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0. MANAGEMENTSAMENVATTING 

Deze managementsamenvatting bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de 

onderzoeksmatige conclusies van de monitor van het economisch programma in Zuid-Limburg op 

hoofdlijnen weergegeven. Daarmee wordt de context in beeld gebracht. Tegen die achtergrond 

kunnen zinvolle keuzes worden gemaakt over de specifieke inzet van Limburg Economic 

Development (LED) inclusief het bijsturen van het economisch programma, hetgeen in het 2e deel 

wordt weergegeven.  

0.1. Onderzoeksmatige conclusies 

 Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden (de zogeheten triple helix) in Zuid-Limburg zetten 

zich samen in om een transformatie van de Zuid-Limburgse economie te bewerkstelligen. 

Doelstelling van de partijen is een transformatie naar een toptechnologische regio, structureel 

snellere economische groei dan het landelijk gemiddelde, werkloosheid vrijwel uitbannen en een 

structurele positie binnen Europa (en de wereld) als toptechnologische regio. Limburg Economic 

Development, als breed triple helix samenwerkingsverband, is als netwerkorganisatie van de 

partijen mede actief om het programma aan te jagen, slimme verbindingen te zoeken, kennis in te 

zetten en de voortgang van de ontwikkelingen te monitoren. In het najaar van 2014 is een eerste 

monitor opgesteld en LED heeft Public Result opdracht gegeven twee jaar later een nieuwe 

monitor op te stellen.  

 Samenvattend mag men concluderen dat er sinds het opstellen van de vorige monitor in 2014 

sprake is van een voorspoedige ontwikkeling van de Zuid-Limburgse economie, gedragen door 

veel partijen. Denk daarbij o.a. aan: 

o Drie campussen zijn opgezet in Zuid-Limburg en/of doorontwikkeld en Brightlands 

campusorganisaties zijn actief.  

o Binnen het Kennis-as programma zijn toonaangevende onderzoeksinstituten opgezet. 

o VDL Nedcar heeft een doorstart gemaakt en de werkgelegenheid is daar inmiddels 

verdrievoudigd. 

o Diverse projecten en initiatieven om tot een meer coherente ontwikkeling van de 

economie in Zuid-Limburg te komen beginnen vruchten af te werpen. 

Dit uit zich in een aantal positieve ontwikkelingen van de economische kengetallen (o.a. BRP per 

capita, werkloosheid en productiviteit per inwoner), maar ook in andere domeinen zoals in 

Brainport2020 vastgelegd (zowel op bedrijfsleven afgestemde en doorlopende (techniek-) 

leerlijnen, expatcentrum, UWC). 

 Een toekomstbestendige economische ontwikkeling steunt op 4 pijlers, de opbouw van een 

strategische kennispositie, de vertaling daarvan naar business, een aansluitende arbeidsmarkt en 

een goed vestigingsklimaat. In moderne termen gaat het om het opzetten en onderhouden van 

een sluitend regionaal ecosysteem in de economische sectoren. Daarin zijn in Zuid-Limburg grote 

stappen gezet. Complementair aan de ontwikkeling van de campussen en het grootbedrijfsleven 

(zoals VDL) zijn door of via LED projecten aangejaagd. Het gaat om ruim 80 projecten (zowel 

aansluitend op de grote projecten en programma’s of kleinere zelfstandige projecten die wel 

bijdragen aan de macrodoelstellingen van de partijen in Zuid-Limburg) die door ondernemers, 

kennisinstellingen en/of overheden worden uitgevoerd. Deze projecten worden door LED 

gefaciliteerd door een financiële bijdrage, het inbrengen van kennis en monitoring. De resultaten 

hiervan zijn tot nu toe: 
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o Naar schatting wordt nu al € 60 mln. bijgedragen aan het BRP van Zuid-Limburg. 

Afgaande op projectprognoses zal dit oplopen naar tussen de € 400 mln. en € 1 mld. extra 

BRP; 

o Circa 215 additionele FTE zijn gerealiseerd (prognose bij voortzetting aanpak: 3.300); 

o Ca. 100 opleidingen / opleidingsmodules / stageplaatsen ontwikkeld; 

o Meer dan 700 bedrijven zijn betrokken bij de projecten (zowel mkb’ers, start-ups en 

grootbedrijf); 

o Ruim 100 nieuwe toepassingen, producten of diensten ontwikkeld; 

 De samenwerking met het Brainport Network op het niveau van Zuidoost Nederland is versterkt. 

LED als triple helix platform wordt door de Provincie ook nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling 

van de nieuwe EU-programma’s voor Zuid-Nederland. Ook in Zuid-Limburg is het brede 

economische programma doorontwikkeld, de programmatische context en samenhang is door de 

triple helix versterkt door het introduceren van de zes programmalijnen waar de focus op wordt 

gelegd. Deze zijn in lijn met de acceleratie-effecten, benodigd voor additionele economische groei, 

zoals geïdentificeerd in de vorige monitor.  

 De Zuid-Limburgse economie lijkt op stoom te komen met een groei van het BRP die in 2015 2,5 

keer zo groot was als voor Nederland als geheel (respectievelijk 5,4% en 2% groei ). Ook andere 

outcome-effecten ontwikkelen zich gunstig, zo is het aantal banen na jaren van krimp weer 

toegenomen (+2.000 in 2016) en is de werkloosheid gedaald (van 7,5% in 2014 naar 6,5% in 

2016) en daarmee op Nederlands niveau. Ook vlakte de bevolkingskrimp in Zuid-Limburg iets af 

(wellicht een teken dat het economische beter gaat) van een krimp van -0,4% naar -0,2%. Dit 

werd vooral veroorzaakt door een groei van het buitenlands migratiesaldo (+ 2.000 t.o.v. een jaar 

eerder).  

 Toch is de regio er nog niet: de arbeidsparticipatie is lager dan het landelijk gemiddelde en het 

aantal startende ondernemers ligt onder het landelijk gemiddelde. De arbeidsmarkt en het 

innovatief vermogen van het MKB in de regio blijven aandachtspunten voor Zuid-Limburg. 

 De sectoren die er in Zuid-Limburg uitspringen zijn de chemiesector, life sciences & health en de 

overige maakindustrie. Deze sectoren kennen tussen 2008 en 2014 een groei van de 

arbeidsproductiviteit die tussen de 20% en 30% ligt. Een belangrijke indicator voor innovatie, 

omdat daaruit blijkt dat het werk steeds slimmer gedaan wordt. Vooral het mkb in de sector 

chemie heeft een enorme arbeidsproductiviteitsstijging doorgemaakt: 62% tussen 2008 en 2014. 

Ook in life sciences & health is de stijging in arbeidsproductiviteit in het mkb sterker dan in het 

grootbedrijf. Voor de overige maakindustrie geldt het omgekeerde. De toegevoegde waarde van 

deze drie sectoren nam in dezelfde periode ook toe (10% in de overige maakindustrie, 12% in de 

chemie en liefst 32% in life sciences & health). In de chemie en de overige maakindustrie werd de 

stijging in toegevoegde waarde gerealiseerd met een afname van het aantal voltijdsbanen 

(respectievelijk -13% en -11%). In life sciences & health namen zowel de productiviteit per 

werknemer als het aantal arbeidsjaren toe, deze sector realiseerde dan ook de hoogste groei in 

toegevoegde waarde. De sterke stijging van de arbeidsproductiviteit en de afname van de 

werkgelegenheid in de chemie en overige maakindustrie is goed voor de internationale 

concurrentiepositie van de sector. De afgelopen jaren is de wereldhandel weer aangetrokken en 

naar verwachting zal deze nog verder aantrekken, wat betekent dat deze sectoren daar volop van 

kunnen profiteren. Uiteindelijk zal dit naar verwachting ook weer leiden tot groei in 

werkgelegenheid, zoals ook al zichtbaar is in de life sciences & health sector. 
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 In de periode 2008-2014 groeide de arbeidsproductiviteit in de sectoren smart services, leisure en 

logistiek groeide minder met gemiddeld resp. 1,6%, 0,4% en 0,9% per jaar. De werkgelegenheid 

in de sectoren logistiek en leisure groeide echter wel met gemiddeld 1,2% en 0,4% per jaar. Als 

gekeken wordt naar het aandeel van de afzonderlijke topsectoren in het BRP van Zuid-Limburg 

dan is zichtbaar dat met name life sciences & health en chemie meer zijn gaan bijdragen de 

afgelopen jaren (respectievelijk +1,3 en +3,1%-punt). De andere Zuid-Limburgse topsectoren zijn 

over de periode 2008-2014 ook relatief meer gaan bijdragen, maar hier is de groei minder groot. 

In totaal is het aandeel van de Zuid-Limburgse topsectoren binnen het BRP toegenomen van 46% 

naar 52,5%. De verhouding in bijdrage van het mkb en het grootbedrijf is tussen 2008 en 2014 

ook wat veranderd, het grootbedrijf is relatief meer bij gaan dragen. In 2008 droeg het MKB 47,1% 

bij, in 2014 was dit 44,2%. In de innovatieve sectoren chemie en life sciences & health is het 

aandeel van het mkb in de toegevoegde waarde juist toegenomen.  

 Ook zijn er andere belangrijke aanwijzingen dat het de goede kant op gaat in Zuid-Limburg. Zo 

wordt met de grootschalige campusontwikkelingen ingezet op de twee sterkst groeiende sectoren 

in Zuid-Limburg (chemie en life sciences & health). Als we inzoomen op de projecten die door 

LED worden gefaciliteerd en financieel worden ondersteund, zien we een relatief hoge inzet van 

middelen op die sectoren die (op basis van de outcomegegevens) het meest innovatief lijken te 

zijn. Circa de helft van de geïnvesteerde middelen is naar projecten in de sectoren chemie, life 

sciences & health en techniek/industrie in brede zin gegaan. Dit zijn ook projecten die bijdragen 

aan de acceleratie-effecten voor een hoger rendement, juist op die plekken waar andere partijen 

uit de triple helix een minder sturende rol hebben. Dat zit hem met name in het versterken van het 

innovatief vermogen en ketendichtheid van het MKB en het stimuleren van techniekonderwijs. Op 

het gebied van cross-overs is wellicht nog terrein te winnen. Met deze focus lijkt het er in ieder 

geval op dat de partijen in Zuid-Limburg “op de juiste knoppen drukken”.  

 Ook uit de benchmark – waarin Zuid-Limburg wordt vergeleken met de gemiddelde ontwikkeling in 

Nederland en met een aantal Europese topregio’s – blijkt dat Zuid Limburg op de goede weg is. 

Daaruit kan worden opgemaakt dat de Zuid-Limburgse topsectoren boven verwachting goed 

presteren tussen 2008 en 2014. De arbeidsproductiviteit in de meeste topsectoren groeide harder 

dan het Nederlandse gemiddelde voor diezelfde sectoren (m.u.v. de zogenaamde smart services, 

maar die sector is in Zuid Limburg later opgestart). In de chemie was dit 28,6% (ZL) om 11,9% 

(NL), in de overige maakindustrie 21,5% om 17,1% en in life sciences & health 26,9% om 18,9%. 

De groei van de totale arbeidsproductiviteit in Zuid-Limburg kwam in dezelfde periode boven het 

Nederlandse gemiddelde uit (respectievelijk 7,7% en 6,4%). Ook internationaal is te zien dat Zuid-

Limburg zich, qua groei van de arbeidsproductiviteit en qua relatieve toename van de industrie 

binnen de regionale economie, kan meten met Europese topregio’s. Alleen in de regio Stockholm 

groeide de arbeidsproductiviteit in de industrie harder, wat betreft de bijdrage aan het BRP laat 

Zuid-Limburg als enige een behoorlijke groei zien (+2,2%). In Lyon en Øresund nam het belang af 

en in Stockholm was de toename minimaal (+0,1%). De resultaten van de benchmark zijn 

daarmee een indicatie dat de acties, projecten en investeringen in Zuid-Limburg ook werkelijk 

verschil lijken te maken. 

 Omdat er belangrijke aanwijzingen zijn dat het groeipad goed is ingezet en dat de juiste dingen 

goed worden gedaan in Zuid-Limburg, mag verwacht worden dat de stijgende lijn ook de komende 

jaren wordt doorgetrokken. Wanneer we allereerst kijken naar de investeringen die de afgelopen 

jaren zijn gedaan en die nog in de pijplijn zitten, is het de verwachting dat het BRP van Zuid-

Limburg tussen 2016 en 2020 met maximaal € 3,1 mld. toeneemt naar € 23,7 mld (2016 Jump 1). 

Indien dit wordt gerealiseerd zou dit een relatieve toename zijn die anderhalf keer zo groot is 

(+15,6%) dan door het CPB wordt verwacht voor de totale Nederlandse economie in dezelfde 
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periode (+9,9%). Gerekend vanaf 2011 is dit een toename van € 4,1 mld en dat is 1,1, mld meer 

dan dat in 2014, toen de vorige monitor uit werd gevoerd, werd verwacht (2014 Jump 1). Wanneer 

we vervolgens ervan uitgaan dat het huidige investeringsniveau ook wordt doorgezet, komt het 

BRP in 2020 uit op € 25,3 mld, € 5,5 mld. boven het BRP van 2011 (2016 Jump 2). Dit ligt € 0,5 

mld. boven de prognose uit de monitor van 2014. Deze ging uit van een prognose van een groei 

van €5 mld. tot 2020 (2014 Jump 2). 

 Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat het gewenste vliegwiel op gang begint te komen. Daarbij 

moeten we ons realiseren, dat sprake is van een schoksgewijze transformatie. Het economisch 

programma in Zuid-Limburg is pas in 2011 gestart en begint na een aanloopperiode van enkele 

jaren nu pas echt tot ontwikkeling te komen. Vijf jaren voor de aanloop is ook vergeleken met 

bijvoorbeeld de Brainportregio’s die al in de jaren ’90 zijn gestart. Economische groei zal dus niet 

langs een lineair tijdpad verlopen. De kosten gaan voor de baat uit. Economische 

structuurversterking en innovatie kosten tijd en geld. Daarna komt het vliegwiel op gang en 

kunnen de vruchten van de inspanningen worden geplukt.  

 Daarbij speelt ook de economische crisis, die terug te zien is in de cijfers van 2011-2014, met een 

stevige dip in 2012, een belangrijke rol in de groeivertraging. Vanaf 2014 zien we de Zuid 

Limburgse economie weer stevig aantrekken (5,4%; meer dan twee keer zoveel als de groei voor 

heel Nederland). Nu het tijd wordt om te oogsten en de economie weer aantrekt mogen we een 

verdere versnelling van de economische groei verwachten.  

 Daarbij moet ook in aanmerking worden genomen dat bij de monitor de investeringen en 

ontwikkelingen in de Kennis-as, campussen en het grootbedrijfsleven maar ten dele kunnen 

worden meegenomen. Deze investeringen in groei en structuurversterking van de afgelopen jaren 

zullen daarmee ook de groei verder aanjagen zeker als Limburg in staat is de structuur van de 

economie (arbeidsmarkt, ondernemerschap) en het grensoverschrijdend werken verder te 

versterken. 

 Om de mogelijke verdere groeiversnelling in de regio in beeld te brengen hebben we een aantal 

alternatieve scenario’s ontwikkeld ten opzichte van het scenario Jump 2 2016. Het 

ambitiescenario M+ gaat uit van het doorzetten van de groei zoals deze in 2015 is ingezet. Het 

vliegwiel is conform op gang gekomen, zo luidt de redenatie bij dit scenario. Dit levert een BRP op 

in 2020 van € 25,5 mld. Wanneer we uitgaan van een additioneel “inhaaleffect” als gevolg van de 
crisis, dan zou met het ambitiescenario Scen+++ een BRP van € 26 mld worden gerealiseerd.  

 Op basis van deze scenario’s blijft de ambitie van gezamenlijke LED partners van € 28,2 mld. 
BRP (i.e. € 8,5 miljard groei en 17.000 extra banen) realistisch. Te verwachten valt op basis van 

de scenario’s Jump2 2016, M+ en Scen+++ dat deze ambitie ergens rond 2022/2023 gerealiseerd 

kan worden. Bij de start van het Brainport2020 programma is de ambitie van dat programma 

vertaald naar Zuid-Limburg en door de triple helix partijen omarmd. De ambitie is het resultaat van 

autonome economische groei, de groei van het grootbedrijf, de ontwikkeling van de campussen 

en de deels afgeleide extra bijdrage van het MKB aan de economische groei van Zuid-Limburg. 

Voor het realiseren van deze ambitie is het essentieel om de structuurversterking van de Zuid 

Limburgse economie met kracht door te zetten. 
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0.2. Perspectief voor de volgende fase 

 Achterblijvende arbeidsparticipatie: Om als Zuid-Limburg structureel mee te kunnen draaien als 

economische topregio en het ambitieniveau op de middellange termijn te halen vraagt een aantal 

punten de aandacht zoals blijkt uit de onderzoeksmatige conclusies. Achterblijvende 

arbeidsparticipatie: (het aandeel van de potentiële beroepsbevolking dat wil werken of werk heeft), 

deze bedraagt 65,2% tegenover 70,2% landelijk. Ook ondernemerschap en innovatie bij mkb’ers 

loopt achter op de rest van Nederland. Zo is het aantal startende bedrijven landelijk ca. 1,1% per 

jaar van de totale bedrijvigheid, in Zuid-Limburg is dit jaarlijks slechts 0,6%. Ook het aantal 

ZZP’ers ligt een stuk lager, namelijk 48 per 1.000 inwoners gemiddeld in Nederland tegenover 37 

per 1.000 inwoners in Zuid-Limburg. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat sprake is van een 

mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (zo is 45% van de werklozen middelbaar 

opgeleid, maar is bijna 50% van de aangeboden vacatures op laag niveau). Wanneer we kijken 

naar deze analyse dringt zich een aantal ontwikkelingsrichtingen op die de triple helix partners 

kunnen helpen om tot een aanscherping van de koers te komen om de groei te versnellen. Het 

gaat om het aanpakken van structurele onevenwichtigheden, schaal, ondernemerschap en 

ketendichtheid en focus. 

 Aanpakken structurele onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt: aandachtspunten voor Zuid-

Limburg blijven de arbeidsmarkt en -participatie en het innovatief vermogen en ondernemerschap 

in de regio. Zolang deze onevenwichtigheden binnen de Zuid-Limburgse economie niet structureel 

worden verholpen, blijft het de vraag of het maximale potentieel gerealiseerd kan worden. Zo is 

het voor te stellen dat als de regio niet de 800 nieuwe banen voor VDL Nedcar kan vullen, het 

bedrijf op termijn niet opnieuw de voorkeur heeft voor Zuid-Limburg. Op beide onderdelen is het 

nodige in de verf gezet, denk aan de sociale agenda van de provincie, het initiatief voor 

arbeidsmarkt andersom en de mkb aanpak (zie ook hieronder). Toch leidt dit nog niet tot 

voldoende tastbare resultaten en blijkt de problematiek zeer weerbarstig. Het is de vraag of er 

wellicht iets anders nodig is dan tot nu toe al is gedaan in Zuid-Limburg.  

 Ondernemerschap en ketendichtheid in de regio: met verschillende maatregelen wordt in Zuid-

Limburg op dit moment hard gewerkt aan het versterken van het innovatief vermogen van 

ondernemers en de ketendichtheid binnen de regionale topsectoren. Ingezet wordt op mkb’ers die 
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samenwerken en aan open innovatie doen (bijvoorbeeld met versnellingstafels), regelingen voor 

start-ups en spin-offs binnen de campusomgevingen (Brightlands Innovation Factory) etc. De 

vraag is of het voldoende is om dit allemaal van onderaf uit de eigen regio te laten komen of dat 

het wellicht de moeite loont om aanvullend ook meer in te zetten op het strategisch acquireren van 

ontbrekende schakels binnen de productieketen in Zuid-Limburg. Daarmee wordt meer 

toegevoegde waarde de regio ingetrokken en dit zou tegelijkertijd een boost kunnen geven aan 

het ondernemerschap. Het acquireren van een ontbrekende schakel kan bijvoorbeeld een 

belangrijke toeleverancier zijn van het potentieel nieuw automotive cluster rondom VDL Nedcar. 

Nu daar steeds meer wordt geproduceerd en daarvoor dus steeds meer toelevering plaatsvindt, 

zal het in potentie aantrekkelijker worden voor toeleveranciers zich in de nabijheid te vestigen.  

 Schaal van de regio: kijkend naar regio’s als Lyon (€ 228 mld.), Stockholm (€ 186 mld.) en 

Øresund (€ 156 mld.), maar ook bijvoorbeeld de Randstad in Nederland (€ 252 mld.), dan zijn dit 
regio’s met een omvang (qua BRP) die 5 tot 10 keer zo groot is als Zuid-Limburg. Het 

agglomeratievoordeel van deze regio’s is dat zij kunnen putten uit een veel grotere arbeidsmarkt, 

meer creativiteit en innovatiekracht en een grotere diversiteit aan bedrijvigheid binnen 

gerelateerde sectoren (related variety). Het CPB heeft berekend (op basis van marktpotentieel) 

dat bij het wegvallen van grensbarrières, agglomeratievoordelen stevig kunnen oplopen voor Zuid-

Limburg. Een toename van het arbeidsaanbod van tussen de 1.900 en 5.300 personen, een 

toename van het aantal banen van tussen de 2.400 en 6.600 en een toename van het BRP 

tussen de € 250 mln. en € 710 mln.1 Voor Zuid-Limburg betekent dit dat het de moeite loont meer 

te investeren in agglomeratievorming met het omliggend stedelijk gebied in de Euregio (Luik, 

Hasselt en Aachen). Samen is de Euregio momenteel goed voor een BRP van € 110 mld., niet 
onbelangrijk, maar relevanter is nog dat aan alle drie de kanten van de grens bedrijvigheid en 

kennisinstellingen aanwezig zijn die elkaar kunnen versterken. Dat betekent waarschijnlijk ook dat 

er in de verschillende subregio’s van de Euregio in ieder geval de potentie aanwezig is voor een 

                                                      
1 CPB, 2016, De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen. 
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grensoverschrijdende arbeidsmarkt, omdat om dezelfde vaardigheden wordt gevraagd. Dit 

grensoverschrijdende ecosysteem van clusters is hieronder weergegeven:  

 Focus op de sectoren: uit de outcomegegevens per sector blijkt dat er drie sectoren voor Zuid-

Limburg uitspringen, dat zijn de chemie, de overige maakindustrie en life sciences en health. In 

deze sectoren wordt bovengemiddelde groei genoteerd in arbeidsproductiviteit en toegevoegde 

waarde. Binnen het economisch programma wordt ook nog ingezet op andere topsectoren; 

toerisme en recreatie, smart services en logistiek. Wanneer de groei in deze laatstgenoemde 

sectoren achter blijft lopen bij de stevige groeiers, loont het voor Zuid-Limburg wellicht de moeite 

om het aantal topsectoren te heroverwegen of een duidelijker prioritering aan te brengen (op basis 

van het onderscheid tussen ‘core’, de werkelijk stuwende sectoren, en ‘enabling’, de sectoren die 
ondersteunend zijn aan de stuwende sectoren). Bij een dergelijke heroverweging zou het 

wenkende perspectief een belangrijke rol kunnen spelen. Bij het aanbrengen van focus zijn niet 

alleen de sectoren die zelfstandig sterk groeien belangrijk, maar juist ook sectoren die elkaar 

wezenlijk versterken. Een sterke combinatie van sectoren die elkaar versterken en de 

aanwezigheid van de benodigde vaardigheden op de regionale arbeidsmarkt (in aansluiting op het 

onderwijs dat in Zuid-Limburg geboden wordt) zouden in samenhang een unieke propositie op 

kunnen leveren die Zuid-Limburg een competitief voordeel geeft. 

 Verwachtingsmanagement: Belangrijk in deze fase is dan ook het verwachtingsmanagement in 

relatie tot de ambities en alle stakeholders voldoende meenemen in het transformatiedenken. Het 

zou zonde zijn de handdoek in de ring te gooien, omdat het idee leeft dat de regio nog niet op het 

lineaire groeipad voor de ambitie zit. Daarmee bestaat het risico dat het kind met het badwater 

wordt weggegooid. Juist nu is het belangrijk te laten zien dat de goede dingen worden gedaan om 

te accelereren en dat er een stevig fundament is gelegd om de gezamenlijke aanpak nu met 

kracht door te zetten. 
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1. AANLEIDING 

In 2011 is gestart met de uitvoering van de Brainport 2020 agenda, de gezamenlijke economische 

agenda en ambitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (de zogeheten triple helix) in de 

zes regio’s in Zuidoost Nederland. De agenda heeft als doel Zuidoost Nederland structureel tot de 

toptechnologische regio’s ter wereld te laten horen. Het waarmaken van deze ambitie is een meerjarig 

proces en vraagt om een transformatie van de economische structuur in de regio’s. In elk van de 

afzonderlijke regio’s is sinds 2011 een triple helix organisatie actief waarin bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden gezamenlijk de economische koers voor de regio uitstippelen. Voor 

het Zuid-Limburgse deel van het Brainport 2020 programma is Limburg Economic Development (LED) 

de netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor het verbinden, aanjagen en monitoren van het 

programma. De partijen in Zuid-Limburg hebben zich bij de start verbonden aan de ambitie een extra 

bijdrage aan het BRP van € 8,5 mld. te realiseren (van 19,8 mld. in 2011 naar 28,3 mld. in 2020).  

Ongeveer in dezelfde periode dat de Brainport 2020 agenda werd opgesteld en met de uitvoering 

werd gestart, werd in Zuid-Limburg het actieplan ‘Een Koers voor Limburg’ opgesteld. Een programma 
gericht op de thema’s economie, wonen, onderwijs en zorg met als doelstelling een florerende, 

internationale economie om welvaart en welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg ook in de toekomst 

te waarborgen. ‘Een Koers voor Limburg’ vormde het Zuid-Limburgse antwoord op de negatieve 

bevolkingsontwikkeling van de jaren daarvoor en de prognoses waarin een verdere afname van de 

bevolking en sterke vergrijzing werd voorspeld. Voor het thema economie binnen ‘Een Koers voor 
Limburg’ werden de aanpak en ambitie die voortkwam uit de Brainport 2020 agenda integraal 
overgenomen. 

De Brainport 2020 agenda bevat acties binnen de vier domeinen basics, people, technology en 

business. De triple helix partijen in Zuid-Limburg zijn samen verantwoordelijk voor uitvoering hiervan. 

Belangrijke pijlers voor het Zuid-Limburgse deel van de agenda zijn de Brightlands campussen, de 

doorstart en doorontwikkeling van VDL Nedcar en de Kennis-As. Ook wordt in de eerste jaren mede 

door middel van een projectaanpak invulling gegeven aan deze agenda. Projecten en ideeën binnen 

de vier domeinen die kunnen bijdragen aan de macrodoelstellingen van de Brainport 2020 agenda 

worden doorontwikkeld naar een haalbaar projectplan dat wordt uitgevoerd door ondernemers, 

kennisinstellingen en overheden. LED faciliteert deze projectaanpak door inbreng van kennis, het 

leggen van verbindingen, de inzet van middelen en monitoring. Voor business en technology werden 

projecten nader onderverdeeld naar de kernsectoren van het economisch beleid: Chemie en 

Materialen, Life Sciences & Health, Care & Systems, (nieuwe) Energie en Logistiek. Later zijn, bij de 

inpassing van ‘Een Koers voor Limburg’, Leisure en Smart Services daar aan toegevoegd. In de vorm 

van de vier domeinen basis, people, technology en business was sprake van programmatische 

samenhang, maar projecten hadden ieder hun eigen mijlpalen, doelen en beoogde resultaten. Per 

domein zijn ambities en beoogde resultaten verder niet uitgewerkt. Wel is aan de start een 

overkoepelende doelstelling voor economische groei voor Zuid-Limburg vastgesteld. Voor een 

schematische weergave hiervan wordt verwezen naar de oorspronkelijke programmaposter zoals 

deze is opgesteld voor het onderdeel economie van ‘Een Koers voor Limburg’.  

Eind 2013 is door Public Result het Brainport 2020 scenario, in nauwe samenwerking met LED, 

vastgesteld. Daaruit werd duidelijk dat een groei van € 8,5 mld. erg ambitieus, maar mogelijk is in een 

periode van 10 jaar, mits alles op alles gezet wordt.2 Vervolgens is in de tweede helft van 2014 

                                                      
2 Zie hiervoor de notitie Scenario doelstellingen Brainport 2020 Zuid-Limburg 
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onderzoek gedaan naar het resultaat van de inspanningen tot nu toe. Niet alleen de inspanningen 

geleverd door LED en de uitvoerders van de projecten die door LED worden ondersteund, maar van 

alle (grote) investeringen in de Zuid-Limburgse economie. Hiervoor is o.a. ook gekeken naar het 

Kennis-as programma en de investeringen die door provincie en bedrijfsleven in de campussen zijn 

gedaan. Naar verwachting zou met het destijds bekende pakket aan maatregelen ca. € 3 mld. van de 
€ 8,5 mld. worden gerealiseerd in 2020. De aanpak op gelijke wijze voortzetten met een vergelijkbaar 

investeringsvolume in de periode daaropvolgend zou in 2020 ca. € 5 mld. van de beoogde € 8,5 mld. 
extra bijdrage aan het BRP kunnen betekenen. Om het resterende gat te dichten (€ 3,5 mld.) is het 
nodig extra sprongkracht te ontwikkelen. Dit kan met zogeheten acceleratie-effecten om een hoger 

rendement per geïnvesteerde euro te realiseren.3 Voor Zuid-Limburg zijn de volgende acceleratie-

effecten te onderscheiden:  

Acceleratie-effect Max. extra rendement 

I. Acceleratie effect LED (lerend vermogen) 11% 

II. Acceleratie effect cross-overs 9% 

III. Versterking innovatief vermogen en 
ketendichtheid 10% 

IV. Basics en people 42% 

   A. Imago 16% 

   B. Grensbarrières opgeheven 5% 

   C. Woon en leefklimaat 18% 

   D. Techniek-initiatieven 5% 

V. Herstel zet door 13% 

Totaal (cumulatief) 84% 

(N.B. voor een aantal acceleratie-effecten zijn gemiddelden weergegeven omdat deze per cluster anders 

uitpakken. Daardoor lijkt het alsof deze niet volledig optellen). 

Voor de triple helix partijen in Zuid-Limburg is dit aanleiding geweest om de aanpak zoals die de 

afgelopen jaren heeft gelopen te herzien en de programmatische context te verstevigen. Lopende 

projecten worden voortgezet en LED blijft ook in de komende jaren nog projecten en initiatieven 

ondersteunen met kennis, middelen en verbindingen. Wel is er voor gekozen meer focus aan te 

brengen en te gaan werken met zes programmalijnen. Nieuwe initiatieven en projecten die bij LED 

worden ingediend voor ondersteuning dienen binnen deze programmalijnen geïnitieerd te worden. 

Daarbij heeft ieder in de triple helix een rol, want het is niet het programma van LED, maar het 

programma voor de hele Zuid-Limburgse economie. De zes programmalijnen voor het economisch 

programma Zuid-Limburg zijn: 

1. EuroStad 

2. Brightlands innovation factory 

3. Integrale aanpak MKB 

4. Vraaggestuurde arbeidsmarktaanpak 

5. Techniekonderwijs 

6. Economische profilering 

                                                      
3 Zie hiervoor het rapport ‘Extra sprongkracht. Programmamonitor economie Zuid-Limburg.’ 
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De triple helix partners zijn aan zet om het programma te realiseren. LED fungeert in deze 

programmatische aanpak als aanjager en verbinder, de triple helix partijen (waarvan 

vertegenwoordigers samen het bestuur van LED vormen) bepalen de prioriteiten en voeren uiteindelijk 

de projecten uit. De rol van LED is die van een overlegtafel waaraan stakeholders samen de 

samenhang in het programma bewaken, het bij elkaar brengen van organisaties en initiatieven op 

(nieuwe) programma’s en projecten, het geven van een extra push aan de projectondersteuning in de 

vorm van financiering alsmede het inbrengen van kennis en monitoring van de voortgang.  

Twee jaar na het rapport ‘Extra sprongkracht. Programmamonitor economie Zuid-Limburg’, wil LED 

opnieuw de thermometer in de Zuid-Limburgse economie en in het regionale economische 

programma steken. Dit vraagt om een update en, vanwege de nieuwe programmatische context met 

de zes programmalijnen, verdieping van de methodiek. In de zes programmalijnen zijn de eerder 

genoemde acceleratie-effecten te herkennen en het is ook mogelijk de programmalijnen terug te 

vertalen naar business, technology, people & basics zo je wilt. Voor de inrichting van de monitor kan 

dit gegeven gebruikt worden om de resultaten uit de vorige meting mee te nemen en tegelijk ook de 

extra inspanningen en beoogde resultaten zichtbaar te maken op die onderdelen die voorheen nog 

geen deel van de aanpak uitmaakten. 

Met deze resultaten willen de partijen die gezamenlijk aan het economisch programma in Zuid-

Limburg werken antwoord krijgen op een aantal vragen. In hoeverre zijn we in staat om de 

sprongkracht te ontwikkelen die in de vorige monitor nodig bleek te zijn? Gaan de ontwikkelingen in 

Zuid-Limburg snel genoeg om economische ontwikkelingen elders bij te benen? Is Zuid-Limburg 

competitief genoeg? Beschikt de regio over voldoende massa? Met antwoorden op deze vragen 

kunnen de partijen weer een volgende fase in.  

Leeswijzer 

De monitor is opgebouwd aan de hand van de resultaten van: de projecten, de programmalijnen en de 

outcome om deze vervolgens met elkaar in verband te brengen. Zo ontwikkelen we niet alleen gevoel 

voor wat er operationeel is gebeurd, maar kijgen we ook een onderbouwing in welke richting de 

resultaten zich vanuit verschillende invalshoeken bewegen en ontstaat een indruk van de stand van 

de Zuid-Limburgse economie, de bijdrage die het progamma daar aan heeft geleverd en de 

toegevoegde waarde van de rol van LED daarin. 

 

Zodoende vindt u in de eerste paragraaf de monitoringsopzet. Deze wordt toegelicht aan de hand van 

de programmaposter die voor dit onderzoek is opgesteld. Vervolgens wordt op hoofdlijnen ingegaan 

op de resultaten die voortkomen uit de projectenmonitor zoals deze door UNU-MERIT wordt 

uitgevoerd. In het derde hoofdstuk worden indicatoren voorgesteld om de nieuwe programmalijnen 

van het economisch programma in Zuid-Limburg te monitoren. Ook wordt direct een nulmeting 

uitgevoerd. Daarna wordt in hoofdstuk 5 naar de outcome cijfers gekeken, oftewel is er van de inzet 

de afgelopen jaren al iets terug te zien in het economische resultaat van de regio. In het slothoofdstuk 

worden deze outcomeresultaten in perspectief geplaatst door te kijken of er aanwijzingen zijn dat de 

triple helix aanpak in Zuid-Limburg heeft bijgedragen aan deze resultaten. Daarnaast wordt door het 

uitvoeren van een benchmark inzichtelijk gemaakt of de economische prestaties in nationaal en 

internationaal opzicht boven of beneden verwachting zijn. In het slothoofdstuk wordt op basis van de 

monitoringsresultaten een aantal perspectieven en denkrichtingen geschetst voor de volgende fase. 
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2. MONITORINGSOPZET 

Op pagina 14/15 staat een programmaposter die het economisch programma in Zuid-Limburg en de 

monitoringsopzet daarvan weergeeft. In deze schematische weergave van het economisch 

programma in Zuid-Limburg, zijn de veronderstelde relaties en mechanismen tussen acties, resultaten 

en effecten zichtbaar. Daarmee is de poster direct ook een weergave van het design van de monitor 

van het economisch programma in Zuid-Limburg. Op de poster wordt weergegeven hoe projecten, 

programmalijnen en de gewenste maatschappelijke effecten met elkaar samenhangen.  

2.1. Projectenmonitor 

Onderaan de poster staan de projecten (geen uitputtend overzicht) die door LED worden ondersteund. 

De voortgang en output per project wordt bijgehouden door UNU-MERIT. Dit gebeurt aan de hand van 

monitoringsgesprekken met de projecttrekkers. Dit zijn veelal projecten met een pilot-karakter, 

projecten die faciliterend zijn, projecten die bijdragen aan (economische) structuurversterking en aan 

onderlinge samenwerking en verbinding van partijen. Niet alle projecten zijn toe te delen aan een van 

de programmalijnen, omdat dit grotendeels projecten zijn die al liepen voor de nieuwe 

programmatische aanpak. Waar mogelijk zijn projecten wel toegedeeld aan de meest passende 

programmalijn op basis van de projectomschrijving. Relevant voor de monitor dit jaar is dat een deel 

van de projecten in de realisatiefase terechtkomt, waardoor de mogelijkheid zich voordoet om te 

toetsen of oorspronkelijke verwachtingen bij projecten ook worden waargemaakt. Daarnaast kunnen 

hiermee kengetallen worden opgehaald over de success rate van projecten en over de bijdrage die 

wordt geleverd aan de doelen en effecten die met het economisch programma Zuid-Limburg worden 

nagestreefd. Om te achterhalen of er aan de verwachtingen is voldaan, of er sprake is van bijvangst 

(soms leidt een project tot resultaten die vooraf niet konden worden voorzien) en wat de bijdrage is 

geweest aan het economisch programma is een vragenlijst opgesteld (zie bijlage 1). Deze lijst sluit 

aan op de veronderstelde relaties in de programmaposter. Ook is de vraag naar deze gegevens in lijn 

met de excelbestanden die zijn opgesteld, en gevalideerd, voor het meten van de voortgang van het 

economisch programma in 2014. Daarmee wordt er voortgebouwd op het werk dat reeds gedaan is in 

voorgaande onderzoeken en zijn resultaten ook op belangrijke onderdelen te vergelijken. 

2.2. Monitor programmalijnen 

Het economisch programma wordt uitgevoerd door alle partners uit de triple helix. De gezamenlijke 

inspanningen van deze partijen (niet alleen de door LED ondersteunde projecten, maar ook de andere 

activiteiten uitgevoerd door de partners, bijvoorbeeld het Kennis-as programma van provincie en het 

programma Arbeidsmarkt Andersom) leiden tot resultaten op het niveau van de zes programmalijnen.  

1. EuroStad 

2. Brightlands innovation factory 

3. Integrale aanpak MKB 

4. Vraaggestuurde arbeidsmarktaanpak 

5. Techniekonderwijs 

6. Economische profilering 

Deze programmalijnen zijn nieuw ten opzichte van de vorige monitor en daarom wordt in deze 

rapportage een voorstel gedaan voor de kernindicatoren om de programmalijnen te monitoren. 

Daarnaast wordt direct een nulmeting uitgevoerd. 
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2.3. Monitor van de outcome 

Het realiseren van deze resultaten binnen de programmalijnen draagt op termijn ook bij aan de doelen 

en effecten die bovenin de programmaposter zijn geformuleerd: 

 € 8,5 mld. extra omzet in 2020 

 Toppositie in Europa 

 17.000 nieuwe banen 

 Vrijwel geen werkloosheid meer 

 

In dit rapport worden de outcome resultaten tot nu toe in beeld gebracht. Deze resultaten worden 

verdiept door een onderscheid te maken naar de topsectoren waar Zuid-Limburg op inzet en naar het 

(eventueel) verschil in resultaat in het MKB en het grootbedrijf te kijken. 

2.4. Meerwaarde gerealiseerd: de resultaten in perspectief 

De (causale) relaties tussen de verschillende onderdelen op de poster zijn niet 100% hard te maken, 

want veel verschillende factoren (waaronder ook niet direct te beïnvloeden externe factoren) hebben 

een positieve of negatieve impact op bijvoorbeeld het aantal banen. Een toename van het aantal 

banen in Zuid-Limburg bijvoorbeeld kan daarmee niet een-op-een worden toegeschreven aan de inzet 

in het kader van het economisch programma. Toch willen we weten of we het verschil hebben 

gemaakt, oftewel zouden we deze resultaten ook zonder de aanpak zoals deze de afgelopen jaren is 

uitgevoerd, hebben bereikt? Er is helaas geen parallel universum waarin dit nulexperiment wordt 

uitgevoerd, dus aantonen of het verschil gemaakt is, kan hooguit op basis van circumstantial 

evidence. Uit onderzoek en ervaringen in andere regio’s is inmiddels veel bekend over de knoppen 
waaraan gedraaid kan worden en welke kant deze dan op moeten worden gedraaid. Door na te gaan 

of de juiste dingen zijn gedaan en of deze goed zijn gedaan, wordt (indien dit het geval is) aannemelijk 

dat een belangrijke bijdrage is geleverd aan een eventueel positief resultaat, oftewel het verschil is 

gemaakt. Dit zijn de indicatoren die we meten bij het onderdeel “resultaten in perspectief”. Het in 
perspectief plaatsen van de resultaten als structureel onderdeel van de monitor, zorgt ervoor dat 

partijen meer grip krijgen op wat de goede dingen zijn en hoe deze goed uitgevoerd kunnen worden 

en daardoor wordt het makkelijker om het programma zo nodig bij te sturen.  
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3. RESULTATEN IN ZUID-LIMBURG TOT NU TOE 

Sinds de start van de gezamenlijke economische aanpak in Zuid-Limburg zijn al de nodige resultaten 

geboekt. In dit hoofdstuk wordt hier een puntsgewijs overzicht van gegeven. 

 Triple helix partners hebben (voor zover bekend) in totaal voor ruim € 810 mln. geïnvesteerd of 
toegezegd te investeren, daarvan is minstens € 250 mln. bedoeld voor R&D. 

 In Zuid-Limburg zijn drie Brightlands campussen en campusorganisaties opgezet: de Chemelot 

Campus, de Maastricht Health Campus en de Smart Services Campus. 

 Het Kennis-As programma, o.a. bedoeld om de drie campussen in Zuid-Limburg en de campus in 

Noord-Limburg te versterken en met elkaar te verbinden, wordt uitgevoerd. Als onderdeel daarvan 

zijn zes nieuwe onderzoeksinstituten in Zuid-Limburg opgezet:  

o Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) 

o Chemelot Institute for Science & Technology (Chemelot InSciTe) 

o Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine (MERLN) 

o Maastricht Multimodal Molecular Imaging institute (M4I) 

o Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) 

o Business Intelligence & Smart Services (BISS) 

 Voor leerlingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de regio zijn respectievelijk twee 

centra voor innovatief vakmanschap (chemie en zorgtechniek) en drie centres of expertise (chemie, 

zorg & technologie en nieuwe energie) gestart. 

 Sinds 2014 worden bij VDL Nedcar in opdracht van BMW diverse modellen van de mini 

geproduceerd. De werkgelegenheid bij het bedrijf neemt het komende jaar toe tot ca. 4.500 toe is de 

verwachting. Bij de doorstart in 2014 waren dit er nog 1.500. 

 LED heeft ruim 80 projecten ondersteund met een financiële bijdrage en inbreng van kennis. De 

voortgang van de projecten wordt bijgehouden door UNU-MERIT. Deze projectenmonitor is gebruikt 

om een overzicht te geven van de (te verwachten) resultaten van de projecten. In totaal is de 

financiële bijdrage van LED ca. € 5,4 mln. geweest over de periode 2011-2016. Deze bijdrage heeft 

in alle gevallen minimaal voor een matching van de investering gezorgd en in een aantal gevallen tot 

een substantiële hefboom, in totaal is door derden in dezelfde projecten ruim € 22 mln. geïnvesteerd.  

 LED ondersteunt de ontwikkeling van projecten aan de voorkant. De eerste projecten zijn 

gerealiseerd, tal van projecten zijn nog in uitvoering. De eerste gerealiseerde projecten zijn nu al 

goed voor een bijdrage van naar schatting € 60 mln. aan het BRP van Zuid-Limburg en 215 

voltijdsbanen. Op basis van de inspanningen tot nu toe zal dit oplopen naar een realisatie van tussen 

de € 400 mln. en € 1 mld. extra BRP en ruim 3.300 banen (prognoses projectuitvoerders).  
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 Tevens hebben de ondersteunde projecten bijgedragen aan nieuwe trainingen en opleidingen: 

o 8 voltijdsopleidingen (o.a. maintenance technicians en zorg & technologie). 

o 2 deeltijdopleidingen (o.a. voor customer service medewerkers) 

o 67 opleidingsmodules (o.a. lespakket circulaire economie en onderzoekstraining) 

o 5 workshops / trainingen (o.a. voor professionalisering docenten en coaching) 

o 7 in-company opleidingen (o.a. bij VDL, Medtronic en zorginstellingen) 

o 19 stageplaatsen / opdrachten voor studenten (o.a. uitwerken innovatieve ideeën op het 

gebied van nieuwe energie door ondernemers en studenten) 

o 1 ander werkervaringstraject 

 Er zijn 96 nieuwe producten ontwikkeld (o.a. nieuwe baksteen uit gebruikte materialen, hergebruik 

poeder uit 3D printer), 13 nieuwe toepassingen en 4 nieuwe diensten (o.a. digitale werving 

proefpersonen, e-bike te verkrijgen bij verhuurpunt met geïntegreerde tablet voor op maat gemaakte 

fietsroutes). 

 Meer dan 700 bedrijven zijn betrokken bij deze projecten (waarvan ruim 80 bij Limburg Magnet): 

zowel startende ondernemers, gevestigde mkb’ers en grote bedrijven. 

 Met de eerste 4 rondes Limburgse Versnellingstafels: 500 bezoekers pitch events, 23 

versnellingstafels, 208 deelnemers aan de tafels, 60 concrete business proposities (waarvan 43 

nader uitgewerkt), 9 nieuwe concepten, 12 nieuwe producten en 3 nieuwe ondernemingen. 

 Met STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) & STEM II is volwaardig 

wetenschaps- en techniekonderwijs geïntegreerd in het lesprogramma van 40 scholen (24% van alle 

scholen) voor ruim 10.000 basisschoolleerlingen (26% van alle leerlingen).  
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4. MONITOR PROGRAMMALIJNEN 

In dit hoofdstuk wordt per programmalijn beschreven wat de beoogde doelen en resultaten zijn. 

Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor een of meerdere indicatoren om de voortgang op de 

programmalijnen te kunnen meten. Indien relevant wordt direct ook de meerjarige ontwikkeling 

weergegeven op de indicatoren. In de bijlage is een nulmeting te vinden met de meest actuele cijfers 

zoals die beschikbaar zijn uit diverse bronnen.  

4.1. EuroStad en Eurolab 

Zuid-Limburg streeft ernaar om met de omliggende regio’s (Aken, Luik en Hasselt) toe te groeien naar 
een grensoverschrijdende polycentrische agglomeratie: EuroStad. Aan weerszijden van de grens zijn 

economische activiteiten complementair aan elkaar en door het wegnemen van grensbarrières kan de 

aantrekkelijkheid van de regio’s navenant toenemen.4 Het CPB heeft berekend (op basis van 

marktpotentieel) dat bij het wegvallen van grensbarrières, agglomeratievoordelen stevig kunnen oplopen 

voor Zuid-Limburg. Een toename van het arbeidsaanbod van tussen de 1.900 en 5.300 personen, een 

toename van het aantal banen van tussen de 2.400 en 6.600 en een toename van het BRP tussen de € 
250 mln. en € 710 mln.5 Met de Citydeal Eurolab, gesloten in het kader van de Agenda Stad, wordt 

concreet gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen. Het idee dat voor Zuid-Limburg de grootste 

kansen liggen in de samenwerking met de Duitse en Belgische buren is niet nieuw, maar de afgelopen 

jaren is er bewust voor gekozen eerst binnen de regio de zaken op de rit te krijgen met een gezamenlijke 

economische agenda en een gedeeld beeld naar de toekomst toe. Nu is het moment om ook naar buiten 

te treden en werk te maken van de grensoverschrijdende samenwerking.  

Voorstel is om de voortgang van deze programmalijn te meten aan de hand van de interactie tussen de 

inwoners van deze gebieden. Dit kan door te kijken naar bijvoorbeeld grensoverschrijdend woon-

werkverkeer en studenten die aan de andere kant van de grens gaan studeren. Hieronder is dit zoveel als 

mogelijk ingevuld, maar actuele cijfers voor bijvoorbeeld de grenspendel ontbreken. Ook is niet voor alle 

onderwijsinstellingen exact te achterhalen wat het aandeel Nederlandse, Belgische en Duitse leerlingen 

en studenten is. 

4.2. Brightlands innovation factory 

Op de Brightlands campussen – de groeimotoren van de Zuid-Limburgse economie – komt kennis, 

innovatie en bedrijvigheid samen. Dit moet leiden tot nieuwe bedrijvigheid op de campussen en een 

                                                      
4 Atlas voor Gemeenten, 2016, De aantrekkingskracht van de regio Zuid-Limburg. De agglomeratievoordelen en het 

woon- en leefklimaat in de regio Zuid-Limburg.  
5 CPB, 2016, De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen. 
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toename van het aantal kenniswerkers dat er actief is. Om dit mede te realiseren wordt gewerkt aan een 

ecosysteem voor start-ups op de campussen, de Brightlands Innovation Factory.  

Om de voortgang van de campusontwikkeling te kunnen meten wordt voorgesteld om per campus het 

aantal werknemers en het aantal bedrijfsvestigingen bij te houden. Het aantal arbeidsplaatsen op de 

campussen bedraag bijna 2.000 (peildatum 1 juli 2016). Zij werken bij in totaal 112 bedrijven die 

inmiddels op de campussen gevestigd zijn, daarvan is het grootste deel op de Chemelot Campus 

gevestigd (72 bedrijven). Daarnaast zijn er voor de Brightlands Innovation Factory (BIF) een aantal 

specifieke targets geformuleerd. Ook op deze indicatoren wordt de voortgang bijgehouden. 

4.3. Integrale aanpak MKB 

Er wordt al langer gewerkt aan het betrekken van het MKB bij het economisch programma in Zuid-

Limburg. Niet zo gek als bedacht wordt dat het MKB verantwoordelijk is voor liefst € 5 mld. van de totale 
economische opgave in de regio Zuid-Limburg. De initiatieven richting het MKB worden niet allemaal in 

samenhang uitgevoerd en het doel van deze programmalijn is om dit te stroomlijnen. Daarmee moet het 

innovatief vermogen en de ketendichtheid bevorderd worden.  

Veel van de initiatieven zijn gericht op het helpen van ondernemers met een goed idee bij het uitwerken 

van business plannen, het stimuleren van (open) innovatie bij en tussen bedrijven en het bevorderen van 

nieuwe bedrijvigheid in de regio (start-ups). Om het succes van de gestroomlijnde aanpak te meten wordt 

voorgesteld om het aantal betrokken MKB’ers bij de aanpak bij te houden, evenals het aantal vestigingen 

met 2-10 werknemers en het aantal vestigingen met 10 of meer werknemers. Door de afbakening op 

deze manier worden cijfers over groei van het aantal MKB’ers niet ‘vervuild’ door cijfers die betrekking 
hebben op ZZP’ers. ZZP’ers worden weergegeven als aandeel per 1.000 inwoners, omdat daarmee 
mogelijk iets kan worden gezegd over de ondernemingszin van de Zuid-Limburgse bevolking.  

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde 2020 

Aantal betrokken MKB’ers 
integrale MKB aanpak 

  450  700  

Aantal vestigingen 

(2-10 werknemers) 
  9.430 9.255 9.190  

Aantal vestigingen 

(10 of meer werknemers) 
  2.085 2.125 2.090  

Aantal ZZP’ers per 1.000 
inwoners 

40,3 40,8 42,0 43,9 45,8  
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4.4. Vraaggestuurde arbeidsmarktaanpak 

In Zuid-Limburg zijn bestaande arbeidsmarktinitiatieven samengevoegd en de regie is in handen van één 

programmadirecteur gelegd. De vraag van de werkgevers is het uitgangspunt in de aanpak. Wat heeft de 

ondernemer nu en straks aan competenties en vaardigheden nodig? En welke mensen, in de bijstand of 

WW, beschikken (in potentie) over deze competenties? Door stevige selectie, goede begeleiding aan de 

voorkant en training on the job, worden kandidaten in twee jaar tijd klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. 

Het is de bedoeling dat met deze aanpak 3.000 mensen aan het werk worden geholpen in Zuid-Limburg. 

Om de voortgang te meten, is het in de eerste plaats nodig om bij te houden of het inderdaad lukt om 

specifiek met deze aanpak 3.000 mensen aan het werk te helpen. Daarnaast is het zaak bij te houden 

hoe de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie zich ontwikkelen in Zuid-

Limburg als geheel.  

(*Cijfers wijken af van voorgaande onderzoeken. Sinds 2015 hanteert het CBS een nieuwe definitie van de 

werkzame beroepsbevolking (conform Europese standaarden). Voorheen was de definitie: iedereen tussen de 15 en 

65 die 12u p/w of meer werkt, nu is dat iedereen tussen 15 en 75 die 1u p/w of meer werkt. Alle bovenstaande cijfers 

zijn onderling vergelijkbaar conform de laatste definitie.) 

Voor een goede match op de arbeidsmarkt is het ook zaak dat het aanbod van (potentiële) werknemers 

goed aansluit op de vraag van werknemers. Een van de indicatoren die daarvoor gebruikt kan worden is 

het opleidingsniveau van de werkzame en werkloze beroepsbevolking.  

In de werkzame beroepsbevolking is te zien dat er relatief meer hoog opgeleiden bijkomen en dat het 

aandeel laag opgeleiden afneemt. Het aandeel middelbaar opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking 

blijft redelijk stabiel. In de werkloze beroepsbevolking is het aandeel laag opgeleiden relatief hoger dan in 

de werkzame beroepsbevolking en het aandeel neemt qua omvang ook minder snel af dan in de 

werkzame beroepsbevolking.  

4.5. Techniekonderwijs 

Op landelijk niveau (techniekpact) en in de regio wordt hard gewerkt om de keuze voor techniekonderwijs 

onder leerlingen en studenten te stimuleren. Dit is hard nodig om de vacatures die binnen technische 

sectoren zullen ontstaan ook te kunnen vervullen. Om de voortgang op deze programmalijn te meten 

wordt voorgesteld om het deelnamepercentage leerlingen en studenten die een techniekrichting kiezen 

bij te houden. Dit gebeurt op vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo niveau.  

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 Streefwaarde 

2020 

Werkzame beroepsbevolking* 283.000 284.000 281.000 276.500 280.000  

Bruto arbeidsparticipatie 64,4% 64,9% 65,2% 64,5% 65,2%  

Netto arbeidsparticipatie 60,9% 61,0% 60,3% 59,5% 60,6%  
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4.6. Economische profilering 

In Zuid-Limburg wordt al een aantal jaar gewerkt aan regiobranding. Eerst via het Regiobranding bureau, 

nu als onderdeel van LED en steeds meer andere partijen en stakeholders in het Zuid-Limburgse 

communiceren dezelfde boodschap. Het idee is dat met deze profilering zowel de trots en het bewustzijn 

van de inwoners van Zuid-Limburg toeneemt als dat het imago van Zuid-Limburg zich gunstig ontwikkelt 

onder potentiële vestigers (mensen en bedrijven) in Zuid-Limburg.  

Om de effecten van eerdere Zuid-Limburgse regiobranding campagnes te meten is in 2008, 2010 en 

2012 een imagometing uitgevoerd. In 2014 is geen vervolgonderzoek uitgevoerd, maar wellicht kan een 

dergelijk onderzoek weer gestart worden. Of de eerdere gehanteerde onderzoeksmethode dan ook de 

juiste is, zou in dat geval wel een punt van discussie kunnen zijn. Voor het meten van de indicator trots 

kan mogelijk gebruik gemaakt worden van het bevolkings- en bedrijvenonderzoek van de provincie 

Limburg.  
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5. RESULTATEN IN DE OUTCOME 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle inspanningen die binnen de verschillende programmalijnen 

worden gedaan, leiden tot economische en maatschappelijke effecten: de outcome. Zuid-Limburg heeft 

zich voor 2020 als doel gesteld: 

 € 8,5 mld. extra omzet in 2020 

 Toppositie in Europa 

 17.000 nieuwe banen 

 Vrijwel geen werkloosheid meer 

In dit hoofdstuk wordt eerst op hoofdlijnen weergegeven hoe de outcome zich op een aantal 

sleutelindicatoren heeft ontwikkeld de afgelopen jaren en in hoeverre dit al in de richting zit van de 

geformuleerde doelen. Vervolgens wordt nader ingezoomd op de verschillende sectoren waar Zuid-

Limburg de afgelopen jaren prioriteit aan heeft gegeven. Dit gebeurt afzonderlijk voor de 

arbeidsproductiviteit, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde. 

5.1. Outcome sleutelindicatoren 

Om dit te meten wordt de ontwikkeling van het BRP bijgehouden, de ontwikkeling van het BRP per hoofd 

van de bevolking, de arbeidsproductiviteit, het aantal banen en het aantal banen in topsectoren en de 

ontwikkeling van de werkloosheid gemonitord. In het onderstaande is de ontwikkeling van de afgelopen 

jaren te zien: 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde 

2020 

Bruto Regionaal Product € 19,2 mld. € 19,3 mld. € 19,5 mld.* € 20,5 mld.* - € 28,2 mld. 

BRP per capita € 31.573 € 31.842 € 32.280 € 34.127   

Arbeidsproductiviteit € 80.000 € 81.000 € 80.000 € 83.000   

Aantal banen 277.660 270.750 267.360 265.320 267.220 294.000 

Aantal fte in topsectoren** - 42.000 - - -  

Werkloosheid 6,0% 7,6% 7,5% 6,8% 6,5% < 4% 

Octrooiaanvragen***   1.174 1.125   

(*voorlopige cijfers 

**alleen het aantal arbeidsjaren is bekend, niet het aantal banen in totaal 

***alleen bekend voor de hele provincie Limburg) 

In onderstaande tabel zijn deze indicatoren vergeleken met Nederland, de provincie Limburg en Zuidoost 

Brabant (Eindhoven en omgeving). Per indicator worden absolute aantallen met elkaar vergeleken indien 

deze onderling vergelijkbaar zijn, is dit niet het geval dan wordt de mutatie weergegeven tussen de twee 

meest recente jaren waar data beschikbaar voor is: 
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 Indicator Zuid-Limburg Nederland Limburg Zuidoost Brabant 

Bruto Regionaal Product (2014-2015) + 5,4% + 2,0% + 4,1% + 2,5% 

BRP per capita (2015) € 34.127 € 39.936 € 33.703 € 46.357 

Arbeidsproductiviteit (2015) € 83.000 € 87.000 € 80.000 € 91.000 

Aantal banen (2015-2016) + 0,7% + 0,8% + 0,7% + 1,4% 

Werkloosheid (2016) 6,5% 6,7% 6,2% 6,2% 

Octrooiaanvragen (2014-2015)* -4,2% + 3,7% -4,2% + 4,8% 

(*alleen beschikbaar op niveau provincie, Zuid-Limburg en Limburg dus hetzelfde. Voor Zuidoost Brabant cijfers voor 

heel Noord-Brabant) 

Een indicator dat het economisch beter gaat in Zuid-Limburg (en dat mensen perspectief zien op de plek 

waar ze wonen), zou ook kunnen zijn dat de voorspelde bevolkingskrimp afvlakt ten opzichte van eerdere 

prognoses. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de bevolking dan is nog altijd een afname van 

het aantal inwoners te zien in de recente jaren (rechteras in de grafiek op de volgende pagina). Dit heeft 

niet alleen te maken met de natuurlijke aanwas die negatief is (het aantal mensen dat overlijdt in de regio 

ligt hoger dan het aantal nieuwgeborenen, te zien aan de gele staaf in de grafiek). Ook het binnenlands 

migratiesaldo blijft negatief (rode deel van de staven in de grafiek). Wel zien we in het jaar 2015 een groei 

in het buitenlandse migratiesaldo ten opzichte van voorgaande jaren (groene deel van de staaf in de 

grafiek). Hierdoor worden de negatieve effecten van de natuurlijke aanwas en van het negatief 

binnenlandse migratiesaldo enigszins gedempt.  
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Wat daarbij wel opvalt is dat de feitelijke ontwikkeling de afgelopen jaren minder hard gaat dan eerder is 

voorspeld in verschillende prognoses (m.n. E,til en Primos, de CBS/PBL prognose uit 2013 bleek een vrij 

accurate voorspeller voor de eerstvolgende jaren). In 2016 zijn er weer nieuwe bevolkingsprognoses 

verschenen en dat heeft ook consequenties voor de voorspelde bevolkingsdaling, alle prognoses zien 

een afvlakking van de bevolkingsdaling voor Zuid-Limburg. CBS/PBL gaat zelfs uit van een lichte stijging 

en vervolgens een hele lichte daling. Dit is te zien in onderstaande grafiek. 

 

Als we kijken naar de economische kernindicatoren dan is het voor het aantal arbeidsjaren (dus het totaal 

aantal banen omgerekend naar FTE) en de bruto toegevoegde waarde ook mogelijk de resultaten uit te 

splitsen naar het MKB en het grootbedrijf. Het BRP van een regio is een optelsom van de bruto 

toegevoegde waarde, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld. 

Daarom wijkt de toegevoegde waarde in onderstaande tabel af van het BRP.  

Indicator 2012 2013 2014 Streefwaarde 2020 

Arbeidsproductiviteit MKB € 65.000 € 66.000 € 68.000  

Arbeidsproductiviteit Grootbedrijf € 99.000 € 100.000 € 103.000  

Bruto toegevoegde waarde MKB € 7,8 mld. € 7,9 mld. € 8 mld.  

Bruto toegevoegde waarde Grootbedrijf € 9,9 mld. € 9,9 mld. € 10,1 mld.  

Aantal arbeidsjaren MKB 119.770 118.460 117.400  

Aantal arbeidsjaren Grootbedrijf 100.390 99.040 97.580  

Zichtbaar is dat gedurende de periode 2012 – 2014 de toegevoegde waarde zich ongeveer gelijk 

ontwikkeld heeft voor het MKB en het grootbedrijf. In beide gevallen is dit met ongeveer € 200 mln. 
toegenomen. Dat betekent dat het MKB relatief iets meer is gaan bijdragen aan de totale toegevoegde 
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waarde en daarmee aan het BRP van Zuid-Limburg. De afname van het aantal arbeidsjaren houdt ook 

ongeveer gelijke tred in het MKB (- 2.370) en in het grootbedrijf (-2.810). Daarmee is de afname van het 

aantal arbeidsjaren in het grootbedrijf zowel absoluut als relatief het hoogst.  

De diverse sectoren hebben zich niet op dezelfde manier ontwikkeld. Hieronder is uitgewerkt hoe de 

vergelijking uitvalt tussen de sectoren voor de indicatoren arbeidsproductiviteit, arbeidsjaren en bruto 

toegevoegde waarde. Daarbij wordt ingezoomd op de clusters die het hardst zijn gegroeid (of het minst 

zijn gekrompen) in de afgelopen jaren. In de bijlagen zijn overzichten te vinden van de complete 

uitsplitsing naar mkb en grootbedrijf.6 

5.2. Arbeidsproductiviteit 

 
Groei 
2008-
2011 

Groei 
2011-
2014 

Groei 2008-
2014 

Gemiddelde 
groei per 
jaar 2008-
2014 

Streefwaarde 
per jaar 

Chemie 20,0% 7,1% 28,6% 4,3% 4,2% 

Smart Services 4,3% 5,5% 10,0% 1,6% 3,3% 

Overige maakindustrie 15,4% 5,3% 21,5% 3,3% 3,3% 

Life sciences & Health  11,5% 13,8% 26,9% 4,1% 4,2% 

Logistiek 1,4% 4,2% 5,6% 0,9% 3,3% 

Leisure 2,4% 0,0% 2,4% 0,4% 2,3% 

Overige sectoren -4,5% 1,2% -3,4% -0,6% 2,3% 

Totaal 2,6% 5,0% 7,7% 1,2%  

 Tussen 2008 en 2011 groeide de arbeidsproductiviteit in alle topsectoren, maar in de sectoren 

chemie, overige maakindustrie en life sciences & health het sterkst. De groei lag in die periode in die 

sectoren boven de 10% (11,5% in life sciences & health, 15,4% in de overige maakindustrie en 

20,0% in de chemie). Dit zijn zeker hoge percentages als de sectoren worden vergeleken met de 

categorie overige sectoren (waarin o.a. overheid, groot- en detailhandel en de agrarische sector zijn 

samengevoegd), waar tussen 2008 en 2011 sprake was van een daling in de arbeidsproductiviteit 

van 4,5%. Tussen 2011 en 2014 haalde alleen life sciences & health een groei van meer dan 10%, 

namelijk 13,8%. De sectoren chemie en smart services staan in die periode ook in de top 3, met 

respectievelijke groei van 7,1% en 5,5%. De overige maakindustrie zat daar met 5,3% groei net 

onder. 

 Van alle sectoren kent de chemie verreweg de hoogste arbeidsproductiviteit. In 2014 lag dit op € 

225.000,-. De gemiddelde arbeidsproductiviteit in de regio ligt in 2014 op € 84.000,-.  

                                                      
6 Aangeleverd als afzonderlijke Excel tool 
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 De sectoren logistiek en leisure kenden beide een lage groei in de arbeidsproductiviteit. Voor de 

sector leisure geldt zelfs dat deze tussen 2011 en 2014 gelijk is gebleven. 

 Wanneer de groei in arbeidsproductiviteit tussen 2008 en 2014 wordt vergeleken met de 

streefwaarden die voor het behalen van de maximale potentiële groei in de regio zijn bepaald, blijkt 

dat de sectoren chemie en life sciences & health deze waarden de afgelopen zes jaar goed of vrijwel 

haalden. De overige maakindustrie komt met gemiddeld 3,3% goed in de buurt.  

 Opvallend is dat de arbeidsproductiviteit in de logistieke sector in het mkb tussen 2008 en 2011 flink 

groeit, met 15,9%, terwijl deze in het grootbedrijf met 12,5% daalt. Verder valt op dat het mkb in de 

chemiesector tussen 2008 en 2011 een enorme groei in de arbeidsproductiviteit meemaakt, namelijk 

van 43,5%. Zowel het mkb als het grootbedrijf kenden tussen 2008 en 2009 een sterke daling in 

arbeidsproductiviteit, waarna de sector een paar jaar later weer enorm groeit. 

5.3. Arbeidsjaren 

 
Groei 
2008-
2011 

Groei 
2011-
2014 

Groei 2008-
2014 

Gemiddelde 
groei per jaar 
2008-2014 

Chemie -8,6% -4,4% -12,6% -2,2% 

Smart Services -4,5% -0,9% -5,3% -0,9% 

Overige 
maakindustrie 

-7,8% -3,0% -10,6% -1,9% 

Life sciences & 
Health  

5,9% -1,8% 4,0% 0,7% 

Logistiek 8,6% -1,4% 7,2% 1,2% 

Leisure 1,4% 0,9% 2,3% 0,4% 

Overige sectoren -1,9% -3,3% -5,1% -0,8% 

Totaal -1,5% -2,4% -3,9% -0,6% 

 Tussen 2008 en 2011 laten drie sectoren een groei zien in het aantal arbeidsjaren, namelijk de 

sectoren logistiek (8,6%), life sciences & health (5,9%) en leisure (1,4%). De andere topsectoren 

kennen een daling in het aantal arbeidsjaren, waarbij de sector chemie met -8,6% de sterkste daling 

kent. Tussen 2011 en 2014 daalt het aantal arbeidsjaren in alle sectoren behalve in toerisme en 

recreatie (0,9%). De smart services sector en de sector logistiek dalen het minst, met respectievelijk -

0,9% en -1,4%. In deze periode is het weer de chemiesector die de grootste daling kent, namelijk -

4,4%. 

 Van alle topsectoren liggen de meeste arbeidsjaren in de smart services (circa 37.000), de zorg (circa 

37.000) en de overige maakindustrie (circa 20.000). De kleinste van de topsectoren is leisure, met 

circa 9.000 arbeidsjaren. 
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 Wanneer gekeken wordt naar het onderscheid tussen de ontwikkeling in mkb en het grootbedrijf, valt 

op dat de groei in de life sciences & health tussen 2008 en 2011 volledig toe te schrijven is aan het 

grootbedrijf. Tussen 2011 en 2014 kent het mkb in de smart services sector nog een lichte stijging 

(0,7%), terwijl de sector in totaal in arbeidsjaren iets daalt in die periode. 

5.4. Bruto toegevoegde waarde 

 
Groei 
2008-
2011 

Groei 
2011-
2014 

Groei 
2008-2014 

Gemiddelde 
groei per jaar 
2008-2014 

Chemie 9,3% 2,5% 12,0% 1,9% 

Smart Services 0,0% 4,6% 4,6% 0,7% 

Overige 
maakindustrie 

7,4% 1,8% 9,4% 1,5% 

Life sciences & 
Health  

17,9% 11,7% 31,7% 4,7% 

Logistiek 9,1% 3,0% 12,3% 2,0% 

Leisure 2,4% 1,8% 4,3% 0,7% 

Overige 
sectoren 

-6,3% -1,4% -7,6% -1,3% 

Totaal 0,9% 2,1% 3,0% 0,5% 

 Tussen 2008 en 2011 nam de toegevoegde waarde in alle topsectoren toe, behalve in de smart 

services sector, waar de toegevoegde waarde gelijk bleef. De sectoren met de grootste groei waren 

life sciences & health, de chemiesector en de logistieksector. In de ‘overige sectoren’ nam de bruto 
toegevoegde waarde in deze periode juist af, met 6,3%. Tussen 2011 en 2014 lagen de 

groeipercentages voor de topsectoren wat lager, en liepen life sciences & health, de smart services 

en de logistiek hierin voorop. De overige sectoren kennen in die periode nog een lichte daling in de 

bruto toegevoegde waarde, van 1,4%. 

 De meeste toegevoegde waarde van de topsectoren wordt gegenereerd door de sectoren smart 

services, life sciences & health en de chemie.  

 Binnen het mkb liggen in de periode 2008-2011 de percentages groei van de bruto toegevoegde 

waarde veel hoger dan in het grootbedrijf. Zo groeit de toegevoegde waarde van het mkb in de 

chemie met 34% en die in de logistiek met 25,9%. Tussen 2011 en 2014 liggen deze 

groeipercentages voor het mkb en het grootbedrijf op vrijwel gelijke hoogte. Ondanks de relatief 

sterkere groei van het mkb, is de bijdrage aan de totale toegevoegde waarde in absolute bedragen 

minder sterk gegroeid dan het grootbedrijf. In 2008 droeg het mkb 47,1% bij aan de totale 

toegevoegde waarde, in 2014 was dit 44,2%. 
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Aandeel 
in BRP 
2008 

Aandeel 
in BRP 
2011 

Aandeel 
in BRP 
2014 

Ontwikkeling 
aandeel 
2008-2014 

Beoogd 
aandeel in 
BRP 2020* 

Chemie 9,8% 10,7% 11,1% 1,3%-punt 16% 

Smart Services 13,9% 13,9% 14,6% 0,8%-punt 16,9% 

Overige 
maakindustrie 

7,7% 8,3% 8,5% 0,8%-punt 10% 

Life sciences & 
Health  

9,4% 11,1% 12,5% 3,1%-punt 12,9% 

Logistiek 3,3% 3,6% 3,7% 0,4%-punt 5% 

Leisure 1,9% 1,9% 2,5% 0,1%-punt 2,7% 

Overige 
sectoren 

54,0% 50,5% 47,5% -6,4%-punt 36,5% 

(*Percentages zijn gecorrigeerd voor gebruik andere historische cijfers. Niet meer o.b.v. Zuid-Limburgs 

topsectorenonderzoek, maar gelijk aan het materiaal zoals in de rest van dit rapport gebruikt. Ook gecorrigeerd voor 

toevoegen smart services en minus de sector energie.) 

Een andere manier om naar de toegevoegde waarde te kijken is naar de ontwikkeling van het aandeel 

van de verschillende sectoren in het Bruto Regionaal Product. Daaruit wordt duidelijk dat de sectoren 

waar Zuid-Limburg op focust de afgelopen jaren belangrijker zijn geworden, terwijl de ‘Overige sectoren’ 
relatief veel minder bijdragen. In 2008 was dat nog 54% van het BRP, in 2014 was het 47,5%. Een 

afname van ruim 6 procentpunt. Life sciences & health en chemie hebben een relatief groter aandeel in 

het BRP gekregen over dezelfde periode. De ontwikkeling van de sectoren leisure en logistiek is wat 

minder sterk dan die van de andere topsectoren, maar ook deze sectoren laten een relatieve toename 

zien van de bijdrage in het BRP. De ontwikkeling richting de beoogde aandelen in het BRP voor de 

respectievelijke sectoren loopt nog iets achter, maar er is een duidelijke verschuiving zichtbaar waarin de 

Zuid-Limburgse topsectoren belangrijker worden in het BRP van Zuid-Limburg.  

5.5. Overall conclusie sectoren 

 Met bovenstaande analyse is gevoel te krijgen voor welke sectoren het beste voorbereid zijn op de 

toekomst en daarmee een structurele bijdrage kunnen blijven leveren aan de economie van Zuid-

Limburg. De aanname kan namelijk gemaakt worden dat de sectoren die het meest innoveren 

bijdragen aan een regionaal ecosysteem van innovatie, die de regio voldoende concurrentiekracht 

geeft voor de toekomst. 

 Beargumenteerd kan worden dat de sectoren waar de arbeidsproductiviteit het hardste toeneemt, de 

meest innovatie sectoren zijn. Zowel procesinnovaties als productinnovaties kunnen een bijdrage 

leveren aan de groei van de arbeidsproductiviteit, waardoor een hogere toegevoegde waarde wordt 

geleverd met hetzelfde aantal mensen. De sectoren die er op dat gebied uitspringen zijn de 

chemiesector, life sciences & health en de overige maakindustrie. Deze sectoren kennen tussen 

2008 en 2014 een groei van tussen de 20% en 30%. Vooral het mkb in de chemie heeft een enorme 

groei doorgemaakt: 62% tussen 2008 en 2014. Ook in life sciences & health is de stijging in 
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arbeidsproductiviteit in het mkb sterker dan in het grootbedrijf. Voor de overige maakindustrie geldt 

het omgekeerde. 

 De toegevoegde waarde in deze drie sectoren nam dan ook toe in dezelfde periode. Tekenend is dat 

in de chemie en de overige maakindustrie werd gerealiseerd met een afname aan FTE. In life 

sciences & health namen zowel de productiviteit per werknemer als het aantal arbeidsjaren toe, deze 

sectoren realiseerde dan ook de hoogste groei in toegevoegde waarde. 

 Wanneer de groei in arbeidsproductiviteit in de periodes 2008-2011 en 2011-2014 met elkaar wordt 

vergeleken dan is te zien dat life sciences & health en chemie voor de beide periodes in de top 3 qua 

groei staan. De overige maakindustrie en smart services komen beiden een keer voor in de top 3. 

Daarmee lijkt er niet echt sprake te zijn van een trendbreuk: de sectoren die het al goed deden, doen 

het nog steeds goed. Wel is de groei in arbeidsproductiviteit tussen 2011 en 2014, waarschijnlijk 

mede door de crisis, afgevlakt ten opzichte van de voorgaande periode. 

 Dat de groei toch doorgezet heeft tijdens de crisisjaren is een belangrijke aanwijzing dat de Zuid-

Limburgse economie de komende jaren een positieve ontwikkeling zal doormaken. In de chemie en 

overige maakindustrie ging de groei in arbeidsproductiviteit gepaard met een afname van de 

werkgelegenheid. Hiermee is de internationale concurrentiepositie van de sector in Zuid-Limburg 

versterkt. De afgelopen jaren is de wereldhandel weer aangetrokken en naar verwachting zal deze 

nog verder aantrekken, wat betekent dat deze sectoren daar volop van kunnen profiteren. Uiteindelijk 

zal dit naar verwachting ook weer leiden tot groei in werkgelegenheid. Een ontwikkeling die al 

zichtbaar is in de life sciences & health sector waar de sterke stijging van de arbeidsproductiviteit 

hand in hand ging met een groei in werkgelegenheid. 

 Ook als gekeken wordt naar het aandeel van de afzonderlijke sectoren in het BRP van Zuid-Limburg 

dan is zichtbaar dat met name life sciences & health en chemie meer zijn gaan bijdragen de 

afgelopen jaren. De andere sectoren waar op wordt gefocust, zijn ook relatief meer gaan bijdragen, 

maar hier is de groei minder groot. Logischerwijs neemt daarmee het belang van de overige sectoren 

in Zuid-Limburg af.  
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6. RESULTATEN IN PERSPECTIEF 

Zoals eerder aangegeven is het niet mogelijk harde causale verbanden te leggen tussen de verschillende 

lagen van de poster. Of iemand al dan niet aan het werk is in 2020 is afhankelijk van factoren op 

individueel niveau (gezondheid, opleiding, motivatie, mobiliteit etc.) en factoren uit de omgeving 

(scholingsmogelijkheden, openstaande vacatures, infrastructuur). En dat een grote werkgever ervoor 

kiest om te vertrekken uit de regio of zich juist te vestigen, is ook niet volledig te sturen. Wel kunnen de 

partijen in Zuid-Limburg er gezamenlijk voor zorgen dat in ieder geval aan alle randvoorwaarden wordt 

voldaan om, voortbordurend op deze twee voorbeelden, een optimaal klimaat te creëren waarin mensen 

aan het werk kunnen en waardoor bedrijven in de regio willen blijven of zich willen vestigen. Dat betekent 

het doen van de juiste dingen en deze dingen ook nog eens goed doen. Door na te gaan of dit is en wordt 

gedaan, kan in ieder geval heel aannemelijk worden gemaakt dat toegevoegde waarde is geleverd 

wanneer een bepaald resultaat bereikt is. Dit wordt gedaan door op een aantal onderdelen cross-analysis 

op de projecten uit te voeren en in te schatten wat het effect van alle inspanningen in Zuid-Limburg tot nu 

toe is op het BRP in 2020. Dat de juiste dingen worden gedaan wordt ook nog eens aannemelijk gemaakt 

door de outcomeresultaten uit het vorige hoofdstuk te benchmarken. Op deze wijze krijgen we door het 

plaatsen van de resultaten in perspectief gevoel of het aannemelijk is dat door de focus en de 

inspanningen de goede dingen zijn gedaan en daarmee ook met het programma het verschil is gemaakt 

c.q. waar bijgestuurd moet worden. 

6.1. Focus op meerwaarde 

De triple helix partners in Zuid-Limburg beogen een goede balans van de inzet van middelen in relatie tot 

de gestelde doelen. Vanuit dat kader wordt door het bestuur (bestaande uit vertegenwoordigers uit de 

triple helix) samen met de LED-organisatie besloten wat wel en wat juist niet wordt gedaan. Relevante 

vragen daarbij zijn (bij het beoordelen van projectaanvragen, maar ook in de monitoring) bijvoorbeeld: 

 Op welke sector zijn projecten van toepassing? 

 Hoe is de balans tussen de programmalijnen? 

 Waar ligt het zwaartepunt van de inzet (faciliteren / agenderen / stimuleren)?  

 Met wie wordt vooral samengewerkt? 

 Hoe is de verdeling van middelen? 

Door deze vragen vooraf te beantwoorden blijft een scherpe focus behouden en kan in de uitvoering 

worden bijgestuurd. In de monitoring kunnen op geaggregeerd niveau meerdere uitsnedes worden 

gemaakt, waarmee zichtbaar wordt hoe de focus in de praktijk is. Door de ontwikkelingen per sector bij te 

houden (zie de resultaten in de outcome in het vorige hoofdstuk) en te matchen met de inzet zoals deze 

de afgelopen jaren is gepleegd (bijvoorbeeld het aantal projecten per sector of de verdeling van middelen 

c.q. investeringen per sector) kan aannemelijk worden gemaakt dat de inzet heeft bijgedragen aan de 

positieve ontwikkelingen per sector. Hieronder is dit gedaan voor de Zuid-Limburgse topsectoren en er is 

geprobeerd een vertaling te maken naar de programmalijnen.  
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Sectoren 

 

Jaar Chemie & 

materialen 

Techniek 

algemeen 

Health Smart 

services 

Leisure Energie Logistiek Overig 

2012 1 0 1 0 0 0 2 1 

2013 5 4 5 0 1 1 3 3 

2014 4 5 4 1 1 2 3 7 

2015 10 6 10 3 4 3 3 7 

Totaal 20 15 20 4 6 6 11 18 

 

Sinds 2012 heeft LED ca. 80 projecten en initiatieven ondersteund (waarvan sommigen meerdere jaren) 

met financiële middelen. De meeste projecten vallen onder de sectoren chemie (20 door de jaren heen) 

en health (ook 20). Ook was er een behoorlijk aantal projecten dat in bredere zin onder techniek / 

industrie geschaard kan worden (15). Een laatste grote categorie van projecten is ‘overig’ (18), hieronder 
vallen projecten die niet specifiek aan een sector te koppelen zijn en waarmee de economie in brede zin 

wordt gestimuleerd. Opvallend is dat voor de sector smart services pas in 2014 een eerste project werd 

gefinancierd en dat het totale aantal wat achterblijft bij de andere twee sectoren (chemie en health) die 

verbonden zijn aan een campus. In de logistieksector zijn daarentegen 11 projecten ondersteund, dit zijn 

vooral projecten geweest gerelateerd aan Maastricht Aachen Airport. In de leisure- en energiesector is 

een beperkt aantal projecten ondersteund door de jaren heen.  

 

Kijkend naar het aandeel per sector per jaar, fluctueert het beeld enigszins. In 2012 werden relatief de 

meeste projecten in de logistiek ondersteund, in 2013 en 2015 hadden chemie en health het grootste 

aandeel. In 2014 werden relatief de meeste initiatieven ondersteund in de sector ‘overig’.  
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Nu zegt het aantal projecten niet altijd alles, want het kan zo zijn dat de projecten in bepaalde sectoren 

hogere investeringsbedragen nodig hebben dan in andere sectoren. Uit onderstaande grafiek wordt 

duidelijk dat het aandeel van de investeringen voor de sectoren vrijwel gelijk ligt aan het aandeel van de 

projecten. Alleen de projecten in de overige sectoren vroegen relatief veel investeringen. Dit is voor een 

groot deel te verklaren door de financiële bijdrage die geleverd is aan de Versnellingstafels.  

 

Afgezet tegen de sectoren die volgens de outcomegegevens het meest innovatief lijken te zijn (de 

chemie, health en overige maakindustrie) en de relatief hoge bijdrage die wordt geleverd vanuit te 

projecten, is het aannemelijk te maken dat de inzet op deze projecten de sectoren extra heeft 

gestimuleerd of dat in ieder geval op de juiste sectoren wordt ingezet met de projecten.  

 

Programmalijnen 

LED is pas dit jaar gestart met de programmatische aanpak, dus is hier niet de volledige periode dat LED 

met het ondersteunen van projecten actief is op gestuurd. Wel is het mogelijk op basis van de inhoud van 

de projecten in ieder geval een indicatieve indeling van de projecten naar programmalijn te maken en dat 

levert het volgende beeld op:  
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Jaar EuroStad Brightlands 

innovation 

factory 

Integrale 

aanpak 

MKB 

Vraaggestuurde 

arbeidsmarktaanpak 

Techniekonderwijs Economische 

profilering 

Niet 

toe te 

delen 

2012 0 0 1 2 0 1 1 

2013 0 3 4,5 3 7,5 4 0 

2014 2 3 5 4 7 4 4 

2015 0 5 14 4 9 5 8 

Totaal 2 11 24,5 13 23 14 13 

(In sommige gevallen is een project als 0,5 weergegeven, dit betekent dat deze is toegedeeld aan meerdere 

programmalijnen) 

De meeste projecten die financieel door LED zijn ondersteund, kunnen ingedeeld worden bij integrale 

aanpak MKB (24,5) en techniekonderwijs (23). Aan programmalijn EuroStad zijn de minste projecten 

toegedeeld.  

Door de jaren heen is een verschuiving zichtbaar. In 2013 waren er relatief meer projecten in 

Techniekonderwijs die werden ondersteund. In 2015 zit het grootste aandeel projecten bij de integrale 

aanpak mkb. Economische profilering, brightlands innovation factory en vraaggestuurde 

arbeidsmarktaanpak kennen ieder jaar (met uitzondering van 2012, een jaar met weinig projecten) een 

ongeveer even groot aandeel qua projecten.  

Ondanks de afname van het aandeel in de projecten (qua aantallen) van het techniekonderwijs, behoudt 

deze programmalijn wel een groot aandeel als gekeken wordt naar de investeringen. Dat betekent dat de 

projecten in het techniekonderwijs relatief veel geld kosten. . 
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Omdat over de programmalijnen nog niet zo veel te zeggen is over de outcome, kunnen nog geen 

aannames worden gedaan over de bijdrage die de projecten daaraan hebben bijgedragen. Wel kan een 

inschatting gemaakt worden of met de projecten op de juiste gaspedalen wordt gedrukt op basis van de 

acceleratie-effecten zoals deze in de vorige monitor zijn geïdentificeerd.  

Met de kleuren in de legenda is de link gelegd tussen de programmalijnen en de acceleratie-effecten. De 

linker grafiek geeft de aandelen van de programmalijnen weer in de totale investeringen van LED. In de 

rechter grafiek staat het aandeel van de acceleratie-effecten zoals beredeneed in de vorige monitor. Wat 
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direct opvalt is dat de grootste aandelen in de linker grafiek (het aandeel investeringen per programmalijn 

getotaliseerd voor 2012-2015) de integrale aanpak MKB (26%) en techniekonderwijs (30%) zijn. Dit 

correspondeert niet met de relatieve aandelen die deze acceleratie-effecten hebben in het maximaliseren 

van het rendement op investeringen. Want het innovatief vermogen en ketendichtheid en 

techniekinitiatieven zijn goed voor respectievelijk 11% en 4% als aandeel in het totaal aan acceleratie-

effecten. Het woon- en leefklimaat is het acceleratie-effect dat volgens de analyse relatief het meest kan 

bijdragen aan het rendement op iedere geïnvesteerde euro (21%). De programmalijn vraaggestuurde 

arbeidsmarktaanpak is wat enger gedefinïeerd (maar zorg en toeleiding naar werk maken daar wel een 

belangrijk deel van uit), maar desondanks lijkt het aandeel investeringen in deze programmalijn relatief 

laag. Het imago-effect (19%) kan gekoppeld worden aan de programmalijn economische profilering. Op 

deze programmalijn is 14% van de projecten gericht, dus dit lijkt relatief in balans te zijn. Uiteraard is 

e.e.a. ook afhankelijk van de rol van LED en de rollen van andere stakeholders die bijdragen aan het 

economisch programma in Zuid-Limburg. Op basis daarvan mag je verwachten dat overheden 

bijvoorbeeld meer doen aan het woon- en leefklimaat en dat bedrijven juist meer voor de ketendichtheid 

aan zet zijn. Als aanjager van het economisch programma is LED bij uitstek de partij die ook bijdraagt 

aan de ketendichtheid en initiatieven op het gebied van cross-overs bij elkaar kan brengen en kan 

stimuleren. Daarom valt op dat het aandeel investeringen op de programmalijn Brightlands innovation 

factory relatief laag is. Aan de andere kant is het zo dat bepaalde resultaten van projecten, bijvoorbeeld in 

de programmalijn integrale MKB aanpak uiteindelijk wel resultaat kunnen sorteren op het gebied van 

cross-overs. 

6.2. Benchmark 

Om aannemelijk te maken dat de inzet op een aantal topsectoren in Zuid-Limburg werkt, wordt een 

vergelijking gemaakt met het Nederlands gemiddelde. Als we de groei in arbeidsproductiviteit 

(toegevoegde waarde per FTE) als graadmeter voor innovatie nemen dan geeft dat het volgende beeld:  

 

 

 

  

Arbeidsproductiviteit 
In duizenden € 

2008 2011 2014 

Sector ZL NL ZL NL ZL NL 

Chemie 175 151 210 158 225 169 

Smart Services 70 71 73 82 77 86 

Overige maakindustrie 65 70 75 77 79 82 

Life sciences & Health  52 53 58 56 66 63 

Logistiek 71 72 72 69 75 72 

Leisure 42 47 43 46 43 46 

Overige sectoren 88 88 84 86 85 89 

Totaal 78 78 80 79 84 83 
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Arbeidsproductiviteit Ontwikkeling 2008-2011 Ontwikkeling 2011-2014 Ontwikkeling 2008-2014 

Sector ZL NL ZL NL ZL NL 

Chemie 20,0% 4,6% 7,1% 7,0% 28,6% 11,9% 

Smart Services 4,3% 15,5% 5,5% 4,9% 10,0% 21,1% 

Overige maakindustrie 15,4% 10,0% 5,3% 6,5% 21,5% 17,1% 

Life sciences & Health  11,5% 5,7% 13,8% 12,5% 26,9% 18,9% 

Logistiek 1,4% -4,2% 4,2% 4,5% 5,6% 0,0% 

Leisure 2,4% -2,1% 0,0% 0,0% 2,4% -2,1% 

Overige sectoren -4,5% -2,3% 1,2% 3,5% -3,4% 1,1% 

Totaal 2,6% 1,3% 5,0% 5,1% 7,7% 6,4% 

 

Vergeleken met het gemiddelde in Nederland is de groei tussen 2008 en 2014 groter voor vijf van de zes 

sectoren. Alleen de arbeidsproductiviteit in de smart services is gemiddeld in Nederland sterker 

toegenomen dan in Zuid-Limburg. Het gaat in de sectoren die harder gegroeid zijn ook niet om een 

enorme inhaalslag die gemaakt wordt (in de overige maakindustrie valt daar zo je wilt nog wel iets voor te 

zeggen), maar vanuit een nagenoeg gelijke uitgangspositie (zorg) of een waar de arbeidsproductiviteit al 

hoger ligt (chemie) is de groei in Zuid-Limburg groter geweest. Wel is een verschil zichtbaar tussen de 

periode 2008-2011 en de periode 2011-2014. Tot 2011 is de groei veel hoger in Zuid-Limburg, 

vervolgens liggen de percentages een stuk dichter bij elkaar.  

 

Als we kijken naar de groei in arbeidsproductiviteit gerekend over alle sectoren dan kan opgemaakt 

worden dat de groei in vier van de Zuid-Limburgse topsectoren boven verwachting is (chemie, smart 

services, overige maakindustrie en health). Tussen 2008 en 2011 was de groei in Zuid-Limburg groter 

dan in de rest van Nederland. Gezien de relatief grote groei in de Zuid-Limburgse topsectoren, zoals 

hierboven duidelijk is geworden, zou een hypothese kunnen zijn dat de groei voor de arbeidsproductiviteit 

gezien over alle sectoren, vooral door de groei in deze sectoren komt. In de periode daarna is de 

absolute groei gelijk aan het gemiddelde in Nederland, relatief betekent dat een iets minder sterke groei. 

Dat de Zuid-Limburgse topsectoren in deze periode relatief harder gegroeid zijn dan het totaal in Zuid-

Limburg en dan het gemiddelde in Nederland en dat de totale groei in Zuid-Limburg niet boven het 

Nederlands gemiddelde zit, zou er inderdaad op kunnen wijzen dat deze sectoren boven verwachting 

goed presteren.  

 

Ook internationaal lijkt deze hypothese stand te houden. In 2008 is door BAK Basel Economics een 

onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiepositie van de Top Technological Region Brainport-Luik-Aken. 

Dit onderzoek is niet volledig te reproduceren op basis van voor ons beschikbare gegevens, maar het is 

wel mogelijk een indicatieve vergelijking te maken op het onderdeel maakindustrie. Uit het onderzoek van 

BAK Basel bleek dat m.n. regio’s als Lyon, Oberrhein, Stockholm en Øresund in de chemie en de high 
tech sectoren een voorsprong hadden op de TTR. Voor drie van deze regio’s is achterhaald in welke 
mate de arbeidsproductiviteit in de industrie gegroeid is de afgelopen jaren (vergelijkbare cijfers 
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beschikbaar tot en met 2012) en wat het aandeel van deze sector in het BRP van de respectievelijke 

regio’s is.  
 

Arbeidsproductiviteit Ontwikkeling 2008-2012 

Regio Arbeidsproductiviteit Aandeel in BRP 

Øresund 19,1% -1,2% 

Stockholm 22,3% 0,1% 

Lyon 11,9% -1,1% 

Zuid-Limburg (totaal industrie)  19,8% 2,2% 

 

Tussen 2008 en 2012 is de arbeidsproductiviteit in de industrie het sterkst toegenomen in de regio 

Stockholm. In de regio rond Lyon is deze het minst sterk toegenomen. Zuid-Limburg doet het net iets 

minder goed dan Stockholm en de groei is vergelijkbaar met die in Øresund. De bijdrage die de industrie 

levert aan het BRP is het sterkst toegenomen in Zuid-Limburg, in Øresund en Lyon is het aandeel in het 

BRP juist afgenomen. In de regio Stockholm bleef het ongeveer gelijk. Dat wijst er dus op dat van deze 

vier regio’s er alleen in Zuid-Limburg sprake is van bovenmatige groei van de sector industrie ten 

opzichte van de rest van het BRP.  

6.3. Perspectief op de toekomst 

Omdat er belangrijke aanwijzingen zijn dat het groeipad goed is ingezet en dat de juiste dingen goed 

worden gedaan in Zuid-Limburg, mag verwacht worden dat de stijgende lijn ook de komende jaren wordt 

doorgetrokken. Wanneer we allereerst kijken naar de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan en 

die nog in de pijplijn zitten, is het de verwachting dat het BRP van Zuid-Limburg tussen 2016 en 2020 met 

maximaal € 3,1 mld. toeneemt naar € 23,7 mld (2016 Jump 1). Indien dit wordt gerealiseerd zou dit een 
relatieve toename zijn die anderhalf keer zo groot is (+15,6%) dan door het CPB wordt verwacht voor de 

totale Nederlandse economie in dezelfde periode (+9,9%). Gerekend vanaf 2011 is dit een toename van 

€ 4,1 mld en dat is 1,1, mld meer dan dat in 2014, toen de vorige monitor uit werd gevoerd, werd 
verwacht (2014 Jump 1). Wanneer we vervolgens ervan uitgaan dat het huidige investeringsniveau wordt 

doorgezet, komt het BRP in 2020 uit op € 25,3 mld, € 5,5 mld. boven het BRP van 2011 (2016 Jump 2). 
Dit ligt € 0,5 mld. boven de prognose uit de monitor van 2014. Deze ging uit van een prognose van een 
groei van € 5 mld. tot 2020 (2014 Jump 2). 

Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat het gewenste vliegwiel op gang begint te komen. Daarbij moeten 

we ons realiseren, dat er is sprake van een schoksgewijze transformatie. Het economisch programma in 

Zuid-Limburg is pas in 2011 gestart en begint na een aanloopperiode van enkele jaren nu pas echt tot 

ontwikkeling te komen. Vijf jaren voor de aanloop is ook vergeleken met bijvoorbeeld de Brainportregio 

die al in de jaren ’90 zijn gestart. Economische groei zal dus niet langs een lineair tijdpad verlopen. De 

kosten gaan voor de baat uit. Economische structuurversterking en innovatie kosten tijd en geld. Daarna 

komt het vliegwiel op gang en kunnen de vruchten van de inspanningen worden geplukt.  
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Daarbij speelt ook de economische crisis, die terug te zien is in de cijfers van 2011-2014, met een stevige 

dip in 2012, een belangrijke rol in de groeivertraging. Vanaf 2014 zien we de Zuid Limburgse economie 

weer stevig aantrekken (5,4%; meer dan twee keer zoveel als de groei voor heel Nederland). Nu het tijd 

wordt om te oogsten en de economie weer aantrekt mogen we een verdere versnelling van de 

economische groei verwachten. 7  

Daarbij moet ook in aanmerking worden genomen dat bij de monitor de investeringen en ontwikkelingen 

in de Kennis-as, campussen en het grootbedrijfsleven maar ten de kunnen worden meegenomen. Deze 

investeringen in groei en structuurversterking van de afgelopen jaren zullen daarmee ook de groei verder 

aanjagen zeker als Limburg in staat is de structuur van de economie (arbeidsmarkt, ondernemerschap) 

en het grensoverschrijdend werken verder te versterken. 

Om de mogelijke verdere groeiversnelling in de regio in beeld te brengen hebben we een aantal 

alternatieve scenario’s ontwikkeld ten opzichte van het scenario Jump 2 2016. Het ambitiescenario M+ 

gaat uit van het doorzetten van de groei zoals deze in 2015 is ingezet. Het vliegwiel is conform op gang 

gekomen, zo luidt de redenatie bij dit scenario. Dit levert een BRP op in 2020 van € 25,5 mld. Wanneer 

we uitgaan van een additioneel “inhaaleffect” als gevolg van de crisis8, dan zou met het ambitiescenario 

Scen+++ een BRP van € 26 mld worden gerealiseerd.  

                                                      
7 Daarbij kan nog opgemerkt worden dat macro-economische gegevens altijd met enige vertraging beschikbaar 

komen. 
8 Door de absolute groei in het jaar 2015 ook voor de komende jaren in te ramen. 
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Op basis van deze scenario’s blijft de ambitie van € 28,2 mld. BRP realistisch. Te verwachten valt op 
basis van de scenario’s Jump2 2016, M+ en Scen+++ dat deze ambitie ergens rond 2022/2023 

gerealiseerd kan worden. Bij de start van het Brainport2020 programma is de ambitie van dat programma 

vertaald naar Zuid-Limburg en door de triple helix partijen omarmd. De ambitie is het resultaat van 

autonome economische groei, de groei van het grootbedrijf, de ontwikkeling van de campussen en de 

deels afgeleide extra bijdrage van het MKB aan de economische groei van Zuid-Limburg. Voor het 

realiseren van deze ambitie is het echter essentieel om de structuurversterking van de Zuid Limburgse 

economie met kracht door te zetten. 
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BIJLAGE 1: NULMETING PROGRAMMALIJNEN 

Programmalijn EuroStad en Eurolab 

Indicator 2015 Streefwaarde 2020 

Inkomende grenspendel   

Uitgaande grenspendel   

Aantal vo-leerlingen uit 

Duitsland of België 
400  

Aantal mbo-leerlingen uit 

Duitsland of België 
106  

Aantal hbo-studenten uit 

Duitsland of België 
1.053  

Aantal wo-studenten uit 

Duitsland of België 
  

Aantal Nederlandse 

studenten RWTH Aachen 
180  

Aantal Nederlandse 

studenten FH Aachen 
  

Aantal Nederlandse 

studenten UHasselt 
77  

Aantal Nederlandse 

studenten H’school PXL 
107  

Aantal Nederlandse 

studenten ULg 
  

Programmalijn Brightlands Innovation Factory 

Aantal werknemers 2016 Streefwaarde 2020 

Chemelot Campus 1.769 (juli) 2.970 

Maastricht Health Campus 112 (juli) 1.100 

Smart Services Campus  2.000 à 2.500 (in 2025) 

Totaal 1.881 6.070 à 6.570 

 

Aantal bedrijven 2016 Streefwaarde 2020 

Chemelot Campus 72  

Maastricht Health Campus 21  

Smart Services Campus 19  

Totaal 112  
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Daarnaast zijn er voor de Brightlands Innovation Factory (BIF) een aantal specifieke targets 

geformuleerd. Ook op deze indicatoren wordt de voortgang bijgehouden: 

Indicator 2016 Streefwaarde p/j 

Aantal starters gescout 619 300 

Aantal programmaparticipanten 24 30 

Aantal startups 15 20 

 

Indicator 2016 Streefwaarde 2020 

Financieel self supporting 15% 100% 

Aantal banen gecreëerd 100 700 - 1.000 

Programmalijn Integrale aanpak mkb 

Indicator 2016 Streefwaarde 2020 

Aantal betrokken MKB’ers 
integrale MKB aanpak 

700  

Aantal vestigingen 

(2-10 werknemers) 
9.190  

Aantal vestigingen 

(10 of meer werknemers) 
2.090  

Aantal ZZP’ers per 1.000 
inwoners 

45,8  

Programmalijn Arbeidsmarkt 

Indicator 2015 Streefwaarde 

2020 

Mensen aan het werk met 

vraaggestuurde 

arbeidsmarktaanpak 

 3.000 

Werkzame beroepsbevolking* 280.000  

Bruto arbeidsparticipatie 65,2%  

Netto arbeidsparticipatie 60,6%  

 

Indicator 2015 Streefwaarde 2020 

Opleidingsniveau werkzame beroepsbevolking: 

Onbekend 1,4%  

Laag 22,5%  
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Middelbaar 43,9%  

Hoog 32,5%  

Opleidingsniveau werkloze beroepsbevolking: 

Onbekend 0,0%  

Laag 33,3%  

Middelbaar 42,9%  

Hoog 19,0%  

Programmalijn Techniekonderwijs 

Deelname leerlingen 

/ studenten techniek 

2015/2016 Streefwaarde 

2020 

Vmbo 32%  

Havo 43%  

Vwo 61%  

Totaal VO 46%  

Mbo 28%  

Hbo 19%  

Wo 27%  

Totaal 

vervolgonderwijs 
25%  

Programmalijn Economische profilering 

Percentage met antwoord eens of helemaal 

eens. Zuid-Limburg: 

2012 Streefwaarde 

2020 

biedt ruime carrièrekansen 17,6%  

heeft toonaangevende onderwijsinstellingen 46,2%  

behoort tot de hoogwaardige technologische 

topregio's 
24,9%  

heeft een sterk gevarieerd woningaanbod 46,9%  

heeft een internationaal karakter 56,7%  

is een regio die ik associeer met innovatie 15,8%  

behoort tot de beste recreatieve regio's van 

Nederland 
62,7%  

heeft een gezonde economie 17,6%  

heeft een aantrekkelijk landschap 86,2%  

heeft een hechte Europese samenwerking 36,6%  
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heeft een zeer uitgebreid aanbod aan culturele 

activiteiten 
59,2%  

Voelt zich soms of vaak Limburger* 83%  

Is soms of vaak trots Limburger te zijn* 87%  

(*gemeten op niveau provincie Limburg) 


