
Provincie Gelderland

Markt 11

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

T (026) 359 90 00

www.gelderland.nl

De Gelderse uitgangspositie 

in de Economische Agenda

van Nederland

Bouwsteen voor de herijking van het

Sociaal Economische Beleid



 2 

 

 



 3 

 
 

De Gelderse uitgangspositie 
 

in de Economische Agenda 
 

van Nederland 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Augustus 2010 

 

Menno Walsweer 

Bureau Economisch Onderzoek 

 

        

 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Provincie Gelderland 
  

Gebruik van de inhoud van deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld  

 



 5 

RESUMÉ 
 

In de economische agenda ‘Nederland 2020: terug in de top 5’ stelt het Innovatieplatform dat de Nederlandse economie 

versneld moet veranderen om de concurrentiekracht te versterken. Het platform heeft aanbevelingen opgesteld die op veel 

punten raakvlakken vertonen met de actielijnen uit het Gelderse Sociaal-economische Beleidsplan 2007-2011 ‘Maak het in 

Gelderland’. Zo zijn er aanbevelingen gedaan op het gebied van o.a. kansrijke bedrijvigheid (sleutelgebieden), buitenland-

se acquisitie, ondernemerschap, innovatie en de informatiemaatschappij. In het onderhavige rapport is per thema getracht 

de Gelderse situatie in kaart te brengen zodat de gedachte- en ideeënvorming over de herijking van het economische 

beleid in Gelderland ook kan worden bezien in het licht van de door het Innovatieplatform voorgestelde Economische 

Agenda voor Nederland. Daarbij is de Gelderse situatie zo veel mogelijk vergeleken met de andere Nederlandse provin-

cies. In een aantal gevallen is ook een Europese vergelijking gemaakt. Uit deze benchmark komt het volgende naar voren: 
 

Van de zes door het Innovatieplatform benoemde nationale sleutelgebieden is Gelderland alleen uitgesproken gespeciali-

seerd in het cluster Food, nutrition and flowers. Ondanks het feit dat de Gelderse specialisatie in de andere sleutel-

gebieden maar beperkt is, zijn de Gelderse ontwikkelingen door het hoge aandeel van Gelderland in Nederland toch van 

grote betekenis. Vooral in vestigingen is de massa groot  (relatief veel kleine bedrijven) waardoor de toekomstige groei-

potentie toch als hoog kan worden gekwalificeerd. Naast de nationale sleutelgebieden die voor Nederland als geheel van 

belang zijn, kent Gelderland nog een aantal specifieke sectoren en clusters die op Gelderse schaal kansrijk zijn maar die 

niet in de nationale analyse zijn betrokken. Het gaat daarbij om Health Valley (Red Med Tech Highway), Triangle en een 

aantal regionaal geclusterde en kennisintensieve activiteiten: energie- en milieutechnologie, biomassa agroketens / bioba-

sed economy, de maakindustrie en het modecluster. 
 

Wordt de Gelderse situatie op het gebied van R&D, innovatie, technologie en hoger onderwijs afgezet tegen de regio’s van 

de EU, dan valt op dat Gelderland een wisselende klassering behaalt. Bij de relevante beroepen en de uitgaven voor R&D  

verkeert Gelderland ergens in de middenmoot van het best scorende kwartiel. Het Gelderse cijfer voor R&D-uitgaven is 

echter enigszins geflatteerd door de dominantie van de overheidsuitgaven (universiteiten en onderzoeksinstellingen). De 

uitgaven van het bedrijfsleven blijven ver achter. Het aantal onderzoekers is relatief laag en ligt in meer dan de helft van de 

EU-regio’s op een hoger niveau. De aanwezigheid van medium- en high-tech industrie scoort daar nog ruimschoots onder 

met plaats 206 van de 241 regio’s. Op het gebied van de scholingsgraad van de bevolking (voltooide tertiaire opleiding) is 

de Gelderse positie vergelijkbaar met veel goedgeschoolde regio’s in het westen van Europa, maar het is geen topklas-

sering. Binnen Nederland bekleedt Gelderland op de beschouwde aspecten veelal een middenpositie. 
 

Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en richt 

zich op de acquisitie van nieuwe buitenlandse vestigingen en investeringen. De ruimtelijke neerslag van de buitenlandse 

investeringen die via het NFIA in Nederland zijn geland is nogal onevenwichtig over de provincies verdeeld. Het zwaarte-

punt ligt op Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Driekwart van de verwachte werkgelegenheidseffecten 

komen in deze vier provincies terecht. Het Gelderse aandeel in het nationale werkgelegenheidseffect bedraagt voor de pe-

riode 2006-2009 6%. Afgezet tegen de economische betekenis van Gelderland (11- á 12% van Nederland) is dit aandeel 

aan de lage kant. 
 

In 2008 had gemiddeld 60% van de huishoudens in de EU toegang tot Internet, en bijna de helft van de huishoudens 

beschikte over een breedbandaansluiting. De regionale verschillen in de EU zijn erg groot. De dekkingsgraad varieert van 

17% tot 90%. Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoegang (zowel smal- als breedband) en 

kent het hoogste gebruik. De zeven best ontsloten regio’s van de EU liggen allen in Nederland (met Gelderland op de 

6
de

plaats). Binnen Nederland is Gelderland een goede middenmoter, in de Europese context is Gelderland één van de 

topregio’s.  
 

De mate van ondernemerschap in een land wordt bepaald door het aantal personen in de beroepsbevolking dat kiest voor 

ondernemerschap (de zogenaamde ondernemersquote). Uit het meest recente benchmarkonderzoek blijkt dat de 

Nederlandse ondernemersquote relatief hoog is (12 % in 2008). Van de Europese benchmarklanden heeft alleen Italië een 

hogere ondernemersquote. De Gelderse ondernemersquote ligt op het niveau van het Nederlands gemiddelde. De 

provinciale verschillen binnen Nederland kunnen grotendeels verklaard worden uit de sectorstructuur van de regionale 

economie. Vooral de aanwezigheid van sectoren als landbouw, bouwnijverheid, horeca en overige dienstverlening spelen 

een beslissende rol (in deze sectoren is het aandeel zelfstandigen relatief hoog). Het aantal starters per provincie kent 

geen specifieke regionale dimensie. De geografische verdeling van het aantal starters is over het algemeen vrijwel gelijk 

aan de geografische verdeling van het totale aantal vestigingen en de bevolking. Niet de plaats in Nederland is bepalend 

voor het aantal starters maar de massa van de economische activiteiten en de omvang van de bevolking.  
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Inleiding & Conclusies 

 

Inleiding 

 

Al jaren leeft in politiek- en ondernemend Nederland de ambitie om ons land naar de top 5 van duurzame kennis-

economieën in de wereld te brengen (Nederland staat nu op plaats 10
1
). Om deze ambitie te kunnen realiseren is 

een groot aantal maatregelen en veranderingen nodig. In het laatste rapport
2
 dat door het inmiddels opgeheven 

Innovatieplatform is uitgebracht wordt daartoe een aanzet gegeven. In de Economische Agenda ‘Nederland 2020: 

terug in de top 5’ stelt het Innovatieplatform dat de Nederlandse economie versneld moet veranderen om de 

concurrentiekracht te versterken en er wordt gepleit voor de opzet van modern industriebeleid. De Nederlandse 

concurrentiekracht staat onder druk. Het economische en politieke zwaartepunt verschuift naar Azië, de grond-

stoffen op aarde raken op. De economische crisis heeft financiële gevolgen voor burgers, overheid, financiële 

instellingen en bedrijven. Bovendien zullen de kosten voor de zorg en de AOW in de komende jaren stijgen door 

de vergrijzing, de omschakeling naar een meer duurzame samenleving vergt hoge investeringen en het 

Nederlandse aardgas raakt op. Daar staat tegenover dat Nederland een sterke basis heeft met een aantal 

mondiale innovatieve sectoren en een goed ontwikkelde dienstensector. Veel internationale bedrijven zijn in 

Nederland gevestigd en ons land exporteert relatief veel. Tegelijkertijd is er een aantal ernstige knelpunten: 

Nederlandse bedrijven investeren relatief weinig in research & development (R&D), er zijn weinig snelgroeiende 

bedrijven en de ondernemingsgeest is onvoldoende ontwikkeld. Daarnaast is er te weinig focus en regie in 

onderwijs en onderzoek en zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, aldus het Innovatieplatform. Met 

vertegenwoordigers uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid heeft het platform een toekomstvisie 

ontwikkeld voor een fundamentele versterking van de Nederlandse economie in 2020: Nederland als innovatief, 

internationaal georiënteerd en involverend land. Om deze visie te realiseren en zo de Nederlandse economische 

basis structureel te versterken, zijn een aantal aanbevelingen opgesteld die in vier thema’s zijn geclusterd: 

 

A.    Modern industriebeleid 
 

1. Nederland moet verder bouwen aan de terreinen waarin het excelleert:, de zogenaamde 

sleutelgebieden:  

- High Tech Systemen en Materialen; 

- Flowers & Food; 

- Water; 

- Chemie; 

- Creatieve Industrie. 

2. Investeer in deze sleutelgebieden en creëer mogelijkheden voor toekomstige groeigebieden zoals 

duurzame energie en producten en diensten voor een vergrijzende bevolking. 

3. Verhoog de publieke investeringen in onderwijs, onderzoek, innovatie en ondernemerschap. 

4. Breng meer focus, samenhang en regie in het innovatie- en onderzoeksbeleid en creëer sterkere toppen 

in onderwijs en onderzoek door differentiatie en taakverdeling tussen kennisinstellingen te bevorderen.  

5. Versterk de ontwikkeling van vijf tot zes onderscheidende innovatiecampussen van internationale allure. 

6. Ontwikkel grootschalige innovatieproeftuinen met de overheid als launching customer
3
 op thema’s als 

zorg, mobiliteit en duurzaamheid. 

 

B.   Internationale bedrijven en export  
 

1. Werf grote bedrijven die zich hier willen vestigen en die goed aansluiten bij de sterkte van de Neder-

landse productiestructuur - de sleutelgebieden - door de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings-

plaats te versterken voor kennisintensieve globale bedrijven en nieuwe globale spelers uit Azië en de 

opkomende markten. 

2. Trek gericht internationaal talent aan. 

3. Versterk de branding van Nederland. 

 

                                                      
1
 Op de lijst van het World Economic Forum (2009), GCI 2009-2010 

2
 Nederland 2020: terug in de top 5. De Economische Agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend.  

   Innovatieplatform, april 2010. 
3
 iemand die strategisch wil meedenken en bereid is nieuwe ontwikkelingen te implementeren 
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C.   Een ondernemende cultuur 
 

1. Bevorder initiatieven en veranker ondernemerschap in onderwijsprogramma’s van het primair, voorgezet 

en middelbaar (beroeps)onderwijs.  

2. Verminder de administratieve lastendruk voor ondernemers: ga uit van het high trust principe en 

differentieer regelgeving voor bedrijven zodat kleine en snelgroeiende ondernemers sneller personeel in 

vaste dienst kunnen nemen.  

3. Stel geen extra nationale eisen aan financiële instellingen voor kapitaalratio’s bovenop de Europese 

regelgeving. 

 

D.   Een innovatieve dienstensector 
 

1. Versterk de kennisinfrastructuur op het terrein van diensteninnovatie: haal internationaal toptalent (bijv. 

uit de VS) naar Nederland, intensiveer de samenwerking met andere Europese landen om de 

kennisopbouw te versnellen en creëer betere opleidingen op HBO-instellingen en universiteiten die zich 

specialiseren in diensteninnovatie, in samenwerking met het bedrijfsleven. 

2. Neem belemmeringen weg: ga soepeler om met 24 uur / 7 dagen dienstverlening en verbeter het 

vestigingsbeleid. 

3. Stimuleer de export van diensten door bijvoorbeeld sectorbundeling. 

 

Een aantal van deze nationale aandachtspunten komen – toegespitst op de provinciale situatie - ook voor in het 

Gelderse Sociaal-economische Beleidsplan 2007-2011 ‘Maak het in Gelderland’. Daarbij gaat het om de volgen-

de raakpunten: 

 

Aktielijn ‘Maak het in Gelderland’:  Economische Agenda voor Nederland Innovatieplatform: 
 

Triangle     A1 

Versterken innovatievermogen   A2, A3, A4, A5 

Ondersteuning regionale clusters  A1  

Regeldruk minimaliseren   C2 

Startersbeleid     C1 

Arbeidspotentieel versterken   A3, C1 

Acquisitiebeleid     B1 

Economische missies naar China   B1, B3, D3 

Investeren in fysieke bedrijfsomgeving  A1, A6 

Profileren van de vrijetijdseconomie  B3 

 

In dit rapport wordt voortgeborduurd op de nalatenschap van het Innovatieplatform. Voor zover relevant zal per 

thema worden gepoogd de Gelderse situatie in kaart te brengen zodat de gedachte- en ideeënvorming over de 

herijking van het economische beleid in Gelderland ook kan worden bezien in het licht van de door het Innova-

tieplatform voorgestelde Economische Agenda voor Nederland. Daarbij wordt de Gelderse situatie zo veel 

mogelijk vergeleken met de andere Nederlandse provincies. In een aantal gevallen is ook een Europese verge-

lijking gemaakt. Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan: 

 

- Sleutelgebieden; 

- R&D-inspanningen & Onderwijsniveau; 

- Bedrijvenacquisitie; 

- ICT; 

- Ondernemerschap & Starters. 

 

Aan de onderwerpen Innovatiecampussen en Economische missies naar China zijn o.a. in het kader van de 

herijking afzonderlijke rapportages opgesteld zodat deze thema’s hier buiten beschouwing blijven
4
. 

 

 

                                                      
4
 Ontwikkeling van (clusters en) campussen in Gelderland BCI, mei 2010 

   De effecten van de economische missies van de provincie Gelderland naar China, Connaction en 12interaction, 2010 
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Conclusies 

 

Sleutelgebieden 

 

Van de zes door het Innovatieplatform benoemde nationale sleutelgebieden is Gelderland alleen overtuigend 

gespecialiseerd in het cluster Food, nutrition and flowers. Op de gebieden Hightechsystemen en -materialen en 

Creatieve industrie is de situatie gemiddeld. De Zakelijke en financiële diensten zijn minder dan gemiddeld 

vertegenwoordigd en activiteiten in het sleutelgebied Water- en deltatechnologie zijn sterk ondervertegen-

woordigd. Gesommeerd over de zes sleutelgebieden is de Gelderse specialisatie gemiddeld en in verhouding tot 

de betekenis van de totale Gelderse economie. Omdat Gelderland een grote provincie is met ca. 12% van de 

totale Nederlandse werkgelegenheid kan de massa (het aandeel van Gelderland in het Nederlandse cluster) als 

bovengemiddeld worden gekwalificeerd. Ondanks het feit dat de Gelderse specialisatie maar beperkt is zijn de 

Gelderse ontwikkelingen dus toch van grote betekenis voor de nationale sleutelgebieden. Vooral in vestigingen is 

de massa groot. In vier van de zes sleutelgebieden verkrijgt Gelderland een hoge score. Door het grote aantal 

relatief kleine vestigingen scoort de massa in banen soms een categorie lager maar de groeipotentie in de 

betreffende sleutelgebieden is door het hoge aantal vestigingen wel hoog. 

 

Van de Gelderse regio’s is de productiestructuur van Zuidwest-Gelderland het meest georiënteerd op de 

nationale sleutelgebieden. De regio is in drie van de zes gebieden in hoge mate gespecialiseerd (Food, nutrition 

and flowers, Hightechsystemen en –materialen, Water- en deltatechnologie). Daarna volgt de Achterhoek met 

een duidelijke focus op twee gebieden (Food, nutrition and flowers, Hightechsystemen en –materialen). 

Uitgedrukt in werkgelegenheid is in Arnhem/Nijmegen de structuur het minst gefocust op de sleutelgebieden. De 

specialisatie in vestigingen – en daarmee de groeipotentie - is echter over de hele linie hoog, met uitzondering 

van het cluster Food, nutrition and flowers. Ook de Veluwe is weinig gefocust op de sleutelgebieden. Alleen het 

cluster Food, nutrition and flowers is in sterke mate vertegenwoordigd. Doordat de economische betekenis van de 

Veluwe groot is (bijna net zo belangrijk als Arnhem/Nijmegen) is de massa in deze twee regio’s toch van 

betekenis voor de nationale sleutelgebieden, zowel wat betreft het aantal banen als het aantal vestigingen.  

 

Naast de nationale sleutelgebieden die voor Nederland als geheel van belang zijn, kent Gelderland nog een 

aantal specifieke sectoren en clusters die kansrijk zijn. Met uitzondering van (een deel van) Food Valley zijn deze 

clusters in de analyse over de nationale sleutelgebieden buiten beschouwing gebleven. Het gaat bij de specifiek 

Gelderse kansen niet alleen om Food Valley, maar om het bredere concept Triangle. De belangrijke pijlers van 

Triangle zijn de innovatieve netwerken van kennis en bedrijvigheid: Food Valley, Health Valley (Red Med Tech 

Highway) en het Innovatieplatform Twente. Deze innovatienetwerken verbinden regionale bedrijven en kennis-

instellingen met internationale verbanden en daarbij zorgen zij voor een regionale spin-off in de vorm van banen 

en werk voor het regionale MKB en toeleverende bedrijven. Juist de combinatie van deze 3 netwerken onder-

scheidt Oost-Nederland van andere innovatieve regio’s en biedt bedrijven en kennisinstellingen in Oost-

Nederland de kans op nationale en internationale schaal een belangrijke rol te spelen. Ten slotte kent Gelderland 

nog een aantal regionale kansrijke kennisintensieve clusters die eveneens niet in de nationale clusteranalyse zijn 

betrokken: het energie- en milieutechnologiecluster in Arnhem/Apeldoorn, biomassa agroketens / biobased 

economy, de maakindustrie (Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek, Noord-Veluwe) en, als onderdeel van de 

creative industrie, het modecluster in Arnhem. 

  

R&D-inspanningen en Onderwijsniveau 

 

De inspanningen van het Gelderse bedrijfsleven op het gebied van Research en Development zijn met een 

aandeel in Nederland van 10% redelijk in evenwicht met de economische betekenis van Gelderland. De R&D-

activiteiten van universiteiten en research instellingen zijn in Gelderland relatief groot met respectievelijk 14- en 

16% van het Nederlandse totaal. 

 

In de EU wordt gemiddeld 1,8 % van het BBP besteed aan R&D. Dit aandeel wordt door de EU als ontoereikend 

beoordeeld om de concurrentiepositie te kunnen behouden. Dit heeft op termijn verstrekkende gevolgen voor de 

positie in de wereld en de welvaart van de bevolking. Ook Nederland komt niet verder dan 1,8 %. Gelderland doet 

het daarentegen beter met 2,1 %. Deze sterke Gelderse positie is het gevolg van het feit dat de R&D-activiteiten 

van universiteiten en research instellingen in Gelderland relatief groot zijn. De EU-norm dat 2/3 deel van de 

uitgaven door het bedrijfsleven moet worden gepleegd en 1/3 deel door de overheid wordt dan ook niet gehaald. 
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Gemiddeld in de EU wordt de norm wel gehaald maar het bedrijfsleven in de EU besteedt niet meer dan 1,2 % 

van het BBP aan R&D. In Gelderland is de situatie nog zorgelijker en bedragen de uitgaven van het bedrijfsleven 

slechts 0,9 %. De EU-doelstelling dat tegen 2010 de onderzoeksuitgaven (overheid + bedrijfsleven) 3% van het 

BBP moeten bedragen zal in Gelderland met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gehaald worden. 

 

Wordt de Gelderse situatie op het gebied van R&D, innovatie, technologie en hoger onderwijs afgezet tegen de 

regio’s van de EU, dan valt op dat Gelderland een wisselende klassering behaalt. Bij de relevante beroepen en 

de uitgaven voor R&D  verkeert Gelderland ergens in de middenmoot van het best scorende kwartiel. Hiervoor is 

al opgemerkt dat het Gelderse cijfer voor R&D-uitgaven enigszins is geflatteerd door de dominantie van de 

overheidsuitgaven. Het aantal onderzoekers in relatief erg laag en ligt in meer dan de helft van de EU-regio’s op 

een hoger niveau. De aanwezigheid van medium- en high-tech industrie scoort daar nog ruimschoots onder met 

plaats 206 van de 241 regio’s. Op het gebied van de scholingsgraad van de bevolking (voltooide tertiaire 

opleiding) is de Gelderse positie vergelijkbaar met veel goedgeschoolde regio’s in het westen van Europa, maar 

het is geen topklassering. Binnen Nederland bekleedt Gelderland op de beschouwde aspecten veelal een mid-

denpositie. 

Net als in veel andere westerse landen en regio’s loopt het aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid 

van Gelderland terug. Voor de innovatie-agenda is dit een zorgelijke ontwikkeling. De industrie vormt een drijven-

de kracht in de economie. Belangrijke delen van de dienstensector en het leeuwendeel van de export en de 

investeringen zijn gekoppeld aan de industrie. De aanwezigheid van (hoogwaardige) industrie is een absolute 

randvoorwaarde voor productiviteitsgroei, innovatievermogen, technologische ontwikkeling en de opkomst van 

kennisintensieve bedrijvigheid. De uitstralingseffecten van de industrie zijn groot en belangwekkend. Een 

arbeidsplaats in de Gelderse industrie genereert via het proces van toe- en aanleveringen gemiddeld 0,9 

arbeidsplaats elders. Van alle economische activiteiten heeft de industrie daarmee de grootste uitstraling. Op dit 

moment biedt de Gelderse industrie nog werk aan 112.500 mensen. De industriële productie staat echter onder 

een hevige wereldwijde concurrentie. Gecombineerd met de Kredietcrisis en de afgenomen concurrentiekracht 

van Nederland staat de bedrijfstak daardoor onder zware druk. Tussen 2001 en 2009 heeft dit geleid tot een 

afname van de industriële werkgelegenheid in Gelderland met ruim 21.000 banen. Maar ook los van de conjunc-

turele situatie wordt het voortbestaan van de industrie bedreigd. Naast de verplaatsing van productiecapaciteit 

naar lagelonenlanden moet worden gevreesd dat ook (delen van) de R&D-activiteiten op den duur naar het 

buitenland verdwijnen. 

 

Bedrijvenacquisitie 

 

Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken 

en richt zich - in samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen - op de acquisitie van nieuwe 

buitenlandse vestigingen en uitbreidingsinvesteringen waarvoor Nederland in concurrentie ligt met de landen om 

ons heen. Voorts wordt begeleid en bemiddeld bij het zoeken van een vestigingslocatie voor de betrokken bedrij-

ven. In de afgelopen 4 jaar was het NFIA betrokken bij ruim 600 projecten van buitenlandse investeerders in 

Nederland. Hiermee was in totaal een investeringsbedrag gemoeid van 4,7 miljard euro en zullen naar verwach-

ting op termijn ca. 13.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Het Gelderse aandeel in het nationale werkgele-

genheidseffect bedraagt voor de periode 2006-2009 6% (ofwel 800 banen). Afgezet tegen de economische 

betekenis van Gelderland (11- á 12% van Nederland) is dit aandeel aan de lage kant. Dit resultaat wordt vooral 

bepaald door de achterblijvende ontwikkelingen in de laatste twee jaar. In de voorgaande jaren 2001-2007 

bedroeg het aandeel gemiddeld nog 10%. In de komende jaren moet duidelijk worden of de teruggang structureel 

is of dat het een incidentele gebeurtenis betreft. 

   

ICT 

 

Voorwaarde voor deelname aan de informatiemaatschappij is de toegang tot Internet, dat wil zeggen de beschik-

baarheid van elektronische apparatuur zoals computers en een internetverbinding. Nederland heeft binnen de EU 

het hoogste percentage huishoudens met internettoegang (zowel smal- als breedband) en het hoogste gebruik. 

De zeven best ontsloten Europese regio’s liggen allen in Nederland (met Gelderland op de 6
de

plaats). Binnen 

Nederland is Gelderland een goede middenmoter, in de Europese context is Gelderland één van de topregio’s.  
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Ondernemerschap & Starters 

 

De mate van ondernemerschap in een land wordt bepaald door het aantal personen in de beroepsbevolking dat 

kiest voor ondernemerschap (de zogenaamde ondernemersquote). Uit recent benchmarkonderzoek blijkt dat de 

Nederlandse ondernemersquote relatief hoog is (12 %). Uit een nadere provinciale analyse blijkt dat de Gelderse 

ondernemersquote op het niveau van het Nederlands gemiddelde ligt. De provinciale verschillen binnen Neder-

land kunnen grotendeels verklaard worden uit de sectorstructuur van de regionale economie. Vooral de aanwe-

zigheid van sectoren als landbouw, bouwnijverheid, horeca en overige dienstverlening spelen een beslissende rol 

(in deze sectoren is het aandeel zelfstandigen relatief hoog). Het fenomeen ‘starters’ bezit geen specifieke 

regionale dimensie. De geografische verdeling van het aantal starters over de provincies is vrijwel gelijk aan de 

geografische verdeling van het totale aantal vestigingen en de bevolking. Niet de plaats in Nederland is bepalend 

voor het aantal starters maar de regionale massa van de economische activiteiten en de omvang van de bevol-

king. 
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Sleutelgebieden 

 

Sleutelgebieden zijn sterke innovatieve sectoren, die internationaal leidende posities innemen op (deel)markten. 

Op basis van drie objectieve criteria (wetenschappelijke excellentie, internationaal onderscheidende marktpositie 

en mate van zelforganisatie) zijn door het Innovatieplatform een zestal sleutelgebieden
5
 benoemd:  

 

- Flowers & Food,  

- High-tech Systemen en Materialen,  

- Water,  

- Chemie,  

- Creatieve Industrie,  

- Pensioenen & Sociale Verzekeringen.  
 

De sleutelgebieden vertegenwoordigen meer dan 50% van de export en 65% van de R&D uitgaven in Nederland. 

Ook kennen de sleutelgebieden een relatief hoge economische groei van 3,5% per jaar. In deze sleutelgebieden 

is Nederland internationaal koploper, dankzij onder meer een aantal internationale bedrijven
6
.  

 

Ten behoeve van de herijking van het nationale economische beleid heeft het Ministerie van Economische zaken 

op basis van literatuuronderzoek clusters van ‘nationaal belang’ geïdentificeerd (economische sterkten in de na-

tionale economie). De hiervoor genoemde 6 sleutelgebieden sluiten vrijwel naadloos aan op 6 van de 11 clusters 

van nationaal belang, te weten: 
 

- Food, nutrition and flowers,  

- Hightechsystemen en -materialen, 

- Water- en deltatechnologie,  

- Chemie,  

- Creatieve industrie,  

- Zakelijke en financiële diensten.  
 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op verzoek van het ministerie de ruimtelijke structuur van deze 

clusters onderzocht
7
. Deze informatie is ook voor de Gelderse herijking van belang. Daarom worden in dit 

hoofdstuk de 6 sleutelgebieden behandeld op basis van de resultaten van de PBL-analyse. Gezien de overeen-

komsten tussen beide afbakeningen wordt aangenomen dat de analyseresultaten van het PBL ook van toepas-

sing zijn op de sleutelgebieden. De ruimtelijke spreiding, de concentratie en het belang voor een gebied van de 

clusters is in kaart gebracht aan de hand van twee indicatoren over aantallen vestigingen en aantallen banen
8
. 

Per cluster Is voor elke gemeente het aandeel in het totale cluster berekend. Het aandeel dat een regio of 

gemeente heeft in het totaal van een cluster, is een maat voor de massa van dat gebied. Als maat voor de 

relatieve specialisatie, ofwel focus, van een regio of gemeente in een economische activiteit ten opzichte van het 

Nederlandse gemiddelde, is gebruik gemaakt van locatiequotiënten
9
 (LQ). Deze focus blijkt uit de relatieve over- 

of ondervertegenwoordiging van het aantal vestigingen of banen in een regio. Een locatiequotiënt van groter dan 

1 geeft aan dat er in de desbetreffende regio een relatieve oververtegenwoordiging is in een bepaalde activiteit; 

een locatiequotiënt van kleiner dan 1 duidt juist op een relatieve ondervertegenwoordiging.  

 

                                                      
5
 Het Ministerie van Economische Zaken heeft in dialoog met bedrijven en kennisinstellingen uit deze sleutelgebieden 

Innovatieprogramma’s ontwikkeld om deze terreinen te versterken. Deze programma’s richten zich niet alleen op het stimuleren 
van innovatie, maar pakken ook knelpunten aan zoals het verbeteren van de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd 
personeel. 
6
 ‘Nederland 2020: terug in de top 5’, pagina 27, Innovatieplatform, april 2010. 

7
 De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 

8
 Hiervoor is het LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsplaatsen). De regio-indeling is gebaseerd op de indeling 

naar COROP-gebieden. 
9
 Zie voor een technische toelichting bijlage 2 van De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau 

voor de Leefomgeving, 2010 
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Food, nutrition and flowers  

 

Het cluster Food, nutrition and flowers omvat een belangrijk deel van de Nederlandse landbouw en voedings- en 

genotmiddelenindustrie, inclusief daaraan gerelateerde verwerkende en toeleverende activiteiten, en de acti-

viteiten rondom de productie, verwerking en distributie van bloemen
10

. Ongeveer 8,5 procent van het totale aantal 

vestigingen in Nederland is hiermee gemoeid. In aantal banen gaat het hier om ruim 5 procent van het Neder-

landse totaal. In het algemeen hebben vooral de meer perifeer gelegen landsdelen (het noorden, oosten en zuid-

westen van Nederland) een sterke specialisatie in dit cluster
11

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de Randstad kennen enkele regio’s een relatief sterke focus op dit cluster, zoals het Westland en 

Aalsmeer, waar veel bedrijvigheid rond de productie en de veiling van voedsel en bloemen plaatsvindt. Gebieden 

waar, in vestigingen of banen, een bovengemeentelijke clustering van Food, nutrition and flowers is, zijn de Kop 

van Noord-Holland, het westelijk deel van Friesland, Drenthe en Zuidoost-Noord-Brabant, inclusief Noord-

Limburg. Uit de kaart op pagina 15 blijkt dat de patronen van focus (specialisatie) en massa (aandeel) voor dit 

cluster aanzienlijk verschillen. Dit duidt er vooral op dat regio’s met een hoog aandeel in het cluster Food, 

nutrition and flowers toch ook veel banen hebben in andere clusters. Hierdoor is de relatieve oververtegen-

woordiging van dit cluster niet hoog. Dit is bijvoorbeeld het geval in Amsterdam en in Drenthe
11

. 

 

De Gelderse specialisatie in Food, nutrition and flowers  ligt iets boven het gemiddelde. Binnen Gelderland zijn de 

verschillen erg groot. De regionale spanbreedte evenaart de landelijke en – net zo als bij de provincies – kennen 

de regio’s met de sterkste dienstenoriëntatie de laagste specialisatiegraad in dit cluster. De Achterhoek en 

Zuidwest-Gelderland zijn sterk gespecialiseerd in Food, nutrition and flowers, in mindere mate is ook de Veluwe 

gespecialiseerd en Arnhem-Nijmegen helemaal niet.  

 

                                                      
10

 Dit cluster is wezenlijk anders gedefinieerd dan de Gelderse Food Valley. Het belangrijkste verschil is dat in het cluster Food, 

nutrition and flowers de primaire landbouw meetelt terwijl dat in Food Valley niet het geval is. Anderzijds maakt de WUR deel uit 

van Food Valley maar niet van het cluster Food, nutrition and flowers. In de PWE-rapportage 2009 staat een analyse van Food 

Valley (paragraaf 4.2)  
11

 De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 

LQ banen Food, nutrition and flowers, 2008 
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High-tech Systemen en Materialen 

 

Het cluster High-tech Systemen en Materialen bevat de bouwmaterialenindustrie, de metaal- machine- elektro- en 

transportmiddelenindustrie en daaraan gerelateerde activiteiten als R&D en advies en ontwerpbureau’s. De Ne-

derlandse economie is voor ongeveer 4 procent van het aantal vestigingen en voor ruim 6 procent van het aantal 

banen verbonden aan het cluster Hightechsystemen en -materialen. Het cluster is veel minder gespreid over 

Nederland dan het cluster Food, nutrition and flowers. Vooral de regio Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en 

omstreken) heeft een sterke specialisatie in dit cluster. Ongeveer 10 procent van het aantal banen en vestigingen 

is daar gevestigd. Daarnaast zijn ook delen van Noord-Brabant en Noord-Limburg en de regio’s Twente, 

Achterhoek en Zuidwest-Gelderland relatief sterk oververtegenwoordigd. Het cluster Hightechsystemen en -

materialen is dus relatief sterk oververtegenwoordigd in het zuiden en oosten van het land. Kijken we echter naar 

de indicator massa, dan blijken ook de grote steden in de Randstad relatief veel vestigingen en banen in dit 

cluster te hebben
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gelderse specialisatie in High-tech Systemen en Materialen is qua banen beperkt en ligt maar net boven het 

gemiddelde. Wel kent Gelderland een relatief groot aantal vestigingen in deze sector (na Noord-Brabant is het 

locatiequotiënt voor vestigingen het hoogste van alle provincies). Daarbij gaat het vooral om kleine bedrijven. 

Daarnaast steekt de werkgelegenheidsontwikkeling gunstig af: +15% in de periode 1996-2008 tegen +2% in 

Nederland. Binnen Gelderland kennen de regio’s Achterhoek en Zuidwest-Gelderland een relatief sterke banen-

specialisatie in het cluster High-tech Systemen en Materialen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      

12
 De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 

LQ banen High-tech Systemen en Materialen, 2008 
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 Water- en deltatechnologie 
 
 
Het cluster Water- en deltatechnologie bevat naast de winning en distributie van water ook bedrijven in de 

scheepsbouw en de natte waterbouw; het omvat daarmee drie afzonderlijke specialisaties. Ongeveer 0,25 pro-

cent van het aantal vestigingen en 0,4 procent van het aantal banen is aan dit cluster verbonden. Het cluster 

Water is relatief klein ten opzichte van de andere clusters (ongeveer 33.000 banen in Nederland) en relatief 

gespreid over Nederland: meerdere regio’s zijn gespecialiseerd in dit cluster. Zuidoost-Zuid-Holland kent de rela-

tief sterkste specialisatie en heeft, met ruim 15 procent, het grootste aandeel in het totaal van banen in dit cluster. 

Daarnaast zit het cluster vooral in de regio rond Dordrecht (in oostelijke richting) en in enkele verspreide hotspots 

als Hoogezand-Sappemeer, Borssele,  Rijnwaarden en delen van Noord-Brabant.
13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gelderse specialisatie in Water- en deltatechnologie is gering en ligt onder het gemiddelde. Alleen in Zuid-

west-Gelderland is de focus op dit cluster relatief groot, maar ook hier moet bedacht worden dat het, net als in de 

rest van Nederland, een relatief klein cluster betreft ( 700 banen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13
 De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 

LQ banen Water- en deltatechnologie, 2008 
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Chemie  
 

Het cluster Chemie omvat de vervaardiging van chemische producten, aardolieverwerking en daaraan gerela-

teerde activiteiten (o.a. R&D). Zo’n 0,3 procent van het totale aantal vestigingen en ruim 1,5 procent van het 

totale aantal banen zijn aan dit cluster verbonden. In ruimtelijk opzicht is dit cluster relatief gespreid. De regio 

Zeeuws-Vlaanderen is het meest gespecialiseerd in het cluster Chemie. Kijken we naar het aandeel banen, dan 

is dit cluster het meest vertegenwoordigd in de regio Groot-Rijnmond. Daarnaast zijn er enkele andere regio’s met 

een relatief sterke specialisatie, of een relatief groot aandeel banen of vestigingen, in dit cluster: Emmen, Delfzijl, 

Zuidwest-Overijssel, Zuid-Limburg en delen van Brabant.  

Bij het cluster Chemie is er eigenlijk geen sterke bovengemeentelijke clustering. Vooral in termen van banen is de 

bovengemeentelijke clustering nihil. In termen van vestigingen is hier en daar wel een bovengemeentelijk patroon 

zichtbaar
14

. De Gelderse specialisatie in Chemie is gering en ligt in alle regio’s onder het gemiddelde.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

14
 De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 

LQ banen Chemie , 2008 
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Creatieve industrie  

 

De Creatieve industrie omvat alle vormen van kunst, kunstnijverheid, media en entertainment en de daaraan geli-

eerde dienstverlening zoals architecten- en adviesbureau’s. De Creatieve industrie in Nederland is vooral om-

vangrijk als we kijken naar het aandeel vestigingen: ruim 7 procent van het totale aantal vestigingen behoort tot 

dit cluster. Het aandeel banen is kleiner: ongeveer 3 procent. Ruimtelijk springt vooral de Noordvleugel van de 

Randstad eruit. Vele (aaneengesloten) gemeenten hebben een focus op dit cluster van nationaal belang. Er is 

een duidelijk herkenbaar patroon van Amsterdam-Hilversum-Utrecht, inclusief suburbane deelgebieden. Daar-

naast zijn vooral middelgrote steden in Brabant in dit cluster gespecialiseerd. Vooral de Noordvleugel van de 

Randstad, van Alkmaar tot en met Utrecht, heeft een bovengemeentelijke clustering, in vestigingen of banen
15

.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Gelderse specialisatie in de Creatieve industrie ligt iets onder het gemiddelde. De Veluwe en Arnhem-

Nijmegen zijn gemiddeld, de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland liggen er onder. Naar gemeenten bezien zijn er 

wel een aantal duidelijke specialisaties te zien met enige massa. Ook hier geldt dat dit vooral de grotere gemeen-

ten/steden zijn: Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Daarnaast kennen ook de gemeenten Voorst en Doetinchem 

een hoge specialisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

15
 De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 

LQ banen Creatieve industrie, 2008 
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Zakelijke en financiële diensten  

 

Het cluster Zakelijke en financiële diensten omvat het bank- en verzekeringswezen, pensioenfondsen en zakelijke 

diensten als R&D, computer- en informatietechnologie en een brede waaier aan advies- en consultancy bureau’s. 

Het cluster Zakelijke en financiële diensten is, met bijna 900.000 banen, omvangrijk. Ruim 16 procent van het 

aantal vestigingen en bijna 11 procent van het aantal banen zijn aan dit cluster verbonden. Van alle clusters heeft 

Zakelijke en financiële diensten de sterkste ruimtelijke clustering, vooral in de Noordvleugel van de Randstad en 

de steden van de Zuidvleugel. De regio’s Utrecht en Groot-Amsterdam nemen samen ruim 30 procent van het 

totale aantal banen in dit cluster voor hun rekening. Dit zijn ook de twee regio’s met de sterkste specialisatie in dit 

cluster.  

Dit cluster is vooral verbonden aan een stedelijke hiërarchie: grote en middelgrote steden in Nederland hebben 

een relatief groot aandeel in de bedrijvigheid van dit cluster. Vooral de Noordvleugel van de Randstad, met con-

centratiepunten in Amsterdam, Utrecht en omliggende gemeenten en de regio Den Haag, heeft een bovenge-

meentelijke clustering, in vestigingen of banen
16

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op regionaal niveau bezit Gelderland geen uitgesproken specialisatie in het cluster Zakelijke en financiële dien-

sten. Op de Veluwe is de specialisatie naar verhouding nog het grootst. Op gemeentelijk niveau zijn er verspreid 

door heel Gelderland wel meerdere concentraties in specialisatie en massa (met name in de grote gemeenten 

Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

16
 De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010 

LQ banen Zakelijke en financiële diensten, 2008 
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Conclusie 

 

Van de zes door het Innovatieplatform benoemde nationale sleutelgebieden is Gelderland alleen overtuigend 

gespecialiseerd in het cluster Food, nutrition and flowers. Op de gebieden Hightechsystemen en -materialen en 

Creatieve industrie is de situatie gemiddeld. De Zakelijke en financiële diensten zijn minder dan gemiddeld verte-

genwoordigd en activiteiten in het sleutelgebied Water- en deltatechnologie zijn sterk ondervertegenwoordigd. 

Gesommeerd over de zes sleutelgebieden is de Gelderse specialisatie gemiddeld en in verhouding tot de bete-

kenis van de totale Gelderse economie. Omdat Gelderland een grote provincie is met ca. 12% van de totale 

Nederlandse werkgelegenheid kan de massa als bovengemiddeld worden gekwalificeerd. Ondanks het feit dat de 

Gelderse specialisatie maar beperkt is, zijn de Gelderse ontwikkelingen dus toch van grote betekenis voor de 

nationale sleutelgebieden. Vooral in vestigingen is de massa groot. In vier van de zes sleutelgebieden verkrijgt 

Gelderland een hoge score. Door het grote aantal relatief kleine vestigingen scoort de massa in banen soms een 

categorie lager, maar de groeipotentie in de betreffende sleutelgebieden is door het hoge aantal vestigingen wel 

hoog. 

 

Van de Gelderse regio’s is de productiestructuur van Zuidwest-Gelderland het meest georiënteerd op de nationa-

le sleutelgebieden. De regio is in drie van de zes gebieden in hoge mate gespecialiseerd (Food, nutrition and 

flowers, Hightechsystemen en –materialen, Water- en deltatechnologie). Daarna volgt de Achterhoek met een 

duidelijke focus op twee gebieden (Food, nutrition and flowers, Hightechsystemen en –materialen). Uitgedrukt in 

werkgelegenheid is in Arnhem/Nijmegen de structuur het minst gefocust op de sleutelgebieden. De specialisatie 

in vestigingen – en daarmee de groeipotentie - is echter over de hele linie hoog, met uitzondering van het cluster 

Food, nutrition and flowers. Ook de Veluwe is weinig gefocust op de sleutelgebieden. Alleen het cluster Food, 

nutrition and flowers is in sterke mate vertegenwoordigd. Doordat de economische betekenis van de Veluwe groot 

is (bijna net zo belangrijk als Arnhem/Nijmegen), is de massa in deze twee regio’s toch van betekenis voor de 

nationale sleutelgebieden, zowel wat betreft het aantal banen als het aantal vestigingen.  

 

Naast de nationale sleutelgebieden die voor Nederland als geheel van belang zijn, kent Gelderland nog een 

aantal specifieke sectoren en clusters die kansrijk zijn. Met uitzondering van (een deel van) Food Valley zijn deze 

clusters in de analyse over de nationale sleutelgebieden buiten beschouwing gebleven. Het gaat bij de specifiek 

Gelderse kansen niet alleen om Food Valley, maar om het bredere concept Triangle. De belangrijke pijlers van 

Triangle zijn de innovatieve netwerken van kennis en bedrijvigheid: Food Valley, Health Valley (Red Med Tech 

Highway
17

) en het Innovatieplatform Twente
18

. Deze innovatienetwerken verbinden regionale bedrijven en kennis-

instellingen met internationale verbanden en daarbij zorgen zij voor een regionale spin-off in de vorm van banen 

en werk voor het regionale MKB en toeleverende bedrijven. Juist de combinatie van deze 3 netwerken 

onderscheidt Oost-Nederland van andere innovatieve regio’s en biedt bedrijven en kennisinstellingen in Oost-

Nederland de kans op nationale en internationale schaal een belangrijke rol te spelen. Ten slotte kent Gelderland 

nog een aantal regionale kansrijke kennisintensieve clusters die eveneens niet in de nationale clusteranalyse zijn 

betrokken: het energie- en milieutechnologiecluster in Arnhem/Apeldoorn, biomassa agroketens / Biobased 

economy, de maakindustrie (Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek, Noord-Veluwe) en, als onderdeel van de 

creative industrie, het modecluster in Arnhem
19

. 

  

 

 

 

                                                      

17
 Zie: www.umcn.nl/Zorg/zorg20/Pages/HealthValleyEvent.aspx 

18
 In Oost-Nederland bieden kennisclusters rond de universiteiten in Twente, Nijmegen en Wageningen belangrijke aankno-

pingspunten voor kennis- en productiviteitsontwikkeling. Veelbelovend is het Valleyconcept: Food Valley rond Wageningen en 

de Gelderse Vallei, Health Valley rond Arnhem/Nijmegen en Technology Valley in Twente, Nota Pieken in de Delta, pagina 10, 

Ministerie van Economische Zaken, 2010. 
19

 Maak het in Gelderland, pagina 17 en 26, Provincie Gelderland, 2007 en Resultaat- en beleidsverantwoording 2007-2009, 

Provincie Gelderland, 2010. Zie ook: 

-Biobased economy, ontwikkelingen en kansen voor de Gelderse economie ten behoeve van Herijking Sociaal economisch   

 beleid; WUR, 2010 

-Ontwikkeling van clusters en campussen in Oost-Nederland, deelrapport ten behoeve van Herijking Sociaal-economisch beleid;  

 Buck Consultants International, 2010.  
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specialisatie in banen + = - -  - - = - = 

specialisatie in vestigingen + + + + = = = 

massa in banen ++ + = = + + + 
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massa in vestigingen ++ ++ ++ ++ + + + 

 

specialisatie in banen ++  -  - - -  -  = + = 

specialisatie in vestigingen ++ ++ + = - -  = = 

massa in banen +++ + = + + + + 

V
e
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w

e
 

massa in vestigingen +++ ++ ++ ++ = + + 

 

specialisatie in banen +++ ++ - -  - -  -  - - -  = 

specialisatie in vestigingen +++ ++ -  ++ -  - -  = 

massa in banen ++ + - - = - = 
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massa in vestigingen +++ + = + = = = 

 

specialisatie in banen - - -  = -  - -  = -  -  

specialisatie in vestigingen - - -  + + + + + = 

massa in banen = ++ + = + + + 

A
rn

 - N
ijm

 

massa in vestigingen - ++ ++ ++ + + + 

 

specialisatie in banen +++ ++ +++ -  - -  = + 

specialisatie in vestigingen +++ ++ +++ = -  = = 

massa in banen = - = - - - - 

Z
W

-G
ld

 

massa in vestigingen = = = - - - - 

 

    Legenda specialisatie LQ: >140: +++; 120 tot 140: ++; 110 tot 120: +; 90 tot 110: =; 80 tot 90: -; 60 tot 80: - -; <60: - - - 

    Legenda massa z-score: < -0,25: -; -0,25 tot 0,25: =; 0,25 tot 0,85: +; 0,85 tot 1,35: ++; >=1,35: +++ 
    Bron:  De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang, PBL, 2010 en aanvullende berekeningen BEO 
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R&D-inspanningen & Onderwijsniveau 
 

Inleiding 

 

Innovatieprocessen spelen zich af op internationale, nationale en regionale schaal. Zo hebben R&D- en technolo-

gie-ontwikkeling een sterke internationale dimensie. Op regionaal niveau spelen vooral zaken als technologie-

overdracht aan het midden- en kleinbedrijf en een goede aansluiting van vraag en aanbod van technologisch 

geschoold personeel. Deze internationale en regionale aspecten versterken elkaar. Alleen regio’s die excellente 

kennis combineren met een hecht lokaal innovatienetwerk kunnen optimaal functioneren. Het gaat dan om een 

goed functionerend lokaal en regionaal innovatienetwerk: bedrijven, kennis en overheden
20

.  

 

Nederland werkt, net als de andere Europese landen aan de Lissabon-doelstellingen van de EU om te komen tot 

een dynamische en concurrerende kenniseconomie. Met het nationale innovatiebeleid wil Nederland een 

uitdagend en aantrekkelijk innovatieklimaat bevorderen. Als hoofdlijn voor het sociaal-economische beleid 2007-

2011 heeft het Provinciaal Bestuur van Gelderland er voor gekozen om een maximale bijdrage te leveren aan het 

realiseren van de Lissabonagenda. 

 

De Gelderse positie 
 
Het aandeel van Gelderland in het nationaal product bedraagt ca. 11 %. Hier tegen afgezet kan geconcludeerd 

worden, dat de inspanningen van het Gelderse bedrijfsleven op het gebied van Research en Development rede-

lijk in evenwicht zijn met de economische prestaties. 

 

Personele inzet Research en Development, Gelders aandeel in Nederland, gemiddeld in de periode 1997/2007 

 R&D-personeel  

totaal 

R&D-personeel  

bedrijven 

R&D-personeel  

universiteiten
1
 

R&D-personeel  

reseachinstellingen 

1997/2007 12 % 10 % 14 % 16 % 

 

1
 betreft de periode 1997/2003 

 

Bron: CBS 

 

De R&D-activiteiten van universiteiten en research instellingen zijn in Gelderland relatief groot. Het Gelderse we-

tenschappelijk onderwijs herbergt bijna 11% van de totale Nederlandse studentenpopulatie, de R&D-inspannin-

gen belopen echter 14% van het Nederlandse totaal. Ook in de categorie researchinstellingen bekleedt Gelder-

land een meer dan gemiddelde positie met 16% van het Nederlandse totaal. De zojuist genoemde verhoudingen 

zijn over de gehele beschouwde periode tamelijk stabiel en vertonen geen trendmatige ontwikkeling.  

 

In de EU wordt gemiddeld 1,8 % van het BBP besteed aan R&D. Dit aandeel wordt door de EU als ontoereikend 

beoordeeld om de concurrentiepositie te kunnen behouden. Dit heeft op termijn verstrekkende gevolgen voor de 

positie in de wereld en de welvaart van de bevolking. Ook Nederland komt niet verder dan 1,8 %. Gelderland doet 

het daarentegen beter met 2,1 %. Binnen Nederland wordt er alleen in Noord-Brabant meer uitgegeven aan R&D. 

Deze sterke Gelderse positie is het gevolg van het feit dat de R&D-activiteiten van universiteiten en research 

instellingen in Gelderland relatief groot zijn. De EU-norm dat 2/3 deel van de uitgaven door het bedrijfsleven moet 

worden gepleegd en 1/3 deel door de overheid wordt dan ook niet gehaald. Gemiddeld in de EU wordt de norm 

wel gehaald. In de top tien van de Europese regio’s belopen de R&D-uitgaven bijna 5% van het BBP. Dit zijn 

allemaal regio’s in Duitsland, Finland en Zweden. De top tien regio’s in de EU hebben hun hoge klassering te 

danken aan de krachtige inspanningen van het bedrijfsleven. Driekwart van de R&D-uitgaven komen van het 

bedrijfsleven. In Gelderland is de situatie juist andersom. Hier zijn het de universiteiten en de daaraan verwante 

instituten die de toon zetten. Gemiddeld binnen de EU besteedt het bedrijfsleven slechts 1,2 % van het BBP aan 

                                                      
20

 Pieken in de Delta, Gebiedsgerichte Economische Perspectieven, Ministerie van Economische Zaken, 2004 
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R&D. Dit percentage wordt door de Europese Commissie als volstrekt onvoldoende beoordeeld. In Gelderland is 

de situatie nog zorgelijker en bedragen de uitgaven slechts 0,9 %. De EU-doelstelling, dat tegen 2010 de onder-

zoeksuitgaven 3% van het BBP moeten bedragen, zal in Gelderland met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-

heid niet gehaald worden
21

. Op basis van Eurostat gegevens uit het meest recente jaarboek
22

 kan de Gelderse 

internationale positie nader worden bepaald. 

 

Kengetallen op het gebied van R&D, innovatie, technologie en hoger onderwijs, Gelderland en de plaats in de 

Europese rangorde 

Oriëntatie op hoogwaardige activiteiten omvang EU-rangorde 

Arbeidskrachten in wetenschappelijke en technische beroepen, als 

percentage van de werkzame beroepsbevolking (n=265)
23

 
35 plaats 30 

R&D-uitgaven als percentage van het BBP (n=219)
17

 2,1 plaats 38 

Aantal onderzoekers in procenten van het totale aantal werkzame 

personen (n=209)
17

 
0,6 plaats 113 

Werkgelegenheid in medium- en high-tech industrie, als percentage van de 

totale werkgelegenheid (n=241)
17

 
3 plaats 206 

Oriëntatie op hoger onderwijs en ‘een leven lang leren’ 

Inwoners met een hogere opleiding (HBO of WO), als percentage van de 

totale bevolking in de leeftijd 25-64 jaar (n=264)
17

 
30 plaats 58 

Deelname van volwassenen aan om-, her, bij- en nascholing in procenten 

van de totale bevolking in de leeftijd van 25-64 (n=257)
17

 
15 plaats 63 

Bron: Regions, Statistical yearbook 2009, Eurostat 

 

Wordt de Gelderse situatie afgezet tegen de regio’s van de EU, dan valt op dat Gelderland een wisselende 

klassering behaald. Bij de aard van de beroepen en de uitgaven voor R&D  verkeert Gelderland ergens in de 

middenmoot van het best scorende kwartiel. Hiervoor is al opgemerkt dat het Gelderse cijfer voor R&D-uitgaven 

enigszins is geflatteerd door de dominantie van de overheidsuitgaven. Het aantal onderzoekers in relatief erg laag 

en ligt in meer dan de helft van de EU-regio’s op een hoger niveau. De aanwezigheid van medium- en high-tech 

industrie scoort daar nog ruimschoots onder met plaats 206 van de 241 regio’s.  

 

Nederland is in de loop der jaren een diensteneconomie geworden. De meeste Oost-Europese landen hebben 

nog relatief veel industrie. Tsjechië springt er met een aandeel van meer dan een kwart van het BBP bovenuit. 

Van de oudere lidstaten zijn Duitsland en Finland het meest industrieel van aard. Nederland behoort met een 

aandeel van 14 % tot de landen met relatief weinig industrie
24

.  

 

Ook in Gelderland bedraagt het aandeel in het BBP nog slecht 14%. Net als in veel andere westerse landen en 

regio’s loopt het aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid van Gelderland terug. Voor de innovatie-

agenda is dit een zorgelijke ontwikkeling. De industrie vormt een drijvende kracht in de economie. Belangrijke 

delen van de dienstensector en het leeuwendeel van de export en de investeringen zijn gekoppeld aan de 

industrie. De aanwezigheid van (hoogwaardige) industrie is een absolute randvoorwaarde voor productiviteits-

groei, innovatievermogen, technologische ontwikkeling en de opkomst van kennisintensieve bedrijvigheid. De 

                                                      
21

 De gegevens in deze alinea zijn ontleend aan de publicatie ‘Groeiende regio’s, groeiend Europa’, EU, mei 2007 en aan de 

Internetsite van de Europese Commissie over Onderzoek: http://europa.eu/pol/rd/overview_nl.htm, augustus 2010. 
22

 Eurostat regional yearbook 2009, Eurostat 2009 
23

 n = het aantal EU-regio’s waarvan de informatie beschikbaar is. Dit aantal kan per onderwerp verschillen.  
24

 Webmagazine CBS, maandag 8 juni 2009 
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uitstralingseffecten van de industrie zijn groot en belangwekkend. Een arbeidsplaats in de Gelderse industrie 

genereert via het proces van toe- en aanleveringen gemiddeld 0,9 arbeidsplaats elders. Van alle economische 

activiteiten heeft de industrie daarmee de grootste uitstraling
25

. Op dit moment biedt de Gelderse industrie nog 

werk aan 112.500 mensen. De industriële productie staat echter onder een hevige wereldwijde concurrentie. 

Gecombineerd met de Kredietcrisis en de afgenomen concurrentiekracht van Nederland staat de bedrijfstak 

daardoor onder zware druk. Tussen 2001 en 2009 heeft dit geleid tot een afname van de industriële werkgelegen-

heid in Gelderland met ruim 21.000 banen
26

. Maar ook los van de conjuncturele situatie wordt het voortbestaan 

van de industrie bedreigd. Naast de verplaatsing van productiecapaciteit naar lagelonenlanden moet worden ge-

vreesd dat ook (delen van) de R&D-activiteiten op den duur naar het buitenland verdwijnen. 

 

Op het gebied van de scholingsgraad van de bevolking (voltooide tertiaire opleiding) is de Gelderse positie ver-

gelijkbaar met veel goedgeschoolde regio’s in het westen van Europa, maar het is geen topregio. De top bestaat 

veelal uit stedelijke regio’s met een hoog aanbod aan hoger onderwijsvoorzieningen en veel werkgelegenheid in 

de kennisintensieve diensverlening (in de top tien staan dan ook regio’s rondom steden als Brussel, Londen, 

Parijs en Utrecht. Daaronder komt de categorie waar Gelderland nog net toe behoort (dicht tegen de ondergrens 

aan). Op het gebied van ‘een leven lang leren’ behoort Gelderland eveneens nog net tot het bovenste kwartiel. 

 

Binnen Nederland bekleedt Gelderland veelal een middenpositie, behalve bij de R&D-uitgaven (plaats 2) en de 

volwassenen educatie (plaats 8).  

 

Kengetallen op het gebied van R&D, innovatie, technologie en hoger onderwijs, per provincie en de Gelderse 

plaats in de provinciale rangorde (tussen haakjes) 

 Oriëntatie op hoogwaardige activiteiten
1
 Oriëntatie op onderwijs

1
 

 wetenschappe-

lijke en techni-

sche beroepen 

R&D-uitgaven Aantal 

onderzoekers  

medium- en 

high-tech 

industrie 

Inwoners met 

HBO of WO 

Volwassenen 

educatie 

Groningen 34,9 1,4 0,7 2,2 30,0 18,7 

Friesland 30,1 0,7 0,1 2,9 25,2 15,0 

Drenthe 32,0 0,7 0,2 3,9 26,2 15,6 

Overijssel 34,4 1,2 0,5 4,2 26,9 14,8 

Gelderland ( 5 ) 34,8 ( 2 ) 2,1 ( 5 ) 0,6 ( 6 ) 3,0 ( 5 ) 29,5 ( 8 ) 15,4 

Flevoland 34,4 1,7 0,4 2,5 25,6 16,2 

Utrecht 41,7 1,7 0,9 1,8 40,3 18,4 

Noord-Holland 39,7 1,3 0,6 1,5 36,5 17,9 

Zuid-Holland 37,1 1,5 0,6 2,9 31,7 17,6 

Zeeland 32,8 0,6 0,2 5,5 21,5 14,6 

Noord-Brabant 33,7 3,1 0,6 4,6 29,2 15,9 

Limburg 31,1 2,0 0,5 5,2 24,2 14,8 

1 
zie voor de definities van de kengetallen de tabel op pagina 19 

 

Bron: Regions, Statistical yearbook 2009, Eurostat 
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 Industrie en Logistieke Dienstverlening, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 2003 
26

 PWE-rapportage 2009, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 2010 
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Acquisitie buitenlandse bedrijven 
 

In het Sociaal-economisch Beleidsplan 2007-2011 ‘Maak het in Gelderland’ is de acquisitie van nieuwe bedrijven 

opgenomen als één van de actielijnen. Nieuwe bedrijven leveren niet alleen werkgelegenheid op maar zorgen 

ook voor een verbetering van de economische structuur. Gebleken is dat buitenlandse bedrijven in Nederland 

innovatiever zijn dan Nederlandse bedrijven. Ze exporteren meer, zijn bedrijfseconomisch beter en daarom van 

groot belang voor onze kenniseconomie
27

. Technologische vernieuwing leidt tot hogere arbeidsproductiviteit en 

dat is weer van groot belang voor een goede concurrentiepositie en een duurzame economische groei
28

. Het 

Gelderse acquisitiebeleid wordt uitgevoerd door Oost NV. Voor zover het de acquisitie van buitenlandse bedrijven 

betreft werkt Oost NV daarbij nauw samen met het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). Het NFIA is 

een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en richt zich, in samenwerking met de regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen, op de acquisitie van nieuwe buitenlandse vestigingen en uitbreidingsinvesteringen 

waarvoor Nederland in concurrentie ligt met de landen om ons heen. Voorts wordt begeleid en bemiddeld bij het 

zoeken van een vestigingslocatie voor de betrokken bedrijven. Voor Gelderland gebeurt dat zoals gezegd in 

samenwerking met Oost NV
29

. 

  

In de afgelopen 4 jaar was het NFIA betrokken bij ruim 600 projecten van buitenlandse investeerders in Neder-

land. Hiermee was in totaal een investeringsbedrag gemoeid van 4,7 miljard euro en zullen naar verwachting op 

termijn ca. 13.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd (bij een deel van deze banen gaat het niet om de creatie 

van nieuwe banen maar om het behoud van bestaande werkgelegenheid). Het Gelderse aandeel in het nationale 

werkgelegenheidseffect bedraagt voor de gehele periode 2006-2009 6% (800 banen).  

 

Geografische verdeling van de verwachte werkgelegenheidseffecten verbonden aan buitenlandse acquisities 
waarbij het NFIA betrokken was, per provincie (Nederland = 100%) 

 1986 / 2000 2001 / 2005 2006 / 2009 

Groningen 3 2 2 

Friesland 2 1 0 

Drenthe 2 2 4 

Overijssel 3 3 2 

Flevoland 2 4 4 

Gelderland 5 10 6 

Utrecht 3 3 6 

Noord-Holland 27 28 30 

Zuid-Holland 15 18 24 

Zeeland 2 1 0 

Noord-Brabant 18 16 15 

Limburg 16 12 6 

Nederland 100 100 100 

Bron: Jaarverslagen 1986-2009 NFIA, Den Haag 
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 Sociaal-economisch Beleidsplan 2007-2011 ‘Maak het in Gelderland’, Provincie Gelderland 
28

 Innovatie en inkomende investeringen, de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse kenniseconomie, 

Ministerie van Economische Zaken, 2001 
29

 De acquisitie-activiteiten van Oost NV zijn veel breder dan het deelsegment dat hier in een inter-provinciale vergelijking 

bekeken wordt: acquisitie van buitenlandse- èn binnenlandse bedrijven met de nadruk op R&D-bedrijven (die per definitie veel 

kleinschaliger zijn dan bedrijven uit bijvoorbeeld de L&T-sector of call-center), behoud en uitbreiding van reeds gevestigde 

buitenlandse bedrijven etc. Voor een overzicht van al deze activiteiten wordt verwezen naar de kwartaal- en jaarverslagen van 

Oost NV en naar het evaluatieonderzoek van de ROM’s door buro Decisio. 
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De ruimtelijke neerslag van de buitenlandse investeringen die via het NFIA in Nederland zijn geland is nogal 

onevenwichtig over de provincies verdeeld. Het zwaartepunt ligt in alle beschouwde periodes op Noord- en Zuid-

Holland, Noord-Brabant en Limburg. Driekwart van de verwachte werkgelegenheidseffecten komt in deze vier 

provincies terecht. Het resterende kwart is verdeeld over de andere acht provincies, waaronder Gelderland. In de 

periode 1986-2000 bedroeg het Gelderse aandeel niet meer dan vijf procent. In de jaren 2001/2005 verbeterde 

de Gelderse positie substantieel en steeg het aandeel naar 10%. Daarmee kwam het quotum meer in overeen-

stemming met de economische betekenis van Gelderland. Ook in 2006 en 2007 kwam het aandeel nog op 10% 

uit. In 2008 is het aandeel echter teruggelopen naar 6% en in 2009 tot nog maar 1%. Het periodegemiddelde 

2006-2009 zakte daardoor naar 6%. Het is nog te vroeg om te concluderen of dit betekent dat de oude positie 

structureel is teruggekeerd of dat de laatste twee jaren als a-typisch moeten worden beschouwd. De ontwikke-

lingen in de komende jaren zullen dit duidelijk maken. 
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ICT 
 

Inleiding 

 

In de afgelopen decennia heeft de informatie en communicatietechnologie (ICT) op alle terreinen van het econo-

mische en sociale leven haar intrede gedaan. ICT heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van de 

productiviteit en de welvaart. Als motor van sociale vernieuwing heeft ICT een ingrijpende transformatie van de 

samenleving bewerkstelligd. De invoering van o.a. Internet heeft geleid tot de huidige informatiemaatschappij 

waarin informatie op nagenoeg alle gebieden is ontsloten. Veel activiteiten, zoals communicatie en de aankoop 

en verkoop van goederen en diensten kunnen online worden afgehandeld. Deze ontwikkelingen hebben een 

geheel nieuwe dimensie gegeven aan de mogelijkheden om te participeren in het economische, sociale of politie-

ke leven. Telewerken maakt een grotere flexibiliteit in de organisatie van het werk mogelijk, tot voordeel van 

zowel de werkgever als de werknemer. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de informatie-en 

communicatietechnologie openen zich voortdurend nieuwe mogelijkheden voor particulieren en bedrijven. Voor-

waarde voor deelname aan de informatiemaatschappij is de toegang tot Internet, dat wil zeggen de beschik-

baarheid van elektronische apparatuur zoals computers en een internetverbinding. Eurostat verzamelt statistische 

gegevens over de toegang tot ICT en het gebruik van Internet. Op basis daarvan kan worden bepaald hoe de 

regionale verschillen in de EU liggen
30

. 

  

De Gelderse positie 
 
In 2008 had gemiddeld 60% van de huishoudens in de EU toegang tot Internet, en bijna de helft van de 

huishoudens beschikte over een breedbandaansluiting. Hoewel de blote toegang tot internet de gebruikers reeds 

in staat stelt deel te nemen aan informatiemaatschappij, kan het volle potentieel pas worden benut met een 

breedbandaansluiting. De regionale verschillen in de EU zijn erg groot. Ze variëren bij de mogelijkheden voor 

Internettoegang tussen de 90% en 17%. Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoe-

gang, maar ook de regio’s in de Scandinavische landen hebben een zeer hoge Internetgebruikersquote. Regio’s 

met een lagere internetpenetratie zijn overwegend te vinden in Zuid-Europa. De zeven best ontsloten regio’s lig-

gen allen in Nederland (met Gelderland op de 6
de

plaats), de regio’s met de laagste ontsluiting liggen in Bulgarije 

en Griekenland
26

. 

 

Kengetallen op het gebied Internet, Gelderland en de plaats in de Europese rangorde, 2008 

Internetontsluiting omvang EU-rangorde 

Aantal huishoudens met Internetaansluiting in % van het totale aantal 
huishoudens (n=187)

31
 

87 plaats 6 

Aantal huishoudens met breedband Internetaansluiting in % van het totale 
aantal huishoudens (n=187)

26
 

73 plaats 12 

Internetgebruik 

Aantal personen dat minstens éénmaal in de week gebruik maakt van 
Internet in % van de totale bevolking (n=192)

26
 

82 plaats 12 

Aantal personen dat nog nooit van het Internet gebruik heeft gemaakt in % 
van de totale bevolking (n=170)

26
 

12 plaats 161 

Aantal personen dat in het afgelopen jaar voor privégebruik goederen of 
diensten heeft gekocht via Internet in % van de totale bevolking (n=195)

26
 

57 plaats 25 

Bron: Regions, Statistical yearbook 2009, Eurostat 

 

                                                      
30

 Alinea samengesteld op basis van een vrije vertaling uit de publicatie Regions, Statistical yearbook 2009, Eurostat 
31

 n = het aantal EU-regio’s waarvan de informatie beschikbaar is. Dit aantal kan per onderwerp verschillen.  
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Bij de spreiding van het aantal breedbandaansluitingen en bij het Internetgebruik gelden ongeveer dezelfde 

patronen: Nederland kent binnen de EU het hoogste aantal aansluitingen en het hoogste gebruik, in het zuiden en 

in delen van Oost-Europa is dat het laagste. Binnen Nederland bekleedt Gelderland een middenpositie, zowel bij 

het gebruik als bij de ontsluiting. 

 

Ontsluiting en gebuik van Internet in % van het totale aantal huishoudens cq. de bevolking, per provincie, 2008 

 ontsluiting huishoudens persoonlijk gebruik 

 Internet breedband minstens éénmaal 

in de week 

nog nooit aankopen 

Groningen 89 79 90 7 54 

Friesland 85 74 79 14 50 

Drenthe 79 63 79 16 46 

Overijssel 88 77 84 10 57 

Gelderland 87 73 82 12 57 

Flevoland 88 71 87 7 51 

Utrecht 89 76 87 8 64 

Noord-Holland 90 79 86 8 61 

Zuid-Holland 87 74 83 11 58 

Zeeland 77 66 75 21 60 

Noord-Brabant 83 71 81 14 51 

Limburg 80 71 77 16 50 

Bron: Regions, Statistical yearbook 2009, Eurostat 

 

Op landsniveau zijn ook de gegevens over 2009 bekend. Daaruit blijkt dat Nederland binnen de EU voor het 

derde achtereenvolgende jaar op alle onderzochte aspecten de koppositie inneemt. Hiervoor is gebleken dat 

Gelderland binnen Nederland een goede middenmoter is en tot de topregio’s van de EU gerekend kan worden.  

 

Aantal huishoudens met Internettoegang in % van het totaal 
 

 Internettoegang Breedband 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

EU 27 54 60 65 42 49 56 

Nederland 83 86 90 74 74 77 

Bron: Eurostat persbericht  176/2009 - 8. December 2009 

 

Particulier Internetgebruik in % van de totale populatie, 2009 
 

 dagelijks of bijna dagelijks gebruik aanschaf van goederen en diensten 

 16-24 jaar 16-74 jaar totaal mannen vrouwen 

EU 27 73 48 37 40 34 

Nederland 90 73 63 66 59 

Bron: Eurostat persbericht  176/2009 - 8. December 2009 
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Ondernemerschap & Starters 
 

Inleiding 

 

Ondernemerschap staat al jaren volop in de belangstelling van de politiek. Bij het Ministerie van Economische 

Zaken is het één van de speerpunten en in het Gelderse Sociaal-economische Beleidsplan vormt het bevorderen 

van starters en ondernemerschap een belangrijke aktielijn. 

 

De mate van ondernemerschap in een land wordt bepaald door het aantal personen in de beroepsbevolking dat 

kiest voor ondernemerschap (de zogenaamde ondernemersquote). Het EIM voert periodiek een internationaal 

benchmarkonderzoek naar ondernemerschap. De internationale benchmark komt tot stand door Nederland te 

vergelijken met 10 andere landen. De benchmarklanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 

Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan.  

 

Uit het meest recente EIM-onderzoek
32

 blijkt dat de Nederlandse ondernemersquote relatief hoog is (12,1% in 

2008). Van de Europese benchmarklanden heeft alleen Italië, dat veel zeer kleine ondernemingen kent, een 

hogere ondernemersquote. Het verloop van de ondernemersquote in de periode 1972 t/m 2008 in Nederland is 

U-vormig: tot halverwege de jaren tachtig daalde de ondernemersquote. Daarna is de aandacht en waardering 

voor ondernemerschap toegenomen en dat heeft zich vertaald in een stijgende ondernemersquote. De toename 

van waardering voor ondernemerschap is ook in andere landen waarneembaar
31

. 

 

 

Aandeel ondernemers in de beroepsbevolking in 2008 (exclusief landbouw) 

 

Bron: EIM, op basis van OESO, Eurostat en CBS 

 

 

De Gelderse positie 

 

De Gelderse ondernemersquote ligt op het niveau van het Nederlands gemiddelde. De provinciale verschillen 

binnen Nederland kunnen grotendeels verklaard worden uit de sectorstructuur van de regionale economie. Vooral 
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de aanwezigheid van sectoren als landbouw, bouwnijverheid, horeca en overige dienstverlening speelt een 

beslissende rol (in deze sectoren is het aandeel zelfstandigen relatief hoog). 

 

Het aantal starters per provincie kent geen specifieke regionale dimensie. De geografische verdeling van het 

aantal starters is over het algemeen vrijwel gelijk aan de geografische verdeling van het totale aantal vestigingen 

en de bevolking. Niet de plaats in Nederland is bepalend voor het aantal starters, maar de massa van de econo-

mische activiteiten en de omvang van de bevolking.  

 

Aantal ondernemers in % van de beroepsbevolking (ondernemersquote), aantal starters in % van Nederland, 

aantal vestigingen in % van Nederland, per provincie, periode gemiddelde 2005-2009  

 

Ondernemersquote
1 

 

 

Provinciaal aandeel 

starters in Nederland
2 

 

Provinciaal aandeel 

vestigingen in 

Nederland
3
 

Provinciaal aandeel 

bevolking in 

Nederland
4
 

Groningen 12 
3 3 4 

Friesland 15 
4 4 4 

Drenthe 13 
3 3 3 

Overijssel 12 
6 7 7 

Gelderland 13 
11 12 12 

Flevoland 11 
3 2 2 

Utrecht 13 
9 8 7 

Noord-Holland 15 
18 17 16 

Zuid-Holland 11 
22 20 21 

Zeeland 14 
2 2 2 

Noord-Brabant 13 
15 16 15 

Limburg 11 
6 7 7 

Nederland 13 100 100 100 

1 
Bron: EBB, CBS (aantal zelfstandigen inclusief landbouw in % van de beroepsbevolking) 

2 
Bron: KvK Centraal Gelderland 

3 
Bron: PWE / LISA 

4 
Bron: CBS 

 
In de PWE-rapportage 2010 is een uitgebreide jaargangenanalyse opgenomen m.b.t. de Gelderse ontwikkelingen 

van en bij starters
33

.  
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