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─── startnotitie ─── 

 

MONITORING EZ-BELEID 
  

 
 
 
1 INLEIDING 
 
Bij de behandeling van het Sociaal Economische Beleidsplan 1996-2000 in Provinciale 
Staten, is een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht: 
 

'te bevorderen dat een instrument wordt ontwikkeld waarin op uniforme wijze 
inzichtelijk wordt gemaakt wat de verwachte effecten op de werkgelegenheid 
zijn van de ingezette en in te zetten  provinciale middelen op het terrein van 
het sociaal economisch beleid'
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'Effectmeting' en 'afrekenbare doelstellingen' maken trouwens al langer deel uit van het 
politieke debat. Dit heeft in 1995 geleid tot de instelling van een PS-werkgroep 'Monito-
ring'. In het eindrapport van deze werkgroep is een probleemanalyse opgenomen en 
worden aanbevelingen gedaan over o.a. de effectmeting van het provinciale beleid
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. Sa-

mengevat komen deze op het volgende neer: 
 
    a Effectiviteitsonderzoek is alleen zinvol wanneer de beleidseffecten kunnen 

worden geconfronteerd met vooraf gestelde doelen. Dit impliceert dat in de 
fase van beleidsontwikkeling duidelijk moet worden aangegeven wat de 
doelstelling is, welke producten en activiteiten worden ingezet, wat de daar-
van te verwachten effecten zijn, hoe deze worden gemeten en hoe daarover 
zal worden gerapporteerd (Stuurbekrachtiging, pag 13-14); 

    b PS hanteren bij de beoordeling van beleid drie toetsingscriteria: geld, tijd en 
effecten. Opdat PS tijdig kan bijsturen dient dus informatie te worden 
aan-geboden over: uitputting van budgetten, tijdsoverschrijding en effecten.  
De inrichting van informatiesystemen dient hierop te worden toegesneden 
(Stuurbekrachtiging, pag. 18). 

    c Bij het opzetten van een monitoringsysteem moet van te voren gedefinieerd 
worden welk type inzicht wordt verlangd. Inzicht in voortgang, prestaties, 
financiėn, brongegevens of maatschappelijke effecten (Stuurbekrachtiging, 
pag 19); 

    d Het aanbieden van te gedetailleerde informatie aan PS leidt af van de hoofd-
lijnen en is niet efficiėnt (Stuurbekrachtiging ,pag. 11). 
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In deze startnotitie wordt een poging gedaan inhoud te geven aan de door PS gewenste 
effectmeting van het EZ-beleid. Daarbij vormt de motie het uitgangspunt en dienen de 
opmerkingen en aanbevelingen van de werkgroep als leidraad. Daaraan voorafgaand 
worden eerst enige kanttekeningen geplaatst bij de principiėle kanten van de zaak. Met 
deze overwegingen wordt beoogd bij te dragen aan een realistisch verwachtings- en 
ambitieniveau over de mogelijkheden en onmogelijkheden van effectmeting. 
 
Centraal in het monitoringsysteem staan vragen als: hoe effectief is het beleid, wat is het 
gevolg van een bepaalde maatregel of, meer algemeen gesteld, wat is het resultaat van 
ons handelen. Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden wanneer de materie 
meetbaar,  doorzichtig en doorgrondelijk is. Het fenomeen 'economie' voldoet nauwelijks 
aan deze voorwaarden. De wetenschappelijke inzichten veranderen voortdurend. De 
theorie is verdeeld in vele stromingen en richtingen. Het aantal factoren dat van invloed is 
op de economische ontwikkeling is onthutsend groot, de samenhang uiterst complex en 
het menselijke gedrag onberekenbaar. Uitgesproken ideeėn over de economische inter-
dependenties zijn vaak afhankelijk van politieke overtuiging en geėnt op levensbeschou-
wing en mensbeeld. 
 
Maar ook al zou er volledige duidelijkheid bestaan over de determinanten van de econo-
mie, dan nog is daarmee de effectiviteitsvraag niet beantwoord. Daarvoor is niet alleen 
inzicht vereist in de aard van de factoren, maar ook in het gewicht daarvan. Dit vraagstuk 
is zo mogelijk nog lastiger. Bestaat over de aard van de factoren tot op zekere hoogte nog 
wel consensus, over de vraag hoe groot die invloed is en wat de gevolgen van bepaalde 
beleidsmaatregelen zijn, kunnen alleen maar kwalitatieve beschouwingen worden gehou-
den. Met behulp van econometrische modellen zijn instanties als  het Centraal 
Planbureau in staat uitspraken te doen over de effecten van bepalende nationale- en 
externe ontwikkelingen (wereldhandel, dollarkoers, kostenniveau, globalisering e.d.). 
Maar ook ten aanzien van deze dominante factoren is de kwantitatieve invloed moeilijk 
vast te stellen en zijn de analyseresultaten meestal discutabel. Modellen zijn niet objectief 
maar gestoeld op de theoretische/politieke voorkeur van de opstellers. Bovendien wordt 
de keuze van de variabelen bepaald op pragmatische gronden  (beschikbaarheid van 
data-reeksen). 
De economische ontwikkeling is de resultante van een veelomvattend krachtenveld waar-
in allerlei -soms tegengestelde- ontwikkelingen gelijktijdig plaatsvinden. De geļsoleerde 
invloed van één determinant kan in deze heksenketel niet worden vastgesteld. 
Laboratoriumexperimenten waarbij 'alle overige omstandigheden gelijk blijven' zijn in de 
economie nu eenmaal niet mogelijk.  Slechts met behulp van abstraheren, hypothesen 
en intellectuele vingeroefeningen zijn globale uitspraken te doen. 
 
Op provinciaal niveau komt daar nog een moeilijkheid bij. In de hiėrarchie van determi-
nanten  zijn de regionale factoren van de tweede orde. De internationale concurrentie-
kracht van Nederland (of in een bredere context zelfs die van de gehele westerse wereld) 
is in de eerste plaats bepalend voor de overlevingskansen en de expansiemogelijkheden 
van de economische activiteiten. In vergelijking daarmee  zijn de specifieke regionale 
omstandigheden van secundair belang. Dit betekent overigens niet dat zij onbelangrijk 
zijn. Integendeel,  regionale omstandigheden zijn  voor de ruimtelijke allocatie van 
economische activiteiten de dominante factor. Niet alleen voor de allocatie binnen 
Nederland maar ook in groter verband,  binnen bijvoorbeeld de Europese Unie. De 
provinciale economische bemoeienis heeft voor een belangrijk deel betrekking op de 
economische-infrastructuur en ligt in de sfeer van 'randvoorwaarden scheppend'. De term 
is treffend en illustreert het belang. Daarnaast worden stimuleringsimpulsen gegeven 
waarvan de uitwerking wel degelijk van invloed is op de internationale concurrentiekracht 
van het bedrijfsleven (technologie, onderwijs en kennis, investeringssteun, 
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exportbevordering e.d.). Maar aangezien het al bijna onmogelijk is de invloed van de 
meest belangrijke en voor de hand liggende (inter)nationale factoren te kwantificeren, zal 
duidelijk zijn dat effectmeting van de provinciale inspanningen welhaast een illusie is. 
Is de werkgelegenheidsgroei in het afgelopen jaar te danken geweest aan de stijging van 
de wereldhandel, de dollarkoers, het aardgas, de voortreffelijke arbeidsmoraal, het 
gedurfde ondernemersschap, de degelijke begrotingspolitiek, de inspanningen van 
Arbeidsvoorziening of aan het beleidsplan van de Provincie Gelderland? Is de afkalving 
van arbeidsplaatsen te wijten aan de beroerde conjunctuur, de harde gulden, het 
potverteren, de lakse arbeidsmoraal, het risicomijdende ondernemersgedrag, de staats-
schuld, de tekortkomingen van Arbeidsvoorziening of aan de betutteling van de Provincie 
Gelderland? Iedereen vist naar believen in deze vijver. Bij de opzet van het 
EZ-monitoringsysteem is getracht de verleiding van dit soort opportunisme te weerstaan. -
 Waar effectmeting mogelijk is worden voorstellen geformuleerd, waar effectmeting 
praktisch onmogelijk is wordt naar alternatieve  indicatoren gezocht. Uit het voorgaande 
moge duidelijk zijn dat deze indicatoren niet mogen worden geļntepreteerd als effect-
meting. Zij geven slechts beleidsrelevante ontwikkelingen weer. 
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2 HUIDIGE MONITORING-ACTIVITEITEN 
 
Hieronder volgt een overzicht van bestaande activiteiten en producten waarin reeds 
monitoringsaspecten aanwezig zijn. Omdat de PS-motie nadrukkelijk is toegespitst op 
werkgelegenheidseffecten, is de opsomming in eerste instantie beperkt tot producten die 
de werkgelegenheidsontwikkeling beschrijven. Later wordt de horizon verbreed naar 
andere indicatoren. 
 
Monitoring Gelderse economie 
Via de PWE

3
 en de PEV

4
 wordt de sociaal-economische ontwikkeling in Gelderland 

structureel in beeld gebracht, geanalyseerd en gerapporteerd. De ontwikkelingen kunnen 
worden afgezet tegen het vigerende en voorgenomen beleid. Op basis daarvan kan een 
politieke beoordeling worden gemaakt: richt het beleid zich op de juiste problemen en 
knelpunten en zijn de stimuleringsmaatregelen adequaat? De PWE-rapportage en de 
PEV verschaffen aan de politiek de achtergrondinformatie die nodig is voor het ontwikke-
len en opstellen van algemene- en strategische visies, prioriteitsstelling EZ (zowel binnen 
EZ als binnen het andere provinciale beleid) en de aansturing van beleid op hoofdlijnen. 
Naast deze algemene en brede informatie wordt ook regelmatig gerapporteerd over een 
aantal afzonderlijke sectoren of thema's

5
:  

 
MONITORING OP PROJECTNIVEAU 
Provinciale projecten: 
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 De rapportage van de Provinciale Werkgelegenheidsenquźte, verschaft inzicht in de  meest recente 

werkgelegenheidsontwikkelingen van de 55.000 bedrijven en instellingen in Gelderland. Daarbij wordt 
onderscheidt gemaakt naar type bedrijvigheid, samenstelling van de werkgelegenheid naar kenmerk en 
vestigingslocatie. Aan de hand van de rapportage is exact na te gaan waar zich welke werkgelegenheidsontwik-
keling heeft voorgedaan, hoe de sectorstructuur is en in welke richting deze zich beweegt. De informatie kan 
naar behoeven nader worden uitgesplitst en verfijnd. De PWE-rapportage verschijnt jaarlijks in het eerste 
kwartaal. 
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 De Provinciale Economische Verkenning bevat een schets van de economische ontwikkeling van 

Gelderland en een vooruitblik op de komende periode (m.b.t. werkgelegenheid, beroepsbevolking, werkloosheid, 
regionaal produkt, export, investeringen e.d.). Verschillende bronnen over de regionale ontwikkeling van o.a. 
CBS, KvK, RBA en Provincie worden gecombineerd en in onderlinge samenhang geplaatst. Hierdoor ontstaat 
een redelijk compleet beeld van de Gelderse economie. Door opname van een landelijk referentiekader kan, 
zowel voor het verleden als voor de toekomstverwachtingen, Gelderland gepositioneerd en beoordeeld worden. 
De PEV verschijnt jaarlijks in het derde kwartaal. 

     5
 Toerisme & Recreatie: Sinds 1995 wordt jaarlijks een analyse uitgevoerd over de werkgelegen-

heidseffecten van de sector Toerisme en Recreatie. Met behulp van de PWE wordt inzicht verschaft in de 
omvang en de ontwikkeling van de toeristische werkgelegenheid in Gelderland. Aangegeven wordt hoe groot het 
belang van toerisme en recreatie is voor de totale Gelderse werkgelegenheid. In 1995 is rapport uitgebracht in 
de nota 'Werkgelegenheid Toerisme en Recreatie Gelderland, 1989-1994'. Eind 1996 is de vervolg rapportage 
1991-1995 gepland.   
Bedrijfsterreinen: Jaarlijks wordt in de PWE-rapportage een hoofdstuk gewijd aan de structuur en de werkgele-
genheidsontwikkeling op de bedrijfsterreinen in Gelderland.  
Arbeidsmarkt: Jaarlijks wordt in de PEV een hoofdstuk gewijd aan de regionale vraag- en aanbodsituatie op de 
arbeidsmarkt en de resulterende werkloosheid.  
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Statenvoorstellen en projecten gaan zo mogelijk ook nu reeds gepaard met concrete ver-
wachtingen omtrent de werkgelegenheidseffecten. Bij individuele bedrijfsondersteuning 
bijvoorbeeld wordt steeds vermeld om hoeveel directe arbeidsplaatsen het gaat en wordt 
een raming gemaakt van de indirecte werkgelegenheid die daarvan afhankelijk is. Voor 
investeringsbijdragen aan projecten geldt hetzelfde. Via een ramingsmethodiek wordt 
geschat wat de tijdelijke directe en indirect werkgelegenheidseffecten zijn van het realise-
ren van de investering.  Indien van toepassing worden dezelfde berekeningen gemaakt 
van de blijvende effecten van de exploitatie. 
 
Eurowerk: 
Voor het Doelstelling 2 programma moet Eurowerk verslag doen aan de Europese Com-
missie over de bereikte resultaten. In dat verband is een monitoringsysteem ontwikkeld 
dat intussen ook operationeel is. Alle provinciale projecten of deelnemingen die via Euro-
werk worden uitgevoerd, worden in dit verband reeds gemonitoord. 
 
Blinde vlekken 
In veel gevallen liggen de EZ actiepunten op een hoog abstractieniveau ( b.v. bevordering 
regionale samenwerking), verloopt de beļnvloeding van de werkgelegenheid indirect  
(b.v. Gelderland-promotie) of met grote vertraging (b.v. stimulering innovatie). Dit alles 
bemoeilijkt de meetbaarheid en veroorzaakt blinde vlekken. De effecten van bijvoorbeeld 
een voorlichtingscampagne om het beroepsonderwijs te promoten zijn niet rechtstreeks 
meetbaar in termen van werkgelegenheid, hoewel de kwaliteit van het arbeidsaanbod 
ontegenzeglijk invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijfsleven. In 
dit geval moet dus een andere maatstaf worden gekozen, bijvoorbeeld de instroom in het 
beroepsonderwijs. Maar ook dan blijven de fundamentele opmerkingen uit de inleiding 
geldig. Een wijziging van het aantal leerlingen kan legio oorzaken hebben. Over de 
kwantitatieve invloed van de voorlichting kan slechts gespeculeerd worden. Meetbaar is in 
dit geval alleen de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Generaliserend kan worden 
gesteld dat de effectmeting van beleidsactiviteiten waarvan de werkgelegenheidseffecten 
niet traceerbaar zijn, zich noodzakelijkerwijs moet beperken tot het in beeld brengen van 
één of meer (markt)indicatoren. 
 
3 NAAR EEN EZ-MONITORINGSYSTEEM 
 
In het eindrapport van de PS-werkgroep 'Monitoring' wordt opgemerkt dat bij het opzetten 
van een monitoringsysteem gedefinieerd moet worden welk type inzicht wordt verlangd. 
Het doel van de EZ-monitoring is duidelijk: de politiek  inzicht verschaffen in de  maat-
schappelijke effecten van het beleid. Hierdoor wordt PS in de gelegenheid gesteld het 
beleid tijdig bij te sturen. In de motie wordt gesproken over het inzichtelijk maken van met 
name de werkgelegenheidseffecten. In de vorige paragraaf is gebleken dat concrete 
aantallen arbeidsplaatsen eigenlijk alleen bij investeringsbijdragen in kaart zijn te brengen. 
Waar mogelijk zal dit in de toekomst structureel gebeuren. 
 
Veel activiteiten zijn niet te herleiden tot kwantificeerbare werkgelegenheidseffecten. In 
die gevallen moet dus gezocht worden naar alternatieven. Afhankelijk van het beleids-
thema, de rol die de provincie vervuld en de doelstelling die wordt nagestreefd  zal een  
indicator gezocht moeten worden die de meest relevante ontwikkeling weergeeft. Het is  
de kunst indicatoren te vinden die inzicht bieden in de problematiek waar het beleid 
betrekking op heeft. De bijsturing van het beleid kan dan plaats vinden aan de hand van 
één of meer ontwikkelingsindicatoren, een (politieke) beoordeling van de gekozen 
beleidslijn en of het ingezette instrumentarium adequaat is. 
 
Een beoordeling van de beleidslijn, het instrumentarium en de confrontatie tussen doel-
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stelling en resultaat kan alleen worden verwezenlijkt wanneer in de fase van de beleids-
ontwikkeling duidelijk is aangegeven wat de doelstelling is, welke producten en activiteiten 
worden ingezet en wat de daarvan te verwachten effecten zijn. Op hoofdlijnen zijn deze 
elementen beschreven in het Sociaal Economische Beleidsplan. Daar is beargumenteerd 
waarom en op welk terrein beleid zal worden gevoerd,  welke instrumenten daarbij wor-
den ingezet en wat het beoogde effect is. Inherent aan een beleidsplan is dat de gepre-
senteerde voornemens nog een hoog abstractieniveau hebben en dat de doelstelling en 
beleidsinzet veelal in kwalitatieve bewoordingen is aangegeven. Bij de operationalisering 
van het beleidsplan in voorstellen, actiepunten en projecten, zal  dit dus zo veel mogelijk 
geconcretiseerd moeten worden. 
 
Het monitoren en op uniforme wijze inzichtelijk maken van effecten vereist een gestructu-
reerd informatiesysteem. De inrichting van dit informatiesysteem dient te zijn toegesneden 
op de toetsingscriteria die PS hanteren bij de beoordeling van beleid i.c. geld, tijd en 
effecten. In dit systeem moet van ieder project de materiėle inspanningen worden vermeld 
en indien mogelijk het werkgelegenheidseffect dan wel een ontwikkelingsindicator van het 
beleidsveld. Er zijn op dit moment diverse administratieve systemen in gebruik waarin 
gegevens worden bijgehouden van de lopende projecten en actiepunten. Een interne 
werkgroep zal worden belast met het realiseren van een monitoringsmodule. 
 
Op basis van dit geautomatiseerd informatiesysteem zal periodiek aan PS worden gerap-
porteerd. Het verslag mag niet te gedetailleerd zijn. Er moet niet over ieder project afzon-
derlijk worden gerapporteerd, maar op geagregeerd niveau per thema of beleidsveld. De 
rapportage zou het karakter moeten hebben van een (zeer beknopt) jaarverslag. Uit 
doelmatigheids-overwegingen zou dit verslag geļntegreerd moeten worden met de jaar-
lijks op te stellen notities in het kader van de voorjaarsnota en het EZ-Jaarprogramma. 
 
4 INDICATOREN 
 
In hoofdstuk 3 van het Sociaal Economisch Beleidsplan wordt op hoofdlijnen het beleid 
voor de komende periode gepresenteerd. In het Activiteitenoverzicht (gepresenteerd bij 
de Voorjaarsnota 1996, zie bijlage) is een nadere uitwerking gegeven naar concrete 
projecten en beleidsvoornemens. Daarin worden de volgende velden/thema's 
onderscheiden: 
 
- bedrijfsomgeving; 
- bedrijfsinnovatie en acquisitie; 
- recreatie en toerisme; 
- plattelandseconomie; 
- ontwikkelingssamenwerking; 
- arbeidsmarkt 
- energie en overige nutsvoorzieningen; 
- Gelderland promotie en fondsverwerving. 
- Overig 
 
Dezelfde indeling is hieronder ook gevolgd. De verdere verfijning van de beleidsvelden in 
aandachtsvelden is eveneens conform het Activiteitenoverzicht. Sinds maart 1996 zijn er 
twee onderwerpen bijgekomen die appart vermelding behoeven maar die nog nog niet in 
het Activiteitenoverzicht waren opgenomen. Deze zijn opgenomen onder 9.6 en 9.7. Het 
Activiteitenoverzicht vermeld ook werkzaamheden die  volledig bestaan uit ambtelijke 
inzet en/of een zeer hoog abstractieniveau hebben. Voor deze activiteiten is het niet zinvol 
of zelfs onmogelijk indicatoren te ontwikkelen. Deze categorieėn zijn volledigheidshalve 
toch in het overzicht vermeld doch zijn niet voorzien van een indicator. 
Per indicator staat tussen haakjes vermeld welke instantie de brongegevens kan leveren. 
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Voor zover mogelijk is aansluiting gezocht bij de indicatorenset die door Eurowerk wordt 
gehanteerd. 
 
Er zal niet op projectniveau worden gerapporteerd maar op thema/beleidsveldniveau voor 
totaal Gelderland (er wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt naar regio's, tenzij dit 
onderscheidt beleidsrelevant is). Wel zijn wij voornemens in een bijlage van de monito-
ringsrapportage een complete projectenmatrix op te nemen waarin alle informatie sche-
matisch is opgenomen. 
 
Het gaat bij de navolgende presentatie van indicatoren om een eerste proeve. De defini-
tieve selectie nog moet plaatsvinden. Het ligt voor de hand uiteindelijk slechts een beperkt 
aantal indicatoren op te nemen. De mogelijkheid om indicatoren op te nemen wordt 
begrensd door de beschikbaarheid van gegevens. De hier gepresenteerde indicatoren zijn 
daardoor niet altijd de meest optimale maar zijn wel de hoogst haalbare. Daar komt nog bij 
dat de actualiteitswaarde van veel indicatoren beperkt is. Nogal wat CBS-statistieken 
kennen een grote vertraging waardoor  de gegevens gedateerd zijn.  
 
Er worden twee typen indicatoren onderscheiden: 1. Algemene indicatoren (beleidsrele-
vant doch niet projectgebonden); 2. Effect- cq. outputindicatoren (effect/outputmeting van 
gevoerd provinciaal beleid, project gebonden). Bij de navolgende opsomming zal steeds 
in de kantlijn worden aangegeven om welk type indicator het gaat (respectievelijk A of E). 
 
1. BEDRIJFSOMGEVING (beleidsplan 3.2) 
 

Doel: 
1. (planning) van ruimte voor bedrijven 
2. realisering en stimulering van adequate infrastruktuur 
3. dienstverlening/belangenbehartiging bedrijven       

    
 
1.1. (planning) van ruimte voor bedrijven: 
 

actualisering ruimtelijk beleid 
- geen indicatoren 

 
   gemeentelijke bestemmingsplannen en structuurplannen  

- geen indicatoren 
 
1.2.  realisering en stimulering van adequate infrastruktuur: 
 
   bedrijventerreinenontwikkeling 
type A  - totale voorraad bedrijfsterrein (REW) 
type A  - voorraad terstond uitgeefbaar bedrijfsterrein (REW) 
type A  - geplande oppervlakte bedrijfsterrein (REW) 
type A  - uitgifte bedrijfsterrein (REW) 
type A  - werkgelegenheidsontwikkeling op industrierterreinen (EZ-PWE) 
type A  - werkgelegenheidsaandeel van industrierterreinen in totale werkgelegen- 

  heid (EZ-PWE) 
type E  - oppervlakte (gepland) bedrijfsterrein waarinj EZ participeert, bijvoorbeeld Agro- 

  businesspark, MTC e.d. (EZ) 
type E  - werkgelegenheidseffect van de investeringen t.b.v. de bedrijfsterreinen waarin 

  EZ participeert, bijvoorbeeld Agro-businesspark, MTC e.d. (EZ) 
type E  - uitgifte bedrijfsterreinen waarin EZ heeft geparticipeerd, bijvoorbeeld Agro- 
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  businesspark, MTC e.d. (EZ-PWE) 
type E/A - werkgelegenheid van de bedrijven gevestigd op terreinen waarin EZ  heeft 

  geparticipeerd, bijvoorbeeld Agro-businesspark, MTC e.d. (EZ-PWE) 
 
   revitalisering 
type E  - oppervlakte van gerevitaliseerde terreinen (EZ) 
type E  - werkgelegenheidseffect van de totale revitaliserings-investeringen (EZ). 
type E  - werkgelegenheid op de gerevitaliseerde terreinen (EZ-PWE); 
 

bedrijfsverplaatsing 
type E  - werkgelegenheid van verplaatste bedrijven (EZ-PWE); 
type E  - werkgelegenheidseffect van de totale verplaatsingsinvesteringen (EZ). 
 

verkeer- en vervoersinfrastruktuur/L,T&D 
type A  - werkgelegenheidsontwikkeling van de transport- en distributiesector (EZ-PWE) 
type A  - werkgelegenheidsaandeel Gelderland in de Nederlandse L&T-sector (CBS) 
type A  - ontwikkeling toegevoegde waarde transport- en distributiesector (CBS) 
type A  - produktieaandeel Gelderland in de Nederlandse L&T-sector (CBS) 
type A  - Congestiekans hoofdwegennet (CBS/RWS/V&W) 
type A  - Modaliteit goederenvervoer (NEA) 
 
1.3. dienstverlening/belangenbehartiging bedrijven 
 

Bedrijfscoördinatieburo 
- geen indicatoren 

 
 
2. BEDRIJFSINNOVATIE EN ACQUISITIE (beleidsplan: 3.3) 
 
  Doel: 

1. vernieuwing in bedrijven 
      2. het ontstaan van nieuwe en behoud en uitbreiding van bestaande  (innovatie- 

   ve) bedrijven 
 
2.1. vernieuwing in bedrijven: 
 
  technologie 
type A  - structuur Gelderse bedrijven (EZ-PWE) 
type A  - aantal octrooiverleningen (octrooiraad) 
type E - aantal bereikte en/of deelnemende bedrijven en het aantal gerealiseerde 

  projecten op het gebied van 'technologie' (EZ) 
type A  - R&D-intensiteit (SEO/CBS); 
type A  - ontwikkeling industriėle werkgelegenheid (EZ-PWE). 
type A  - exportquote industrie (CBS) 
 

economie en milieu 
type E - aantal bereikte- en/of deelnemende  bedrijven en het aantal gerealiseerde 

  projecten op het gebied van 'economie en milieu' (EZ). 
type E/A - aantal startende bedrijven in de sector milieutechnologie, al of niet met steun 

  van provinciale regelingen (EZ-PWE) 
 

energie 
type A  - Gelders electriciteitsverbruik (NUON); 
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type E/A - aandeel duurzame energie in het totale electriciteitsverbruik (NUON); 
type E/A - prijsniveau Gelderse electriciteit in vergelijking met de rest van Nederland 

  (CBS / NUON) 
type A  - gasprijzen Gasunie, NUON, GGR, GAMOG (Gasunie/NUON/GGR/GAMOG) 
type A  - gasverbruik (Gasunie/NUON/GGR/GAMOG) 
type A  - verbruik andere energiebronnen (CBS). 
type A  - verhouding 'groei energieverbruik / economische groei' (EZ) 
type E/A - Resultaten Milieu Actieplannen energiebedrijven (jaarverslagen van de energie 

  bedrijven 
 

kennisinfrastruktuur 
type A  - opleidingsniveau beroepsbevolking, Nederland vs. Gelderland (EBB/CBS); 
type E - aantal bereikte en/of deelnemende bedrijven en het aantal gerealiseerde 

  projecten op het gebied van 'kennisinfrastructuur' (EZ) 
type A  - aantal NEN-ISO-certificaten (KDI); 
type A  - bij-, om- en herscholing van werknemers (RBA / branche organisaties) 
type E  - aantal kennisintensieve starters (o.a. via het Linnaeusfonds) en het werkgele 

  genheidseffect daarvan (EZ/GOM); 
 
2.2. Stimulering van het ontstaan van nieuwe en behoud en uitbreiding van bestaande 

(innovatieve) bedrijven: 
 

acquisitie, bedrijfsstimulering en financiering 
type A  - directe en indirecte werkgelegenheid nieuwe bedrijven (EZ-PWE); 
type E  - aantal geaquireerde bedrijven en de daarmee gemoeide directe en indirecte 

  werkgelegenheid (GOM, EZ-PWE); 
type A  - In Gelderland gevestigde buitenlandse ondernemingen en de werkgelegen- 

  heidsomvang daarvan (BCI, CEBIN, EZ-PWE); 
type E  - direct en indirect werkgelegenheidseffect steun strategische bedrijven (EZ- 

  PWE);  
type E  - direct en indirect werkgelegenheidseffect van bedrijven met GOM-participatie/ 
   garanties (jaarverslag GOM / EZ-PWE). 
 
 
3. RECREATIE EN TOERISME (beleidsplan 3.4) 

 
Doel: 
1. Ontwikkeling toeristisch-recreatief produkt 
2. Toeristische-recreatieve promotie en marketing 
3. Organisatie toeristische-recreatieve sector 

 
3.1. Ontwikkeling toeristisch produkt 
type A  - werkgelegenheid van de sector R&T (EZ-PWE); 
type A  - marktindicatoren R&T (AVN / PVVV  / CVO / REW / Recreatieschappen); 
type E  - direct en indirect werkgelegenheidseffect van R&T-investeringsbijdragen in het 

  kader van KONVER, Eurowerk, regulier beleid etc. (EZ). 
3.2 toeristische promotie en marketing 
type A  - werkgelegenheid van de sector R&T (EZ-PWE); 
type A  - marktindicatoren R&T (AVN / PVVV  / CVO / REW / Recreatieschappen); 
type E  - direct en indirect werkgelegenheidseffect van R&T-investeringsbijdragen in het 

  kader van KONVER, Eurowerk, regulier beleid etc, (EZ). 
 
3.3 organisatie toeristische sektor 
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- geen specifieke indicatoren 
 
 
4. PLATTELANDSVERNIEUWING (beleidsplan 3.5) 
 

Algemene indicatoren 
type A  - voorzieningenniveau per inwoner (CBS/ REW); 
type A  - bevolkingsontwikkeling platteland (CBS); 
type A  - beroepsbevolkingsontwikkeling platteland (EZ); 
type A  - werkgelegenheidsontwikkeling platteland (EZ-PWE); 
type A  - ontwikkeling 'regionaal produkt per inwoner' in de Achterhoek (CBS). 
 
4.1 concept ontwikkeling plattelandstoerisme  

- geen indicatoren 
 
 
4.2 pilotproject Achterhoek plattelandstoerisme 
type A  - werkgelegenheid van de sector R&T Achterhoek (EZ-PWE); 
type A  - marktindicatoren R&T Achterhoek (NBT / PVVV  / CVO / REW); 
 
4.3 bevordering 5b-status Achterhoek 

- geen indicatoren 
 
 
5. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (beleidsplan 3.6) 
 
type E  - aantal bedrijven en de werkgelegenheidsontwikkeling die in dit verband 

  ondersteuning ontvangen van de provincie of de GOM. (EZ-PWE) 
 
 
6. ARBEIDSMARKT (beleidsplan 3.7) 
 

Doel: 
1. Directe inschakelijking van mensen zonder werk bij de uitvoering van  provin 
   ciaalbeleid 
2. Onderlinge versterking provinciale beleid en arbvo-beleid 
3. Inspelen op Europese beleid(smogelijkheden) 
4. ondersteunen van experimentele of onorthodoxe werkgelegenheidsinitiatieven 

 
Algemene indicatoren 

type A  - aantal vacatures (CBS); 
type A  - aantal moeilijk vervulbare vacatures (CBS); 
type A  - werkloosheidsomvang (CBS); 
type A  - werkloosheid naar duur (CBS / RBA's); 
type A  - groei reguliere banen vs. groei uitzendkrachten (EZ-PWE); 
type A  - groei beroepsbevolking (EZ); 
type A  - bij-, om- en herscholing van werklozen (RBA). 
 
 
7. ENERGIE EN OVERIGE NUTSVOORZIENINGEN (beleidsplan 3.8)   
 
7.1 werkzaamheden tbv aandeelhouderschap provincie van NUON 

- geen indicatoren 
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8. GELDERLAND PROMOTIE EN FONDSWERVING (beleidsplan 3.9) 
 
8.1 economische promotie 
type A  - marktindicatoren R&T (NBT / PVVV / REW); 
type A  - investeringsontwikkeling (ERBO, kvk / REJ, CBS) 
type A  - vestigingen buitenlandse ondernemingen en de werkgelegenheidsomvang  

  (BCI, CEBIN, EZ-PWE) 
 
8.2 uitvoering  Economisch promotieplan 1993-1996 

- geen indicatoren 
 
 
8.3 opstelling en uitvoering Economisch Promotieplan  1997-2000 

- geen indicatoren 
 
8.4 realisering Europartenariat in Gelderland tbv internationalisering MKB 

- geen indicatoren 
 
8.5 fondswerving Brussel/Den Haag 

- omvang en aantal verworven Europese steunfondsen 
- aantal lopende projecten met Europese- en/of Rijkssteun 

 
8.6 steunpunt Düsseldorf 

- geen indicatoren 
 
 
9. OVERIGE 
 
9.1 Eurowerk 2, programma 1997-1999 

- hierover wordt afzonderlijk en door Eurowerk zelf gerappoprteerd 
 
9.2 Konver  

- projecten en resultaten van INTERREG worden opgenomen bij de  beleids 
  thema's (R&T, Bedrijfsterreinen etc.)  

 
9.3 Interreg II 

- projecten en resultaten van INTERREG worden opgenomen bij de  beleids 
  thema's (R&T, Bedrijfsterreinen etc.)  

 
 
9.4 economische advisering inzake MIP 

- projecten en resultaten van MIP worden opgenomen bij de  beleids 
  thema's (R&T, Bedrijfsterreinen etc.)  

 
9.5 Provinciale Werkgelegenheids-Enquźte 

- geen indicatoren 
 
9.6 STIREA 

- projecten en resultaten van STIREA worden opgenomen bij de  beleids 
  thema's (R&T, Bedrijfsterreinen etc.)  

 



 
 12

9.7 Groeipolen 
 
 indicatoren per groeipool: 

type A  - werkgelegenheidsontwikkeling (EZ-PWE); 
type A  - bevolkingsgroei (CBS); 
type A  - werkloosheidsontwikkeling (CBS / RBA /EZ); 
type A  - groei beroepsbevolking (EZ) 
type A  - voorraad bedrijfsterrein (REW); 
type A  - uitgifte Bedrijfsterreinen (REW); 
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5 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN VOORNEMENS 
 
De monitoring van het EZ-beleid heeft tot doel de consistentie te waarborgen tussen 
beleidsnota, jaarprogramma, voorjaarsnota, begroting en rekeningen. Door het selectief 
verzamelen van informatie en deze in onderlinge samenhang te presenteren moeten PS 
beter in staat worden gesteld het beleid  op hoofdlijnen bij te sturen. De rol van de 
begroting in het politieke proces is te dominant. Beleidsplannen en jaar- of aktieprogram-
ma's  behoren de documenten te zijn waarin de keuzes worden gemaakt en niet de 
begroting. Hierin moeten de beleidsdoelen, producten/activiteiten, prestatie- en effect-
indicatoren worden geformuleerd. De begroting vormt  slechts de financiėle neerslag van 
het beleid. In de PS-motie wordt de effectmeting van het sociaal economische beleid 
geheel toegespitst op het zichtbaar maken van de werkgelegenheidseffecten. Gezien de 
beperkte mogelijkheden daartoe zal echter in veel gevallen moeten worden uitgeweken 
naar andere indicatoren. 
Veel ingrediėnten van wat nu 'monitoring' wordt genoemd zijn reeds sinds jaar en dag 
aanwezig. Over de ontwikkeling van de Gelderse economie bijvoorbeeld komt op twee 
momenten in het jaar informatie beschikbaar. Voor onderdelen van het sector- en thema-
beleid van EZ worden afzonderlijke werkgelegenheidsanalyses opgesteld. Van investe-
ringsbijdragen worden (soms) de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten geraamd. 
 
De mate waarin het mogelijk is de provinciale inspanningen  te herleiden tot de creatie 
van arbeidsplaatsen is omgekeerd evenredig aan het abstractieniveau. Op macro- en 
meso-niveau is de provinciale invloed niet af te zonderen van alle andere factoren die de 
ontwikkeling bepalen. Het werkgelegenheidseffect van een investeringsbijdrage of de 
exploitatie van een concreet project kan daarentegen wel worden gekwantificeerd. Toch 
zal ook op projectniveau effectiviteitsmeeting vaak niet meer kunnen zijn dan de 
presentatie van een (markt)indicator. 
 

voornemen 1: Het berekenen en opnemen van de  werkgelegenheidseffec-
ten van investeringsbijdragen en indien relevant de exploitatie zal voortaan 
standaard deel uitmaken van de  beleidspresentatie

6
 (Statenvoorstellen, 

beleidsnotities, begrotingsvoorstellen e.d.). 
 

voornemen 2: Activiteiten waarvan de werkgelegenheidseffecten niet recht-
streeks traceerbaar zijn,  worden bij de presentatie voorzien van alternatie-
ve, beleidsrelevante (markt)indicatoren. 

 
voornemen 3: Bij de operationalisering van de beleidsvoornemens in voor-
stellen, actiepunten en projecten zal steeds: 

     - de relatie met het beleidsplan worden gelegd; 
     - worden aangegeven welke  doelstelling/taakstelling wordt 

nagestreefd; 
     - welke provinciale inspanning daarvoor wordt geleverd; 
     - wat naar verwachting de beleidseffecten zullen zijn, ook wanneer deze 

niet meetbaar zijn maar alleen kwalitatief zijn aan te duiden. 
       
 

                                         

     6
 Input/outputanalyse, berekening van directe en indirecte werkgelegenheidseffecten van een initiėle 

vraagverhoging. De werkzaamheden kunnen met behulp van een rekenmodel worden uit gevoerd door het 
Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken. 
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voornemen 4: Na verloop van tijd moet worden bepaald in hoeverre de 
doelstelling is gehaald, danwel of het verwachte beleidseffect is gerealiseerd 
(monitoring) Via een geautomatiseerd systeem zullen de technische facili-
teiten worden gerealiseerd benodigd voor de monitoring. Daarnaast moeten 
definities worden opgesteld van de indicatoren en moeten  protocollen wor-
den ontworpen die nodig zijn voor: 

      - het opstellen van beleidsdocumenten (b.v. een checklist voor het 
opstellen van statenvoorstellen); 

      - de effectmeting / indicatoren; 
      - monitoring budgettaire situatie; 
      - monitoring voortgang in de tijd. 
 

voornemen 5:  Jaarlijks zal één document worden opgesteld waarin  voor-
jaarsnota, actieprogramma en monitoring geļntegreerd worden gepresen-
teerd. In deze rapportage zullen m.b.t. de monitoring de volgende onderwer-
pen aan de orde komen: 

 
      - Concluderend hoofdstuk waarin aandacht wordt geschonken aan: 
 

1. schets en kerngegevens van de macro-economische ontwikkeling in Gel-
derland in het afgelopen jaar (1 ą 2 pagina's). Deze schets kan worden 
opgesteld op basis van de samenvattingen van de PWE-rapportage en de 
PEV. 

 
       2. Per beleidsthema een presentatie van geaggregeerde 

werkgelegenheidseffecten (i.c. ramingen) en  een korte kwalitatieve 
beoordeling van de (markt)situatie op basis van indicatoren (in een aantal 
gevallen kan gebruik worden gemaakt van reeds bestaande rapportages, b.v. 
bij T&R, arbeidsmarkt en bedrijfsterreinen); 

 
       3. Presentatie van geaggregeerde budgetten per beleidsthema. Voor 

zover relevant zal worden ingegaan op financiėle knelpunten; 
 
       4. Rapportage op hoofdlijnen over de voortgang per beleidsthema. 

Voor zover relevant moet worden ingegaan op knelpunten; 
 
       Bijlagen: 
 
      1. schematische presentatie per beleidsthema van: 
     - doelstellingen (in trefwoorden); 
     - in- en output in termen van produkten/projecten, budgetten, projectin-

dicator (b.v. aantal deelnemers dat aan de regeling deelneemt); 
     - presentatie van de gekwantificeerde werkgelegenheidseffecten dan 

wel van een ontwikkelingsindicator over het beleidsveld. 
 
       2. Per beleidsthema een schematisch overzicht op 

produkt/project-niveau van de financiėle situatie (planning versus feitelijke 
situatie); 

 
       3. Per beleidsthema een schematisch overzicht op 

produkt/project-niveau van de voortgang (planning versus feitelijk tijdpad). 
 
Tenslotte 
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In deze startnotitie is slechts een eerste aanzet gegeven voor de opzet van een monito-
ringssysteem. De vervolgwerkzaamheden vallen uiteen in: 
 
     - verder ontwikkelen van het systeem (uitwerken van de nodige werk-

procedures, het vastleggen van definities, ontwerpen geautomatiseerd 
systeem), Geraamd capaciteitsbeslag: éénmalig 0,4 arbeidsjaar; 

     - structurele uitvoeringswerkzaamheden (verzamelen en bewerken 
gegevens, periodiek bijstellen monitoringssysteem, opstellen rapportage). 
Geraamd capaciteitsbeslag: jaarlijks 0,25 arbeidsjaar. 

 
Om in het voorjaar 1997 een gecombineerd document te kunnen aanbieden van voor-
jaarsnota / activiteitenplan 1997 / monitoring 1996, dient nog veel arbeid te worden verzet. 
De tijd die de afdeling rest om één en ander op poten te zetten is krap, ervaringen moeten 
nog worden opgebouwd en er zullen ongetwijfeld onvoorzienne problemen opdoemen. 
Daarenboven moeten deze werkzaamheden naast het bestaande takenpakket worden 
uitgevoerd waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat. Het is niettemin de ambitie van de 
afdeling de voornemens 1 t/m 5 reeds bij de voorjaarsnota'97 volwaardig te hebben 
ingevuld. Gegeven de zojuist genoemde omstandigheden kan evenwel geen garantie 
worden geboden dat op alle fronten deze ambitie zal worden gehaald. De rapportage 
1997  zal vooral een experimenteel karakter dragen met naar verwachting belangrijke 
leereffecten voor de volgende rapportages. 
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