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Gezamenlijke inzet triple helix partijen

De economische motor

Inzet op stuwende
sectoren de regio

Investeren in
campussen

Grootschalige
investeringen
grootbedrijf

Aansluiting
regionaal
MKB

Acceleratieeffecten
Innovatie en
ondernemerschap

Stijging arbeidsproductiviteit
per werknemer

Regionale spinoff: toelevering
en verzorging

Kennis- en
onderwijsinstellingen

De juiste
mensen om het
werk te doen

Zij-instroom
Talent behouden
Aantrekken van
buiten
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Stuwende niches:
• Maritime delta & agrifood

Materials

•
•

Relatief hoge uitgaande pendel
Relatief veel verzorgende bedrijvigheid

•
•
•

Verzorgende functie als
kracht
Kansen voor leisure
Ambitie energieneutraal
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Voorbeeld
AlblasserwaardVijfheerenlanden
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Miljoenen

Maximale potentie 2025

7.000
2010: 11,4 mld. (+11%)

6.000

+1,6 mlrd
+0,7 mlrd

1 mld. (+91%)
2010: 1,1

5.000
4.000

2010: 0,9 mld. (+111%)

3.000

2010: 1 mld. (+102%)

Huidige situatie

2.000
1.000

2010: 1,6 mld. (+94%)

0
Trendmatige groei 2025

Potentiële groei 2025

Agrifood

Water & deltatechnologie

Maritieme maakindustrie
& waterbouw Logistiek
2010: 1,9 mld. (+135%)
Overige maakindustrie

Toerisme & Recreatie

Bouwnijverheid

Overig
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Miljoenen

Maximale potentie 2025

7.000
2010: 11,4 mld. (+11%)

6.000

+0,7 mlrd

2010: 1,1
1 mld. (+91%)
(+91
+91%)

5.000
4.000

9 mld. (+111%)
2010: 0,9

3.000

2010: 1 mld. (+102%)

2.000
1.000

6 mld. (+94%)
2010: 1,6

0
Trendmatige groei 2025
Agrifood

Focus op kansrijke sectoren:
• Innovatieve bedrijvigheid (op
bedrijventerrein in de
Noordrand)
• Groot- en detailhandel
• Toerisme en recreatie
• Agrokatalysator
• Duurzaamheid en
natuurmlrd
+1,6
• Precisielandbouw
• Bio-energie
• Bouwnijverheid en industrie

Huidige situatie
Hui
Spin-off naar andere sectoren:
• Wateropgaven en
natuurontwikkeling aan
woningbouw
• Duurzaamheid en recreatie
• Zorgeconomie,
gezondheidszorg en leisure
(zorgtoerisme)
Potentiële groei 2025

Water & deltatechnologie

Maritieme maakindustrie
& waterbouw
Logistiek
2010: 1,9 mld. (+135%)
(+135%)
Overige maakindustrie

Toerisme & Recreatie

Bouwnijverheid

Overig
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Maximale potentie 2025

Potentie groei
Bijdrage BRP
Potentie groei
arbeidsproductiviteit
2013
BRP

Potentie BRP
2025

Agrifood
Water en
deltatechnologie
Maritieme
maakindustrie
Overige
maakindustrie

€ 247.000.000

40%

€ 131.000.000

€ 378.000.000

€ 253.000.000

36%

€ 330.000.000

€ 583.000.000

€ 332.000.000

48%

€ 434.000.000

€ 766.000.000

€ 255.000.000

24%

€ 130.000.000

€ 385.000.000

Bouwnijverheid

€ 504.000.000

12%

€ 90.000.000

€ 594.000.000

Logistiek
Toerisme &
recreatie

€ 209.000.000

18%

€ 138.000.000

€ 347.000.000

€ 72.000.000

25%

€ 22.000.000

€ 94.000.000

Overig

€ 2.660.000.000

14%

Totaal

€ 4.532.000.000

€ 382.000.000

€ 3.042.000.000

€ 1.657.000.000

€ 6.189.000.000
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2025: Gevolgen voor de personele kant: niet
alleen Willie Wortels
Aantal FTE
2013

Arbeidsproductiviteit per
fte 2013

Arbeidsprod.
2025

Opgave FTE
2025

Agrifood
Water en
deltatechnologie
Maritieme
maakindustrie
Overige
maakindustrie

2.270

€ 109.000

€ 152.000

220

2.100

€ 121.000

€ 164.000

1.450

3.020

€ 110.000

€ 163.000

1.670

3.000

€ 85.000

€ 105.000

650

Bouwnijverheid

7.050

€ 72.000

€ 80.000

380

Logistiek
Toerisme &
recreatie

3.010

€ 70.000

€ 82.000

1.220

1.990

€ 36.000

€ 45.000

100

Overig

31.630

€ 84.000

€ 96.000

Totaal

54.070

0
5.690
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2025: Gevolgen voor de personele kant: niet
alleen Willie Wortels
Arbeidsmarkt
- Door vergrijzing en ontgroening zal in de HW de
Aantal FTE
Arbeidsproductiviteit per Arbeidsprod.
potentiele beroepsbevolking
afnemen:
van ruim 55.000
fte 2013
2025
2013
15-65 jarigen in 2012 tot 51.000 in 2020 en 46.000 in
2.270
Agrifood
€ 109.000
€ 152.000
2030
-

Water en
2.100
deltatechnologie
€ 121.000
70%
van de werkende bevolking van de HW werkt
Maritieme
maakindustrie
€ 110.000
buiten
de eigen gemeente3.020
en ongeveer 52% werkt
Overige de HW en er is een inkomende pendel van
buiten
3.000
maakindustrie
€ 85.000

ongeveer 30%

Opgave FTE
2025
220

€ 164.000

1.450

€ 163.000

1.670

€ 105.000

650

Bouwnijverheid

7.050

€ 72.000

€ 80.000

380

Logistiek
Toerisme &
recreatie

3.010

€ 70.000

€ 82.000

1.220

1.990

€ 36.000

€ 45.000

100

Overig
Totaal

Talentontwikkeling
31.630 € 84.000
€ 96.000in de agrarische0
Het teruglopende
aantal leerlingen
sectoren op vmbo- en hbo-niveau lijkt in kwantitatieve
54.070
5.690
zin niet tot tekorten te leiden.
- Uitdaging om jongeren te behouden in de regio
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Potentiescenario: people
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Knoppen om aan te draaien
Mogelijk maximaal rendement investeringen
Acceleratie-effect

Maximaal effect

Economie en innovatie
Samenwerking triple helix

6%

Versterken innovatief vermogen

21%

Verbinding sectoren: cross-overs

19%

Maximaal groeiscenario CPB

13%

Ca. 55%

Vestigingsklimaat
Regiomarketing

10%

Onderwijs & arbeidsmarkt

15%
Ca. 45%

Zij-instroom

8%

Omgevingsfactoren

16%

Totaal (cumulatief)

108%
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Knoppen om aan te draaien
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Hoeksche Waard

Mogelijk maximaal rendement investeringen

Mogelijk maximaal rendement
investeringen

Acceleratie-effect

Acceleratie-effect

Maximaal effect

Economie en innovatie

Economie en innovatie

Samenwerking triple helix

6%

Versterken innovatief vermogen

Samenwerking triple helix

21%

Verbinding sectoren: cross-overs

19%

Maximaal groeiscenario CPB

13%

Versterken innovatief vermogen
Ca. 55%

Verbinding sectoren: cross-overs
Maximaal groeiscenario CPB

Vestigingsklimaat

Vestigingsklimaat

Regiomarketing

10%

Onderwijs & arbeidsmarkt

15%

Regiomarketing
Onderwijs & arbeidsmarkt
Ca. 45%

Zij-instroom

8%

Omgevingsfactoren

16%

Totaal (cumulatief)

108%

Zij-instroom
Omgevingsfactoren
Uitstralingseffect Drechtsteden,
Rotterdam, Breda
Totaal (cumulatief)
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I. Doorontwikkeling
Triple Helix (11%)
Gelijkwaardigheid partijen,
erkennen elkaars sterktes en
zwaktes en weten elkaar te
vinden waar nodig

Overheid dominante partner.
Investeert en houdt vinger aan
de pols: wie betaalt, bepaalt

•
•

Rendement op private r&d investering hoger
Naar verhouding 25% meer private
investeringen kan leiden tot 11% hoger
rendement
© 2015
| Public Result |per
Paginageïnvesteerde euro

Gezamenlijk programma waar iedere
partner naar vermogen bijdraagt in
financiën, uitvoeringskracht en
expertise. In de ‘strategic sweetspot’
waar partijen optimaal samenwerken
ontstaat meer innovatie: economisch,
bestuurlijk en sociaal
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Versterken innovatief vermogen
Van versnipperde innovatie en “het
doen zoals we het altijd deden”

Naar open innovatie ecosysteem en
van kennis, naar kunde, naar kassa
(21%)

“Dienstverlening
die bemiddelt
tussen bedrijven
en banken is
genoeg aanwezig
in de regio.”

“Betere voorlichting door
banken en iets minder
strenge normen om
financiering los te krijgen
zouden innovatie een
flinke vlucht kunnen
laten nemen.”
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Versterken innovatief vermogen
Van versnipperde innovatie en “het
doen zoals we het altijd deden”

Naar open innovatie ecosysteem en
van kennis, naar kunde, naar kassa
(21%)

Open innovatie
•
•
•
•
•

Kennis voor radicale innovatie
“Dienstverlenis verspreid over bedrijven
“Dien
“Dienstverlening
“Die
die bemiddelt levert tijdswinst en kostenbesparing
Samenwerking met ‘concurrent’
tussen bedrijven
Connectie MKB en grote
bedrijven
is waardevol
en banken
is
genoeg
aanwezig
Veel potentie door grote
vertegenwoordiging
sector groot- en
in de regio.”
detailhandel in combinatie met logistiek in de regio
Gastvrijheid is belangrijk voor vestigen van nieuwe bedrijven
“Betere
etere vo
voorlichting door
banken en iets minder
strenge normen om
financiering los te krijgen
zouden innovatie een
flinke vlucht kunnen
laten nemen.”
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Verbinden sectoren: cross-overs
Van cross-overs op projectniveau

Naar elkaar versterkende sectoren en
innovatie door onderlinge beïnvloeding
(19%)

“Bedrijven in de
agrarische sector
zoeken verbreding op
met een combinatie met
zorg of toerisme.”

“Zoek een thema dat alle
sectoren verbindt, zoals
‘water’. Vandaaruit zijn
goede cross-overs te
bedenken.”
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Verbinden sectoren: cross-overs
Van cross-overs op projectniveau

“Bedrijven in de
Versterken
van innovatie tussen
agrarische sector
zoeken verbreding op
metBijvoorbeeld:
een combinatie met
sme.”
of toerisme.”
•zorgDuurzaamheid
en recreatie

Naar elkaar versterkende sectoren en
innovatie door onderlinge beïnvloeding
(19%)

type clusters in de Hoeksche Waard

•
•

Gezondheidszorg en leisure (zorgtoerisme)
Wateropgaven en natuurontwikkeling aan woningbouw

•

Hiervoor o.a. ruimte bieden op bedrijventerrein Noordrand Hoeksche
waard
en dat alle
“Zoek
ek een thema
tegelijkertijd tegengaan van kantorenleegstand; De leegstand op desectoren verbindt, zoals
‘water’. Vandaaruit zijn
kantorenmarkt van de Hoeksche Waard (17%) ligt iets boven het landelijk
goede cross-overs te
gemiddelde (15%)
bedenken.”
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Maximaal groeiscenario CPB
Van aantrekkende economie in
Nederland

Naar groei boven verwachting in
Nederland (13%)
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Regiomarketing
Van onsamenhangend verhaal over
de regio (intern) en onbekendheid
met de regio (extern)

“Er heerst grote
onbekendheid met het
bedrijfsleven in de regio.
Daarom trekken mensen
weg uit of komen niet
meer terug in de regio.

Naar gedragen beeld en verhaal over
de regio als vestigingsplaats voor
bedrijven en voor verblijfstoerisme
(10%)

“De regio heeft echt iets te
bieden op het gebied van
natuur, leefbaarheid en
werkgelegenheid.”
“Vanuit
Rotterdam ben
je in een
kwartier in de
regio.”

“De regio heeft een
uitstekende ligging en
goede diversiteit aan
stedelijk en landelijk
gebied.”
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Regiomarketing
Van onsamenhangend verhaal over
de regio (intern) en onbekendheid
met de regio (extern)
Gebiedsmarketing
•
•
•
•
•

Naar gedragen beeld en verhaal over
de regio als vestigingsplaats voor
bedrijven en voor verblijfstoerisme
(10%)

Sterk gefocust op beleving winkelgebieden en recreatie
Woonkwaliteit en voorzieningen aanbod is hoog
Veel verscheidenheid in landschap
Combinatie hoge woonkwaliteit – werkgelegenheid kansrijk
“Er h
heerst grote
Ontwikkeling
Noordrand
Hoeksche waard veelbelovend in het kader van
onbekendheid
met het
bedrijfsleven in devan
regio.glastuinbouw en het“De
regio heeft
echt iets te
de ontwikkeling
tekort
bedrijventerreinen
ten
Daarom trekken mensen
bieden op het gebied van
zuiden
van
dekomen
Maas
weg
uit of
niet
natuur, leefbaarheid en
e regio
meer terug in de
regio.

werkgelegenheid.”
eid.”
“V
“Vanuit
Rotterdam ben
je in een
kwartier in de
regio.”
reg

“De regio heeft een
uitstekende ligging en
goede diversiteit aan
stedelijk en landelijk
gebied.”
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Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Van startende initiatieven en projecten
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en
(hoogopgeleide) jongeren die
wegtrekken en niet terugkeren

Naar gedragen, onderbouwd beeld
van behoeften toekomstige
arbeidsmarkt en strategische allianties
hoger onderwijsinstellingen (15%)

“Jongeren verdwijnen
uit de regio om een
hbo-opleiding te
volgen en komen niet
meer terug.”
“Het Techniekpact kan
meewerken om de
aansluiting van vraag en
aanbod te verbeteren.”
“Onderwijs uit de regio leidt op
voor een baan in de regio, en
niet voor een baan in de
desbetreffende plaats.”
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Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Naar gedragen, onderbouwd beeld
Van startende initiatieven en projecten
van behoeften toekomstige
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en
arbeidsmarkt en strategische allianties
(hoogopgeleide) jongeren die
hoger onderwijsinstellingen (15%)
wegtrekken en niet terugkeren
Voorbeeld uit regio Alblasserwaard: School en Bedrijf
•
•
•
•
“Het Techniekpact kan
meewerken om de
aansluiting van vraag en
aanbod te verbeteren.”

Correcte uitvoering techniek initiatieven is van groot belang;

“Jongeren verdwijnen
Winst:
vroegtijdige
kennismaking tussen leerling en techniek;
uit
de regio
om een
Doorstroom
hbo-opleiding tetechnisch onderwijs naar werkveld optimaliseren;
volgen
en komen
Actieve
inzetniet
op / lobby voor dependances van (hogere)
meer terug.”

onderwijsinstellingen in de Hoeksche Waard kan nuttig zijn om
jongeren te binden aan de regio en de techniek sector

“Onderwijs uit de regio leidt op
voor een baan in de regio, en
niet voor een baan in de
desbetreffende plaats.”
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Zij-instroom
Van beginnende regionale
samenwerking en ad-hoc begeleiding
naar werk

“Grote bedrijven in de regio trekken
buitenlandse technici aan. Dat is
pijnlijk gezien de
werkloosheidscijfers. Dit kan
worden voorkomen door
omscholing, daar moeten partijen uit
de regio op anticiperen ”

Regionaal
Arbeidsmarkt
Platform

Naar anticiperen met om- en
bijscholingstrajecten om in
toekomstige behoeften te voorzien
(8%)

“Zij-instroom in de agrarische
sector is mogelijk, want juist
jongeren kiezen niet snel voor
deze sector.”

“Ik zie een toenemende
behoefte aan
opleidingen voor zijinstromers.”
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Omgevingsfactoren
Van potentiële beroepsbevolking
die zich gemiddeld minder gezond
voelt
Een regio met goede ligging

“De regio heeft een
centrale ligging en
een landelijk
karakter.”

Naar een gezonde potentiële
beroepsbevolking met meer
mensen aan het werk
Een uitstekend bereikbare regio
(16%)

“Bereikbaarheid laat
nog wel eens te
wensen over.”
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Omgevingsfactoren
Wonen
Naar een gezonde potentiële
• De woningvoorraad
stijgt beroepsbevolking
tussen 2010 en 2030 nog met 2.000,
Van potentiële
beroepsbevolking met meer
wat in overstemming is met de groei van het aantal huishoudens.

die zich gemiddeld minder gezond

voelt
• Er wordt
rekening gehouden met trends als ontgroening,
vergrijzing
huishoudensverdunning,
Eenen
regio
met goede liggingwaardoor er niet langer
sprake is van een tekort aan woningen voor o.a. starters. Doel
hiervan is dat uiteindelijk minder jongeren de regio verlaten.

“De
De regio
reg heeft een
centrale ligging en
een landelijk
karakter.”

“Bereikbaarheid laat
nog wel eens te
wensen over.”

mensen aan het werk
Voorzieningen en leefbaarheid
Een uitstekend
bereikbare regio
• Er is een compleet
(16%)
voorzieningenaanbod, dat
echter vooral aan de
noordrand is geconcerteerd.
•

De belangrijkste concentratie
van winkelvoorzieningen is in
Oud-Beijerland

Zorg en welzijn
• Mede gezien de vergrijzing van de Hoeksche Waard, is het behoud van
medische voorzieningen een pre. Hier kan de regio slim op inspelen.
Samenwerking met (private) zorgpartijen is hierbij van belang, waaronder ook
omliggende ziekenhuizen in bijvoorbeeld Rotterdam of Dordrecht
© 2015 | Public Result | Pagina
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Omliggende regio’s
Uitstralingseffect
Drechtsteden,
Van potentiële
beroepsbevolking
Rotterdam
Breda minder gezond
die zichengemiddeld
voelt
Een regio met goede ligging
•

“De
De regio
reg heeft een
centrale ligging en
een landelijk
karakter.”

“Bereikbaarheid laat
nog wel eens te
wensen over.”

•

Naar een gezonde potentiële
beroepsbevolking met meer
mensen aan het werk
Een uitstekend bereikbare regio
(16%)

52% van de werknemers
werkt buiten de regio, het
merendeel hiervan gaat
naar de Rotterdamse regio.
Er is een inkomende pendel
van ongeveer 30%

Ruimte
• Bereikbaarheid water en weg redelijk
• Bedrijventerreinenprogrammering wordt
uitgewerkt
© 2015 | Public Result | Pagina

Aanpak en resultaten
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Netwerksturing 2.0

I. Lerend vermogen
II. Cross-overs
Cros
III. Innovatief
nnov
vermogen /
ketendichtheid
ketend
IV
Basi & people
IV. Basics
A. Imago
B. Grensbarrières opge
opgeheven
C. Woon en leefklimaat
D. Techniekinitiatieven
echniekinitiatieven
V. Herstel
st zet door
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Transformatiemonitor: economische ambities in beeld
Huidige en toekomstige verdeling clusters, MKB en grootbedrijf…
Ambitie

Gaan we het halen?

… groeiscenario’s (ambities)
Ontwikkeling samenwerking

Regiomarketing

Gat

Clustervorming
Onderwijs arbeidsmarkt
Versterken innovatief
vermogen en ketendichtheid

…uitwerking
g naar de arbeidsmarkt 2020 / 2025

Verbeteren woon- en
leefklimaat

Verbinding andere regio’s

