
ONDERZOEKSMEMORANDUM 
 

De sectorale bijdrage aan de Gelderse economie 

 

1. Huidige productie- intermediair verbruik en BBP 

De productie van bedrijven en instellingen is gelijk aan de verkoopwaarde van alle geproduceerde 

goederen en diensten In 2014 bedroeg de totale productie van de Gelderse economie 123 miljard 

euro. De aankoopwaarde van alle producten die in het productieproces zijn gebruikt (grondstoffen, 

halffabricaten, diensten e.d.) wordt het intermediair verbruik genoemd. In 2014 bedroeg het totale 

Gelderse intermediair verbruik 63 miljard euro. Het verschil tussen de productie en het intermediair 

verbruik is de toegevoegde waarde, dat wil zeggen de waarde die door de bedrijven zelf is toege-

voegd (verkoopwaarde van de productie minus de inkoop van goederen en diensten). Afgezien van 

bepaalde belastingen en subsidies worden uit de toegevoegde waarde de lonen betaald, wat daarna 

nog overblijft is het exploitatieoverschot, of wel de winst. De som van alle gevormde toegevoegde 

waarde wordt het BBP genoemd (bruto binnenlands product). In 2014 bedroeg het Gelderse BBP 60 

miljard euro)1 

 

Gelderse economie, 2014 

Bron: CBS januari  2017 

X miljard euro Structuur, totaal Gelderland = 100% 

Productie 

 

Intermediair 

verbruik 

BBP Productie 

 

Intermediair 

verbruik 

BBP 

Landbouw, bosbouw en visserij 4,1 2,8 1,3 3,4 4,4 2,2 

Delfstoffenwinning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Industrie 28,2 20,4 7,9 22,9 32,1 13,1 

Energievoorziening 2,3 1,1 1,2 1,8 1,7 2,0 

Waterbedrijven en afvalbeheer 1,0 0,7 0,4 0,8 1,0 0,6 

Bouwnijverheid 9,4 6,2 3,2 7,6 9,7 5,3 

Handel 13,7 5,5 8,2 11,1 8,7 13,7 

Vervoer en opslag 5,4 3,0 2,3 4,4 4,8 3,9 

Horeca 2,1 1,1 1,0 1,7 1,7 1,7 

Informatie en communicatie 3,4 1,5 1,9 2,7 2,4 3,1 

Financiële dienstverlening 6,0 2,2 3,8 4,9 3,5 6,3 

Verhuur en handel van onroerend goed 8,6 4,6 3,9 6,9 7,3 6,6 

Specialistische zakelijke diensten 8,2 3,8 4,3 6,6 6,0 7,2 

Verhuur en overige zakelijke diensten 4,9 1,6 3,4 4,0 2,5 5,6 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 8,2 3,4 4,9 6,7 5,3 8,1 

Onderwijs 4,9 1,0 3,9 4,0 1,6 6,4 

Gezondheids- en welzijnszorg 9,9 3,1 6,8 8,0 4,8 11,3 

Cultuur, sport en recreatie 1,5 0,7 0,8 1,2 1,1 1,3 

Overige dienstverlening 1,5 0,7 0,8 1,2 1,2 1,3 

Huishoudens 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

Alle economische activiteiten 123,4 63,4 60,0 100 100 100 

 

                                                             
1 samengesteld op basis van cijfers, begrippen en definities uit de Regionale Economische Jaarcijfers, CBS 



In termen van productie en intermediair verbruik is de industrie van alle sectoren veruit de belang-

rijkste. Bijna een kwart van de totale Gelderse productie en bijna een derde van het intermediaire 

verbruik is te danken aan de industrie. Op het gebied van de inkomensvorming staat de industrie 

met een aandeel van 13,1% - een fractie onder de sector Handel (13,7%) - op een tweede plaats, 

gevolgd door de Gezondheids- en welzijnszorg met een aandeel van 11,3%. 

 

2. Huidige werkgelegenheid 

 

Qua werkgelegenheid is de Gezondheids- en welzijnszorg de grootste sector (17,8% van de totale 

Gelderse werkgelegenheid), op de voet gevolgd door de Handel (17,1%, detailhandel+groothandel)  

en op enige afstand de industrie op de derde plaats (11,1%). de industrie.  
 

 

Gelderse werkgelegenheid 2015 

Bron: PWE Gelderland 2015 

 

banen 

 

Structuur totaal=100% 

Landbouw, bosbouw en visserij 26.000 2,7 

Industrie (incl. energie, water en delfstofwinning 108.000 11,1 

Bouwnijverheid 52.000 5,3 

Handel 166.000 17,1 

Vervoer en opslag 39.000 4,0 

Horeca 43.000 4,4 

Informatie en communicatie 24.000 2,5 

Financiële dienstverlening 17.000 1,7 

Verhuur en handel van onroerend goed 6.000 0,6 

Specialistische zakelijke diensten 82.000 8,4 

Verhuur en overige zakelijke diensten 80.000 8,2 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 49.000 5,0 

Onderwijs 67.000 6,9 

Gezondheids- en welzijnszorg 173.000 17,8 

Cultuur, sport en recreatie 20.000 2,1 

Overige dienstverlening 21.000 2,2 

Alle economische activiteiten 973000 100,0 

 

3. Sectorale banenontwikkeling 1996-20202 

In de periode 1996-2008 is de Gelderse werkgelegenheid toegenomen met gemiddeld 2% per jaar. 

Vrijwel alle sectoren droegen aan deze groei bij, alleen de landbouw, de industrie en sinds 2002 ook 

de financiële sector, kenden een structureel banenverlies. De belangrijkste banengroei werd 

gerealiseerd in de Zakelijke dienstverlening en in de Gezondheids- en welzijnszorg. In de periode van 

laagconjunctuur is groei van deze twee sectoren sterk teruggevallen terwijl en veel andere sectoren 

werkgelegenheid verloren ging. Per saldo daalde de Gelderse werkgelegenheid met 0,3% per jaar. 

 

  

                                                             
2 Paragraaf (voornamelijk) ontleend aan de PEV 2016-2020 



Gelderse banengroei 1996-

2020 (2016-2020 prognose) 

en de stand in 2015 

gemiddelde jaarlijkse groei in %     stand 

     2015 

periodegroei 

 in banen  

2016-2020 

gemiddelde 

jaarlijkse groei in 

%, 2016-2020 1997-2008 2009-2015 

Landbouw -3,2 -2,2 26.000 -2.000 -1,6 

Industrie (incl. nutsbedrijven) -0,4 -1,3 108.200 -3.600 -0,7 

Bouwnijverheid 1,9 -2,8 51.800 5.800 2,1 

Handel 1,9 -0,1 165.800 7.800 0,9 

Vervoer en opslag 1,9 -1,6 38.600 2.200 1,1 

Horeca 2,5 0,5 42.800 1.400 0,7 

Informatie en communicatie 4,4 1,2 24.000 2.000 1,7 

Financiële dienstverlening -0,1 -3,9 16.700 -2.500 -3,1 

Zakelijke diensten 4,1 0,6 167.900 19.900 2,3 

Overheid en onderwijs 1,8 -0,3 115.500 2.600 0,4 

Gezondheids- en welzijnszorg 4,1 0,7 173.400 9.700 1,1 

Cultuur, sport en recreatie 4,4 1,2 19.500 2.000 2,0 

Overige dienstverlening 2,4 1,2 21.500 1.100 1,0 

Alle economische activiteiten 2,0 -0,3 971.800 46.500 0,9 

 

Bron historie: PWE Gelderland 2015; bron prognose: PEV 2016-2020, Bureau Economisch Onderzoek 

 

Voor de komende jaren wordt verwacht dat er weer economische groei in het verschiet ligt, maar 

ook dat de arbeidsproductiviteit toe zal nemen waardoor de Gelderse banengroei beperkt blijft tot 

0,9% per jaar. Ook deze verwachting blijft ver onder de langetermijngroei van voor de crisis (2% per 

jaar). In de komende periode zal niet voor alle sectoren een einde komen aan de dalende 

werkgelegenheidstrend van de afgelopen jaren. Met name in de financiële dienstverlening moet 

rekening worden gehouden met een voortgaande afname. Ook bij de landbouw en de industrie 

wordt een verdere daling voorzien, zij het veel bescheidener dan in de achterliggende periode. In 

absolute zin ligt het zwaartepunt van het Gelderse banenverlies bij de industrie (-3.600 in de periode 

2016-2020). De industrie is sterk internationaal georiënteerd en heeft de wind mee door het 

internationaal economisch herstel. De internationale vraag naar investeringsgoederen, met een 

aantrekkende binnenlandse industriële vraag, zal een behoorlijke productiegroei met zich 

meebrengen. Waar de industriële productie groeit, neemt de werkgelegenheid in de industrie echter 

al jaren af. Oorzaak is de voortgaande stijging van de arbeidsproductiviteit. Daarbij speelt de 

autonome ontwikkeling van verbeterde productietechniek een rol, maar ook investeringen in 

arbeidsbesparende technieken (robotisering) om te kunnen blijven concurreren met het buitenland. 

In alle overige sectoren van de economie wordt weer een toename van de werkgelegenheid 

voorzien. Was de gezondheids- en welzijnszorg in het recente verleden nog de belangrijkste 

banenmotor in Gelderland, de effecten van de rijksmaatregelen om de zorgkosten te beheersen 

hebben ertoe geleid dat de Zorg in de jaren 2013-2015 tot een problematische krimpsector werd 

getransformeerd. Met name in de thuiszorg is veel werkgelegenheid verloren gegaan. Toch wordt 

verwacht dat er op middellange termijn weer banen bijkomen door de toenemende zorgvraag als 

gevolg van de vergrijzing en de wensen van de consument. De belangrijkste groei in de 

dienstensector wordt echter verwacht in de zakelijke dienstverlening. Hier wordt voor de komende 

vijf jaar in totaliteit een Gelderse groei geraamd van bijna 20.000 arbeidsplaatsen. Maar ook in de 

handelssector is weer enige groei mogelijk door de oplevende economie en een positieve wending 



van de koopkrachtontwikkeling. Na een langdurige malaise zal de werkgelegenheid in de 

bouwnijverheid de komende jaren eveneens weer toenemen.  Een belangrijk deel van de groei zal 

vermoedelijk uit ZZP’ers bestaan. 

4. Pleidooi voor Industriebeleid 

Het belang van de Gelderse industrie als werkgelegenheidsverschaffer is in de afgelopen 45 jaar 

afgenomen van 27% in 1970 naar 11% in 2015. Dit neemt niet weg dat de industrie nog altijd van 

cruciale betekenis is voor de economische structuur. De huidige sector heeft niet alleen met afstand 

de grootste productiewaarde maar is ook veruit de belangrijkste intermediair verbruiker. Daarmee 

wordt veel bedrijvigheid genereert in andere bedrijfstakken. Het verbruik van materialen wordt zelfs 

geheel gedomineerd door de industrie en dit levert een significante bijdrage aan de economische 

groei. Ook bij de inzet van diensten speelt de industrie een grote rol3. Technologische ontwikkelin-

gen en innovatie leiden tot een efficiëntere productie en een stijgende productiviteit. Dit gaat soms 

gepaard met een afnemende arbeidsinzet en leidt dan tot de paradoxale situatie dat een sector 

economisch floreert bij een dalende werkgelegenheid. De decimering van het industriële aandeel in 

de totale werkgelegenheid heeft er niet toe geleid dat ook de economische betekenis naar 

evenredigheid is afgenomen. Het aandeel van de industrie in de voortbrenging van het totale 

Nederlandse BBP bedroeg in 1969 15%, sindsdien is het aandeel weliswaar wat gedaald, maar 

bedraagt nu nog altijd 12%, en daar komen de effecten van het intermediair verbruik dan nog bij. De 

relatieve betekenis van de industrie voor de Nederlandse welvaart heeft in de afgelopen 45 jaar dus 

maar weinig ingeboet.  

 

Dat de Nederlandse industrie haar bijdrage aan de welvaart en de economische groei in belangrijke 

mate heeft weten te behouden, is te danken aan een continue proces van productiviteitsverbete-

ringen. Terwijl het industriële BBP sinds 1969 met 140% is gestegen nam de werkgelegenheid met 

65% af (-450.000 banen) maar in dezelfde periode werd per arbeidsjaar een productiviteitsstijging 

gerealiseerd van 300%. Voor de totale Nederlandse economie in totaliteit bedroeg de stijging 

‘slechts’ 100%4.  

Een van de belangrijkste maatstaven voor de kracht van een economie is de productiviteit. De groei 

van de productiviteit is een centrale factor achter de groei van het inkomen per hoofd, en op lange 

termijn zelfs de enige factor5. Het CBS heeft de determinanten van de Nederlandse productiegroei in 

kaart gebracht6. Daaruit is gebleken dat bijna een derde deel van de productiegroei op het conto 

komt van productiviteitsverbeteringen. Bij de economische groei (BBP) is de rol nog groter: bijna de 

helft van de groei kan worden toegeschreven aan productiviteitsstijgingen. Productiviteit is een van 

de kernbegrippen uit de economie. Verhoging van de productiviteit betekent voor een bedrijf verho-

ging van de winstgevendheid en voor een land of regio vergroting van de welvaart. Er is de laatste 

jaren vanuit de EU en de nationale politiek een verhoogde interesse in productiviteit. Dit wordt ener-

zijds gevoed door het besef dat de Europese Unie zich qua ontwikkeling van de productiviteit niet 

                                                             
3 Alinea vrij naar het artikel CBS ‘Helft economische groei in 1995–2007 door toename productiviteit’, 2009 

4 Nationale Rekeningen, volume ontwikkeling BBP en Arbeidsrekeningen, CBS 
5
 Is er nog hoop?, CPB-notitie april 2013 

6
 De rest van deze alinea is gebaseerd op de conclusies uit het CBS artikel ‘Helft economische groei in 1995–2007 door toename 

productiviteit’, 2009 



kan meten met de Verenigde Staten. Anderzijds komt het door de groeiende aandacht voor de 

toekomstige arbeidsmarkt: wanneer de vergrijzing toeneemt en de omvang van de potentiële 

beroepsbevolking stagneert, is verhoging van de productiviteit de enige manier waarop de economie 

nog kan groeien. Productiviteitsgroei wordt vooral behaald in goed mechaniseerbare of automati-

seerbare bedrijfstakken, veelal goederen productie, waarvan de industrie de belangrijkste is. 

 

Export vormt een belangrijke bron voor de Nederlandse en Gelderse welvaart. Dit belang zal in de 

toekomst mogelijk verder toenemen omdat de binnenlandse afzetmarkt nog maar beperkt zal 

groeien als gevolg van de afnemende bevolkingsgroei en de vergrijzing. Afzetmarkten in opkomende 

economieën elders in de wereld groeien daarentegen juist sterk. De export van in Nederland gepro-

duceerde producten draagt ongeveer 30 procent bij aan het bruto binnenlands product, ofwel aan 

wat we met zijn allen in Nederland verdienen (bij benadering is dat ook in Gelderland zo of iets 

lager). De toegevoegde waarde van de wederuitvoer bedraagt slechts twee procent van het BBP. 

Wederuitvoer genereert dus veel zichtbare handelsstromen, maar deze handelsstromen genereren 

maar een beperkte toegevoegde waarde. Nederlands fabricaat wordt vooral voortgebracht in de 

primaire en secundaire sector, waarvan de industrie met meer dan 70% van de exportwaarde de 

grootste is. 

 

In de nieuwste Provinciale Economische Verkenning wordt rekening gehouden met een verder 

verlies van bijna 3.600 industriële banen in de periode 2016-2020. Op lange termijn duiden de 

autonome ontwikkelingen op een gestaag voortgaande afname van het aandeel in de totale 

Gelderse werkgelegenheid tot 8- à 10% in 20407. Lang is dit gezien als een natuurlijk evolutieproces 

naar de volgende ‘hogere’ fase: de postindustriële samenleving. Intussen is het besef groeiende dat 

een zekere industriële basis voor de economie van onschatbare waarde is. De industrie vormt een 

drijvende kracht in de economie. De uitstralingseffecten van de industrie zijn groot en belang-

wekkend. Een arbeidsplaats in de Gelderse industrie genereert via het proces van toe- en aanleve-

ringen gemiddeld 0,9 arbeidsplaats elders8. Belangrijke delen van de dienstensector en het 

leeuwendeel van de export en de investeringen zijn gekoppeld aan de industrie. De aanwezigheid 

van industrie is een absolute randvoorwaarde voor productiviteitsgroei, innovatievermogen, 

technologische ontwikkeling en de opkomst van kennisintensieve bedrijvigheid. Ambities op al deze 

gebieden hebben alleen kans van slagen als de bestaande industriële basis behouden blijft dan wel 

versterkt wordt.  

 

 

 

14 januari 2016 

 

Menno Walsweer 

Bureau Economisch Onderzoek 

 

                                                             
7
 Hedenmorgen, vier toekomstscenario’s van de Gelderse economie, Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland, 20 Bureau 

Economisch Onderzoek, provincie Gelderland, 3  

8 Input/Outputmodel Gelderse economie, Rijksuniversiteit Groningen / CBS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


