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0. AANLEIDING
Medio 2012 is in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (bestaande uit de gemeenten Giessenlanden,
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik) de regionale ‘Visie 2030. Open,
voor elkaar’ vastgesteld. Daarin is een stevige economische ambitie neergezet, namelijk dat de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in 2030 een kenniscentrum van duurzaamheid en innovatie op terrein
van de agrarische, toeristische en maritieme sector is. In dat beeld is de (grote) bedrijvigheid
geconcentreerd langs de grote ontsluitingssassen A27, A15, de Noord en de Merwede en de Merwede
Linge Lijn, speciale aandacht gaat hierbij uit naar de maritieme sector langs de Noord en Merwede. In het
landelijk gebied van de regio ligt de focus op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector en
consolidatie van de agrarische sector. Hierin wordt ingezet op verbreding naar natuurbeheer, zorg en
recreatie.
Belangrijk voor de toekomstige economie van de regio is onder andere de demografische samenstelling.
In 2011 is Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als één van de zes Zuid-Hollandse regio’s aangewezen als
anticipeerregio bevolkingsdaling. Alhoewel een (sterke) bevolkingsdaling niet wordt verwacht, zijn
ontgroening en vergrijzing van de bevolking relatief sterk in de regio. Dat betekent onder andere dat de
komende jaren de potentiële beroepsbevolking zal afnemen. Hoewel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
volgens de criteria van het Rijk geen anticipeerregio meer is, kan de regio nog wel deelnemen aan het
door de Provincie Zuid-Holland uitgerolde anticipatieprogramma. Eerder is in dit kader een startdocument
voor de regio opgesteld, waarin als het ware een ‘foto’ is gemaakt van de huidige stand van zaken als het
gaat om onderwijs, wonen, voorzieningen, zorg, ruimte en economie. Tijdens twee dialoogtafels (in de
vorm van een beursspel) met als thema ‘De Groei voorbij’ in juli en oktober 2014 zijn aan een aantal in de
foto voorgestelde bouwstenen en enkele andere thema’s ‘aandelen’ verbonden. De aandelen zijn
opgedeeld in drie fondsen: economie, arbeidsmarkt en onderwijs (waarbij naast de verbinding onderwijsarbeidsmarkt ook meespeelt hoe omgegaan kan worden met de leerlingendaling). Een groot deel van de
aandelen wordt actief opgepakt, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een ‘Transitieatlas primair
onderwijs’.
Belangrijke opgave die ook tijdens het beursspel werd benoemd, is het gestaag slinkende
arbeidspotentieel (zowel nieuwe instromers uit het onderwijs als zij-instromers na een periode van
inactiviteit) maximaal te benutten. Het recent opgerichte Regionale Arbeidsmarktplatform (RAP), waarin
ook het bedrijfsleven plaatsneemt, gaat actief met o.a. deze opgave aan de slag. Om dit te kunnen doen
is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de economische structuur en potentie van de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en omliggende regio’s zodat actief ingespeeld kan worden op de
arbeidsvraag van de toekomst. Om de benodigde inzichten voor het RAP te verkrijgen, is de
‘Economische transformatiemonitor’ ingezet. Hiermee zijn de huidige economische structuur en de
maximale economische potentie van de regio blootgelegd. In voorliggend rapport wordt antwoord
gegeven op de volgende vragen:
 Wat is de economische structuur van de regio en de aangrenzende regio’s bij regio-overstijgende
clusters?
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Wat is de economische potentie van de regio en welke ambities en doelstellingen kunnen per sector
opgesteld worden aan de hand van deze potentie?
Wat zijn opgaven voor onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, MKB en grootbedrijf en verhoudingen met
omliggende economische clusters in relatie tot de economische potentie?
Welke kansen en risico’s kunnen er bij deze opgaven opspelen?
Welke acceleratie-effecten kunnen ervoor zorgen dat de economische potentie gemaximaliseerd
wordt?

Verantwoording
De onderzoeksvragen zijn beantwoord na een interviewronde, een bureaustudie en een bijeenkomst met
het Regionaal Arbeidsmarktplatform (juli 2015) waarin resultaten zijn gepresenteerd en er met behulp van
stemtablets is gepeild hoe de leden van he Arbeidsmarktplatform denken over de economische
ontwikkelingen en ambities. De resultaten van de verschillende rondes zijn verwerkt in een model. Met dit
model is het mogelijk meerdere scenario’s op te stellen, omdat de verschillende knoppen waar aan
gedraaid kan worden allemaal schaalbaar zijn. Belangrijk om hierbij aan te geven is dat uitgegaan wordt
van de economische potentie in de regio en niet van een voorspelling op basis van hetgeen reeds in
gang is gezet. De transformatiemonitor is daarmee een scenariomodel en geen prognosemodel. Het
instrument is bedoeld om met elkaar in dialoog te gaan over ontwikkelingsrichtingen (met een marge) bij
verschillende uitgangspunten. Het geeft daarmee geen exacte uitkomsten. Hier kunnen zodoende ook
geen rechten aan ontleend worden.
Het schaalniveau waarop het onderzoek is uitgevoerd, is dat van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Omdat op dit schaalniveau niet alle benodigde data beschikbaar zijn (m.n. macro-economische
gegevens), is het nodig geweest op een aantal onderdelen inschatting en aannames te maken. Zo is
bijvoorbeeld het bruto regionaal product (BRP) alleen beschikbaar op het niveau van de COROP-regio
Zuidoost-Zuid-Holland (dat is Alblasserwaard-Vijfheerenlanden plus de regio Drechtsteden). Wel is
bekend dat Alblasserwaard-Vijfheerenlanden binnen de COROP-regio goed is voor 33% van de banen
en 36% van de vestigingen, daarom is ingeschat dat het BRP van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
ongeveer 33% van dat van de COROP-regio bedraagt. Dit is geverifieerd door per sector (en waar
beschikbaar per branche) de werkgelegenheid af te zetten tegen de gemiddelde arbeidsproductiviteit
(toegevoegde waarde per werknemer). Hieruit kwam een bedrag in dezelfde orde van grootte. Binnen het
onderzoek is telkens, indien sprake van is van inschattingen, de uitkomst geverifieerd via een tweede
methode.
Zoals gezegd wordt in het model gebruikgemaakt van (macro-)economische data o.a. afkomstig uit CBS
Statline, de Kennissite MKB en Ondernemerschap en gegevens uit het Bedrijvenregister Zuid-Holland.
Belangrijk daarbij te vermelden is dat de macro-economische cijfers per sector niet ieder jaar worden
gepubliceerd en dat deze met enige vertraging tot stand komen. Vanwege de vergelijkbaarheid en de
compleetheid is daarom gekozen voor het jaar 2013 als uitgangspunt voor de scenario’s in het model.
Het is dus niet volledig cijfermatig bekend hoe de specifieke sectoren zich sinds 2013 hebben ontwikkeld,
maar in het scenario is wel rekening gehouden met ontwikkelingen in de tussenliggende jaren. Waar
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mogelijk en relevant wordt dan ook indicatief aangegeven hoe een sector zich de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld.
Tot slot is het van belang te vermelden dat in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een deel van de ingrepen,
zoals die in het rapport worden vermeld, reeds in gang is gezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om
maatregelen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt en de aansluiting op initiatieven in omliggende
regio’s. Omdat deze initiatieven nog veelal in de kinderschoenen staan, is er relatief veel ruimte voor
verbetering. Uitgangspunt van het potentiescenario is dan ook dat de slagkracht in de regio omhoog gaat
en dat daarmee de potentie omgezet kan worden in werkelijke innovatie, acceleratie en uiteindelijk een
relatief grotere stijging van het BRP.
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1. WAT IS DE AMBITIE VAN DE REGIO EN HOE ZIET DE ECONOMIE ERUIT?
Voordat het potentiescenario wordt gepresenteerd, is het van belang stil te staan bij de huidige
economische structuur van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de ambities die de regio heeft voor de
economie. In deze paragraaf wordt daarom eerst ingegaan op de geformuleerde ambities en de
samenstelling van de economie, waarbij de belangrijkste sectoren en niches worden uitgelicht.
1.1. De regio zet in op …
Medio 2012 is in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de regionale ‘Visie 2030. Open, voor elkaar’
vastgesteld. Voor de economie wordt daarin een toekomstbeeld geschetst waarbij bedrijvigheid langs de
grote ontsluitingssassen A27, A15, de Noord en de Merwede en de Merwede Linge Lijn wordt
geconcentreerd. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de maritieme sector langs de Noord en Merwede.
In het landelijk gebied ligt de focus op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector en
consolidatie van de agrarische sector. Hierin wordt ingezet op verbreding naar natuurbeheer, zorg en
recreatie. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in 2030 een
kenniscentrum van duurzaamheid en innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en maritieme
sector is. Voor het merendeel zijn deze ambities niet nader geconcretiseerd in aantallen extra banen of
extra toegevoegde waarde die gecreëerd zou moeten worden ten opzichte van de huidige situatie. Het
potentiescenario voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, dat later in dit rapport aan bod komt, kan hier
deels als richtlijn voor dienen. Eerst is het echter van belang het vertrekpunt in beeld te hebben.
Onderstaande tabel laat een verdeling zien van het Bruto Regionaal Product (BRP) van AlblasserwaardVijfheerenlanden. Daarbij zijn zeven sectoren, die de regio voor de toekomst van belang acht, uitgelicht.
Het totale BRP van de regio bedroeg in 2013 € 4,5 mld.
Verdeling BRP
Sector

Aandeel BRP 2013 (in miljoenen €)

Agrifood

5%

247

Water- en deltatechnologie

6%

253

Maritieme maakindustrie

7%

332

Overige maakindustrie

6%

255

11%

504

Logistiek

5%

209

Toerisme & recreatie

2%

72

59%

2.660

Bouwnijverheid

Overig
Totaal

4.532

De zeven uitgelichte sectoren zijn gezamenlijk goed voor ongeveer 41% van het totale BRP. Het grote
aandeel overig bestaat uit voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden minder stuwende en (voor de regio)
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minder innovatieve sectoren, zoals groot- en detailhandel, openbaar bestuur en overheidsdiensten,
(zakelijke) dienstverlening, zorg en welzijn en onderwijs.
1.2. …omdat
Voor drie van de sectoren (agrifood, water- en deltatechnologie en maritieme maakindustrie) wordt
gekozen omdat deze voor de regio het meest innovatief zijn. Het zijn de stuwende sectoren die zorgen
voor export en spin-off naar overig bedrijfsleven (toeleverend en verzorgend) in de regio. Deze sectoren
hebben de potentie om de rest mee te trekken. In de toekomst kan hier dus ook de meeste duurzame
groei worden gerealiseerd. Binnen deze sectoren wordt daarom sterk ingezet op innovatie en het leggen
van verbindingen tussen bedrijfsleven (ook het MKB) en onderwijsinstellingen. Er wordt met andere
woorden gekozen om in te zetten op die sectoren die motor van de totale economie in AlblasserwaardVijfheerenlanden kunnen aanjagen. Een tweede reden om juist op deze sectoren in te zetten is de
mogelijkheid maximaal te profiteren van innovatie tussen deze sectoren: de zogenaamde cross-overs. De
andere vier sectoren (overige maakindustrie, bouwnijverheid, logistiek en toerisme & recreatie) zijn
relatief grote sectoren in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wanneer dit wordt vergeleken met het
provinciale gemiddelde. Ook in interviews worden deze sectoren benadrukt. De komende jaren is het
vooral zaak een vinger aan de pols te houden om te bezien hoe stuwend deze sectoren zijn en of deze
ook kunnen uitgroeien tot onderdeel van de startmotor om de hele regionale economie aan te zwengelen.
De regio kiest ook voor de zeven uitgelichte sectoren, omdat ca. 42% van de totale werkgelegenheid
binnen deze sectoren zit en de regio deze werkgelegenheid zoveel mogelijk duurzaam wil borgen. Een
belangrijk vraagstuk dat daarmee samenhangt (en ook de aandacht heeft) is de verwachte afname van
de potentiële beroepsbevolking. Dit kan
Potentiële beroepsbevolking
mogelijk zorgen voor een gat op de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
arbeidsmarkt. Tussen 2013 en 2025
86.000
wordt in AlblasserwaardVijfheerenlanden een daling van de
84.000
1
potentiële beroepsbevolking verwacht
82.000
van ca. 1,5% verwacht (-1.500). Vanaf
80.000
2025 zal de potentiële beroepsbevolking
78.000
volgens de prognoses sneller afnemen.
76.000
Een daling van de potentiële
74.000
beroepsbevolking hoeft niet direct tot
een daling van de feitelijke
72.000
beroepsbevolking te leiden, omdat niet
70.000
iedereen die tot de potentiële
2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

1

De potentiële beroepsbevolking is iedereen in de leeftijd tussen 15 en 67. De feitelijke beroepsbevolking is alleen

dat deel van de potentiële beroepsbevolking dat 12 uur of meer per week werkt of wil werken.
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beroepsbevolking behoort ook werkt. Als de arbeidsdeelname stijgt, kan de beroepsbevolking de
komende jaren zelfs stabiel blijven. Verderop wordt hier dieper op ingegaan.
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2. WAT IS DE MAXIMALE POTENTIE?
Nu duidelijk is wat de ambities van de regio op hoofdlijnen zijn en wat de kracht van de regio is, kan een
concretere invulling worden gegeven aan de maximale potentie voor de toekomst. Dit wordt gedaan met
behulp van een model waarmee verschillende scenario’s kunnen worden gemaakt, afhankelijk van de
aannames die worden gehanteerd. Op basis van (nationale en internationale) benchmarks,
sectorspecifieke scenario’s en doorrekeningen is een maximaal potentiescenario opgesteld voor de regio.
Daarnaast is tijdens een interviewronde in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden telkens gevraagd naar de
ambities die er in de regio per sector zijn. Gebleken is dat de maximale potentie over het algemeen
spoort met de ambities in de regio. Voor twee van de sectoren, de maritieme maakindustrie en water- en
deltatechnologie, is geen eenduidig beeld naar voren gekomen en zijn geen onderbouwingen voor
ambities hoger dan de trend gegeven. Vanwege de leesbaarheid en voor de eenduidigheid zal in dit
hoofdstuk het potentiescenario volledig worden gepresenteerd. Waar dit afwijkt van het ambitiescenario
zal dit in de tekst worden aangegeven. Als vingeroefening zijn de cijfermatige uitwerking van het
ambitiescenario en het scenario voor autonome groei opgenomen in de bijlage. De opbouw van het
hoofdstuk is als volgt: eerst wordt het potentiescenario gepresenteerd. Vervolgens wordt ingegaan op de
randvoorwaarden voor economische groei in de regio. Tot slot volgt een onderbouwing van de
groeipotentie per sector.
2.1. Wat kan het opleveren
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil de economie een extra impuls geven en zo uitgroeien tot het
kenniscentrum van duurzaamheid en innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en maritieme
sector, maar dit gaat uiteraard niet vanzelf. Dit kan alleen door extra inzet te plegen, die ofwel leidt tot
een stijging van de toegevoegde waarde per hoofd van de beroepsbevolking (door innovatie kunnen
minder mensen hetzelfde werk doen, dat zorgt voor een toename van de arbeidsproductiviteit per
werknemer), ofwel door een toename van het aantal werknemers met een gelijkblijvende
arbeidsproductiviteit (meer mensen die meer werk doen). Uiteraard is een combinatie van beiden ook
goed mogelijk. De vraag is hoe groot de potentie van deze sectoren is en welk economisch groeiscenario
dit kan opleveren. Met het model wordt hier een inschatting van gemaakt. Hieruit blijkt dat het maximaal
mogelijk is tot 2025 een economische groei te realiseren in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden die
tweeënhalf keer zo groot is als het Nederlands gemiddelde. Dat wil dus zeggen dat de
arbeidsproductiviteit en het BRP van de regio hard zullen moeten stijgen. Het Centraal Planbureau (CPB)
gaat voor de komende jaren uit van een gemiddelde groei van de arbeidsproductiviteit van 1,3% per jaar
in Nederland. Wanneer dit wordt doorgerekend voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zou dit bij
ongewijzigd beleid (met een beroepsbevolking die ongeveer gelijk blijft) betekenen dat het BRP in 2025
ca. € 5,2 mld. zou bedragen. Ten opzichte van 2013 is dit een stijging van ca. € 0,7 mld. Een groei die
tweeënhalf keer zo sterk is, betekent dus dat het BRP in de regio tot 2025 met € 1,8 mld. zal moeten
stijgen. Dit is het potentiescenario. Het betekent een groei van het BRP van € 4,5 mld. in 2013 naar 6,2
mld. in 2025. Dit potentiescenario levert voor de verschillende sectoren het volgende plaatje op:
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Potentiescenario: opgave clusters 2025
Sector
Agrifood
Water en
deltatechnologie
Maritieme
maakindustrie
Overige
maakindustrie
Bouwnijverheid
Logistiek
Toerisme &
recreatie
Overig
Totaal

Aandeel BRP 2013 (in
miljoenen €)

Aandeel BRP 2025

Arbeidsprod

Arbeidsprod

Toename

2013

2025

2013-2025

5%

247

6%

378

€ 109.000

€ 152.000

40%

6%

253

9%

583

€ 121.000

€ 164.000

36%

7%

332

12%

766

€ 110.000

€ 163.000

48%

6%

255

6%

385

€ 85.000

€ 105.000

24%

11%

504

10%

594

€ 72.000

€ 80.000

12%

5%

209

6%

347

€ 70.000

€ 82.000

18%

2%

72

2%

94

€ 36.000

€ 45.000

25%

59%

2.660

49%

3.042

€ 84.000

€ 96.000

14%

4.532

6.189

2.2. De randvoorwaarden voor sterke economische groei in de regio
Het is niet eenvoudig een dergelijke economische groei te realiseren. Om harder te groeien dan de trend
voorspelt, is een samengesteld pakket aan maatregelen en inzet van alle betrokken partijen nodig. Dit
betekent o.a. inzet op stuwende sectoren, grootschalige investeringen door het grootbedrijf, aansluiting
van het MKB op deze ontwikkelingen en de juiste mensen om het werk te doen: investeren in aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt en talentontwikkeling.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen stuwende en verzorgende sectoren. Stuwende sectoren zijn de
sectoren die zorgen voor export en spin-off naar overig bedrijfsleven (toeleverend en verzorgend) in de
regio. Deze sectoren hebben de potentie om de rest mee te trekken. Het belangrijkste uitgangspunt van
het scenario is dan ook dat de economische groei zich met name voor zal doen in die stuwende sectoren.
De stuwende kracht in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zit vooral in de agrifood, water- en
deltatechnologie en de (maritieme) maakindustrie.
Inzetten op deze sectoren, betekent inzetten op een groei van de arbeidsproductiviteit én op groei van
het aantal banen. Dit kan worden gerealiseerd door innovaties, waarbij zowel productinnovaties als
procesinnovaties een belangrijke rol spelen. Met productinnovaties gaat het om nieuwe of sterk
verbeterde producten of diensten die in de markt worden gezet en voor extra groei kunnen zorgen.
Procesinnovatie gaat om het beter en slimmer inrichten van werkprocessen (door ICT toepassingen,
robotisering, een efficiëntere organisatiestructuur etc.), waardoor de productiviteit per werknemer stijgt. In
theorie zijn door de stijging van de arbeidsproductiviteit minder werknemers nodig om dezelfde
toegevoegde waarde te realiseren. Bedrijven zijn echter van nature gericht op groei en een bedrijf dat kan
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groeien door het vermarkten van nieuwe producten of meer winst maakt door betere processen, zal willen
uitbreiden om nog meer omzet te kunnen draaien en in potentie nog meer winst. Daar zijn weer extra
mensen voor nodig. Daarom is het potentiescenario een samenspel tussen de maximaal te behalen
arbeidsproductiviteit binnen een sector en de maximale groei van de bijdrage aan het BRP die in een
sector te realiseren is.
Groei van de arbeidsproductiviteit vraagt ook iets van de werknemers van een bedrijf of instelling. Om
innovaties optimaal te benutten is het zaak dat werknemers op de hoogte zijn van ontwikkelingen en dit
ook toe kunnen passen, daardoor is sprake van een accelererend effect. Hier is een rol weggelegd voor
onderwijsinstellingen. In de eerste plaats gaat het om het klaarstomen van jongeren voor de arbeidsmarkt
door ze voor te bereiden op een dynamische werkomgeving. In de tweede plaats gaat het om bijscholing
gedurende de loopbaan in samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemers. Een
leven lang leren kan er voor zorgen dat telkens de juiste mensen op de juiste plaats zitten of
terechtkomen en daarmee wordt de basis gelegd om maximale economische groei in de regio na te
streven.
2.3. Grootste groei in agrifood, water- en deltatechnologie en maritieme maakindustrie mogelijk
Op hoofdlijnen is helder wat de maximale potentie is voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Per
stuwende sector liggen hier uiteraard andere mogelijkheden en opgaven. Belangrijk voor de regio is ook
dat niet vergeten moet worden dat een aantal sectoren weer onderdeel is van een groter, regiooverstijgend cluster. In onderstaand overzicht wordt telkens per sector eerst de potentiële maximale groei
van de toegevoegde waarde beredeneerd en vervolgens de potentiële maximale groei van de
arbeidsproductiviteit. De stijging van het BRP en de arbeidsproductiviteit per sector in het
potentiescenario zijn telkens gebaseerd op (nationale en internationale) benchmarks per sector.
Agrifood
Binnen de agrarische sector in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de melkveehouderij het belangrijkste
bedrijfstype, op afstand gevolgd door de fruitteelt. 34% van de melkveebedrijven in Zuid-Holland is
gevestigd in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Gezamenlijk zijn deze bedrijven goed voor 36% van de
melkproductie in de provincie Zuid-Holland.2 Daarbij is van belang, en wat de regio sterk maakt, dat
sprake is van een sluitende keten: toeleveranciers (bijvoorbeeld voer), dienstverleners en de
zuivelverwerkende industrie zijn allen gevestigd in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Van grote invloed
op de sector is de vrijgave van het melkquotum per 1 april jl. Door de sector in de regio is hier reeds op
ingespeeld, zo heeft Vreugdenhil in Gorinchem een tweede fabriek gebouwd naast de bestaande fabriek.
Voorspeld wordt dat door de afschaffing van het melkquotum de melkprijs eerst nog zal zakken, waardoor
bedrijven op korte termijn in de problemen kunnen komen. Op de langere termijn zijn de vooruitzichten
gunstig. De afschaffing van het melkquotum werkt verdere schaalvergroting in de landbouw in de hand,

2

LTO Noord Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 2010, Landbouwontwikkelingsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
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kenmerkend voor de sector is de hoge productiviteitsgroei die dit tot gevolg heeft. 3 Aan de andere kant
zorgt dit juist voor een daling van de werkgelegenheid, maar de verwachting is dat dit wordt
gecompenseerd door de verwerkende industrie waar werkgelegenheid wordt gecreëerd door uitbreiding.
In de periode 2005 – 2014 is de melkproductie met 16% toegenomen in Nederland. Tegelijkertijd is de
totale toegevoegde waarde van de Nederlandse zuivelsector (melkveehouders en de verwerkende
industrie samen) toegenomen met 43%.4 De verwachting is dat tot en met 2025 de melkproductie in
Nederland met nog eens 20% zal toenemen, wanneer dezelfde verhouding tussen groei in melkproductie
en groei van toegevoegde waarde wordt gerealiseerd in de periode tot en met 2025 zou het gaan om een
groei van de toegevoegde waarde van bijna 50%. In het potentiescenario wordt verder uitgegaan van een
stijging van de arbeidsproductiviteit met 40%. Dat is in lijn met wat respondenten uit de regio hebben
aangegeven in interviews. Kijken we naar de historische ontwikkeling in de zuivelsector dan is een
dergelijke toename haalbaar. Tussen 1995 en 2007 is de arbeidsproductiviteit in de verwerkende
industrie in Nederland met 48,5% gestegen.5 In de veehouderij is de arbeidsproductiviteit tussen 2009 en
2013 met 33% toegenomen, naar verwachting is de toename tussen 2009 en 2020 in totaal 80%. 6 Dit is
echter gemeten in de opbrengst van kilo’s melk per gewerkt uur en daarmee niet direct terug te vertalen
in geld. Daarom is gekozen om de eerder genoemde 40% aan te houden, maar dat is wellicht dus een
conservatieve aanname.
Water- en deltatechnologie
Onder water- en deltatechnologie worden bedrijven verstaan die o.a. actief zijn in
waterzuiveringstechnologie en –installaties, het ontwikkelen en toepassen van drainagetechnieken (bijv.
om grond bouwklaar te maken) en de aanleg en onderhoud van leidingen. De sector heeft de blik sterk
naar binnen gericht, omdat waterschappen en drinkwaterbedrijven voor een stabiele vraag in Nederland
zorgen. Door een toenemende vraag uit het buitenland is het een erg kansrijke sector voor de export. 7
Het gaat dan zowel om het aanbieden van diensten, verhuur en verkoop van materiaal en de export van
kennis.

3

PBL, 2015, Quick scan gevolgen afschaffing melkquotum. & LEI, 2015, What will happen after the EU milk quota

system expires in 2015? An assesment of the Dutch dairy sector.
4

LEI, 2013, Historie van melkvee en mineralen. & Nederlandse Zuivel Organisatie & Roland Berger Strategy

Consultants, 2015, De witte motor. De kracht en de uitdagingen van de Nederlandse zuivelsector.
5

Via: Eurostat, Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections DA-DE: manufacture of dairy

products. Meer actuele cijfers zijn niet beschikbaar.
6

Alfa Accountants en Adviseurs, 2014, Cijfers die spreken 2014. & LEI, 2011, Met nieuwe technieken inspelen op
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7
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De water- en deltatechnologie is een van de onderdelen van de topsector water. Het streven is om de
toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in tien jaar tijd te verdubbelen. 8 Dat vraagt om een
jaarlijkse groei van 7,2%. Voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zou dat een groei van € 330
mln. betekenen tot en met 2025.
Bij de potentie in de sector water- en deltatechnologie is het belangrijk aan te tekenen dat tijdens de
interviewronde geen expliciete uitspraken zijn gedaan over groeiambities in AlblasserwaardVijfheerenlanden. Dit kan te maken hebben met de relatieve onbekendheid van (bedrijven actief binnen)
de sector en er geen sprake lijkt te zijn van een cluster van bedrijven met samenhangende economische
activiteiten. Er zijn echter ook geen aanwijzingen dat de ambities, zoals geformuleerd voor de topsector
water, niet waargemaakt zouden kunnen worden in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Belangrijk kan
daarom zijn hier verder onderzoek naar te doen voor een verdere onderbouwing. Wellicht heeft de regio
hiermee een potentiële groeibriljant in handen.
Maritieme maakindustrie
De maritieme maakindustrie bestaat uit scheepsbouw en maritieme toeleveranciers. De scheepsbouw is
breder en meer divers dan vaak wordt aangenomen, want de bouw van een jacht is heel wat anders dan
de bouw van een baggerschip. Deze nuancering is van belang om de reorganisatie die juni jl. werd
aangekondigd bij IHC te kunnen duiden en te kunnen rijmen met economische groei in deze sector in het
potentiescenario. IHC is in belangrijke mate afhankelijk van oliebedrijven die door de lage olieprijs minder
velden op zee exploiteren, omdat dit onrendabel is. Dat heeft tot gevolg dat er minder schepen besteld
worden. Andere bedrijven leunen minder op deze tak van de sector en bouwen bijvoorbeeld
marineschepen en schepen voor de installatie van windparken op zee. Wind op zee, energiewinning uit
getijden en juist de ontmanteling van oude olie- en gasinstallaties op zee vormen de komende jaren een
belangrijke groeimarkt. Dat is niet alleen van belang voor de havens waar assemblage plaatsvindt, maar
ook voor de werven want er worden specifieke schepen voor gevraagd. Gunstig is ook dat het grootste
deel van de (maritieme) toeleveranciers niet volledig afhankelijk is van het regionale grootbedrijf, dat komt
omdat de afgelopen jaren de beweging gemaakt is naar:
 Zeer gespecialiseerde en op de export gerichte toeleveranciers die wereldwijd actief zijn in de
maritieme maakindustrie.
 Toeleveranciers die meer plaatsgebonden zijn, maar juist niet alleen in die maritieme maakindustrie
toeleveren maar ook in de bredere maakindustrie.
Dat neemt uiteraard niet weg dat goed presterende grote bedrijven gunstig zijn voor het toeleverende
MKB in de regio. Belangrijk is dan ook dat er niet direct aanwijzingen zijn dat bestaande bedrijvigheid
vanwege hoge loonkosten uit de regio zal verdwijnen. Veel van de eenvoudigere werkzaamheden vinden
al plaats op werven in Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika en het specialistische werk vindt in
Nederland plaats. Het nog meer verplaatsen van werk levert te weinig rendement op. De lonen in de

8
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traditionele lagelonenlanden stijgen relatief harder dan in Europa en tevens duurt het wel een aantal jaar
voordat bijvoorbeeld een werf die naar het buitenland verplaatst is ook naar behoren draait. Een
beweging die eerder te verwachten is, maar waarschijnlijk pas op de middellange termijn, is reshoring.
Door 3D-printing en robotisering wordt het mogelijk werkzaamheden, die eerder te arbeidsintensief waren
voor het Nederlands loonpeil, weer terug te halen omdat hetzelfde werk nu met minder mensen kan. 9
Net als de water- en deltatechnologie maakt de maritieme maakindustrie deel uit van de topsector water,
dus ook in deze sector wordt een jaarlijkse groei van 7,2% aangehouden conform de ambities van de
topsector.10 Voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden betekent dat een groei van € 330 mln. tot en met
2025 in het potentiescenario. Op basis van onderzoek11 naar de arbeidsproductiviteit in sterk
geautomatiseerde landen wordt ingeschat dat de arbeidsproductiviteit in potentie met jaarlijks 3,5% kan
toenemen, over de gehele periode 2013-2025 zou dat een stijging van 48% zijn. Om dit te realiseren
wordt wel een goede aansluiting gevraagd van de sector op initiatieven als de Maritime Delta.
Voor de maritieme maakindustrie dient wel aangetekend te worden dat het risicoprofiel van de sector in
de regio vrij hoog is. Ondanks dat er binnen de scheepsbouw wel sprake is van diversiteit, kan het door
bepaalde (onvoorziene) ontwikkelingen opeens heel erg goed gaan (en wordt de maximale potentie
gerealiseerd doordat het hele cluster in de omgeving goed presteert) of juist heel erg slecht. Gedurende
de interviewronde in de regio hebben respondenten zich dan ook niet expliciet uitgesproken over een
bepaalde groeiambitie binnen de sector.
Overige maakindustrie
In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is naast de scheepsbouw nog een grote diversiteit aan bedrijven
actief in de maakindustrie. Het is onmogelijk deze bedrijven onder één noemer te scharen, maar tezamen
zijn deze bedrijven wel belangrijk als stuwende economische kracht voor de regio. Binnen deze sector
vallen bedrijven van de chemische industrie (o.a. TEVAN en International Solvent Solutions) tot de
glasindustrie in Leerdam tot meubelvervaardiging (bijv. DutchWood). Daarnaast zijn in de regio bedrijven
gevestigd zoals Bayards, die aluminiumconstructies vervaardigen voor de scheepsbouw en offshore (en
daarom deels onder de maritieme maakindustrie vallen), maar ook breder actief zijn met toepassingen
voor bruggen en helipads (vervaardiging en installatie).
ING schreef in 2011 dat het mogelijk is om de toegevoegde waarde in de maakindustrie te verdubbelen in
de periode 2010 - 2030.12 Dat vraagt om jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde met 3,5%. Wanneer
we deze gemiddelde jaarlijkse toename toepassen op de periode 2013-2025 dan betekent dit een groei
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van ongeveer € 130 mln. in het potentiescenario. Net als in de maritieme maakindustrie wordt de
potentiële groei gebaseerd op onderzoek 13 naar de arbeidsproductiviteit in sterk geautomatiseerde
landen. Voor de maritieme maakindustrie wordt op basis van dat onderzoek uitgegaan van 48% groei
over de periode 2013-2025. De overige maakindustrie is als sector een stuk meer gefragmenteerd,
waardoor er naar verwachting minder geprofiteerd kan worden van clustervoordelen. Daarom wordt voor
de overige maakindustrie in het potentiescenario uitgegaan van de helft van de groei in
arbeidsproductiviteit over de periode 2013-2025, namelijk 24%.
Bouwnijverheid
De bouwnijverheid is een belangrijke sector voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, maar in lijn met het
landelijk beeld is het een aantal jaar minder goed gegaan met de bouw. Gedurende de economische
crisis zijn circa 85.000 voltijdsbanen in de bouw verloren gegaan in Nederland,14 in AlblasserwaardVijfheerenlanden gaat het om ruim 1.000 voltijdsbanen. 15 De bouwproductie liet op de meeste
onderdelen al lichte groei zien in 2014; alleen de nieuwbouw van woningen nam nog met 8 procent af.
Voor 2015 wordt ook in deze branche een groei voorzien.16 In de komende jaren zal de bouwnijverheid
weer herstel vertonen, waarbij zich grote regionale verschillen zullen voordoen. In de Randstad blijft de
nieuwbouw van woningen een belangrijke groeimotor. In de perifere gebieden van Nederland zal wel
sprake zijn van enige vervangende nieuwbouw, maar liggen kansen vooral in de transformatie (zowel
voor de woning- als utiliteitsbouw). Met het slim toepassen van prefab concepten, flexibele bouw,
mogelijkheden in 3D-printing en duurzaamheidstoepassingen is het mogelijk je als bedrijf te
onderscheiden en stevig te groeien.
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de sector in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op deze
gebieden sterk afwijkt van het landelijk gemiddelde (in positieve of negatieve zin). Daarom wordt in het
potentiescenario uitgegaan van het middenscenario zoals opgesteld door het Economisch Instituut voor
de Bouw (EIB). In dit scenario wordt uitgegaan van een groei van de toegevoegde waarde met 18% tot
en met 2025. Voor de arbeidsproductiviteit wordt een groei van 12% geraamd voor dezelfde periode. 17
Logistiek
Voor de logistieke sector is van belang dat een deel van de regio onderdeel is van het Groene Hart en
dat dit beperkingen met zich mee kan brengen voor de logistieke bedrijvigheid. Ook heeft de regio niet
dezelfde massa, met bijbehorende schaalvoordelen en aanzuigende werking, als de logistieke clusters in
bijvoorbeeld Rotterdam of Venlo. Toch zijn er de nodige aanknopingspunten voor groei. Zo is de ligging
van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zeer gunstig, op de as Rotterdam-Venlo en nabij het logistieke
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knooppunt Rivierenland. Ook hebben de ontwikkelingen in de (maritieme) maakindustrie en agrifood in
het potentiescenario een positief effect op de logistieke sector.
Voor de topsector logistiek wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% voor de
periode 2011-2020 gebaseerd op de trend.18 Voor ‘ketenregiediensten’ (het stroomlijnen van data,
werkwijzen en vervoersstromen met behulp van slimme ICT toepassingen), een onderdeel van de
logistieksector, is voor de topsector de ambitie geformuleerd dat dit onderdeel een gemiddelde jaarlijkse
groei van 10% tussen 2011 en 2020 moet laten zien.19 Op dit moment is het onderdeel
ketenregiediensten goed voor ca. 9% van de totale toegevoegde waarde van de logistieksector, in het
potentiescenario is dit onderscheid aangehouden. Aangenomen wordt dat 91% van de sector met
gemiddeld 3,5% per jaar groeit en 9% met gemiddeld 10% per jaar. De verwachting is verder dat de
arbeidsproductiviteit voor elementaire en lagere beroepen binnen de sector een stijging van 1% per jaar
realistisch is door verbeteringen in magazijnbesturing, rationalisering en mechanisering. Voor de
beroepen op mbo+ niveau is het uitgangspunt een stijging in de arbeidsproductiviteit van gemiddeld 5%
per jaar.20 De verhouding tussen deze twee categorieën werknemers is ca. 90:10, door deze verhouding
toe te passen op de jaarlijkse productiviteitsstijging per beroepsgroep komen we tot een gemiddelde van
1,4% stijging in de arbeidsproductiviteit per jaar. Van dit percentage wordt in het potentiescenario
gebruikgemaakt.
Toerisme & recreatie
Met de molens van Kinderdijk, glasstad Leerdam, vestingsteden Gorinchem, Nieuwkoop en Ameide en
de landschappelijke kwaliteiten voor fietsers, wandelaars en waterrecreanten heeft AlblasserwaardVijfheerenlanden voldoende te bieden aan toeristen en recreanten. Dat blijkt ook uit de ca. 10 mln.
dagrecreanten die de regio (incl. Lingewaal en Vianen) jaarlijks trekt. Waar de regio minder in slaagt is
deze mensen langer in de regio te laten verblijven. In 2011 ging het om ongeveer 250.000
overnachtingen.21 Om toerisme en recreatie verder uit te bouwen als sector van betekenis is het
noodzakelijk om die omslag van bezoek naar verblijf te maken, omdat verblijfstoeristen gemiddeld meer
geld per dag in de regio besteden dan dagrecreanten.
Voor de groei van de toegevoegde waarde is in het potentiescenario gekeken naar een regio die
vergelijkbaar is met Alblasserwaard-Vijfheerenlanden qua verhouding dagrecreatie en verblijfstoerisme.
In de omgeving Lopik, Vianen, Wijk bij Duurstede (in het onderzoek aangeduid als ‘Overig Utrecht’) is de
toegevoegde waarde van de toeristisch-recreatieve sector tussen 2005 en 2011 met ongeveer 12%
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toegenomen.22 Voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is deze groei in het potentiescenario overgenomen
en doorgetrokken voor de periode 2013-2025. Dat leidt tot een groei van ongeveer € 22 mln. Gegeven de
recente berichtgeving en bijbehorende ambities over Kinderdijk 23 lijkt de potentiële groei wellicht wat
beperkt. In het maximale scenario wordt uitgegaan van een verdrievoudiging van het aantal betalende
bezoekers aan Kinderdijk de komende jaren. In de achterliggende strategie wordt echter volop ingezet op
het bezoek aan de molens (via waterbus, reisorganisaties en cruisemaatschappijen) en niet op het
verblijfstoerisme waar de hele regio van profiteert. Als de ambities worden gerealiseerd zal dat vooral
terug te zien zijn in de omzetcijfers van Werelderfgoed Kinderdijk en maar voor een gedeelte in de
toegevoegde waarde van de toeristisch-recreatieve sector. De arbeidsproductiviteit in de toeristisch
recreatieve sector in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in de periode 2007 – 2011 met 7,8%
toegenomen.24 Als we deze groei doortrekken tussen 2013 en 2025 zou dat een stijging van de
arbeidsproductiviteit van ca. 25% betekenen. Dit is ook vergelijkbaar met de jaarlijkse gemiddelde groei
voor heel Nederland over de periode 2008 – 2013.25
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3. WAT BETEKENT DAT VOOR DE VRAAG NAAR WERKNEMERS?
Het potentiescenario zoals in voorgaand hoofdstuk geschetst, heeft uiteraard gevolgen voor de
arbeidsmarkt. Enerzijds is er de komende jaren, volgens de huidige prognoses, sprake van een daling
van de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners tussen de 15 en 67): van ca. 83.300 nu naar 82.200 in
2025. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de werkelijke beroepsbevolking (alle inwoners tussen de
15 en 67 die meer dan 12 uur per week werken of daartoe bereid zijn) ook afneemt. Daarnaast is er in het
potentiescenario theoretisch sprake van een aanzuigende werking door economische groei. In deze
paragraaf wordt daarom ingegaan op de opgave voor de arbeidsmarkt die het potentiescenario met zich
meebrengt en de trendbreuk op dit gebied die dit scenario veronderstelt. Er is aandacht voor het aantal
arbeidskrachten dat in de toekomst nodig is, hoe de regio aan deze stijgende vraag naar arbeidskrachten
zou kunnen voldoen en voor het opleidingsniveau van de arbeidskrachten.
3.1. Dat betekent dat in totaal 5.700 werknemers extra nodig zijn in 2025
Het potentiescenario betekent dat er naast een toename van de arbeidsproductiviteit, een toenemende
vraag naar personeel zal zijn in de speerpuntclusters. De onderstaande tabel laat zien hoeveel extra fte
er per cluster nodig zijn om de potentie te benutten:
Potentiescenario: opgave people 2025
Cluster

Aandeel BRP

Arbeidsprod

Aantal fte

Aantal fte

Extra fte

2025

2025

benodigd

2013

2025

378

€ 152.000

2.490

2.270

220

583

€ 164.000

3.550

2.100

1.450

766

€ 163.000

4.690

3.020

1.670

385

€ 105.000

3.650

3.000

650

Bouwnijverheid

594

€ 80.000

7.430

7.050

380

Logistiek

347

€ 82.000

4.230

3.010

1.220

94

€ 45.000

2.090

1.990

100

Overig

3.042

€ 96.000

31.630

31.630

0

Totaal

6.189

59.760

54.070

5.690

Agrifood
Water en
deltatechnologie
Maritieme
maakindustrie
Overige
maakindustrie

Toerisme &
recreatie

Deze extra behoefte aan personeel is berekend door het BRP voor de clusters te delen door de
arbeidsproductiviteit per fte. In totaal zou het dus gaan om een netto toename van ca. 5.700.
Binnen de categorie overig wordt geen groei van het aantal werknemers verwacht, maar zal waarschijnlijk
wel sprake zijn van een verschuiving binnen de categorie. In kwantitatieve zin is het zo dat bijvoorbeeld in
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onderwijssector minder personeel nodig zal zijn door een afnemend aantal kinderen en jongeren in
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Aan de andere kant zal er aan de dienstenkant sprake zijn van enige
groei, omdat deze sector profiteert van de groei in de stuwende sectoren. Kwalitatief is er ook sprake van
een verschuiving. Binnen de sector zorg en welzijn is de afgelopen periode veel lager gekwalificeerd
personeel uitgestroomd en dat is iets dat de komende jaren naar verwachting doorzet. Aan de andere
kant is er juist een extra behoefte aan hoger gekwalificeerd personeel. Volgens respondenten zal het
aantal werknemers in de sector zorg en welzijn in 2025 waarschijnlijk op het niveau van 2013 zitten.
3.2. De werknemers hoeven niet allemaal van buiten te worden aangetrokken
De behoefte aan 5.700 extra arbeidskrachten kan op verschillende manieren worden ingevuld. Denk
hierbij aan onbenut arbeidspotentieel in de regio (niet-werkenden bijvoorbeeld). Afhankelijk van het aantal
extra arbeidskrachten dat hiermee gerealiseerd kan worden, kan het ook nodig zijn mensen van buiten
aan te trekken. Voor een inschatting van het arbeidspotentieel kan worden gekeken naar de ‘netto
participatiegraad’ in de regio (het aandeel van de potentiële beroepsbevolking dat daadwerkelijk 12 uur of
meer werkt). Dit was in 2013 67%. De doelstelling van de Nederlandse overheid is een netto
participatiegraad van 70% in 2020 (dat was, in lijn met de EU doelstellingen, eerst 75% maar is vanwege
de crisis naar beneden bijgesteld) en 75% in 2025. Hieronder wordt eerst een tabel weergegeven waarbij
een arbeidsparticipatie van 70% als doelstelling is opgenomen. Verderop laten we zien wat er verandert
wanneer 75% als uitgangspunt wordt genomen.
People: opgave voor 2025 (netto arbeidsparticipatie 70%)
Zij-instroom
Laag opgeleid
Middelbaar opgeleid
Hoog opgeleid
Totaal

Talent behouden

Overig NL

Pendel

Overig EU

Mondiaal

Totaal

480

390

0

30

110

0

1.010

1.300

790

70

210

290

70

2.730

930

260

100

260

200

200

1.950

2.710

1.440

170

500

600

270

5.690

Ongeveer 2.700 van de banen zouden ingevuld moeten worden door mensen die niet aan het werk zijn
(zij-instroom). Wanneer de regio het voor elkaar krijgt nog meer mensen in te laten stromen uit het tot nu
toe onbenutte arbeidspotentieel, betekent dit een hogere zij-instroom en daarmee een hogere
participatiegraad. Voor de groep die op wat grotere afstand van de arbeidsmarkt staat heeft dit een
opgave voor om- en bijscholing tot gevolg. Dit betekent wel iets voor de inzet van werkgevers,
onderwijsinstellingen en de overheid zoals (gezamenlijke) fondsen voor om- en bijscholing en
arrangementen. Door het verminderen van het vertrekoverschot (zie ook hieronder), kunnen naar
schatting nog ca. 1.450 extra arbeidskrachten worden gerealiseerd. Het overig deel zal van buitenaf
moeten worden aangetrokken. Voor het aantrekken van mensen van buiten wordt voor de hoger
opgeleiden uitgegaan van een mondiale arbeidsmarkt: dat wil zeggen dat de arbeidsmarkt voor dit
personeel in principe de gehele wereld is en bedrijven zich ook inzetten om bepaalde specifieke talenten
hun kant op te halen. Voor middelbaar opgeleid personeel is dat echter niet het geval, dit kan vanuit
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verschillende kanalen aangetrokken worden. Met name kan worden ingezet op het behouden van talent
in de eigen regio. Voor lager opgeleid personeel is ook het behouden van talent belangrijk en kan naar de
rest van de EU worden gekeken. Het aantrekken van lager opgeleid personeel uit de rest van Nederland
is minder kansrijk, omdat de verhuis- en pendelbereidheid onder deze groep relatief laag is. Sowieso is
het aandeel dat uit de rest van Nederland kan worden aangetrokken relatief klein, dat geldt eveneens
voor de pendel. Bij die laatste groep is het zo dat het niet alleen gaat om mensen van buiten de regio die
een baan in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vinden, maar ook om mensen die daar op dit moment
wonen en buiten de regio werken. Dit is een aanzienlijke bron (ruim 21.000 mensen) waar uit geput kan
worden.
Wanneer talent wordt behouden en nieuwe arbeidskrachten worden aangetrokken in dit scenario, zal dat
betekenen dat een extra 3.000 mensen (het totaal aantal benodigde arbeidskrachten minus de zijinstroom) behouden zal blijven c.q. wordt aangetrokken voor de regio en zo de daling van de bevolking
wordt geremd of zelfs wordt afgevlakt. Dat hangt ook samen met in hoeverre het lukt de toekomstige
werknemers te binden aan de regio, zodat zij niet alleen werken, maar ook wonen in de regio.
Meer mensen aan het werk in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Het aantrekken van werknemers van buiten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is bijvoorbeeld mogelijk
door:
 Migratie of pendel uit andere Nederlandse regio’s. ca. 17.100 van de banen in AlblasserwaardVijfheerenlanden wordt momenteel ingevuld door mensen van buiten de regio.
 Arbeidsmigranten uit de rest van de Europese Unie of bijvoorbeeld kenniswerkers die mondiaal
geworven kunnen worden. Tussen 2010 en 2013 vestigden zich gemiddeld zo’n 440 mensen per jaar
uit het buitenland in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Inzetten op zij-instroom en het behouden van talent
Nog belangrijker dan het aantrekken van nieuwe werknemers van buiten is het maximaal benutten van de
arbeidspotentie in de eigen regio. In de periode tot en met 2025 is er uiteraard sprake van instroom van
jongeren, uitstroom van gepensioneerden en herintreders op de arbeidsmarkt. Voor een maximaal effect
van de nieuwe instromers op de arbeidsmarkt is talent behouden een belangrijke opgave. Dit kan op twee
manieren:
 Migratiesaldo: door talenten te binden en te boeien het vertrekoverschot terugdringen. Tussen 2010
en 2013 bedroeg het vertrekoverschot (personen die naar een gemeente buiten AlblasserwaardVijfheerenlanden verhuisd zijn) jaarlijks gemiddeld ca. 240. Hierbij is de aansluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt ook van belang, om te zorgen dat jongeren opleidingen kiezen die aansluiten bij de
vraag van de sectoren.
 Pendelsaldo: mensen die nu in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wonen en buiten de regio werken,
zien te winnen voor de regionale arbeidsmarkt. 39% van de beroepsbevolking in AlblasserwaardVijfheerenlanden werkt buiten de regio, dat zijn ca. 21.500 werknemers die dagelijks de regio
verlaten; tegenover ca. 17.100 (ongeveer 34% van de banen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) die
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elders wonen, maar in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken. Door een verschuiving in deze
balans te bewerkstelligen, kan dus naar verwachting een flinke slag worden gemaakt.
Toch zal een groot deel van de mensen dat in 2025 aan de slag gaat uit de bestaande potentiële
beroepsbevolking komen. Dit kan enerzijds door m.b.v. zij-instroom de werkloosheid te verlagen
(personen die wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar niet-werkzaam). Daarnaast kan de
arbeidsparticipatie worden verhoogd, o.a. door het verhogen van de pensioenleeftijd, meer vrouwen aan
het werk / herintreden van vrouwen, ouderen die vrijwillig langer doorwerken en het verminderen van het
aantal deeltijdwerkers (werknemers stimuleren meer uur per week te werken).
Wanneer het de regio lukt om de netto arbeidsparticipatie naar 75% te laten stijgen, zal het in theorie
helemaal niet nodig zijn om nieuwe werknemers van buiten aan te trekken. Het is dan juist zaak extra
werkgelegenheid te creëren of een deel van de beroepsbevolking zal werk buiten de eigen regio moeten
vinden:
People: opgave voor 2025 (netto arbeidsparticipatie 75%)
Totaal benodigd

Zij-instroom*

Extra banen nodig / werk buiten regio*

Laag opgeleid

1.010

1.210

200

Middelbaar opgeleid

2.730

3.280

550

Hoog opgeleid

1.950

2.340

390

Totaal

5.690

6.830

1.140

(*in de categorieën ‘Zij-instroom’ en ‘Extra banen nodig / werk buiten regio’ is een zelfde verdeling naar laag,
middelbaar en hoog opgeleid toegepast als de behoefte. Omdat het in de praktijk zo is dat het aandeel laag
opgeleiden relatief hoog is in de uitkeringsgerechtigden is het wellicht niet helemaal reëel te veronderstellen dat er
ca. 4.700 banen voor middelbaar en hoger gekwalificeerd personeel opgevuld kunnen worden vanuit de zij-instroom.
Dit voorbeeld is dan ook vooral bedoeld om het samenspel te laten zien tussen wat je aan arbeidskrachten uit de
regio kunt halen en wat je vervolgens nog van buiten moet halen.)

3.3. Het gaat niet alleen om “Willie Wortels”
Naast het kwantitatieve aspect, speelt ook de kwalitatieve aansluiting van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt mee. In 2014 was 27% van de werkende beroepsbevolking in AlblasserwaardVijfheerenlanden laag opgeleid, 26% hoog opgeleid en de rest (iets minder dan de helft) middelbaar
opgeleid. Wanneer we de trendmatige ontwikkeling van de werkende beroepsbevolking tussen 2005 en
2013 beschouwen dan zien we een toename van het aandeel hoger opgeleiden en een afname van het
aandeel lager opgeleiden, terwijl het aandeel middelbaar opgeleiden met gemiddeld 1% procentpunt per
jaar afnam. Wanneer we de gemiddelde jaarlijkse verandering tussen 2005 en 2013 doortrekken tot en
met 2025 zou op dat moment ca. 24% laag opgeleid zijn en 30% hoog opgeleid, de rest van de
beroepsbevolking middelbaar. Omdat veel van de extra werkgelegenheid in het potentiescenario wordt
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gerealiseerd binnen de innovatieve sectoren van de regio, is het aandeel hoog opgeleiden hierin hoger
en het aandeel laag opgeleiden lager met respectievelijk ca. 34% en ca. 18%.
People: opgave voor 2025
Totaal
Laag opgeleid

1.010

Middelbaar opgeleid

2.730

Hoog opgeleid

1.950

Totaal

5.690

Per sector is er sprake van verschillende verhoudingen in de toekomstige behoefte aan lager, middelbaar
en hoger opgeleid personeel. In de afbeelding op de volgende pagina zijn deze verhoudingen voor een
aantal sectoren weergegeven, dit is gebaseerd op de inschattingen zoals gemaakt door de respondenten
in de interviewronde:
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Kwalitatief kan ook het nodige gezegd worden per sector. Uit verschillende interviews blijkt dat een grote
behoefte ontstaat aan technisch personeel op mbo (m.n. niveau 3 en 4) en hbo niveau. Niet alleen binnen
de traditionele technische sectoren zoals de (maritieme) maakindustrie bestaat deze behoefte. Ook
binnen de agrifood is men naarstig op zoek naar technici en vanuit de zorgsector klinkt de oproep om
binnen de zorgopleidingen meer aandacht aan techniek te besteden, omdat technologie ook in deze
sector een steeds grotere rol speelt.

21

4. WAT BETEKENT DAT VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET MKB?
Toegelicht is wat het potentiescenario zou kunnen zijn, wat het betekent voor de verschillende sectoren
en wat het betekent voor de arbeidsmarkt. Voor de economische potentie is nog een andere opsplitsing
te maken die relevant is: die tussen grootbedrijf en midden- en kleinbedrijf (MKB).
Om het potentiescenario te kunnen realiseren is het niet alleen nodig te kijken naar de sterke trekkers in
het grootbedrijf. Ook het MKB speelt een belangrijke rol in de regio. Op dit moment is 58% van de
werkzame beroepsbevolking werkzaam in het MKB. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor ca. 56%
van de totale productie in de regio. Kijken we naar het huidige aandeel MKB per cluster, dan zou dit de
opgave zijn tot en met 2025:
Business: Opgave MKB 2025
Aandeel BRP 2013

Cluster

Aandeel MKB

Agrifood

41%

101

155

54

44%

111

256

145

44%

146

337

191

Overige maakindustrie

44%

112

169

57

Bouwnijverheid

54%

272

321

49

Logistiek

68%

142

236

94

Toerisme & recreatie

93%

67

88

21

Overig

62%

1.649

1.886

237

Totaal MKB

56%

2.600

3.448

848

Water en
deltatechnologie
Maritieme
maakindustrie

(in miljoenen €)

Aandeel BRP 2025

Opgave

In totaal betekent dit dus dat van de € 1,67 mld. groei in het potentiescenario tot en met 2025, bijna € 850
mln. vanuit het MKB zou moeten komen. Het MKB is daarmee in potentie verantwoordelijk voor iets meer
dan 50% van de economische groei.
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5. RANDVOORWAARDEN VOOR ACCELERATIE
De afgelopen periode zijn in de verschillende sectoren positieve ontwikkelingen te zien geweest.
Voorbeelden hiervan zijn de capaciteitsuitbreidingen in de zuivelverwerking, het groeiend aantal
(betalende) bezoekers aan Kinderdijk, het herstel in de bouwnijverheid en de clustervorming in de
maritieme maakindustrie (Maritime Delta) waar in ieder geval het grootbedrijf in AlblasserwaardVijfheerenlanden bij is aangesloten.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen en kansen, zal nog een enorme sprong gemaakt moeten worden
om de economische potentie ten volle te benutten. In veel sectoren liggen kansen, maar de regio is nog
niet voldoende toegerust om al deze mogelijkheden ook te verzilveren. Binnen de ene sector kan snel
geoogst worden, terwijl binnen de andere sector het behalen van economische groei weerbarstiger lijkt te
zijn. Om tweeënhalf keer zo hard als gemiddeld te groeien zijn uiteraard investeringen nodig, maar dit is
niet de enige optie. Dat is maar goed ook, want de nasleep van de economische crisis en bezuinigingen
bij de overheid hebben het investeringsvermogen van overheid en bedrijfsleven aangetast. Het is dus
zaak iedere euro die geïnvesteerd wordt, optimaal te laten renderen. Daarom is onderzoek gedaan naar
de randvoorwaarden om het potentiële rendement op iedere investering in de versterking van de
regionale economie te verhogen: acceleratie-effecten. Dat wil dus zeggen dat de acceleratie-effecten
zorgen voor een extra rendement bovenop wat er gewoonlijk verwacht mag worden na een zekere
investering.
Dit extra rendement kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het verbeteren van de samenwerking
tussen overheid, bedrijfsleven en
Bijdrage aan mogelijk maximaal rendement investeringen
onderwijs, het lerend effect van de
Acceleratie-effect
Maximaal effect
investeringen die gedaan worden
(ervaring opdoen!) en het versterken
Samenwerking triple helix
6%
van de cross-overs tussen de
Versterken innovatief vermogen en ketendichtheid
21%
verschillende sectoren. Ook kunnen
Verbinding sectoren: cross-overs
19%
woon- en leefklimaat,
regiomarketing en uiteraard het
Regiobranding
10%
doorzetten van economisch herstel
Onderwijs & arbeidsmarkt
15%
een positieve invloed hebben op de
Zij-instroom
8%
economische ontwikkeling van
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Omgevingsfactoren
16%
Dit leidt tot de onderscheiden
Maximaal groeiscenario CPB
13%
acceleratie-effecten zoals hiernaast
Totaal (cumulatief)
108%
weergegeven.
Van belang hierbij te vermelden is dat dit geen harde berekeningen zijn, maar dat het gaat om
beredeneerde inschattingen. Het is daarmee een vingeroefening. De onderscheiden acceleratie-effecten
kunnen dan ook niet gelezen worden als een prioritering of volgorde waarin maatregelen genomen
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zouden moeten worden (bijvoorbeeld: als regio kiezen we ervoor alleen in te zetten op de drie effecten
met het hoogste maximale effect op investeringen). Sommige acceleratie-effecten moeten in samenhang
worden bezien en in andere gevallen kan met relatief weinig energie een hoger maximaal rendement
worden gerealiseerd. Waar en wanneer op welk acceleratie-effect wordt ingezet is daarmee afhankelijk
van de regionale context en is een afweging die telkens door de stakeholders in AlblasserwaardVijfheerenlanden zal moeten worden gemaakt.
De mate waarin de regio in staat is de
acceleratie-effecten te maximaliseren,
bepaalt mede hoe snel de economische
groei gerealiseerd kan worden. Wellicht
is het niet mogelijk om op alle
acceleratie-effecten tegelijk in te zetten
of vraagt het een om een langere
aanloopperiode dan het ander, omdat
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden er al
verder mee is. Om een afweging te
kunnen maken is hiernaast
weergegeven wat het relatieve
maximale effect is van de acceleratieeffecten die zijn geïdentificeerd.
Hiermee wordt zichtbaar dat de effecten
grofweg onder te verdelen zijn in
economie & innovatie (55%) en het
vestigingsklimaat (45%). Onderstaand
worden de geïdentificeerde
acceleratiefactoren nader toegelicht en onderbouwd.
5.1. Samenwerking triple helix
Overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en grootbedrijf en MKB dragen allen bij aan de
economische ontwikkeling van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ondernemers, kennisinstellingen en
overheden vormen samen de ‘triple helix’. De samenwerking in een triple helix kan weergegeven worden
in drie stadia. Het eerste stadium is het ‘Statesman model’, binnen dit model is er sprake van een relatief
sterke overheidssturing op tactisch, strategisch en soms op operationeel niveau. Binnen dit model is de
overheid leidend: zij bepalen de doelen en verbinden daar middelen aan. Het tweede stadium is het
‘Laissez Faire model’, in dit model is er een gezamenlijke doelstelling. Elke partij werk vanuit zijn eigen
sterkte punten en wordt bij de invulling van de gezamenlijke doelstelling verder vrijgelaten. Het laatste
stadium is het ‘Increased Innovation model’. Binnen dit model streven de partners hetzelfde doel na,
stellen daar een gezamenlijk programma voor op en verbinden hier middelen aan. Ook herkennen zij
elkaars sterkte punten en weten op welke punten zij elkaar kunnen versterken, maar weten ook wanneer
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zij los moeten laten. De partners binnen dit model dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het
nastreven van dit doel.

Gegeven de schaal van de regio en de economische structuur van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (die
bestaat uit een aantal sterke branches en niches die deel uitmaken van grotere, regio-overstijgende
clusters) is het wellicht weinig zinvol om een volledige triple helix organisatie op te tuigen. Logischer zou
zijn om met deze sterke branches en niches de aansluiting te zoeken bij reeds bestaande triple helix
structuren in andere regio’s. Het schaalniveau van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden leent zich wel voor
samenwerking op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen die reeds
in gang zijn gezet, zoals het oprichten van het RAP afgelopen jaar. Hierin werken bedrijven, overheden
en onderwijspartijen samen voor een goede aansluiting van onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.
Als het gaat om samenwerking met andere regio’s zijn voor de maritieme maakindustrie en de water- en
deltatechnologie de eerste stappen al gezet binnen de Maritime Delta door participatie van het
grootbedrijf, een aantal overheden en het beroepsonderwijs uit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Uit de
interviews wordt duidelijk dat de aansluiting nog niet optimaal is met de Maritime Delta. Een volgende
stap zou zijn om ook de andere relevante partijen uit de regio mee te nemen in deze beweging. Voor de
agrifood zou bijvoorbeeld een logische samenwerking die met de regio Food Valley zijn. Er is dan geen
sprake van een volledig geografisch aansluitend cluster, maar door een strategisch partnership kunnen
wel de voordelen behaald worden die een triple helix samenwerking biedt.
Door te streven naar een optimaal geïntegreerde Triple Helix samenwerking kan het innovatievermogen
van een regio verhoogd worden en met dezelfde investeringen meer bereikt worden. Overheden,
kennisinstellingen en bedrijven ontwikkelen in een Triple Helix samen beleid, doordat er interactie
plaatsvindt. Partijen werken samen om een infrastructuur te ontwikkelen waarin alle partijen (inclusief
werkgevers en werknemers) op optimale manier kennis kunnen ontwikkelen; om een optimaal
ondernemersklimaat te scheppen met ruimte voor innovatie en om kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven
en onderwijs op te zetten (valorisatie van kennis).

25

Hiervoor is wel tijd nodig. Het
Succesfactoren Triple Helix o.a.:
 3 partners in de helix profiteren allen van de samenwerking
doorontwikkelen van de samenwerking
 Een sterke universiteit / kennisinstelling waar onderwijs en onderzoek
tot een Triple Helix zal uiteindelijk als
relevant is voor en wordt gedreven door het bedrijfsleven
resultaat hebben dat de overheden een
 Een vooruitstrevende overheid die in staat is een gezamenlijke
minder grote / minder dominante rol
benadering tot economische ontwikkeling te adopteren en
implementeren
krijgen in de financiering van innovatie.
 Een systeem waarmee duidelijk wordt / gemonitord wordt wat de regio
Wanneer deze taak meer en meer bij
nodig heeft.
bedrijfsleven en kennisinstellingen
 Initiatieven en activiteiten die de stakeholders bij elkaar brengen
 Coöperatie van innovatie met de uiteindelijke gebruikers van het
komt te liggen, zal ook de ‘Return of
product in de beginfase
investment’ van de R&D investeringen
 Alle betrokken partijen geven hoge prioriteit aan de projecten
toenemen. Een belangrijke voorwaarde
hiervoor, die ook benadrukt werd in de interviews, is dat er voldoende gemeenschappelijkheid in de regio
is tussen de bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Er is een start gemaakt met het opzetten van de
boards, waarin de triple helix samenkomt voor overleg. Maar het is nodig een volgende stap te maken
naar overeenstemming over na te streven doelen, over de wijze waarop deze nagestreefd worden en een
gericht investeringsprogramma.
Als de Triple helix volgens het ‘increased innovation’ model functioneert en partners meer en meer een
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, zal de verhouding tussen publieke en private investeringen
meer naar de private kant verschuiven. Als er relatief voor ca. 12,5% meer privaat geïnvesteerd wordt,
zal dit uiteindelijk kunnen leiden tot een maximaal effect van 6% per euro die er geïnvesteerd wordt.
5.2. Versterken innovatief vermogen en ketendichtheid
Het innovatief vermogen is het lerende effect dat Research & Development in zich heeft en het durven
delen van ideeën, ook wel open innovatie genoemd. Met ketendichtheid worden de (nauwe) relaties
tussen het MKB en grotere bedrijven en het MKB en kennisinstellingen bedoeld. Het doel van het
versterken van het innovatief vermogen en de ketendichtheid is om te komen tot een sluitende keten in
de regio die van kennis, naar kunde, naar kassa leidt.
Uit de interviews in de regio ontstaat een beeld dat er wel geïnnoveerd wordt in de regio, maar dat dit
vaak bijvangst is. Een respondent verwoordt het als volgt: “iemand is in de werkplaats bezig en bedenkt
een slimmigheidje dat wordt toegepast, de rest van de werkzaamheden wordt vervolgens gedaan zoals
we het altijd al deden.” Niet veel bedrijven hebben innovatie an sich als een doelstelling en innovaties
worden dan ook niet met elkaar gedeeld. Door respondenten wordt een diffuus beeld geschetst over de
mogelijkheden om financiering bij bijvoorbeeld banken los te trekken. Enerzijds wordt gesteld dat er
voldoende dienstverlenende bedrijven in de regio actief zijn die kunnen bemiddelden tussen bedrijven en
banken. In een ander interview komt juist naar voren dat een betere voorlichting gewenst zou zijn over de
voorwaarden waar een goed businessplan aan moet voldoen om voor financiering in aanmerking te
komen. Op die manier zou innovatie een vlucht kunnen nemen in de regio.
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Als het gaat om het versterken van de ketendichtheid dan heeft het verbeteren van de relatie tussen MKB
en grootbedrijf een positief effect op zowel MKB (meer toegang tot innovatie, leidt ook tot managementen organisatieverandering, efficiëntieverbetering) als op het grootbedrijf (bijvoorbeeld door de
afhankelijkheid van één aanleverende partij te verminderen). Ook het verbeteren van de toegang van
MKB-bedrijven tot kennis is erg belangrijk in het innovatieproces. Door toegang tot kennis wordt de
mogelijkheid tot innovatie vergroot en dat is in zichzelf al een leerproces: door de kennis die individuele
medewerkers opdoen zal het leer- en absorptieproces ervoor zorgen dat R&D meer opbrengt. 26 Door het
creëren en versterken van strategische allianties met kennisinstellingen buiten de regio (b.v. agrifood met
Wageningen, water- en deltatechnologie met Delft) kan extra spin-off gegenereerd worden. Wanneer er
sprake is van een nauwere keten kunnen MKB’ers hun innovaties ook weer makkelijker vermarkten, ze
kennen immers hun potentiële klanten. Dat is uiteindelijk de laatste stap naar ‘kassa’. De grootste winst is
er wellicht te halen in samenwerking en een open innovatiesysteem tussen MKB’ers onderling.
Dat investeren in innovatie loont, blijkt ook uit onderzoek in de Brainport regio. Daar heeft een uitgave
van 2% van het totale BRP aan Research & Development geleid heeft tot een omzet van 23% in
vernieuwende producten. In heel Nederland bedraagt de omzet in innovatieve producten slechts 9%. 27
Als we veronderstellen dat dit in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gelijk is aan het Nederlands
gemiddelde, dan kan een uitgave van 2% van het totale BRP aan Research & Development leiden tot
een maximaal acceleratie effect van 14%.
Daarnaast kan het gericht koppelen van MKB’ers aan grootbedrijven nog een aanvullende effect van 7%
opleveren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit een aanzienlijk effect heeft. Een
onderzoek naar 200 kleine bedrijven in de VS laat zien dat 70% van deze bedrijven binnen twee jaar
nadat zij onderdeel uitmaakten van een ‘corporate supplier base’, gegroeid zijn in termen van omzet en
omvang.28 Een ander onderzoek laat zien dat 114 op hun potentie geselecteerde bedrijven die
deelnamen aan een door overheid en universiteit gestart programma voor MKB 19 procentpunt per jaar
harder groeiden dan de bedrijven die niet deelnamen.29 In het project werden deze MKB’ers gekoppeld
aan een aantal grootbedrijven. Het acceleratie-effect voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is hier iets
lager ingeschat, omdat uit interviews blijkt dat de aansluiting van het MKB op het grootbedrijf in een
aantal sectoren al behoorlijk sterk is (agrifood en maakindustrie met name). Ook behoren natuurlijk niet
alle MKB’ers tot de kansrijke categorie en per sector is een verschil zichtbaar in het aandeel MKB’ers.
Gezamenlijk kunnen het versterken van de ketendichtheid (7%) en het innovatief vermogen (14%) dus
leiden tot een acceleratie-effect van 21%.
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5.3. Verbinding sectoren: cross-overs
Cross-overs zijn een belangrijk acceleratie-effect, dit heeft twee redenen. De eerste is een heel direct
effect: wanneer sectoren als de maakindustrie of agrifood goed renderen, heeft dat direct een positief
effect op de logistieksector. Ook het aantal zakelijke overnachtingen neemt wellicht toe en dat is weer
positief voor de toerisme en recreatie industrie. Belangrijker nog is dat echte innovatie zich vaak voordoet
op het snijvlak van twee sectoren. Voor dit acceleratie-effect is daarom voornamelijk gekeken naar de
effecten van clustering van bedrijven in dezelfde én gerelateerde industrieën. Zo blijkt uit een onderzoek
naar de innovatieve sector schone energie, dat ‘geclusterde’ groepen bedrijven ca. 1,4% per jaar harder
groeiden dan niet-geclusterde bedrijven.30
Op dit moment is er vooral op projectniveau sprake van cross-overs binnen AlblasserwaardVijfheerenlanden. In interviews wordt het voorbeeld genoemd van bedrijven in de agrarische sector die de
verbreding opzoeken door een combinatie met zorg en toerisme. Het vraagt nog een behoorlijke slag om
te komen tot elkaar versterkende sectoren en toenemende innovatie door onderlinge beïnvloeding. Daar
wordt een start mee gemaakt in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden door VNO-NCW, die regionale
bijeenkomsten organiseren waar ondernemers bij een andere innovatieve ondernemer uit de regio in de
keuken mogen kijken. Een ontwikkeling die momenteel ook speelt (op het gebied van onderwijs en
arbeidsmarkt) is dat er mbo-opleidingen worden ontwikkeld met een meer algemeen karakter, waar
vervolgens door het bedrijfsleven zelf door middel van stages en doorontwikkeling na de opleiding een
“kop op wordt gezet”. Een voorbeeld daarvan is een opleiding facilitaire dienstverlening die wordt
ontwikkeld in samenspraak met partners uit de tuinbouw, de zorg en de schoonmaak.
Volgens een onderzoek voor het economisch programma van de Zuidvleugel is het mogelijk om in 10 jaar
tijd 38% extra toegevoegde waarde te genereren door de inzet op kruisverbanden binnen en tussen
stuwende sectoren.31 Omdat de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden niet beschikt over volledig
zelfstandige clusters, maar over bedrijven die actief zijn binnen niches en branches van grotere clusters,
is het maximale acceleratie effect van cross-overs daarom wat lager ingeschat dan voor de gehele
Zuidvleugel, namelijk de helft: 19%.
5.4. Regiobranding
In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat regiobranding al langere tijd op de agenda, maar tot een
campagne is het vooralsnog niet gekomen. In interviews wordt aangegeven dat het binnen de regio
ontbreekt aan een samenhangend verhaal en dat verschillende partijen, verschillende kernkwaliteiten van
de regio benadrukken. Wanneer Alblasserwaard-Vijfheerenlanden er in slaagt een breed gedragen beeld
en verhaal weet neer te zetten, kan dit veel voordeel opleveren. Binnen de regio zelf bestaat er volgens
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respondenten een grote onbekendheid met het bedrijfsleven, waardoor jongeren onvoldoende kansen
zien en wegtrekken. Buiten de regio is er een grote groep mensen die wel bekend is met bedrijfsnamen
als Bel, Vreugdenhil, Damen, IHC en Royal Leerdam. Dat deze bedrijven een grote vestiging of hun
hoofdvestiging in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben, weten minder mensen. De regionaam doet
sowieso bij veel mensen niet veel bellen rinkelen en dat het er prettig wonen is, met een goede diversiteit
aan stedelijk en landelijk gebied, op korte afstand van Rotterdam is ook veelal niet bekend. Positief is dat
er dus wel voldoende ingrediënten zijn die de regio zou kunnen uitnutten. Een inspirerend voorbeeld voor
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kan de campagne ‘The Bright site of Life’ zijn, die Zuid-Limburg sinds
2008 inzet.
In de eerste jaren werd met ‘je zal er maar wonen’ de regio breed onder de aandacht gebracht als een
vitale en aantrekkelijke regio. Deze campagne naar buiten toe is gepaard gegaan met een “internal
branding”-traject waarmee relevante stakeholders (instellingen, bedrijven, overheden en individuen) zich
steeds meer als ambassadeurs van Zuid-Limburg zijn gaan profileren. Dit gezamenlijke verhaal van ZuidLimburg heeft voor veel meer samenhang en samenwerking in de regio gezorgd. Ook werd dankzij de
ambassadeurs, die het verhaal ook steeds meer binnen het eigen netwerk zijn gaan communiceren, het
merk steeds meer gepromoot zonder actieve inzet van de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg. Nieuw
aan de campagne eind 2014 waren de vervolgspotjes waarin bedrijven uit de regio hun bedrijf en
vacatures onder de aandacht brachten met ‘je zal er maar werken’. Hiermee wordt de nadruk minder
gelegd op Zuid-Limburg als aantrekkelijke woonregio,
maar ook als plek om te werken.
Positief resultaat was dat in 2012 8% van de vestigers
bij hun verhuizing naar Zuid-Limburg de regiobranding
campagne in ogenschouw had genomen.32 Ook was
het geval dat steeds meer mensen Zuid-Limburg
associëren met toptechnologie en carrièrekansen,
onderwerpen die in de campagne centraal stonden. Ter
ondersteuning van de actieve communicatiecampagne
(op radio, televisie en online ads) is op de website zuidlimburg.nl direct een aanbod van banen, woningen en
culturele activiteiten zichtbaar.
Dat regiobranding-campagnes werken, laat ook onderzoek zien. Zo heeft de landbouwsector in de regio
Brandenburg een omzetstijging van 18% in 2 jaar tijd gerealiseerd, met name doordat de bekendheid van
de regio voor potentiële afnemers is gegroeid door een campagne.33 Aantekening is wel dat deze 18%
een groei van de omzet is en niet per se van de toegevoegde waarde en het om een relatief kleine
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steekproef gaat. Het maximale acceleratie-effect in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt voor de
periode tot en met 2025 geschat op 10%. Dit percentage is gebaseerd op het feit dat de regio qua
economische structuur nogal versnipperd is en op het feit dat de stuwende sectoren in de regio het meer
zullen moeten hebben van de strategische allianties met regio’s met een sterker profiel.
5.5. Onderwijs & arbeidsmarkt:
Volgens respondenten in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de grootste uitdaging voor de arbeidsmarkt
de komende jaren voldoende technisch personeel te vinden van mbo+ niveau. Zowel vanuit de stuwende
sectoren als de verzorgende economie is de roep om technici of beroepskrachten met affiniteit voor
techniek groot. Hierin is Alblasserwaard-Vijfheerenlanden niet alleen en dit heeft dan ook landelijk de
aandacht. Dit wordt onder andere gedaan middels het techniekpact, bedoeld om het onderwijs en de
arbeidsmarkt voor technisch opgeleid personeel beter op elkaar aan te laten sluiten. De ambitie vanuit
het landelijke techniekpact is om een groei van de keuze voor technische profielen in havo en vwo van
55% te realiseren. In het kader van het techniekpact is door bedrijven, onderwijsinstellingen en
overheden in Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem het Sectorplan Maritieme Techniek opgesteld.
Initiatieven die hieruit voortkomen zijn o.a. de bedrijfsvakschool. De instroom richting het bedrijfsleven
wordt hiermee bevorderd vanuit het middelbare en beroepsonderwijs, maar ook zijn er projecten gestart
met de regionale sociale diensten om mensen uit de bijstand naar de sector toe te leiden. Ook loopt het
initiatief School & Bedrijf al enkele jaren in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Respondenten hebben de
indruk dat het techniekpact goed kan helpen om de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
te verbeteren. Met de diverse trajecten die lopen is het mogelijk talenten op te leiden voor de regionale
arbeidsmarkt. De regionale arbeidsmarkt zou nog veel meer centraal mogen komen te staan, blijkt uit
veel interviews. Onderwijs in de regio moet uiteindelijk opleiden voor een baan in de regio en niet voor
een baan in de plaats waar de onderwijsinstelling gevestigd is.
Omdat mbo’ers over het algemeen meer regio gebonden zijn, is het relatief eenvoudiger hen ook
langdurig voor de regio te behouden. Als het lukt om ca. 750 (technische) talenten in de regio te
behouden, dan is dit al 13% van de opgave voor de arbeidsmarkt. Om hoger opgeleiden gemakkelijker in
de regio vast te kunnen houden, gaan er stemmen op om een hbo dependance naar de regio te trekken.
Op deze dependance kunnen hoger opgeleiden klaargestoomd worden voor het werk in de regio.
Anderen zien meer in het versterken van de banden tussen het regionale bedrijfsleven en de
onderwijsinstellingen in omliggende regio’s, waarbij studenten stageplekken en woonruimte in de regio
zouden kunnen krijgen. Los van de strategie die uiteindelijk wordt gekozen, levert een student (conform
huidig prijspeil) jaarlijks ca. € 25.000,00 voor de lokale economie.34 Stel dat het de regio lukt 100 extra
studenten in de regio te vestigen, dan zal dit ca. € 24 mln. bijdragen aan de regionale economie tot en
met 2025. Daarmee wordt 2% van de maximale potentiële groei gerealiseerd.
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Gezamenlijk zouden dus het talent behouden voor de regio (13%) en het vestigen van extra studenten
(2%) een gezamenlijk acceleratie-effect van 15% opleveren voor de aansluiting onderwijs &
arbeidsmarkt.
5.6. Zij-instroom:
Voor de regio is er nog veel winst te halen als het gaat om het verhogen van de (netto)
arbeidsparticipatie. Het Nederlands gemiddelde is ongeveer 70%, het Zuid-Hollands gemiddelde ligt op
68,5% en in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het 67%. Om de Nederlandse (en Europese) doelstelling
van 75% te halen is het nodig om 6.800 (potentieel) inactieven naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Hierin
zijn twee elementen van belang, die ook in verschillende interviews aan de orde zijn geweest. Het gaat
om het begeleiden van mensen die al langere tijd niet actief zijn op de arbeidsmarkt en om het tijdig
bijscholen van werknemers om aan het werk te blijven of ze direct van werk naar werk te helpen. Bij dat
laatste element komen ook concepten als een leven lang leren om de hoek kijken. Op dat terrein valt nog
een wereld te winnen voor de regio. Dit wordt ook duidelijk uit de interviews. Een van de respondenten
noemt het (gegeven de werkloosheidscijfers in de regio) pijnlijk dat grote bedrijven in de regio
buitenlandse technici aantrekken. Wanneer een dergelijke vraag eerder in beeld is, kunnen partijen in de
regio daar met trajecten eerder op inspelen.
Als we ons focussen op de groep inactieven dan leert onderzoek ons dat investeren in trajecten
uiteindelijk een gunstig effect heeft op de economie. SEO heeft becijferd dat scholingstrajecten en
arbeidsbemiddeling een positief economisch effect hebben. Na 10 jaar levert een scholingstraject
gemiddeld ruim € 5.000,00 op per persoon, arbeidsbemiddeling levert over een periode van 10 jaar
uiteindelijk bijna € 20.000,00 per persoon op.35 In ca. 50% van de gevallen worden trajecten
gecombineerd of volgordelijk toegepast. Stel dat voor de overige 50% nog eens de helft alleen een
bemiddelingstraject volgt en de andere helft alleen een scholingstraject. Voor de zij-instroom levert dat
dan bijna € 121 mln. op, oftewel 8% van de opgave. Dit is dan nog een relatief conservatieve inschatting,
omdat er in het onderzoek van SEO alleen rekening is gehouden met een extra bijdrage aan de
productiviteit in een regio. Nader onderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van een MKB) zou moeten uitwijzen
wat het maatschappelijk rendement uiteindelijk is van minder uitkeringen, een toename van persoonlijk
geluk bij degenen die werk hebben en een lager beroep op zorgvoorzieningen.
5.7. Omgevingsfactoren:
Met omgevingsfactoren wordt het woon- en leefklimaat van de regio bedoeld. De respondenten zijn
vrijwel allemaal zeer te spreken over het woon- en leefklimaat in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De
omgeving is divers: (historische) stedelijke kernen met een compleet voorzieningenaanbod die een
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(sub)regionale verzorgingsfunctie hebben en landelijk gebied waar het prettig wonen en/of recreëren is.
Ook is de ligging gunstig ten opzichte van de randstad.
Die gunstige ligging wordt vaak benadrukt, maar daarbij wordt ook telkens gezegd dat de bereikbaarheid
van de regio nog verbeterd kan worden. In principe is de regio goed bereikbaar via de A15 en de A27,
maar de ontsluiting via deze wegen is niet optimaal. Inmiddels is men al bezig om de A15 te verbreden
om de doorstroom te verbeteren. Ook heeft men het voornemen om de A27 te verbreden. In de
structuurvisie van diverse gemeenten uit de regio is aangemerkt dat in een ideale situatie ook de op- en
afritten van deze snelwegen aangepakt dienen te worden. Aan de hand van kengetallen is het mogelijk
een inschatting te maken van wat 1 minuut tijdwinst in reistijd uiteindelijk oplevert in geld. Deze tijdswinst
leidt tot: direct effect reistijdwinst, betrouwbaarheidswinst, verkeersveiligheidswinst, productiviteitswinst,
besparingen op uitkeringen en een verbetering van de kwaliteit van de werkomgeving. 36 Voor zowel de
A15 als de A27 wordt als optimaal effect een tijdswinst van een minuut ingeraamd. Over een periode van
10 jaar kan deze winst in reistijd leiden tot een cumulatief bedrag van ca. € 130 mln. oftewel 8% van het
potentiescenario.
Ten tweede is de gezondheid van de potentiële beroepsbevolking een belangrijk punt van aandacht.
Onderzoek geeft aan dat 74% van de mensen met een goede ervaren gezondheid werkt; terwijl van de
mensen met een minder goed ervaren gezondheid 45% werkt.37 In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
ervaart in de leeftijdscategorie 19 tot 65 bijna 24% de gezondheid als niet goed, dit is 2 procentpunt
hoger dan de regio Hoeksche Waard, die deel uitmaakt van dezelfde GGD regio als AlblasserwaardVijfheerenlanden. Als de Hoeksche Waard als benchmark wordt genomen, is het voor de AlblasserwaardVijfheerenlanden de uitdaging om het percentage mensen met een slecht ervaren gezondheid van 24%
terug te dringen naar 22%. Dit verschil van 2% gaat in absolute aantallen om het bevorderen van de
ervaren gezondheid van 1.500 mensen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Wanneer de participatie van
deze groep mensen zou stijgen van 45% naar 74% zou dit gaan om ca. 430 arbeidskrachten (ca. 8% van
de benodigde 5.700) die daarmee ook langer bijdragen aan het BRP door toegevoegde waarde te
creëren en naar verwachting meer besteden in de regio. Het is wel belangrijk te realiseren dat een deel
van de groep die de eigen gezondheid als slecht ervaart, dit juist doet omdat ze geen werk hebben. Er is
dan ook sprake van een belangrijk samenspel met het hiervoor genoemde acceleratie-effect zij-instroom.
Gezamenlijk kunnen het verbeteren van de bereikbaarheid (8%) en de ervaren gezondheid van de
potentiële beroepsbevolking (ook 8%) een acceleratie-effect van 16% opleveren.
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5.8. Maximaal groeiscenario Centraal Planbureau:
Het Centraal Planbureau heeft verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld, welke een uiteenlopende
groei van de economie laten zien. In de autonome economische groei, zoals verwerkt in het
potentiescenario, is rekening gehouden met een jaarlijkse groei van ca. 1,3%.38 Dit is het middenscenario
van het Centraal Planbureau.
Mocht het meest gunstige scenario van het Centraal Planbureau werkelijkheid worden, dan zal de extra
groei door het economisch herstel nog eens met maximaal 13% kunnen toenemen bovenop de
trendmatige groei als onderdeel van het potentiescenario. Gezien de recente berichtgeving39 en de
actuele voorspellingen40 lijkt het erop dat in ieder geval de komende twee jaar die hoge raming
werkelijkheid wordt.
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6. WAT IS DE ROL VAN DE OVERHEID?
De opgave waar Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor staat als zij de maximale potentie wil realiseren,
vraagt om inzet van veel verschillende partijen. Hoewel de groei uiteindelijk uit het bedrijfsleven moet
komen, moge het duidelijk zijn dat dit ook een investering van gemeenten vraagt; in tijd en mogelijk ook
financieel. Deze investering wordt natuurlijk niet voor niets gedaan, daarom wordt in dit laatste hoofdstuk
ingegaan op de rol en de pay-off voor de gemeenten.
6.1. Overheid: belangrijke stuwende kracht
Gemeenten zijn, samen met maatschappelijke partners, bij uitstek aan zet bij het realiseren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers, waarmee groei optimaal gefaciliteerd kan
worden. Dit is mogelijk door te blijven investeren in de woon- en leefomgeving, met de toekomstige
bevolkingssamenstelling in het achterhoofd. Dat betekent kwalitatief goede voorzieningen en de juiste
woonmilieus kunnen bieden voor de toekomstige arbeidskrachten. Maar de opgave op de arbeidsmarkt
liggen ook in het vergroten van de arbeidsparticipatie: inzetten op een gezonde beroepsbevolking is
daarvoor eveneens essentieel in relatie tot de leefomgeving.
Om de arbeidsparticipatie op andere manieren te verhogen liggen verantwoordelijkheden met het ingaan
van de Participatiewet bij gemeenten. Er zijn nieuwe mogelijkheden en instrumentarium beschikbaar voor
gemeenten. In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben de gemeenten elkaar reeds gevonden op dit
terrein. Zo zijn het regionaal werk-leerbedrijf Avelingen Groep, de regionale sociale dienst en het
regionaal werkbedrijf in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden actief. Wat daarbij nog wel van belang is, is de
wijze waarop de participatiewet benaderd wordt. Vaak is het onderwerp ondergebracht bij
portefeuillehouders die actief zijn met zorg en welzijn, terwijl de opgave die voortkomt uit het
potentiescenario wellicht vraagt om een meer economische benadering.
De rol van het Midden- en kleinbedrijf in het hier omschreven potentiescenario is groot en ook hier is een
rol voor gemeenten weggegd. Hoewel de bedrijven het uiteindelijk zelf zullen moeten doen, kennen
gemeenten vaak wel het eigen lokale MKB goed en kunnen zij zich samen met lokale en regionale
partners inzetten om het MKB te faciliteren, bijvoorbeeld door hen aan elkaar en de economische
doelstellingen te verbinden en te wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning bij het ontwikkelen van
businessplannen en mogelijke financiering (fondsen, business angels etc.).
Naast de gemeenten mag de provincie uiteraard ook niet vergeten worden als belangrijke partner. Bij
infrastructurele opgaven voor verbetering van het woon- en leefklimaat heeft de provincie van nature een
rol. Datzelfde geldt voor (boven)regionale bedrijventerreinen. Als partner die boven de partijen staat, is de
provincie wellicht ook in staat om (strategische) verbindingen te leggen of te bevorderen tussen
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden en Rijnmond, richting Delft en de andere landelijke
regio’s in Zuid-Holland.
.
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6.2. Regionale aanpak van groot belang
Het moge duidelijk zijn dat heel de regio profiteert wanneer het potentiescenario wordt gerealiseerd. Dat
er sprake is van economische verbondenheid binnen de regio wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het woonwerkverkeer. Meer dan 43% werkt in de eigen gemeente en van degenen die buiten de eigen gemeente
werken, werkt bijna 30% in een andere gemeente in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In totaal werkt
ongeveer 60% in de eigen regio en 40% buiten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Binnen Zuid-Holland
gaat het grootste deel daarvan naar de Drechtsteden en Rotterdam. De inkomende pendel voor
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt iets lager dan de uitgaande pendel, ongeveer 34% van de banen
wordt ingevuld door werknemers van buiten.

Pendel binnen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Naast de pendelrelatie tussen de gemeenten is het zo dat onderwerpen en thema’s zoals toerisme &
recreatie, regiobranding en onderwijs & arbeidsmarkt zich bij uitstek lenen voor een aanpak op het niveau
van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het zijn thema’s die alle gemeenten in de regio raken. Natuurlijk is
het mogelijk dat elke gemeente hier afzonderlijk werk van maakt, maar er is dan een groot risico op
dubbel werk, een versnipperd beeld, inefficiëntie en bovendien is er sprake van een geringe slagkracht.
Gezamenlijk kan er dus meer bereikt worden dan alleen. Voor het thema onderwijs & arbeidsmarkt is het
RAP sinds begint dit jaar actief en is dan ook het platform dat op basis van dit rapport kan bezien waar op
ingespeeld kan worden met opleidingen en arbeidsbemiddeling om mensen in de regio aan het werk te
krijgen en te houden. De transformatiemonitor is, zoals wordt aangegegeven met de naam, niet alleen
een instrument om de ambitie te bepalen maar ook een monitor. Daarmee kan het ook de komende jaren
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worden gebruikt om de voortgang te meten, deze af te zetten tegen het potentiescenario en aan te geven
waar eventueel kan worden bijgestuurd.
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BIJLAGE 1: SCENARIO AUTONOME GROEI T/M 2025
Autonome groei clusters 2025
Sector
Agrifood
Water en
deltatechnologie
Maritieme
maakindustrie
Overige
maakindustrie
Bouwnijverheid
Logistiek
Toerisme &
recreatie
Overig
Totaal

Aandeel BRP 2013 (in
miljoenen €)

Aandeel BRP 2025

Arbeidsprod

Arbeidsprod

Toename

2013

2025

2013-2025

5%

247

5%

282

€ 109.000

€ 124.000

14%

6%

253

6%

288

€ 121.000

€ 138.000

14%

7%

332

7%

379

€ 110.000

€ 126.000

14%

6%

255

6%

290

€ 85.000

€ 97.000

14%

11%

504

11%

574

€ 72.000

€ 82.000

14%

5%

209

5%

239

€ 70.000

€ 79.000

14%

2%

72

2%

82

€ 36.000

€ 41.000

14%

59%

2.660

59%

3.042

€ 84.000

€ 96.000

14%

4.532

5.176
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BIJLAGE 2: AMBITIESCENARIO
Ambitiescenario: opgave clusters 2025
Sector
Agrifood
Water en
deltatechnologie
Maritieme
maakindustrie
Overige
maakindustrie
Bouwnijverheid
Logistiek
Toerisme &
recreatie
Overig
Totaal

Aandeel BRP 2013 (in
miljoenen €)

Aandeel BRP 2025

Arbeidsprod

Arbeidsprod

Toename

2013

2025

2013-2025

5%

247

7%

378

€ 109.000

€ 152.000

40%

6%

253

7%

387

€ 121.000

€ 138.000

14%

7%

332

7%

388

€ 110.000

€ 126.000

14%

6%

255

6%

326

€ 85.000

€ 97.000

14%

11%

504

10%

574

€ 72.000

€ 82.000

14%

5%

209

6%

355

€ 70.000

€ 82.000

18%

2%

72

2%

96

€ 36.000

€ 41.000

25%

59%

2.660

55%

3.042

€ 84.000

€ 96.000

14%

4.532

5.546
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BIJLAGE 3: RESPONDENTENLIJST
Naam

Functie

Organisatie

Dhr. G. Bel

Wethouder

Gemeente Lingewaal

Mevr. A. Bellaart

HR Manager

Vreugdenhil

Dhr. B. Bruggeman

Wethouder

Gemeente Leerdam

Dhr. H. Doeleman

Locatiemanager

Vreugdenhil

Dhr. O. Elmaci

Bestuurder

FNV Bondgenoten sector metaal en techniek

Dhr. A. Faro

Wethouder

Gemeente Gorinchem

Mevr. C. van Huet

Directievoorzitter

Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Mevr. M. Horden

Voorzitter

VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Tevens fruitteler

Dhr. P. Huizer

Directeur

Bouwmaatschappij Midden-Nederland

Dhr. G. Jellema

Regiomanager

UWV Drechtsteden / Gorinchem

Dhr. B. Kollmer

Voorzitter CvB

Stichting Openbaar Verenigd Onderwijs

Dhr. B. Reijnders

Algemeen directeur

Reijnders Graveer en Lasertechniek

Dhr. K. Romijn

Voorzitter vakgroep

LTO

melkveehouderij

Tevens melkveehouder

Dhr. A. Smits

Voorzitter CvB

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs

Dhr. M. Sterk

Kaderlid

CNV Vakmensen

Dhr. J. Veldboer

P&O Manager

Rivas Zorggroep

Dhr. P. Vrancken

Voorzitter CvB

ROC Da Vinci College

Dhr. A. de Vries

Directeur HR en

Damen Shipyards

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

communicatie
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