
Op donderdagavond 25 januari vond in 

Heythuysen een interactieve bijeenkomst 

plaats over het toekomstig economisch 

profi el van Leudal. Waar zit de innovatie-

kracht van de gemeente en hoe kan deze 

potentie maximaal benut worden? Wat is 

de relatie tot Midden-Limburg? En sluit de 

beroepsbevolking aan op de arbeidsvraag 

vanuit de werkgevers?
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40 enthousiaste deelnemers

Dit zijn de onderwerpen die deze donderdag-

avond op het programma stonden bij de 

bijeenkomst in Heythuysen. Zo’n 40 onder-

nemers en vertegenwoordigers van gemeente 

en onderwijs waren te gast op de middelbare 

school Sint Ursula.

De aanwezigen werden onder leiding van avond-

voorzitter Paul ’t Lam door de avond geloodst. 

Wethouder Piet Verlinden hield een korte 

inleiding. Het doel van de avond is, zo vertelt hij, 

om de drie o’s (ondernemers, onderwijs en over-

heid) dichter bij elkaar te brengen. De gemeente 

wil komen tot een economisch profi el waarmee 

Leudal zich beter kan positioneren en een 

sterkere economische speler wordt. Daar kunnen 

alle partijen van profi teren.

Kees Stob van Public Result geeft vervolgens 

een korte uitleg over het uitgevoerde onderzoek 

naar het economisch profi el van Leudal. Hierin

geeft hij aan dat economische vitaliteit niet 

alleen belangrijk is vanuit economisch 

     perspectief, maar ook voor de gemeenschap.

Wie sponsort bijvoorbeeld de verenigingen, 

wie helpt in bejaardenhuizen en wie fl uit op 

zaterdag de F-jes? Dit staat onder druk omdat de 

beroepsbevolking tussen 2015 en 2025 met circa 

1.000 zal afnemen. Ook kent de gemeente een 

relatief grote uitgaande pendel: circa 12.000 

inwoners werken buiten de eigen gemeente, 

circa 6.300 inwoners van buiten de gemeente 

werken in Leudal. Vervolgens ging de inter-

actieve stemronde van start: de aanwezigen 

konden door middel van stemtablets hun 

mening laten horen over elf stellingen.

Interactieve stemronde

De aanwezigen kregen onder andere de vraag 

in welke sector zij zouden investeren om een zo 

hoog mogelijk rendement te behalen. Ruim de 

helft van de aanwezigen (52%) zou in de slimme 

maakindustrie investeren vanwege de kansen 

voor kwalitatieve groei. Een van de aanwezigen 

licht toe: “De potentie voor de economie ligt 

volgens mij vooral bij de kleine ondernemer 

die innovatief bezig is.” Een ander licht toe dat 

innovatie van onderop gezien kan worden als 

trekker van economische groei, die andere 

aspecten zoals meer bedrijvigheid en betere 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in 

de versnelling kan brengen. De deelnemers vin-

den naast het bevorderen van innovatie ook een 

betere samenwerking tussen de drie O’s 

een belangrijke stimulans voor de economie.

Ruim de helft van de aanwezigen (52%) denkt 

dat de economische groei van Leudal gelijk zal 

zijn aan het Nederlands gemiddelde. Een deel 

(24%) van de aanwezigen is positief ingesteld: 

de groei kan tot twee keer zo hoog. Anderen 

(ook 24%) denken dat de groei tot de helft 

minder kan zijn, bijvoorbeeld omdat in de 

gemeente vooral kleinschalige bedrijven zitten. 

Dilemma: 

wat heb je over voor economische groei?

Vanwege het diverse aanbod in Leudal kan op 

verschillende sectoren worden ingezet voor 
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maximale economische groei. De gemeente 

moet kiezen waar meer of minder op wordt 

ingezet. Grote bedrijventerreinen leiden 

bijvoor beeld tot minder ruimte voor recreatie, 

uitbreidende boerderijen kunnen zorgen voor 

meer overlast. De meeste aanwezigen (31%) 

zeggen meer overlast van bedrijvigheid te 

kunnen accepteren als dat de economische 

groei inhoudt. Iemand uit de agrarische sector 

merkt op dat de gemeente vooral gericht is op 

het voorkomen van overlast door bedrijvigheid, 

maar dat zijn ervaring is dat groei in de 

agrarische sector altijd gepaard gaat met 

overlast. Anderen (23%) willen niets inleveren 

voor economische groei. Iemand licht toe dat 

bedrijven die goed innoveren kwalitatief, in 

plaats van kwantitatief, groeien. Op die manier 

kan je met weinig overlast toch economisch 

fl oreren. Iemand anders doet een oproep voor 

een gezamenlijke visie, waarin alle aspecten 

van economische groei worden meegenomen. 

In een nieuw verdienmodel voor de sector 

moeten aspecten als overlast en verduurzaming 

een plek krijgen.

Hoe maken we Leudal aantrekkelijk?

Een deel van de aanwezigen (21%) vindt dat 

het vestigingsklimaat belemmerend is voor 

economische groei. Ook vinden aanwezigen 

(17%) dat hierop meer kan worden ingezet om 

de economie te stimuleren. Er wordt gesproken 

over een gezamenlijke stip op de horizon, 

bijvoorbeeld binnen het thema duurzaamheid, 

waar partijen samen naartoe zouden kunnen 

werken. Er is winst te halen als ondernemers 

meer innovatieve ideeën uitwisselen, tussen 

sectoren. Zo zijn er bijvoorbeeld logische 

combinaties te maken tussen zorg en de 

agrarische sector. Met een gezamenlijke stip 

ontstaat een gevoel van saamhorigheid, die 

nodig is om nieuwe investeringen te stimuleren. 

Een dergelijke ambitie kan de gemeente ook 

gebruiken om zichzelf te profi leren en Leudal 

sterker op de kaart te zetten. De gemeente wordt 

bijvoorbeeld aantrekkelijker voor bedrijven met 

een overeenkomstige ambitie en heeft zo een 

beter vestigingsklimaat.

Tekorten op de arbeidsmarkt kunnen volgens 

de aanwezigen vooral opgevangen worden 

door slimmer te werk te gaan (34%), meer 

werknemers van buiten de regio te trekken (21%) 

en te zorgen dat inwoners van Leudal ook in de 

gemeente werken (18%). Dat vraagt wel wat 

van het woon- en leefklimaat in de gemeente, 

zo geven de aanwezigen aan: er is een beter 

voorzieningenaanbod (29%) en een beter en 

passender woningaanbod (26%) nodig.

Betere samenwerking, grotere potentie

In de samenwerking is ruimte voor verbetering. 

Dit geldt voor de samenwerking tussen 

bedrijvem onderling en tussen ondernemers, 

overheid en onderwijs. Alle vertegenwoordigers 

van bedrijven geven aan het beste met (andere) 

bedrijven samen te werken en niet met onder-

wijs- of overheidspartners. Een van de 

aanwezigen geeft aan dit beeld te herkennen, 

al merkt hij wel dat de samenwerking dankzij 

Keyport al fl ink verbeterd is. De meeste deelne-

mers (58%) zien vooral mogelijkheden voor ver-

betering in de samenwerking met de over heid. 

Wenkend perspectief is een Economic Board: 

een intensieve samenwerking tussen de drie O’s. 

Hiermee kan onder andere de innovatie tussen 

bedrijven bevorderd worden, de branding van 

Leudal gezamenlijk worden georganiseerd en 

de samenwerking met onderwijspartijen worden 

verbeterd.

Groeikansenverkenning

Na de interactieve stemronde gaf Kees Stob 

van Public Result een beeld van de gemeente 

op basis van uitgevoerd onderzoek: 
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Leudal kenmerkt zich door de stuwende sectoren 

agribusiness, slimme maakindustrie, groot-

handel, vervoer en opslag, leisure en zorg-

innovatie. De bedrijven die actief zijn in deze 

sectoren variëren van kleine bedrijven tot enkele 

grote internationaal opererende bedrijven. 

Met name de agribusiness en de slimme maak-

industrie drukken hun stempel op de bedrijvig-

heid. De agribusiness is hoog innovatief en 

kansrijk met het bedrijventerrein Zevenellen, 

dat als centrum voor biobased agriculture wordt 

ontwikkeld. De maakindustrie kent een paar 

wereldleiders in de eigen sectoren. Kansen 

liggen er in uitvoeren van wat in Eindhoven 

wordt bedacht. Andere mogelijk heden voor 

economische groei liggen in het zoeken naar 

verbindingen tussen sectoren, in de agri-

toerisme, innovatieve toepassingen in 

de zorg en toerisme en in biobased materials. 

Het huidige bruto product van de gemeente 

kan worden geraamd op zo’n 1,025 miljard. 

Als Leudal haar kansen grijpt zou dit in 2025 

maximaal met zo’n 226 miljoen (22%) kunnen 

groeien, waarbij de werkgelegenheid ook stijgt 

in bijna alle sectoren. In de agribusiness lijkt de 

werkgelegenheid gelijk te blijven, omdat met 

de groei in toegevoegde waarde ook de arbeids-

productiviteit in gelijke mate meegroeit. 

In andere sectoren groeit de werkgelegenheid. 

De grootste uitdaging is echter om vervanging te 

zoeken voor de bijna 3.800 werknemers die naar 

verwachting door de vergrijzing (netto) zullen 

uitreden.

Randvoorwaarde om deze kansen te realiseren 

is wel om aangehaakt te blijven bij Keyport en 

daarmee de omliggende gemeenten: Leudal kan 

niet op zichzelf staan en verder groeien. Alleen in 

regionaal verband is het voor Leudalse bedrijven 

mogelijk om voldoende slagkracht te hebben als 

sector of cluster van bedrijven, om concurrerend 

en innovatief te blijven.

Sociale cohesie als basis voor economische 

samenwerking

Een aantal aanwezigen reageren op de 

presentatie. Vanuit het onderwijs benadrukken 

Ton Houben en Arno Gubbels dat Leudal 

aantrekkelijk moet blijven voor jongeren. 

Samen werking noemen ze een belangrijke 

invloed op het woonklimaat, omdat het ervoor 

zorgt dat je innovatief te werk kan gaan en 

ouders en kinderen beter kan laten zien wat het 

aanbod is in Leudal. Thijs Janssen (Rabobank) 

ziet in Leudal een mooie basis voor de samen-

werking aangezien het een gemeente is met veel 

sociale cohesie. De volgende stap is om gebruik 

te maken van de verbindingen, samen door 

te pakken en kansen te benutten. Ook Sander 

Geelen (Counterfl ow) ziet in de gemeente Leudal 

een mooie basis in de bestaande verbinding, 

bijvoorbeeld bij voedsel en verduurzaming. 

Economie is meer dan termen en berekeningen, 

de gemeente kan de economie faciliteren door 

te zorgen voor een gezamenlijke paraplu waar 

iedereen onder wil staan. We moeten het samen 

doen!
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Werksessies: aan de slag met prangende 

vragen

Werksessie 1: Keuzes economisch profi el

De deelnemers aan deze werksessie bogen zich 

over keuzes in het economisch profi el. Juist de 

diversiteit van de economische activiteiten in 

Leudal springt er voor de deelnemers uit. Als er 

een thema gevonden kan worden dat de diverse 

‘parels’ van Leudal, zoals de agrisector, het 

toe risme en de landelijkheid, kan verbinden, 

kan dat goed werken. De aanwezigen noemen 

vanuit de eigen achtergrond verschillende 

mogelijkheden om meer verbinding te vinden 

in de diversiteit van Leudal: het inrichten van 

leegstaande boerderijen voor toeristische doel-

einden, het zichtbaar maken van agrarische 

bedrijvigheid voor toeristen en bewoners met 

bordjes langs de landbouwgronden, excursies 

bij bedrijven. Voor economische groei in de ge-

meente is het volgens een van de ondernemers 

wel nodig dat er een keuze wordt gemaakt voor 

een bepaald soort economie: ga je als gemeen-

te voor hoogwaardige technologie, voor veel 

werkgelegenheid of juist voor veel ruimte en 

toerisme? De aanwezigen vinden dat inzetten 

op middelbaar opgeleiden de economie fl ink 

kunnen laten groeien. Daarnaast lopen ze 

tegen een gebrek aan goede woningen en voor-

zieningen voor hun werknemers aan en dit tekort 

zal alleen maar zal toenemen. Dit speelt vooral 

in de agrarische sector. Als het de regio lukt om 

buitenlandse werknemers langere tijd of perma-

nent in de regio te laten wonen en werken, kan 

dit ook een impuls voor de economie betekenen.

Werksessie 2: Ruimte voor bedrijvigheid

In deze werksessie wordt besproken welke 

planologische beslissingen er nodig zijn voor 

de functie van bedrijventerreinen en agrarische 

gronden om de gemeente aantrekkelijk te 

houden voor huidige en toekomstige bedrijven. 

Ondernemers geven aan dat er overeenstem-

ming nodig is met de provincie over de 

  regionale functies en ligging van de terreinen. 

Als een bedrijventerrein een gemeentelijke 

functie heeft zijn er minder investeringen 

mogelijk en de zorg van de ondernemers is 

dat dit in sommige gevallen te weinig is om ze 

aantrekkelijk te houden. Dit komt volgens hen 

doordat er geen visie is hoe bedrijven op een 

terrein slimme combinaties kunnen maken. 
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Bedrijven hebben onderling weinig binding en 

werken voor zichzelf. Die versnippering blijkt 

bijvoorbeeld ook uit het feit dat de gemeente 3 

ondernemersverenigingen heeft. Het kan juist 

een kracht worden als die diversiteit wordt 

gebruikt om samen te werken in een bepaald 

thema. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld hun 

krachten bundelen om te werken aan bedrijven 

die energieneutraal zijn. Samen kan je daarin 

meer bereiken dan alleen.  De suggestie wordt 

gedaan om daarin aan te sluiten bij Leudal 

Energie Coöperatie. Het voorstel wordt gedaan 

om als ondernemers een stip op de horizon te 

bepalen voor de bedrijven in Leudal. Een paar 

ondernemers noemen ten slotte dat het van 

belang is dat er ruimte komt voor start ups, en 

dat bedrijven voorbereid moeten zijn op 

ontwikkelingen als robotisering. De aanwezigen 

staan nog kort stil bij de agrarische sector: het 

zou wat hen betreft beter zijn als de agrarische 

activiteiten geconcentreerd worden, zodat ook 

de overlast geconcentreerd wordt.

Werksessie 3: Samenwerking en innovatie

De huidige manier van samenwerking tussen 

bedrijven laat vaak nog kansen op het gebied 

van innovaties en cross-overs tussen sectoren 

onbenut. Vooral een gezamenlijke ambitie 

binnen het thema duurzaamheid wordt 

besproken als mogelijkheid tot samenwerking 

in Leudal. Samenwerking moet volgens de 

deelnemers echter eerst beginnen bij elkaar 

leren kennen. Hoe kun je namelijk gezamenlijk 

een stip op de horizon formuleren, als je elkaar 

niet kent? Ieder bedrijf heeft een eigen ambitie: 

wat zijn de overeenkomsten tussen de ver-

schillende toekomstvisies. Er wordt ingeschat 

dat duurzaamheid iets is waar alle bedrijven, 

overheden en onderwijspartijen op dit moment 

mee bezig zijn en dus een gedragen ambitie 

kan opleveren. De gemeente zou volgens de 

deelnemers primair een faciliterende rol moeten 

innemen. Ze kunnen bijvoorbeeld populariteit 

van ondernemersprijzen stimuleren, zodat 

bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en van 

elkaar kunnen leren. Ook kan goede facilitering

 leiden tot vergroting van innovatie mogelijk-

heden van de kleine bedrijven in Leudal, waar-

door zij kunnen doorgroeien. Er worden vraag-

tekens gezet bij waar de gemeente precies 

invloed op kan uitoefenen. De deelnemers zijn 

het erover eens dat de gemeente in ieder geval 

duidelijke keuzes kan maken en volledig kan 

inzetten op de gezamenlijke ambitie. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat bepaalde bedrijven 

die een hoge uitstoot hebben geweerd worden. 

Als Leudal kan doorpakken op bestaande 

ambities, kan echt een gezamenlijke beweging 

tot stand komen.

Werksessie 4: Onderwijs en arbeidsmarkt

Hoe versterken we de aansluiting tussen het 

onderwijs en de arbeidsmarkt? Geconstateerd 

werd dat het voor bedrijven in Leudal lastiger 

wordt aan (hoger opgeleid) personeel te komen. 

Dit komt enerzijds doordat er in het algemeen te 

weinig hoger opgeleiden zijn en anderzijds door 

het feit dat de hoger opgeleiden die er zijn er 

vaak voor kiezen richting de grote universiteits-

steden (Maastricht, Eindhoven) te trekken. 

Het is dan ook taak voor Leudal dat de gemeen-

te interessanter wordt voor hoger opgeleide 

jongeren om terug te komen. Lager opgeleiden 
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komen daarentegen steeds lastiger aan een 

baan. Door innovatie vindt er een verschuiving 

plaats in functies en het is aan de onderwijs-

instellingen hierop te anticiperen door in 

gesprek te gaan met de ondernemers. 

Bedrijven zetten bijvoorbeeld steeds meer in op 

een leven lang leren, waardoor er voor onder-

wijsinstellingen kansen liggen. Er wordt 

geopperd dat de gemeente Leudal faciliterend

kan optreden door verbindingen te maken 

tussen de partijen. Aan het einde van de sessie 

wordt de hoop uitgesproken dat dit gesprek een 

vervolg krijgt.

Hoe nu verder?

Deze bijeenkomst heeft waardevolle informatie 

opgeleverd! Paul ’t Lam vat de avond samen 

in drie rode draden: een stip op de horizon kan 

focus geven aan de bedrijvigheid in Leudal, 

oftewel een “Leudal-gevoel” creëren, zoals 

iemand het verwoordt. Dat willen we, ten 

tweede, graag in samenwerking tussen bedrijfs-

leven, overheid en onderwijs vormgeven. 

Ten derde is het belang van de balans tussen 

leefbaarheid en (agrarische) bedrijvigheid 

onderstreept. De opbrengst wordt verwerkt in 

een eindnotitie waarin het economisch profi el 

en de maximale potentie wordt geschetst. 

Vervolgens zijn overheid, onderwijs en onder-

nemers gezamenlijk ook dit jaar aan zet om het 

economische profi el ook om te zetten in concrete 

acties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Bas Schinck, beleidsmedewerker 

economische zaken (b.schinck@leudal.nl of 

047 5859710).
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Deze presentatie is bedoeld om de dialoog te voeren over het 
economisch profiel van Leudal. De economische potentie is 

weergegeven in de vorm van scenario’s. De Economische 

Transformatiemonitor is dan ook een scenariomodel en geen 

prognosemodel. 

T.b.v. de presentatie zijn complexe elementen verkort en krachtig 

weergegeven, waarbij in de toelichting uiteraard nuance is gegeven. 
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Programma

Tijd Onderdeel

1. 18:30-19:00 uur Inloop met soep en broodjes

2. 19:00-19:10 uur Opening

3. 19:10-20:00 uur Regionale context en interactieve stemronde

4. 20:00-20:20 uur Presentatie potentiescenario Leudal

5. 20:20-20:35 uur Onderwijs, ondernemers en overheid aan het 

woord

6. 20:35-20:45 uur Pauze

7. 20:45-21:45 uur Werksessies

8. 21:45-22:00 uur Afsluiting
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Economische motor van belang voor vitaliteit
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Leudal is vitaal!

5

3.310 bedrijfsvestigingen in Leudal
(21.130 vestigingen in Midden-Limburg)

• 530 groot- en detailhandel
• 510 agrarische bedrijven
• 420 bedrijven in advies en 

onderzoek

13.860 banen in Leudal
(106.320 banen in Midden-Limburg)

• 2.670 in groot- en detailhandel
• 2.500 in de zorg
• 1.940 in agrarische sector

Aantal inwoners: 36.000
Beroepsbevolking: 19.000
Werkloosheid: 4,4% (Midden-Limburg 5,2%)

Arbeidsparticipatie: 69,8% (Midden-Limburg 68,0%)
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Bedrijventerreinen Leudal

Ittervoort

Kelpen-Oler

Op de Kouk

Menten
Heythuyserweg

Heldenseweg Neer

Soerendonck Neer

Windmolenbos

Zevenellen

Laak Roggel

St. Antoniusstraat 

Baexem

Arenbos Corubona
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Leudal: onderdeel krachtig netwerk
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Ontwikkeling BRP per inwoner COROP 

Midden-Limburg versus Provincie Limburg en 

Nederland (CBS)

Ontwikkeling BRP COROP Midden-Limburg in 

miljoenen euro’s (CBS)
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Wat wordt in Midden-Limburg verdiend?
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€ 6,6 miljard
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Hoe slim werken we in Midden-Limburg?

Arbeidsproductiviteit: Toegevoegde waarde per fte (volledige arbeidsplaats)
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Hoe innovatief is (Midden-)Limburg?

Bron: EIM obv KVK/NL 
Octrooicentrum 2010
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Landelijk gem. 

Limburg

Landelijk gem. 

Innovatie Octrooien

Innovatiemonitor

Midden-Limburg
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Wat verdienen we per jaar in Leudal?

€ 1.025 miljoen
Midden-Limburg: € 6.590 miljoen

Cluster Leudal

Agribusiness 22%

Slimme maakindustrie 14%

Handel, vervoer en opslag 19%

Leisure 5%

Zorg(innovatie) 1%

Verzorgende sectoren en 
overig

(bouw, detailhandel,
financiële dienstverlening, 
zakelijke dienstverlening,
onderwijs, overheid, zorg)

40%

Bruto gemeentelijk product

Agribusiness

Slimme
maakindustrie

Handel, vervoer en
opslag

Leisure

Zorginnovatie

verzorgende
sectoren en overig
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Toegevoegde waarde andere gemeenten
Leudal vs Midden-Limburg, Weert en Peel en Maas
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Peel en Maas Weert
1,2%

23,6%
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33,7%
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€1,4 miljard€1,09 miljard

€1,02 miljard €6,6 miljard
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Pendel Leudal

Uitgaand: 12.000 (71%)

Inkomend: 6.300 (56%)
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Pendel Midden-Limburg

Uitgaand: 45.600 (37%)

Inkomend: 37.000 (38%)

-8.600

Werkzaam in eigen 
regio: 60.400

9
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0
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Noord-
Limburg

Zuid-Limburg

Zuidoost-
noord-brabant
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Ontwikkeling (beroeps)bevolking Leudal
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Ontwikkeling beroepsbevolking 2010-2025

Leudal Limburg Nederland

Leudal:

2015-2025: -1.145 (10%)
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Arbeidsparticipatie Leudal
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Bruto arbeidsparticipatie (%)
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Economie van Leudal
Groeikansenverkenning
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Respondenten

Naam Organisatie

Jan Adams Bemar Ventilatietechniek

Hans Corsten Gebiedsbureau

Sander Geelen Geelen Counterflow

Arno Gubbels SPOLT

Ton Hagelstein Keyport2020

Fritz van Hattem Promotie Platform Leudal

John Hendriks Hendriks Granszoden

Ton Houben Ursula

Thijs Janssen Rabobank

Wiel Ploegman Proteion

Mieke Venner Hoeve de Kaolder

Richard Verheul Gemeente

Piet Verlinden Gemeente

John Willems Bayer-Nunhems

Marcel van Woensel CIRO
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“Door schaalvergroting in de 
agribusiness veroorzaken 

bedrijven eerder overlast. Dat 

stuit op weerstand.”

Agribusiness Leudal

• Bijna 50% vd landbouwbanen uit Midden-

Limburg bevindt zich in Leudal

• Belangrijke ec pijler voor de gemeente

• Schaalvergroting vs overlast

• Bedrijventerrein Zevenellen als centrum voor 

innovatie in biobased agriculture

• Kansen in biobased materials, cross-overs 

met toerisme, met smart industry

Indicator Leudal Maximale 
potentie

Groei toegevoegde waarde
in 2025

€ 46-68 mln
(+ 20-30%)

Groei arbeidsproductiviteit + 20-30%

Aantal FTE + 0

Toonaangevende bedrijven, bv:
• Bayer

• Tuinderij Beegdenhof Hunsel
• Berry Brothers BV

“Er liggen grote kansen bij een 
soort ecosysteem van de agro-

technische sector. Als daar meer 

regie in gestopt wordt met als 

doel een opleiding op poten te 

zetten, dan zou dat geweldig 

zijn.”
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bedrijven eerder overlast. Dat 

stuit op weerstand.”

Agribusiness Leudal

• Bijna 50% vd landbouwbanen uit Midden-

Limburg bevindt zich in Leudal

• Belangrijke ec pijler voor de gemeente

• Schaalvergroting vs overlast

• Bedrijventerrein Zevenellen als centrum voor 

innovatie in biobased agriculture

• Kansen in biobased materials, cross-overs 

met toerisme, met smart industry

Indicator Leudal Maximale 
potentie

Groei toegevoegde waarde
in 2025

€ 46-68 mln
(+ 20-30%)

Groei arbeidsproductiviteit + 20-30%

Aantal FTE + 0

Toonaangevende bedrijven, bv:
• Bayer

• Tuinderij Beegdenhof Hunsel
• Berry Brothers BV

“Er liggen grote kansen bij een 
soort ecosysteem van de agro-

technische sector. Als daar meer 

regie in gestopt wordt met als 

doel een opleiding op poten te 

zetten, dan zou dat geweldig 

zijn.”
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Aantal werknemers 2025 bij 

gelijkblijvende 

arbeidsproductiviteit

3.500 (+800)
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“In de maakindustrie zitten 
geweldige voorbeelden van 

innovatieve en vooral 

duurzame bedrijven.”

Slimme maakindustrie Leudal

• In Keyportregio veel innovatie en 

samenwerking

• Kleinschaligheid en diversiteit is kracht

• Metaalindustrie in Midden-Limburg maar 

ook in Leudal oververtegenwoordigd

• Kansen om mee te liften op innovatie en 

groei in agribusiness

Toonaangevende bedrijven, bv:

• Adams (muziekinstrumenten)

• Geelen Counterflow (droog- en 

koelsystemen)
• Admesy bv (meetinstrumenten)

Indicator Leudal Maximale 
potentie

Groei toegevoegde waarde
in 2025

€ 40 mln
(+ 28%)

Groei arbeidsproductiviteit + 25%

Aantal FTE + 35
(2%)

“Kleine ondernemers in Leudal versterken 
het lokale product waarmee Leudal 
zichzelf kan profileren. Leudal is een 
goede en aantrekkelijke plek voor kleine 
ondernemers, omdat er een hele andere 
dynamiek is dan in de grote steden.”
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Groothandel, vervoer en 
opslag Leudal
• Redelijk conventionele transportbedrijven
• Wel een aantal groothandels
• Gunstige ligging en goede infrastructuur
• Regionaal: kansen voor e-commerce en 

retail/food
• Leudal heeft vooral veel handel en relatief 

weinig toonaangevende logistieke bedrijven.
• Nieuwe distributiecentra in de regio zorgen 

voor meer dynamiek en acquisitiekansen. 

Indicator Leudal Maximale 
potentie

Groei toegevoegde waarde
in 2025

€ 35-40 mln
(+ 18-22%)

Groei arbeidsproductiviteit + 12-18%

Aantal FTE + 75-120
(3-5%)

Toonaangevende bedrijven, bv:

• Dimass

• Vos Limburg-Vos Transport B.V.

“Infrastructuur in de afgelopen 
tijd in Midden Limburg heel erg 
verbeterd. De grote steden in 
de buurt zijn nu goed 
bereikbaar.”

“Er liggen kansen bij 
logistieke bedrijven die echt 
van toegevoegde waarde 
zijn voor het product.”

22



© 2018 | Public Result | Pagina

Leisure Leudal

• Nu kleinschalig toerisme
• Behoefte aan professionalisering
• Kansen voor grootschaliger toerisme
• Aanhaken bij toerisme Maasplassen
• Profiteren van welvaartsgroei: bestedingen 

kunnen verder toenemen.
• Cross-overs mogelijk met agri

(streekproducten, agritoerisme), slimme 
maakindustrie (toepassing van innovatie), zorg

Indicator Leudal Maximale 
potentie

Groei toegevoegde waarde
in 2025

€ 11 mln
(+ 25%)

Groei arbeidsproductiviteit + 16%

Aantal FTE + 55
(8%)

Toonaangevende bedrijven, bv:
• De Leistert

• Landgoed Lemmenhof

“In de gemeente Leudal 
liggen op het gebied van 
toerisme heel veel kansen 
om innovatief met de 
omliggende natuurgebieden 
om te gaan.”

“In Retail is een grote innovatieslag te maken, 
maar vitaliteit van kleine kernen kan ook op een 
andere creatieve manier ingevuld worden. De 
kernen hebben veel meer pluspunten dan alleen 
de lokale bakker en slager.”
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Zorginnovatie Leudal

• CIRO+ levert zorginnovatie, specialistisch aanbod
• Altijd in relatie tot bv Maastricht UMC
• Regionale ambitie is om innovatieve concepten in 

de zorg te stimuleren. 
• Kansen voor e-health: markt voor e-health is in 

Europa tussen 2010 en 2017 verdrievoudigd
• Kansen voor zorghotels en zorgtoerisme: 

landelijke omgeving met goede zorgvoorzieningen 
• Innovaties zijn toe te passen in de verzorgende 

zorg en andere sectoren

Indicator Leudal Maximale 
potentie

Groei toegevoegde waarde
in 2025

€ 3-7 mln
(+ 30-80%)

Groei arbeidsproductiviteit + 17-20%

Aantal FTE + 10-55
(9-50%)

Toonaangevende bedrijven, bv:
• CIRO+

• Proteion

• Hoeve de Kaolder

“Techniek is niet zaligmakend. 
Je kunt in de zorg niet zomaar 
mensen vervangen, maar we 
gebruiken innovatie wel 
efficiënt zodat de kosten 
kunnen dalen.”
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(in € mln.) Bijdrage BRP 2015
Potentiële groei

arbeids-
productiviteit

Potentie groei 
BRP

Potentie BRP 2025

Agribusiness € 226 30% € 68 € 294

Slimme 

maakindustrie
€ 141 25% € 39 € 180 

Handel, vervoer 

en opslag
€ 196 18% € 43 € 239

Leisure € 47 16% € 11 € 58

Zorginnovatie € 9 20% € 7 € 16

Verzorgende 

sectoren en 

overig

€ 406 11% € 57 € 463

Totaal € 1.025 € 226 € 1.251 

Maximale potentie
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Gevolgen arbeidsmarkt

Aantal 
FTE 2015

Arbeidsproductiviteit
per fte 2015

Arbeidsprod. 
2025

Opgave FTE 
2025

Agribusiness 2.691 € 84.100 € 109.000 0

Slimme 

maakindustrie 1.491
€ 94.200 € 118.000 35

Handel, vervoer en 

opslag 2.212
€ 87.900 € 104.000 75

Leisure 682 € 68.300 € 79.000 55

Zorginnovatie 110 € 82.600 € 99.000 55

Verzorgende 

sectoren en overig 3.961
€ 102.600 € 114.000 90

Totaal 
uitbreidingsvraag

11.147 € 91.900 €109.000 310

Vervangingsvraag 3.800

Totaal 4.110
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Vingeroefening totale vraag arbeid

Zij-
instroom

Talent 
behouden

Overig 
NL Pendel

Overig 
EU Mondiaal Totaal

Hoger 
opgeleid

854 180 72 180 144 144 1.573

Middelbaar 
opgeleid

931 431 39 117 157 40 1.715

Lager opgeleid 446 282 0 19 75 0 822

Totaal 2.231 893 111 316 375 184 4.110

Met een 
arbeidsparticipatie van 

75% (ambitie Keyport)
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Acceleratie-effecten
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11%

12%

8%

14%

20%

12%

12%

13%

Samenwerking triple helix

Regiomarketing

Acquisitie en bedrijventerreinenbeleid

Bereikbaarheid en woon- en leefklimaat

Onderwijs & arbeidsmarkt en zij-instroom

Versterken innovatief vermogen en ketendichtheid

Verbinding sectoren: cross-overs

Maximaal groeiscenario CPB

Waar kan gas gegeven 
worden?

Mogelijk maximaal rendement investeringen

Acceleratie-effect in 
Keyport/SML verband

Maximaal
effect

Samenwerking triple helix 11%

Marketing 12%

Acquisitie en 
bedrijventerreinenbeleid 8%

Bereikbaarheid en woon- en 
leefklimaat 12%

Onderwijs & arbeidsmarkt, zij-
instroom 20%

Versterken innovatieve
toepassing en ketendichtheid 12%

Verbinding sectoren: cross-overs 12%

Maximaal groeiscenario CPB 13%

100%

Technology & Business 48%
Basics & People 52%
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Van een overheidsgestuurde

samenwerking en meerdere 

samenwerkingsverbanden (SML, 

Keyport, OML)

Naar gezamenlijke inzet op 

ondernemerschap, innovatie, 

arbeidsmarkt (11%)

Triple helix

Samenwerking triple helix

“Triple helix begint dankzij 
Keyport2020 in te 

burgeren.”

“Het is belangrijk dat bedrijven 
een goede relatie hebben met 
de gemeente. Dat is in Leudal 

positief.”

“Ik ben heel tevreden over de 
samenwerking met gemeente 

en overheid”
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Van relatieve onbekendheid (extern) en 

start met economisch profiel

Naar gedragen beeld en verhaal over 

de regio als vestigingsplaats voor

bedrijven en voor verblijfstoerisme 

(12%)

“Je hebt te maken met het 
plattelandse imago, dan kan 

je positief gebruiken”

“Kleinschalige ondernemers 
passen bij Leudal, juist omdat er 
een hele andere dynamiek is dan 

in de grote steden”

Marketing

“Je kunt mensen verleiden met een 
reëel beeld van de kansen in de regio en 
de ondersteuning die ze kunnen krijgen.”
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Van acquisitie per gemeente en 

ondersteuning door OML 

(bedrijventerreinen)

Naar gezamenlijk acquisitie- en 

vestigingsbeleid + commerciële 

bedrijventerreinenstrategie passend bij 

de kwaliteiten en ambities van de regio

(8%)

“Bedrijven kijken breed als ze besluiten 
waar ze willen ondernemen. Daarom 

moeten gemeentes ook breed inzetten.”

Acquisitie en 
bedrijventerreinenbeleid

“De gemeente moet aangeven welk 
gebied je inricht voor landbouw. Je 

moet een koers durven nemen daarin.” 

“Als gemeente moet je de ondernemer laten 
zien dat de mogelijkheden om in Midden 
Limburg iets leuks te bouwen groot zijn.”
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Van een regio op een strategische 

locatie met een woon- en leefklimaat 

onder druk

Naar een uitstekend bereikbare regio 

met een knooppuntfunctie waar 

mensen graag wonen (12%)

“Lage werkloosheid, de 

mensen wonen prettig, 

vinden goed werk en hebben 
goede verbindingen met de 

steden. ”

Bereikbaarheid en woon- en 
leefklimaat

“Kwaliteit van leven wordt als uiterst 
prettig ervaren en er wordt goed 

gescoord op werknemers tevredenheid.”

De gemeente moet een stap zetten en de 
ontgroening tegen gaan. Steden trekken de 

jongeren aan en de gemeente moet dit tegen 
houden.
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Van initiatieven en projecten aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt, hoge pendel en

(hoogopgeleide) jongeren die wegtrekken 

en niet terugkeren

Naar gedragen, onderbouwd beeld van 

behoeften toekomstige arbeidsmarkt en 

strategische allianties 

onderwijsinstellingen, om- en 

bijscholingstrajecten (20%)

“Er moet een relatie komen tussen agro 
bedrijven, het VO en het PO. Een keuze 

voor een agri-opleiding zou dan 

makkelijker en logischer kunnen zijn.”

Onderwijs–arbeidsmarkt en zij-
instroom

“De gemeente kan aansturen in de 
koppeling met het mbo. Je kunt 

bijvoorbeeld opleiding-werk combinaties 
met doorlopende leerlijnen creëren.”

“De dubbele vergrijzing op dit 
moment is geen 

onoverkoombaar probleem”

“Zijstroom kan ook door in het onderwijs 
modulair te gaan werken of in het 

bedrijfsleven met functiedifferentiatie.”
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Van relatief weinig innovatie en 

incidentele lokale en regionale ketens

Naar het sluiten van de keten in de 

regio: van kennis naar kunde naar 
kassa (12%)

“Het is geweldig dat er 
een businesscentrum is in 

Roggel, daar kan je jonge 
ondernemers bij elkaar 

brengen.”

“De biobased gedachte willen we in 
allerlei vormen doorvoeren, bijvoorbeeld 

door secundaire grondstoffen uit de 
buitengebieden als vervanging voor 

primaire grondstoffen.”

Versterken innovatieve 
toepassing en ketendichtheid
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Van eerste ideeën over samenwerking
Naar elkaar versterkende bedrijven en 

uitnutten regionale parels in een 

gezamenlijk thema (12%)

“Een eco/agro-cluster vooral is in 
Leudal, Weert en Nederweert 

aan het ontwikkelen ”

Verbinden sectoren: cross-overs

“Binnen de agribusiness zit 

natuurlijk ook een koppeling aan 
industrie en logistiek.”
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Maximaal groeiscenario CPB

Van groeiende economie in Nederland
Naar groei boven verwachting in 

Nederland (13%)
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Ondernemers, onderwijs, overheid aan het woord
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Werksessies

42

 Werksessie 1:  Welke keuzes maken we in het economisch profiel?

 Werksessie 2:  Ruimte voor bedrijvigheid

 Werksessie 3: Samenwerking en innovatie: wat zijn de mogelijkheden en 

wat kunnen we doen?

 Werksessie 4: Hoe versterken we de aansluiting tussen het onderwijs en 

de arbeidsmarkt?


