)

PICK UP POINT JUMBO

Supermarktketen Jumbo heeft verschillende typen pick up points verspreid 
door Nederland en vooral Brabant: ‘Solo Pick Up Points’ langs belangrijke 
wegen en ‘Drive Through Pick Up Points’ en ‘Walk-in Pick Up Points’ bij 
supermarkten. Het netwerk van pick up points breidt zich steeds verder uit.

Foto: Jumbo
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hebben van goedkoop aanbod, gemak en/of persoonlijke 
aandacht voor en advies aan de klant.

De binnenstad van de aantrekkelijke woonstad heeft het zwaar. 
De meeste winkels zijn al vertrokken of gestopt. Soms is een 
plek in de wijk voor een winkel strategischer dan de binnenstad. 
Heel af en toe is er een speciaalzaak die in staat is geweest in 
een context met groei van online aankopen stand te houden of 
zelfs sterker te worden. Dat zijn zaken met veel kennis, speciale 
producten van hoge kwaliteit, persoonlijke aandacht voor de 
klant en een regionale of zelfs nationale klantenkring. De 
binnenstad heeft met name een sociale en recreatieve functie. 
Denk aan cafés en restaurants of een klein theater of podium. 
Mengformules zijn denkbaar; horeca met winkel, horeca met 
andere recreatieve functies. Als de aantrekkelijke woonstad 
toeristisch-recreatieve kwaliteiten heeft kan hier zelfs meer 
vraag naar zijn, net als naar overnachtingsmogelijkheden. Voor 
een echt dynamische beleving lonken echter andere binnenste-
den in de regio. Veel oude winkelpanden zijn verbouwd tot 
woningen.

De lokale economie wordt verder met name gevormd door 
bedrijven en ondernemers die dienstverlening bieden aan 
particulieren, zoals op het gebied van catering, schoonmaak, 

hun woonomgeving. Samen maken bewoners dat het fijn wonen 
is in de aantrekkelijke woonstad. 

ECONOMIE EN WERKEN
De omvang van de lokale economie van de aantrekkelijke 
woonstad is beperkt. Het draagvlak voor commerciële voorzie-
ningen staat met een stagnerend of krimpend inwonertal en 
digitalisering onder druk. Internetwinkelen en online diensten 
maken het leven toch aangenaam en bieden de aantrekkelijke 
woonstad een interessant perspectief. Winkels in de directe 
nabijheid worden steeds minder belangrijk als vestigingsfactor 
als je toch altijd alles online kunt kopen en laten bezorgen. 
Omdat niet iedereen altijd thuis is, zullen in de aantrekkelijke 
woonstad pick up points komen op strategische plekken in de 
wijk. Ook op aanvoerwegen en knooppunten van openbaar 
vervoer zijn pick up points van supermarkten en webwinkels, al 
dan niet in combinatie met andere winkels. Op deze plekken zijn 
‘to go’ winkelformules tevens populair.

Winkels die in de aantrekkelijke woonstad zullen blijven bestaan, 
zijn met name winkels voor de dagelijkse boodschappen en 
persoonlijke verzorging. De supermarkt, drogist, bloemist, 
dierenspeciaalzaak, kapper, et cetera. Ook doe-het-zelf-zaken 
zullen blijven bestaan. Dit soort winkels moet het voornamelijk 
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DE HOGEWEYK, WEESP

Een dorp voor mensen met dementie, compleet met supermarkt, theater, 
pleinen en een parkje. Elk van de 23 woningen heeft 6 tot 7 bewoners, die 
samen een leefstijlgroep vormen. Ze worden begeleid door een vaste groep 
verzorgers en kunnen op deze manier samen hun leven zo veel als mogelijk 
voortzetten zoals ze gewend waren. www.vivium.nl/hogeweyk

Foto: Vivium
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praktijkgericht onderwijs. Ook op onderwijsgebied kan digitalise-
ring er toe bijdragen dat er decentraal nieuwe ruimtevraag 
ontstaat. Denk aan virtuele scholen en co-learningplekken. 

Op het gebied van zorg zal het aanbod in de aantrekkelijke 
woonstad beperkt zijn. Domotica (verbonden apparatuur in huis) 
en zorg op afstand stellen zorgbehoevenden in staat lang 
zelfstandig te blijven wonen. Lichte zorg kan aan huis geleverd 
worden. Doordat de aantrekkelijke woonstad een prettige 
omgeving biedt voor senioren, zijn er in buurten met veel 
senioren op wijkniveau wel voorzieningen als een gemeenschap-
pelijke ruimte en/of wijkzorgpunten. De aantrekkelijke woonstad 
kan daarnaast een rustige groene omgeving bieden voor 
gespecialiseerde kleinschalige zorgvoorzieningen. De zorg die 
daar geboden wordt kan vervolgens ook aan een bredere lokale 
doelgroep geboden worden, waardoor de aantrekkelijke woon-
stad aantrekkelijker is voor zorgbehoevende ouderen. Maar voor 
een omvangrijker zorgvraag zullen mensen aangewezen zijn op 
zorgvoorzieningen in nabijgelegen grotere steden. 

RELATIE MET OMGEVING EN REGIO 
De aantrekkelijke woonstad is in hoofdzaak een forenzenstad. 
Zodoende is de aantrekkelijke woonstad afhankelijk van goede 

zorg en klussen in en om het huis. Een groot deel van de 
bevolking zal buiten de stad werken en heen en weer pendelen. 
Maar mensen gaan niet elke dag naar hun werkplek in de andere 
stad. Doordat mensen voor een groot deel zelf bepalen wanneer 
en waar ze werken, werken mensen ook vaak thuis of op andere 
locaties. Vanuit deze ‘werknomaden’ of zelfstandig ondernemers 
kan er vraag zijn naar co-werkplekken op plekken waar ook wat 
reuring is, in het hart van de stad of de wijk of op strategische 
plekken op OV-knooppunten of langs uitvalswegen. Daar zijn  
vergaderfaciliteiten per uur te huur en kunnen mensen makkelijk 
zakelijk afspreken. Soms zijn er ondernemers die redelijk plaats 
onafhankelijk kunnen opereren. Zogenaamde cottage-industries. 
Hun markt is niet lokaal. Via internet vinden zij hun klandizie. 
Al met al zal de totale vraag naar bedrijfsruimte en kantoor-
ruimte afnemen.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Ook voor maatschappelijke voorzieningen zal minder draagvlak 
zijn. Scholen zijn er voor de allerkleinsten, maar die zullen er 
steeds minder zijn. Met een dalend leerlingenaantal zal het 
aanbod van scholen ook krimpen. Voor voortgezet onderwijs zal 
al snel uitgeweken moeten worden naar grotere steden in de 
buurt, zeker als het gaat om gespecialiseerd onderwijs of 

BRANDEVOORT, HELMOND

De woonwijken Dierdonk en Brandevoort in Helmond zijn 
vooral heel mooi en worden om die reden ook erg 
gewaardeerd door de bewoners. Dierdonk heeft veel 
groen en waterpartijen en Brandevoort doet denken aan 
een Brabants dorp uit de 17e eeuw. Alle dagelijkse 
voorzieningen zijn aanwezig, maar doordat de nadruk op 
wonen ligt, zijn er bijvoorbeeld weinig voorzieningen 
ingericht voor jongeren.

Foto: Maurits Vink via Wikicommons (CC-BY-2.5-NL)
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woningeigenaren zitten met een hypotheek die hoger is dan de 
woningwaarde. In de aantrekkelijke woonstad waar zelfred-
zaamheid aan belang wint, kan het voor mensen die moeite 
hebben met het voorzien in de eigen behoefte lastiger zijn om 
comfortabel te wonen en leven.

•  In de aantrekkelijke woonstad zal het een uitdaging zijn om de 
leefbaarheid van buurten op peil te houden. Leegstand van 
bedrijventerreinen en kantoren kan een negatieve uitstraling 
hebben op omliggende gebieden. En waar de bevolking krimpt, 
kan ook leegstand van woningen de leefbaarheid van buurten 
negatief beïnvloeden. Voor de lokale overheid zal het met 
minder lokale inkomsten (door minder bedrijvigheid en 
eventueel bevolkingskrimp) een uitdaging zijn om het beheer 
van de openbare ruimte in de hele stad op peil te houden.

•  Naast het beheer kan de daling van inkomsten van de ge-
meente ook andere publieke voorzieningen en investeringen 
onder druk zetten. Denk aan sportvoorzieningen, culturele 
voorzieningen of aan investeringen in de (her)ontwikkeling van 
gebieden.

•  Het aanbod van commerciële en maatschappelijke voorzienin-
gen kan in de aantrekkelijke woonstad zodanig verschralen dat 
het voor buurten en de lokale gemeenschap negatieve 
gevolgen heeft. Denk aan het sluiten van scholen of  

verbindingen met grotere steden waar wel enige economische 
activiteit en werkgelegenheid van enige omvang is. Veel hoger-
opgeleiden zijn aangewezen op werk in de grootste steden van 
Nederland of net over de grens. Soms werken ze doordeweeks in 
een van de megasteden als Londen, Parijs of het Ruhrgebied en 
brengen ze het weekend met het gezin door in de aantrekkelijke 
woonstad. In dat geval is een goede bereikbaarheid vanaf een 
luchthaven, een hogesnelheidstreinstation of een goede 
snelwegverbinding een pre.

De aantrekkelijke woonstad kan concurrentie ondervinden van 
nabijgelegen kleinere plaatsen die meer ruimte, groen, rust, 
recreatiemogelijkheden of een rijkere culturele identiteit bieden. 
Van grotere steden kan de aantrekkelijke woonstad concurrentie 
verwachten, omdat zij al snel een beter commercieel en 
maatschappelijk voorzieningenaanbod hebben.

AANDACHTSPUNTEN
•  De aantrekkelijke woonstad kan een plek zijn waar mensen 

voor kiezen, maar ook een plek waar mensen terechtkomen of 
‘vastzitten’ omdat ze in een grotere stad met meer werkgele-
genheid geen woning kunnen vinden of betalen, of omdat 
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VIRTUELE SCHOOL

In de Verenigde Staten bestaan er geaccrediteerde internet-
scholen. Via een online leeromgeving doorlopen leerlingen het 
basis- en middelbaar onderwijs zonder dat zij ooit naar een fysiek 
schoolgebouw zijn geweest. Wel hebben leerlingen regelmatig via  
de telefoon en e-mail contact met hun docenten. Een voorbeeld is  
de Florida Virtual School. www.flvs.net

Foto: Michael Coghlan via Flickr (CC BY-SA 2.0)

SLIMSTE W ONING

De slimste woning van Nederland laat de mogelijkheden van 
toepassing van domotica in de woning zien. Dit kan een belangrijke rol 
spelen in comfortabel zelfstandig wonen voor ouderen. Bepaalde 
technologieën worden bijvoorbeeld al toegepast in seniorencomplex 
Deken Baekershof in Schijndel. Daar zijn 55 appartementen voorzien 
van domotica en beeldschermcommunicatie, waarmee zorg op afstand 
geboden kan worden en ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. 
www.smart-homes.nl/Ervaren/De-Slimste-Woning.aspx

Foto: Smart Homes
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bouwen. Waar mogelijk kunnen bewoners delen van de openbare 
ruimte zelf beheren of zich toe-eigenen. Voor de binnenstad en 
bedrijventerreinen is samenwerking met ondernemers cruciaal 
om deze leefbaar te houden en eventuele kansen te benutten.

De ontwikkeling van aantrekkelijke woonmilieus kan een 
bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht van de aantrekkelij-
ke woonstad, maar voorzichtigheid is geboden. Om risico’s van 
een overaanbod van woningen te voorkomen zal de gemeente de 
lokale woningmarkt nauwlettend in de gaten moeten houden. Er 
zal meer noodzaak zijn om bestaande woningen te renoveren of 
te vervangen dan nieuwe gebieden te ontwikkelen. De gemeente 
moet ontwikkelaars verleiden om daarin te investeren en dat zal 
een uitdaging zijn. Nieuwe financieringsmodellen, zoals het bij 
de renovatie betrekken van energiebedrijven, kunnen wellicht 
een uitweg bieden.

De focus van lokale bestuurders van de aantrekkelijke woonstad 
zou moeten liggen op het uitbouwen van de eigen bestaande 
kwaliteiten als aantrekkelijke woonstad en het faciliteren van 
initiatieven die bijdragen aan aantrekkelijkere woonmilieus.  
Het realiseren van woongemak en goede serviceverlening zijn 
belangrijke thema’s.

REGIONAAL
Voor de bestuurders van de aantrekkelijke woonstad is samen-
werking met de nabijgelegen grote stad of steden van groot 
belang. Zij zullen immers voor een deel voorzieningen bieden 
waar de bewoners van de aantrekkelijke woonstad behoefte aan 
hebben. Goede regionale samenwerking is ook gewenst om zorg 
te dragen voor de verbinding van de aantrekkelijke woonstad met 
de grote stad of steden, per openbaar vervoer en over de weg.

Op het gebied van de regionale woningmarkt is afstemming 
gewenst. Daarbij zouden bestuurders van nabijgelegen grote ste-
den en kleinere kernen de waarde van de woonmilieus van de 
aantrekkelijke woonstad in ogenschouw moeten nemen. Het 
samenspel van diverse woonmilieus kunnen de regio als geheel 
aantrekkelijker maken.

het wegtrekken van ziekenhuizen en winkels. Acceptatie van 
het vertrek van voorzieningen is niet vanzelfsprekend en kan 
ongerustheid en weerstand onder de bewoners van buurten en 
de stad opleveren.

RUIMTELIJKE OPGAVEN
•  Door het wegtrekken van bedrijvigheid en draagvlak voor 

winkels zal de aantrekkelijke woonstad kampen met groeiende 
leegstand van bedrijfsvastgoed en winkelpanden. Om structu-
reel bij te dragen aan leefbaarheid zal de behoefte aan 
herontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen en 
winkelgebieden toenemen. Daarmee kan ook een impuls 
worden gegeven aan de ontwikkeling van aantrekkelijke 
woonmilieus. Binnenstedelijke herontwikkeling zal echter 
weinig rendabel zijn, zeker in een ontspannen markt zoals in 
de aantrekkelijke woonstad waarschijnlijk is.

•  In sommige gevallen is herontwikkeling van een gebied niet 
realistisch en zijn er kansen om met sloop zonder nieuwbouw 
een bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van de 
stad. Op de plek van gebouwen kan dan bijvoorbeeld groen 
geïntroduceerd worden. Het is echter de vraag wie de sloop in 
dit geval bekostigt.

•  Het onderhoud van de openbare ruimte zal een uitdaging 
worden in de aantrekkelijke woonstad. Nieuwe vormen en 
variaties in de intensiteit van beheer zullen gevonden  
moeten worden.

•  Voor de aantrekkelijke woonstad zijn goede verbindingen  
met grotere steden erg belangrijk. Niet alleen verbindingen 
per auto, maar ook met het openbaar vervoer en, waar  
de grote stad dichtbij is, met de fiets. Kinderen zullen  
immers voor voortgezet onderwijs al snel op de grotere stad 
aangewezen zijn.

HANDELINGSPERSPECTIEF OVERHEID

LOKAAL
Omdat de bestedingsruimte van de aantrekkelijke woonstad 
beperkt zal zijn, is het voor de lokale overheid belangrijk om 
betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de buurt en de 
stad te stimuleren en een goede samenwerking met hen op te 
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Het is 2030. Door geopolitieke spanningen is de trend van een 
steeds verdere globalisering van de economie afgeremd. 
Nationale overheden hebben actief gestuurd op het minder 
afhankelijk worden van de eigen economie van regio’s waar 
andere normen en waarden de boventoon voeren. Technologi-
sche vooruitgang, zoals op het gebied van energie en voedsel, 
hebben deze beweging gesteund. In plaats van ultraspecialisatie 
in een beperkt aantal economische sectoren, is het beleid nu 
gericht op het opbouwen van zelfstandig functionerende 
regionale, circulaire economieën. Dit vanuit het besef dat 
lokalisering en vergroening van de economie het beste perspec-
tief biedt voor de lokale economie en werkgelegenheid. De 
bloeiende export van halffabricaten heeft plaats gemaakt voor 
minder intensieve export van eindproducten voor nichemarkten. 
Het grillige economisch groeimodel is verlaten voor stabiliteit 
ook al betekent dit in grote mate economische stagnatie. Regio’s 
in de periferie van Nederland winnen weer aan kracht, het is niet 
meer vanzelfsprekend dat talentvolle mensen naar een beperkt 
aantal grotere steden trekken. Soms zijn steden buiten de 
Randstad en de regio Eindhoven zelfs aantrekkelijker om te 
wonen. Ze bieden meer ruimte en groen.

In de samenleving is technologische innovatie en IT een grote rol 
gaan spelen. Dankzij specialistische systemen is er minder 
vraag naar hoogopgeleide gespecialiseerde arbeidskrachten. De 
arbeidsmarkt vraagt eerder generalisten dan specialisten. Er is 
veel werkgelegenheid verloren gegaan in traditionele middelbaar 
geschoolde en laaggeschoolde beroepen. Tegelijkertijd kunnen 
veel bedrijven door nieuwe technologie en digitale kennisnetwer-
ken de productieketen makkelijker lokaal houden en is herge-
bruik van grondstoffen makkelijker te organiseren. Daardoor 
ontstaan ook weer nieuwe beroepen. 

Er is een sterkere band ontstaan tussen stad en ommeland. Die 
verbinding speelt immers een belangrijke rol in het realiseren 
van lokale productieketens en kringlopen. Die relatie gaat verder 
dan de stad als afzetgebied voor het agrarische land of het 
platteland als recreatiegebied voor de stadsbewoner. Slimme 

combinaties kunnen het land laten werken voor de stad en 
andersom. De scheidslijn tussen stad en land is er een met 
talloze gradaties en juist daar kunnen interessante combinaties 
gemaakt worden.

In de samenleving groeit de aandacht voor andere waarden dan 
economische waarden. Samen een goed leven hebben, dat is 
over het algemeen het nieuwe ideaal geworden. Er is aandacht 
voor de medemens en om bewuster te consumeren en geld te 
besparen worden op veel plekken eigen energieopwekking en 
voedselproductie gerealiseerd. Het fenomeen sociaal onderne-
merschap, ondernemen voor het maatschappelijk nut, is steeds 
populairder geworden. 

DE BLOEIENDE STREEKSTAD
De bloeiende streekstad is een middelgrote stad die een nauwe 
relatie heeft met haar omliggend gebied. Die relatie wordt 
versterkt door de inzet op een regionale duurzame economie 
met daarbij een belangrijke rol voor lokale productieketens en 
kringlopen. Veelal heeft ze voor het omliggend gebied een 
centrumfunctie, zeker als ze in haar omgeving de grotere stad is. 
Ze vervult in belangrijke mate een rol als marktplaats van de 
streek, voor zowel goederen als diensten. De bloeiende 
streekstad huisvest alle belangrijke voorzieningen waar regel-
matig vraag naar is en maakt dat het ook in de omliggende 
kleinere plaatsen goed wonen is. De bloeiende streekstad is 
eerder de moeder dan de grote broer van de kleinere omliggen-
de plaatsen. De relatie kenmerkt zich door een sterke band met 
een grote mate van zelfstandigheid; plaatsen helpen elkaar en 
trekken samen op waar nodig of gewenst. De relatie kenmerkt 
zich niet door competitie. Historisch gegroeide patronen spelen 
een grote rol in de reikwijdte van de bloeiende streekstad, denk 
aan cultuurhistorie, sociale geschiedenis of de van oudsher 
gangbare verplaatsingen tussen gebieden. Het motto van de 
bloeiende streekstad is: ‘het leven is goed in het Brabantse land’.

SCENARIO 2
BLOEIENDE STREEKSTAD
REGIO-ECONOMIE, BALANS IN WAARDEN, GELIJK SPEELVELD
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werkgelegenheid en zijn er voldoende uitdagingen voor hogerop-
geleiden. Daarnaast wordt er na een periode van individualisatie 
weer meer belang gehecht aan familieverbanden, het eigen 
sociale netwerk en face-to-face persoonlijke contacten. Mensen 
voelen zich meer verbonden met een plek.

Wonen in de bloeiende streekstad is comfortabel. Alle voorzie-
ningen die mensen nodig hebben zijn dichtbij en tegelijkertijd 
wordt de stad hoofdzakelijk gekenmerkt door een suburbaan 
woonmilieu. Toch biedt de bloeiende streekstad een divers 
aanbod van type woningen en woonmilieus. Het is de logische 
plek voor mensen die een kleinere woning wensen in de buurt 
van voorzieningen, zoals jongeren en starters of juist ouderen.

De vraag naar type woningen wordt diverser en er wordt daarbij 
meer belang gehecht aan energiezuinige of zelfs energieprodu-
cerende woningen. In de bloeiende streekstad is een brede 
beweging ontstaan die met het lokale bedrijfsleven de woning-

BRABANT
Het scenario van de bloeiende streekstad biedt met name 
kansen voor de middelgrote Brabantse steden die momenteel al 
een centrumfunctie voor het omliggend gebied vervullen en daar 
een sterke relatie mee hebben. Een ondernemende bevolking 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstperspec-
tief van de bloeiende streekstad. Zeker als er al tekenen zijn van 
een energieke samenleving die zich inzet voor een duurzame 
stad. Kijkend naar de uitgangspositie van de Midsize-steden zal 
dit scenario relevanter zijn voor Uden, Oss of Bergen op Zoom en 
minder relevant voor bijvoorbeeld Waalwijk of Veghel.

FUNCTIONEREN VAN DE STAD

BEVOLKING EN WONEN
Waar de tendens eerder was dat jongeren en hogeropgeleiden 
wegtrokken naar grotere steden is deze ontwikkeling groten-
deels omgebogen. In de bloeiende streekstad is voldoende 

WIJKBEDRIJF BILGAARD, LEEUWARDEN

In de wijk Bilgaard is de energieprestatie van de meeste woningen niet 
bij de tijd. Daarnaast moest er iets gedaan worden aan de leefbaarheid 
in de wijk. Dus vroeg woningcorporatie WoonFriesland aan de markt 
om een plan. Daar kwam Wijkbedrijf Bilgaard uit. Het wijkbedrijf 
coördineert de leefbaarheidsprojecten, de bewoners voeren ze uit.
www.wijkbedrijfbilgaard.nl

Foto: Harry Cock
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goed doen, zijn specialistische en ambachtelijke winkels met 
streekproducten en servicegerichte winkels met persoonlijke 
aandacht voor de klant. Ook internetwinkelen heeft zich op 
lokale schaal ontwikkeld. Lokale ondernemers zijn actief in 
online verkoop en delen winkel- en magazijnruimte. Daarmee 
hebben ondernemers ervoor gezorgd dat hun businessmodellen 
weer rendabel werden. 

Ook lokale voedselproducenten werken samen met afnemers en 
soms ook met elkaar. Boeren uit het omliggend gebied leveren 
aan collectieven in de bloeiende streekstad. Een opkomende 
winkelvorm is de coöperatieve winkel. Op strategische plekken in 
de stad hebben deze collectieven hun ruimtes of delen ze deze 
met andere initiatieven, zoals repaircafé’s waar apparaten die 
niet meer functioneren worden hersteld of hergebruikt.

Bewoners en ondernemers van de bloeiende streekstad zijn 
betrokken bij hun binnenstad. Het is het hart van de lokale 

voorraad duurzamer maakt. Hele straten en wijken werken 
samen aan energiebesparing en lokale energieopwekking. 
Buurtmoestuinen zijn niet meer weg te denken uit het straat-
beeld. De ontwikkeling dat mensen steeds meer hun eigen 
directe woonomgeving willen bepalen, komt ook tot uitdrukking 
in de toename van het aantal mensen dat zelf zijn woning wil 
(ver)bouwen. Iets wat dankzij innovatie in bouwtechniek en 
-proces steeds makkelijker wordt. Collectieve woonvormen en 
zelfvoorzienende woonbuurten met gedeelde voorzieningen 
zoals een moestuin, energievoorzieningen, werkruimte, speel-
voorzieningen, een wagenpark, et cetera. winnen aan populariteit.

ECONOMIE EN WERKEN
De economie van de bloeiende streekstad is voornamelijk gericht 
op de eigen markt: de stad en de omliggende kleinere plaatsen. 
Het aanbod van voorzieningen is redelijk compleet. Winkels zijn 
er voor dagelijkse boodschappen en persoonlijke verzorging, 
maar ook voor de niet-dagelijkse aankopen. Winkels die het 
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HERENBOEREN, BOXTEL

Zes mannen willen in Boxtel een nieuw soort voedselcoöperatie beginnen.  
Met 200 huishoudens moet het volgens hen financieel mogelijk zijn een 
herenboerderij op te zetten, die in het voedsel van die gezinnen voorziet. Zij 
bouwen een boerderij en nemen een boer in dienst om deze te bestieren. De 
gezinnen worden aandeelhouder van de boerderij, nemen wekelijks producten 
af en kunnen de boerderij bezoeken.www.boxtel.herenboeren.nl

Foto: Herenboeren Nederland

DESSO

Desso produceert cradle to cradle vloeren en levert deze aan verschillende 
grote bedrijven in Nederland en daar buiten. Recent gingen zij een 
samenwerking aan met drinkwaterbedrijven om kalk uit de drinkwaterpro-
ductie te kunnen gebruiken voor het vervaardigen van hun tapijttegels.
www.desso.nl/nieuws-events/nieuwsoverzicht/2014/11/
dessor-stapt-in-samenwerking-met-drinkwaterbedrijven

Foto: Desso



gewenst. Hergebruik van karakteristiek bestaand vastgoed wint 
aan populariteit. De binnenstad is aantrekkelijk voor bedrijven 
die weinig afhankelijk zijn van logistiek of milieuzones en in die 
binnenstad komen ook werkplaatsen voor (moderne) ambachte-
lijke bedrijvigheid terug.

In de bloeiende streekstad groeit het aantal initiatieven van 
samenwerkende ondernemingen die lokaal de kringloop van 
productie tot consumptie tot hergebruik organiseren. Er is 
daarbij veel samenwerking tussen ondernemingen in de stad en 
in het omliggend gebied. Deze circulaire economie is gestoeld op 
het streven waarde vooral lokaal te laten stromen, hetgeen 
werkgelegenheid en inkomsten genereert. Ook komt het voort uit 
het groeiende bewustzijn in de samenleving dat we zuinig 
moeten zijn met onze planeet. Deze lokale samenwerking 
betekent dat er ook vervoersstromen zijn tussen bedrijven.  
Waar dit handig is zitten bedrijven dicht bij elkaar. Zo kunnen  
ze ook makkelijker voorzieningen met elkaar delen.

De bloeiende streekstad biedt werkgelegenheid voor de lokale 
arbeidsmarkt, maar ook voor omliggende plaatsen. Zodoende is 
een goede verbinding tussen de bloeiende streekstad en de 
omliggende plaatsen belangrijk.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
De bloeiende streekstad fungeert als het hart van de regio en 
huisvest dan ook alle maatschappelijk voorzieningen waar 

gemeenschap, traditie en cultuur. Zodoende is de binnenstad dé 
plek voor ontmoeting. Er zijn recreatieve voorzieningen als 
horeca en een klein (film)theater. De lokale gemeenschap spant 
zich in om de binnenstad aantrekkelijk en leefbaar te houden. 
Soms worden voorzieningen georganiseerd door verenigingen en 
met veel betrokkenheid van, en soms ook financiering vanuit, de 
lokale bevolking. De binnenstad is ook is het podium voor lokale 
evenementen, waar het lokale bedrijfsleven en lokale organisa-
ties sterk bij betrokken zijn.

In de binnenstad komen mengformules veelvuldig voor. Combi-
naties van winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen, 
werkplekken. Wat werkt wordt gemengd. Behoefte aan fun 
shopping zal altijd blijven, maar daarvoor zijn nabijgelegen 
binnensteden van grotere steden die sterk inzetten op belevenis 
aantrekkelijker.

Omdat er veel lokale werkgelegenheid is zal er blijvend vraag 
zijn naar bedrijfsvastgoed, al zal dit naar verwachting wel 
minder worden. In een zelfvoorzienende regio zijn contacten 
tussen afnemers en producenten directer en zijn er minder door 
tussenpersonen verleende diensten nodig. In bedrijfsvastgoed is 
er net als in de woningmarkt een groeiende vraag naar duur-
zaam vastgoed en vastgoed met collectieve voorzieningen. Van 
gedeelde faciliteiten tot co-werkplekken. De vraag naar bedrijfs-
ruimte kenmerkt zich door langere termijn commitment, maar 
flexibiliteit met betrekking tot het gebruik van ruimte is wel 

FLOOW2

Floow2 is het eerste platform waarop bedrijven onderling diensten, 
gereedschappen en personeel kunnen uitwisselen. Ongebruikt materieel 
brengt zo toch nog iets op en bedrijfskosten kunnen worden verminderd  
door het lenen van materieel van andere bedrijven. www.floow2.nl

Beeld: Floow2

PEELNET WERK

Binnen het Peelnetwerk wordt op projectbasis samengewerkt door 
ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen 
en overheden aan het creëren van vitale groene ruimte, 
bijvoorbeeld door het organiseren van zorgdiensten, lokale energie 
of het aanleggen van fietspaden. Op dit moment zijn acht 
gemeenten bij het netwerk betrokken. www.peelnetwerk.nl

Foto: Rob Fritsen
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bedrijven uit stad en ommeland. Soms wordt het ommeland met 
de kleinere plaatsen wel eens als achtertuin en ‘suburbia’ van de 
bloeiende streekstad gezien, maar eigenlijk functioneert het hele 
gebied als één grote agglomeratie. Verbanden lopen van de stad 
naar het land en vice versa. Als het noodzakelijk is voor voldoen-
de draagvlak zijn voorzieningen en bedrijven gevestigd in de 
bloeiende streekstad, het hart van de grote agglomeratie.

Bedrijven van de bloeiende streekstad opereren ook buiten de 
grenzen van het eigen gebied. Er zal export zijn van eindproduc-
ten en diensten. Maar voor de eigen huishouding is de bloeiende 
streekstad met haar omliggend gebied weinig afhankelijk van 
import. Als er import nodig is, dan eerder van dichtbij dan uit 
verre oorden.

Waar de bloeiende streekstad op een grotere stad is aangewezen 
voor bepaalde voorzieningen zal gezorgd worden voor een goede 
verbinding met die grote stad. Tegelijkertijd kan de bloeiende 
streekstad voor nabijgelegen grote steden de schakel naar de 
regio zijn, voor handel maar ook voor beleving en recreatie.

AANDACHTSPUNTEN
• I n de bloeiende streekstad wordt volop gewerkt aan en 

geëxperimenteerd met nieuwe businessmodellen en nieuwe 
productieketens. Dat is bij een transitie naar een meer lokaal 
georiënteerde samenleving broodnodig. Het zal echter ook 
mislukkingen opleveren. De acceptatie van mislukkingen in 

draagvlak voor is in het gebied dat de bloeiende streekstad 
bedient. Op het gebied van onderwijs biedt de bloeiende 
streekstad een breed aanbod tot en met voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs. Een hogeschool en/of universiteit zal eerder 
kiezen voor een grotere stad, maar kan in de bloeiende 
streekstad een nevenvestiging hebben als er voldoende studen-
ten zijn voor een opleiding. Vanuit de bloeiende streekstad kan 
overigens ook zelf initiatief genomen worden tot het oprichten 
van een (hoger) onderwijsinstelling die met opleidingen goed 
aansluit op het lokale bedrijfsleven en de lokale gemeenschap. 

Op het gebied van zorg biedt de bloeiende streekstad de meeste 
voorzieningen. In de bloeiende streekstad staat een algemeen 
ziekenhuis, maar voor heel specialistische zorg zal uitgeweken 
moeten worden naar grotere steden. Er is een nauwe samenwer-
king met de zorginfrastructuur in het omliggend gebied, waarbij 
zoveel mogelijk op lokale schaal wordt georganiseerd.  
Artsen bieden via digitaal contact vanuit het ziekenhuis in de 
bloeiende streekstad zorg op afstand aan hun patiënten in het 
omliggende gebied.

RELATIE MET OMGEVING EN REGIO 
De bloeiende streekstad onderhoudt een innige relatie met het 
omliggende gebied en de omliggende plaatsen. Wat tot het 
omliggend gebied van de bloeiende streekstad behoort, wordt 
grotendeels bepaald door historische patronen en dagelijkse 
verplaatsingen. Er is veel samenwerking tussen ondernemers en 
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BERGBOSS, OSS

De eerste stadstuin van Oss is in 2013 opgericht door buurtbewoners. 
Zo kwam er een tijdelijke bestemming voor braakliggend terrein in de 
nieuwbouwwijk Berghkwartier en werd de buurt wat groener. Kinderen 
tuinieren mee en buurtbewoners oogsten groenten en fruit uit de tuin. 
www.bergboss.nl

Foto: Chris Perreijn
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HANDELINGSPERSPECTIEF OVERHEID

LOKAAL
De gemeente onderhoudt intensieve contacten met actieve 
bewoners en ondernemers. Gebiedsgericht werken is de norm 
gebleven en de gemeente werkt als een spin in het web, die 
mensen aan elkaar verbindt om zo initiatieven mogelijk te 
maken. De gemeente verzamelt informatie waar (potentiële) 
initiatiefnemers baat bij hebben. De gemeente is de beheerder 
van een lokaal dataplatform, verzorgt betrouwbare data en 
bewaakt tegelijkertijd de privacy van individuen. Ze speelt een 
belangrijke rol als facilitator van initiatieven en verbinder voor 
het lokale bedrijfsleven.

Daarnaast zorgt de gemeente voor het overzicht op de verschil-
lende initiatieven, adviseert ze initiatiefnemers en bewaakt ze de 
balans tussen verschillende belangen. In dat laatste is een 
belangrijke rol weggelegd voor de lokale volksvertegenwoordiging.

REGIONAAL
De gemeente van de bloeiende streekstad werkt samen met 
gemeenten in het omliggende gebied om lokale verbindingen te 
stimuleren en om ruimte te geven aan experimenten. Initiatieven 
vanuit de samenleving en de markt kunnen op een constructieve 
ontvangst door de gemeente rekenen. Zelf vervult zij een 
koplopersrol door actief met nutsbedrijven in de streek te 
werken aan een transitie naar lokale duurzamere kringlopen. 

Met grotere nabijgelegen steden heeft het bestuur van de 
bloeiende streekstad contact voor het waarborgen van goede 
bereikbaarheid van voorzieningen die de bloeiende streekstad 
ontbeert. Daarnaast zal deze samenwerking ook in het teken 
staan van wat de streekstad voor de grote stad kan betekenen 
als schakel naar de regio.

een samenleving waar risico’s en mislukkingen zo veel als 
mogelijk worden uitgesloten, is een aandachtspunt.

•  De nieuwe businessmodellen schuren soms met geijkte 
structuren, werkwijzen en regelgeving. Dat vergt experimen-
teerruimte.

•  In de bloeiende streekstad zijn initiatieven van groepen 
bewoners en sociaalondernemers van wezensbelang.  
Zij zullen voor een groot deel ook publieke voorzieningen 
verzorgen die voorheen onder de verantwoordelijkheid van de 
overheid vielen. De participatiesamenleving in de bloeiende 
streekstad is het toonbeeld van de doe-democratie.  
Aandachtspunt is daarbij dat die doe-democratie niet door een 
selecte groep wordt gedomineerd, waardoor de belangen van 
enkelen doorgaan voor het algemeen belang. 

RUIMTELIJKE OPGAVEN
•  In de bloeiende streekstad moet niet alleen mentaal, maar ook 

fysiek ruimte zijn voor organische ontwikkeling en experiment. 
In de ontwikkeling van panden en gebieden of het tijdelijk 
gebruik van gebouwen en gebieden moeten daar mogelijkhe-
den voor geboden worden.

•  In de transitie naar lokale kringlopen worden initiatieven 
genomen die ingrijpen op de stromen van de stad zoals water 
en elektriciteit. Stromen die elk hun eigen infrastructuur en 
dynamiek kennen. De initiatieven zullen het functioneren van 
bestaande infrastructuren beïnvloeden. Er ligt een belangrijke 
opgave in het functioneel houden van deze bestaande infra-
structuren bij bijvoorbeeld het ontkoppelen van gebieden van 
het netwerk.

•  Een mozaïek van initiatieven in een buurt, stad of regio kan 
waardevol zijn als deze elkaar positief beïnvloeden, maar dat 
kan ook niet het geval zijn. Het is een uitdaging om de 
samenhang en interactie tussen initiatieven in beeld te krijgen 
en te bewerkstelligen dat deze elkaar op positieve wijze 
beïnvloeden. Daarnaast is het een opgave om in dat mozaïek 
een balans in belangen te waarborgen. 

DE WINKELWAGEN, TILBURG EN WAALWIJK E.O.

Ron van Eijk en Ilse Pullens namen het initiatief tot deze rijdende winkel, die verse, vooral 
biologische streekproducten ophaalt bij boeren (zoals Wim van Roessel en Joris de Nijs op de 
foto) in de omgeving en ze verkoopt in de stad. Zo versterkt de Winkelwagen de relatie tussen 
stad en ommeland. Bovendien is het een uitkomst voor minder mobiele mensen die niet meer 
naar de supermarkt kunnen, want de SRV wagen stopt twee keer per week voor de deur. 
www.dewinkelwagen.nl

Foto: De Winkelwagen
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FLEXBIEB, AMSTERDAM

In een leegstaande bedrijfsruimte op IJburg hebben bewoners de FlexBieb 
gerealiseerd: een kringloopbibliotheek waar inwoners van IJburg samenkomen 
om boeken te lezen en te lenen. Ook worden er activiteiten voor kinderen en 
volwassenen georganiseerd, waar niet zelden een bekende schrijver vertelt over 
zijn/haar (kinder)boek. De FlexBieb wordt gerund door vrijwilligers uit de wijk. 
De boeken komen van buurtbewoners en andere sympathisanten. Het initiatief 
en de uitwerking van het concept was in handen van twee bewoners, eigenaren 
van creatief bureau HOTPOT, ondertussen is de FlexBieb een zelfstandige 
stichting. www.flexbieb.nl

Foto: Janine Jansen
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‘DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP 
EN AMBACHTELIJKHEID’

De massale Fordistische industrie wordt steeds meer inge-
ruild voor nicheproductie en dat heeft schaalconsequenties. 
Wil je als middelgrote stad productie behouden dan zal je 
moeten inzetten op ambachtelijke vernieuwing, zoals SLEM 
doet in Waalwijk of Tilburg met het TextielLab. Ook in de 
agrofoodsector zullen bedrijven zich voor een deel moeten 
herstructureren. Al zijn er ook al kiemen van een nieuw soort 
productiesector, zoals Hutten catering in Veghel, die veel 
meer in de sfeer van niches, ambachtelijkheid, gastvrijheid en 
kwaliteit van leven zitten. Daarop moet je inzetten.

INTERVIEW

HANS
MOMMAAS
WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR TELOS



“MISSCHIEN MOET JE WEL TOT 
EEN SOORT VAN TAAKVERDE-
LING KOMEN TUSSEN WAT 
VEGHEL MAAKT OP HET 
BEDRIJVENTERREIN EN WAT 
DEN BOSCH DOET IN HET 
VORMGEVEN VAN DE CULINAIRE 
ERVARING.”

GOEDE MOBILITEIT VOOR BEHOUD VAN 
LEEFBAARHEID 
In de strijd om de voorzieningen is het van 
belang de mobiliteitsstromen in stand te 
houden, want die verplaatsen zich steeds 
meer naar de grote stad. Het voorzienin-
genniveau in de middelgrote steden staat 
onder druk; voor een deel door de 
centrumstad, voor een deel omdat er in 
de gebieden tussen middelgrote steden 
en centrumstad nieuwe voorzieningen 
ontstaan, zoals meubelboulevards, 
grootschalige detailhandel, outlet 
factories en recreatiedomeinen. 

Het is dus van belang voor de leefbaarheid 
van middelgrote steden dat de mobiliteit 
goed geregeld is, zodat mensen op een 
makkelijke manier die voorzieningen 
kunnen bereiken. Daartoe moet je vooral 
de fi jnmazigheid van het openbaar vervoer 
goed in de gaten houden en de aansluiting 
van het fi jnmazige op het grofmazige net, 
ook als het gaat om overstaptijden. Dat is 
een taak voor de provincie. 

“HET IS VAN BELANG VOOR DE 
LEEFBAARHEID VAN MIDDEL-
GROTE STEDEN DAT DE MOBILI-
TEIT GOED GEREGELD IS, ZODAT 
MENSEN OP EEN MAKKELIJKE 
MANIER DE VOORZIENINGEN 
KUNNEN BEREIKEN.”

“DE AMBACHTELIJKE MENSEN 
ZIJN IN STAAT DUIDELIJK TE 
MAKEN WAT WEL EN NIET KAN 
MET DE PRODUCTEN, TERWIJL 
DE ONTWERPERS IN STAAT ZIJN 
NIEUWE PERSPECTIEVEN TE 
OPENEN.”

DE NETWERKDYNAMIEK WERKT TWEE 
KANTEN OP
Als je naar Eindhoven en De Kempen kijkt, 
zie je dat die high tech zich langzamer-
hand uitbreidt naar bedrijventerreinen in 
de omgeving, van Son en Breugel tot 
dieper De Kempen in richting zuidwest. 
Tegelijkertijd ligt voor de regio noordoost 
het hart van de economische ontwikkeling 
misschien niet eens zozeer in Den Bosch, 
maar veel meer in de oude industriële 
complexen waar de agribusiness zit. 

Er zit wel een spanning in de vraag of je 
ook de consumentenkant van de agrofood 
in Veghel moet gaan uitbouwen. Dat kan 
ik me voor iets wat een zekere massa 
heeft wel voorstellen, maar tegelijkertijd 
zou je ook een uitstraling kunnen hebben 
naar een binnenstad als Den Bosch, 
omdat daar een hele trits toeristen hun 
tijd besteedt. Misschien moet je dus tot 
een soort taakverdeling komen tussen wat 
Veghel maakt op het bedrijventerrein en 
wat Den Bosch doet in het vormgeven van 
de culinaire ervaring. Die richting gaat het 
wel op met de Smart Food omgeving in 
Den Bosch, maar het kan steviger als alle 
betrokken partijen afstappen van hun 
eilandgedrag en echt gaan samenwerken.

De uitdaging is om een soort van makers-
milieu te activeren dat enerzijds aansluit 
bij de mbo-kwaliteiten in de middelgrote 
steden — en de traditie die daar is 
opgebouwd in de ambachtelijkheid, de 
industriële arbeid of de dienstensector 
— en anderzijds bij de ontwikkeling in de 
centrumsteden. Die hebben de massa en 
hogere kennis, terwijl de middelgrote 
steden het productieklimaat, de arbeids-
kracht en de ruimte hebben om dingen te 
doen. Het gaat dus over netwerkdynamiek.

“DE CENTRUMGEMEENTE HEEFT 
DE GROTE SCHAAL EN HOGERE 
KENNIS. DE MIDDELGROTE 
STEDEN HEBBEN HET PRODUC-
TIEKLIMAAT, DE ARBEIDS-
KRACHT EN DE PLAATS OM 
DINGEN TE DOEN.”

CROSS-OVERS TUSSEN KENNIS EN 
AMBACHTELIJKHEID
In die cross-over tussen kennis en 
ambachtelijkheid ontstaan nieuwe dingen. 
Want die ambachtelijke mensen zijn in 
staat duidelijk te maken wat wel en niet 
kan met de producten, terwijl die ontwer-
pers in staat zijn nieuwe perspectieven te 
openen. Zo voedt je de aanwezige 
ambachtelijkheid weer met nieuwe 
ideeën. Dus waar vroeger die middelgrote 
steden een concurrentievoordeel haalden 
uit de lage kosten van de arbeid, zouden ze 
vandaag de dag hun concurrentievoordeel 
kunnen halen uit ambachtelijkheid. En 
daar zit in het Brabantse achterland een 
behoorlijke infrastructuur als het gaat om 
bijvoorbeeld leer, suiker en metaal.
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Het is 2030. Waar grote bedrijven weinig wendbaar bleken in 
economisch slecht weer en multinationals gehinderd werden 
door geopolitieke spanningen, kwam er meer ruimte voor 
nieuwe, veelal kleine spelers, die niet gehinderd werden door 
oude structuren en belangen. Na een periode waarin het een 
wetmatigheid leek dat economisch sterke centra steeds sterker 
werden, keerde de trend van ‘disruptive’ (ontregelende) innova-
ties het tij. Uit het niets kunnen waar dan ook ter wereld 
ondernemingen in korte tijd heel succesvol worden. Het lijkt 
soms alsof het toeval bepaalt welke steden, groot of kleiner, 
succesvol zijn. Serendipiteit, een ongeplande samenloop van 
omstandigheden, speelt een grote rol in de groei van economi-
sche sectoren en waar deze plaatsvindt. Dat is afhankelijk van 
welke mensen met welke capaciteiten op welk moment waar 
zijn, wie zij ontmoeten en wat zij vervolgens ondernemen.

Voor het aantrekken van investeringskapitaal hoeven onderne-
mers niet langer naar de Verenigde Staten te verhuizen, maar 
kunnen ze op hun eigen geboortegrond blijven. Investeerders 
weten hen daar ook wel te vinden. In het kielzog van deze 
ondernemingen kan een interessante dynamiek ontstaan. Vaak 
was die er al voordat ondernemingen groot werden. Innovaties 
ontstaan immers uit kruisbestuiving tussen verschillende 
disciplines en sectoren. Gebieden met een vruchtbare grond voor 
economisch succes hebben veelal een goede kennisinfrastruc-
tuur, met universiteiten of hogescholen in de nabijheid en volop 
netwerkmogelijkheden in de vorm van ontmoetingsplekken of 
co-workingplekken en goede verbindingen met andere succes-
volle gebieden. Samenwerking tussen verschillende partijen is 
cruciaal. Een sterk economisch profiel van een stad of regio kan 
ertoe bijdragen dat ondernemers elkaar makkelijk kunnen 
vinden en er betekenisvolle kruisbestuivingen ontstaan.

In de samenleving is een ondernemende geest ontwaard. Het 
pionieren lijkt veel mensen in het bloed te zitten en nu er meer 
ruimte is voor pionieren, wordt er volop geëxperimenteerd. Falen 
is geen zonde meer, trial and error is de mentaliteit geworden. 

Omdat de economische potentie van de pioniers breed wordt 
erkend wordt er door de lokale overheid, maar ook door grotere 
bedrijven, zoveel als mogelijk ingezet op het faciliteren van 
initiatief. De economische dynamiek is een samenspel van groot 
en klein, gebaseerd op kansen. Mensen zoeken elkaar op en 
werken samen als dat in het eigen voordeel is. De blik is veel 
gericht op de korte termijn. Wendbaarheid en veerkracht zijn 
belangrijke waarden geworden in de samenleving, zowel voor 
bedrijven als voor individuen. Het vergroot de eigen economische 
overlevingskansen. 

Steden met een ondernemende bevolking, goede bereikbaarheid 
en de aanwezigheid van een kennisinstituut hebben goede 
kaarten in handen om economisch succesvol te worden. Dit zijn 
echter gunstige factoren, geen randvoorwaarden of gegaran-
deerde succesfactoren.

DE ONDERNEMENDE PIONIERSTAD
De ondernemende pionierstad is een middelgrote stad met een 
gespecialiseerd economisch profiel. Ze ondervindt concurrentie 
van grotere steden die een universiteit en of hogeschool 
huisvesten, maar kan deze competitie ombuigen in extra kracht 
als er via persoonlijke professionele netwerken verbindingen zijn 
tussen het lokale bedrijfsleven en relevante universiteiten, 
hogescholen, bedrijven en ondernemers in andere steden en 
soms zelfs landen. Ze liften slim mee op de stuwende economi-
sche dynamiek en ‘trekkracht’ van de nabijgelegen grote stad, 
maar geven daar hun eigen(zinnige) draai aan. Daarmee kunnen 
ondernemende pioniersteden op hun beurt nabijgelegen grote 
steden versterken. Een ligging aan belangrijke infrastructurele 
verbindingen is voor de ondernemende pionierstad een groot 
voordeel. Ondernemerschap, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, 
experimenten en creativiteit zijn belangrijke ingrediënten van de 
ondernemende pionierstad. Traditie en geschiedenis kunnen een 
belangrijke rol spelen in de economische profilering en de 
concurrentiekracht van de ondernemende pionierstad, ‘wat diep 
geworteld is, kan hoog groeien’. 

SCENARIO 3
ONDERNEMENDE
PIONIERSTAD
INTERNATIONALE ECONOMIE, ECONOMISCHE WAARDEN, GELIJK SPEELVELD
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Tegelijkertijd zullen er mensen zijn die in de ondernemende 
pionierstad ondernemen of werken omdat daar kansen liggen 
voor hun specialisme, maar er niet wonen.

De vraag naar type woningen wordt diverser en dat heeft invloed 
op de woningvoorraad. In de ondernemende pionierstad 
organiseren mensen dat ze de woning vinden die ze zoeken. 
Ondernemende kleinschalige ontwikkelaars zullen zorgen voor 
passend aanbod. Door een kleine projectomvang kunnen de 
woningen in ontwerp goed afgestemd worden op de vraag en is 
de doorlooptijd van een project beperkt, net als de financiële 
risico’s. Daarnaast (ver)bouwen in de ondernemende pionierstad 
veel mensen zelf hun woning. Iets wat met innovatie in bouw-
techniek en -proces steeds makkelijker is. Met zelfbouw 
besparen mensen kosten. Daarnaast zijn de zelfbouwwoningen 
uitingen van individuele expressie en status. Door de individuele 
en kleinschalige bouwactiviteiten worden de woningvoorraad en 
het straatbeeld diverser en kan met name het laatste soms snel 

BRABANT
Voor de middelgrote stad met een goed ontwikkeld midden- en 
kleinbedrijf en een ondernemende bevolking kan dit scenario van 
toepassing zijn. Zeker als er ondernemers en bedrijven zijn die 
inzetten op innovatie. Kijkend naar de uitgangspositie van de 
Midsize-steden is het scenario relevanter voor Waalwijk en 
Veghel dan voor Bergen op Zoom.

FUNCTIONEREN VAN DE STAD

BEVOLKING EN WONEN
In de ondernemende pionierstad zijn er volop kansen om te 
ondernemen en jezelf te ontwikkelen. Jongeren en hogeropge-
leiden zijn niet genoodzaakt naar elders te trekken voor kansen, 
maar kunnen dat wel doen als hun eigen specialisme of interes-
se daar meer tot zijn recht komt. Of ze dan ook verhuizen hangt 
af van de afstand en de waarde die ze hechten aan nabijheid van 
familie en vrienden die in de ondernemende pionierstad wonen. 

DE ZWARTE PAREL, ROTTERDAM

In achterstandswijken worden klushuizen aangeboden aan 
draagkrachtigere, ondernemende woningzoekenden. Zij knappen de 
soms sterk verwaarloosde woningen op en de hoop is dat hun 
aanwezigheid ook een positief effect heeft op de wijk. De Zwarte Parel 
in Rotterdam, ontworpen door Studio Rolf.fr en Zecc Architecten, is 
een voorbeeld van zo’n klushuis. www.zecc.nl

Foto: Frank Hanswijk
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ECONOMIE EN WERKEN
De ondernemende pionierstad kent een dynamische lokale 
economie. Het is podium van veelvuldig ondernemersinitiatief. 
Soms groeien ondernemers na een eerste succesvolle test door 
en kunnen ze ook betekenisvol worden als werkgever. Maar ook 
zijn er ondernemers die gewoon al groots willen beginnen en 
bestaande ondernemers die alle ruimte willen hebben om met 
hun bedrijf mee te bewegen met hun eigen succes. De onderne-
mende pionierstad kan zomaar de thuisbasis zijn van bedrijven 
die internationaal succesvol zijn. Dat zijn vaak zeer gespeciali-
seerde bedrijven met moderne productietechnieken, bijvoor-
beeld bedrijven die ambachten combineren met nieuwe techno-
logieën. Zij kunnen internationaal talent aantrekken. Ook kunnen 
bedrijven goedkope arbeidskrachten aantrekken om de produc-
tiekosten zo laag mogelijk te houden. Waar samenwerking 
partijen sterker maakt, zullen ondernemers samen optrekken.

veranderen. De lokale overheid stuurt beperkt op ontwikkeling. 
Bestemmingsplannen (omgevingsplannen) en beeldkwaliteits-
plannen zijn over het algemeen zeer globaal en geven spelregels 
op hoofdlijnen.

Omdat veel mensen zich richten op de korte termijn in plaats van 
dat ze een langetermijnperspectief schetsen voor hun leven, zal 
de vraag naar huurwoningen groeien. Maar ook dan gaat de 
voorkeur uit naar woningen die aansluiten of aan te passen zijn 
op de eigen smaak. Succesvolle ondernemers in de onderne-
mende pionierstad kunnen buitenlandse arbeidskrachten 
aantrekken. Voor hen zal (veelal tijdelijke) huur de voorkeur 
hebben. Goedkope arbeidskrachten zullen kiezen voor goedkope 
huur, al dan niet in collectieve woonvormen. Hoogopgeleid talent 
kan voor nabijgelegen grotere steden kiezen die expats een 
levendigere woonomgeving bieden. 
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3D PRINT CANAL HOUSE

In Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar het printen  
van een volledig grachtenpand. De verwachting is dat het 
printen van een woning in de toekomst sneller zal gaan  
dan reguliere bouw. www.3dprintcanalhouse.com

Foto: Olivier Middendorp

SLEM, WAALWIJK

In het voormalige raadhuis van Waalwijk wil SLEM het oude schoenenmuse-
um opnieuw vormgeven. Kennis uit de museumcollectie wordt gekoppeld 
aan nieuwe technieken als 3D-printen om innovatieve schoenen te 
ontwikkelen en unieke masteropleidingen aan te bieden. SLEM benadrukt 
daarmee het imago van Waalwijk als schoenenstad en trekt designstuden-
ten van over de hele wereld. www.slem.nl

Foto: Pim Geerts
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panden (bedrijfsverzamelgebouwen) zorgt voor flexibiliteit voor 
ondernemers. Daarnaast past het bij een dynamiek waar 
netwerken en ontmoeting een grote rol in spelen. Dit deelge-
bruik zien we ook terug in bedrijventerreinen. Bij alle vormen 
van bedrijfshuisvesting is er vraag naar gemeenschappelijke 
voorzieningen, met name in de vorm van ontmoetingsruimte als 
een koffiehoek of horecazaak. Ondernemers zullen zich willen 
vestigen op plekken waar zoveel mogelijk dynamiek en zicht-
baarheid is (tenzij hun bedrijvigheid het daglicht niet kan 
verdragen). In de binnenstad, bij soortgelijke bedrijven of 
samenwerkingspartners in de buurt, langs de uitvalswegen en 
op knooppunten. Als bedrijven activiteiten ondernemen die 
moeilijk te mengen zijn met functies als wonen, of veel ruimte 
nodig hebben, zal een bedrijventerrein aan de rand van de stad 
de voorkeur hebben. Ook hier geldt dat flexibiliteit in ruimtege-
bruik, ruimte voor uitbreiding en krimp bijvoorbeeld door inzet 
van tijdelijke bouwwerken, gewenst is. Betaalbaarheid is ook een 
belangrijke factor. Van een oud verloederd pand kan zo iets 
aantrekkelijks gemaakt worden. Tot slot is er in een context waar 
tijdelijke huurovereenkomsten gemeengoed zijn geworden, toch 
ook expliciete vraag naar het zelf laten bouwen van het eigen 
bedrijfspand.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
In de ondernemende pionierstad is het aanbod van voorzieningen 
op het gebied van onderwijs en zorg in belangrijke mate 
afhankelijk van de lokale dynamiek. Bij een succesvolle onderne-
mende pionierstad kan de jonge populatie redelijk op peil blijven 
en kunnen scholen voldoende leerlingen houden om voort te 
bestaan. De ondernemende pionierstad benut haar eigen 
kennisinfrastructuur slim om jonge pioniers op te leiden. Zo 
kunnen soms interessante kruisbestuivingen en samenwerkin-
gen ontstaan tussen scholen en bedrijven. Hogescholen en 
universiteiten vestigen zich niet zo snel in de ondernemende 
pionierstad, maar wellicht dat ze een (tijdelijke) dependance 
openen bij een interessante dynamiek in de ondernemende 
pionierstad. Verder kunnen bedrijven in de ondernemende 
pionierstad als dat voor hen interessant is zelf opleidingen 
opzetten en daartoe eventueel samenwerken met andere 

In de ondernemende pionierstad wordt het functioneren van de 
binnenstad onvoorspelbaarder en vloeibaarder. De dynamiek is 
steeds meer afhankelijk van ondernemers die veelal opportunis-
tisch opereren en daardoor voor een minder lange termijn 
investeren. Ze investeren daar waar ze potentie zien, door al 
aanwezige dynamiek of door lage instapkosten. Initiatieven 
kunnen ook tijdelijk zijn (pop-up) of zich beperken tot evenemen-
ten. Het aanbod van winkels en horeca is daarmee even vloei-
baar. De binnenstad kan dankzij succesvolle ondernemers (op 
bepaalde plekken) goed lopen, maar dat kan ook snel weer 
veranderen. En als een ander gebied in de stad potentie heeft, 
kunnen ondernemers ook daar horeca en/of winkels willen 
vestigen. Dankzij sociale media zijn ze voor aanloop niet per se 
afhankelijk van bestaande bezoekersstromen. De wereld is 
maakbaar.

Voor andere voorzieningen voor ontmoeting en recreatie geldt 
ook dat de binnenstad in eerste instantie een aantrekkelijke 
locatie kan zijn. Als er elders in de stad echter plekken zijn die 
wellicht goedkoper zijn of beter bereikbaar voor een brede 
doelgroep, dan kunnen deze ook aantrekkelijk zijn. Voorzienin-
gen als theaters en bioscopen ondervinden steeds meer 
concurrentie van tijdelijke of rondreizende initiatieven als 
festivals in de openbare ruimte, in parken, in het buitengebied  
of in karakteristieke multifunctionele gebouwen. Ook winkels 
bieden met programmering van evenementen steeds meer 
beleving en ervaringen aan en worden daarmee concurrent  
van bijvoorbeeld theaters. Menging van functies – retail,  
horeca, werkplek, evenementenlocatie – is gemeengoed in de 
binnenstad.

De binnenstad zal alleen goed functioneren als deze goed scoort 
op beleving. Cultuurhistorie, of anderszins een sterke lokale 
identiteit, succesvolle ondernemers in winkels, horeca en 
vermaak kunnen daaraan bijdragen. De concurrentie met 
nabijgelegen grote steden ligt op de loer. 

De vraag naar bedrijfsvastgoed is te kenmerken met één woord: 
flexibel. Deelgebruik van ruimte (co-workingplekken) en van 

IN DE ONDERNEMENDE  
PIONIERSTAD WORDT HET 
FUNCTIONEREN VAN DE  
BINNENSTAD ONVOORSPEL-
BAARDER EN VLOEIBAARDER.
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agrarische sector in het ommeland kan ertoe bijdragen dat de 
ondernemende pionierstad kansen biedt voor bedrijvigheid met 
een relatie met de agrosector. Een nabijgelegen grote stad met 
een gespecialiseerde universiteit en/of hogeschool kan zorgen 
voor spin-off in de ondernemende pionierstad. 

De ondernemende pionierstad kan op haar beurt van waarde zijn 
voor het ommeland en de nabijgelegen grote stad door (betaal-
bare) ruimte te bieden aan bedrijvigheid in een stedelijke 
omgeving, door de werkgelegenheid die de bedrijvigheid met 
zich meebrengt en eventueel door een gespecialiseerde 
arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur. De ondernemende 
pionierstad organiseert als het ware een ‘backbone-economie’ 
die enerzijds meelift op de economische ontwikkeling van de 
grote nabijgelegen stad en anderzijds profiteert van het onder-
nemersklimaat van de middelgrote stad. Als de ondernemende 
pionierstad de thuisbasis is van een bedrijf dat het internationaal 
goed blijkt te doen, kan dat sterk afstralen op de omgeving. 

Voor de ondernemende pionierstad zijn goede bereikbaarheid 
met regionale en internationale verbindingen van groot belang.

bedrijven. Het onderwijsaanbod van de ondernemende pionier-
stad kan zo zelfs studenten en docenten uit andere gebieden, 
soms zelfs van buiten Nederland, aantrekken.

Op het gebied van zorg zal het aanbod sterk afhangen van het 
draagvlak. Als een ondernemende pionierstad in de buurt van 
een grotere stad ligt, zal het voor de hand liggen dat men voor 
een algemeen ziekenhuis in die stad moet zijn. Tegelijkertijd 
kunnen in de ondernemende pionierstad private medische 
klinieken gevestigd zijn, zeker als deze goed bereikbaar zijn voor 
mensen in de regio. Sommige aanbieders van zorg delen 
medische behandelruimtes om zo betaalbare diensten te kunnen 
aanbieden. En als de ondernemende pionierstad voor gezond-
heidszorg relevante bedrijvigheid heeft, bijvoorbeeld productie 
van revalidatie apparatuur, kan dit een interessante combinatie 
opleveren met een revalidatiecentrum.

RELATIE MET OMGEVING EN REGIO 
De economische dynamiek in de ondernemende pionierstad kan 
sterk beïnvloed worden door de regio waar de ondernemende 
pionierstad onderdeel van uitmaakt. Een sterk ontwikkelde 
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FESTIVAL MUNDIAL, TILBURG

Een tweedaags festival in het centrum van 
Tilburg met een line-up van verschillende 
aankomende talenten van over de hele wereld. 
Er is theater, dans, circus, muziek, eten en 
drinken. www.festivalmundial.nl

Foto: Dion Huiberts
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en cliëntelisme op de loer. De ene ondernemer heeft een groot 
netwerk en kent de juiste mensen om succesvol een initiatief 
te realiseren, terwijl de ander die dergelijke connecties niet 
heeft daar meer moeite mee heeft.

RUIMTELIJKE OPGAVEN
•  Door de dynamiek van initiatieven is het een uitdaging om 

ruimtelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Initiatie-
ven hebben immers in meer of mindere mate invloed op het 
functioneren van de omgeving. Het in de gaten houden van de 
samenhang in het functioneren van de stad en het algemeen 
belang is een opgave waar initiatiefnemers zelf niet direct oog 
voor zullen hebben. Zij zijn vooral bezig met het realiseren van 
hun eigen belangen.

•  De ondernemende pionierstad vraagt flexibiliteit in vastgoed 
en in het gebruik ervan. Dat vraagt andere financieringsmo-
dellen voor vastgoed en een andere omgang met het reguleren 
van ruimtegebruik in de stad (bestemmingsplannen). Ook in de 
wijze van planvorming voor ruimtelijke ontwikkeling vraagt dit 
andere plannen dan traditionele stedenbouwkundige plannen.

•  De opkomst van mengformules en functiemenging in de stad 
kan bijdragen aan gebruik van de stad waaraan men door de 
traditie van strikte functiescheiding weinig gewend is. 
Daardoor zouden mensen meer overlast kunnen ervaren, 
bijvoorbeeld door horeca in straten waar ook gewoond wordt 
of door festivals vlakbij woonbuurten.

•  De minder aantrekkelijke delen van een stad kunnen gebieden 
worden waar weinig initiatief tot positieve ontwikkeling van 
een buurt wordt genomen. Daardoor kunnen deze gebieden 
zelfs nog minder aantrekkelijk worden. Leefbaarheid van deze 
gebieden is een aandachtspunt, net als de vraag wie verant-
woordelijk is voor de ontwikkeling van deze gebieden. Denk 
aan onaantrekkelijke verouderde bedrijventerreinen of 
verouderende woonbuurten met een weinig draagkrachtige 
bevolking.

AANDACHTSPUNTEN
•  In de ondernemende pionierstad is volop ruimte voor initiatie-

ven, maar is niet iedereen in staat om initiatief te nemen of 
zich bij initiatieven aan te sluiten. Omdat de initiatieven veelal 
genomen worden om te voorzien in de eigen of gedeelde 
belangen en daarbij veelal sprake is van samenwerking tussen 
gelijkgestemden, dreigt een groeiend onderscheid tussen 
‘haves’ (zij die in staat zijn in de eigen behoefte te voorzien) en 
de ‘have nots’ (voor wie het voorzien in de eigen behoeften niet 
vanzelfsprekend is). Dat kan bijdragen aan een gevoel van 
sociale uitsluiting bij een deel van de bevolking en spanningen 
in de lokale gemeenschap.

•  In de dynamiek van ondernemende mensen die in hun eigen 
(al dan niet met anderen gedeelde) belang initiatief nemen, is 
het een aandachtspunt of de ontwikkeling van een buurt ook 
aansluit op het algemeen belang en ook belangen van minder 
mondige en ondernemende mensen in het oog gehouden 
worden. Tegelijkertijd kunnen de belangen van ondernemende 
mensen onderling botsen. De diversiteit aan belangen kan in 
de ondernemende pionierstad spanningen opleveren in 
buurten en zelfs in de stad als geheel. 

•  De dynamiek van de ondernemende pionierstad kan bijdragen 
aan snelle veranderingen in een buurt. Een winkelstraat kan 
ineens erg populair worden en andere ondernemers aantrek-
ken of de bevolking van een buurt kan in korte tijd van 
samenstelling veranderen als deze aantrekkelijk wordt voor 
nieuwe, meer vermogende, mensen (gentrification). Dat kan 
bijdragen aan een verminderd thuis voelen van mensen of 
ondernemers in een buurt, wat vervolgens tot spanningen kan 
leiden. Tegelijkertijd kan de dynamiek van ontwikkelingen in 
de ondernemende pionierstad erg onvoorspelbaar zijn. Een 
succesvolle plek kan uit de gratie raken, als andere plekken 
aantrekkelijker worden voor ondernemers of bewoners.

•  Doordat persoonlijke netwerken een grote rol spelen in het 
realiseren van initiatieven ligt het gevaar van vriendjespolitiek 

ROC DE LEIJGRAAF, VEGHEL

Studenten van ROC De Leijgraaf doen projecten met bedrijven in de 
omgeving. Zo stimuleert de mbo-school bedrijven een relatie aan te gaan 
met de studenten, hun potentiële werknemers van de toekomst. Bij de 
opleiding Foodoperator zijn bijvoorbeeld verschillende bedrijven uit de 
voedingsmiddelen- en diervoederindustrie betrokken. www.leijgraaf.nl

Foto: ROC De Leijgraaf

PIVOT PARK, OSS

In voormalige panden van farmaceutisch bedrijf MSD in Oss, is een kennispark ontwikkeld. 
Start-ups in de medische sector kunnen zich daar vestigen en gebruik maken van de 
laboratoria die reeds aanwezig zijn. Zo hoeven beginnende bedrijven niet te investeren in 
kostbare testruimtes. Door de nabijheid van andere start-ups in dezelfde sector kunnen 
bovendien nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden ontstaan. www.pivotpark.nl

Foto: Pivot Park
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•  Voor een succesvolle ondernemende pionierstad zijn een 
goede bereikbaarheid en verbindingen met andere econo-
misch succesvolle gebieden van groot belang.

HANDELINGSPERSPECTIEF OVERHEID

LOKAAL
De machtspositie van de lokale overheid als regisseur van 
ruimtelijke ontwikkelingen in de ondernemende pionierstad is 
verleden tijd. Sturen op ontwikkeling betekent een nauwe 
samenwerking met lokale (netwerken van) ondernemers en 
vastgoedeigenaren. De rol van de gemeente is hierbij vooral 
modererend. Ook kan zij een verbindende rol spelen tussen 
ondernemers en vastgoedeigenaren. De lokale overheid is 
daarnaast een goede gastheer voor initiatiefnemers. Initiatieven 
zijn immers van grote waarde voor het functioneren van de stad 
en langdradige procedures en rigide regelgeving kan ervoor 
zorgen dan ondernemers ergens anders hun geluk gaan 
beproeven. In sommige gevallen zal het nodig zijn om initiatief-
nemers te verleiden om ergens te ondernemen. Dat kan door 
optimale serviceverlening, potenties en mogelijkheden inzichte-
lijk te maken of door strategische investeringen in bijvoorbeeld 
de openbare ruimte te doen.

Om de dynamiek van de ontwikkeling van buurten en de stad te 
kunnen beheersen zorgt de gemeente ervoor dat ze goed op de 
hoogte is van wat er speelt in de stad. Door gebiedsgericht te 
werken, veel contacten te onderhouden met bewoners en 
ondernemers en door goede dataverzameling en -interpretatie. Zo 
kan de gemeente eventuele negatieve ontwikkelingen of conflicte-
rende belangen vroeg signaleren en hierover met betrokkenen in 
gesprek gaan. Ook kan ze op deze manier initiatiefnemers van 
bruikbare informatie voorzien. De gemeenteraad zal een grote rol 
krijgen in dit scenario. Initiatieven waarbij sprake is van conflicte-
rende belangen komen veelvuldig terug op de politieke agenda.

Om samenhang en afstemming tussen initiatieven te stimuleren 
en kaders voor politieke afweging van belangen te bieden, 
worden visies opgesteld voor gebieden en de stad als geheel. 
Niet vanuit de overheid, maar in gezamenlijkheid met belang-
hebbenden. Dergelijke visies kunnen spelregels opleveren voor 
wenselijke en onwenselijke ontwikkelingen. In een context van 
winkelgebieden die onder druk staan, zal een belangrijk 
aandachtspunt hierbij de spreiding of concentratie van functies 
als detailhandel zijn.

REGIONAAL
Regionale samenwerking spitst zich toe op bereikbaarheid en 
economische profilering. Het bestuur van de ondernemende 
pionierstad zal zich daarbij vooral zien als belangenbehartiger 
van de eigen ondernemers en bedrijven. Samenwerking is 
gewenst waar dit gunstig is voor het eigen ondernemers- en 
vestigingsklimaat. Tenzij er een heldere win-win situatie is, zal 
een andere stad al snel benaderd worden als concurrent. Iets 
wat uiteindelijk de eigen positie kan ondermijnen. 

In het competitieve internationale economische krachtenveld 
kan je je juist door samenwerking beter op de kaart zetten als 
aantrekkelijke vestigingsplek, ook door samenwerking met ‘de 
concurrent’. Doordat je samen groter bent (borrowed size) en/of 
doordat je samen meer kwaliteiten bezit (borrowed quality). Ook 
als steden op het eerste gezicht hetzelfde profiel hebben zullen 
de specifieke kwaliteiten toch altijd anders zijn. Door andere al 
gevestigde ondernemers en bedrijven, door een andere historie, 
andere ligging ten opzichte van transportnetwerken, andere 
woonmilieus, et cetera. Niet alleen samenwerking tussen 
middelgrote stad en grotere stad kan sterker maken, ook 
landelijke gemeenten kunnen kwaliteiten bieden die de middel-
grote stad ontbeert.

NIET IEDEREEN IS IN STAAT  
OM INITIATIEF TE NEMEN. 
EEN GROEIEND ONDERSCHEID  
TUSSEN ‘HAVES’ EN ‘HAVE 
NOTS’ IS EEN BEDREIGING.
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Het is 2030. Na een periode van recessie is de economie weer 
aangetrokken. Naast de diensteneconomie wint industriële 
productie weer terrein in West-Europa. Wereldwijd is er in de 
maakindustrie meer aandacht gekomen voor kwaliteit en 
efficiëntie. En in een wereld waar veel aandacht is voor ambacht, 
specialistische kennis en innovatie doet de maakindustrie in 
Nederland het goed. De concurrentie vanuit landen die voorheen 
getypeerd werden als opkomende economieën is echter hevig 
sinds ook daar de kenniseconomie volwassen is geworden. Maar 
als het aankomt op kwaliteit van leven heeft Nederland goede 
kaarten in handen.

Innovatie in technologie en vooral IT – waardoor iedereen overal 
verbonden kan zijn met de rest van de wereld – en een groeiende 
waardering voor de kleinere stad als woon- en werkmilieu 
hebben er bovendien voor gezorgd dat naast de groei van sterke 
steden ook kleinere steden een rol van betekenis in het interna-
tionale economische speelveld kunnen vervullen. Als alternatief 
voor de drukke en dure grote steden, bieden kleinere steden 
meer ruimte voor ondernemen en leven.

In productie heeft technologische innovatie gezorgd voor een 
verregaande automatisering. Door de belangrijke rol die (bio- en 
medische) technologie en innovatie spelen, wordt de economische 
dynamiek gedomineerd door hogeropgeleiden, maar ook naar 
lager opgeleid arbeidspotentieel is vraag. De arbeidsmarkt is 
verder geïnternationaliseerd. In het aantrekken van de beste 
werknemers stellen landsgrenzen weinig meer voor. Om een stad 
of regio internationaal op de kaart te krijgen en de beste condities 
voor lokale economische groei te creëren, werken het lokale 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en de lokale overheid nauw 
samen. Daarnaast wordt er op veel plekken hard gewerkt om  
multinationals in de eigen regio en de eigen stad te laten landen.

In de samenleving voedt het economisch herstel het belang dat 
gehecht wordt aan economische waarden. Iedereen heeft wel 
van dichtbij meegemaakt wat het is om je baan kwijt te raken. 
Het negatieve effect op gezin en sociale status is iets wat 

mensen niet in de koude kleren is gaan zitten. Economisch 
herstel biedt hoop dat dit weer hersteld kan worden of dat 
voorkomen kan worden dat men in een dergelijke situatie 
terechtkomt. Tegelijkertijd voelt de internationalisering van de 
arbeidsmarkt voor sommigen als een bedreiging.

DE SLIMME INDUSTRIESTAD
De slimme industriestad is een middelgrote stad die het ondanks 
zijn beperkte omvang toch klaarspeelt internationaal een rol van 
betekenis te spelen. Dit dankzij de grote bedrijven die zich in de 
slimme industriestad gevestigd hebben en produceren voor de 
wereldmarkt. Een gunstige ligging ten opzichte van internationale 
transportnetwerken en een sterk ontwikkeld, op niches in 
internationale productieketens gespecialiseerd, lokaal bedrijfs-
leven zijn belangrijke ingrediënten. Daarnaast werkt het 
bedrijfsleven van de slimme industriestad nauw samen met de 
lokale overheid en met kennisinstellingen. Als het nodig is gaat 
de slimme industriestad regionale samenwerkingen aan, maar 
vooral om het eigen profiel te versterken.

BRABANT
De middelgrote stad met een industrieel verleden, een sterk 
economisch profiel en grote bedrijven binnen haar gemeente-
grenzen kan zich tot dit scenario aangetrokken voelen. Zowel 
gemeenten met succesvolle grote lokaal gewortelde bedrijven 
als steden waar grote internationale bedrijven gevestigd zijn. 
Kijkend naar de uitgangspositie van de Midsize-steden zal dit 
scenario eerder relevant zijn voor Helmond en Waalwijk dan voor 
Oosterhout en Uden.

FUNCTIONEREN VAN DE STAD

BEVOLKING EN WONEN
Bij een goed draaiende lokale economie kan de slimme indus-
triestad voldoende werkgelegenheid bieden, waardoor het in 
staat is inwoners vast te houden en wellicht zelfs nieuwe 
inwoners aan te trekken. 

SCENARIO 4
SLIMME INDUSTRIESTAD
INTERNATIONALE ECONOMIE, ECONOMISCHE WAARDEN, LEIDERSCHAP
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huurwoningen vragen, al dan niet gedeeld met anderen, maar 
ook hogeropgeleiden die behoefte hebben aan tijdelijke huisves-
ting in de vorm van short- en long-stay-appartementen, 
bijvoorbeeld in een campusachtige setting. De laatste groep kan, 
zeker als zij geen kinderen hebben, ook kiezen voor een 
dynamischere woonomgeving in een nabijgelegen grotere stad 
waar meer expats wonen.

Door automatisering, het aanbod van goedkope arbeidskrachten 
uit het buitenland, faillissement of sluiting van bedrijven kan de 
lokale werkloosheid toenemen. Dat zou kunnen bijdragen aan een 
grotere vraag naar goedkope huisvesting of aan verwaarlozing van 
koopwoningen. Als er minder werkgelegenheid is kunnen mensen 
uiteraard ook wegtrekken naar elders, waar ze misschien meer 
kansen op de arbeidsmarkt hebben. Voor hogeropgeleiden zal dit 
eerder het geval zijn dan voor lageropgeleiden.

De slimme industriestad biedt een prettige woonomgeving, met 
meer ruimte dan de grotere stad. Ze kan daarmee aantrekkelijk 
zijn voor talent dat werk vindt in de stad en zich wat meer wil 
settelen of behoefte heeft aan een rustig stedelijk woonmilieu. 
Talent dat net van de universiteit komt en in een dynamische 
stedelijke omgeving wil wonen, zal kiezen voor wonen in een 
nabijgelegen goed bereikbare grotere stad. Als er in de slimme 
industriestad maar beperkt sprake is van een aantrekkelijk 
woonmilieu met bijvoorbeeld veel groen of recreatieve mogelijk-
heden, zullen voornamelijk mensen met een sterke band met de 
stad de keuze maken er te (blijven) wonen. Op het gebied van 
wonen ondervindt de slimme industriestad concurrentie van 
nabijgelegen en goed bereikbare andere steden of dorpen.

Nieuwe inwoners kunnen ook buitenlandse werknemers zijn. Dit 
kunnen goedkope (tijdelijke) arbeidskrachten zijn die goedkope 

GREEN CHEMISTRY CAMPUS, BERGEN OP ZOOM

Bergen op Zoom zet in op de biobased economy en richtte daartoe samen 
met petrochemisch bedrijf SABIC de Green Chemistry Campus in.  
Jonge technologiebedrijven die zich bezighouden met biobased technieken 
kunnen zich tegen gunstige voorwaarden vestigen op de campus.
www.greenchemistrycampus.com

Foto: Nick Franken
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De bedrijven van de slimme industriestad zijn veelal gevestigd in 
grote panden of hebben hun eigen bedrijfscomplex. De samen-
werking tussen grote bedrijven, kennisinstellingen en overheid 
resulteert vaak in gespecialiseerde campussen. Bedrijventerrei-
nen met bijvoorbeeld gedeelde onderzoeksfaciliteiten. Wegens 
de omvang van de bedrijven en het belang van bereikbaarheid, 
liggen deze locaties eerder aan de rand van de stad dan in de 
binnenstad. Naast kapitaalintensieve grote fabrieken die 
complexe producten maken, zal er behoefte zijn aan productie-
lijnen die makkelijk op veranderende behoeften aanpasbaar zijn. 
Dat vergt flexibiliteit in ruimte.

De grote bedrijven spelen ook indirect een grote rol in de lokale 
economie. Ze werken soms samen met lokale toeleveranciers, 
maar nemen daarnaast diensten af op het gebied van catering, 
schoonmaak en beveiliging. Voor hun zakelijke gasten is er vraag 
naar (hoogwaardige) horeca, waar mensen voor zakelijke 
afspraken bijeen kunnen komen, en overnachtingsmogelijkheden. 
Deze bedrijven hoeven niet allemaal in de slimme industriestad 
gevestigd te zijn, maar wel in de nabijheid. Een aantrekkelijke 
grotere stad in de nabijheid kan uiteraard ook een grote rol 
spelen in deze voorzieningen.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Naast de lokale overheid zullen in de slimme industriestad ook 
bedrijven zich inspannen voor goede basisvoorzieningen. Ze 
willen immers zorgen voor een prettige woonomgeving voor hun 
werknemers. Dat geldt zeker voor bedrijven met lokale wortels. 
In de slimme industriestad is het zodoende niet vreemd als een 
bedrijf (mee)investeert in een aantrekkelijk plein of park of in de 
lokale sportvereniging. 

Op het gebied van onderwijs zal er een goed basisaanbod zijn. 
Als specialistisch onderwijs een relatie heeft met het lokale 
bedrijfsleven kan dit onderwijs door middel van een samenwer-
king worden aangeboden aan leerlingen, die op deze manier 
kennis kunnen maken met lokale bedrijven en mogelijke 
carrièrekansen. Bedrijven kunnen ook gezamenlijk optrekken 
om een samenwerking aan te gaan met een universiteit die 

ECONOMIE EN WERKEN
De slimme industriestad heeft een bruisend bedrijfsleven. De 
lokale economie zal veelal gedomineerd worden door enkele 
grote succesvolle bedrijven, veelal innovatieve productiebedrij-
ven of bedrijven in logistiek. Zij zijn de grote werkgevers van de 
slimme industriestad en de omliggende regio. Soms komen 
werknemers ook uit grotere nabijgelegen steden. De grote 
bedrijven kunnen van oudsher geworteld zijn in de slimme 
industriestad, of het zijn multinationals waarvoor de slimme 
industriestad een aantrekkelijke vestigingsplaats is. Bijvoorbeeld 
door de ligging van de stad aan belangrijke internationale 
transportroutes, het beschikbare (gespecialiseerde) arbeidspo-
tentieel, de nabijheid van toeleveranciers of afnemers van 
halffabricaten of door financieel voordeel. De kenniseconomie 
zal zich blijven concentreren in grotere steden. 

Of de binnenstad van de slimme industriestad een levendige plek 
is, hangt af van de kwaliteiten van de binnenstad. Als deze een 
sterke identiteit heeft, met karakteristieke panden, luxe- en 
specialiteitenwinkels en kwalitatieve horeca kunnen bedrijven 
zich vereenzelvigen met de binnenstad en dit als één van de 
visitekaartjes van hun stad en hun bedrijf naar voren brengen. 
Ook kunnen bedrijven zich inspannen om samen met de lokale 
overheid zorg te dragen voor een aantrekkelijke binnenstad. 

De slimme industriestad heeft verder een goed aanbod voor 
dagelijkse boodschappen en persoonlijke verzorging. Om een 
aantrekkelijke woonplaats te zijn voor werknemers die geen 
speciale binding hebben met de slimme industriestad zijn 
recreatieve mogelijkheden belangrijk. Die kunnen worden 
geboden door winkels, horeca, culturele voorzieningen en 
evenementen in de binnenstad, maar ook door cultuurhistorie en 
omringend landschap. Als de slimme industriestad zelf niet 
direct kwaliteiten heeft op dit gebied kan deze aansluiting zoeken 
bij nabijgelegen steden en gebieden, waarbij gezorgd wordt voor 
goede bereikbaarheid daarvan. Voor werknemers die niet in de 
slimme industriestad wonen en inwoners die elders werken 
kunnen ‘to go’-formules en pick up points op OV-knooppunten en 
strategische locaties langs uitvalswegen aantrekkelijk zijn.
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contacten is het belangrijk dat de slimme industriestad ook voor 
personenvervoer goed bereikbaar is. Goede verbondenheid met 
snelweg en openbaar vervoer en met een luchthaven is voordelig.

De slimme industriestad kan voor haar productie afhankelijk zijn 
van de regio als daar bijvoorbeeld grondstoffen worden ver-
bouwd, toeleveranciers of afnemers gevestigd zijn. Maar ook via 
(inter)nationale transportnetwerken kunnen grondstoffen of 
halffabricaten worden aangeleverd en producten worden 
gedistribueerd naar afnemers. Nabijgelegen havens en overslag-
punten dragen bij aan een goede uitgangspositie.

Nabijgelegen grote steden bieden met een gespecialiseerde 
universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling kansen voor de 
slimme industriestad. Samenwerking tussen het lokale bedrijfs-
leven en onderzoeksinstellingen kan een vliegwiel voor innovatie 
zijn. De band met een grotere stad kan ook van belang zijn als de 
slimme industriestad andere voorzieningen en type woonmilieus 
mist. Het ommeland kan ook missende woonmilieus bieden.

AANDACHTSPUNTEN
•  Economische veerkracht is een aandachtspunt in de slimme 

industriestad, waar de lokale economie wordt gedomineerd 
door enkele grote bedrijven met een zeer sterke specialisatie 

studierichtingen aanbiedt die voor de bedrijven relevant zijn. 
Voor lokale bedrijven biedt de samenwerking met onderwijs-
instellingen kansen in de vorm van goed geschoold personeel. 
Het specialisme van de slimme industriestad kan met speciaal 
onderwijsaanbod zelfs versterkt worden en vice versa.

Bij voldoende draagvlak kan de slimme industriestad op het 
gebied van zorgvoorzieningen tot een algemeen ziekenhuis 
huisvesten. Waar de specialisatie van de slimme industriestad te 
maken heeft met zorg, kunnen wellicht combinaties worden 
gemaakt waarmee hoogstaande zorgvoorzieningen en aantrek-
kelijke woonomgevingen voor ouderen gerealiseerd kunnen 
worden. Ontbreekt dit specialisme en is de bevolking van de 
slimme industriestad van beperkte omvang, dan ligt het voor de 
hand dat specialistische zorg in een nabijgelegen grotere stad 
wordt aangeboden.

RELATIE MET OMGEVING EN REGIO 
De slimme industriestad is een stad met grootschalige productie 
die sterk afhankelijk is van nationale en internationale verbon-
denheid. Dat vraagt een goede connectie met nationale en 
internationale transportnetwerken, waarbij voor de lange 
afstand goede aantakking op spoorweg- en waterwegnetwerken 
van het grootste belang zijn. Voor het onderhouden van zakelijke 
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INTERNATIONALE UIT WISSELING

Steeds vaker komen buitenlandse delegaties op bezoek in Brabant. 
Dergelijke uitwisseling kan onderlinge samenwerking versterken  
en van grote waarde zijn voor het lokale bedrijfsleven dat 
internationaal opereert.

Foto: Marc Bolsius 



buitenlandse arbeidskrachten. Dit kan leiden tot meer 
werkloosheid en een groeiende groep sociaaleconomisch 
kwetsbare inwoners, hetgeen kan resulteren in groeiende 
spanningen in de samenleving.

RUIMTELIJKE OPGAVEN
•  Voor de slimme industriestad is regionale en internationale 

verbondenheid van levensbelang, die moet dan ook optimaal 
zijn. De faciliteiten in de stad moeten ook op orde zijn: moderne 
bedrijventerreinen en een aantrekkelijke woonomgeving.

•  Waar bedrijven goedkope buitenlandse arbeidskrachten 
inhuren is het een opgave om te voorzien in huisvesting van 
met name tijdelijke werknemers die geen overlast veroorzaakt 
voor de omgeving en tegelijkertijd recht doet aan de belangen 
van de buitenlandse werknemers.

•  De leefbaarheid van wijken met veel sociaaleconomisch 
kwetsbare inwoners kan door toenemende werkloosheid 
onder de lokale bevolking onder druk komen te staan.

HANDELINGSPERSPECTIEF OVERHEID

LOKAAL
De gemeente heeft een belangrijke rol in het samenbrengen en 
verbinden van de grote lokale spelers in de stad. Alleen samen 

en afhankelijkheid van internationale productieketens. 
Daarnaast draagt de vestiging van multinationals met 
buitenlandse zeggenschap bij aan onzekerheid: als verplaat-
sing van de activiteit naar elders rendabeler is zullen ze dat 
niet nalaten, denk aan MSD in Oss en Philip Morris in Bergen 
op Zoom. Het failliet gaan of wegtrekken van een bedrijf heeft 
al snel grote gevolgen voor de lokale werkgelegenheid en door 
sterke specialisatie is voor degenen die hun baan zijn verloren 
het scala aan mogelijkheden om ander werk te vinden beperkt.

•  Doordat een paar koplopers in het lokale bedrijfsleven en de 
lokale gemeenschap een grote rol spelen in het beleid en de 
ontwikkeling van de slimme industriestad kan er een sterke 
ons-kent-ons-cultuur ontstaan met het gevaar dat deze weinig 
aantrekkelijk is voor nieuwe ondernemingen van buiten of 
weinig ruimte laat aan ondernemers van buiten.

•  De sterke samenwerking tussen grote spelers in de lokale 
gemeenschap (overheid, markt en onderwijs) kan ertoe 
bijdragen dat andere partijen zich in hun belangen niet 
vertegenwoordigd of gehoord voelen. Dat kan leiden tot 
ontevredenheid in de samenleving.

•  Technologische ontwikkeling zal bijdragen aan verdere 
automatisering en minder werkgelegenheid voor met name de 
middelbaar opgeleide beroepsbevolking, een groep die samen 
met lageropgeleiden concurrentie ondervindt van goedkopere 
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STERRENRESTAURANT CORDIAL, OSS

In Oss vindt men een restaurant met een Michelinster: restaurant 
Cordial. Dergelijkeupmarketrestaurants kunnen een belangrijke 
voorziening zijn voor bedrijven die internationaal opereren. Andere 
restaurants met een Michelinster liggen in Brabant net buiten 
Eindhoven, in Waalre en Heeze. www.restaurantcordial.nl

Foto: Sigurd Kranendonk

FABRIEK MAGNIFIQUE, VEGHEL

Het vroegere Slokdarmfestival is omgedoopt tot Fabriek Magnifique, 
wat meer recht moet doen aan het karakter van het culturele 
voedselfestival. Met ‘Fabriek’ dat van het franse fabriquer komt, 
willen de organisatoren de aandacht vestigen op de makerscultuur 
van Veghel. www.fabriekmagnifique.nl

Foto: Monique van der Steen fotografie
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De gemeente zet in op het zoveel als mogelijk deelgenoot maken 
van de grote spelers in het uitzetten van de grote lijnen voor de 
ontwikkeling van de stad. Dit om een relevante strategische 
economische koers te bepalen en om betrokkenheid en verant-
woordelijkheid van het lokale bedrijfsleven te stimuleren om 
zodoende ook samen met hen te werken aan de verwezenlijking 
van de koers. De gemeente houdt daarnaast nauwlettend in de 
gaten hoe de stad en haar verschillende buurten zich ontwikke-
len. Waar zich problemen voordoen zal de gemeente deze 
kwestie ook aankaarten bij het lokale bedrijfsleven om zo, waar 
mogelijk, samen met hen verantwoordelijkheid te nemen en 
oplossingen te bieden. 

REGIONAAL
De gemeente is een belangenbehartiger voor het lokale bedrijfs-

kunnen ze bewerkstelligen dat de stad een sterk merk wordt 
met een rol van betekenis in een economische dynamiek die zich 
voornamelijk internationaal afspeelt. De gemeente ziet in dat als 
zij zich niet actief opstelt, het sterke lokale bedrijfsleven ook zelf 
initiatief tot samenwerking kan nemen. Dat kan de rol van de 
overheid als hoeder van goede stedelijke ontwikkeling ondermij-
nen. Ze zal dan eerder (mede door politieke druk) achter het 
sterke bedrijfsleven aanlopen, dan dat zij samen een richting 
voor de stad bepalen die ook het algemeen belang en het 
langere termijn perspectief in ogenschouw neemt.

De lokale overheid specialiseert zich als goede gastheer, netwer-
ker en businesspartner. Waar nodig investeert de gemeente mee 
in bijvoorbeeld openbare ruimte om bedrijven te verleiden zich in 
de gemeente te vestigen.

VW GL ÄSERNE MANUFAKTUR, DRESDEN

De Volkswagenfabriek in Dresden is van glas en daarmee doorzichtig. 
Bezoekers kunnen een kaartje kopen om het productieproces in de 
fabriek te bekijken. Door de koppeling van productie en consumptie 
wordt de fabriek onderdeel van de koopbeleving van de consument.
www.glaesernemanufaktur.de

Foto: Jim Woodward via Flickr (CC BY 2.0)
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leven en ambassadeur voor het eigen ondernemingsklimaat. Ze 
zoekt samenwerking met andere steden in de regio en overhe-
den om te zorgen voor goede (inter)nationale bereikbaarheid en 
stimuleert verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven en 
relevante kennisinstellingen om te zorgen voor een innoverend 
en veerkrachtig economisch klimaat. 
Waar dit het eigen profiel versterkt, zal de gemeente samenwer-
king aangaan met andere gemeenten. Daarbij kijkt ze goed naar 
de kwaliteiten die zij de ander kan bieden die relevant zijn voor 
een goed ondernemingsklimaat en vice versa. Het samen 
optrekken van complementaire gemeenten kan soms intensieve 
vormen aannemen. De regio kan als gespecialiseerde agglome-
ratie vermarkt worden als aantrekkelijke vestigingsplaats en 
handelspartner. Gezamenlijke handelsmissies naar het buiten-
land kunnen hier onderdeel van uitmaken.

more
contact
2nd Meerhoven Expat Meeting
A gathering for internationals 
living in Meerhoven

Date: Sunday
22 march 2015

Time: 16.00 - 18.00 hours
Location: Korein 
Kinderplein, Meerwater 17  
(shopping center)

www.meerhoven.nl
in cooperation with:

Topics
• child care (Korein Kinderplein Meerwater);

• health care (Health Care Centre SGE Meerhoven);

• safety (Police offi cers Meerhoven);

•  education (International School Eindhoven, Primary School ‘De 

Startbaan’);

• help to settle into the South Netherlands (Holland Expat Centre South);

• exchanging experience and ideas;

• get to know each other, and enjoy drinks and snacks.

Would you like to get in touch with fellow expats living 

in Meerhoven? Are you curious about current and future 

developments in Meerhoven? Or do you have ideas to make this 

place (even) better? Then join the 2nd Meerhoven Expat Meeting!

Free childcare facilities by professionals from Korein in a 

separate playroom. There is no charge to attend but participants 

are kindly requested to register at www.meerhoven.nl/expats 
because of the catering and the child care facilities.

expats-poster2_v1.indd   1 10-03-15   15:33

MEERHOVEN EXPAT MEETING, EINDHOVEN

Bewonersverenigingen in de Eindhovense wijk Meerhoven begeleiden  
de vele expats die er wonen. Tijdens halfjaarlijkse bijeenkomsten  
kunnen de expats vragen stellen over gezondheidszorg, kinderopvang  
en het vestigen in Nederland.

Foto: Bewonersvereniging Grasrijk

DITCM, HELMOND

DITCM Innovations is een open innovatie organisatie. 
Overheid, bedrijven en kennisinstituten werken samen  
aan smart mobility. Er zijn bijna 30 partners bij DITCM 
aangesloten. Zij werken samen aan de ontwikkeling  
en implementatie van nieuwe vormen van intelligente 
voertuigen en intelligente verkeerssystemen.

Foto: Pim Geerts
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‘VEGHEL GAAT OVER VOEDING’

De focus op voeding is belangrijk en veel hangt daar aan vast. 
Eindhoven houdt zich bezig met wetenschap en technologie, 
Wageningen is bezig met voedingstechnologie, Helmond en 
Venlo doen de distributie en Veghel “maakt” het. Dat is 
historisch zo gegroeid en de kosten van verplaatsing zijn 
hoog, dus blijven die bedrijven in Veghel. 

INTERVIEW

NOUD 
VAN DEN 
BOER
DIRECTEUR MAISON VAN DEN BOER



waardoor vervoer veel minder een punt 
wordt. Het wordt steeds meer één gebied.

Hoogwaardig openbaar vervoer is veel 
belangrijker. Door gebrek aan een functio-
nerend netwerk van fi jnmazig OV rond 
Veghel kan arbeidspotentieel uit Den 
Bosch, Eindhoven en Helmond hier nu 
niet heen komen. De drie grote industrie-
terreinen in Veghel hebben nauwelijks tot 
geen aansluiting op het OV. Ik ben ook 
voorzitter van Kerngroep De Amert en een 
van onze topprioriteiten is het regelen van 
alternatief OV, bijvoorbeeld een elektri-
sche bus, zoals ze in Emmen en Gemert 
ook hebben gedaan.

Als we naar Den Bosch waren verhuisd, 
waren we als semi-horeca bedrijf 
bovendien directe ’concurrent’ geworden 
van de horeca in de binnenstad daar. 
Misschien hadden onze medewerkers de 
neiging gehad te zeggen “we zijn nu toch 
al in Den Bosch, dan gaan we niet in de 
productiekeuken van Van den Boer 
werken, maar liever in een restaurant in 
het centrum”. Door een combinatie van 
dergelijke factoren zijn we in Veghel 
gebleven. 

“HET GROOTSTE DEEL VAN ONZE 
ARBEIDSMARKT ZIT ROND 
VEGHEL; EEN DERDE KWAM 
DESTIJDS MET DE FIETS NAAR 
HET WERK EN DAT IS NOG 
STEEDS ZO.”

FIJNMAZIG OPENBAAR VERVOER DOET 
MEER DAN EEN A50
De A50 is klein bier en zeker voor ons niet 
zo belangrijk. Bereikbaarheid is belang-
rijk, maar als je wereldwijd naar de 
economische gebieden kijkt die er toe 
doen, dan zitten die allemaal dagelijks 
verstopt. Ook verstedelijkt het hele gebied 
tussen Veghel en de nabijgelegen 
gemeentes de komende decennia, 

Veghel heeft zichzelf een enorme dienst 
bewezen door in het verleden bijvoorbeeld 
Mars naar zich toe te trekken, maar ook 
VanderLande, Friesland foods, Jumbo en 
Sligro. Jumbo en Sligro hebben recent 
nog heel bewust voor Veghel gekozen. Dat 
het familiebedrijven zijn, helpt daar wel 
bij, maar kennelijk zijn ook de voorwaar-
den zodanig goed dat het loont het 
hoofdkantoor in Veghel te handhaven. 

“JUMBO EN SLIGRO HEBBEN 
RECENT NOG HEEL BEWUST 
VOOR VEGHEL GEKOZEN.” 

BEWUST IN VEGHEL GEBLEVEN 
Wij zijn op een gegeven moment uit het 
centrum gegroeid en kwamen zo als 
eerste cateringbedrijf op een industrieter-
rein terecht. Begin jaren ’90 brandde daar 
ons bedrijf af. Vervolgens hadden we de 
keuze in Veghel te blijven of toch naar Den 
Bosch of zelfs Amsterdam te gaan, want 
we werken bovenregionaal en veel van 
onze klanten zitten in de Randstad. Dan 
zouden we direct aangesloten zitten op de 
A2. Maar het grootste deel van onze 
arbeidsmarkt zit rond Veghel; een derde 
kwam destijds met de fi ets naar het werk 
en dat is nog steeds zo. 
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DOOR GEBREK AAN EEN FUNCTIONEREND 
NETWERK VAN FIJNMAZIG OV ROND 
VEGHEL KAN ARBEIDSPOTENTIEEL UIT 
DEN BOSCH, EINDHOVEN EN HELMOND 
HIER NU NIET HEEN KOMEN
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snelle groei door. Deels door industriële expansie, deels door 
opvang van de ‘overloop’ uit de grote centrumsteden, groeiden ze 
uit tot de kurken waarop het naoorlogse Wirtschaftswunder 
Brabant dreef. Inmiddels lijken deze steden te maken te hebben 
met de wet van de remmende voorsprong. Veranderende sociale 
en economische omstandigheden maken dat ze door een 
transitiefase heen gaan. 

VESTIGINGSVOORDEEL ONDER DRUK
Op dit moment is de werkgelegenheidspositie van de middelgrote 
steden nog goed. Maar nu binnen de economie het strategisch 
accent verschuift van ‘efficiëntie’ naar ‘innovatie’, van ‘spreiding’ 
naar ‘clustering’, verliest de middelgrote stad wel iets van zijn 
vestigingsvoordeel aan de grote centrumstad. En de middelgrote 
Brabantse steden beseffen zich dat terdege. Werkgelegenheid en 
de sociaaleconomische positie van de middenklasse die er woont 
staan door economische en technologische ontwikkelingen 
onder druk. De middelgrote steden zien hun jongeren wegtrek-
ken naar de nabijgelegen centrumstad of elders vanwege de 
daar aanwezige onderwijsvoorzieningen, carrièremogelijkheden 
en het bredere cultuur- en vrijetijdsaanbod. Hun binnensteden 
hebben te kampen met leegstand door internetverkopen en 
concurrentie van vergelijkbaar aanbod in grotere en kleinere 
centra in de stedelijke regio. En het zijn juist deze steden die 
door voortgaande schaalvergroting en fusieprocessen maat-
schappelijke voorzieningen zoals theaters en ziekenhuizen 
verliezen. 

INDUSTRIËLE BASIS TRANSFORMEERT
De middelgrote steden in Noord-Brabant kennen een stevige 
industriële basis. Deze basis transformeert door veranderingen 
in de organisatie van productieprocessen door mondiale 
competitiviteit en door technologische ontwikkelingen. 

Hoe staan de Brabantse middelgrote steden er vandaag de dag 
eigenlijk voor? Wat is de eigenstandige betekenis en kracht van 
middelgroot in een wereld waarin tegenstellingen steeds groter 
worden en de flanken aan kracht en betekenis winnen? Welke 
problemen doen zich voor en wat zijn mogelijke kansen? Vragen 
die het begin vormden van deze toekomstverkenning naar de 
middelgrote steden in Brabant. Aan het einde van deze toe-
komstverkenning gekomen, vatten we de belangrijkste bood-
schappen voor bestuurders en beleidsmakers samen. Met als 
vertrekpunt de vraag wat nu belangrijk is voor de toekomst van 
de middelgrote stad. Tevens benoemen we de lessen die 
getrokken kunnen worden uit deze verkenning: een agenda voor 
de toekomst. 

DE MIDDELGROTE STEDEN GAAN DOOR EEN TRANSITIEFASE
Hoewel de middelgrote steden in Brabant een uiterst diverse 
categorie vormen, vertonen ze desondanks overeenkomsten in 
hun sociaaleconomische en ruimtelijke problematiek. Hun 
ontwikkeling is grotendeels bepaald door het naoorlogse 
industrie- en verstedelijkingsbeleid. In dat provinciaal en later 
nationaal gevoerde beleid kwamen opvattingen over een 
overzichtelijke stedelijkheid samen met een economisch streven 
naar efficiëntie. Naast goedkope vestigingsplaatsfactoren 
speelden schaalvoordelen en de beschikbaarheid van ruim 
voorradige woon- en werkruimte en van goedkope en flexibel 
inzetbare arbeidskrachten een belangrijke rol. Vanwege deze 
vestigingsplaatsvoordelen was de middelgrote stad lange tijd in 
het voordeel ten opzichte van de vaak nabijgelegen, grote 
centrumstad: Helmond ten opzichte van Eindhoven, Roosendaal 
ten opzichte van Breda, et cetera. Het combineerde het beste van 
twee werelden: stedelijke voorzieningen onder handbereik in een 
overzichtelijke, goed ontsloten en vaak aantrekkelijke, groene 
omgeving. De steden maakten in de naoorlogse periode een 
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middelgrote steden hebben vergelijkbare sociale problemen als 
de vier grote Brabantse steden, maar beschikken over minder 
middelen, instrumenten en ontwikkelingsmogelijkheden: hun 
werkgelegenheid is minder divers, hun dienstensector minder 
goed ontwikkeld en ze hebben geen kennis- en hogeronderwijs-
instellingen binnen hun grenzen. Met andere woorden, wel de 
lasten, niet de lusten van de grote stad. De steden staan dan ook 
voor een grote sociale opgave, die aandacht nodig heeft van 
zowel de gemeentelijke als provinciale overheid.

KANSEN VOOR MIDSIZE BRABANT 
De wereld van de middelgrote Brabantse stad is onmiskenbaar 
in beweging. Met als gevolg dat juist deze middelgrote steden 
worstelen met de vraag wat hun positie is in het krachtenspel 
van stedelijke netwerkvorming en een groeiend belang van 
kennis en creativiteit voor stedelijk-economische groei. Alhoewel 
geconcludeerd kan worden dat de middelgrote steden er 
momenteel niet slecht aan toe zijn is vooruitdenken van groot 
belang. Er zullen antwoorden gevonden moeten worden op de 
nieuwe sociaaleconomische vooruitzichten. De onderstaande 
agendapunten kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

1. DENK REGIONAAL
Een stad kan zich niet verplaatsen, maar haar positie in het 
stedelijk netwerk kan wel veranderen. Dat is wat er de afgelopen 
periode is gebeurd. De middelgrote steden staan niet langer op 
zichzelf, maar vormen onderdeel van zeer dynamische stedelijke 
netwerken. Binnen deze netwerken oriënteren personen en 
bedrijven zich steeds meer regionaal. De woningmarkt is 
regionaal geworden: keuzemogelijkheden voor huishoudens met 
een goed inkomen zijn elders in de regio vaak vergroot. Huishou-
dens stellen hun eigen ‘stad’ samen in het veelkleurig mozaïek 
van functies en programma’s op regionale schaal. De belangrijke 

Door toetreding tot de wereldmarkt van goedkope arbeid in 
opkomende markten in Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika, 
worden onderdelen van het industriële productieproces ver-
plaatst. Hoogwaardige productie is daar mogelijk tegen veel 
lagere arbeidskosten. Dit proces is niet nieuw, maar ondergaat 
een versnelling. De recente sluitingen van MSD, Philips, Philip 
Morris in enkele Brabantse middelgrote steden zijn het resul-
taat. Een tweede uitdaging heeft te maken met technologische 
innovatie. Die zet in rap tempo de werkgelegenheid in met name 
het middensegment onder druk. Door automatisering en 
robotisering vindt een sluipend proces van banendestructie 
plaats. Tegelijkertijd verandert de industrie van karakter doordat 
het internet steeds meer verweven raakt met de fysieke wereld. 
Na drie golven van eerdere industrialisering zal straks het 
internet in de industrie geïmplementeerd worden (ook wel 
genoemd Industrie 4.0.). Al deze ontwikkelingen zullen onher-
roepelijk hun weerslag hebben op de organisatie van de middel-
grote stad; voor de mate en type van werkgelegenheid en voor de 
inrichting van de ruimte, waaronder het industriële landschap 
van bedrijventerreinen.

SOCIALE PROBLEMATIEK VERSCHERPT
Niet alleen in economisch, ook in sociaal opzicht verandert er 
veel in de middelgrote stad. Er duiken voor deze steden proble-
men op die voorheen met name met de grote centrumstad 
verbonden waren. Vormen van afnemende sociale cohesie zijn in 
sommige steden zichtbaar: onverschilligheid en onveiligheid, 
drugs en probleemjongeren. De opgave die zich voordoet heeft 
onder andere betrekking op de uitwaaiering van de stedelijke 
problematiek, de (ver)binding van de nieuwe instroom arbeiders 
aan de stad, de beknelde positie van de lagere middenklasse, 
een dalend gemiddeld onderwijsniveau van de beroepsbevolking 
en de dalende reputatie van de naoorlogse woon(erf)wijken. De 
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vervuld en kan deze rol ook in de toekomst vervullen. Het kan 
dan ook lonen voor stedelijke en provinciale overheden in 
Brabant om op basis van de vaardigheden en eigenschappen van 
de regio een langetermijnstrategie te ontwikkelen. Wat diep 
geworteld is, kan hoog groeien.

4. BOUW NIEUWE COALITIES
De middelgrote stad kan juist inspringen op de trend van 
zelforganisatie die overal in de samenleving zichtbaar is. Want 
een belangrijk voordeel hebben deze steden nog steeds: ze zijn 
‘overzichtelijk’ met een verfijnd lokaal netwerk: zeg maar gerust 
‘ons kent ons’. De stad kan dienen als experimenteerterrein voor 
nieuwe coalities tussen overheid en samenleving: sociaal 
ondernemerschap en nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid. 
In de Brabantse middelgrote steden organiseren steeds meer 
ondernemende burgers zich en maken werk van hun gemeen-
schap, hun samenleving, hun stad. Om te kunnen ‘swingen met 
lokale kracht’ is het nodig dat burgers, politici en ambtenaren 
continu met elkaar in gesprek blijven en samen optrekken. 
Openstaan voor de betrokkenheid en inbreng van burgers kan 
leiden tot het formuleren van een verhaal van de stad dat recht 
doet aan de realiteit en het eigen toekomstperspectief en kan 
tevens een enorme verandering betekenen voor de werkwijze 
van de gemeentelijke organisatie in de middelgrote stad. 

5. ORGANISEER NETWERKKRACHT
De economische aantrekkingskracht en vitaliteit van de zich 
ontwikkelende Brabantse metropoolregio wordt mede bepaald 
door de differentiatie van stedelijke woonmilieus en door het 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het is geen stedelijke 
eenheidsworst die het proces van metropoolvorming in 
Noord-Brabant ondersteunt, maar een kraal van verschillende 
stedelijke centra van verschillende aard en niveau. De middel-

vraag die gesteld moet worden is: hoe compleet moet en kan 
mijn stad zijn? Vanuit een regionaal perspectief bezien hoef je 
als middelgrote stad niet meer alles in huis te hebben. Integen-
deel, wat je zelf niet hebt, kun je immers ‘lenen’ van de buren. 

2. KIES SLIM POSITIE MET EEN STERK VERHAAL
Nu de middelgrote steden onderdeel zijn geworden van een 
dynamisch netwerk, is de vraag wat ze kunnen bijdragen aan het 
economisch functioneren van dat netwerk. Hoe kunnen ze 
waarde toevoegen? Het gaat dus niet langer om lokale profile-
ring maar om regionale positionering. Op basis van een eigen 
verhaal, gebaseerd op eigen kracht en sterktes. Dat vraagt om 
keuzes. Waar ga je voor? Waar zet je op in? Is het kenmerk van 
de netwerkstad niet juist, dat er specialisatie optreedt? De 
middelgrote steden staan dan ook voor de uitdaging om te 
komen tot een nieuw verhaal, een nieuw perspectief waarbij ook 
aandacht is voor slimme verbindingen met een toegevoegde 
waarde in de stedelijke regio. Het is aan de middelgrote stad om 
zich te (her)positioneren in het regionale netwerk, met een 
verhaal dat gedragen wordt door de eigen ondernemers, 
bewoners en kennisinstellingen. Een aantrekkelijk verhaal, 
gebaseerd op een slimme specialisatiestrategie, dat verweven is 
met en ingeweven is in het Brabantse mozaïek van stad en land. 

3. GEBRUIK JE MENSELIJK KAPITAAL ALS SLEUTEL
Bij de zoektocht naar een nieuw verhaal en een nieuwe positie is 
het niet verstandig het roer rigoureus om te gooien. Middelgrote 
steden bezitten vaak een complex regionaal ecosysteem van 
impliciete vaardigheden die schuilgaan achter de productie van 
goederen en diensten. Dat ecosysteem kan een waarde hebben 
in de nieuwe economie. Zo kunnen vaardigheden bewaard 
worden waar mogelijk veel potentieel voor de toekomst in 
besloten ligt. Het mbo-onderwijs heeft hier altijd een sleutelrol 
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TOT SLOT
De vestigingsvoordelen uit het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst, maar bieden wel aanknopingspunten. Welke 
toekomstige mogelijkheden een stad heeft is sterk verbonden 
aan de plek, aan haar eigen verleden. Maar is ook afhankelijk 
van de plek van de stad binnen het stedelijk netwerk en van de 
slagvaardigheid en samenwerkingsbereidheid van de politiek.  
Ten slotte moeten we niet vergeten dat ook de trots van burgers 
op hun stad, de mate waarin ze zich willen inzetten voor hun 
stad, de toekomst kan bepalen. Want, hoe meer geloof er is in de 
kracht van de stad, hoe meer beweging waarneembaar zal zijn 
van participerende burgers en de plaatselijke politiek.

grote steden hebben in dat verband belangrijke kwaliteiten in te 
brengen. Het gaat om het samen met elkaar - groot, middelgroot 
en klein - organiseren van de noodzakelijke netwerkkracht. Die 
kracht wordt mede bepaald door het slim gebruik maken van 
specialisaties binnen het metropolitane netwerk. Door op 
regionale schaal goed samen te werken, kun je de agglomeratie-
beperkingen die alle Brabantse steden hebben, overbruggen. 
Nieuwe ontwikkelingsstrategieën vereisen dus nieuwe samen-
werkingen en nieuwe verhoudingen. Niet langer past het 
verticale denken tussen overheidslagen, tussen grote en 
middelgrote steden, tussen steden en dorpen. Alle partijen 
hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid, ieder vanuit zijn 
eigen kracht en kunnen. Een besef van elkaars afhankelijkheid 
(reciprociteit) is hierbij essentieel. 

6. EN… GA IN GESPREK!
De in deze verkenning geschetste scenario’s kunnen helpen om 
het gesprek in de stad – met bewoners, ondernemers en 
bestuurders – en in de regio over de stad te voeren. Geen van de 
scenario’s kan worden gezien als een blauwdruk voor een van de 
middelgrote steden, laat staan als een blauwdruk voor alle 
Brabantse middelgrote steden. Daarvoor zijn de steden te divers 
en is hun ontstaansgeschiedenis te verschillend. Deze transitie-
periode vraagt om een ontdekkingsreis in het verleden en het 
heden, in de tijd en in de ruimte, naar sporen van andere 
ambities en ontwikkelingen; bijvoorbeeld naar pioniersgeest 
tegenover conformisme, ondernemerschap tegenover verzor-
gingsstaatmentaliteit, slimme industrie tegenover oude ambach-
ten, circulaire economie tegenover industriële economie.
Uiteindelijk gaat het om het voeren van het goede gesprek en het 
maken van afwegingen en keuzes. 
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